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VUODEN PUU 1990 

RAITA 
SÄLG 

(Salix caprea) 

Railaa kasvaa ruoreissa ja kuivanpuoleisis keski- ja runsasra
v!nteisissa me1Sissä, rannoilla ja ohumupeisissa korvissa Se 
hyötyy ihmisen luontoa muunavista toimisla ja on valloit12nut 
teiden v:usia, viljelymaiden pienweitt ja ojia Raita ei muodostt 
metsiköltå vaan kasvaa t2Villisesti yksittiin tai pieninä ry1uninä_ 
Se on euraasialainen kasvi, jonka Jevinndsn'5alue ulottuu A112n
ti1ta Tyyne:UemereUe. Suomessa sitä on koko maassa. Raita on 
puu tai iso pensas; kookl<2immat yksilö< voivat olla jopa 15 m 
korkeita Nimensä se on saanut rungostaan, jonka kuori iltåän-

tyessään paksunee k2amaksi ja halkeilee pys<ysuuntaisiksi rai
doiksi. Raita kUuluu pajun sukuun ja on pajujen taVOin kaksiko
~ hede- ja emilrukat ovat eri yksilöissä Se kukkii lehdettö
mänä varhain keväällä: Etelä-Suomessa usein jo ennen vappua. 
Pohjois-Suomessa v.tStt toUkokuun lopullil Isoja kul<iniDoork
koja on runsaasti. Kullankeltaisena kuk:ldv.l hederalta on kaunis 
YäriJäi.skä varhaiskevään muuten niin autiossa maisemassa. Sie
meniä synrw runsaasti. Ne leviävät helposti ruulen mulana, ja 
raidan taimia onkin lähes kaikkialla, missä maa on kasvilOma 

cp 
~SeuD-~Söllslapclr.y. 0swopon1rit - OKO 
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Vuoden puu 1990 

Vuoden 1990 puusta, raidasta (Salix 
caprea), on valmistunut Marja Koisti
sen piirtämä ja suunnittelema piirros
juliste (koko 59 x 42 cm, pohjaväri 
kellanvihertävä). Tekstin on kirjoitta
nut Leena Hämet-Ahti. Julisteen pai
nattamiskuluista on vastannut Osuus
pankit OKO. Julistevastaavana on toi
minut Kaija Rantala. Kaikille heille 
kiitokset. 

Vuoden puu -julistesarjassa on nyt 
esitelty kaksitoista puulaj ia: kynäjala
va, visakoivu, mänty, vaahtera , kuu si, 
metsäomenapuu, kataja , tammi , rau
duskoivu , saarni, suomenpihlaja ja rai
ta. (Kahdesta ensimmäisestä vuoden 
puusta, metsälehmuksesta ja tervale-
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pästä, ei ole tehty julistetta.) Koko
naisuudessaan julistesarja on sekä 
näyttävä että yhtenäinen ja sopii hyvin 
mm. julkisten rakennusten, koulujen ja 
eri laitosten seinille. Julisteen hinta on 
18 mk, koko sarja maksaa 180 mk. 

Julisteita myydään Dendrologian 
Seuran tilaisuuksissa. Niitä voi myös 
tilata seuran postittajalta (Martti Ko
ponen, puh. 90-708 4040 työ). Li säksi 
julisteita voi ostaa yksittäin Tieteellis
ten Seurojen kirjakaupasta Tiedekir
jasta (Kirkkokatu 14, Helsinki) sekä 
Suomen Luonnonsuojelun Tuen myy
mälöistä (Helsinki, Vantaa, Turku, 
Tampere ja Oulu).- Risto Murto 

Ma/us-kävely 

Maanantaina 28.5.1990 tutustutaan Helsingin puistojen omenapuuvalikoimaan 
Pentti Alangon ja Risto Murron opastuksella. Kokoontuminen klo 16.30 Helsingin 
yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa, Unioninkatu 44. 
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Oulun kaupunkialueen koristepuut ja -pensaat 
I. Havupuut 

Henry Väre 

Väre, H. 1990: Oulun kaupunkialueen koristepuut ja -pensaat. 1. Havupuut. (Culti
vated trees and shrubs of the Oulu City Area. 1. Conifers.)- Sorbifolia 21:5-20. 

The article 'Conifers' is the first of a series in which trees and shrubs cultivated in 
the centre of Oulu (65"N, Ostrobothnia ouluensis) are introduced. A brief history of 
cultivation is given for all species. The first private gardens were establised in the 
17th century and the first medical garden was laid out in 1762. The first city parks 
appeared during the 1820's. Conifers were introduced for the first time thirty years 
later ( Larix spp.) and in 1870 Larix decidua. L. sibirica , Pinus cembra subsp. sibirica 
and Abies sibirica were introduced. Nowadays there are about twenty species, 
subspecies or cultivars in cultivation, the most common and succesful being Abies 
sibirica, Larix sibirica. Pinus cembra subsp. sibirica. P. mugo, Pinus peuce and 
Picea pungens 'Glauca'. 

Henry Väre. Välkkylä 4 8 15 , 90100 Oulu 

Oulun koristepuista ja -pensaista ei ole 
Parvelan ( 1930, 1932) jälkeen juuri 
kirjoitettu. Poppeleista (Karhu 1980, 
Ulvinen 1982) sekä omenapuista (Väre 
1990) on tehty yhteenveto ja puistojen 
puuvartisista on valmistunut tutkielma 
(Nokelainen 1988). 

Artikkelisarjassa käsitellään Oulun 
kaupungin keskustan ja sen lähistön 
koristepuita ja -pensaita. Tavoitteena 
on käsitellä olennainen osa lajeista, nii
den viljelyhistoria, nykyiset istutuspai
kat, määrät sekä menestys. Tuntomerk
kejä ja luontaisia levinneisyysalueita ei 
käsitellä, niihin voi tutustua Suomen 
puu- ja pensaskasvian avulla (Hämet
Ahti ym. 1989). 

Viljelyhistoriasta 

Lyhyt historiikkikatsaus viheralueiden 
synnystä ja kehityksestä Oulussa pe
rustuu Hautalan ( 1975) ja Merivuoren 
(1984) julkaisuihin ja koristepuu sekä 
-pensas lajista vuoteen 1932 asti Parve
lan ( 1930, 1932) väitöskirjaan . 

1600-1700-luvut 

Jo 1600-luvulla perustettiin ensimmäi
set kasvitarhat Ouluun, Plaatansaarelle 
ja Myllytulliin. Apteekkari J. Karberg 
perusti Ouluun lääkekasvitarhan vuon
na 1762, joka siirtyi sittemmin apteek
kari Johan Julinille. Julin istutti Oulun 
ensimmäiset vieraat koristepuut ja 
-pensaat lääkekasvitarhaansa 1700-lu
vun lopulla, nykyisen Ainolan alueelle. 
Puutarhassa viljeltiin mm. pihasyree
niä (Syringa vulgaris), siperianheme
pensasta (Caragana arborescens) ja 
saiavaa (Salix fragilis). Puutarha jäi 
hoitamatta Julinin muutettua Turkuun 
1800-luvun alussa. 

1800-luku 

Vuosien 1800-1850 aikana perustet
tiin Ouluun useita säätyläispuutarhoja, 
mutta Iajistosta ei ole muistiinpanoja. 
Oulun palon jälkeen vuonna 1822 
maistraatti huolestui kaupungin ulko
näöstä ja päätti istututtaa puita kaupun
gin elävöittämiseksi. Ensimmäiset is-
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Kuvat 1-2. Sanna-myrsky kaatoi monia vanhoja puita Oulun keskustasta elokuussa 1985. 
Kuva 1. (ylhäällä) Ainolanpuisto. Kuva 2. (alhaalla) Intiön hautausmaa. - Valokuvat 1-2 Eino 
Jokinen 12. VII1.1985 . 

Figs. 1-2. Many old trees were felled by Hurricane Sanna in the Centre of Oulu in August 1985. 
Fig. 1 (above). Ainola Park . Fig. 2 (below). Intiö Cemetery. - Photographs Eino Jokinen. 
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tutukset tehtiin 1830-luvulla kaupun
ginojan varressa oleville plaanoille 
(laidunniitty). Kaupunginojan varrelle 
peru stettiin myö s kaupungin ensim
mäi set pui stot , ensimmäisenä Palokun
nan pui sto Ison- ja Uudenkadun välille. 
Palokunnan pui sto uudistettiin vuonna 
1927. Vielä nykyi sinkin kaupungin
ojan varrella ovat Lyötyn , Vaaran , Otto 
Karhin , Sne llmanin , Madetojan ja Pok 
ki sen pui stot. · 

Kaupungin tilikirjojen mukaan aina
kin vuoteen 1845 saak ka istutettiin 
vain kotimais ia puulajeja, kuten vuon
na 1840 kotipihlajaa (Sorhus aucupa
ria) , koivua (Betu/a) ja haapaa (Popu
lus tremula) (Hautala 1975). Puut toi 
mitettiin kaupungin lähistöllä s ijan
neilta maatiloilta. 

Julinin ensiyritysten jälkeen kului 
yli 50 vuotta, ennen kuin vieraita puu
varti sia kokeiltiin uudestaan. Vuonna 
1856 Ringvallin puutarhaan istutettiin 
saksankuusi ja Parvela ( 1930) arvelee, 
että kyseessä oli jokin lehtikuusi (La
rix). Alueella tarkoitetaan nykyi sen 
Rauhalan seuduilla sijainnutta kaup
pias Ringvallin puutarhaa (Hauta la 
1975). 1860- luvulla istutettiin sääty
läisten puistoihin rusokuusamaa (Loni
cera tatarica), juhannusruusua (Rosa 
pimpinellifolia) ja viitapajuangervoa 
(Spiraea salicifolia) ja 1870-luvulta al
kaen euroopanlehtikuusta (Larix deci
dua) , siperianlehtikuusta (L. sibirica), 
siperiansembraa ( Pinus cembra subsp. 
sibirica), sekä pihlaja-angervoa (So r
baria sorbifolia). Vuosisadan vaihtees
sa oli käytössä puolen sataa lajia. 

1860-luvulla tehtiin päätös Hupi
saarten kehittämi sestä virkistys- ja 
puistoalueena , istutettu laji sta oli pää
osin kotimaista. 1860-luvulla peru stet
tiin myös Hieta- ja Mustasaarten en
simmäi set huvila-asunnot. Alueella on 
edelleen etenkin havupuita mui stona 
tältä ajalta. 1860- ja 1870-luvu illa pe
rustettiin li sää pui stoja kaupunginojan 
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varrelle, Torikadulta merelle päin. 
Franzenin puiston koivut on istutettu 
1880-luvulla, Franzenin patsaan pal
jastamisen jälkeen. 

Suuri osa vanhoista koristepuista ja 
-pensaista oli yksityi sten tai kirkon 
omille mailleen istuttamia. Vanhimmat 
elossa olevat koristepuut ja -pensaat 
(havupuita) on istuttanut 1900-luvun 
alussa kaupungin sen aikainen mah
tisuku Åström . Näitä alueita ovat Aino
lan pui sto, Tuiran sairaalan alue ja Hie
tasaaressa nykyinen seurakuntien kesä
kodin tontti. Ainolan nykyiset istutuk
set ovat nuorempia , vanhimmat puut on 
istutettu vuonna 1932, jolloin Mustilan 
arboretumin isäntä C. G . Tigerstedt lä
hetti erän taimia Ouluun istuteltavaksi 
(Parvela 1930). Tähän taimierään viita
taan jatkossa mainitsemaila Mustila ja 
vuosi 1932. Hautausmaalle on kori ste
puita ja -pensaita istutettu jo 1850-lu
vulta alkaen . 

1900-luku 

Vuosisadan vaihteessa ulkomainen ko
ristepuu- ja pensaslaji sta oli vielä niuk
kaa ja istutusmäärät pienet, mutta eten
kin havupuiden käyttö pui stopuuna 
yleistyi hiljalleen. 

Vuonna 1907 Svante Olsson suunnit
teli Linnansaaren ja Pakkitörmän puis
tot. Näiden puistosuunnitelmat uudisti 
Bengt Schalin vuonna 1930. Villa Va
van huvilapuutarha Hietasaaressa pe
rustettiin 191 0-luvulla ja Kansakoulu
puutarha vuonna 1916. 

Kaupungin toimesta on puita ja pen
saita ryhdytty istuttamaan enemmän 
vasta 1950-luvulla, jolloin Reino Toi
vonen tuli kaupunginpuutarhuriksi. 
Varsinainen viherrakentaminen alkoi 
1970-luvulla ja nykyisin Oulu on Suo
men kolmanneksi suurin puistokaupun
ki Helsingin ja Tampereen jälkeen 
(Toivonen 1985). Enin osa pui sta ja 
pensaista kasvatetaan kaupungin omas
sa taimistossa, mutta myös kaupalli set 



8 

taimitarhat ovat toimittaneet materiaa
lia, esim. Harvialan, Helisnummen, 
Kataisen, Suomen, Ahosen, Hankkijan 
sekä Saarioisten taimistot. Oulun puis
tot ovat välttyneet tuhoilta kunnes elo
kuun ll. päivänä vuonna 1985 yllätti 
ankara ja raju Sanna-myrsky Oulun. 
Tuulen nopeus oli yli 30 m/s. Suuria 
puita kaatui paljon keskustan puistoista 
(kuvat l-2). Rakennetuista puistoista 
menetettiin 800 puuta ja puistometsi
köistä lähes 5000 yksilöä. Kaupungin 
puistoista kärsivät pahiten Ainolan 
(kuva l), Snellmanin ja Otto Karhin 
puistot. Samoin Åströmin puisto; siellä 
kaatui puolet puista. Myös lntiön hau
tausmaalla (kuva 2) kaatui huomatta
van paljon vanhoja puita, eniten koivu
ja sekä muutama kuusi ja siperiansem
bra. Aiemmat myrskyt eivät ole koh
delleet yhtä kaltoin Oulun puistoja. 
Taulukkoon l on koottu Ainolan puis
tosta kaatuneet puut Reino Toivosen 
tekemän luettelon pohjalta. Muista 
puistoista kaatui lähinnä koivuja , män
tyjä sekä poppeleita. 

Tulevaisuutta ajatellen on perustettu 
Oulun yliopiston puitteissa toimiva Vi
herrakentamisprojekti , jonka ensisijai
sena tavoitteena on kasvimateriaalin 
kehittäminen ja testaus sekä lisäys- ja 
viljelymenetelmien kehittäminen . Ke
hitystyö ulottuu kestävien koristepui
den ja -pensaiden ohella luonnon kas
veihin . 

Oulun seudun arboretumit 

Oulun lähistöllä Oulujoen varrella Pu
kissa oli merkittävä arboretum jo 1800-
luvun lopulla. Asessori Westerlund 
kasvatti Pukissa tuolloin 50-60 vieras
peräistä puu- ja pensaslajia (Borenius 
1892). Zidbäckin ( 1893) mukaan Pu
kissa kasvoi mm. käärmekuusi (Picea 
abies 'Virgata '). Koiranheiden (Vibur
num opu/us), virpiangervon (Spiraea 
chamaedryfolia), pajuangervon, sipe
rianhernepensaan, pihlaja-angervon, 

SORBIFOLIA 21 (1) 1990 

Taulukko 1. Sanna-myrskyn vuonna 1985 kaata
mia koristepuita ja -pensaita Ainolan puistossa. 

Table 1. Trees felled by Hurricane Sanna in Ai
nola Park , Oulu in 1985. 

Laji, species kpl 
no. 

Abies sibirica, siperianpihta 3 
Alnus glurinosa 'Laciniata', sulkatervaleppä 
A. incana , harmaaleppä 34 

Beru/a spp ., koivu 44 
Craraegus douglasii, mustamarjaorapihlaja 1 
Fraxinus pennsylvanica, punasaarni 1 

Larix sibirica, siperianleht ikuusi 3 
Picea abies, metsäkuusi 14 
P. pungens 'Glauca' , sinikuusi 

Pinus cembra subsp. sibirica, 
siperiansembra 3 
P. conrorra var. latifolia, kontortamänty 1 

Populus spp., poppeli 9 
Prunus padus, tuomi 16 
Pseudorsuga menziesii , douglaskuu si 1 

Salix ' Sibirica' , hopeapaju 2 
Sorbus aucuparia, kotipihlaja 9 

siperianorapihlajan (Crataegus san
guinea), näsiän (Daphne mezereum) ja 
siperiansembran (Yäre 1986) lisäksi 
Pukissa kasvaa edelleen mm. kanadan
tuija (Thuja occidentalis), pilvikirsik
ka (Prunus pensylvanica) sekä sipe
riankärhö (Clematis a/pina subsp. sibi
rica), jotka pilvikirsikkaa lukuunotta
matta ovat ilmeisesti jo sadan vuoden 
ikäisiä. 

Limingassa on Kalle Arvolan omis
tama Alakestiiän puisto, jossa on useita 
vieraita puuvartisia (Arvola 1987) . Kii
minkiin on Martti Ohenoja perustanut 
koti puutarhan, jossa kasvatetaan ja ko
keillaan hyvin monipuolisesti eri koris
tepuita ja pensaita. Näiden arboretu
meiden puuvalikoimaa ei tiettävästi ole 
vielä käytetty hyväksi Oulun viherra
kentami sessa. Artikkeli sarjassa maini
taan valikoiden näissä puutarhoissa 
kasvatettavia lajeja. Kaupungilla on 
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jonkinlainen "kokeiluarboretum" Ou
lun edustalla Korkeasaaressa , jossa vil
jellään muutamia havupuulajeja. 

Ainolan puisto Oulun keskustassa 
siirtyi kaupungille vuonna 1910, mutta 
jo 1880-luvulla istutettin alueelle en
simmäiset koristepuut ja -pensaat (Me
ri vuori 1984 ). Helsingin kaupungin
puutarhuri Bengt Schalin teki Ainolan 
puistosuunnitelman vuonna 1930 ja 
Paul Olsson · kunnostussuunnitelman 
vuonna 1942. Oulun yliopiston kasvi
tieteellinen puutarha, joka sijaitsi alu
eella vuosina 1963-83, istutti koriste
puita ja -pensaita Kiikku- ja Paratiisi
saarelle. Näiden lisäksi Ainolan ja Hu
pisaarten puistoihin kuuluvat osa-alu
eina Dammisaari, sekä Plaatansaari 
lääninhallituksen takana. Kiikkusaa
rella on kaupungin kasvihuoneet ja Pa
ratiisisaarella mm. vuorikasviosasto. 
Kasvitieteellisen puutarhan muutettua 
Linnanmaalle, sopivat Oulun kaupunki 
ja yliopisto Ainolan ja Hupisaarten ke
hittämisestä arboretumina. Alueelle on 
istutettu ja istutetaan myös tulevaisuu
dessa Dendrologian Seuran valitsemat 
vuoden puut. On myös suunniteltu, että 
Oulun yliopiston tiloissa toimivan Vi
herrakentamisprojektin mikrolisättyjä 
taimia istutettaisiin Ainolan alueelle. 

Oulun yliopiston kasvitieteellisen 
puutarhan arboretum Linnanmaalla on 
lajiston suhteen monipuolisin. Siellä 
kasvavia lajeja mainitaan vain satun
naisesti. Linnanmaan puista ja pensais
ta olisi syytä kirjoittaa erikseen oma 
yhteenveto. 

Havupuut 

Havaintoni ovat vuosilta 1986-88 ja 
puiden pituudet on arvioitu silmämää
räisesti. Puita ei ole kairattu iän selvi
tyksiin. 

Oulussa on havupuita istutettu mel 
ko paljon tieluiskanurmikoille , pui stoi
hin ja omakotitalojen pihoille. Valikoi
ma käsittää n. 20 lajia tai lajiketta . Ta-
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Kuva 3. Kaunis siperianpihta Int iön hautaus
maan vanhan kappelin kupeessa. - Valokuva 
Henry Väre 12. III .1988. 

Fig. 3. A handsome Abies sibirica by the Chapel 
in Intiö Cemetery, 12 March, 1988.- Ali photo
graphs by Henry Väre except 1-2. 

vallisimpia ovat siperianpihta (A bies 
sibiricå), siperianlehtikuusi, okakuu
sen (Picea pungens) eri värimuodot, 
siperiansembra, makedonianmänty ( Pi
nus peuce) ja vuorimänty (P. mugo). 
Monet lajit ovat kotoisin Siperiasta, 
Ouluun soveltuvia koristepuita onkin 
vaikea löytää muualta, sillä Siperiassa 
tiettyjen alueiden ilmasto-olot vastaa
vat melko hyvin Pohjois-Suomen il
mastoa. Vuorimänty ja makedonian
mäntykin ovat kotoisin kylmiltä seu-
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duilta, Euroopan vuoristoista. Pohjois
Amerikan (esim. Brittiläisen Kolumbi
an) runsas ta puuvalikoimaa sopiviita 
ilmastovyöhykkeiltä ei ole kokeiltu 
riittävästi. 

Eniten havupuita on istutettu Intiön 
hautausmaalle , jossa lajivalikoimakin 
on näin oululaisittain monipuolinen. 
Myös Ainolan pui stossa, Hupisaarilla 
ja Korkeasaarella on lajeja runsaam
min. 

Abies, pihdat 

A. balsamea, palsamipihta 

Cajander (1917) mainitsee Oulusta 
kauniita, nuorenpuolei sia palsamipih
toja . Pal samipihtoj a kasvoi 1900-
1920-luvuilla kauppaneuvos Åströmin 
huvilan pihalla ja ne saavuttivat 30 
vuotiaana 8-9 m korkeuden (Parvela 
1930). Ei ole tiedossa, milloin nämä 
palsamipihdat hävisivät. Nykyisin Ou
lun ainoat palsamipihdat kasvavat Hu
pisaarilla Kiikkusaaren leikkikentän 
pohjoispuolisella puistonurmikolla, 
jossa on kolme yksimetristä tainta. 

A. sibirica, siperianpihta 

Vanhin kirjalli suu stieto Oulussa viljel
lyistä siperianpihdoista on Elfvingin 
(1897) mainitsemat parin. 2m korkeaa 
puuta Oulun kaupungin istutuksissa. 
Myös Cajander ( 1917) sekä Ilvessalo 
( 1920) mainitsevat siperianpihdan Ou
lusta. Ilvessalon (1920) mukaan sipe
rianpihtoja kasvoi Linnansaaressa, 
mutta valitettavasti nämä puut kaadet
tiin vuonna 1986. Parvelan ( 1930) mu
kaan siperianpihtaa on viljelty Oulussa 
1880-luvulta alkaen. Kookkaimmat , 
noin 12 m korkeat puut olivat 1900-lu
vun alussa Ainolassa sekä Linnansaa
rella. Ainolan puiston siperianpihdat 
kaatuivat Sanna-myrskyssä vuonna 
1985, mutta viereisellä Plaatansaarell a 
säilyi yksi n. 12-metrinen puu . Hu
pisaarten alueella on useitakin puita, 
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sekä vanhoja että nuoria. Vanhoja puita 
on patosi llan ja joen sivu-uoman väli
se llä nurmella siperiansembran seura
na (1 kpl, n. 10 m), kasarmin sairaalan 
ja patosillan välisellä nurmella (3 kpl, 
n. 15 m) ja kesäteatterin itäreunassa 
(yksi kaksirunkoinen puu , n. 15 m). 
Nuoria J-4-metrisiä puita on Hupisaa
rilla kaikkiaan 14 kpl. Yksi 6-metrinen 
puu kasvaa Dammisaarel la yliopiston 
entisen pääkirjas ton vieressä. 

Vanhin siperianpihtanäyte Oulun 
yliopiston kasvimuseossa (OULU) on 
Vappu Niinimäen vuonna 1910 Hie
tasaaresta keräämä. Nykyisin Hietasaa
ressa ei kasva siperianpihtoja. Tuirassa 
on vanhoja siperianpihtoja sairaalan 
pihamaalla (7 kpl , n . 10-15 m). Puut on 
todennäköisesti istutettu vuosisadan 
alussa. Myös Peltolassa Oulunsuun sai
raalan alueella on kookkaita siperian
pihtoja (4 kpl , n. 12m). 

Eniten siperianpihtoja on Intiön hau
tausmaalla, jonne on istutettu lähes 300 
puuta käytävien reunoille , etenkin hau
tausmaan itäosaan. Käytävien varrella 
puiden koko on n. 5 m, hautausmaan 
muiden puiden pituuden vaihdellessa 3 
ja 10 metrin välillä. Erityisen kaunis 
puu on vanhan kappelin seinustalla 
(kuva 3). Muutamia nuoria puita on 
myös Pateniemen kirkon pihamaalla. 
Siperianpihtaan voi myös tutustua Lin
nanmaalla yliopiston biologian laitok
sen pääsisäänkäynnille johtavan käytä
vän varrella, jonne on istutettu 22 puu
ta vuonna 1985. Oulun yliopiston kas
vitieteen laitoksen pihamaalle on istu
tettu biologian laitoksen avajaisissa 
vuonna 1984 Helsingin yliopiston lah
joittama siperianpi hta. Oulun puistoi
hin siperianpihtaa on istutettu ainoas
taan Hupisaarille. Kauniina puuna si tä 
voisi suosia enemmänkin. 

Muut pihdat 

Alakestiiän puistossa Limingassa vil
jellään useita pihtalajeja: siperianpih-
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taa (ist. vv. 1941-65), palsamipihtaa 
(ist. v. 1950), ohotanpihtaa (A. nephro
lepis), japaninpihtaa (A. veitchii, ist. 
vv. 1941-65) ja koreanpihtaa (A. ko
reana) (ArvoJa 1987). Koreanpihta on 
istutettu myös Linnanmaalle ja se on 
tuotu Mustilan arboretumista, jonka al
kuperä on Keski-Korean Timantti-vuo
ristosta (Oulun yliopi ston kasvitieteel
li sen puutarhan arkisto). Puutarhan ko
reanpihta on n·. 3.5 m korkea ja menes
tynyt hyvin . Kauniina puuna sitä voisi 
istuttaa enemmän. 

Mustilasta vuonna 1932 lähetettiin 
lännenpihdan (A . lasiocarpa, syn. A. 
subalpina) taimia Ouluun kokeiltavak
si (Parvela 1932). Taimet istutettiin Ai
nolan puistoon , josta ne ovat hävinneet 
tuntemattomana ajankohtana. 

Juniperus, katajat 

Oulussa ei nykyisin viljellä vieraita ka
tajalajeja. Cajander ( 19 17) mainitsee 
rohtokatajan (1 . sabina ) menestyvän 
nuorena Ainolan puistossa, mutta Par
vela ( 1930) ei lajia main itse. Alakesti
Iän puistoon vuonna 1965 istutettu roh
tokataja on myös kuollut (Arvola 
1987). Laakakataja (1 . horizontalis) 
saattaisi menestyä suojaisissa paikois
sa, kuten Martti Ohenojan kotipuutar
hassa Kiimingissä kasvava hyvinvoiva 
yksilö osoittaa. Kotikatajaa (1 . com
munis) on istutettu pui stoihin jossakin 
määrin . 

Larix, lehtikuuset 

L. duidua, euroopanlehtikuusi 

Euroopanlehtikuusta on viljelty Oulus
sa 1870-luvulta alkaen (Parvela 1930). 
Vanhimman oululaisen Hel singin yli
opi ston kasv imuseossa (H) olevan eu
roopanlehtikuusinäytteen on T. Itkonen 
kerännyt jostain puutarhasta vuonna 
1905 . Hjelt ( 1888) mainitsee Zid
bäckin keränneen euroopanlehtikuusen 
käpyjä Oulun hautausmaalta. Määritys 
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Kuva 4. Kasa rmin vieressä oleva euroopanlehti
kuusi on Oulun kookkain lehtikuusi ja samalla 
eräs suurimmista puista.- Valokuva Henry Vä
re 12.111.1988. 

Fig . 4. The biggest European larch (Larix deci
dua ) and one of the biggesttrees in Oulu near the 
Army Barracks. Phot ographed 12 March 1988. 

oli ilmeisesti vaara , sillä professori 
Saelanin mukaan kaikki Zidbäckin ke
räämät kävyt olivat siperianlehtikuusta 
(Hjelt 1888). Myös Zidbäck on huo
mannut erehtyneensä, mutta mainitsee 
edelleen euroopanlehtikuusen sipe
rianlehtikuusen lisäksi hautau smaalta, 
jossa kasvoi kuusi vähintään 12-met
ri stä lehtikuu sta (Zidbäck 1893). Sa
moin Borenius ( 1892) ilmoittaa euroo
panlehtikuusen istutuksista hautaus-
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maaliaja myös kirkolla. Kirkon seudun 
euroopan lehtikuuse t ovat ilmeisesti 
nuorempia istutuksia, koska Hjelt 
( 1888) ei mainitse kirkolta kuin sipe
rianlehtikuusen. Istutukset olivat Fran
zenin puistossa kirkon edustalla, jonne 
päätettiin istuttaa puistopuita 1880-lu
vulla Franzenin patsaan paljastuksen 
(v. 1881) jälkeen. 

Myös Elfving ( 1897) mainitsee eu
roopanlehtikuusta viljellyn Oulussa, 
silloin pohjoisinna Suome a. Kyseiset 
puut olivat 8 m korkeita. Tuomiokirkon 
puistossa pisin puu vuonna 1919 oli 16 
metriä (Ilvessalo 1920). Cajander 
( 1917) kirjoittaa 50 vuotta vanhoista 
euroopanlehtikuusista,jotka oli istutet
tu lääninsihteeri Pentzinin haudalle. 
Haudalla ei nykyisin kasva lehtikuusia 
mutta läheisellä Rosalio Alexandra Op
hilio Hessen haudalla kasvaa yksi noin 
12- 15 m korkea euroopanlehtikuusi. 
Puu on todennäköisimmin istutettu 
1860-70-luvulla. Muita euroopanlehti
kuusia ei hautausmaalla ole. Myös Il
vessalo ( 1920) mainitsee hautausmaan 
euroopanlehtikuuset. Korkeasaaren sa
halle kuuluneen puretun asuinraken-
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Kuva 5. Hupisaarten kuri
lienlehtikuusi on istutettu 
jo 1920-luvulla. - Valo
kuva Henry Väre 12.1Il. 
1988. 

Fig. 5. Larix gmelini i var. 
japonica in Hupisaaret 
was planted in the 1920's. 
Photographed 12 March, 
1988. 

nuksen luona on kaksi n. 1 0-metristä 
euroopanlehtikuusta. Saha oli läänin
sihteeri Penzinin omistuksessa. Kiik
kusaaressa koillisreunan luona on noin 
10m korkea euroopanlehtikuusi ja Hu
pisaarilla kasarmin sairaalan vieressä 
oleva n. 15-metrinen euroopanlehti
kuusi (kuva 4) on Oulun suurin lehti
kuusi. Euroopanlehtikuusta kasvaa 
kaupungin puistoalueilla edellä mainit
tujen lisäksi vain Toivoniemellä. Eu
roopanlehtikuusta ei istuteta nykyisin . 
Tarkistettujen nuorten puiden joukosta 
löytyi vain yksi euroopanlehtikuusi 
Tuirasta Kallio- ja Valtatien risteyksen 
tuntumasta. Tämäkin euroopanlehti
kuusi on jo liki 10m korkea. 

L. sibirica, siperianlehtikuusi 
Hjelt (1888) kirjoittaa Zidbäckin tie
donannon perusteella 40 vuotta van
hasta siperianlehtikuusesta kirkon luo
na (kork. 9 m). Tåmä puu olisi siten 
vanhin Ouluun istutettu havupuu. Hjelt 
( 1888) mainitsee myös hautausmaalle 
istutetun siperianlehtikuusia (3 kpl, 7 
m, ikä n. 20 v). Myös Borenius ( 1892) 
ilmoittaa siperianlehtikuusen istutuk-
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sista, sekä kirkolla että hautausmaalla. 
Sen sijaan Elfving (1897) mainitsee 
Oulusta vain yhden 10m korkean sipe
rianlehtikuusen (todennäköisesti kir
kon luona kasvava puu) . Tuomiokirkon 
vieressä Linnankadun bussipysäkin 
vieressä kasvoi vuoteen 1989 asti 12-
14 m korkea siperianlehtikuusi, joka 
kaadettiin hotellin rakennustöiden yh
teydessä. 

Cajander ( 1917) kirjoittaa 60 vuotta 
vanhoista siperianlehtikuusista, jotka 
on istutettu lääninmetsänhoitaja Palm
rothin haudalle. Puut (3 kpl) ovat vielä 
jäljellä, yksi Palmrothien haudalla, yk
si kauppias Galeniuksen (vaimo os. 
Palmroth) ja yksi kirjanpainaja Barksin 
haudalla. Puut kasvavat vierekkäisillä 
haudoilla ja ne on mahdollisesti istutu
tettu vuonna 1854, jolloin Palmrothin 
vaimo Erika Adalbert kuoli tai vuosina 
1855-56, jolloin hautausmaata päätet
tiin koristaa istuttamalla sinne 100 kpl 
lehtipuita (Hautala 1975). Kyseiset 
puut olisivat siten vanhimmat elossa 
olevat vierasperäiset havupuuistutuk
set Oulussa. Iän arviointia tukee Cajan
derin ( 1917) maininta puiden iästä. 
Vanhoja siperianlehtikuusia kasvaa 
myös Häggströmmien (2 kpl) , Wirtze
nien ( 1 kpl), Titoffien (5 kpl) ja Tervo
jen ( 1 kpl) haudoilla. Hautausmaan 
puut ovat 10-15 m korkeita. Nämä vii
meksi mainitut puut ovat nuorempia, 
sillä Hjelt (1888) mainitsee hautaus
maalta vain kolme siperianlehtikuusta. 
Parvelan ( 1930) arvio, että Ringvallin 
puutarhaan vuonna 1856 istutettu "sak
sankuusi" olisi vanhin vierasperäinen 
havupuuistutus Oulussa, saattaa olla 
väärä, mikäli Hjeltin (1888) arvion. 40 
vuotta vanhasta puusta on likimain oi
kea. Lähellä entistä Ringvallin puutar
haa Ainolassa, Kasarmintieltä maakun
tamuseolle johtavan sillan vieressä on 
vanha, 12-14 m korkea siperianlehti
kuusi, joka saattaa hyvinkin olla vuo
delta 1856. Häggströmmien haudalla, 
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jonne Gustava Ringvall on haudattu , 
kasvaa kaksi vanhaa siperianlehtikuus
ta. Vanhin kokoelmanäyte (OULU) on 
vuodelta 1930, Vappu Niinimäen Hie
tasaaresta keräämä. Hietasaaressa 
Vaaskiventien varrella olevalla tontilla 
on edelleen vanhoja siperianlehtikuu
sia (3 kpl, n. 15 m), samoin viereisellä 
Mustasaarella esim. Pitkänmöljäntien 
varrella olevalla tontilla (6 kpl, n. 12 
m) sekä tien vieressä radan varrella (5 
kpl, n. 12 m). Hieta- ja Mustasaaren 
puiden alkuperästä ja istutusajankoh
dasta ei ole varmaa tietoa , todennäköi
sesti ne on kuitenkin istutettu 1900-lu
vun alussa. Vanha siperianlehtikuusi 
(n. 13m) on Hupisaarilla entisen Oulun 
yliopiston kasvitieteellisen puutarhan 
koillispuolella. 

Uusia istutuksia on runsaasti eri puo
lilla kaupunkia, esim. Professorin- ja 
Pohjantien välisellä nurmikkokaislalla 
on yli JOO viisimetristä puuta, Ka
jaanintien pohjoisreunassa Oulunsuun
sairaalan tienhaarasta itään n. 50 m 
matkalla siroteilen n. 40 kpl 6 m kor
keita puita. Seuraavilla kaupungin 
puistoalueilla kasvaa siperianlehti 
kuusta: Toivoniemi , Ainolanpuisto, 
Kiikkusaari,Hupisaaret ja Lyötynpuis
to. 

Muut lehtikuuset 

Oulussa kasvaa ainoastaan yksi kuri
lienlehtikuusi (L. gmelinii var. japoni
ca) , Hupisaarilla kasvihuoneiden edus
talla (kuva 5). Puu on melko vanha, 
mutta hyvässä kunnossa. Sen on istut
tanut kaupunginpuutarhuri Äijälä 
1920-luvun alussa (Oulun yliopiston 
kasvitieteellisen puutarhan arkisto). 
Siementen alkuperäksi mainitaan Sipe
ria, ja huhujen mukaan ne saattavat olla 
Cajanderin matkatuomisia. 

Alakestiiän puistossa viljellään li
säksi japaninlehtikuusta (L. leptolepis, 
ist. v. 1975), dahurianlehtikuusta ( L. 
gmelinii var. gmelinii, ist. v. 1965) ja 
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kanadanlehtikuusta ( L. laricina, ist. v. 
1965) (ArvoJa 1987). Alekestiiän lehti
kuuset ovat menestyneet hyvin. 

Picea, kuuset 

Kuusen (Picea abies) lajikkeet 

Paratiisisaarella vuorikasviosaston ta
kana kasvaa puistonurmella kolme 
puolen metrin korkuista kääpiökuusta 
(P. abies 'Nana') ja Ainolan puistossa 
maakuntamuseon edustalla puistokäy
tävän varrella kasvaa yksi käärmekuusi 
(P. abies 'Virgata'). Käärmekuusi on 
istutettu kaupunginpuutarhuri Toivo
sen tiedonannon perusteella vv. 1956-
58, mutta alkuperästä ei ole tietoa. Ai
nolan puiston lisäksi käärmekuusta on 
istutettu Oulussa vain Linnanmaalle. 

Alakestiiän puistossa Limingassa 
viljellään seuraavia kuusen lajikkeita: 
kultakuusi (' Aurea '), pesäkuusi ('Nidi
formis'), tapionpöytäkuusi ('Tabuli
formis'). 

P. engelmannii, engelmanninkuusi 

Elfving (1897) mainitsee Oulusta yh
den engelmanninkuusen, joka on me
nestynyt hyvin ilman peittämistä poh
joisimpana yksilönä Suomessa. Ilves
salo (1920) ilmoittaa usean 1-3.5-met
risen puunalun kasvavanAioolan puis
tossa. Parvela ( 1930) mainitsee, että 
yksi 1890-luvulla istutettu engelman
ninkuusi menestyy hyvin Oulussa. 
Puun kasvupaikasta ei ole tietoa. Par
vela käyttää kyseisestä yksilöstä laji
kenimeä 'Glauca '. 

Mustilasta vuonna 1932 lähetetyt en
gelmanninkuusen taimet (Parvela 
1932) istutettiin Ainolan puistoon. Nä
mä puut kaatuivat Sanna-myrskyssä 
vuonna 1985 . Ainolan puistossa kasvaa 
nykyisin vain yksi nuori engelmannin
kuusi maakuntamuseon edustalla, puis
tokäytävän pohjoispuoli sella nurmella. 
Keskustassa kasvaa yksi korkeampi 
(14m) engelmanninkuusi Vaaran puis-
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tossa. Korkeasaaressa kaupungin "ar
boretumissa" kasvaa muutama kuusi
metrinen puu. 

P. glauca, valkokuusi 

Parvelan ( 1930) mukaan ensimmäiset 
valkokuuset istutettiin Ouluun 1890-
luvulla, jotka Elfvingin ( 1897) mukaan 
olivat Suomen pohjoisimmat. Musti
lasta vuonna 1932 lähetetyt valkokuusi 
(nimellä P. canadensis) ja albertanval
kokuusi ( P. glauca var. albertiana, syn. 
P. albertiana) istutettiin Ainolaan (Par
vela 1932). Toinen puista kasvoi maa
kuntamuseon edustalla kontorta- jama
kedonianmännyn seurassa kunnes San
na-myrsky sen kaatoi. Koska puusta ei 
ole näytettä, ei voida enää selvittää 
kumpi valkokuusen muodoista oli ky
seessä. Ainolan puistossa on nykyisin 
vain nuoria puita, kaksi metrin pituista 
puuta maakuntamuseon edustalla puis
tokäytävän pohjoispuolisella nurmel
la. 

Valkokuusta on istutettu myös muu
alle Ouluun melko vähän . Istutukset 
ovat nuoria ja puut ovat n. 3-4 m kor
kuisia. Eniten puita, 9 kpl (n. 3 m) on 
istutettu Kajaanintien eteläreunan nur
melle , noin 10 m yliopistolliseen kes
kussairaalaan kääntyvän tien länsipuo
lelle. Puut ovat melko hidaskasvuisia, 
mutta ne ovat säilyneet vaurioitta. 
Myös Korkeasaaressa on muutama 
puu. Linnanmaalla kasvaa kartiovalko
kuusi (P. glauca 'Conica'). 

P. mariana, mustakuusi 

Oululaiset mustakuuset ovat yhtä lu
kuunottamatta nuorta perua. Vanhalla 
Heinätorilla oli puiston lounaisosassa 
yksi vanha puu (n. 13 m), jonka alku
perästä ei ole tietoa. Puu kaadettiin 
vuonna 1989. Ainolan puistossa V. A. 
Koskenniemen patsaan luona on yksi 
7- ja yksi 5-metrinen puu. Neljä nuo
rempaa yksimetristä puuta on istutettu-
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na maakuntamuseon etupuolelle puis
tokäytävän pohjoispuoliselle nurmelle 
kahden nuoren valkokuusen ja yhden 
nuoren engelmanninkuusen seuraksi 
sekä viisi 1-2 metristä puuta suoraan 
maakuntamuseon eteen kivikon lähei
syyteen. 

Kajaanintien eteläpuolella on 14 kpl 
nuoria nelimetrisiä puita tieluiskanur
mella Kontinkankaan sairaalan kohdal
la, muutama Korkeasaaressa , myös 4 m 
korkeita, diakonissalaitoksen edessä 
sekä rivi kolmimetrisiä puita Hietasaa
rentien varrella nurmikolla Hal stinsal
mentien haaran pohjoispuolella. Kau
pungin puistoalueille mustakuusta on 
istutettu Linnansaarelle (18 kpl, n. 2-4 
m) ja Lahdenperään. 

P. omorika, serbiankuusi 

Serbiankuusta kasvaa ainoastaan Kor
keasaaressa, jossa kaupunki kokeilee 
eräiden havupuiden kestävyyttä. Puut 
on istutettu 1970-luvun puolivälin 
paikkeilla kosteaan harmaaleppä-tuo
mi-metsikköön. Vuonna 1988 puut oli
vat n. 5-6 m korkeita ja hyväkuntoisia. 
Lajin kasvutapa on kauni s, ja kestävä
nä sitä voisi viljellä enemmän. 

P. pungens 'Pungens', okakuusi 

Tämän vuosi sadan alussa kasvoi oulu
laisessa puistossa 10m korkea okakuu
si, joka oli tehnyt runsaasti käpyjä (Ca
jander 1917). Parvela ( 1930) mainitsee 
Oulusta okakuusen lajikkeen ' Argen
tea ' joka kasvoi Villa Vavan puistossa 
ja joka 30-vuotiaana vuonna 1929 olin. 
7 m korkuinen. 

Nykyiset okakuuset ovat 1960-80-
lukujen istutuksia. Monen oululaisen 
tuntemat okakuuset kasvavat Hallitus
kadun varrella telelaitoksen edessä ( 4 
kpl, 3 m). Nuoria puita on myös mm. 
Intiön hautausmaan kaakkoispuolella 
parkkipaikan vieressä Kajaanintien ( 12 
kpl, 3-4m) sekä rautatiesillan kohdalla 
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Kuva 6. Okakuusen lajike 'Giauca Hoopsii' Ai
nolanpuistossa. - Valokuva Henry Vare 14.V. 
1989. 

Fig. 6. Picea pungens 'Giauca Hoopsii ' in Ainola 
Park , 14 May, 1989 . 

pyörät iesillan penkereellä molemmin 
puolin Kajaanintietä. Seuraaville puis
toalueille on istutettu okakuusta: Lin
nansaari, Ainolan puisto, Kiikkusaari , 
Hupi saaret, Heikolanniemi, Lahdenpe
rä, Mannerheimin puisto, Vanha Heinä
tori, Leverin puisto ja Hallihaka (No
kelainen 1988). Luettelo sisältää sekä 
' Glauca' että ' Pungens' lajikkeet. Oka
kuusta on myös talojen pihoilla eri puo
lilla kaupunkia. 

P. pungens 'Giauca' ja 'Koster', 
hopea- ja sinikuusi 

Okakuusen värilajikkeet vaihtelevat 
hopeanvalkoisesta sävystä ('Koster') 
metallin siniseen ('Giauca '). Värilajik
keet ovat kori stepuina suositumpia 
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kuin peruslajike ja on hyvin mahdollis
ta, että Oulun vanhin okakuusi on edus
tanut lajiketta ' Koster ', jonka Parvela 
(1930) mainitsee nimellä ' Argentea '. 
Iäkkäitä hopeakuusia on mm. Intiön 
hautausmaalla vanhan kappelin itäpuo
lella kauppaneuvos Snellmanin haudal
la siperianlehtikuusen seurana, Aino
lan puistossa maakuntamuseon edus
talla puistokäytävän reunalla sekä Pel
tolan sairaalan pihamaalla. Hautaus
maan ja Ainolan ainoat puut ovat n. 
10-12 m korkeita. Peltolan 10 puuta 
ovat eri ikäisiä, n. 6-10 m korkeita. 

Nuoria puita on mm. Kajaanintien 
eteläpuolella Kontinkankaan sairaalan 
edessä tienluiskanurmella (6 kpl , n. 3-
4m) yhdessä mustakuusten kanssa, Ka
jaanintien pohjoispuolella kaupungin 
puutarhan kohdalla kymmenkunta n. 
4-5 m korkeaa puuta, Hupisaarilla ke
säteatterista 50 m etelään pienen puron 
partaalla (3 kpl , n. 3 m) sekä rivi metrin 
korkuisia huonosti menestyneitä puita 
Hietasaarentien varrella Holstinsal
mentien haarasta pohjoiseen mu sta
kuusten seurassa. Lajiketta 'Glauca 
Hoopsii' (kuva 6) on istutettu (3 kpl , 
1,5 m) Ainolanpuistoon maakuntamu
seon etupuolelle pohjoisen puistokäy
tävän eteläreunaan. Näiden lisäksi Ai
nolan puistossa on 9 muuta nuorta oka
kuusta . Yksittäisiä puita tai pieniä puu
ryhmiä on siellä täällä kaupungilla . 

Muut kuuset 

Kiinankuusta (P. asperata) kasvaa yksi 
ainoa puu (n. 4 m) Kiikkusaarella kas
vihuoneiden välissä, seuranaan tavalli
nen kuusi ( P. abies). Puu on istutettu 
vuonna 1964, Tukholmasta saaduista 
siemenistä. 

Kiinankuusta kasvatetaan myös Ala
kestiiän puistossa Limingassa (ist. v. 
1946), jossa viljellään myös purppura
kuusta ( P. cruenta , ist. v. 1985 ) (ArvoJa 
1987). 
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Pinus, männyt 

P. cembra subsp. sibirica, siperian
sembra 

Siperiansembraa on viljelty Oulussa 
1870-luvulta alkaen (Parvela 1930). 
Vanhin näyte on Vappu Niinimäen 
vuonna 1920 Hietasaaresta tallettama 
(OULU). Cajander (1917) kirjoittaa 
kahdesta oululaisesta sembrasta, joista 
toinen oli10m korkea ja kaunis, toinen 
lyhyempi ja ruma. Ilmeisesti Ilvessalo 
( 1920) tarkoittaa samoja, Ainolan puis
tossa kasvaneita puita. joiden pituudet 
olivat 9 ja 6 m vuonna 1919. Toinen 
puista oli 1920-luvun lopulla 30-35-
vuotias ja sen korkeus 12 m (Parvela 
1930). Nämä puut jouduttiin poista
maan kirjaston (nykyinen maakunta
museo) rakennustöiden vuoksi (Parve
la 1932). 

Hietasaaressa kasvaa useita vanhoja, 
n. 15-metrisiä siperiansembroja. Van
himmat Hietasaaren siperiansembrat 
on mahdollisesti istutettu 1870-luvulla 
perustetulle huvila-alueelle. Vuonna 
1900 kirjoitettiin lehdissä suuresta 
pähkinähakkivaelluksesta Oulussa 
(Oulun yliopiston eläinmuseo, Meri
kallion arkisto). Pähkinähakit viihtyvät 
parhaiten siellä, missä niiden tärkeintä 
ravintokasvia, siperiansembraa kas
vaa. Lehtikirjoituksessa ei mainittu , 
missä päin kaupunkia puut kasvoivat. 
Kyseessä voivat olla Parvelan ( 1930) 
mam1tsemat 1870-luvulla istutetut 
puut. Hietasaaresta on löytynyt sipe
riansembran siementaimia, kuten myös 
Tuiran aseman pohjoispuolisesta met
siköstä, jonne ne ovat levinneet Tuiran 
asemapihalla olevista puista (5 kpl, 
kork. 15m). 

Vanhoja siperiansembroja on myös 
Tuiran sairaalan pihamaalla (4 kpl, n. 
10-15 m), Plaatansaarella (1 kpl, n. 11 
m) , Kiikkusaarella kasvihuoneiden ta
kana (4 kpl, n. 6-10 m), Hupisaarilla 
pyörätien ja patouoman välissä ( 1 kpl, 
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n. 8-9 m) ja Dammisaaressa (1 kpl, n. 
6-7 m) . Runsaimmin siperiansembraa 
on istutettu Intiön hautausmaalle , jossa 
on 40 kpl n. 5-10 m korkeita puita. 
Parvela (1932) mainitsee hautausmaan 
siperiansembrat, joten osa näi stä on vä
hintään 55-60 vuotiaita. Oulussa voi 
kätevästi tutu stua si periansembroihin 
Raksilan markettien linja-autoaseman 
puoleises sa päädyssä, jossa kasvaa 
pyörätien varrella kolme viisimetristä 
puuta. Ne ovatjäänteinä paikalla aikai
semmin olleen talon pihai stutuksista . 
Muutamia puita on siell ä täällä kau
pungilla, mm. Raksilassa, Linnan saa
rella , Plaatansaarella, Paratiisisaarella , 
Kiikkusaarella ja Hupi saarilla. Viime 
vuosina on siperiansembran syrjäyttä
nyt suosiossa makedoni anm änty, vaik
ka siperiansembra on se lvinnyt vähem
min vaurioin kovis ta pakkastalvi sta. 
Molemmat ovat kauniita , viisineolasi
sia mäntyjä. 

P. peuce, makedonianmänty 

Ainolan puistossa maakuntamuseon 
edessä Hupisaarten · päätien varrella 
kasvaa kaksin . 7-8 m korkuista make
donianmäntyä (kuva 7) kontortamän
nyn seurassa. Yk si puu (n. 7 m) kasvaa 
maakuntamu seon edustalla nurmikon 
eteläreunassa suuren laakeripoppelin 
(Populus laurifolia) vieressä. Ainolan 
makedonianmännyt ovat Mostilasta 
peräisin (Parvela 1932). Mustilan ma
kedonianmäntyjen alkuperä on Rila 
Pianina -vuorelta Bulgariasta (Ilvessa
lo 1920). Vanhoja puita on myös Ou
lunsuun sairaalan alueella (4 kpl, n . 6-
8 m korkeita). Puut ovat saman kokoi
sia kuin Ainolassa ja luultavasti saman 
ikäisiä, kenties samaa alkuperääkin . 
Oulunsuussa kaksi aiemmin tervettä 
puuta oli vuonna 1988 huonossa kun
nossa. Makedonianmänny stä e i ole 
muita vanhoja viljelytietoja. Laji onkin 
yleistynyt vasta viime vuosikymmeni
nä. Monet Oulussa nykyi si n istutetta-
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Ku va 7. Vasemmall a kaksi makedoni anmäntyäja 
o ikel la yks i kontortamänty Ainolanpuistossa.
Valokuva Henry Väre 12 .111.1988. 

Fig. 7. On the left two Macedonian Pines (Pinus 
peuce) and on the ri ght a Contorta Pine (Pinus 
conrorta var. latifolia) in Ainola Park, 12 March, 
1988. 

vista viisineolasisista männyistä on 
makedonianmäntyjä. 

Nuoria puita on istutettuna sie llä 
täällä ,"es im . JO kpl rautatieaseman pi
hanurmikolle . Ne olivat vuonna 1988 
n. 2 metrin mittai sia. Intiön hautau s
maa lla lähellä vanhaa kappelia on yksi 
makedonianmänty siperiansembrojen 
seurassa. Makedonianmäntyjä kokeil
laan Korkeasaaressa, jossa n. 15-vuoti
aat puut ovat n. 6 m korkuisia . Make
donianm änty on kirjattu muistiin kaik
kiaan lähes viidestäkymmenestä pai
kasta eri puolilta Oulun kaupunkia . Si-
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tä on erityisesti monissa yksityispi 
hoissa. 

P. mugo, vuorimänty 

Kääpiövuorimänty (P. mugo 'Pumi lio ') 
käsitellään yhdessä vuorimännyn kans
sa, vaikka museonäytteiden (OULU) 
perusteella esim. Madetojan puistossa 
kääpiövuorimäntyä kasvaakin. Cajan
der (1917) sekä Ilvessa lo (1920) mai
nitsevat Ainolan pui stosta kaksi kah
den metrin korkui sta vuori mäntyä , jot
ka poistettiin jo varhain (Parvel a 
1930). Vanhin herbaarionäyte (OULU) 
on vuodelta 1923, jolloin Lauri Öhrn
berg keräsi vuorimännyn oululaisesta 
puistosta. 

Ainolan puistossa on nykyisin yksi 
vuorimäntyryhmä maaku ntamuseon 
etupuolella kivikossa. Parve lan ( 1932) 
mukaan Raatin saarelle on istutettu run
saasti vuorimäntyjä. Vuorimäntyä on 
istutettu ryhmiksi eri puolille kaupun
kia, esim. yliopistollisen keskussairaa
lan pihanurmikoilla on suuria ryhmiä. 
Kajaanintien nurmipenkereellä uima
hallin puolella sekä Rata- ja Saariston-
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Kuva 8. Japaninmarj akuu
si on istutettu Ainolanpuis
toon vuonna 1932. - Va
lokuva Henry Väre 15.V. 
1988. 

Fig. 8. A Japanese Yew 
(Taxus cuspidata) planted 
in Ainola Park in 1932. 
Photographed 15 May, 
1988. 

kadun ri steyksen linja-autoaseman 
puoleisessa kulmassa on helposti ha
vaittavat vuorimäntyryhmät. Yksittäi
siä puita tai pieniä puuryhmiä on melko 
pa ljon eri puolilla kaupunkia yksityis
pihoi ssa. Edellä mainittujen puistojen 
li säks i vuorimänty kasvaa Rommakon
puistossa, Toivoniemellä ja Paratiisi
saarella . Vuorimänty viihtyy Oulussa 
hyvin. Vaikka vuonna 1985 ankaran 
talven jälkeen moni ssa puissa neulaset 
ruskettuivat, puut toipuivat seuraavan 
kasvukauden aikana. 

Muut männyt 

Ainolassa kasvaa yksi 8-metrinen kon
tortamänty ( P. contorta var. latifolia) 
maakuntamuseon edustan puistonurmi
kon pohjoi sreunalla kahden make
donianmännyn seurana (kuva 7) . Mus
tilasta vuonna 1932 lähetettyjä taimia 
oli alunperin kaksi. Toinen puista kaa
tui Sanna-myrskyssä vuonna 1985. 

Ainolan pui s tossa kokeiltiin Mu sti
lasta vuonna 1932 lähetettyjä kal 
liovuortensembroja (P. flexilis) 1930-
luvun alussa (Parvela 1932). Puiden 
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Kuva 9. Kanadantuija Hu
pisaarten kesä teatterin lä
histöllä. - Valokuva Hen
ry Väre 12.III . l 988 . 

Fig. 9. Canadian Thuja 
(Thuja occidentalis) near 
the Summer Theatre. 
Photographed 12 March, 
1988. 

menestymisestä ei ole tietoa. Linnan
maall a nuoret kalliovuortensembrat 
ovat menestyneet hyvin . 

Alakestiiän puistossa Limingassa 
viljellään edelli sten lisäksi koreansem
braa (P. koraiensis, ist. v. 1984) sekä 
banksi nmänty ä ( P. banksiana ). 

Pseudotsuga menziesii, douglaskuusi 

Sanna-myrsky kaatoi Mustilan vuoden 
1932 alkuperää olleen Oulun vanhim
man douglaskuusen Ainolasta. Kaatu
neen douglaskuu sen viereen on istutet
tu nuori doug laskuusen taimi (2 m) . 
Oulunsuun sairaala-alueella kasvaa n. 
9-metrinen puu kahden riutuvan make
doniaomännyn seurana. Oulunsuun 
douglask uusi voi o lla myös Mustilasta, 
si llä sen ikä on noin 50 vuotta. Kor
keasaaressa kaupungin kokeilualueelia 
kasvaa parikymmentä puuta, jotka ovat 
n. 5-6 m korkeita ja hyvinvoivia . Lin
nanmaalla kasvatetaan tavallisen doug
laskuusen lisäksi kohtalai se lla menes
tyksellä harmaadouglaskuu sta ( P. men
ziesii var. glauca). 
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Taxus cuspidata, japaninmarjakuusi 

Ouluun on istutettu ainoastaanjapanin
marjakuusta. Muut lajit ovat liian arko
ja. Japaninmarjakuusta kasvaa Ainolan 
puistossa (kuva 8) maakuntamuseon 
edustalla lähellä Kasarmintien pikku
siltaa, Paratiisisaarella yliopiston van
han puutarhan vuorikasviosastossa, 
Tuomiokirkon pääsisäänkäynnin edus
talla sekä Tuomiokirkkoa vastapäätä 
Franzenin puistossa. Ainakin Ainolan 
istutukset ovat Mustilasta vuodelta 
1932 (Parvela 1932). On varsin mah
dolli sta, että Tuomiokirkon läheisyy
dessä olevat istutukset ovat samaa al
kuperää. Paratiisisaaren japaninmarja
kuusi on istutettu vuonna 1970. Kaikki 
istutukset Oulussa ovat menestyneet 
hyvin. 

Thuja occidentalis, kanadantuija 

Kanadantuijaa on kasvatettu Oulussa 
jo 1880-luvulta alkaen (Parvela 1930). 
Elfving (1897) mainitsee lajin Oulussa 
talvenkestäväksi. Muut tuijalajit ovat 
todennäköisesti talvenarkoja Oulussa. 
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Kanadantuija menestyy ainoastaan so
pivalla paikalla, esim. asessori Wester
lundin istutus Pukissa on kituuttanut 
noin sata vuotta, ja vuonna 1987 sen 
korkeus oli 30 cm. Kovina pakkastalvi
na sen maanpäälliset osat kuolevat. 
Vanhin herbaarionäyte (OULU) on K. 
Sihvoimen Ainolan puistosta vuonna 
1926 keräämä. 

Ainolan puistossa kasvaa kanadan
tuijaa maakuntamuseon edustalla pari 
kolmen puun (n. 4 m) ryhmää eteläisen 
puistokäytävän varrella. Mustasaares
sa seurakuntien kesäkodin pihamaalla 
on yksi vanha, nelirunkoinen kanadan
tuija (n. 4 m). Se on istutettu todennä
köisesti 1900-luvun alussa , jolloin ton
tilla oli Åströmin kesähuvila. Eniten 
kanadantuijaa on istutettu Intiön hau
tausmaalle vanhan kappelin ympäris
töön, sekä aita- että ryhmäpensaaksi . 
Hautausmaan oravat käyttävät tuijien 
kuorta pesänrakennusaineeksi. Otto 
Karhin puistonurmikolla on kolme ka
nadantuija-ryhmää näkyvällä paikalla 
Pakkahuoneenkadun puolella. Edellä 
mainittujen puistojen lisäksi kanadan
tuijaa on istutettu vain Hupisaarille , 10 
kpl (n. 4 m) kesäteatterin eteläpuolelle 
(kuva 9) ojan kupeeseen ja näistä lou
naaseen 12 nuorta (1-2m) tainta myös 
ojan reunalle . Monilla yksityispihoilla 
on kanadantuijaa. 

Tsuga, bernlokit 

Hemlokkeja on kokeiltu vain Linnan
maalla. Japaninhemlokki (T. diversifo
lia) ja vuorihemlokki (T. mertensiana) 
eivät menestyneet. Mustilasta vuonna 
1932 lähetetty lännenhemlokki (T. he
terophylla) oli vuonna 1988 puolen
toista metrin korkuinen. 
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Suomenpihlaja (Sorbus hybrida) Varsinais-Suomessa 

Sakari Hinneri, Unto Laine ja Kalevi Alho 

Hinneri, S., Laine, U. & Alho, K. 1990: Suomenpihlaja (Sorbus hybrida) Varsinais
Suomessa. (The Finnish whitebeam (Sorbus hybrida) in the archipelago of Turku 
and SW coastland of Finland.) - Sorbifolia 21 (1 ):21-28. 

In this survey the spontaneous occurrence of the Finnish whitebeam, Sorbus hybrida 
L. , in the archipelago of Turku is documented on the basis of field surveys made 
during the 1980s. The northemmost native sites are near Uusikaupunki. These 
Joealities are also the only presently known occurrences of Sorbus hybrida near the 
Finnish mainland where this tree is planted as an omamental and is found as a casual 
alien. Sorbus hybrida has been Iittle used as an omamental, especially in rural areas. 
Recently though, Iandscapers have employed it around public buildings like hospi
tals and along st reets in suburban areas. 

Sakari Hinneri , Unto Laine & Kale vi Alho, Turun yliopiston biologian laitos, 
20500 Turku. 

Suomenpihlaja (Sorbus hybrida) on 
hemiboreaalinen puulaji, joka meillä 
kasvaa vain Lounai ssaari stossa alku
peräisenä (Palmgren 1939, Hämet-Ah
ti ym. 1989). Ahvenanmaan pääsaarilla 
suomenpihlaja on melko yleinen 
(Hreggström 1989), . mutta itäisissä 
Kihdin laidan ulkosaaristokunnissa 
sen levinnei syydessä on jo aukkoja. 
Eklund ( 1958) ilmoittaa Kökarista 
vain yhden ainoan alkuperäiseksi kat
sottavan suomenpihlajan kasvupaikan 
Karlbylandeti sta Alvikin läheltä. Vii
me vuosien retkei lyjen aikana on löy
tynyt vain yksi uusi esiintymä , nimit
täin Överbodasta pari puuta kallion
aluslehdosta. 

Sottungassa suomenpihlajan vanho
ja kasvupaikkoja tunnetaan vain parit
ta kyläsaarelta (Eklund 1 958) eikä al
kuperäisentuntui sia esiintymiä löydet
ty 1980-luvun saaristoinventoinnessa
kaan. Sen sijaan Kumlingessa ja Bränd
össä on. lukuisia alkuperäisiksi katsot
tavia. kasvupaikkoja. Run sas lukuinen 
suomenpihlaja on vain parilla kyläsaa
rella: Kumlingen pääsaarella sekä 
Brändön Korsös~a . ja Björnholmassa. 

Erikoista on sen lähes täydellinen 
puuttuminen hyvin tutkituilta Fiskönja 
Jurmon saaristolohkoilta pohjoisessa 
Brändössä, vaikka nämä alueet ovat 
saamen valta-aluetta Saaristomerellä 
(v rt. Hinneri 1988). 

Maaperän laatu ei voine raJOittaa 
suomenpihlajan levinneisyyttä, vaan 
puulle on ehkä ongelmallista ulkosaa
ristoilmaston äärevyys. Esimerkiksi 
Hreggström ( 1989) on painottanut suo
menpihlajan hakeutumista lämpimille 
rinnemaille ja kallionalustoille. Tällai
set kasvupaikat ovat harv inaisia ul
kosaaristossa. Lintujen kuljettamista 
siemenistä syntyneitä taimia löytyy 
metsättömiltä kallioluodoilta , jopa 
Utön äärevistä olosuhteista (Hinneri 
ym. 1986), jossa siementaimet altistu
vat kuivattaville kevätahaville. Run
gon kuivuttua tyvivesoista syntyy vain 
pikkupensaita. 

Alkuperäisenä vain Kihdin ja 
Selkämeren äärellä 

Suomenpihlaja on meillä alkuperäise
nä aito saaristopuu molempien orapih
lajiemme (Crataegus monogyna subsp. 
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nordica ja curvisepala), metsäomena
puun (Ma/us sylvestris) ja oratuomen 
(Prunus spinosa) tapaan. Sillä ei usko
ta olevan mantereella edes yksittäisiä 
reliktiesiintymiä kuten orapaatsamalla 
(Rhamnus catharticus) ja kalliotuhka
pensaalla (C otoneaster integerrimus ) 
on. Selkämeren rannikko Uudenkau
pungin kohdalla on poikkeus . Siellä 
saaristovyöhykkeen kapeus mahdollis
taa myös monen ulkosaaristokasvin 
kasvamisen mantereen mereisissä nie
menkärjissä (esim. Laine & Laine 
1956). 

Jo kauan on tiedetty Uudenkaupun
gin kaupunkialueen eteläpuolen run
saskasvistoisissa Sorvakon ja Yks
koivun niemissä kasvavan luonnonva
raisia suomenpihlajia (Kaikko 1939, 
Laine & Laine 1956). Komeista puista 
on enää jäljellä vain yksi. Myös pari
kymmentä kilometriä etelämpänä Lo
kalahden Lemmiluoto-nimisellä nie
mellä on kasvanut yksinäinen suomen
pihlaja saarnea (Fraxinus excelsior) ja 
vaahteraa (Acer platanoides) kasva
vassa jalopuumetsässä. Vuonna 1987, 
jolloin jalopuumetsä rauhoitettiin 
luonnonsuojelualueeksi, suomenpihla
ja kuitenkin menehtyi ilmeisesti poik
keuksellisten sääolosuhteiden uhrina. 

Suomen pohjoisimmat luontaiset 
kasvupaikat suomenpihlajalla on Uu
denkaupungin pohjoisella liitosalueel
la Pyhämaan Kursilassa sekä Lyökin 
lehtevissä Ukonkarissa ja Ruotsinluo
dossa. Lyökin kyläalueella kasvaneet 
puut ovat nyttemmin jääneet rakennus
toiminnan alle. 

Kun Lyökki on jo keskiajalta tunnet
tu merenkulkijain suojasatamanaja sit
temmin luotsiaseman paikkana, on aja
teltu, että suomenpihlaja olisi jo var
hain kulkeutunut seudulle laivaliiken
teen mukana. Myös Pyhämaan Kursi 
lan kasvupaikka on Vintrinraumana 
tunnetun entisen saaristoväylän äärel
lä. Uudenkaupungin etelä ise llä liitos-
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alueella jo tuhoutunut Lokalahden 
Ruissaaren suomenpihlaja kasvoi 
myöskin vanhalla satamapaikalla (vrt. 
Jalas & Vuorisalo 1956). 

Varsinaisessa Turun saaristossa suo
menpihlajan alkuperäisyys on yhtä on
gelmallista. Sen luonnonmukaisia kas
vupaikkoja on saariston länsilaidalla 
eli Korppoossa , Houtskärissä, Iniössä 
ja Kustavissa. Sellaiset saaristokunnat 
kuin Nauvo ja Velkua jostain sisäsaa
riston Rymättylästä tai Paraisista pu
humattakaan jäävät tilapäisten viljely
karkulaisten alueeksi. Tosin vanhassa 
levinneisyyskartassa (Palmgren 1939) 
suomenpihlaja on merkitty alkuperäi
seksi Merimaskussa, mutta me emme 
tunne lajin kasvupaikkoja sieltä. On 
täysin mahdollista, että aikaisemmin 
näissäkin saaristokunnissa on ollut 
luontainen suomenpihlajakanta, mutta 
se on hävinnyt, kun valoisat hakamaat 
ovat joutuneet väistymään havupuu
valtaisten talousm\!tsien tieltä. Esimer
kiksi Helsingin yliopiston kasvimu
seossa on vuosisadan alkupuolelta vä
li- ja sisäsaaristokunnista suomenpih
lajanäytteitä, jotka saattavat olla peräi
sin tuolloin eläneistä luonnonvaraisis
ta puista. 

Jo Bergroth ( 1894) epäili esiintyykö 
suomenpihlaja alkuperäisenä Iniön 
saaristossa. Näin jälkeenpäin voidaan 
todeta , että hän ei sattunut lajin par
haille kasvupaikoille Iniössä. Luotola 
( 1931 ) kirjasi Kustavin länsiosasta 
useilta paikoilta suomenpihlajia, mutta 
hän oli taipuvainen pitämään lajia siel
läkin lähinnä viljelykarkulaisena. Saa
ristofloorassaan Eklund ( 195 8) ei ero
tellut alkuperäisiä istutusperäisistä, 
mutta hänkään ei ollut kovin halukas 
pitämään suomenpihlajaa tutkimus
alueellaan alkuperäisenä. Toisaalta ai
kaisemmin Eklund ( 1929) piti toden
näköisenä, että ainakin Houtskärin pi 
hapiirien ja kylien suomenpihlajat pol
veutuvat luonnonkannoista kerätystä 
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Kuva 1. Suomenpihlajan luontainen levinnei syys Turun saaristossa. 

Fig. 1. The spontaneous distribution of Sorbus hybrida in the archipelago of Turku . 

Piste, dot = 1980-luvun havainto, recent record. Avoin vinoneliö , rhombus = havainto 1960- tai 
1970-l uvulta, nykytilanne varmistamatta, unchecked older record. Kolmio, triangle = havaintoja 
itäisimmästä Ahvenanmaan saaristosta, neighboring Joealitiesin Åland archipelago. Tahti, asterisk = 
äskettä in hävinnyt esiintymä, occurred until recently. 

taimiaineistosta. Skult (1960) löysi 
eteläiseltä Korppoon ulkosaaristoalu
eelta lajin vain lintujen levittäminä ti
lapäisesiintyminä. 

Kun edellistenkään tutkijapolvien 
aikana ei ole kyetty selvittämään suo-

menpihlajan alkuperäisyyttä Turun 
saaristossa, niin vielä pienemmät mah
dollisuudet ongelman ratkaisemiseksi 
on enää meidän aikanamme. Olemme 
kuitenkin päätyneet hyväksymään suo
menpihlajan kohdalla alkuperäisyys-
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käsitteen siten, että Turun saaristossa 
on otettu mukaan ne paikat , joilla puu
maisia hedelmöiviä suomenpihlajia 
kasvaa alkuperäisentuntuisilla kasvu
paikoilla. Kysymys on siis luontaisesti 
uudistuvista populaatioista. 

Näillä perusteluilla läntisestä Kusta
vin saaristosta voidaan erottaa alue 
(vrt. Luotola 1931 ), jossa suomenpih
lajan luonnonesiintymiä yhä edelleen 
on eritoten Anavaisten ja Parattulan 
kylien alueella. Tähän Kustavin aluee
seen voidaan liittää Iniön luoteisosa ja 
edelleen muutama saari Houtskärin 
pohjoisnurkasta. Tämä alue kokonai
suudessaan liittyy edelleen Ahvenan
maan puoleiseen Brändön suomenpih
lajakeskittymään. (Kuva 1). 

Iniössä vahvin suomenpihlajakanta 
on Åselholmassa, missä pelkästään ky
läpiiristä laskettiin 21 puuta ja lähes 
saman verran saaren eristyneistä kol
kista, jotka vielä viime vuosisadalla 
olivat erillisiä luotoja. Alkuperäisiksi 
katsotut puut kasvoivat kallionalustoil
la ja pähkinäpensaita (Corylus avella
na) kasvavilla kivikkorinteillä. 

Houtskärin puolella vanhoja puita 
on Sövdeholmissa kivisessä etelärin
nelehdossa metsäomenapuiden keralla. 
Aivan Kihdin kyljessä Nåtössä, joka 
on vanha talonpoikaispurjehduksen 
keskus, suomenpihlajia on pihapuuna 
sekä ilmeisen alkuperäisinä vanhalla 
hakamaalla. Niiden lähellä kasvaa 
myös ruotsinpihlaja (Sorbus interme
dia), mutta mitä ilmeisimmin piha
puusta kylväytyneenä. 

On yllättävää, että suomenpihlaja 
puuttuu Houtskärin ja koko Turun saa
riston parhaalta jalopuuseudulta, ni
mittäin Mossalan pohjoispuolisilta 
(esim. Hallseholm, Lillö ja Storö) ja 
länsipuolisilta (esim. Bjonholm, Sund
holm, Ramsö ja Åldanskär) jalopuu
metsäsaarilta (vrt. Hinneri 1972, 
1988). Nyt kun saarnea ei enää kerätä 
tarvepuuksi, ovat jalopuumetsät kasva-
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neet suomenpihlajalle ylipääsemättö
män tiheiksi. Kuitenkin rantametsien 
ylälaiteilla sille pitäisi olla elinsijaa 
samaan tapaan kuin orapaatsamalle ja 
metsäomenapuulle (v rt. Hinneri 1985). 

Turun saaristossa vankin suomen
pihlaja-alue on ollut Houtskärin pää
saarella ja eräillä lähiluodoilla. Aika
muodon valinta johtuu siitä, että piha
piirien ulkopuolella lajin kanta näyttää 
olevan romahtamassa. Syynä on aina
kin metsämaiden luontainen kuusettu
minen sekä istutuskuusikoiden run
saus. Myös mäntyä on yleisesti istutet
tu lämpimille rinnemaille. Samasta 
syystä myös metsäomenapuu on taan
tunut alueella (Hinneri 1985). Parilla 
paikalla vanhojen teiden kunnostus tai 
uusien rakentaminen ovat olleet kohta
lokkaita suomenpihlajalle. Muiden 
muassa tie Lömsön pitkällä kannaksel
la Björkön kylään seurailee kallioisen 
mäen juurta, jossa aiemmin kasvoi ny
kyistä huomattavasti enemmän päh
kinäpensaita ja metsäomenapuita suo
menpihlajan lisäksi. 

Mielenkiintoinen paikallinen keskit
tymä suomenpihlajalla edelleen on 
Hyppeisin ja Järvisin kylien edustalla 
laguunimaisen Hästöfjärdenin ranta
milla. Siellä se kasvaa mainittujen ky
läympäristöjen lisäksi mm. Hästön 
Simpsundissa ja Hönsnäsin Vålnäsillä. 
Näiden uskotaan olleen ristiretkien 
ajan satamapaikkoja, jonne saapui lä
hetyssaarnaajamunkkeja ja kauppiaita 
(Ringvall 1977). Myös Houtskärin 
pääsaaren itäpuolella Saverkeitissa ja 
pohjoispuolella Äppelössä suomenpih
laja kasvaa varhaiskeskiaikaisten kap
pelimäkien tuntumassa. Tuskin pelk
kää sattumaa! 

Korppoon pääsaaren länsireunan ja 
lähisaarien suomenpihlajaesiintymät 
voidaan yhdistää samaksi levinnei
syysalueeksi Houtskärin kasvupaikko
jen kanssa. Suomenpihlajia on erityi
sesti Strömman sisälahden rantamilla 
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dendrologisesti varsin edustavassa 
seurassa: metsäomenapuu, saami, tam
mi (Quercus robur), oratuomi , orapaat-

-sama ja pähkinäpensas muiden muas
sa. Alueella on myös yksittäisiä ruot
sinpihlajia, mutta ne vaikuttavat vilje
lykarkulaisilta. Myös läheisellä Finn
ön saarella suomenpihlaja kasvaa niin
ikään monimuotoisen puuvartiskasvil
lisuuden osana kuten jo Eklund ( 1925) 
painotti. Mutta heti kun siirrytään 
ulappaluodoille, niin suomenpihlaja 
katoaa satunnaisia ja lyhytikäisiä sie
mentaimia lukuun ottamatta. Esimer
kiksi Kälössä, jossa tammi, saami, 
metsäomenapuu, oratuomi ja orapaat
sama viihtyvät, suomenpihlaja kasvaa 
vain pihapuuna. 

Voidaan todeta, että suomenpihlaja 
on Varsinais-Suomessa mitä ilmei
simmin sekä alkuperäinen että hyvin 
vanha kulttuuritulokas Kihtiin rajau
tuvissa saaristokunnissa sekä Uuden
kaupungin rannikolla . Sisäsaaristossa 
kuten huomiota herättävästi Nauvon 
pääsaarella sekä myös mannerrannikon 
asutuskeskusten lähimetsissä suomen
pihlaja kasvaa satunnaisena viljelykar
kulaisena, mutta ei luontaisesti uudis
tuvina populaatioina. Jos otetaan huo
mioon vain puumaiset ja hedelmöivät 
yksilöt, niin Hämet-Ahdin ym. ( 1989) 
karttamerkintä "alkuperäinen, ylei
nen" lienee Varsinais-Suomen osalta 
liioiteltu. 

Koristepuuna maaseudulla 
harvinainen 

Saaristokunnissa suomenpihlajia on 
yleisesti istutettu kori ste- tai suoja
puuksi vain edellä kuvatulla lajin luon
taisella levinneisyysalueella. Erityisen 
tunnusomainen se on Iniössä, jossa se 
kasvaa jopa yksinäisten saaristotilojen 
tuulien tuivertamilla pihamailla (es im. 
Gloholm, Kvamholm, Södholm ja Vel
kar) . Näkyvä se on myös Houtskärin 
läntisissä kylissä (Kivimo, Hyppeis ja 
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Kuva 2. Suomenpihlajakujannetta Naantalin ter
veyskeskuksen edustalla Tuulensuukatu 6.:ssa. 
- Valokuvat Kalevi Alho. 

Fig. 2. A row of Sorbus hybrida at the Municipal 
Health Centre in Naantali.- Photographs Kale
vi Alho. 

Järvis). Idempänä kuten Nauvossa suo
menpihlajaa on istutettu vähemmän: it
se kirkonkylästä löytyi vain kaksi tien
varsi- ja puistopuuta, lisäksi yksityis
pihoilta muutama. 

Varsinais-Suomen tammivyöhyk-
keeseen kuuluvalla manneralueella 
olemme etsiskelleet suomenpihlajia 12 
kirkonkylästä ja kaikista 6 kaupungis
ta , jotta saisimme selville puun suosi
on puistojen, hautausmaiden , kadun- ja 
tienvarsien sekä sairaaloiden ym. jul-
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Taulukko 1. Suomenpihlaja julkisten alue iden 
koristepuuna Varsinais-Suomen manneralueen 
tammivyöhykkeeseen kuuluvan osan kaupun
geissa ja eräissä maaseutukirkonkylissä. Äsket
täin istutelluja nuoria yksilöitä ei ole otettu huo
mioon. 

Table 1. Sorbus hybrida -as an omarneotai tree in 
public areas in towns and villages along the SW 
coast of Finland. Figures are numbers of trees; 
recent ly planted saplings are excluded. 

Kaupungit, towns Puiden lukumäärä, 
number of trees 
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kaksi komeata puuta, joista toinen on 
lähes kymmenmetrinen ja monirunkoi-· 
nen jätti. Paimiossa suomenpihlajaa on 
käytetty viherrakentamisen peruspuu
na sairaalaan johtavan tien reunustalla . 
Myös Metsätalousoppilaitoksen pihal
la on yksi kookas puu. Juuri Paimiossa 
suomenpihlajasta kertyi hajahavainto
ja kyläpuuna keskusta-alueen ulkopuo
lelta. 

Laitil a Kaupungeista vain Turussa yleinen 
Naantali 
Raisio 
Salo 
Turku 
Uusikaupunki 

Kirkonkylät, villages 
Askainen 
Halikko 
Kaianti 
Lemu 
Masku. 
Mietoinen 
Mynämäki 
Nousiainen 
Paimio 
Piikkiö 
Taivassalo 
Vehmaa 

II 
3 
18 

190 
2 

6 
1 

3 
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kisten rakennusten pihamaiden istu
tuspuuna (taulukko 1). 

Tuloksia tarkasteltaessa voidaan ha
vaita, että maaseudulla on julkisilla 
alueilla vain hyvin vähän käytetty suo
menpihlajaa koristepuuna. Turusta län
teen päin se kasvoi vain Kalannissa, 
missä yksi vanha puu kasvaa hautaus
maalla, sekä Mynämäen rautatiease
man edustalla kujanteella parin vanhan 
puun ryhmänä. Eipä muutoin Cajande
rin ( 1902) Mynämäen seudun flooras 
sakaan ole minkäänlaista mainintaa 
suomenpihlajasta. 

Turun itäpuolelta suomenpihlaja 
löytyi Halikosta, mi ssä hautausmaalla 
on kaksi puuta sekä keskustassa toiset 
kaksi iäkästä yksilöä. Myös Märynum
mella Halikon sairaalan alueella on 

Yllättävää on suomenpihlajan niuk
kuus Uudessakaupungissa, jonka ym
päristössä se kasvaa luontai sesti. Uusi
kaupunki muutoin on vehreimpiä ja 
puulajistoltaan monimuotoisimpia kau
punkejamme. Aikaisemmin hieman 
monilukuisempi suomenpihlajakanta 
on nyt supistunut kahdeksi puuksi Pii
risairaalan keskusaukiolla, mikäli ei 
oteta huomioon TVL:n syksyllä 1988 
istuttamia taimia rautatien ylittävän 
sillan kupeella. 

Toisessa Vakka-Suomen kaupungis
sa Laitilassa tilanne on vieläkin huo
nompi: vain yksi juuri istutettu taimi 
hautau smaalla. Kaiken kaikkiaan Vak
ka-Suomi on ollut enemmän ruotsin
pihlaja-aluetta (vrt. Hinneri ym. 1990). 

Raisiossa ainoat julkisten alueiden 
suomenpihlajat , kolme kaunismuo
toista puuta, kasvavat rautatieaseman 
puistikossa. Aikaisemmin alastoman 
kaupungin vihertämistä on viime vuo
sina toteutettu moni-ilmeisesti, mutta 
ei kuitenkaan suomenpihlajan mahdol
lisuuksia hyödyntäen. 

Naantalin vanhan kaupunkialueen 
puistoista kuten Luostarinkirkonmäel
tä ei suomenpihlajia löytynyt , mutta 
sen sijaan Terveyskeskuksen edestä 
kauniina kuuden puun rivistönä (kuva 
2) sekä Naanta lin Kylpylän puistosta 
viiden puun ryhmänä. Toivottavasti 
Nuhjalantien varteen äskettäin istute
tut 12 puuta enteilevät suomenpihlaji
en runsaslumista Naantalissa. 
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Kuva 3. Suomenpihlajarivistöt reunustavat Yliopistonmäelle vievää Koskenniemenkatua Turu ssa. 
Fig. 3. A walkway shaded by Sorbus hybrida approaches theUniversi ty of Turku . 

Salossa on linja-autoasemalla kolme 
vanhaa puuta, joista järeimmän rungon 
ympärysmitaksi saatiin 125 cm. Histo
riallisella Uskelan Kirkkomäellä on 15 
nuorehkoa puuta tienvarsikujanteena. 
Myös Salaistentien varrelle on äsket
täin istutettu suomenpihlajarivistö. 

Turussa kadunvarsilta ja puistoista 
löysimme yli 190 puuta sekä lisäksi 
muutamia aivan uusia taimi-istutuksia. 
Esikaupunkialueiden tarkempi hara
vointi jonkin verran kasvattaisi luku
määrää. 

Suomenpihlaja on Turussa ennen 
kaikkea kadunvarsipuu, sillä esimer
kiksi vanhan kaupunkialueen 12 puis
tosta se kasvaa vain neljässä. Kupit
taanpuiston alueella on jopa 40 rungon 
kujanne, mutta Vartiovuoren- , Samp
palinnan- ja Urheilupuistonmäellä 
vain muutamia puita. Puistopuuna suo
menpihlajia on myös hautausmaalla. 

Vuosien mittaan syntynyttä käsitys
tä, että suomenpihlaja on vuosisadan 
alkupuolella ollut nykyistä suositumpi 
kaupunkipuu, tukee vanhojen puiden 
kasvaminen yhä ns. Vanhan Turun alu
eella. Agricolankadulla on kymmenen 
ja Piispankadulla kaksi puuta. Sirkka
Jan kasarmin edustalla on vielä kolme 
vanhuuttaan lahovikaista puuta sekä 
Kaivokadun länsipäässä miljöötä luon
nehtiva yksilö. Yliopistonmäkeen liit
tyvässa ns. Kuuromykkäkoulun puis
tossa on kookas puu , jolle rungon ym
pärysmittaa on kertynyt runsaat 110 
cm. Seurakseen se on saanut kävelyka
duksi rakennetun Koskenniemenkadun 
komean suomenpihlajakujan (kuva 3). 
Myös yliopiston laajennusalueella on 
Caloniuksen edustalla laaja suomen
pihlajaistutus . 

Esikaupunkialueilla on monien yk
sittäisten puiden tai parin puun ryhmi-
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en lisäksi parinkymmen puuyksilön ka
dunvarsi-istuksia Hämeentien, Vanhan 
Tampereentien ja LiHoistentien varrel
la sekä Varissuon uudella asutusalueel
la. 

Vaikka suomenpihlaja on Turussa 
kohtalaisen runsas, on sitä Varsinais
Suomessa kuten koko maassa käytetty 
koristepuuna vähän (vrt. Alanko 1988, 
Hreggström 1989). Kuitenkin tuulen
kestävyys ja vaatimattomuus maaperän 
suhteen mahdollistaisivat vuoden 1989 
puun laajamittaisen käytön asutuskes
kuksissa jopa kadunvarsipuuna. Toi
vottavasti aivan viime vuosina tehdyt 
tienvarsi-istutukset uusilla asuntoalu
eilla ennakoivat suomenpihlajan uutta 
ja kestävämpää tulemista. 
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Havaintoja ruotsinpihlajasta (Sorbus intermedia) 
koristepuuna Varsinais-Suomessa 

Sakari Hinneri, Unto Laine ja Kalevi Alho 

Hinneri, S., Laine, U. & Alho, K. 1990: Havaintoja ruotsinpihlajasta (Sorbus inter
media) koristepuuna Varsinais-Suomessa. (The Swedish whitebeam (Sorbus inter
media) as an omamental tree on the SW coast of Finland.)- Sorbifolia 21(1):29-
31. 

The Swedish whitebeam , Sorbus intermedia, is a hemiboreal tree whose native range 
in Finland is confined to the SW archipelago. According to a recent field survey 
Sorbus intermedia is infrequently used for landscaping on the SW coast of Finland 
ahhough its tolerance to gales and poor rocky soi! renders the tree very suitable for 
coastal conditions. Recently new plantations have, however, been established espe
cially along roadsides in suburban areas. 

Sakari Hinneri , Unto Laine & Kale vi Alho, Turun yliopiston biologian laitos, 
20500 Turku 

Ruotsinpihlaja (Sorbus intermedia) on 
sukulaisensa suomenpihlajan (S. hybri
da) tavoin hemiboreaalinen puulaji, jo
ta tavataan Suomessa luontaisena vain 
Lounaissaaristossa. Uusissa kasvioissa 
(Hämet-Ahti 1986, Hämet-Ahti ym. 
1989) ruotsinpihlaja on esitetty alku
peräisenä harvinaiseksi sekä Ahvenan
maan että Varsinais-Suomen maakun
nissa. 

Muiden muassa Varsinais-Suomen 
uhanalaisten kasvien tutkimusprojek
tin yhteydessä pyrittiin tarkistamaan 
mm. Eklundin (1958) mainitsemat 
esiintymätiedot, jotka kaikki olivat 
1920- ja 1930-luvuilta ja joissa lähes 
aina oli kysymyksessä yksi ainoa puu
yksilö. Maastosta löytyi korkeintaan 
ilmeisiä viljelykarkulaisia (vrt. Hinne
ri ym. 1990). Kysymykseen onko Tu
run saaristossa nykyisin ruotsinpihla
jan luonnonvaraista kantaa ei toistai
seksi voida antaa varmaa vastausta. 
Myös istutuspuuna ruotsinpihlaja 
osoittautui varsin harvinaiseksi lukuun 
ottamatta Korppoon pääsaarta, missä 
sitä on melko usein pihapuuna . 

Maaseudulla harvinainen 

Hämet-Ahdin ym. (1989) mukaan ruot
sinpihlaja on Varsinais-Suomessa ku
ten muissa etelärannikon maakunnissa 
yleisesti viljelty ja myös suomenpihla
jaa yleisempi koristepuu. Suomenpih
laja-selvityksen (Hinneri ym. 1990) 
yhteydessä pyrittiin kartoittamaan 
myös ruotsinpihlajat julkisilta alueilta 
Varsinais-Suomen tammivyöhykkee
seen kuuluvan manneralue!!n kaupun
geissa sekä 12 maalaiskunnassa, jotta 
saataisiin käsitys lajin nykyisestä käy
töstä viherrakentamisessa. 

Läntisen Varsinais-Suomen maalais
kunnista Taivassalon kirkonkylästä 
löytyi kaunis viiden melko kookkaan 
puun ryhmä. Mynämäen rautatiease
man lähellä on pari vanhuuttaan raih
naista puuta tienvarsikujanteessa. 
Nousiaisten kuntakeskuksessa Num
mella on erään tavaratalon edustalla 
neljän kookkaan ja kaunismuotoisen 
puun rivi. Askaisista, Kalannista, Le
musta , Maskusta, Mietoisista ja Veh
maalta ei löytynyt ainuttakaan ruotsin
pihlajaa. 
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Turun itäpuolella on Halikon hau
tausmaalla jopa yhdeksän nuorehkoa 
ruotsinpihlajaa. Paimion Preitilässä on 
sairaalaan johtavan tien suojaistutuk
sena suomenpihlajan ohella parikym
mentä ruotsinpihlajaa . Piikkiön hau
tausmaan edustan viheriöllä kasvaa 
kuusi äskettäin istutettua puuta. 

Yksityisten alueiden ruotsinpihlajis
ta on järjestelmällisesti hankittua tie
toa vain Turun seudun kahdeksasta 
edustavimmasta kartanopuistosta, jois
ta vain kahdessa (Naantalin Kultaranta 
ja Sauvon Paddainen) enää kasvaa tätä 
puuta (Lehtomaa 1989) . 

Niukkalukuisuudestaan huolimatta 
ruotsinpihlaja on maalaiskuntien julki
silla alueilla sukulaistaan suomenpih
lajaa yleisempi (vrt. Hinneri ym. 
1990). 

Kaupungeissa runsaslukuisempi 

Varsinais-Suomen mereisimmässä kau
pungissa Uudessakaupungissa ruotsin
pihlaja on saamen ohella toinen pää
puu sataman edustan Vallilanmäen vi
herrakentamisessa. Tällä historiallisel
la paikalla, jolta purjelaivakaudella 
kaupunkilaiset tähyilivät kotiin palaa
via kauppa-aluksia, ruotsinpihlaja on 
osoittanut kykynsä menestyä tuulisilla 
ja niukkamultaisilla kalliokkomailla, 
jotka ovat niin tunnusomaisia lounais
rannikollemme. Nimenomaan ruotsin
pihlajaa on pidetty Uudessakaupungis
sa merenkulkijain puuna, kun "tuules
sa sen lehtien tumma ylä- ja valkea 
alapinta vuorottelevat kuin aaltojen 
valkoharjat ja synkeät pohjat". Varsi
naisen kaupunkialueen aikaisemmin 
runsaammasta ruotsinpihlajakannasta 
on enää jaljellä vain Kirkkopuiston 
kookas, mutta pahoin lahovikainen 
puu vanhus. 

Laitilassa on myös aina kasvanut 
ruotsinpihlajia, mutta julkisilta alueil
ta löytyi enää kuusi puuta. Hautaus-
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maan kolme yksilöä kuuluvat lajinsa 
kookkaimpiin koko maakunnassa. 

Raisiossa hautausmaalla kasvaa 
kymmenen nuorehkoa ruotsinpihlajaa 
sekä rautatieaseman puistikassa suo
menpihlajien seurassa kaksi hyvämuo
toista puuta. 

Naantalista, jossa oli toistakymmen
tä suomenpihlajaa, emme löytäneet ai
nuttakaan ruotsinpihlajaa. 

Salossa on linja-autoasemalla kolme 
ruotsinpihlajaa yhtä monen suomen
pihlajan kanssa sekaistutuksena. Ny
kyisen kaupungin sisälle jääväliä Us
kelan Kirkkomäellä on suomenpihlaja
kujanteessa ehkäpä vahingossa kolme 
ruotsinpihlajaa. Itse kaupungissa ruot
sinpihlajan uutta tulemista saattaa en
nakoida Mariankadun 24 nuoren puun 
rivistö . 

Turussa täysikasvuisia ruotsinpihla
jia on . hyvin vähän varsinkin suomen
pihlajiin verrattuna. Kun viime mainit
tu on ollut vanhan kaupunkialueen pe
ruspuita, niin ruotsinpihlajia on vain 
Vähä-Hämeenkadulla, tosin kahdeksan 
kappaletta. Varsinaisen kaupunkialu
een kahdestatoista puistosta sitä kas
vaa vain Kupittaanpuiston kupeella pa
ri yksilöä. 

Esikaupunkialueilla on tehty viime 
vuosina varsin mittavia ruotsinpihla
jaistutuksia. Petreliuksen alueen pää
väylästä Peltolantiestä pyritään teke
mään puistokatua: sen varrelle on jo 
istutettu 106 ruotsinpihlajaa. Lausteen 
uutta tuloväylää Itäkaarta ja sen jatket
ta Maistraatinkatua reunustaa nyt 64 
ruotsinpihlajaa. Myös Itäharjun kau
punginosan rajaava Jaanintie on saanut 
60 ruotsinpihlajan reunaistutuksen. 

Vaikka Turun inventointiin jäikin 
aukkoja, niin näyttää ilmeiseltä, että 
puunmittaisia ruotsinpihlajia on Turus
sa selvästi vähemmän kuin suomenpih
lajia (vrt. Hinneri ym. 1990). Viimeai
kaisin istutuksin runsaussuhteet kään
tynevät päinvastaisiksi lähitulevaisuu-
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dessa. Varsinkin uusien asuntoalueiden 
yksityispihoilla ruotsinpihlaja on pian 
yksinomainen, mikäli maakunnan tai
mimyymälöissä jatkossakin tarjotaan 
lähes yksinomaisesti ruotsinpihlajaa 
eikä juuri lainkaan suomenpihlajaa ku
ten on ollut asianlaita 1980-l uvulla . 

Kirjallisuutta 

Eklund, 0 . 1958: Gefässpflanzenflora beider
sei ts Skiftet im Schärenarchipel Sudwest
finnlands . Kirchspiele Korpo, Houtskär, Na
gu, lni ö, Brändö, Kumlinge, Sottunga und 
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Hinneri, S. , Laine, U. & Alho, K. 1990: Suomen
pihlaja (Sorbus hybrida) Varsinais-Suomes
sa. (The Finni sh whitebeam (Sorbus hybrida) 
in the archipelago ofTurku and SW coastland 
of Finland.)- Sorbifolia 21 (1 ):2 1-28. 

Hämet-Ahti, L. 1986: Sorbus L. - pihlaja!. -
Teoksessa: Hämet-Ahti , L., Suominen, J., Ul
vinen, T. Uotila, P. & Vuokko, S. (toim.), 
Retkeilykasv io: 235-236. 

Hämet-Ahti, L., Palmen, A., Alanko, P. & Tiger
stedt , P. 1989: Suomen puu - ja pensaskasvio. 
- 288 s. Helsi nki . 

Lehtomaa, L. 1989: Turun alueen kartanoiden 
puuvartislaji stosta. - 49 s. Pro gradu-tut
kielma. Turun yliopiston biologian laitos. 

Kotimaan retkellä matkataan pohjoiseen 

Matka-aika: 9.-12.8.1990 
Matkareitti: Oulu - Kemi - Tornio -
(Haaparanta)- Rovaniemi- Kemijärvi
Kuusamo -Oulu 

Alustava ohjelma: 

To 9.8. Kokoontuminen ja aamupalan 
jälkeen Oulun kaupungin puistoja, kas
vitieteellinen puutarha, Kempeleen puu
tarhaoppilaitos (yö) 

Pe 10.8. Liminka Arolan tila , matkalla 
Sa!ix triandra, Kemin puistoja, Tornion 
arboretum,.(Haaparanta), Peräpohjolan 
ka~sanopisto (yö) 

La 11.8. Hirvaksen metsäopisto, Jounin 
taimitarha, Rovaniemen kaupunki ja 
maatalous- ja puutarhaoppilaitos (kalot
tikasvitutkimus) , Kuusamo (yö) 

Su 12.8. Oulangan kansanpuisto, Riisi
tunturi, Oulu (yöjuniin) 
Ajokilometrejä kertyy lähes 800 km. 

Hinta-arvio: 600-650 mk/hlö 35 henki
lön mukaan. Hintaan sisältyvät bussi, 
lounaat sekä yöpymiset ilta- ja aamupa
loineen. Kahvit hörpätään omalla kus
tannuksella sopivissa paikoissa. 

Ilmoittautuminen maksamalla ennak
komaksu 250 mk 31.5. mennessä seu
ran tilille PSP 41992-1 . Huomioi, että 
maksupalvelu vie aikaa viikon . Loppu
maksu kerätään matkalla. 

Matkalaisiin pidetään kesällä yhteyttä 
kirjeitse. 

Matkaa rakentelevat Aila Tarvainen 
(puh. 9·0-271 5622 työ) ja Pentti Marti
kainen (puh. 981-242 147 työ) . 

Huom! 
Englannin matkalle heinäkuussa 1990 on muutama peruutuspaikka 

vapaana. Kysele tarkemmin Elinä Härköseltä, puh. 90-866 736 (koti). 
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Raita pihapuuna 

Mikko Raatikainen 

Raatikainen, M. 1990: Raita pihapuuna (Sallow, Salix caprea as a homestead tree in 
Finland).- Sorbifolia 21(1):32-36. 

Sallow (Salix caprea) was found on 1.2 per cent of the Finnish homesteads. Frequen
cies in the 16 geographic areas and the average number of sallow trees on home
steads are illustrated. It usually grows wild, not planted. 

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

Paju on palmu- eli virposunnuntain, 
viikkoa ennen pääsiäistä vietettävän 
sunnuntain, kasvi. Länsi-Suomessa 
lapset keräsivät Talven ( 1979) mukaan 
pajun oksia eli "palmuja" kotiin vietä
väksi, ja itäsuomalaiset lapset keräsi
vät pajunvitsoja ja virpoivat eli löivät 
keveästi niillä esim. kummejaan ja toi
vouivat heille hyvää terveyttä mm. 
seuraavasti: 

Virvon , varvon vitsasella, 
koitan kevätpajusella , 
onnea oksalla tällä , 
terveyttä toivotellen, 
siunausta siivitellen. 
Minä virvon vitsasella, 
pajun varvulla para' alla 
rikkaaks, rakkaaks , 
tuoreeks, terveeks. 
En mie suurta palkkaa vaaji, 
enkä velkakirjaa laaji. 
Jumala sinua siunatkoon. 

Patmuina käytettiin tavallisesti rai
dan (Salix caprea) ja kiiltolehtipajun 
(S . phylicifolia) oksia (Cajander 1917), 
ja edelleenkin näitä tuodaan yleisesti 
pääsiäiskukiksi. Myös virpomiseen 
(ven . verba = paju) käytettiin maamme 
29 pajulajista (Hämet-Ahti ym. 1986) 
tavallisesti juuri näitä. Virpomisen le
vittyä viime vuosikymmeninä maam
me muihin osiin käytetään yhä edel
leen pihapiirin reunamien kissoja pör-

höllään olevia raidan oksia virpomis
vitsoina. 

Noin tuosta Sampsa Pellervoisen 
raikkahille maille kylvämästä raidasta 
tuli nykyaikainen koriste- ja virpomis
kasvi , kevään airut. Pajupillejäkin siitä 
tehdään kuoren ollessa keväällä hel
poimmin irtoavaa. Kalevan kansakin 
erotti raidan muista pajuista, ja Kale
valassa ( 1935) se mainitaan 7 kertaa, 
muut pajut 19 kertaa. 

Raidalla oli pihapiirissä vähän muu
ta käyttöä. Sen siirottavahaara·isiin ok
siin, kukintoihin ja kasvupaikoihin on -
kuitenkin kiinnitetty huomiota. Esim. 
Matti Korpilahti ikuisti "rantojen rai- -
dat" Kankaan kauniiseen Katriinaail : · 

Aineiston keruusta ja luotettavuudesta 

Pihapuuaineisto kerättiin vuosina 
1960-1982 eri puolilta Suomea (Raati 
kainen 1983). Pääosa, 70 %, aineistos
ta on vuosilta 1960-1962. Havaintoja 
tehtiin kaikkiaan 6 335 pihasta, jotka 
sijaitsivat etupäässä harvaan asutulla 
maaseudulla. Koska valtaosa havain
noista tehtiin tienvarsipihoista autosta 
käsin ei pensaita eikä enintään pensas
korkeuden saavuttaneiden puiden tai
mia voitu ottaa huomioon. Tämä ai
neisto antaa täten kuvan asutun maa
seudun tiemaiseman puun korkeuden 
saavuttaneista raidoista. 
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Raita oli monesti vain pinen, alle 
kolmen metrin korkuisen pensaan ko
koinen ja jäi silloin havaitsematta. Jos 
se oli saavuttanut jo noin 3-5 metrin 
mittaisen ison pensaan koon tuli se 
melkein aina otetuksi huomioon. Par
haiten se havaittiin 5-15 metrin mit
taisena puuna. Seuraavassa esitetyt lu
vut ovat näin ollen minimilukuja, jota 
suurempia todelliset luvut olisivat. 

Raidan yleisyys pihapuuna 

Raita oli pihapuuna ainakin 77 pihassa 
eli 1.2 %:ssa tutkituista pihoista. Ko
toinen , luonnossa yleinen raita oli tä
ten hyvin harvinainen pihapuu. 

Raita oli yleisin Vaara-Karjalassa, 
Aapa-Lapissa, Ylä-Kainuun sydän
maalla ja yllättäen Lounais-Hämeen 
viljelysmaalla (kuva l ), mutta näillä
kin alueilla se oli harvinainen pihapuu . 
Muilla alueilla se oli joko hyvin harvi
nainen pihapuu tai sitä ei havaittu tut
kituissa pihoissa lainkaan. 

Verrattaessa raidan yleisyyttä piha
puuna ja metsä- sekä suokasvina (Ku
jala 1964) havaitaan - selvää yhtäläi
syyttä. Raita oli molemmissa aineis
toissa yleisin Itä- ja Pohjois-Suomessa. 
Suomenselän itäreunallakin se oli mo
lemmissa aineistoissa yleisempi kuin 
Järvi-Suomessa tai Etelä-Pohjanmaan 
Iakeudella. Harvinaisin se oli molem
pien aineistojen mukaan Taka-Lapin 
tunturimaalla ja Saaristo-Suomessa. 

Raidat olivat levinneet useimpiin pi
hoihin luonnonvaraisesti. Niiden ylei
syys pihoissa ei kuitenkaan noudatta
nut aina yleisyyttä metsässä ja suolla. 
Pihaan levinneen raidan sallittiin jäädä 
maamme pohjoisilla ja itäisillä alueilla 
useammin pihapuuksi kuin muilla alu
eilla. Ilmeisesti yhtenä syynä oli se, 
että näillä alueilla ei ollut niin monia 
lehtipuita valittavana pihapuiksi kuin 
muualla Suomessa. Lisäksi noilla alu
eilla ei näyttänyt olleen yhtä suurta 
mielenkiintoa pihaistutuksiin kuin 
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Kuva 1. Raidan yleisyys( %) pihapuuna. 

Fig. 1. The occurrence (%) of sallow as a home
stead tree. 

maamme muissa osissa. Eteläisessä 
Suomessa taas raita oli vähemmän suo
sittu pihapuu kuin sen olisi pitänyt olla 
luonnossa todetun yleisyyden perus
teella. Se poistettiin siellä ilmeisesti 
useammin kuin pohjoisempana. 

Raidan runsaus ja sijainti pihapuuna 

Raitoja oli keskimäärin vain 0.12 kpl/ 
piha. Tällöin laskelmassa olivat muka
na nekin pihat, joissa ei ollut pihapui
ta. Jos nämä pihat jätetään ottamatta 
lukuun, niin raitoja oli 0.13 kpl/ piha
puita kasvava piha. Raita oli täten yksi 
niukimmista luonnonvaraisista piha
puistamme. Muun muassa saarnea ja 
katajaa oli kuitenkin raitaakin vähem
män pihapuina. 

Raitaa kasvavissa pihoissa oli keski
määrin 1.38 raitaa 1 piha. Tavallisim-
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Kuva 2. Raidan kappalemäärä raitaa kasvavissa 
pihoissa. 

Fig. 2. Number of sallow trees on homesteads 
where sallow occurs. 

min raitaa oli vain yksi kappale 1 piha. 
Yhden raidan pihoja oli 77 % raitaa 
kasvavista pihoista. Kaksiraitaiset pi
hat olivat jokseenkin harvinaisia. Niitä 
oli 15 % raitaa kasvavista pihoista. 
Kolme- ja neljäraitaiset olivat har
vinaisia, sillä edellisiä oli vain 4 % ja 
jälkimmäisia 3 % raitaa kasvavista pi
hoista. Yhdessä pihassa oli kuusi rai
taa. 

Raitojen lukumäärä niitä kasvavissa 
pihoissa oli melkein sama maan eri 
osissa (kuva 2)". Pohjois- ja Itä-Suo
messa raitoja näytti kuitenkin olleen 
muutamissa pihoissa enemmän kuin 
muissa osissa Suomea. Aapa-Lapissa
han raita oli koivujen, männyn, pihla
jan, kuusen ja haavan jälkeen yleisin ja 
runsain pihapuu. 
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Raita oli tavallisimmin pihaan istut
tamaton kasvi . Se levisi piha-alueille 
siemenenä, joka iti nopeasti ja saavutti 
jo ensimmäisinä vuosina mittavan pen
saan korkeuden. Uusi kasvi sai monasti 
jäädä pihapuuksi, jos se oli sellaisella 
paikalla, ettei häirinnyt liikkumista tai 
varjostanut liikaa. Täten pienehköjä 
raitoja oli piharakennusten seunustoil
la ja isoja siellä täällä piha-alueella tai 
pihan ympäristön puuriveihin istutet
tujen puiden läheisyydessä. 

Isoksi kasvettuaan raita kukki kau
niisti, mutta jos se sattui olemaan emi
kasvi, se tuotti lukemattoman määrän 
siementaimia, ja silloin se usein hakat
tiin pois. Kantovesoista tuli kuitenkin 
nopeasti uusi pensasmainen raita, jota 
sitten vesottiin. 

Raidan soveltuvuus pihapuuksi 

Raita, yksi yleisimmistä luonnonvarai
sista lehtipuistamme, liitti aikoinaan 
maalaistaloja, kyliä ja kaupunkeja 
muuhun luontoon. Se oli myös maati
lojen talouskeskuksia havumetsään 
liittävien laidunmetsien kasvi, mikäli 
karja ei ollut sitä hävittänyt (Heikin
heimo 1915, Linkola 1921). Nykyisin, 
kun puistomaisia laidunmetsiä ei enää 
ole, voi rakennusten ja metsän välistä 
jyrkkää rajaa pehmentää luonnonvarai
silla puilla ja pensailla. Sellaiseksi so
pii erinomaisesti mm. raita, jolloin his
toriallinen perinne ja alueelliset piir
teet säilyvät. 

Yleislevinneisyydeltään länsieu-
rooppalais-pohjoissiperialainen raita 
menestyy erinomaisesti l-VII-vyöhyk
keillä, ja suosittelen sitä etenkin luon
nonmukaisille tonteille. Alueellisen 
erikoisuuden ylläpitämiseksi raita so
pii hyvin varsinkin Pohjois-Suomen ja 
Lapin pihapuuksi. Sehän menestyy 
siellä hyvin Luoteis- ja Taka-Lapin 
tunturimaita lukuunottamatta. Siellä 
tulisi kuitenkin käyttää pohjoissuoma
laista vuonoraitaa (Salix caprea var. 
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coaetanea) tai sen ja nimirodun väli
muotoa. Vuonoraita poikkeaa eteläsuo
malaisesta nimirodusta mm. karvai
suuden ja lehtimuodon perusteella. 
Kukatkin ovat siinä vasta lehtien puh
jettua (Hulten 1950, Hämet-Ahti ym. 
1986). Etelä-Suomen I-III-vyöhyk
keillä, jopa IV-vyöhykkeelläkin voi 
kasvattaa riipparaitaa (Salix caprea 
'Pendula '), joka on viime aikojen eri
koisuus. 

Siemenestä kasvatettu raita on kui
tenkin arvoituksellinen. Siitä voi tulla 
pihaa roskaava, siemeniä levittävä ja 
siementaimia ympärilleen tuottava 
emikasvi tai kauniisti keväällä kukkiva 
hedekasvi. Ongelman voisi ratkaista, 
jos raidan kasvattaisi pistokkaasta, 
mutta se onnistuu hyvin harvoin. Mik
rolisäyskin on vaikeaa. Raidan voi siir
tää pihaan myös luonnontaimena, ja 
sopivin istutusaika on tällöin kevät. 
Tulevaisuudessa saa toivottavasti os
taa tairuistoista hederaidan taimia. 

Raita on nuorena nopeakasvuinen 
pensasmainen puu. Siitä saa lyhyessä 
ajassa uudisrakennu~sen pihapuun. 
Pienikokoisena raita korostaa raken
nuksia. Jo noin 30-vuotiaana se saavut
taa yli 10 metrin korkeuden , mikä on 
melkein sen lopullinen pituus. Jos rai
dasta ei pidä, sen voi hävittää siinä vai
heessa kun muut hitaammin kasvavat 
puut muodostavat sopivan puuston ra
kennusten ympärille. 

Kesällä himmeän tummanvihreä, 
kookaslehtinen raita on kaunis. Syk
syllä varisseista lehdistä saa hitaahkos
ti hajoavaa ilmavaa katetta maassa tal
vehtivien kasvien suojaksi. Talvella 
melkein harittavahaarainen ja oksistol
taan huiskilomainen raita poikkeaa ul
koasultaan monista muista pihapuis
tamme. Silloin siitä voi ottaa leikatta
vaksi aiottuja oksia maljakkoonkin. 
Varsinkin emiraidan kukinnot siitepö
lyttöminä sopivat tällaiseen käyttöön. 
Ja keväällä raita on komeimmillaan. 
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Silloin, luonnon vasta herätessä, sen 
keltaiset hedekukinnot ovat heleimmil
lään ja raita on täynnä kevätaskareis
saan pörrääviä hyönteisiä. 

Raita on metsissä tyypillinen seka
puu , ja sellaisena sen tulisi olla pihois
sakin ellei käytä sitä yksittäispuuna. Se 
sietää varjoisaakin paikkaa, mutta 
upeimmin se kukkii aurinkoisella pai
kalla. Raidan Etelä-, Keski- ja Pohjois
Suomessa kasvava nimirotu on kaunis 
pihapuu varsinkin parhaana kukinta
kautena huhti-toukokuussa, jolloin sii
nä ei ole vielä lehtiä ja maisema on 
vielä väritön. Erityisen kaunis raita on 
silloin auringon valaistessa sen heleän
keltaisia hedekukintoja tummaa taus
taa vasten. Lehtien puhjettua kesä
kuussa kukkiva pensasmainen vuono
raita ja sen risteymä luovat toisenlai
sen tunnelman Lapin ja Pohjois-Suo
men pihoihin. 

Raita on monenlaisiin olosuhteisiin 
sopeutuva kasvi. Parhaiten se menes
tyy ravinteisella valoisalia paikalla. 
Silloin siitä kasvaa aluksi pensasmai
nen, mutta lopulta puumainen pihakas
vi. Sitä voi käyttää varsinkin kosteik
kopaikkojen koristepuuna, ja jos olo
suhteet muuttuvat, kestää raita muu
toksenkin melko hyvin. Jos raita jou
tuu kuivalle paikalle, se saattaa jäädä 
monihaaraiseksi, nelimetriseksi ja kol
misen metriä leveäksi pensaaksi. 

Raita soveltuu parhaiten maaseudun 
pilaantumattomien alueiden pihakas
viksi. Saastuneilla alueilla, varsinkin 
kaupungeissa, lehtiarpien kohtaan kas
vaa raidanbakteeriäkämiä (Agrobacte
rium tumefaciens), joita on toisinaan 
tuhansiakin. Nuo saasteita ilmaisevat 
sairaat raidat ovat rumia (Erkamo 
1974 ), ja siksi raitoja ei tule istuttaa 
pilaantuneimpiin kaupunkitaajamiin 
tai ne tulee poistaa sairastuttuaan. 
Maaseudullakin raidoissa on toisinaan 
kasvitauteja. Niistä on tavallisin kelta
ruoste (Melampsora), jonka takia leh-
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tien alapinnat ovat täynnä keltaisia 
itiöpesäkkeitä. Saastumattoman maa
seudun raidan tuntee parhaiten rai
danisokarpeen ( Parmelia sulcata) peit
tämästä rungosta ja etämetsien puhtaan 
raidan yhä harvinaisemmaksi muuttu
vasta raidankeuhkojäkälästä ( Lobaria 
pulmonaria). 

Suurin pajumme raita on vähän käy
tetty pihakasvi . Sitä voi käyttää jatku
vasti leikattavana aitakasvina, isona 
pensaana tai keskikokoisena puuna. Se 
on arvokas varsinkin varhaisen kukin
nan takia. Samasta syystä se on arvok
kaimpia mehiläiskasvejamme. Hede
yksilöt ovat sopivampia pihakasveja 
kuin emiyksilöt. 
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Dendrologian Seuran 20-vuotisjuhla 

Dendrologian Seura vietti 20-vuotisjuhlaa 
lokakuun 20. päivänä 1989. Juhlatunnelma 
virittyi jo iltapäivällä Rakennusmestarien 
talon täpötäydessä Helsinki-salissa, jossa 
pidettiin juhlasymposio esitelmineen. Illal 
la klo 19 mennessä ravintola Tekniskan 
ruokasali täyttyi 45:stä juhlivasta seuran 
jäsenestä. 

Puheenjohtaja Jouni Mikola avasi tilai
suuden pitämällä juhlapuheen. Hän palautti 
mieleen Seuran perustamisen vaiheet ja toi
minnan muotoutumisen kuluneen 20 vuo
den aikana: esitelmät, matkat, retket, savo
tat, puistokävelyt sekä julkaisut ja Vuoden 
puu -tapahtumat. Puheensa lopussa Jouni 
Mikola pohti Dendrologian Seuran tulevai
suutta. Mihin suuntaan Seuraa olisi kehitet
tävä ja miten seuran juoksevien asioiden 
hoito järjestetään, kun jäsenistö on jo niin 
suuri, että asioiden hoito vapaaehtoisin 
voimin alkaa tuntua ylivoimaiselta. 

Aterian lomassa puheenjohtaja jakoi sih
teeri Anneli Viherä-Aarnion avustamana 

Seuran juhlavuonna myöntämä! ansiomer
kit. Hopeisen ansiomerkin saivat Tapio K. 
Kallio, Aune Koponen, Anne Mäkynen ja 
Pertti Uotila. Kultaisia ansiomerkkejä 
myönnettiin kaksi , toinen Max. Hagmanii
le ja toinen Leena Hämet-Ahdille. Kaikki
en ansiomerkkien saajien puolesta Leena 
Hämet-Ahti piti kiitospuheen. Seuran kun
niajäsen Leif Simberg osallistui sekä sym
posioon että illalliseen ja esi tti seuralle ter
vehdyksen ja kiitti hänelle luovutetusta 
Suomen puu- ja pensaskasviosta. 

Jälkiruuan yhteydessä Seija Ahonen lau
loi puuaiheisia lauluja, jonka jälkeen Tapio 
K. Kallio kertoi muistoja Dendrologian 
Seuran perustamisvaiheista. Juhlaohjelma 
päättyi Niilo Karhun esitykseen "Kuvia 
seuran matkojen varrelta". 

Seuran 20-vuotisjuhla muodostui iloi
seksi tapaamiseksi, josta jäi hyvä mieli pit
käksi aikaa. -Aune Koponen 
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Missä Suomessa kasvaa salavaa? 

Leena Hämet-Ahti 

Hämet-Ahti, L. 1990: Missä Suomessa kasvaa salavaa? (Where does Salix fragilis 
occur in Finland?).- Sorbifolia 21(1):37-38. 

The distribution of Salix fragilis in Finland is uncertain because most of the deter
minable herbarium speci mens belong either to S. x rubens (S. a/ba xfragilis) or to 
S. 'Blanda', which is supposed to be a hybrid between S. babylonica and S. fragilis. 
The major diagnostic characters of true S. fragilis are given . 

Leena Hämet-Ahti, Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha, Jyrängöntie 2, 
00550 Helsinki 

Salava eli piilipuu (Salix fragilis) on 
puuvartisen viljelylajiston suuri kysy
mysmerkki sekä meillä että muualla. 
Sen alkuperästä on kaksi täysin toisis
taan poikkeavaa mielipidettä. Näistä 
toinen pitää saiavaa Euroopassa laajal
ti alkuperäisenä (esim. Jalas & Suomi
nen 1976:14, Hämet-Ahti ym. 1989), 
kun taas toinen katsoo sen kaikkialla 
Euroopassa olevan kotiutunut tulokas. 
Jälkimmäisen käsityksen esittäneen 
Skvortsovin (1968, 1973, katso myös 
Argus 1986) mukaan salava on kotoi
sin Vähästä Aasiasta, josta se tuotiin jo 
varhaisella keskiajalla Eurooppaan. 
T'åällä se risteytyi valkopajun, Salix al
ban, kanssa ja näin syntyi kujapaju, S. 
X rubens, joka hyvin monina kantoina 
on yleisesti viljelyssä ja myös kotiu
tuneena Euroopassa pohjoisimpia osia 
lukuun ottamatta. 

Monimuotoisen kujapajun eräät kan
nat muistuttavat suuresti salavaa, ja 
tästä johtunee, että varsinkin viime 
vuosikymmeninä ilmestyneessä kirjal
lisuudessa näiden kahden kasvin väli
nen "raja" on lipsunut ja salavan ku
vauksiin on tullut myös kujapajulle 
kuuluvia piirteitä. Siten näiden kahden 
pajun tunnistaminen on vaikeutunut , ja 
määritysvirheet ovat hyvin yleisiä. 

Näin on tapahtunut Suomessakin: 
salava ilmoitetaan sekä koristekasvina 
että viljelyjäänteenä useista Suomen 
eliömaakunnista (esim. Jalas 1965, Hä
met-Ahti ym. 1986, 1989). Kuitenkin 
valtaosa tällä nimellä kasvikokoelmis
sa olevista näytteistä ei ole saiavaa 
vaan joko kujapajua tai isoriippapajua 
(S. 'Blanda '), jonka oletetaan olevan 
salavan ja S. babylonican risteymä. 

Skvortsovin jo 1973 julkaisema pe
rusteellinen salavan ja sen viljelyhisto
rian kuvaus saatiin Suomeen vasta vii
me vuoden marraskuussa. Seuraavassa 
on eräitä hänen käyttämiään ja hyväksi 
havaitsemiaan tuntomerkkejä, joissa 
muuten ei ole mitään ristiriitaista esim. 
Krtissmannin ( 1978) esittämien kans
sa. 

Salavan runko on lyhyt ja haarat 
vahvojå, yläviistoja. Vanhan salavan 
latvus on pyöreähkö, ja sillä ei koskaan 
ole riippuvia nuoria haaroja. Haararan
ka on keilanharmaa lukuunottamatta 
edellisen kesän kasvainta, jossa se voi 
valon puolelta olla punertavanruskea. 
Silmut ovat kaljuja, tylpähköjä, päältä 
selvästi, alta heikosti kuperia . Lehti
ruoti on aina kalju ja sen kärki nystyi
nen; haaran ensimmäisistä lehdistä 
nystyt kuitenkin puuttuvat. Korvak-
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keet ovat suuria, herttamaisia, nysty
laitaisia. Lehtilavan tyvi on pyöreä tai 
leveänsuippo; lapa voi puhjetessaan 
olla laidoista hyvin harvaan karvainen 
mutta täysikasvuisena se on aivan kal
ju. Päältä se on kiiltävä, tummanvih
reä, alta vaaleanvihreä, verkkosuoni
nen. Lehtilaita on selvästi isohampai
nen; hampaat 0.4-0.8 mm pitkiä, käy
ristyneitä, niiden väliset !ovet ovat 
nystyisiä. 

Jotta salavan todellinen levinneisyys 
Suomessa selviäisi, tarvitaan tietoja 
sellaisista puista, joihin kaikki yllä esi
tetyt tuntomerkit sopivat. Siis hyvän 
oksanäytteen lisäksi kuvaus puun muo
dosta ja koosta ovat välttämättömiä. 
Sellaiset salavat, joissa on vain osa 
mainituista tuntomerkeistä, ovat kuja
pajua tai isoriippapajua: niitä ei nyt 
tarvita. 

Selvitetäänpä yhdessä salavan arvoi
tus - näytteet tarkan löytöpaikan ja 
puun ulkonäön kertovine tietoineen 
osoitteella Leena Hämet-Ahti , Helsin
gin yliopiston kasvitieteellinen puutar-
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ha, Jyrängöntie 2, 00550 Helsinki. 
Kaikki lähettäjät tulevat saamaan mi
nulta vastauskirjeen. 
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Träskändan kävely 

Keski-Uudenmaan kerho järjestää puistokävelyn Espoossa Träskändan puistossa 
torstaina 17.5.1990 klo 17.30. Oppaana metsänhoitaja Jukka Antola Metsänjalos
tussäätiöltä. Kokoontuminen puiston päässä olevalla parkkipaikalla. 

Vuoden puun istutustapahtuma Järvenpäässä 

Vuoden puu -teeman tunnetuksi tekemiseksi Keski-Uudenmaan kerho ja Järven
pään kaupunki järjestävät istutustapahtuman maailman ympäristöpäivänä tiistaina 
5.6.1990 klo 18.00. Paikka on Pitkäpuisto Kinnarin kaupunginosassa (ks. puhelin
luettelon karttalehti 87) . 

Tämän vuoden puun, raidan, lisäksi puistoon istutetaan muita, aiempia vuoden 
puita. Tulevina vuosina on tarkoitus istuttaa kaikki vuoden puut Pitkäpuistoon. 
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Pajut pölyttäjähyönteisten laidunkasveina 

Aimo Mustalahti 

Mustalahti, A. 1990: Pajut pölytläjähyönteisten laidunkasveina. (Willows are impor
tant forage plants for bees.)- Sorbifolia 21(1):39-42. 

The abundance with which willows flower and weather conditions during flowering 
time are very important for colonies of bees during early spring. The first willow to 
begin flowering in Southern Finland at the beginning of May is Salix caprea. Other 
willow species follow on but all willows have finished flowering by the middle of 
June. Jn Northern Finland willows are often the first pollen forage plants for bees. 

Aimo Musta/ahti , Vasar/a, 08500 Lohja as. 

Maassamme tärkein tarhattava hyön
teinen on hunajamehiläinen (Apis mel
lifera). Nykyisin niiden yhteiskuntia 
on meillä n. 50 000 kpl (Peltotalo 
1989). Tavoitteena on yhteiskuntien 
lukumäärän lisääminen kaksinkertai
seksi vuosituhannen vaihteeseen men
nessä (Anon. 1989). Tarhaus on lisäyk
sen jälkeen Etelä-Suomessa niin tihe
ää, että tarhojen lentopiireillä saavute
taan lähes täydellinen peitto maise
massa. 

Mehiläisyhteiskuntien vuotuinen ke
hitys edellyttää energian saatavuutta 
tarhojen läheisyydestä. Talvehtineet 
yksilöt (mm. kimalaiset) tai yhteiskun
nat ovat kasvattamassa edessä olevalle 
kaudelle ensimmäisiä jälkeläispolvia. 
Toukkien ruokkimiseksi valmistettava 
seos koostuu mm. siitepölystä saata
vasta valkuaisesta ja rasvasta sekä me
den hiilihydraatista ja vedestä. Työme
hiläisen toukkaa ruokitaan ruokame
huna 6 vrk:n ajan (avotoukkavaihe). 
Ruokamehun koostumus alle neljän 
päivän ikäiselle toukalle on: valkuaista 
40.0 %, rasvaa 6.3 %, sokeria 13.7 %, 
kivennäisaineita 15.0 % ja vettä 25.0 
%. Yli neljän päivän ikäiselle toukalle 
annetaan sokeri- ja kivennäisainepitoi
sempaa ruokamehua (Martimo 1953). 

Pajut kukkivat Etelä-Suomessa tou
kokuun alusta, jopa huhtikuulta alka
en. Yksittäinen pajulaji kukkii pari 
viikkoa (Lehtovaara 1983). Aikaisin 
on raita (Salix caprea). Pohjois-Suo
messa jotkut harmaalehtiset pajut kuk
kivat näyttävämmin kuin joka paikan 
kiiltopaju (S. phylicifolia) , joka on 
keskiaikainen. Puumaiset halava (S . 
pentandra), hopeapaju (S. ' Sibirica') 
sekä salava (S . fragilis) kukkivat kesä
kuun alussa. Huhti-toukokuussa paju
jen kukinnan aloittaneen raidan ja ke
säkuun puoliväliin mennessä kukkinei
den myöhäisten lajien väliin sijoittuvat 
parikymmentä muuta maassamme ta
vattavaa puu- ja pensasmaista lajia 
(Viramo 1988a, b). Napapiirillä paju
jen kukinnat alkavat pari-kolme viik
koa my~hemmin kuin maamme etelä
osissa. 

Kaksikotisten pajulajien hedeyksi
löistä pölyttäjähyönteiset saavat hyvä
laatuista siitepölyä. Esimerkiksi raidan 
siitepölyn valkuaispitoisuus voi olla 
50 %ja rasvapitoisuus 4 % (Lehtovaa
ra 1983 ). Emiyksilöiden ja yksikotis
ten kukkien houkutinainetta, mettä, ke
rätään myös. Pajujen kukkiessa suo
tuisten sääolosuhteiden vallitessa voi 
pajunkukkahunajaa kertyä pesiin jopa 
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Kuva 1 (vas.). Kuningatar (keskellä) tarkas taa 
kennon puhtautta ennen munimista. Kakun ylä
reunasa on vahakannella peitettyä hunajaa, avo
kennoissa siitepölyä ja mettä. - Valokuvat Ai
mo Mustalahti. 

Fig. 1 (on the left). Thequeen bee is inspecting 
how clean the cells are before she begins to lay 
eggs. In front of the honeycomb the surface has 
been coated with wax. In the open cells pollen 
and nectar are visible. - Photographs Aimo 
Mustalahti. 

Kuva 2 (alla). Mehiläisyhteiskunnat tarkastetaan 
alkukesällä n. 10 päivän väliajoin . Ryhmällä on 
menossa pesän käsittelyharjoitus. 

Fig . 2 (below) . Beecolonies are inspected during 
early summer every ten days. The group is lear
ning how to do this work. 

Kuva 3 (oik .). Hyvin kukkivan pajuyksilön kis
sat ovat auenneet odottamaan mehiläisiä. 

Fig . 3 (on the right). Well opened willow flowers 
are awaiting bees. 
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lingottavaksi. Vaihtelevien tai kolei
den ilmojen vallitessa kaikki kerätty 
mesi tarvitaan toukkien ruokamehun 
valmistamiseen. Vuotuiseksi hunajan 
ja talviruoan kulutukseksi lasketaan 
50-60 kg 1 yhteiskunta (Martimo 1953, 
Hämäläinen ym. 1978). Tåmän määrän 
ylittävän osan voi tarhaaja kerätä. 

Pajut arvostetaan vuotuisen hunaja
sadon saannin turvaajina pääsatokau
della mehiläisyhteiskunnan kehitty
mistä kuvaavan ns. 40 päivän lain mu
kaan (Hämäläinen ym. 1978). Esimer
kiksi toukokuun 10. päivänä munitusta 
munasta kuoriutuu aikuinen mehiläi
nen kesäkuun alkuun mennessä. Juhan
nukseen mennessä eli n. 40 päivää mu
ninnasta, sen suunnistuskyky on kehit
tynyt. Kenttä- eli kerääjämehiläisen 
tehtävät alkavat sopivasti pääsatokau
den alkaessa. Luonto on kukkeimmil
laan kesä-heinäkuun ajan. Vahvoiksi 
kehittyneet yhteiskunnat keräävät eni
ten hunajaa. Eri vuosien väliset korjat
tavan sadon vaihtelut johtuvat lähinnä 
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kevätkehitys- ja pääsatokauden aikai
sista sääolosuhteista. 

Mehiläisyhteiskunta tarvitsee elin
toimintoihinsa vuodessa 20-50 kg sii
tepölyä (Martimo 1953, Hämäläinen 
ym. 1978). Yhden pajulajin kukinnan 
pariviikkoisen keston aikana tulee yh
teiskunnassa valmistettavaksi ruoka
mehua n. 25 000 toukalle (kuningatta
ren muniessa keskimäärin 1750 mu
naa/vrk). Yksi toukka tarvitsee kym
menisen keskikokoista siitepölykuor
maa (Hämäläinen ym. 1978, Peltotalo 
1986) yhteispainoltaan 0.1 g eli 2500 g 
pesää kohti 14 vuorokaudessa. Tåhän 
aikaan keväästä yhteiskuntia voi sa
massa talvehtimistarhassa olla 10, jopa 
15 kpl. 

Yhden tarhan lentoreviirin säde on 
n. 1500 metriä. Tältä pinta-alaltaan 
700 ha:n alueelta esimerkin ta1vehti
mistarhan siitepölyn tarve on kahdessa 
viikossa 25-35 kiloa. Ainakin tämän 
määrän kokoonsaaminen puoltaa paju
yksilöiden ja kasvustojen säästämistä, 
jopa lisäämistä hävittämisen sijasta. 
Lajivaihtoehtojakin on useita lisäänty
neen taimien saatavuuden ansiosta. 
Mehiläistarhurin toiveena onkin paju
jen suosiminen mehiläistarhojen lähei
syydessä. Etelä-Suomessa ne ovat lai
dunkasveja kaikkialla rakennetussa 
maisemassa. Samoista kasvustoista 
saavat myös luonnonpölyttäjät osansa. 

Tämän vuoden puun, raidan, taimien 
ja nuoruusvaiheen kasvu on nopeaa. 
Raidan kasvu hidastuu taimen ikäänty
essä. Ainakin niukkaravinteisillaja vä
hämultaisilla paikoilla kasvukorkeus 
jää pienpuun kokoon. Taimen elinkaa
ren aikainen leikkaustarve on vähäi
nen, mutta raita sietää leikkausta. Van
ha ja raihnainen yksilökin kaadettaessa 
vesoo hyvin. 

Raita kylväytyy itsekin rikottuihin 
maastokohtiin ja muusta kasvillisuu
desta vapaille mullospaikoille. Taimia 
nousee esimerkiksi ulkona pidettävien 
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astiataimien paakkuihin, sivuista tuu
letettavien muovihuoneiden alustojen 
reunoille ja kasvihuoneiden pöytien al
le. Taimien lajittelussa ongelmana on 
arvokkaampi en ja vähemmän roskaavi
en hedeyksilöiden eroittaminen. Taimi 
kehittyy pelto-olosuhteissa hyvin. Tu
litikun korkuisesta siementaimesta ke
hittyy 2-2.5 m:n korkuinen taimi paris
sa kasvukaudessa. 
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Dendrologian Seuran vuosikokous 28.2.1990 

Dendrologian Seura vietti Kalevalanpäivää 
vuosikokouksen merkeissä Helsingin yliopis
ton kasvitieteen laitoksen luentosalissa. Kau
an viettikin, sillä kokous alkoi kello 18.00 ja 
kotiin lähdettiin vasta kello 21 jälkeen. Osan
ottajia oli nelisenkymmentä. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mik
ko Ylänen ja sihteeriksi Anneli Viherä-Aarnio. 
Kokouksen esityslistalla olivat tavalliset vuo
sikokoukseen kuuluvat pykälät tilintarkastus
ja toimintakertomuksineen ja kuluvan vuoden 
toiminnan esittelyineen. Viime vuoden toi
mintakertomus oli mittava, sillä seura oli viet
tänyt 20-vuotista taipalettaan monin tavoin . 
Tilintarkastuskertomuksessa todettiin seuran 
laajaksi paisunut kirjanpito erinomaisesti hoi
detuksi , joten edellisen vuoden hallitukselle 
voitiin myöntää tili - ja vastuuvapaus hyvin 
mielin. 

Jäsenmaksuja jouduttiin hieman korotta
maan, jotta hallintokulut saataisiin vastaisuu
dessakin peitettyä. Vuonna 1991 opiskelija
jäsenet maksavat edelleenkin vain Sorbifolia
lehdestä, joten opiskelijajäsenmaksu pysyy 45 
mk:ssa. Taysjäsenten jäsenmaksu korotettiin 
60 mk:sta 75 mk:aan. Vuoden 1990 toiminta 
noudattelee perinteisiä linjoja: Vuoden puu. 
raita, esitellään metsäviikolla, tehdään ulko
maanretki Englantiin ja kotimaanretki Poh
jois-Suomeen. Puistokävelyjä on luvassa ke
väällä kaksi ja syksyllä yksi, kohteina Kauni
ainen ja Helsingin omenapuut ja su uret puut. 
Tammistan arboretumiin suunnitellaan savot
taa, ja syksyllä on tietenkin syyskokous. Suu-

ret puut -projekti jatkuu. Talousarvion esitte
lyn yhteydessä todettiin, että Dendrologian 
Seuran myymien tuotteiden hinnat nousevat 
liikevaihtoveron verran, eli noin 17 %. Seura 
on ollut liikevaihtoverovelvollinen kesäkuun 
alusta lähtien, koska myynti on Suomen puu
ja pensaskasvian ansiosta kasvanut suureksi. 
Kasviota myytiin viime vuonna yli 300 000 
markan arvosta. 

Uuden hallituksen valinta sujui, kuten koko 
kokous, yksimielisyyden vallitessa. Jouni Mi
kola valittiin puheenjohtajaksi kolmanneksi 
kaudeksi. Hallituksen erovuoroiset jäsenet oli
vat Max. Hagman, Tapio K. Kallio, Anne Riht
niemi, Holger Tolppola ja varajäsen Anne Mä
kynen . Max. Hagman ja Tapio K. Kallio valit
ti in uudelleen seuran hallitukseen. Lisäksi uu
siksi jäseniksi valittiin hortonomi Reijo Hah
kala Katainen Oy:stäja hortonomi Arja Tervo
nen Metsänjalostussäätiön Röykän taimitar
halta sekä varajäseneksi MMK Elina Härkö
nen, joka on valmistunut Helsingin yliopiston 
puutarhatieteen laitokselta. Seuran tilit tarkas
tavai ensi vuonna Mikko Ylänen ja KHT-tilin
tarkastaja Arto Sopanen. 

Varsinaisen kokouksen päätyttyä Jouni Mi 
kola kertoi kuvin ja sanoin Indonesian sade
metsistä ennen ja jälkeen hakkuiden ja metsi
tysten. Lopuksi Pentti Alanko esitteli ensi ke
sän Englannin matkan kohteet lyhyesti mutta 
värikkäästi . Pitäisiköhän muuttaa kesäloma
suunnitelmia ja lähteä sittenkin mukaan? 

Elina Härkönen 
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Uutisia, uutisia! 
Koonnut Risto Murto 

Seuran puheenjohtaja 

Vuosikokouksessa valittiin seuran puheen
johtajaksi edelleen MML Jouni Mikola 
Metsänjalostussäätiöstä. Ensi vuonna seu
ralle onkin valittava uusi puheenjohtaja, 
koska Mikolan kolmivuotiskausi päättyy 
tällöin . 

Seuran uusi sihteeri 

Seuran sihteerinä ansiokkaasti kolme vuot
ta toiminut Anneli Viherä-Aarnio on luopu
nut tehtävästään. Annelille kiitokset hyvin 
tehdystä työstä. Seuran uudeksi sihteeriksi 
on valittu hortono-mi Arja Tervonen. Hän 
työskentelee viljelypäällikkönä Metsänja
lostussäätiön Röykän taimitarhalla. Arja 
hoitaa seuran juoksevia asioita ja hänen 
puoleensa tulee kääntyä kaikissa seuran 
toimintaan liittyvissä asioissa. 

Seuran uusi rahastonhoitaja 

Anne Mäkynen on vihdoinkin saanut luvan 
jättäytyä seuran rahastonhoitajan tehtävis
tä, joita hän ehtikin hoitaa peräti seitsemän 
vuotta. Annelle myös suuret kiitokset erit
täin mittavasta työstä seuran hyväksi . Uu
deksi rahastonhaitajaksi on valittu MMK 
Elina Härkönen. Hän on valmistunut Hel
singin yliopiston puutarhatieteen laitoksel
ta, Viikistä. Hänen puoleensa tulee kääntyä 
kaikissa seuraa koskevissa raha-asioissa . 

Seuran varapuheenjohtaja, tiedottaja, 
Paikalliskerho- ja vuoden puu -vastaava, 
kirjastonhoitaja sekä postittaja 

Seuran hallitus on edelleen yksimielisesti 
valinnut FL Tapio Lindholmin seuran vara
puheenjohtajaksi. Tapio työskentee Vesi- ja 
Ympäristöhallituksessa erikoistutkijana. 
Tiedottajan tehtäviä hoitaa MMK Anneli 
Viherä-Aarnio Metsäntutkimuslaitokselta, 
Vantaan Tikkurilasta. Hallituksen ja paikal 
liskerhojen tiedonvälitystä parantamaan on 
nimetty paikalliskerhovastaava, jonka teh
tävät lankesivat hortonomi Aila Tarvaisel-

Ie. Hän työskentelee puutarhakonsulenttina 
Uudenmaan Maatalouskeskuksessa. 

Vuoden puu -vastaavana jatkaa edelleen 
MMK Kaija Rantala ja kirjastonhoitajana 
FT Aune Koponen. Seuran julkaisujen 
myynnin ja postituksen hoitaa puutarhuri 
Martti Koponen Helsingin yliopiston kas
vitieteellisestä puutarhasta, Kumpulasta 
(os. Jyrängöntie 2, 00550 Helsinki, puh. 
90-708 4040 työ). Häneltä voi suoraan ti
lata seuran julkaisemia tuotteita, puisto-op
paita, julisteita ym. 

Uusi paikalliskerho perustettu 

Dendrologian Seura on jälleen saanut uu
den paikalliskerhon: Länsirannikon kerhon 
(ks. s. 49). 

Tampereen kerhon toiminta keskeytynyt 

Tampereen paikalliskerhon toiminta on 
toistaiseksi keskeytynyt vetäjien ja toimin
nan puutteen vuoksi. Mikäli Tampereen 
seudulta löytyy aktiivisia seuran jäseniä, 
niin lyöttäytykää yhteen pohtimaan kerhon 
tulevaa toimintaa. Halukkaat kerhon vetä
jät voivat ottaa yhteyttä seuran uuteen sih
teeriin, Arja Tervoseen. 

Vuoden 1989 tiedekirjat valittu 

Tieteellisten seurain valtuuskunta on valin
nut vuoden 1989 tiedekirjat Valituksi tuli 
kaikkiaan viisi teosta, joista yksi on Den
drologian Seuran kustantama Suomen puu
ja pensaskasvio. Onnittelut kirjan tekijöil
le: Leena Hämet-Ahdille, Annikki Pal
menille, Pentti Alangolle ja Peter M. A. 
Tigerstedtille. Vuoden tiedekirjavalinnan 
eräänä tarkoituksena on muistuttaa, että 
Suomessa julkaistaan korkeatasoista kirjal
lisuutta, joka ei aina ehkä saa ansaitse
maansa huomiota. Vuoden tiedekirjojen va
linta suoritettiin nyt toisen kerran - ja 
valinta uusitaan jälleen ensi vuonna. 
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Kunniamainintoja 

Seuran pitkäaikainen aktivisti , apulaispro
fessori Leena Hämet-Ahti , on saanut Suo
men Kulttuurirahaston 60 000 mk kun
niapalkinnon Suomen kasviston tuntemuk-
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senja kasvimaantieteen edistämisestä. Seu
ran joka paikan työmyyrä, yliassistentti 
Pentti Alanko, on valittu vuoden 1989 hor
tonomiksi. Valinnan teki Hortonomiy'hdis
tys. Parhaimmat onnittelut molemmille! 

Ruotsalaiset dendrologit toimivat 

Ruotsalaisella sisarjärjestöllämme (Fö
reningen för dendrologi och parkvård) on 
tänäkin vuonna monenlaista toimintaa -
yhteensä kymmenen tilaisuutta. Seuraavas
sa esitellään heidän toimintaansa seural
Iemme saapuneen kiertokirjeen perusteel
la. Tilaisuudet ovat avoimia myös seuram
me jäsenille. 

Ruotsalaisten dendrologien kesäretken 
(23.4.-7.5.) kohde on tänä vuonna Italia ja 
siellä pääasiassa Rooman ja Toscanan ym
päristön puutarhat (hinta Skr. 12 000:- ). 
Vuosi sitten, perättäessä ennakkoon kiin
nostusta retkeä kohtaan, siihen ilmoittautui 
peräti 90 kiinnostunutta. Nyt otetaan mu
kaan 35 ensiksi ilmoittautumismaksun suo
rittaneista. Kuin varoituksena mainitaan 
ohjelmaan kuuluvan runsaasti kävelemistä 
ja seisoskelua, mitkä kuuluvatkin oleellise
na osana dendrologiseen retkeilyyn! Vuo
den 1991 retkistä on samalla tiedustelu ja 
matkakohteiksi on kaavailtu Itä-Saksaa se
kä Pohjois-Kaliforniaa ja Grand Canyonia 
USA:ssa, joihin pyydetään samalla ennak
koilmoittautumisia. 

Puistokävelyjä järjestetään kolme: kaksi 
Tukholman seudulla (19.4. Cedergrenska 
parken i Stocksund, 20.5. Ängsjö National
park) ja yksi Uppsalassa (nk. Linnestigen 
Uppsalassa 8.9.). Kevätretki on Göteborgin 
saaristoon 23 .-26.5. ja seuran 70-vuotis
juhlaretki reitille Hågelby- Hanstawiik 
(Södertelje). Seuran vuosikokous esitelmi
neen (Prof. Sven-Ingvar Andersson: ' Puu
tarhojen uusiminen -periaatteet ja todel 
lisuus ') ja sitä seuraavine perinteisine 
"dendrologipäivällisineen" on 1 0.3. Syk
syllä on keskustelutilaisuus vuosikokouk
sen esitelmän teemasta (20.1 0) ja perintei
nen kesän löytöjen esittelytilaisuus diaku
vin (16.11 .).- Kopion ruotsalaisseuran tä-

män vuoden ohjelmasta saa joko sihteeril
tämme tai Sorbifolian toimituksesta. Jä
senemme ovat ruotsalaisten tilaisuuksiin 
tervetulleita, mutta on syytä tiedustella asi
aa ensiksi heidän sihteeriitään (osoite alla). 
Ennakkomaksut ilmoittautumisineen kun 
on pyydetty jo 31.3. mennessä. 

Ruotsalaisen sisarseuran 70-vuotisen tai
paleen aikana ilmestyneitä Lustgården
vuosikirjoja on vielä melko täydellinen va
likoima myynnissä, vaikka eräät niteet al
kavat olla vähissä. Vuosikirjoja on saatavil
la seuran sihteeriitä hintaan 75 kruunua. 
Välttämättömiä käsikirjoja ovat niiden si
sällöstä julkaistut bibliografiat, joita on il
mestynyt kaksikin (1920-1949, 1950-1984). 
Niiden hinta on 75 kruunua niteeltä. Seuran 
jäsenmaksu on vuonna 1990 70 kruunua . 
Sisarseuramme retkillä mukana olleet 
muistavat seuran pitkäaikaisen sihteerin ja 
rahastonhoitajan Helmuth Wanderoyn, jo
ka jättää todella antaumuksella hoitamat 
virkansa yhdistyksessä vuosikokouksen 
jälkeen. Seuran uusi osoite on Uggleviks
gatan 13, c/o Hermelin , S-ll4 27 Stock
holm, Sverige. 

Seuran julkaisemassa vuosikirjassa on 
usein ollut kirjoituksia vanhoista ruotsalai
sista poistoista ja niiden kunnostuksesta. 
Seuraan on viime vuoden lopulla muodos
tettu työryhmä ' Historiska parker', histo
rialliset puistot. Vanhojen puistojen kun
nostaminen on Ruotsissa yhä enemmän ja 
enemmän ajankohtainen asia, mm. puisto
jen puuston uusimisen myötä. Työryhmä 
haluaa olla apuna vanhojen puistojen kun
nostamisessa antamalla asiaa koskevaa tie
toa. Pitäisikö meidänkin perustaa vastaava 
työryhmä tai tehdä jotain muuta asian hy
väksi? -Pentti Alanko. 
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Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet r. y. 
Toimintakertomus 1989 

Vuosi 1989 oli seuran 20. toimmtavuosi. 
Seuran juhlavuodelle oli tunnusomaista en
tistäkin monipuolisempi toiminta ja kaksi
kymmenvuotisen taipaleen kunniaksi jär
jestetyt merkkitapaukset. Näitä olivat suo
menpihlajan istutustapahtuma, dendrolo
gia-aiheinen symposio, 20-vuotisjuhla se
kä seuran historiikin julkaiseminen. Vuo
den päätapahtuma oli kirjoittajiensa monen 
vuoden uurastuksen tuloksena syntyneen 
Suomen puu- ja pensaskasvion julkaisemi
nen. Tärkeitä toimintamuotoja olivat edel
leen jo perinteeksi muodostuneet retkeilyt, 
kokoukset, lehden julkaiseminen ja puiden 
tunnistamiskurssit. "Vuoden Puu" valittiin 
13. kerran, ja vuorossa oli seuran oma ni
mikkopuu, suomenpihlaja. 

HaUitus ja toimihenkilöt 

Hallituksen puheenjohtajana toimi MML 
Jouni Mikola ja varapuheenjohtajana FL 
Tapio Lindholm. Muut hallituksen jäsenet 
olivat professori Max. Hagman, lehtori Ta
pio K. Kallio, toimittaja Niilo Karhu, FK 
Saila Karhu, hortonomi Mikko Koivistoi
nen, puutarhuri Martti Koponen, FK Risto 
Murto, MMK Kaija Rantala, maisema-ark
kitehti Anne Rihtniemi , taimistoviljelijä 
Holger Tolppola ja MMK Anneli Viherä
Aarnio. Varajäsenet olivat MMK Pentti 
Alanko, maisema-arkkitehti Anne Mäky
nen ja hortonomi Aila Tarvainen. 

Seuran sihteerinä toimi Anneli Viherä
Aarnio, varainhoitajana Anne Mäkynen ja 
kirjastonhoitajana Aune Koponen. Halli
tuksen sihteerinä heinäkuusta vuoden lop
puun toimi Saila Karhu. Seuran tiedollaja
na toimi Anne Rihtniemi . Lehden päätoi
mittajana toimi Risto Murto ja lehden toi
mitussihteerinä Leena Helynranta. Vuoden 
Puu -vastaavana toimi Kaija Rantala. 

Hallitus kokoontui yhteensä 10 kertaa, 
kolme kertaa ennen vuosikokousta ja seit
semän kertaa sen jälkeen. 

Kokoukset, esitelmätilaisuudet ja näyttelyt 

Vuosikokous pidettiin 22.2. Helsingin yli
opiston kasvitieteen laitoksella Helsingis
sä. Läsnä oli 23 jäsentä. Varsinaisten ko
kousasioiden jälkeen Carl-Adam Hregs
ström piti vuosikokousesitelmän aiheesta: 
"Vuoden Puu - suomenpihlaja" ja Max. 
Hagman aiheesta: "Kesän 1989 Norjan 
matka - ennakkotietoja matkakohteista". 

Syyskokousta vietettiin tänä vuonna pe
rinteistä juhlavammissa merkeissä seuram
me 20-vuotisjuhlana 20.10., jolloin tuli 20 
vuotta kuluneeksi seuran perustamisesta. 
Läsnä oli 45 henkeä. Tunnelmaltaan kotoi
sessa juhlatilaisuudessa muisteltiin men
neitä; Tapio K. Kallio kertoi muistoja seu
ramme syntyvaiheista sekä Niilo Karhu 
näytti kuvia seuran matkojen varrelta. 

Metsäviikolla järjestettiin esitelmätilai
suus, tällä kertaa yhteistyössä Suomen 
Metsäteollisuuden Keskusliiton ja Vi
saseuran kanssa. Tilaisuus pidettiin 16.3. 
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton 
tiloissa. Läsnä oli 47 henkeä. Tilaisuudessa 
esitelmöivät MH Matti J. Oksanen aihees
ta: "Rauduskoivu - kansallispuu" sekä 
MML Jouni Mikola aiheesta: "Vuoden puu 
1989- suomenpihlaja". 

Kotipuutarhan kevät -näyttelyssä 21 .-
23.4. Helsingin Jäähallissa seuralla oli 
oma osasto, jossa jaettiin tietoa dendrolo
giasta, puuvartisistakasveista ja seuramme 
toiminnas~a. 

Dendrologiaa esiteltiin myös Kansainvä
lisillä maatalousmessuilla "Agronovassa" 
27.-30.7. Hyvinkäällä, missä olivat esillä 
kaikki Vuoden Puut sekä julisteina että 
puina. 

Juhlavuoden merkkitapahtumiin kuului 
seuran perustamispäivänä 20.10. järjestet
ty juhlasymposio "Dendrologia muuttuvas
sa Suomessa". Tilaisuus pidettiin Raken
nusmestarien talolla Helsingissä, ja se ke
räsi kiinnostuneita kuulijoita dendrologiaa 
sivuaviita aloilta peräti runsaat 150 hen-
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keä. Symposion avauspuheen p1t1 seuran 
puheenjohtaja, MML Jouni Mikola. Tilai
suudessa esitelmöivät apulaisprofessori 
Leena Hämet-Ahti aiheesta: "Pu\lvartisla
jistomme taksonomisista ongelmista", yli
puutarhuri Pentti Alanko aiheesta: "KES
KAS-projektin tulosten hyödyntäminen", 
professori Max. Hagman aiheesta: "Ek
soottien tulevaisuus Suomen metsäta
loudessa", maisema-arkkitehti Anne Mä
kynen aiheesta: "Puu- ja pensaslajiston 
monipuolistaminen ympäristön rikastutta
jana" sekä Taimistoviljelijät r.y.:n puheen
johtaja Axel Tigerstedt aiheesta: "Puiden 
ja pensaiden taimituotannon kehitysnäky
mät". Valmisteltuja kommenttipuheenvuo
roja pitivät lisäksi seuraavat: Pekka Jyrän
kö, Tapio Lindholm, Olavi Luukkanen, 
Pirkka Vaasvainio, Esa Kallio ja Max. 
Hagman. Symposion puheenjohtajana toi 
mi vs. professori Pertti Uotila. Esiteimien 
jälkeen käytiin vilkasta keskustelua . 

Retkeilyt, matkat ja taikoot 

Puistokävelyisiä ensimmäinen järjestettiin 
1.6. Lopelle , Metsänjalostussäätiön Haa
pastensyrjän jalostuskeskukseen iltaretke
nä omilla autoilla. Retkeilyn veti Jouni Mi
kola. Mukana oli 45 henkeä. Retkellä tutus
tuttiin puiden erikoismuotoihin Haapasten
syrjän rotupui stossa sekä Metsänjalostus
säätiössä tehtävään metsäpuiden jalostuk
seen. 

Toinen puistokävely tehtiin 1.9. Ruot
sinkylään, missä tutustuttiin Metsäntutki 
muslaitoksen Ruotsinkylän tutkimusalu
een ulkomaisten puulajien istutuksiin sekä 
Ruotsinkylän koeaseman metsänjalostuk
sen kokeisiin Max. Hagmanin opastuksel
la. Kävelyyn osallistui 27 henkeä. 

Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin seu
ran nimikkopuun, suomenpihlajan istutus
talkoot 25.5. Helsingin Vallilassa yhteis
työssä Helsingin kaupungin puisto-osaston 
kanssa. Tilaisuudessa istutettiin 100 kap
paletta suomenpihlajia metsiköksi Kumpu
lan siirtol-apuutarha-alueen tuntumaan. Ti
laisuudesta tiedotettiin lehdistölle, paikal 
lisille asukasyhdistyksille sekä viranomai
sille. Tiedotuksesta ja muista järjestelyistä 
vastasivat seuran puolesta Mikko Koivis
toinen, Kaija Rantala ja Anne Rihtniemi . 
Tilaisuudessa puhuivat Helsingin kaupun-

SORBIFOLIA 21 (1) 1990 

gin yleisten töiden lautakunnan puheenjoh
taja Ensio Syrjänen sekä seuran puheen
johtaja Jouni Mikola. Lopuksi tutustuttiin 
Annikki Palmenin johdolla Helsingin yli
opiston kasvitieteellisen puutarhan istutus
suunnitelmiin sekä Pekka Markkulan joh
dolla kaupungin istutuksiin Kumpulan alu 
eella . Istutustalkoissa oli mukana n. 80 
henkeä. 

Kotimaan retki suuntautui tänä vuonna 
Etelä- ja Itä-Hämeeseen 10.-11. kesäkuuta 
reitille Helsinki - Hämeenlinna - Lepaa -
Lammi - Heinola - Lahti - Helsinki. Ret
ken järjestelyistä ja johdosta vastasivat 
Anne Rihtniemi, Niilo Karhu ja Jouni Mi
kola. Retkelle osallistui 23 seuran jäsentä. 
Lahdessa ja Heinolassa istutettiin juhla
vuoden kunniaksi seuran nimikkopuu , suo
menpihlaja. 

Ulkomaanmatka tehtiin 1.- 9. heinäkuu
ta, ja kohteena oli tällä kertaa Etelä-Norja 
(Ås - Stavanger- Bergen). Matkan järjes
telyistä vastasivat Max. Hagman, Aulikki 
Kauppila, Maarit Kalela ja Kaarina Aas. 
Matkanjohtajana toimi Aulikki Kauppila. 
Matkalle osallistui 32 seuran jäsentä. 

Paikalliskerhot 

Seuralla on viisi paikalliskerhoa, joilla oli 
omaa ohjelmaa, mm. retkiä, kokouksia ja 
kursseja. Kerhojen yhteyshenkilöinä toimi
vat MMM Marjatta Uosukainen Keski
Suomen kerhossa, hortonomi Aita Tarvai
nen Keski-Uudenmaan kerhossa, ylipuutar
huri Arno Kasvi ja LuK Mauno Yli-Pietilä 
Lounais-Suomen kerhossa, puutarha-ama
nuenssi Mirja Siuruainen Oulun kerhossa 
ja MH Kaarlo Ouni Tampereen kerhossa. 

Puiden tunnistamiskurssit 

Puiden tunnistamiskursseja pidettiin tänä 
vuonna Helsingissä kahdesti . Picea-su
kuun tutustuttiin 26.4. Max. Hagmaninjoh
dolla ja Sorbus-sukuun 3.5. Pentti alangon 
johdolla. Kursseilla oli mukana molemmil
la kerroilla 10 henkeä . 

Seuran tiedotustoiminta 

Vuoden Puu -juliste julkaistiin II. kerran , 
aiheena oli suomenpihlaja. Julisteen piirsi 
ja sommitteli Marja Koistinen, käytännön 
järjestelyistä vastasi Kaija Rantala. Julis-
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tetta painettiin 800 kpl. Julistetta jaettiin 
vapaakappaleina eri yhteisöille ja laitoksil
le sekä myytiin mm. seuran tilaisuuksissa. 

Todellinen seuramme juhlavuoden odo
tettu merkkitapahtuma oli Suomen puu- ja 
pensaskasvian ilmestyminen. Kirja jul
kaistiin pehmeäkantisena 21 .7. ja kovakan
tisena 22.8. Kasvian julkistamistilaisuus, 
jossa oli läsnä 30 henkeä, pidettiin 31.8. 
kasvitieteellisessä puutarhassa Helsingis
sä. Kirjan kirjoittajat ovat Pentti Alanko, 
Leena Hämet-Ahti, Annikki Palmen ja 
P.M.A. Tigerstedt. Kirjan kasvikuvat piirsi 
Marja Koistinen ja kannen suunnitteli An
ne Rihtniemi. Kirjan taitosta vastasi Leena 
Helynranta. Kirjaa painettiin 4000 kpl, 
mistä määrästä 1500 kpl oli pehmeäkanti
sia ja 2500 kpl kovakantisia . 

Sorbifolia-lehti ilmestyi neljä kertaa yh
teissivumäärän ollessa 244 sivua. Lehteen 
kirjoitti 33 henkilöä, yhteensä 57 artikke
lia. Päätoimittajana toimi Risto Murto, toi
mittajana Pentti Alanko ja toimitussihteeri
nä Leena Helynranta. Toimituskuntaan 
kuuluivat lisäksi Aune Koponen , Tapio 
Lindholm, Jouni Mikola, Jaakko Nurmi ja 
Vuoden Puu -vastaavana Kaija Rantala. 

Seuran 20-vuotishistoriikki julkaistiin 
Sorbifolian numerona 3/1989. Historiikis
sä kerrottiin yksityiskohtaisesti mm . den
drologian perinteistä Suomessa, seuran pe
rustamisesta, seuran 20-vuotisen toimin
nan linjoista, seuran julkaisutoiminnasta, 
Vuoden Puu -idean synnystä ja kehittymi
sestä, seuran matkoista, retkistä ja taikais
ta sekä seuran vanhimman paikalliskerhon, 
Oulun kerhon toiminnasta. Historiik
kinumeron toimittamisesta vastasi muun 
toimituksen lisäksi Jouni Mikola. Histo
riikkinumeron kirjoittajia olivat Jouni Mi
kola, Risto Murto, Tapio K. Kallio, Aune 
Koponen, Pertti Uotila, Niilo Karhu, Mirja 
Siuruainen ja Anneli Viherä-Aarnio. Histo
riikkinumerosta otettiin 500 kappaleen yli
painos. 

Lehti postitettiin kaikkiaan 1628 osoit
teeseen, joista 27 oli ulkomailla. Vapaa
kappaleita ja julkaisuvaihtokappaleita lä
hetettiin kotimaassa 74 osoitteeseen ja ul
komailla 27 osoitteeseen. Lehden eri nu
meroiden painosmäärät olivat seuraavat 
l/89 1800 kappaletta, 2/89 1900 kappalet
ta, 3/89 2300 kappaletta sekä 4/89 1900 

47 

kappaletta. Lehdellä oli 24 vuositilaajaa. 
Puisto-opassarjassa ilmestyi viides puis

to-opas, "Esplanadin puisto". Oppaan toi
mittamisesta vastasi puisto-opastyöryhmä, 
johon kuuluivat Pentti Alanko, Pekka 
Markkula, Risto Murto (toimittaja) ja Anne 
Rihtniemi. Opas ilmestyi myös Sorbifolia
lehden numeron 2/1989 osana. 

Seuran julkaisuja myytiin edelleen Tie
teellisten Seurain Valtuuskunnan kirja
myymälässä, Tiedekirjassa. Sieltä voivat 
seuran jäsenet ostaa seuran julkaisuja jä
senhintaan, joka on sama kuin suoramyyn
tihinta. 

Muu toiminta 

Seuran kirjasto jatkoi toimintaansa Helsin
gin yliopiston kasvitieteen laitoksen kirjas
ton yhteydessä. Kuluneen vuoden aikana 
seuran kirjasto karttui etupäässä entisten 
vaihtoyhteyksien avulla. 

"Suuret Puut" -tutkimuksessa jatkettiin 
Suomessa luonnonvaraisina kasvavien se
kä viljeltyjen puulajien ja -lajikkeiden suu
rinten yksilöiden mittausta ja rekisteröintiä 
Niilo Karhun toimesta. Hankkeen toteutta
miseen saatiin Suomen Luonnonvarain 
Tutkimussäätiöltä 15 000 markan apuraha. 
Tutkimuksen kenttätyöt saatiin lop
pusuoralle. 

Seuran jäsenistö 

31.12.1989 seuran jäsenmäärä oli yhteensä 
1503 henkeä. Näistämaksavia vuosijäseniä 
oli 1089, opiskelijoita 336, ainaisjäseniä 77 
ja kunniajäseniä yksi. Maksavista jäsenistä 
oli ulkomailla 15. 

Seuran perustajajäsen ja kunniajäsen Sa
kari Saarnijoki poistui joukostamme 
7.1.1989 .. 

Seuran pitkäaikaisille aktivisteille ja en
tisille hallituksen jäsenille Aulikki Kauppi
lalle ja Robert Rainiolie myönnettiin seu
ran hopeinen ansiomerkki vuosikokouk
sessa. Syyskokouksessa luovutettiin seu
ran kultainen ansiomerkki seuran entiselle 
puheenjohtajalle, hallituksen jäsenelle ja 
Suomen puu- ja pensaskasvian tärkeim
mälle kirjoittajalle Leena Hämet-Ahdille 
sekä seuran entiselle puheenjohtajalle, hal
lituksen jäsenelle ja pitkäaikaiselle aktivis
tille Max. Hagmanille. Samassa tilaisuu-
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dessa luovutettiin seuran hopeinen an
siomerkki seuraaville pitkäaikaisille akti
visteille, entisille hallituksen jäsenille ja 
erilaisissa toimihenkilötehtävissä työsken
nelleille Tapio K. Kalliolle, Aune Koposel
le, Anne Mäkyselle ja Pertti Uotilalle . 

Talous ja varainhoito 

Tilintarkastajat olivat Bo Knape ja Mikko 
Ylänen sekä varatilintarkastajat Kaj Fri
man ja Axel Tigerstedt. 

Tuloslaskelma osoitti, että seuralla oli 
jäsenmaksutuloja yhteensä 22.350 mk ja 
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korkotuloja 2.586,28 mk. Kulujäämä oli 
50.053,29 mk ja ylijäämä 43,28 mk. Suur
puuopasrahastoon rahastoitiin vuoden lo
pussa 72.000 mk. Osa lehden kuluista pei
tettiin Suomen Akatemian 12.000 mk:n 
avustuksella. Suurpuuopasrahastossa oli 
vuoden lopussa rahaa 110.437,42 mk. Seu
rasta tuli liikevaihtoverollinen 1.6. alkaen. 

Helsingissä 24.1.1990 
Anneli Viherä-Aarnio, sihteeri 

Toimintakertomus on hyväksytty hallituk
sen kokouksessa 24.1.1990. 

Keski-Uudenmaan kerhon toiminta 1989 

Talvikaudella järjestettiin kaksi talvitun
nistamiskurssia Järvenpäässä. Sorbus-il
taan osallistui 15 kerholaista opastajansa 
Pentti Alangon johdolla. Picea-ilta kokosi 
yhteen 12 kerholaista Max. Hagmanin joh
dolla. 

Aprillipäivän kävelyllä Esa Kallio opasti 
huomioimaan talvisia puiden habituksia 
Tuusulanjärven maisemissa. Kävelyn us
koivat todeksi 5 kerholaista. 

Dendrologiaa ja seuran toimintaa esitel
tiin Agronova 89 -maatalousmessuilla Hy
vinkäällä 27 .-30.7. Esillä olivat kaikki tä
hänastiset vuoden puut puina ja julisteina. 
Esittelijöinä toimivat Lepaan puutarha
opiston 52:n puisto- ja suunnittelulinjan 
opiskelijat. 

Ruskaretki tehtiin 7.10 omilla autoilla 
Vihdin Vesikansaan Arla ja Heikki Kauri
lan kotipihaan. Aurinkoisen syyspäivän 
retkeilyyn osallistui 9 kerholaista. 

Kerhon toiminnasta ja dendrologiasta te
ki radio Uusimaa haastattelun 27.10. 

Kerhon pienimuotoinen kuusijuhla vie
tettiin Lailan taimistolla 17 .11. Puuroa, 
glögiä ja pipareita nautittiin hyvien ystävi
en kera tunnelmallisessa dendrologisessa 
hengessä. Nojatuolimatka 9 hengen voimin 
tehtiin Japaniin Veikko Laitisen kuvien ja 
kerronnan kera. 

Jäsenkirjeitä lähetettiin kaksi Järven
pään, Tuusulan, Sipoon, Nurmijärven, Hy
vinkään ja Mäntsälän n. 70 jäsenelle. Pos
tittamisen on hoitanut Lailan taimisto. 

Keski-Uudenmaan kerhon toimintasuunnitelma 1990 

Kevätkaudella järjestetään istutustapahtu
ma Vuoden puu -asian merkeissä, kävely 
Keravan asuntoalue- ja puistokohteissa, 
puistokävely Träskändassa Espoossa. 

Syyspuolella retkeillään Länsi-Uudella
maalla kujanteiden merkeissä sekä järjes
tetään yhdistetty syysistunto 1 pikkujoulu. 

Yhteyshenkilönä toimii edelleen hor
tonomi Aila Tarvainen , Uudenmaan Maata
louskeskus, Seutulantie 1, 04400 Järven
pää, puh. 90-291 6011. 

Kerhon vetäjinä toimivat Esa Kallio, 
Kimmo Koiranen , Tuomo Laila, Eero Pes
si, Aila Tarvainen ja Arja Tervonen. 
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Oulun paikalliskerhon toiminta 1989 

Jo vakiintuneeseen tapaansa Oulun kerho 
järjesti v. 1989 kaksi tapahtumaa. Maail
man ympäristöpäivänä 5.6. istutettiin Vuo
den puu, suomenpihlaja, Ainolan puistoon. 
Istuttajina olivat kaupunginjohtaja Ilmo 
Paananen, kansliapäällikkö Vilho Kauppila 
lääninhallituksesta ja museonhoitaja Tauno 
Ulvinen. Samassa tilaisuudessa kerrottiin 
myös Oulun kaupungin ympäristönsuojelu
toimiston ja kaupungin metsäosaston jär-

Länsirannikolle paikalliskerho 

Vakka-Suomen ja Rauman seudun puuvar
tisharrastajat perustivat 15 .2. 1990 Raumal
la Dendrologian Seuran kuudennen paikal
liskerhon, joka nimettiin Länsirannikon 
kerhoksi. 

Perustavaan kokoukseen osallistui 38 
harrastajaa mm. Raumalta ja Rauman maa
laiskunnasta, Uudestakaupungista, Laiti
lasta ja Pyhärannasta 

Tilaisuuden avasi kerhohanketta vauh
dittanut, jo Keski-Suomen kerhoa perusta
massa ollut Jarmo Serola, jonka jälkeen 
Vesa Muurineo kertoi Dendrologian Seu
ran toimintaperiaatteista ja -tavoista sekä 
yhdistyksen julkaisu toiminnasta. 

Rauman apulaiskaupunginjohtaja Jaak
ko Räikkönen selvitti kaupungin puisto-or
ganisaatiota ja uutta viheraluesuunnitel
maa. Toimitusjohtaja Reijo Hahkala kertoi 
diaesityksin Dendrologian Seuran Turkin, 
Skotlannin ja Tsekkoslovakian matkoista. 
Ohjelmallisen annin päätti apulaisprofes
sori Sakari Hinneri kuvalliseen esitykseen 
Teneriffan kotoperäisistä ja saarelle tuo
duista puuvartisista. Tilaisuuden lopuksi 
keskusteltiin tulevasta toiminnasta. 

Talvisaikaan pyritään järjestämään kah 
desta kolmeen esitelmätilaisuutta dendro
logian eri aloilta, mm. lajintuntemuskurs
seja. Talvikokouksissa suunnitellaan seu
raavan vuoden ohjelmaa. Kesäkautena teh
Jään paikalliskerhojen vakiintuneeseen ta
paan puistokävelyjä ja tutustutaan ainakin 
Yhteen puulajipuistoon vuosittain . Tarvit
taessa järjestetään hoitotalkoita esimerkik
si Karimaan ja Lypertön arboretumeissa. 

jestämästä kilpailusta "Löydä Oulun suurin 
tai erikoisin puu". Paikalliset tiedotusväli
neet huomioivat tapahtumat varsin hyvin. 

Puistokävelylie kokoonnutiin Oulun 
keskustaan Mannerheimin puistoon 19.6. 
FM Henry Väreen opastamalle kävelylle 
osallistui 25 henkilöä. 

Oulun kerhon puheenjohtajana toimii 
museonhoitaja Tauno Ulvinen ja sihteerinä 
puutarha-amanuenssi Mirja Siuruainen. 

Muina kerhon toimintamuotoina mainittiin 
vanhojen puutarhojen laji-inventointi ja 
luonnonvaraisten vähälukuisten tai 
uhanalaisten puiden ja pensaiden kasvu
paikkaselvittely. 

Kerhon toimintoja valmistelevaan toimi
kuntaan nimettiin Jarmo Serola koollekut
sujana Pyhärannasta, Kai lmppu Raumalta, 
Sakari Hinneri Uudestakaupungista, Anna 
Innola ja Vesa Muurineo Pyhärannasta se
kä Mikko Laaksonen Laitilasta. Ryhmän 
kokoonpanossa huomioitiin pyrkimys toi
mia aktiivisesti kerhon koko toiminta-alu
eella. 

Länsirannikon kerhon vuoden 1990 
toimintaa: 

• toukokuun loppupuolella puistokävely 
Raumalla 

• 9.6. retki Mustilan arboretumiin linja
autolla 
18.8. tutustuminen Uudenkaupungin 
uuden arboretumin perustamiseen ja 
kaupungin puistoihin, oppaana Sakari 
Hinneri 

• syyskuun alussa puistokävely Laitilassa 
• syyskuun loppupuolella taikoot Kari

maan arboretumissa 
• loka-marraskuun vaihteessa havupuu

kurssi , pitäjänä Sakari Hinneri 

Retkistä ja toiminnasta saa tarkempia tieto
ja kerhon yhteyshenkilöiltä: Jarmo Serola, 
23950 Pyhäranta, puh. 938-58 135 tai Vesa 
Muurinen, 27320 lhode, puh. 938-43 159. 



SORBIFOLIA 21 (1) 1990 50 

J4.r6oretum :Mustila 

Teemailtapäivät Mustilan arboretumissa kesällä 1990 

Ohjelma: 

3.6. Alppiruusut, tutkimusaseman joh
taja Marjatta Uosukainen, Maatalou
den tutkimuskeskus 

10.6. Uusia havupuulajeja viherraken
tamiseen, metsänhoitaja Jukka Reini
kainen, Mustilan Kotikunnas Säätiö 

17.6. Alppiruusut, Marjatta Uosukai
nen 

1.7. Parhaat havupuulajit talousmetsäs
sä, tutustuminen viljelykokeisiin arbo
retumissa ja Mustilan kartanon talous
metsässä, professori Peter M. A. Tiger
stedt, Helsingin yliopisto 

8.7. Lisää lehtipuita pihoihin ja puis
toihin, apulaisprofessori Leena Hämet
Ahti, Helsingin yliopisto 

15. 7. Koristekasvien lisäys kotikon
stein, puutarhuri Maria Tigerstedt-Pyn
ninen, Puutarha-Pynninen 

22.7. 90-vuotias Mustilan arboretum, 
toiminnanjohtaja Axel Tigersted, Mus
tilan Kotikunnas Säätiö 

29.7. Mustilan pensaat, puutarhuri 
Kimmo Larikka, Mustilan Kotikunnas 
Säätiö 

5.8. Kuuset (Picea sp.) Mustilassa, pro
fessori Max. Hagman, Metsäntutki
muslaitos 

12.8. Erikoiset perennat, MMK Pentti 
Alanko, Helsingin yliopisto 

19.8. Erikoistuotteisiin perustuva met
sätalous, leikkovihreä, joulukuuset ja 
erikoispuutavara, Jukka Reinikainen 

Luennot Mustilassa sunnuntai-ilta
päivisin klo 14.00- n. 17.00 arboretu
min kahvilan yläkerran luentotilassa, 
jossa AV-laitteet. 

Tarkoitettu asiasta kiinnostuneille 
harrastajille, opiskelijoille ja ammatti
laisille. Kursseille ilmoittaudutaan en
nakkoon (kurssimaksu 30,-). 

Luentosarjan järjestää Mustilan Ko
tikunnas Säätiö yhdessä Kymenlaak
son Kesäyliopiston sekä Helsingin yli
opiston Kotkan täydennyskoulutus
osaston kanssa. 
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Raita (Salix caprea) energiapuuna 

Anneli Viherä-Aarnio 

Viherä-Aarnio, A. 1990: Raita (Sa li x caprea) energiapu una. (Goat willow (Salix 
caprea) as a short rotation tree).- Sorbifolia 21(2):55-60. 

Goat willow Salix caprea has many of the characte ri sti cs of a good short rotation 
tree: it makes many shoots, grows rapidly when young, has good winter hardines 
when native provenances are used, and has hi gh wood density and low moisture 
content. A facto r limiting the cultivation of goat wi ll ow is the difficulty in rooting 
cuttings. The use of goat willow has been studied in short rotation tree trials in 
Finland and Sweden since the 1970's. Crosses with other willow species are aimed 
at combining the desirable characteristics of goat willow with the good rooting 
capacity of other willows . 

Anneli Viherä-Aarnio, Metsäntutkimuslaitos, metsänjalostuksen tutkimusosasto , 
PL / 8, 0130/ Vantaa 

Kiinnostus puun energiakäyttöä edis
tävään tutkimukseen ja samalla myös 
pajujen käyttöön energiapuina heräsi 
Suomessa 1970-luvun alussa. Suurim
pana syynä tähän oli öljyn hinnan 
nousu ja pyrkimys löytää uu siutuvia, 
kotimaisia energialähteitä. Energia
metsätutkimuksen piiriin kuuluu pien
puun ja metsätähteen polttoainekäyttö 
sekä energiapuun kasvatus . 

Energiametsäkasvatukseen kuuluu 
osana metsäpuiden Iyhytkiertoviljely, 
jolla tarkoitetaan nopeakasvui sten , 
vesasyntyisesti uudistuvien lehti puu
Iajien kasvattamista lyhyin kierto
ajoin, tiheitä kasvatusasentaja ja voi
maperäisiä, maanviljelyksenomai sia 
menetelmiä käyttäen. Kasvatuksen ta 
voitteena on yksinomaan korkea bio
massantuotos kuitu-, energia-, ravin
to- tai muuhun käyttöön. 

Nopeakasvuisten lehtipuiden vilje
lyä, kasvatusta ja käyttöä energiatar
koituksiin on kokeiltu maassamme 
useissa eri tutkimuksissa 1970-80- lu
vulla. Pajun ensimmäinen lyhytkierto
viljelykoe perustettiin Maatalouden 

tutkimuskeskuksen Lapin koeasemal
le Rovaniemen maalaiskuntaan vuon
na 1973 (Pohjonen 1974). Myös Met
sänjalostussäätiössä aloitettiin samoi
hin aikoihin kokeilut sopivan viljely
materiaalin löytämiseksi lyhytkierto
viljelmille (Lepistö 1978). Suomen it
senäisyyden juhlavuoden 1967 rahas
ton , SITRA:n, rahoittamassa tutki
musprojekti ssa vuosina 1973-78 sel
vitettiin Metsäntutkimuslaitoksessa 
lyhytkiertoviljelyn tekni siä , taloudel
lisia ja metsänhoidolli sia näkökohtia 
(Hakkila ym. 1978). 

Vuonna 1978 Metsäntutkimuslai
toksessa Käynnistettiin puun käyttöä 
energianlähteenä koskeva Puu energi
an raaka-aineena -projekti (PERA). 
PERA-projektin tavoitteet olivat mo
ninai se t (Hakkila 1985). Yhtäältä sel
vitettiin olemassa olevien polttopuu
resurssien hyödyntämistä , pien- ja jä
tepuun energiakäyttöä sekä mahdolli
suuksia tuottaa energiapuuta luonnon
vesakoissa metsänhoidon menetelmin 
joko metsänkasvatuksen pää- tai sivu
tuotteena. Toisaalta tutkittiin mahdol-
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Kuva 1. Raidall a on useita hyviä ominaisuuksia 
energiapuukäyttöä aja te llen, mm. voimakas ve
somi staipumus, nopea kasvu nuo rella iällä jako
timai sten raitoj en hyvä ilmastonkestävyys . Ku
vassa kevätasuinen raita Turussa va lmiina kas
vuun.- Valokuva Penlli Alanko 1.4. 1989 

Fig. 1. Goat willow (Sa l ix caprea ) ready for new 
growth in sp ring 1989 . The use of goa\ willow 
has been studied in short rotati on tree trials in 
Finland since the 1970's. - Photograph Penui 
A lanko. 

lisuuksia tuottaa energiaksi käytettä
vää puubiomassaa tehokkaasti hoide
tuilla lyhytkiertoviljelmillä. Paria 
vuotta aikaisemmin kuin Suomessa oli 
Ruotsissa aloitettu laaja energiamet
sätutki mu sprojekti, Projektet Energi
skogsodling (Energiskogsodling 1983). 

SORBIFOLIA 21 (2) 1990 

Useissa näistä tutkimuksis ta oli 
myös raita (Salix caprea) jossain mää
rin mukana, joskin suoranaisesti rai 
taa energiapuuna koskevaa tutkimusta 
on tehty melko vähän. Vielä harvem
massa ovat ne energiaviljelmät tai ko
keet , joissa raita olisi mukana. Vähäi
seen käyttöön koetoiminnassa lienee 
syynä raidan heikko juurtuvuus pis
tokkaista, mikä on tuntuva haitta vil
jelmiä perustettaessa. Energiapajujen 
kasvatuskokeet onkin suureksi osaksi 
tehty maahamme muualta tuoduilla, 
etu päässä korinpunontateoll isuuden 
ajoilta peräisin olevilla pajulajeilla ja 
-klooneilla (Hakkila 1985, Viherä
Aarnio 1987, 1988c). 

Lyhytkiertoviljelyyn käytettäväitä 
puutajilta edellytetään mm . seuraavia 
ominaisuuksia: nopea kasvu ja erityi
sesti nuorella iällä suuri tuotos, kyky 
kasvaa tiheässä asennossa, hyvä veso
miskyky, terveet ja lahosta vapaat ve
sat, hyvä ilmaston- ja bioottisten tuho
jen kestävyys sekä helppo moni stetta
vuus pistokkaista (Leikola 1976). 

Huolimatta vähäisestä käytöstään 
puhtaana lajina viljelmiä perustettaes
sa, raitaa on kuitenkin käytetty yhtenä 
vanhempana kontrolloiduissa pajujen 
lajiristeytyksissä, joita Metsäntutki
muslaitoksen PERA-projektin aikana 
on tehty Ruotsinkylän jalostusasemal
la (Viherä-Aarnio 1987, 1988a). Tässä 
artikkelissa tarkastellaan raidan omi
naisuuksia energiapuuna. Lisäksi ker
rotaan raidalla tehdyistä risteytyksistä 
ja kokemuksia tehtyjen hybridien me
nestymises tä kokeissa. 

Nopeakasvuinen, tuottoisa 

Raita on nuorena nopeaka svuinen. 
Katkai s tuna se vesoo runsaasti , ja no
peimmin kasva via ovat juuri nuoret 
kantovesat. Juurivesoja se ei kasvata, 
ja harvemmin myös runkovesoja (Sal
mi 1978). 
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Näyttöä raidan vesojen nopeasta 
kasvusta saatiin esim. Metsäntutki
muslaitoksen vuosina 1978-80 4H
kerholaisille järjestämissä kilpailuis
sa, joissa nuoret etsivät nopeakasvui
sia pajuja ja lähettivät niitä Kannuk
sen energiametsäkoeasemalle (Heino 
& Pohjonen 1981, Heino 1983). Par
haiten kasvaneiden, kesän aikana yli 
kolmen metrin pituuteen yltäneiden 
kantovesojen joukossa oli useita raito
ja, vaikka kilpailun voittikin alkupe
rältään ulkomainen koripaju (S. vimi
nalis). 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa selvi 
tettiin puumaisten pajujen, lähinnä 
raidan, tuotosta erilaisilla metsämailla 
Norlannissa ja Svealannissa. Hyvillä 
mailla raitojen keskipituus 10 vuoden 
iällä oli Norlannissa 7.0 m ja Svealan
nissa 7.5 m, ja keskimääräinen puus
ton kuutiomäärä II 0 m3/ha molemmil
la alueilla. Heikommilla mailla tuotos 
oli 40 % alhaisempi (Siren ym. 1974). 

Suomessa tehdyssä selvityksessä 
(Issakainen 1980) osoittautui täysti
heiden pajuvesakeiden biomassan 
tuotos melko korkeaksi. Pajut olivat 
vertailtavista puulajeista (leppä, haa
pa, hieskoivu, paju) tuotokseltaan par
haita kasvattaen 15 vuodessa biomas
saa keskimäärin 200 tn/ha (tuorepai
no). Leppä ja haapa jäivät tuotoksessa 
noin 150 tn:n tasolle ja hieskoivu 110 
tn:iin. Selvityksessä mitattiin luon
taisten, eri puulajien muodostamien 
metsiköiden biomassan tuotosta enti
sillä pelloilla, muuttumavaiheen oji
koilla, viemäriojien ja teiden varsilla 
jne. Erityisesti raidan tuotosta ei ko. 
tutkimuksessa pyritty selvittämään, 
mutta tulokset antaneva t jonkinlaisen 
kuvan myös luontaisten raitavesakei
den tuotoskyvystä. Raitahan on joka 
tapauksessa yleinen pajulaji lähes ko
ko maassa tuoreissa keski- ja runsas
ravinteisissa metsissä, rannoilla, Ohut
turpeisissa korvissa, teitten varsilla, 
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ojissa ja viljelymaiden reunoilla (Hä
met-Ahti ym. 1989). Luonnossa raita 
tosin muodostaa tuskin koskaan yh
tenäisiä metsiköitä, vaan esiintyy yk
sittäisinä puina siellä täällä. 

Puuaineen ominaisuuksista 

Raidan puuaineen tiheys on suuri ver
rattuna moniin muihin kotimaisiin 
puulajeihimme. Raidan puuaineen 
kuiva-tuoretiheys voi vaihdella välillä 
462-520 kg/m 3 ollen keskimäärin 480 
kg/m 3 (Lehtonen ym . 1978, Sennerby 
1979). Kotimaisista puulajeistamme 
esim. koivu ja pihlaja ovat puuaineel
taan raitaa tiheämpiä. Raidan puuaine 
on kuitenkin helposti Iahoavaa, ja la
ho laskee puuaineen tiheyttä (Salmi 
1978, Lehtonen ym. 1978). Puumai
sista pajuista esim. halavan (Salix 
pentandra) tiheys ( 440 kg/m 3

) on pie
nempi kuin raidan. Yksivuotisissa ve
soissa raidan puuaine on Sennerbyn 
( 1979) mukaan tiheämpää kuin esim. 
koripajun , mesipajun (S. x smithiana) 
ja salavan (S. fragilis). 

Lehtosen ym. ( 1978) mukaan raidan 
kosteussuhde runkopuussa on keski
määrin 73.2 % ja kuoressa 100.3 %. 
Raidan puuaineen kosteussuhde on 
a lempi kuin halavan. Molemmilla la
jeilla kosteussuhde on suurin kan
nessa ja laskee latvaa kohti mentäessä 
(Sennerby 1979). Raidan yksi vuotiai
den kantovesojen kosteussuhde on al
haisempi kuin samanikäisten mesi- ja 
koripajun vesojen. Koska puuaineen 
tiheys ja etenkin kosteuspitoisuus vai
kuttavat puun teholliseen Iämpöar
voon, näyttäisi raita tämän perusteella 
paremmalta energiapuulta kuin alku
perä! tään eteläiset sukulaisensa. 

Monistaminen ja viljely 

Lyhytkiertoisen energiaviljelmän pe
rustaminen helpottuu huomattavasti ja 
perustamiskustannukset alenevat, jos 
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käytettävää puulajia voidaan suoraan 
istuttaa pistokkaina maastoon (Leiko
la 1976). Tällöin viljely on helppo 
myös koneellistaa, ja tätä tarkoitu sta 
varten on kehiteltykin erityisiä pistok
kaide n istutu skoneita (Hakkila 1985). 

Hyvin yleinen käytäntö on moni staa 
pajuja pi stokkai sta, koska niiden pis
tokkaat juurtuvat helposti. Raita on 
kuitenkin poikkeu s; se juurtuu hyvin 
heikosti tai ei lai nkaan (Chmelar & 
Meusel 1976). Erilaisin käsittelyin 
voidaan raidankin juurtumistulosta 
parantaa. Ruotsalai set Eriksson & Si
ren (1976) saivat raidan pistokkaat 
juurtumaan parha iten liottamalla niitä 
24 tuntia vedessä, jossa on 40 ppm 
indolivoihappoa (IBA). Juurtumi s tu
los oli tuolloin 70-prosenttinen . Yal
kopajupistokkaiden (S. alba) se ntrifu
goinnilla on josk us todettu olevan 
juurtumi sta edistävä vaikutus, mutta 
Eriksson & Siren ( 1976) e ivät saanee t 
sentrifugoituja raidan pistokkaita 
juurtumaan ilman hormonikäsittelyä 
(IBA). 

Eriksson j a Siren ( 1976) saivat rai
dan monistumaan kasvullisesti nope
asti seuraavalla menetelmällä: yksi
vuotiaiden vesojen pätkiä, joi ssa ol i 
kasv un aloittavia s ilmuj a, pantiin vaa
kasuoraan vesiastioihin kasvatu skam
mioon . Silmut olivat venyneet 1-2 
cm:n pitui siksi versoiks i 3-4 viikon 
kuluttua. Tällöin niille annettiin hor
monikäsitte ly, eli kasvatusastian vesi 
vaihdettiin IBA-Iiuokseksi (40 ppm ) 
vuorokaudeksi. Hormonikäsittelyn 
seurauksena uudet versot kehittivät 
voimakkaat juuret. Kun nuoret juurel
liset versot istutett iin multaan , ne ke
hittyivät hyvin siementai nten tavoin 
taimiksi, ja niiden kuolleisuu s jäi pie
neksi. Menetelmän etuja ovat hyv ä 
taimien juurten muodostus ja taimi
saanto. Nopea moni staminen vähäi
sestäkin lähtömateri aa li sta onnistuu. 
Perin te i se en pistokasmonistukseen 
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verrattuna menetelmä vaatii kuitenkin 
enemmän työtä , aikaa , osaamista ja 
laitteita. Raita saadaan monistumaan 
myös mikrolisäyksen keinoin (Berg
man ym. 1985) , joskaan moni stettujen 
versojen juurruttaminen tälläkään me
netelmä llä ei liene raidalla helpointa. 
Ainakin raita vaatii moni stuakseen 
erilaisten kasvatusalustojen kokeilua 
kuin esim. koripaju ja vesipaju (S. 
'Aq uatica') (Bergman ym. 1985). 

Siemenestä raitaa voidaan toki li sä
tä kuten muitakin puulajeja, mutta vil
jelmiä peru stettaessa laajassa mitassa 
siemeneilinen li säys on huomattavasti 
hankalampaa kuin kasvullinen. Sie
menli säys täkin on kokeiltu Metsäntut
kimus laitoksessa (Heino 1983). Oman 
hankaluutensa aiheuttaa pajujen sie
menten pieni koko , ja se, että ne me
nettävät nopeasti itävyytensä joutues
saan sopimattomalle itämisa lu sta ll e. 

Raidan risteyttämisestä ja hybrideistä 

Raidalla on monia hyviä ominaisuuk
s ia ajatellen sen käyttöä energiapuu
na , kuten nopeakasvui suus , voimakas 
vesomistaipumus , puuaineen ominai
suudet ja kotimaisil la raidoillamme 
hyvä ilmastonkestävyys . Hankala mo
ni stettavuus estää kuitenkin raidan 
käytö n se llai senaan. Lajiristeytyksillä 
voidaan raidan edullisia ominais uuk
s ia kuitenkin yrittää yhd istää juuri 
jonkin toisen lajin juurtumiskykyyn. 

Metsäntutkimuslaitoksen PERA-
projekti ssa tehtiin pajujen laji ri stey
tyksiä 1980-luvun alkupuolella, ja rai
ta oli myö s mukana yhtenä vanhem
pais lajina (Yiherä-Aarnio 1987 , 
!988a, c). Pajuris teyty sten tarkoituk
sena o li kehittää nopeakasvui sia ja 
voimakkaasti vesovia hybridejä , sekä 
yhdi stää kotim a isten pajulajiemme il
mas tonkes tävyys ja koripajuteollisuu
den tänne aiemmin tuomien, alkupe
rältään eteläisempien kloonien nopea 
kasvu. 
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Raidan heikko juurtuvuus on haitta 
myös risteyttämisessä. Pajuristeytyk
set voidaan nimittäin tehdä kasvihuo
neessa kevättalvella lepotilaisist1 
emopuista leikatuilla oksilla. Oksat 
pidetään vesiastioissa, missä ne nor
maalisti kasvattavat juuret, joiden tur
vin siemenet voivat kehittyä valmiiksi 
asti. Raidan risteytysoksat eivät kui
tenkaan sellaisenaan juurru eivätkä 
siemenet voi kehittyä, joten raidan 
emiyksilöitä ei risteytyksissä voida 
tässä tekniikassa käyttää ilman oksien 
hormonikäsittelyä. Hedeyksilön oksi
en käyttö on mahdollista, koska siite
pölyn hyötäminen tapahtuu niin no
peasti, että juuria ei tarvita. Näistä 
syistä siis tyydyttiin käyttämään rai
taa risteytyksissä ainoastaan isänä. 

Risteytyksissä käytettiin kahta ete
läsuomalaista hedeyksilöä (kloonit E 
6761 ja E 7311 ). Raidan siitepölyllä 
pölytettiin seuraavia lajeja ja hybride
jä: huurrepaju (S. acutifolia) , vesipa
ju, vannepaju (S . x dasyclados), mus
tuvapaju (S . myrsinifolia) , kiiltopaju 
(S. phylicifolia), purppurapaju (S. 
purpurea), koripaju ja siperianpaju (S. 
schwerini). Näistä syntyi taimia kori-, 
vanne-, purppura- ja siperianpajun ol
les sa emona. Syynä muiden risteytys
ten epäonnistumiseen oli todennäköi
sesti kukintojen paleltuminen ennen 
hyötöön ottamista tai väärin ajoitettu 
pölytys. Taimia syntyi vaihtelevat 
määrät eri yhdistelmistä, eniten kui
tenkin ri steytyksistä koripajun kanssa. 
Risteytyksistä syntyneitä jälkeläisiä 
kasvaa Ruotsinkylän koeasemalla 
Tuusulassa, Vantaalla , Kannuksessa ja 
Haapavedellä. Lupaaviropia em. yh
distelmistä ovat hybridit vannepajun 
ja koripajun kanssa, joskin käy
tettyjen kahden raitaisän jälkeläistöt 
eroavat toisistaan huomattavasti (Vi
herä-Aarnio 1988b). Risteytysjälke
läi stöjen sisällä kloonien välillä on 
myös huomattavaa vaihtelua veso-

59 

misessa ja biomassan tuotoksessa. 
Koripajun ja raidan sekä vannepa

jun ja raidan risteytysperheistä valit
tujen kasvuisimpien kloonien juurtu
minen pistokkaista osoittautui varsin 
hyväksi keskimäärin (yli 90 %) perus
tettaessa näillä hybridiklooneilla ko
keita turvemaalla Haapavedelle ke
väällä 1986. Kloonista riippuen elä
vyys pistämiskesän lopull a vaihteli 
80-100 %. Kannuksessa kivennäis
maalle kesällä 1985 perusteluissa ko
keissa koripajun ja raidan hybridi
kloonien elävyys vaihteli klooneittain 
pistämiskesän lopulla 30-100 %. Van
nepajun ja raidan risteymän pistokas
taimet olivat elossa 80-100-prosent
tisesti. 

Takaisinristeytykset 

Koripajun ja raidan risteytysyhdistel
mästä valittuja klooneja risteytettiin 
takaisin koripajuemoon ja raitaisään. 
Myös näistä risteytyksistä saatiin sy n
tymään elinkykyisiä taimia. Niitä kas
vaa tällä hetkellä jälkeläiskokeessa 
Ruotsinkylän koeasemalla. Molem
mista takaisinristeytyksistä saadut tai
met ovat heikkoja. Erityisen kitukas
vuisia ovat (koripaju x raita) x raita 
-yhdistelmästä syntyneet taimet, ts. 
taimet joiden emo on hybridi ja isä 
raita. Koripaju x (koripaju x raita), 
siis yhdistelmä, jossa koripajuäiti on 
pölytetty hybridillä, on keskimäärin 
edellistä · takaisinristeytystä kas
vuisampi ja melko vaihteleva, muttei 
sekään erityisen lupaava biomassan 
tuottajana (Viherä-Aarnio 1989). 
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Kaakkois-Unkaria dendrologin silmin 

Jukka Airola 

Airola, J. 1990: Kaakkois-Unkaria dendrologin silmin. (Observations of the dend
roflora in southeastern Hunga ry).- Sorbifolia 2 1(2):6 1-64. 

Forests, trees and shrubs seen by the aut hor in SE Hungary in October 1988 are 
presented. Som e dendrologically interes ting places are mentioned . 

Jukka Airola, Sibeliuksenkatu 15 A 6, 13 100 Hämeenlinna 

Toukokuu ssa 1988 vieraili :::uomessa 
kymmenhenki nen unkarilaisten 1 uon
nonharrastajien ryhmä Oro shazasta ja 
sen lähikaupungei sta. Saman vuoden 
lokakuu ssa oli vuorossa vastavierailu 
Unkariin. Ohjelma siellä oli lintupai
notteinen, ja li säks i vuodenaika oli 
melko myöhäi nen puiden katseluun, 
s illä lehtie n variseminen oli jo alka
nut. Yhtä ja toista pääsi si lti näke
mään . 

Retkialue 

Ryhmämme majoitettiin perheisiin 
Oroshlizaan ja Bekescsabaan, ja lii
kuimme enimmäkseen näiden kaupun
kien ympäristössä eli Unkarin kaak
koi sosassa sijai tsevassa Bekesin ko
mitaati ssa . ( Komitaatti on hallinnolli
nen alue, joka vastaa suomalai ta lää
niä tms.) Se on Tonavan sivujoen Tis
zan itäpuolella ja kuuluu osana suu
reen tasankoon (Alföld), joka noin 
52 000 km 2:n laajui sena kattaa yli 
puolet nykyi sen Unkarin pinta-alasta. 
Maasto on sie llä erittäin tasaista eikä 
kunnolli s ia mäkiä näy mi ään. Mo
nin paikoin korkeimpia kohtia ovat 
Tiszaa ja sen s ivujokia reunustavat 
tulvape nke ree t. Tämä osa maata kuu
luu Unkarin tunnettuun aroalueeseen, 
pu staan, joka nykyään on lähes koko
naan viljeltyä . Itse pustaakin on pidet
ty ihmi sen aikaansaannoksena, jonka 

paikalla on aikaisemmin ollut tammi
metsiä (ks . esim Yalste & Vepsäläinen 
1977). Alueen nykyi set puut ovat siksi 
lähes yksinomaan istutettuja ja tai is 
tutettujen puiden jälkeläi s iä . Lajis tos
sa on mukana paljon myös muualta 
tuotua ainesta. 

Bekesin komitaatin kartan voi ostaa 
halvalla vaikkapa kioski sta. Siihen on 
merkitty mm. metsä t ja luonnon suoje
lualueet Joillakin luonnonsuojelualu
eilla on liikkumisrajoituks ia , mutta 
metsis sä ainakin meidän ryhmämme 
liikkui vapaasti. Metsiä tästä kartasta 
löytyy yli 300 kappaletta , mutta valta
osa nii stä on hyvin pieniä. Laajin met
sä, jonka pinta-ala on yli 25 km 2

, on 
Gyulan koillisosassa. Sikäläisittäin 
melko laajoja metsiä on myös Dobo
zin ja Sarkadin rajalla sekä Körös la
danyn itäosassa. Tässä Unkarin kol
kassa metsien osuus maapinta-alasta 
on paljon ·pienempi kuin Suomessa. 
Metsäisimmi ssäkin kunni ssa se jää al
le 50 %: n, ja joissakin kunni ssa met
siä ei ole juuri lainkaan. Metsät ovat 
myös toi sentyyppisiä kuin Suomessa: 
puhtaita lehtime tsiä , joissa puut kas
vavat use in tasa ikäi s inä ja melko suo
riin riveihin istutettuina metsikköinä . 

Jokia ja teitä reunustavat tavallises
ti puita kasvavat kapeat kaistat, ja sel 
lai sia kulkee myös peltojen poikki, il
mei ses ti tuulensuojana. Maaseudulla 
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Kuva 1. Maaseutunäkymä Kaakkoi s-Unkari sta. Maasto on erittäin tasaista ja lähes kokonaan viljeltyä. 
-Valokuvat Jouko Järvinen. 

Fig. 1. A typical countryside scene in southeas tern Hungary.- Photographs Jouko Järvinen . 

myös rakennusryhmien ympärillä on 
puita, mutta laajoja puutarhoja näkyi 
vähän. Asutuskeskuksi ssa kori stepuita 
oli kadunvarsilla , puistoissa; pihoissa 
yms., viimeksi mainituissa myös he
delmäpuita. 

Lajistoa 

Seuraava katsaus perustuu lähinnä 
omiin havaintoihin. Tau statietona on 
käytetty Bekesin komitaatin putkiJo
kasviluetteloa (Kovacs & Molnar 
1981 ), jossa mainitaan noin 25 puu- ja 
kolmisenkymmentä pensas lajia, mut
tei yhtään varpua. Havupuita ei met
sissä näkynyt juuri lainkaan. Orosha
zan ja Budapestin välillä oli tienvar
ressa muutama istutettu nuorten män
tyjen metsikkö, yksi niistä ilmeisesti 
meikäläi stä mäntyä (Pinus sylvestris). 
Yksittäisiäkuusiaja pihtoja oli joskus 

kori stepuina, tUIJia, katajia ja marja
kuusia useamminkin ja myös pieninä 
ryhminä. Neidonhiuspuuta (Ginkgo 
biloba) näki koristepuuna jonkin ver
ran. 

Yleisimpiä metsäpuita näyttivät 
olevan poppelit (Populus alba ym.), 
mutta myös tammia (ilmeisesti pää
asiassa Quercus robur) näki melkoi
sesti. Esimerkiksi Dobozin metsässä 
oli yhden puulajin metsikköinä mm. 
punatammia (Q. rubra), turkintammia 
(Q . cerris) sekä lehtojalavaa (Ulmus 
minor), jumaltenpuuta (Ailanthus al
tissima), saksanpähkinää (Juglans re
gia) ja mustapähkinää (J. nigra). 
Tien- ja kadunvarsipuina oli näiden 
li säksi mm . plataaneja (Platanus), 
kelti s tä (Celtis australis), lehmuksia , 
valeakaasiaa (Robinia pseudacacia) ja 
metsäsaarnea ( Fraxinus excelsior ). 
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Kotipihl aj iakin (Sorbus aucuparia) 
näki. kadunvars illa , mutta kaikki huo
maamani olivat melko pieniä (korkeus 
alle 2 metriä) . 

Harvalukui sempia koristepuita , joi
ta yleensä kasva tettiin yksittäin tai 
pieninä ryhminä, olivat mm. pagodi
puu (Sophora japonica}, vaahterat j a 
trumpettipuu (Catalpa bignonioides). 
Koivujakin oli istutettu s inne tänne , 
mutta ne eivät olleet vielä kasvaneet 
suuriksi. Ravinnontuotantoa varten 
kasvatettiin tarhaomenapuita (Ma/us 
domestica) paikoin laajoinaki n viljel
minä. Muita hedelmäpuita olivat mm. 
luumupuu (Prunus domesti ca}, persik
ka ( P. persica) ja aprikoosi ( P. arme
niaca) sekä kvitteni (Cydonia oblon
ga}, viikuna (Ficus carica) ja saksan
pähkinä. Ohitimme ainakin yhden öl-
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jypuuviljelmän ja muutamia viinitar
hoja . 

Bekesin luonnonvaraisia pensaita 
on idänhopeapensas (Eiaeagnus an
gustifolia}, joka oli paikoin pensas
kerroksen valtalaji maaseudun puoli
avoimissa maastoissa. Tienvarsilla nä
kyi joskus pen sasmai s ia tamariskeja 
(Tamarix tetrandra ? ), kaupunkien 
joutomailla ym. mu stase ljaa ( Sambu
cus nigra) ja pajuja monin paikoin. 

Kori stepensaita ja puuvartisia 
köynnöksiä näki varsinkin kaupun
geissa. Niitä olivat mm. suomalaiselle 
melko eksoottinen itäaasialainen paju
laji Salix matsudana, pensasangervot 
(Spiraea}, tulimarja (Pyracantha coc
cinea), puksi puu (Buxus sempervi
rens}, sumakki (Rhus typhina) ja ole
anteri (Nerium oleander) sekä villi-

Kuva 2. Jokia reunustavat tavallisesti puita kasvavat kapeat kaista!. Kanavoitu entinen joenuoma 
Bekescsaban keskustassa. 

Fig. 2. A canal in the centre of Bekescsaba. 
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viinit (Parthenocissus) j a si nisade 
(Wist eria sinensis). 

Dendrologisesti kiinnostavia käyntikoh
teita 

Szarvasin kaupungi ssa Körös-joen 
vanhan uoman varrella sijai tsee arbo
retum, jossa kasvaa yli 900 puu- ja 
pensaslajia. Jos mukaan otetaan myös 
alalajit ja muunnokset, määrä nousee 
1600:n tienoille. Tästä määrästä hav u
puiden osuus on melko pieni , 22 su
kua ja 79 lajia. Suvuista runsas laji
simpia ovat pihdat ( 17 lajia), männyt 
(14) , kuu set (10), kataj at (8) ja va
lesypress it (Chamaecyparis; 4), mutta 
joukkoon mahtuu suomal aiselle ek
soottisempiakin sukuja kuten tuoksu
setrit (Calocedrus), keihäskuuset 
(Cephalotaxus), sugit (Cryptomeria ), 
Cunninghamia, kiinanpunapuu (Meta 
sequoia glyptostroboides) ja Torreya. 

Koppi siemeni siä puita j a pensaita 
arboretumissa on ainakin 150 eri su
vusta. Runsaimmin ovat edustettuina 
kuusamat (Lonicera; 52 laj ia), happo
marjat (Berberis; 41 ), ruu sut (Rosa; 
36), tuhkapen saat (Cotoneaster ; 33), 
vaahterat (32), Prunus-suku (29), pih
lajat ja pensasangervot (kumpi akin 
22) sekä omenapuut ( 18). Käy ntimme 
aikana ruska oli parhaimmillaan ja su
makit ja peruukkipensaat (Cotinus 
coggygria) sekä parrotia ( Parrotia 
p.ersica) loistivat komean punasävy i
smä arboretumalueen halki kulkevan 
aukiorivin laidoilla. 

Szegedin kaupunki on Bekesi n ko
mitaatin län sipuolella Ti szan varrella. 
Sen J6szef Attila -yl iopistolla on 17 
hehtaarin laajuinen kasvitieteellinen 
puutarha, jonka ensimmäinen kasvi is-
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tutett iin vuonna 1925. Tiszan tulva 
1941-42 ja so ta tuhosivat kuitenkin 
suuren osan sii tä, mitä oli saatu ai
kaan. Nykyisellään puutarha onkin 
pa ljolti v. 1946 aloitetun kunno stus
työn tulosta. Se jakautuu kolmeen 
osaan: koristepuutarhaan, arboretu
miin ja opintokokoelmaan. Puutarhan 
laji luette loa en ole nähnyt ja siellä 
käydessäni minulla oli niukasti aikaa 
joten kaikkea en ehtinyt katsoa. Sieltä 
löytyiv ät ainakin mammuttipetäjä (Se
quoiadendron giganteum), kiinanpu
napuu, suosypress i (Taxodium distic
hum) , espanjanpihta (A bies pinsapo), 
strobu smänty (Pinus strobus), kiinan
pähkinämänty ( P. bungeana) , neidon
hiuspuu , mag nolia, sumakkeja, saar
nia yms. 

Szabadkigyosi n linna Bekescsaban 
ete läpuole lla lienee rakennettu suun
nilleen pari sataa vuotta s itten . Nyt tä
mä kookas rakennu s on matalou soppi
laitoksena ja sen vieressä on luonnon
suoje lual ue. Lähellä linnaa on joitakin 
huomattavan kookkaita tammiaja pla
taaneja ja sen edessä on muotoonlei
ka tui sta pensais ta koostuva puutarha . 
Läheisessä metsässä kasvaa useita ul
komaisia puulajeja ja monet sen puu
yksilöt ovat varsin kookkaita . Sieltä 
löytyvä t mm. suosypress i, neidonhius
puu , pyökki ja monia muita puulajeja 
sekä usei ta pensaita. 

Kirjallisuutta 
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Isotuomipihlaja (Amelanchier spicata) on kotiutunut 
suomalaiseen luontoon 

Niilo Söyrinki 

Söyrinki, N. 1990: Isotu omipihlaja (Amelanc hie r spicata) on kotiutunut suoma
laisee n luontoon. (Amelanchier spicata as a widely naturalized feral species in 
Finl and). - Sorbifolia 21 (2):65-67. 

Nii lo Söyrinki, Topeliuksenkaru JO A 20, 00250 Helsinki 

Ruusukasvien (Rosaceae) heimoon 
kuuluva tuomipihlajan (Amelanchier) 
suku käsittää Willi s' in (1966) mukaan 
25 lajia pohjoi sen pallonpuoli skon 
lauhkeassa vyöhykkeessä, pääasiassa 
Pohjoi s-Amerikassa. Lajien rajoitta
minen on kuitenkin osoittautunut vai 
keaksi varsinkin ri steytymi sen takia , 
ja esimerkiksi Marie- Victorin ( 1964) 
sanoo niiden lukumäärän nou sevan 
noin neljäänkymmeneen. 

Euroopassa ka svaa alkuperäisenä 
vain yksi suvun laji , euroopantuomi
pihlaja (Amelanchier ovalis Medicu s), 
josta on käytetty myös nimiä A. vulga
ris Moench ja A. rotundifolia Dum.
Courset. Tämä viehättävä, varhaiske
sällä kukkiva parin-kolmen metrin 
korkuinen pensas on levinnyt Välime
renmai sta Puolan eteläosaan saakka 
(Tutin ym. 1968). Se puuttuu si is Fen
no skandiasta, eikä sitä liene täällä 
juuri viljeltykään. 

Eräitä amerkkalaisperäisiä lajeja 
meillä sen sijaan on kasvatettu kori s
tepensaina, ylei simpänä isotuomipih
lajaa (A. spicata (Lam.) C. Koch ), jota 
jo viime vuosisadan lopulla tavattiin 
puistoissa ja puutarhoi ssa Oulu ssa ja 
Torniossa saakka (Parvela 1932, Erka
mo 1956). Suomen ilmasto on osoit
tautunut tälle lajille varsin sopivaksi, 
ja se on lintujen välityksellä levinnyt 
tehokkaasti istutuksista myös maas-

toon. Ensimmäinen tieto sen villiinty
mises tä on jo vuosisadan vaihteesta, 
jolloin A. K. Cajander ( 1902) ilmoit
taa yksinäisen matalan pensaan kasva
van kanervakankaalla 6 km Mynämä
en kirkolta pohjoi seen, ei aivan kau
kana maantieltä. Aluksi lajia löydet
tiin luonnontilaisilta kasvupaikoilta 
maan eteläosasta, varsinkin Uudelta
maalta ja Etelä-Hämeestä , mutta 
1950-luvulle mennessä jo Pohjois
Pohjanmaalta Oulusta ja si ttemmin 
Torniosta saakka (Erkamo 1956, Jalas 
1965 , Hämet-Ahti ym. 1986) . 

Parhaimmillaan isotuomipihlaja on 
siinä määrin soluttautunut luonnonva
raiseen kasvipeitteeseen, ettei sitä us
koi si Atlantin takaa peräi sin olevaksi 
tulokkaaksi. Näin on käynyt myös 
Ruovedellä Kukonpohjan Valkealas
sa, jossa laji on n. 60 vuotta sitten 
istutettu kymmenkunta metriä pitkäk
si pensasriviksi pihamaakäytävän reu
nalle. Siitä se on kylväytynyt pihan 
laitamille ja si ihen rajoittuvaan lehto
mai seen harjumaastoon, jossa mets i
kön muodostavat pääasiassa raudus
koivu (Betula pendula), hieskoivu (B . 
pubescens), mänty (Pinus sylvestris) 
ja pihlaja (Sorbus aucuparia), joukos
sa on myös raitaa (Salix caprea) j a 
haapaa ( Populus tremula). Paikkaa 
valtaamaan pyrkivä kuusi (Picea 
abies) on yritetty pitää kurissa. 
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Kuva 1. Isotuomipihlajan kukkarunsautta Ruo
vedellä Kukonpohjan valkealassa 11.6.1969. -
Valokuva Niilo Söyrinki. 

Fig. 1. Amelanchier spicata flowering abundant
ly at the beginning of June in Ruovesi, C Finland. 
- Photograph Niilo Söyrinki . 

Vaateliaampaan puuvartiseen lajis
toon kuuluvat niinipuu (Tilia cordata) 
eri-ikäisine s iemenestä sy ntyneine 
nuoruu sas teineen (Söyrinki 1985, 
1989) sekä lehtokuusama (Lonicera 
xylosteum), koiranheisi (Viburnum 
opulus), metsäruu su (Rosa majalis) ja 
näsiä (Daphne mezereum). Ruohomai
sia kasveja edustavat mm . sinivuokko 
(Hepatica nobilis) , lehto-orvokki 
(Viola mirabilis), kevätlinnunherne 
(Lathyrus vernus), käenkaali (Oxalis 
acetosella), isota lv ikki (Pyro la rotun
difolia), mäntykukka (Monotropa hy
popitys), ahomatara (Galium borea le) , 
syy läjuuri (Scrophularia nodosa), su
denmarja (Paris quadrifolia) , Sormi
sara (Carex digitata) ja nuokkuhel
mikkä (Melica nutans). 

Isotuomipihlaja on kotiutunut tähän 
ympäristöön niin täydellisesti, että se 
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voittaa yksilörunsaudessa alkuperäi 
set pensaat lehtokuusaman, koiranhei
den , metsäruusun ja näsiän. Lajin te
hokkaan leviämisen yhtenä tekijänä 
on sen jokavuotinen runsas kukinta ja 
hedelmöint i. Se saavuttaa kukinta-as
teen vars in varhain. Jo noin puolen 
metrin korkuisissa versoissa saattaa 
kehittyä kukkaterttuja. Kookkaammat 
pensaat suorastaan peittyvät hohtavan 
valkoiseen kukkaverhoon lehtien puh
keamisen aikaan. 

Kukinnoissa kehittyy myös sään
nöllisesti hedelmiä. Katovuosia en ole 
huomannut laji ll a la inkaan, vain ter
tun latvimmaiset kukat j äävät usei n 
marroiksi. Myös kesällä 1989 isotuo
mipihlajalla oli runsas marjasato , kun 
sen sijaan metsäruusun kukat kuihtui
vat edelleen kehittymättä ja näsiän 
marjat varisivat puolikasvuisina sa
malla harjunrinteellä. Siementen itä
vyydessäkään ei liene vikaa - Erka
mo ( 1956) ilmoittaa löytäneensä sie
mentaimia emokasv ien lähellä aina 
Ylitorniolla saakka Pohjois-Pohjan
maalla. Linnut kuljettavat ilmeisesti 
siemeniä tehokkaasti. 

lsotuomipihlajalla on myös keino 
levittäytyä kasvullisesti. Sen tyve stä 
lähtee vaakasuori a maavarsia , joi sta 
nousee uus ia pystyjä versoja, jotka 
laajentavat yks il ön kasvutilaa ja kor
vaavat vanhuuttaan kuolevat versot. 

äin pensas saattaa kasvaa kymmeniä 
versoja käsi ttäväksi tiheiköksi, jossa 
kilpailijoiden on va ikea saada kasvu
tilaa. 

Isotuomipihlajan korkeus vaihtelee 
melkoisesti kasvupaikan mukaan. 

iinpä se ilmoitetaan eri teoksissa 
varsin erilaiseksi , esimerkiksi Roth
mahler ( 1972) 1-2 metriä, Lid (1963) 
3 m, Hämet-Ahti ym. ( 1986) 2-5 m, 
Weimarck ( 1963) 3-6 m , Tutin ym. 
(1968) antaa ylärajaksi 4 metriä. Ja
laksen ( 1965) mukaan laji jää karulla 
ja matalamultaisella kallioalustalla 
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usein vain metrin korkuiseksi, mutta 
kasvattaa hyvällä paikalla jopa 6-8 m 
korkeita runkoja. Varjoisissa metsissä, 
esimerkiksi kuusikoissa se jää pihla
jan tapaan matalaksi eikä kuki. 

Jalas (1965) on näin osuvasti ku
vannut isotuomipihlajan ekologista 
joustavuutta, joka lisää sen kilpailu
kykyä maastossa. Se saattaa tosiaan 
suotui sissa olosuhteissa kasvaa melko 
kookkaaksi . Ruoveden Kukonpohjan 
Valkealassa mittasin kesällä 1989 
erään pensaan korkeudeksi 880 cm. 
Rungon läpimitta oli 130 cm :n kor
keudella 6 cm ja ympärysmitta 17 cm; 
tyven ympärys oli 20 cm. Tämä n . 
kymmenrunkoinen villipensas kasvaa 
lehtoisessa rantamaastossa Valkealan 
saunan eteläisellä seinustalla, lähi
naapureinaan edellä mainitut kotimai
set lehtopensaat lehtokuusama, koi
ranheisi, metsäruusu ja nä siä ynnä 
useat muut lehtokasvit. Pensas on 
elinvoimainen, kukkii runsaasti ja 
työntää uusia nuorennusversoja maa
varsistaan. Talon tonttimaan reunan 
lehtomaastossa kasvaa n. 7 m korkea 
pensasryhmä, joka myös lienee synty
nyt lintujen levittämästä siemenestä. 
Hiekkaisella pihamaalla kasvavat is
tutetut pensaat, joista siemenet ovat 
ilmeisesti peräisin, ovat jääneet kool
taan vaatimattomammiksi , vain 3-4 m 
korkuisiksi. 

Isotuomipihlajan alkuperästä on 
erilaisia tulkintoja. Toisten tutkijoi
den mukaan sitä ei tavata lainkaan 
luonnonvarai sena Pohjoi s-Amerikas
sa, vaan sen arvellaan syntyneen Eu
roopassa puutarhassa viljeltyjen poh
joisamerikkalaisten lajien ( lähinnä eh
kä A. canadensis (L.) Med. ja A. sto
lonifera Wieg.) tai eurooppalaisen A. 
ovaliksen ja amerikkalaisen lajin A. 
canadensis ri steymänä. Toi saalta on 
kuitenkin esitetty (Tutin ym. 1968), 
että A. spicata olisi yhteneväinen 
amerikkalaisen A. humiliksen Wieg. 
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kanssa. Tätä käsitystä ei kuitenkaan 
näyttäisi tukevan se, että Marie-Victo
rin (1964) sanoo A. humiliksen olevan 
vain 30-120 cm korkea pensas. Iso
tuomipihlajan alkuperässä on siis il
meisesti vielä aihetta lisäselvityksiin. 
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Maata pitkin matava omenapuu (Malus domestica) 

Viljo Erkamo 

Erkamo, V. 1990: Maata pitkin matava omenapuu (Malus domestica). (A prostrate 
apple (Malus domestica) tree) . - Sorbifolia 21 (2) :68 . 

Viljo Erkamo , Kauppalantie 4 A 8, 00320 Helsinki 

Pari vuotta sitten havaitsin Helsingin 
Keskuspuiston eteläpäässä, Laaksos
sa, kallioisen metsäpolun varrella 
nuoren lehtipuuryhmän, jonka alim
mat oksat työntyivät ympäröivälle 
kalliolle pitkin maata mataen. Häm
mästelin, sillä se lviä omenapuun leh
tiähän siinä edessäni oli. Esiintymä 
oli kieltämättä kiintoisa ja harvinai
nen. Seurassani kulkenut ylipuutarhu
ri Pentti Alankokaan ei ennen ollut 
matavaoksaista omenapuuta nähnyt. 

Rönsymäisten oksien taustavoima 
löytyi 1-1 .5 m:n päässä polulta ruohi
kolta, missä nuorehkon männyn juu
rella kasvoi n. 15 ohutta (tyveltä 1-4 
cm läpimitaten), 1-2 m korkeaa ome
napuun runkoa. Näiden alimmista ok
sista työntyi ympäristöön ja erityisesti 
va1oisalle kalliolle maata pitkin sui-

kertavia , juurtumattomia, haaraisia 
oksia. Kukkia ei noissa matalissa ok
sissa näkynyt olleen, mutta erään 2-
metrisen rungon latvuksista löysin vii
si n. 2 cm leveää, kypsyvää vihreää 
hedelmää. Valokuvan otin 13 .7.1989 . 

On ilmeistä, että aivan polun vieres
sä olevaan matalaan kuoppaan on jos
kus 10 vuotta sitten heitetty useita 
kypsiä omenoita tai niiden syötyjä jät
teitä, joiden siemenistä puut ovat sy n
tyneet. 

Välittömästi emopuiden ympärillä 
on heinikkoa ja jokuneo pajupensas. 
Puiden alla kasvoi mm. usean puukas
vin taimia : vaahtera (Ace r platanoi
des), orapihlaja (Crataeg us), koti- ja 
ruotsinpihlaja (Sorbus aucuparia, S. 
intermedia ) sekä tammi (Quercus ro
bur). 

Kuva 1. Metsäpolun varressa 
kasvava nuori omenapuu ryh
mä, jonka alimmat oksat ma
tavat pitkin maata. Keskus
pu isto, Helsinki . - Valoku
va 13. VII.l989 Viljo Erka-
mo. 

Fig. 1. Group of young apple 
trees (Malus domestica) 
growing along a forest path, 
lowest branches prostrate. 
Central Park, Hel sinki. -
Photograph Viljo Erkamo . 
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Ulkomaisia koristepuita ja -pensaita Ruijasta ja lähialueilta 

Jaakko Jalas 

Jalas, J. 1990: Ulkomaisia koristepuita ja -pensa it a Ruijastaj a lähialueilta. (Alien 
woody plants as omamentals in Finnmark, Norway, and adjoining areas). -
Sorbifolia 2 1 (2):69-74. 

"Alien" means here that the taxon in question does not grow wild in Finnmark 
(i ncluded is Picea abies , despite its native occ urrence in Sör-Varanger, as subsp. 
obovara) . 19 species (three coniferous trees and 16 dec iduous trees and sh rubs) 
are lis ted from Finnmark fy lke and 9 additional species from nearby areas of 
Norway, Finnish Lapland and Norrbollen, Sweden. Picea abies , Caragana arbo
rescens and Sorbaria sorbifolia turn out to be fai rl y common. Rarities include a 
single tree (i n flower) of Sorbus hybrida in Båtsfjord , 70.38'N, 29.4S'E. 

Jaakk o Jalas, Helsingin y liopiston kasvimuseo , Unioninka ru 44, 00170 Helsinki 

Artikkelin esiintymistiedot ulkomai
sista kori stepuista ja -pensaista ovat 
kertyneet Ruijan matkoilla vuosina 
1976, 1977, 1979-1982, 1984ja 1985, 
ensin sattumanvaraisesti, parina viime 
vuonna järjestelmälli semm in. 

"Ulkomai siksi " luen lajit, jotka ei
vät ole Ruijassa luonnonvarai sia, 
myös tavallisen kuu sen (Picea abies) 
huolimatta sen luontai sis ta esiinty
mistä Etelä-Varangissa. 

Norjan tiedot esitetään ensimmäisi
nä , kolme pohjoi si nta maakuntaa (fy l
ke) järjestyksessä Nordland, Troms , 
Finnmark/Ruija. Viimek si mainitun 
pitäjät (herred) ovat aakko sjärjestyk
sessä. (Kokonaan käymättä ovat länti
simmät kaksi, Hasvik ja Loppa; Rui
jan havaintopaikkajeni luette lo sisä l
tyy Memoranda Soc. Fauna Flora Fen
nica -sarjassa kohdakkoin ilmesty
vään julkaisuuni Ruijan ihmisenseura
laislajistosta). Suomen kalottialueen 
kunnat ovat niin ikään aakkosjärjes
tyksessä. Viimei senä ovat muutamat 
hajatiedot Ruotsin Norrbotteni sta . 

Nimistö on Suomen puu- ja pensas
kasvian (Hämet-Ahti ym. 1989) mu
kainen, poikkeuksena pari pensasan-

gervoa, joiden kohdalla kasvion käyt
tämä nimi on sulkei ssa. Näytteitä, jot
ka kaikki ovat Helsingin yliopi ston 
kasvimuseossa (H), osoittaa (kursivoi 
tuna) nimeni alkukirjain sekä keräys
numero, esi m. J 4195. 

Havupuut 

Abies sibirica - siperianpihta 

Inari : Toivoniemi 11.8.1982 J 4195 
(isoja puita ja siementaimiakin). Tuo
tu Toivoni emeen 1880-luvulla (Parve
la 1930:224). 

Larix kaempferi- japaninlehtikuusi 

Finnmark fylke . Sör-Varanger: Kirke
nes 6.8.1977. Kun näytettä ei ole, mää
ritys jää jonkin verran epävarmaksi. 

Larix sibirica - siperianlehtikuusi 

Inari : Toivoniemi 11.8.1982 J 4196 ja 
J 4197. Tuotu Toivoniemeen 1880-lu
vulla (Parvela 1930:228). 

Larix sp. 

Nordland fylke. Andöy: Andenes, 
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Bernhoffs gata (matala pensas) ja 
Storgata 34, 25.8.1979. 

Finnmark fylke. Sör-Varanger: Kir
kenes , Pasv ikvegen 3.8.1981. 

Picea abies- metsäkuusi 

Nordland fylke . Andöy: Andenes, Ny
gata, 25.8.1979 (n. 6 m korkea huono
kuntoinen puu). 

Troms fylke. Finnsnes 20.8.1979 
(sekä yksittäispuuna että aitakasvina). 

Finnmark fylke . Alta: Elvebakken, 
keskustassa lähes 8 m:n puu, 12.7. 
1976; Leirbotn, K viby kirke 25.8. 
1979 (hautausmaan reunassa pala huo
nokuntoista kuusiaitaa) . - Gamvik: 
Mehamn 4.8.1980 (taimi). - Ham
merfest: Storvannet 26.8.1985 (n. 3 m 
korkea). - Kautokeino 7.8 .1980 (tai
mi). - Lebesby: Lebesby, hautaus
maalla 2.8.1977 (parimetrinen "k uu si 
parka"). - Nordkapp: Eonningsvåg 
29.7.1977 (taimi). - Sör- Varanger: 
Kirkenes 6.8. 1977, Pasvikvegen 2.8 . 
1981 ( 1 m:n taimia).- Vardö: Kiberg 
2.8.1980 (taimi). 

Picea pungens 'Giauca'- sinikuusi 

Nordland fylke. Andöy: Andenes, Ny
gata 25.8.1979. 

Finnmark fylke. Porsanger: Lak s
elv, Banak, Nordlysveien 27.8.1985 
(puolimetrinen taimi). - Sör-Varan
ger: Kirkenes 6.8.1977, Klavenes ga
ta, Kronprinsen s gata ja Pasv ikvegen 
2.-3.8.1981. - Vadsö : Vadsö, Ny
borgvegen 1.8.1981 (n. 2 m korkea). 

Pinus cembra subsp. sibirica- siperian
sembra 

Inari: Ivalo 9.8.1977. 
Istutettiin Inarin Toivoniemeen 

1870-luvulla (tai 1882; Nordling 
1884:307), mutta hävinnyt ennen 
vuotta 1923 (Parvela 1930:230). 
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Lehtipuut ja -pensaat 

Caragana arborescens- siperianherne
pensas 

Finnmark fylke. Alta: Bossekop 24.8. 
1985 (aitakasvina); Elvebakken 12.7 . 
1976. - Berlevåg: Kongsfjord 3.8. 
1977. - Båtsfjord: Båtsfjord 3.8 . 
1977. - Hammerfest: Övre gatan 
26.8.1985 ( 1 pensas). - Porsanger: 
Lakse lv, Banak, 1.8.1977 (kukkii), 
pääraitin omakotirivissä 27.8.1985. 
- Sör-Varanger: Bygöynes 6.8.1977 
(n. 40 cm); Kirkenes 6.8.1977 (aita
kasvina), Pasvikvegen 2.8.1981. 

Enontekiö: Hetta 28.7.1977.- Ina
ri: Ivalo 9.8 .1 977; Toivoniemi 11.8 . 
1982. - Pelkosenniemi: Kirkonkylä 
10.8.1977. -Sodanky lä: Kirkonkylä 
29.8.1985. 

Vittangi: kyrkoby 23.8.1985. 
Tuotu Inarin Toivoniemeen v. 1882 

(Nordling 1884:307 , Hjelt 1919:289) , 
ja "hedelmät tuleentuvat edullisina 
kesinä" (Parve1a 1930:226). 

Cotoneaster lucidus - kiiltotuhkapensas 

Finnmark fylke . Sör-Varanger: Kirke
nes 7.8.1977. - Porsanger: Lakselv, 
Banak 1.8.1977 (kukkii) . 

Cotoneaster sp. 

Finnmark fylke. Alta: Bossekop 24.8 . 
1985 J 4805 (aitakasvina). 

Crataegus "monogyna"- tylppäliuska
orapihlaja 

Nordland fylke. Andöy: Andenes, 
Storgata 36, 25.8.1979. 

Crataegus chlorosarca 

Sodankylä: Kirkonkylä , Kasarmintie 
(KO P) 21.8.1979 J 4613. 

Crataegus sanguinea - siperianora
pihlaja 

Inari: Toivoniemi 11.8.1982 J 4198. 
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-Kemijärvi, keskustassa 16.7.1976 
J 2998. - Sodankylä: Kirkonkylä, 
Unarintie 21.8.1984. 

Crataegus sanguineaksi mainittu 
kasvi on kasvanut Inarin Toivonie
messä vuodesta 1882 lähtien (Nord
ling 1884:307 "hagtorn", Hjelt 1919: 
30, Parvela 1930:227). Yllämainittu 
näytekin lienee samaa kantaa, vaikka 
en olekaan saanut tämän mielestäni 
kovin monennäköisen lajin tuntomer
keistä kunnon otetta. 

Laburnum alpinum - kultasade 

Nordland fylke. Andöy: Andenes, 
Bernhoffs gata 25.8.1979. 

Lonicera caerulea - sinikuusama 

Finnmark fylke. Hammerfest : Keskus
puistikko 26.8.1985 J 4815, Övre ga
tan 26.8.1985 (yksi pensas). - Por
sanger: Lakselv, Banak, keskustassa 
Esson luona 27.8.1985 J 4830.- Sör
Varanger: Kirkenes 6.8.1977, Pasvik
vegen 3.8.1981 J 3961. 

Aluksi näytti siltä, että Kirkenesin 
sinikuusama (J 3961) olisi erotettavis
sa muista ja edustaisi itäiseksi luon
nehdittua rotua Lonicera caerulea 
subsp . pallasii. Sittemmin olen sekä 
näiden että muiden pohjoismaisten 
näytteiden perusteella tullut Skvortso
via (1986) myötäillen vakuuttuneeksi 
siitä, että Euroopan osalta Sini

kuusaman jako kahdeksi alalajiksi on 
kovin kaavamainen ja vastaa tuskin 
kovinkaan hyvin tosiasioita. 

Lonicera tatarica - rusokuusama 

Finnmark fylke. Sör-Varanger: Kirke
nes 6.8.1977 (kukkii), hotellin ylä
puolinen rinne sekä Klaveness gata 
2.8.1981 (kukkii), Pasvikvegen 3.8. 
1981. 

Inari: Ivalo 9.8.1977.- Kemijärvi, 
keskustan pihassa 16.7.1976 J 2996. 

"Rosentry" on tuotu Inarin Toivo-
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niemeen v. 1882 (Nordling 1884: 
307), ja laji on kasvanut siellä ainakin 
vielä 1923 (Parvela 1930:229). Itse en 
sitä v. 1982 havainnut. 

Lonicera .xylosteum - lehtokuusama 

Finnmark fylke. Hammerfest: Keskus
puistikko 26.8.1985 J 4819. 

Potentilla fruticosa- pensashanhikki 

Finnmark fylke. Vadsö, Nyborgvegen 
1.8.1981. 

Rosa pimpinellifolia - juhannusruusu 

Finnmark fylke. Vadsö, Hvistendahls 
gate 2.8.1981. 

Inari : Toivoniemi 11.8 .1982 . -
Muonio: Kirkonkylä, lauttarannassa 
tulliaseman seinustalla 7 .8.1980. -
Pelkosen niemi: Kirkonkylä 1 0.8. 
1977; Suvanto Metsälä (Mettiäinen) 
7.8 . 1983. - Sodankylä: Kirkonkylä 
21.8.1984; Syväjärvi 29.7.1980. 

Rosa rugosa - kurttulehtiruusu 

Nordland fylke. Andöy: Andenes, 
Bernhoffs gata 25 .8.1979. 

Finnmark fylke. Båtsfjord: Båts
fjord 3 .8 .1977. - Hammerfest: Park
gata 5 26.8.1985. - Sör-Varanger, 
Kirkenes (parissa paikassa) 6 .8. 1977. 

Sambucus racemosa - terttuselja 

Sodankylä: Kirkonkylä 29.8.1985. 

Sambucus sp. 

Nordland fylke. Andöy: Andenes, 
Fritjof Nansens gata 25.8.1979. 

Sorbaria sorbifolia - viitapihlaja
angervo 

Finnmark fylke. Alta: Bossekop 24.8. 
1985 (aitakasvina). - Hammerfest : 
Storvannet 26.8.1985.- Måsöy: Snö
fjord 27.8.1985. - Porsanger: Laks
elv, Banak, keskustassa Esson luona; 
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Russenes, iso ± villiytynyt kasvusto 
27.8.1985 J 4826. - Sör-Varanger: 
Kirkenes (parissa paikassa) 7.8. 1977, 
K1aveness gata ja Pasvikvegen 2.8 . 
1981. - Söröysund: Forsöl 26.8. 
1985.- Vadsö: Vadsö, Nyborgvegen 
1.8.1981, Hvistendahls gata 2.8 .1 981 
(pienellä nupulla). 

Troms fylke. Finnsnes 20.8.1979. 
Inari: Toivoniemi 11.8 . 1982 (kukin

nan alussa), Ivalo 9.8 .1 977.- Kemi
järvi: kaupungin keskustassa kuin ko
tonaan. - Pelkoksenniemi: Suvanto , 
Metsälä (Mettiäinen) 7.8 .1983.- Sa
vukoski: Kirkonkylä 10.8.1977. -
Sodankylä: Kirkonkylä , Ojennustie ja 
Unarintie 21.8.1984, 29.8.1985. 

Norrbotten. Vittangi: kyrkoby 23.8. 
1985. - Karesuando: kyrkoby, Gra
pes hotell 24.8 . 1985 . 

"Petsamon yläluostarissa hyvin 
Suojatull a paikalla kasvoi 1925 1.5 m 
korkea pensas (prof. K. Linkolan 
suull. ilm. )" (Parvela 1930:236). 

Sorbus hybrida- suomenpihlaja 

Finnmark fylke. Båtsfjord: Båtsfjord, 
pihassa (kukkii) 3.8 .1 977 J 3200. 
Näytteen lehdykät ovat tavanomaista 
suipompikärkisiä . Suomef)pihlajan 
luontainen alue Norjan rannikon tun
tumassa ulottuu etelästä vain napapii
rin tienoille (Hulten 1971: kartta 
1080). Koristepuuna se mainitaan 
yleiseksi ainakin Nordlandin Bodössä 
asti, ja Lofoottien Moskenesista mai
nitaan asutuksen liepeiltä yksinäinen 
metrin korkuinen suomenpihlajapen
sas, jonka arvellaan olevan alkuisin 
erään lähipuutarhan yksinäisen koris
tepuun " marjoi sta" (Reiersen 1986: 
75). 

Spiraea alba (S. alba var. a/ba)- valko
pajuangervo 

Finnmark fylke. Alta: Bossekop 24.8. 
1985 J 4806. 
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J0rgensenin ( 1973:32) mukaan tätä 
lajia tuskin viljellään Norjassa (" ... 
blir neppe plantet som ren art her 
hjemme' '). 

Spiraea chamaedryfolia - idänvirpi
angervo 

Finnmark fylke . Alta: Elvebakken 
12.7. 1976 (oudon soukkalehti nen). 

Pelkosenniemi: Suvanto, Metsälä 
(Mettiäinen) 7.8.1983. - Sodankylä: 
Kirkonkylä , Kasarmintie (KOP) 2 1. 8. 
1984. 

Spiraea latifolia (S. alba var. latifolia)
kaljupajuangervo 

ordland fylke. Valnesfjord, talonsi
jalla 1 km Fauskeen päin 29 .8.1979 J 
3685. 

J0rgen en ( 1973:32) mainitsee tä
män lajin yiljelykarku laisena vain 
Kaakkois-Norjasta Oslonvuonon alu
eelta. 

Spiraea salicifolia - viitapajuangervo 

Finnmark fylke. Båtsfjord: Båtsfjord 
3.8.1977 (kukaton, määritys jonkin 
verran epävarma). - Hammerfest: 
Keskuspuistikko 26.8 . 1985 J 4818 (1 
pensas) . - Sör-Varanger: Kirkenes 
7.8.1977. 

Sodankylä: Kirkonkylä, Ojennustie 
29.8.1985. 

Viljeltynä ja villiytyneenä Norjan 
eteläpuoliskossa ainakin Nordlandiin 
asti (J0rgensen 1973:32-33). Menes
tyy hyvin ("går bra, blommar") Norr
bottenin Pajalassa (Birger 1904:60). 

Symphoricarpos a/bus var. laevigatus
Iumimaija 

Finnmark fylke. Hammerfest: Keskus
puistikko 26.8.1985.- Vadsö : Vadsö , 

yborgsvegen 1.8.1981. 
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Syringa x henryi- puistosyreeni 

Finnmark fylke. Hammerfest: Parkga
ta 5 26.8.1985 J 4816. 

Sodankylä: Kirkonkylä , Jäämeren
tien ja Opintien kulma J 4611. 

Syringa cf. josikaea- unkarinsyreeni 

Nordland fylke. Andöy: Andenes, 
Fritjof Nansens gata 25.8.1979 (alkaa 
kukkia), Storgata (kukkii). 

Finnmark fylke. Alta: Bossekap 
24.8. 1985. - Sör-Varanger: Kirke
nes, Klaveneng. 2 .8.1981. 

Sodankylä: Kirkonkylä, Unarintie 
21.8.1984. 

Norrland. Vittangi: kyrkoby 23.8. 
1985. 

Ainakin osa näi stä näytteettömi stä 
mui stiinpanoi sta kuulunee edelliselle 
risteymälle (Syringa x henryi). 

Syringa cf. reflexa- nuokkusyreenj 

Finnmark fylke . Porsa nger: Lakse lv, 
Banak 1.8.1977 (kukkii ). - Sör- Va
ranger: Kirkenes 6.8.1977 (kukkii ), 
Pasvikvegen 2.8.1981. 

Syringa cf. vulgaris- pihasyreeni 

Finnmark fylke. Alta: Elvebakken 
12.7. 1976. 

Ulmus glabra- vuorijalava 

Finnmark fylke . Sör-Varanger: Kirke
nes 6 .8. 1977 . 

Entä sitten? 

Koko Suomessakin tutut siperi anher
nepensas ja viitapihlaja-angervo ovat 
(kuusen li sä ksi) jokseenkin yleisiä 
myös Ruijassa. Mui sta ansaitsee eri
tyismaininnan suomenpihlaja (ta i si tä 
hyvin lähellä oleva pihlajatyyppi), jo
ka on kasvanut kunnon puun mittoihin 
ja kukkivaksi pohjoi simpiin havainto
paikkoihin kuuluvassa Varangin nie-
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mimaan Båtsfjordissa (70 "38'N, 29" 
45'E). 

Muihin vertailuihin ei tämän aineis
ton perusteella juuri ole varaa. Erityi
ses ti näytteiden niukkuus haittaa. 
Näytteet ovat miltei yksinomaan pe
räi s in yleisistä istutuksista. Pienten 
aidattujen yksityispuutarhojen puu
vartislajiston kuvaus jää enimmäk
seen näköhavaintojen varaan . Näyt
teen saaminen niiden usei n heikko
kuntoi s ista pieni stä pui sta ja pensai sta 
on parasta heti alkuun unohtaa. Silti 
sois i lisänäytteitä vähitellen kertyvän 
kalottialueen kaikista osista, jotta 
esim. Suomen Lapin ilmastoekologi
nen erityistilanne tuli s i entistä se l
vemmin esille ja oikein ymmärretyksi. 

Aineisto on s iinäkin mie lessä kovin 
vaillinainen, että siitä puuttuvat tiedot 
paikallisten luonnonvarai sten puuvar
ti sten kasvien , etenkin koivujen , paju
jen (esim. vuonoraita (Salix caprea 
var. coaetanea), pohjanpaju (S . lap
ponum), mustuvapaju (S. myrsinifolia 
coll.)) ja kotipihlajan (Sorbus aucupa
ria) usein runsaasta ja näyttävästä 
käytöstä asutuskeskusten ja yksittäis
talojen kori stepuina ja -pensaina. 
Etenkin Ruijassa käytetään li säksi 
puuvarti sten korvikkeena, esimerkiksi 
a itakasveina, ruohovarti sia lajeja , eri
tyisen yleisesti pietaryrttiä (Tanace
tum vulgare). 
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Keski-Suomen kerhon toimintasuunnitelma vuosiksi 
1990--1992 

Keski-Suomen dendrologien kuluvan vuoden ohjelma: 

• Puistokävely "Toukonkierros" 24.5.1990 
• Iltaretki Hitonhaudalle 2.8.1990 
• Talvitilaisuus marraskuussa 1990 

Tällä kertaa talvi-illan aiheeksi on valittu puut ja sienet. Tilaisuuteen kutsu
taan alustajia kertomaan sekä vanhojen metsien kääpäsienistä että kasvien 
mykorri tsasienistä 

Toimintasuunnitelma vuosiksi 1991 ja 1992 

Suunnitellessaan vuoden 1990 toimin
taa Keski-Suomen dendrologit totesi
vat, että vuosi on liian lyhyt aika kaik
kien suunnitelmien toteuttamiseen 
Ideoinoin tuloksena syntyi samalla 
alustava retkeilyohjelma myös seuraa
ville vuosille. 

Vuonna 1991 päätettiin kokoontua 
jo maaliskuussa iltatilaisuuteen. Ai
heena olisivat Suomen uhanalaiset 
kasvilajit sekä havupuiden talvitun
nistus. Samalla harjoi teltaisiin tunnis
tusoppaiden käyttöä. Iltaretken koh
teeksi suunniteltiin Petäjäveden van-

han kirkon ympäristöä hirvenkellon 
kukinta-aikana heinäkuun puolivälis
sä. Kesäretkeilyn kohteena olisi tutus
tuminen Pentti Ritoniemen istutuksiin 
Sarijärven Ritoniemellä sekä Pyhähä
kin kansallispuisto. 

Vuonna 1992 olisi tavoitteena tehdä 
kierros Savossa. Retkellä tutustuttai
siin Pieksämäen ja Mikkelin ympäris
tön dendrologisiin istutuksiin. Kevät
kesän iltaretken kohde on Sallajärven 
aarnialue kulleron ja sipe rianlillukan 
kukinta-aikaan. 

Marjatta Uosukainen 
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Dendrologiska Sällskapets resa till södra Norge 30.6.-9. 7.1989 

Märtha Holmen 

Dendrologernas resa tili Norge var 
hellyckad, å tmistone ur en nybörjares 
synvinkel. Inte visste jag att jag sku lle 
göra bekantskap med så många nya 
växter. Förteckningen över enbart träd 
och buskar i Bergens botaniska träd
gård uppgår tili 325 namn . Däri ingår 
varken rosor eller rododendron. Min 
reseberättelse blir kan ske lite för ama
törmäss ig så experter och sannin gssö
karna kan avsluta läsningen här. 

Resan gick över Nådendal tili Ka
pellskär där en norsk buss väntade 
oss . 1 Örebro höll vi paus så vi hann 
äta och kasta en blick på den blom
mande stadsparken . På kvällen var vi 
framme vid Norges Landbrukshögsko
le i Ås, 30 km söder om Oslo . Här 
möttes vi av Kaarina Aas, som instal
lerade oss för natten i st udentbostäder. 
1 fort sättningen följde hon med oss på 
resan. Vid högskolan studerar 1200 
studenter. Den är samtidigt ett forsk
ningscentrum för förvaltningen av na
turresurserna inom olika områden. 
Gårdsbruket har både kor, får, getter, 
ankor, höns , grisar och mink. 

Söndagen 2. juli 

Efter frukosten såg vi högsko1ans an
läggningar från bussen. Vid ankdam
men stannade vi. Den vackra dammen 
med ankor och näckrosor är centralt 
belägen i den botaniska parken . 1 ra
batten invid dominerade jättedaggkå
pan (Alchemilla mollis). Den är ett 
utmärkt vackert alternativ tili ogräs, 
som den helt förkväver. Den lju sgrö
na, luftiga blommassan gjorde sig bra, 
som bakgrund för andra livskraftiga 
perenner och blommande buskar. 1 en 

mindre vattensamling blommade 
blomvass (Butomus umbellatus). En 
specialitet för Ås är dock rosen (Rosa 
nitida ' Frigg ') med små, dubbla , ljus
röda blommor. Den växer bra i dålig 
jord. 

Färden fortsatte tili Oslo , där vi lun
chade. Tili efterrätt hade vi en ha1v 
timme på Edvard Munch -museet. 
Tvärs över gatan ligger den botaniska 
trädgården T0yen. Den förevisades av 
Kaarina Aas, som har sin arbetsplats 
där. Gården T0yen är mycket gamma!. 
Namnet är känt från de första århun
dradena av vår tidräkning. Under me
deltiden tillhörde den Nonnesäter 
kloster och senare norska stormän. 
1812 köpte kung Frederik gården och 
gav den tili universitetet, som här in
rättade en botanisk trädgård . Bland 
det överväldigande utbudet kan näm
nas mammutträdet (Sequoiadendron 
gigante um) samt urtidsträden ginkgon 
(Ginkgo biloba) och kinesiska sekvo
jan (Metasequoia glyptostroboides). 
Stor respekt ingav den stora hästkas
tanjen (Aesculus hippocastanum), 
som fanns med då huvudbyggnaden 
restaurerades 1781. 

Bussen förde oss tili Wiegeland par
ken. Vi gick igenom den imponerande 
stensamlingen och steg åter in på an
dra sidan i bussen och åkte tili Gol för 
natten. 

Måndagen 3. juli 

Nu skulle vi upp tili den eviga snön 
och klädde oss varmt med stövlar i 
beredskap. Tili snön kom vi nog, men 
inte blev det kallt. Solen sken, björ
karna grönskade i drivorna och utsi k-
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Bild 1. Chilensk brödgran ( Araucaria araucana) 
var en modenyck vid sekelskiftet. Exemplaret 
står i en privat trädgård i Bergen.- Fotos Githa 
Lönnberg. 

ten över Hardangervidda var storsla
gen. Från de kala bergväggarna vinka
de fjällbrudarna (Saxifraga cotyledon) 
glatt tili oss. 1 fortsättningen blev fin
gerborgsblomman (Digitalis purpu
rea) vår landsvägsblomma. Hjälp fick 
den av kaprifolen (Lonicera peric/y
menum), som klängde i skrevorna. En 
liten paus unnades oss för att beundra 
Y0ringfoss mäktiga vattenfall . 

Det första vi såg då vi steg ur bus
sen i Milde utanför Bergen var en ståt
lig chilensk brödgran ( Araucaria 
araucana). Här hade skeppsredare 
Rieber anlagt en trädgård på 7 ha. 
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Sonhustrun Anne Rieber tog emot oss 
oc;h bjöd på förfriskningar i den ele
ganta torvtäckta villan. Sedan gick vi 
ronden mellan träd, buskar och blom
mor och hamnade i ett bambusnår. 

Följande mål var Det norske arbo
ret , Mi lde , startat 1971. Också där var 
skeppsredare Rieber den drivande 
kraften. Kronprins Harald planterade 
kungaeken, som är ympad ättling av 
en nästan 1000 årig ek i Danmark. En 
naturlig skogsbacke var planterad 
med rododendron av många slag, som 
blommar från tidig vår tili augusti. 1 
skydd av vanlig norsk tali växte också 
lönnar (Acer spp.), magnolior (Mag
nolia spp .), trollhassel (Hamamelis 
spp.) och mycket annat. 

Tisdagen 4. juli 

1 Bergens Botaniska trädgård växte 
magnoliorna i skydd av naturhistoris
ka museet. Koreansk kornell (Cornus 
kousa) blommade vackert och duvträ
det (Davidia involucrata) hade ännu 
några näsdukar på tork. Där fanns bl. 
a. blå atlasceder (Cedrus atlantica 
var. glauca), en välväxt japansk para
plytall (Sciadopitys verticillata), syd
bok (Nothofagus antarctica) med små 
blad och en drygt femtioårig välvuxen 
kryptomeria (Cryptomeria japonica). 
En parbladig syren var en särskild se
värdhet. Bland blommor kan nämnas 
den perenna krassen (Tropaeolum po
lyphyllum), som övervintrar med un
derjordiska knölar. Bergvaimon (Me
conopsis) lyste blå lite här och där. 1 
Nygaardsparken, stadsparken, låg folk 
och solade sig. Gräsmattorna i Norge 
är tili för att användas. Ett vackert 
bestånd av katsuraträdet (Cercidiphyl
lum japonicum) växte i en sluttning 
och rododendronen blommade. lnvid 
en livligt trafikerad gata ligger Norges 
första Rhododendrarium. År 1988 
blev första delen planterad och arbetet 
fortsätter i år. Det skall innehålla 800 
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Bild 2. Rosendal s slott byggdes 1665 . Från samma tid är del stora blåregnet (Wisteria sinensis). 

plantor av 82 arter och åtskilliga hyb
rider då det blir färdigt. Detta görs i 
förhoppningen om att Bergen skall 
kunna kallas rododendronen s stad. 
Klimatet är mycket lämpligt med var
ma vintrar, svala somrar och mycket 
regn. 

På torget kunde man äta sig mätt på 
alla smakbitar man bjöds på vid varje 
stånd. Lax som förrätt och körsbär och 
jordgubbar tili efterrätt. Standard ut
budet var ett rundbröd med tre skivor 
lax a 10 kr. Kaffe med våfflor köpte 
jag hos pensionister. Den som ville 
kunde ta linbanan tili fjäll s för att be
undra utsikten. 

Ungefär sex km från Bergen ligger 
Fantofts stavkyrka från 1150 i Para
disets Iilla bokskog. 

Skogsforskningsinstitutets försöks
fält låg i en så brant backe att jag fann 
för gott att gena på ett lägre pian. 1 
ädefcypress-skogen (Chamaecyparis) 

var det så mörkt att det inte växte ett 
grönt strå på marken. 1 utkanten ståta
de en kustgran (Abies grandis) och i 
snåren kunde man se den vildväxande 
järneken (llex aquifolium). Nu fick vi 
ra ska på , för vi hade att passa en färja, 
men vi kunde genom bussfönstret nju
ta av de djupa fjordarna och Folge
fonns snöklädda toppar. På Rosendal 
fjordhotell levde vi som riktiga som
margäster med simning, dans och avs
lappnad vila på balkongen . Fast den
drologerna tog sig nog som vanligt en 
tur i omgivningen. 

Onsdagen 5. juli 

Redan kl. 8.00 var det avfärd tili Ro
sendal, det enda baroniet Norge. Det 
Iilla vita slottet med kringbyggd gård 
är från 1665. Från den allra första ti
den är den stora idegranen (Taxus bac
cata) vid porten och renässansträdgår
den, som nu har sina rutor fyllda med 
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Bild 3. Amerikanska sekvojan (Sequoia semper
virens) planterad 1914. 

rosor. Urgammalt är blåregnet (Wiste
ria sinensis), som fyller nästan en hei 
vägg och är Norges största. 1 den stora 
buxbomshäcken (Buxus sempervirens) 
kan man promenera flera i bredd och 
det är högt i tak. Den är störst i Nor
den. Här hittar man också både vitt 
och svart mullbärsträd (Morus a/ba , 
M. nigra), mispel (Mespilus germani
ca), hundraårig äkta kastanj (Casta
nea sativa) och det märkliga rosenreg
net ( + Laburnocytisus adamii) från 
vilket det bryter fram rosenginstblom
mor (Cytisus purpureus) här och där. 
De ståtliga ädelgranama är från med
let av 1800-talet. 1 parken står en mu-
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sikestrad och på slottet hålles konser
ter. Under "Baronispeldagama" upp
föres ett historiskt teaterstycke. 1 en 
halvcirkel reser sig mäktiga fjälltop
par runt den fridfulla dalen. Bergs
bäckama syns som vita band längs 
fjällväggarna och samlar sig tili en 
bred grund ström på väg tili Hardan
gerfjorden. lnvid ligger Kvinnherads 
kyrka från 1250. 

Miljaas är en märklig, privat träd
gård. Framför trappan står en stor 
brödgran, 94 år gamma), liksom vil
lan. De breda, yviga grenarna hänger 
ända tili marken. Bladens vassa spet
sar står tätt vid varandra pekande rakt 
upp. Faktiskt ingenting för apor att 
klättra i. En jättestor hängbok (Fagus 
sylvatica ' Pendula ') ger plats under 
sina grenar för 2 hängmattor och ändå 
var det gott utrymme för barnens lek
plats. Tydligen är det ett trevligt träd 
för ett nytt var på tillväxt. För större 
tillställningar fanss det en pelarsal av 
lind att tillgå. 

1 en brant vid en fjordstrand stod 
amerikanska sekvojan (Sequoia sem
pervirens) 40 m hög och 9 m i om
krets. Den var planterad 1914. 

En fin utflykt gjorde vi tili Skogs
sällskapets egendom Stråtveit. Då 
Sällskapet, som är ett aktiebolag, köp
te gården var den öde sen 15 år och 
inga vägar fanns. Nu kom vi ända 
fram med buss . På lägenheten är 
250 000 träd planterade av 250 olika 
slag, men då är också buskama med
räknade. Då skogen slutavverkas, be
räknas den ha gett 50 % stock och 
50 % pappersved. Detta berättade vå
ra tre glada värdar, som bjöd oss på 
kaffe och lapskojs vid den tända bra
san i solgasset. Efter rundvandring på 
området gick färden tili Haugesund. 

Torsdagen 6. juli 
Kloekan 8.00 blev vi omhändertagna 
av Länsskogsstyrelsen. Vi fick höra, 



SORBIFOLIA 21 (2) 1990 

att här var den högsta medeltempera
turen i Norden . Här har bott folk i 9 
000 år. Harald Hårfagers grav finns 7 
km från Haugesund. Han tros ha plan
terad den nordligaste bokskogen 30 
km norr om Bergen. Vid Avald snäs 
kyrka, byggd lite efter 1250, står den 
höga bautastenen Jungfru Marias sy
nål lutad nästan mot kyrkväggen. En
ligt sägnen är domedagen inne då ste
nen berör kyrkan. Därför, sägs det, 
knackar varje präst en liten bit av top
pen, för att förhindra katastrofen. Kar
m~y består tili stor del av hedar, ned
betade av får. Där uppstår ofta svårbe
mästrade gräsbränder, som stannar av 
först vid någon stor v~g. Vi stannade 
ett tag för att se på myrliljor (Narthe
cium ossifragum), som växer i massor 
på alla myrar. Lite torrare mark valde 
purpurljungen ( Erica cinerea) och 
klockljungen (E . tetralix). På färjan 
från Karm~y tili Stavanger drack vi 
kaffe så det blev lite tid över att se på 
staden innan vi fortsatte tili Roga
lands arboretum. Anläggningen är 
från 1970-talet. Vägarna är breda, 
men små stigar leder in bland skrevor 
och snår. lntrycket var luftigt och lätt. 
Mångfalden av lövträd fanns vid hu
vudvägen där två dammar gav svalka. 

Med ens var det inte längre finger
borgsblomman, som prydde vägkan
ten utan vår gamla, välkanda duntrav 
(Epilobium angustifolium) . På kvällen 
kunde vi promenera i Kristiansand. 
Där gjorde sig tarkan gällande och 
springbrunnen stod i sin . 

Fredagen 7. juli 

På vår sista dag besökte vi Myren 
gårds lummiga, vackra park. Den ägs 
av Kristiansand stad liksom även Rav
nedalen, som har sin speciella charm 
av en 100 m hög fjällvägg. I en långs
mal damm häckade ett svanpar. Gim
legården är ytterligare en privatgård, 
som övergått i offentlig ägo. Trädgår-
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Bild . 5. Nutkacypress (Chama ecyparis noorka
tensis 'Pendula') i Statens gartnerskol e Dl'lm
mesmoen. 

den lägger an på medelhav sväxter och 
succulenter. Ett 25-årigt bestånd av 
olika barrträd var en symfoni i grönt 
som fröjdade ögat. Här fick vi tipset 
om fläderplättar. Blomställningen sät
tes upp och ned i smeten i pannan : Då 
plätten är färdig stekt , stannar biom
moma kvar och skaftet lyftes bort. 

I Grimstad åt vi en gemen sam sal
ladsmåltid. 1 Grimstad besökte vi Sta
tens gartnerskole D~mmesmoen . Här 
fick vi smaka på skolans egen goda 
äppelmust. Skolan har verkat i 109 år 
och lika gamma! är lindallen . De mera 
sällsynta lövträden var samlade på ett 
ställe. Här hittade vi resans första gu-
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daträd ( Ailanthus altissima) , Prunus 
serrula med mörkröd, sideolen stam, 
ligustersyren (Syringa reticulata), eu
ropeisk humlebok (Ostrya carpinifo
lia) och ett duvträd. Skolan hade egen 
trollhassel, japanska trollhasselarten 
Hamamelis japonica ' D0mmesmoen', 
som blommade rikligt på vårvintern. 
Sedan följde de stora barrträden, grek
granen (Abies cephalonica) och fuji
granen (A . veitchii), orientaliska gra
nen ( Picea orientalis), japanska para
plytallen (Sciadopitys vertillicata), 
nordjapanska hemlocken (Tsuga di
versifolia) , nutkacypressen (Chamae
cyparis nootkatensis 'Pendula ') m. fl. 
Sedan kom vi mitt in i ett gravfält från 
400-talet. De 40 gravarna nådde ända 
fram till växthusen. 

1 Stokke besökte vi en villaträd
gård, liten men innehållsrik . 1 synner
het var lönnarna (Acer spp.) välrepre
senterat omväxlande med järnekarter 
(Ilex), rododendron och barrväxter. 
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Blommande perenner rymdes också 
med. 

lnvid Sandfjords motorhotell kunde 
vi vandra i den fredade bokskogen 
tills vi fann för gott att lägga oss. 

Så var det sl ut på vår norska resa. 
Allting hade gått perfekt. Tidtabeller
na hade hållit. Vi hade överallt blivit 
mottagna på det hjärtligast. Värdarna, 
ofta flera stycken , visade oss sina se
värdheter. Experterna i bussen delade 
generöst ut sitt kunnande. Alla var 
öppna för kamratlig samvaro och hän
synsfullt beteende. Tack, Aulikki, som 
sekunderad av Anne skött allt så bra. 
Tack Aarno, som berikat vår växtkän
nedom och med Robert tackat våra 
trevliga , norska värdar. Och Kaarina 
vår finsk-norska, som var vårt trygga 
stöd. Kauko, som snidat granarna vi 
strödde omkring oss. Kalle, som sköt
te limonadförsäljningen. Och inte 
minst vår norske Jonni , som körde 
oss. 

Dendrologian Seuran ulkomaanmatka v. 1991 Japaniin 

Japanin matkan ajankohta on elo-syyskuun vaihde ja matkan kesto 15-20 vrk . 
Tutustumiskohteiksi on alustavasti suunniteltu Hokkaidoa (n. 1 viikon ajan , mm. 
Sapporon kasvitieteellinen puutarha, Mt. Daisetsun luonnonpuisto , oroboreaali
sia ja temperaattisia metsiä), Tokio, Mt. Fuji (mm. Larix kaempferin muodostama 
metsän raja). Kioton puutarhat ja temppelit ja Hiroshima (Miyajima ja meridionaa
lisia metsiä) . 

Matkan hinnaksi arvioidaan n. 15 000 mk. 
Alustavan ilmoittautumisen ottaa vastaan Aul ikki Kauppila, puh . (90)-

160 5062 (työ), (90)-477 2117 (koti). Matkan suunn ittelua jatketaan, jos ilmoit
tautujia on 8-20 henkilöä. 

Matkan pääjärjestäjä on Aune Koponen , puh. (90)-191 7710 . 
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Korkkipuuni, elät sittenkin 

Pertti Uotila 

Uotila, P. 1990: Korkkipuuni , elät sit tenkin. (Velvet trees of the Helsinki Bo
tanical Garden su rvived the cold winter 1986/1987). - Sorbifolia 21 (2):81-84. 

The four velvet trees (Phellodendron amurense L. ; Rutaceae) in the Botanical 
Ga rden of the University of Hels inki were severely damaged during the cold 
winter 1986/1987. Ali of their twigs and almost all of the branches were killed 
back. However, the three taller trees recovered during the subsequent mild winters 
and warm summers. P. amurense x japonicum did not suffer from the cold winter. 

Pertti Uotila, Helsingin yliopiston kasvimuseo , Unioninkaru 44 , 00170 Helsinki. 

Jo yli kaksikymmentäviisi vuotta on 
kulunut siitä kun ensimmäistä kertaa 
kuljin rautatieaseman puolella olevas
ta pikkuportista Helsingin yliopiston 
kasvitieteelliseen puutarhaan ja puu
tarhan läpi sen keskellä sijaitsevaan 
kasvitieteen laitokseen. Tuota tietä 
käytin lähes päivittäin 1970-luvun al
kuvuosiin ja uudelleen taas vuodesta 
1984 lähtien. Joskus vuosia sitten tuli 
kiivettyä portin ylikin, kun avain 
unohtui. Nyt kömpelöityneenä, tuke
voituneena ja piikkilankaa portin 
päällä karsastavana olen tuollaisina 
aamuina kiertänyt pääportin kautta. 

Kun tuosta orapihlajien kehystä
mästä portista tulee sisään joutuu en
simmäiseksi "pikkuportin maalle", 
missä aikoinaan sijaitsivat varamaa, 
lääkekasviosasto, viljelykasviosasto 
ja kesäkukkamaa. Nyttemmin suuri 
osa kulmasta on nurmikkona, jolla on 
varttumassa hedelmäpuita ja marja
pensaita. 

Heti kulun taittuessa puutarhan pää
käytävälle katse automaattisesti rekis
teröi puutarhan arboretumosan reu
nasta, pääkäytävän oikealta puolelta 
paljon muita puita korkeamman, viuh
kalatvuksisen kynäjalavajätin, "keiju
jen puun" (Uotila 1984). Nyt, vuoden 
rampavaiheen jälkeen kynäjalava on 

poissa (Uotila 1989). Mutta aina syys
kuun alussa tuosta vihreästä puumuu
rista nousi esiin toinen puu, joka kel
taisena väriläikkänä vangitsi katseen 
tehokkaammin kuin tuolloin vielä vih
reä kynäjalavajätti tai muut puut. Vä
riläikkä oli aivan pääkäytävän varres
sa, laitosmäen juurella kasvava, kah
den kookkaan siperianomenapuun 
(Malus prunifolia) kanssa massiivista 
rakennusta verhoava 12-metrinen si
periankorkkipuu ( Phellodendron amu
rense) ja sen kolme pienempää lajito
veria (Uotila 1983). Kuva syksyisestä 
rinteestä korkkipuineen koristaa Sor
bifolian numeron 3/1983 kantta ja on 
kahteenkin kertaan sisällytetty kasvi
tieteellisen puutarhan postikorttisar
jaan. 

Pakkastalven tuhoja 

Ennätyskylmä talvi 1986/1987 koette
li Helsinkiä ja kasvitieteellistä puutar
haa, ja näytti koituvan siperiankorkki
puiden kuolemaksi. Lehtien puhkea
misaikaan toukokuussa seurasin lähes 
päivittäin korkkipuiden lehteen tule
mista. Laitosmäen pohjoispuolella 
kasvavaan P. amurense X japonicum 
-nimeä kantavaan korkkipuuhun leh
det puhkesivat toukokuussa, eikä min-
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käänlaisia pakkasva urioi ta näkynyt. 
Mutta rinteen siperiankorkkipuut py
syivät lehdettöminä, aavemaisina luu
rankaina aina kesäkuulle asti. Vasta 
silloin alkoi tapahtua, mutta henkito
reissaan puut näyttivät kamppailevan. 
Kahden pienemmän puun muutamiin 
oksiin puhkesi runsaast i lehtiä , mutta 
isompiin vain nimeksi : suurimpaan 
pariinkymmeneen rungon tai isojen 
haarojen pikku oksaan, vähän pienem
pään puuhun vain noin viiteen. Vih
reyttä ei paljoa lisännyt suurimman 
korkkipuun haaranhangassa vihertä
nyt pihlajantaimi. Viimeisillä voimil
laan iso puu kehitti pienen kukinnon 
muutamaan oksankärkeen. 

Vielä kesäkuun lopussa puut näytti
vät vain harmaanmustilta Iuurangoilta 
muutoin jo vihertyneessä rinteessä, 
jota li säksi värittivät violetteina heh
kuvat syreenipensaat. Korkkipuiden 
edessä sinisten vuorikaunokkien 
(C entaurea montana) keskellä kie
murtelivat tuoksuheiden (Viburnum 
carlesii) paljaat, lumen pinnan ylä
puolelta paleltuneet oksat. Käytävän 
oikealla puolella oleva suuri valko
pyökkipensaskaan (Carpinus betulus) 
ei tahtonut tulla lehteen, j a se kaadet
tiin seuraavana keväänä . 

Syksyllä 1987 siperiankorkkipuihin 
ei tullut lainkaan ru skaa. Vielä loka
kuussa lehdet olivat täysin vihreitä, ja 
sellaisina ne varisivat. 

Kylmän talven jälkeen korkkipui
den rungossa ei näkynyt pakkashal
keamia. Vauriot olivat jäl sivaurioita. 
Tietenkin korkin hipelöinti oli saatta
nut tehdä rungosta pakkaselle alttiim
man. Ehkä pari vuotta aiempi pakkas
talvi oli jo niitä heikentänyt , kenties 
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kaupunki-ilma ei ole ollut korkkipuul
Iekaan järin terveellistä. Mutta olisi 
silti luullut korkkipuiden kestävän . 
Kuuluuhan s iperiankorkkipuun aluee
seen Neuvostoliiton Kaukoitä, sen 
pohjoisetkin osat, missä pakkaset yl
tävät kyllä Suomen lukemiin. Mutta 
puun levinneisyys ulottuu suotuisem
mill ekin seuduille, eikä puutarhan 
korkkipuiden alkuperää, proveniens
s iä , tunneta. Ne kaikki lienevät samaa 
alkuperää, joka ehkä on meille lii an 
eteläinen . 

Leudot talvet korkkipuiden pelastus 

Talvi 1987/1988 oli leuto. Mutta sipe
ri ankorkkipuut kärs ivät. Tammi- -
helmikuun taitteen muutamana leuto
na päivänä puiden alla näkyi runsaasti 
oranssinruskeita läikkiä. Puista oli ti
pahdellut lumelle värjäävää nestettä. 
Samanlaista nes tettä valui runsaasti 
kevättalven lumille , puiden alusta oli 
pa ikoin keltai sena. 

Alkukesällä alkoi s itten jännitys -
tuleeko korkkipuihin lehtiä ollenkaan. 
Vielä ke säkuun puolivälissä puut oli
vat harmaanmustia luurankoja. Vasta 
kesäkuun loppupuolella alkoi myö
hään edellisenä kesänä syntyne isiin 
uu siin versoihin kehittyä lehtiä. Nämä 
versot tuuhettuivat ja lehdet kasvoivat 
isoiksi, mutta uusia versoja ei synty
nyt. Isoimman puun haarassa oli edel
leen pieni vihreä täplä, pihlajantaimi. 
Heinäkuun alun tuulisena päivänä 
muutamat jälkiversot ki skoutuivat ir
ti, ne näyttivät olleen kovin heppoi
ses ti oksissa kiinni. 

Syysk uu ssa, samana päivänä kun 
puistosta paloiteltiin iso vuorijalava, 

Kuva 1 (viereisellä sivull a). Helsingin yliopis ton kasvi ti eteellisen puutarhan vuonna 1892 istute!lu 
siperiankorkkipuu pakkastalven 1986/1987 jälkeen. -Piirros 16.9.1988 Jonni Kuutsa . Myöhemmin 
vielä puun alin iso haara on poistel!u. 

Fig. 1 (on the next page). Almost a hundread years old velvet tree (Phellodendron amurense) in the 
Botanical Garden of the University of Helsi nki on Sept. 16, 1988.- Del. Jonni Kuutsa. 
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nostolava-auton kori sta leikattiin ison 
korkkipuun kuivat oksa t ja haarat. 
Pienin puu poistettiin kokonaan. Mui
den puiden kuivat oksat j äte ttiin pai
kalleen. Korkkikuori , sen alla kirk
kaankeltainen jäisirengas ja vaalea 
iso! ustoinen puu innoittivat sahaa
maan kuivuneesta oksasta mukavan
näköisiä lasinalu skiekkoja . Iso kork
kipuu oli muuttunut torsoksi, jonka 
Taideteollisen korkeakoulun kakkos
kurssin opiskelija Jonni Kuutsa hah
motti paperille (kuva 1 ). Keltainen 
syysväritys jäi nytkin vaatimattomak
si, ja lokakuun alkupuolella hennoim
mat oksankärjet alkoivat roikkua ja 
lehdykät varista. 

Seuraavakin talvi oli leuto , suoras
taan poikkeuksellisen lämmin. Heti 
toukokuun alussa silmut puHistuivat 
ja kuun kolmannella viikolla ne puh
kesi vat pieniksi lehdiksi. Ri steymä
korkkipuu oli hieman edellä siperian
korkkipuita. Suuren korkkipuun sivu
haaraan ei kuitenkaan syntynyt yhtään 
lehteä, toisenkin alemman haaran leh
det olivat vielä aivan pieniä. Ne eivät 
loppujen lopuksi jaksaneet kehittyä, 
ja niin kumpikin haara sahattiin poi s 
syyskesällä. Mutta latvukset tuuhet
tuivat. 

Kolmaskin leuto talvi tuli , ja kevät 
1990 oli vielä edeltäjäänsäkin varhai
sempi ja lämpimämpi. Kaikkiin kork
kipuihin puhkesivat lehdet toukokuun 
viidennen päivän tienoilla. Silti kork
kipuut olivat lähes viimeisiä lehteen 
puhkeavia puita, enää vain saarni nä
kyi tuolloin olevan täysin lehdettö
mänä. Leikatut , paljaat haarat saavat 
siperiankorkkipuut näyttämään an
keilta kevään yltäkylläisessä vihrey
dessä. Mutta haarojen päistä versoa
vat kymmenet nuoret oksat, tuuhea 
lehvästö ja kukkanuppujen runsaus 
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antavat toivoa puiden korjaantumises
ta ja säilymisestä Kaisaniemen kasvi
tieteellisen puutarhan asukkeina. 
Vuonna 1992 iso korkkipuu täyttää sa
ta vuotta. Kaiken varalta isosta puusta 
otettuja pi stokkaita ja sen siemeni stä 
kasvaneita taimia on varttumassa kas
vitieteelli sen puutarhan uudessa osas
sa Kumpulassa. 

Kasvitieteellisten puutarhojen puu 

Korkki puuta, juuri siperiankorkki puu
ta , kasvatetaan yleisesti kasvitieteelli
sissä puutarhoissa. Se on nii ssä tärkeä 
puu . Muut Rutaceae-heimon puuvar
ti set kasvit eivät leveyksillämme me
nesty. Korkkipuu on lisäksi kasvi, jos
ta voi saada miellyttäviä elämyksiä 
keväi sen tuoksun ja syksyisen ruskan 
lisäks i aina sen runkoa koskettamalla. 
Kaarna tuntuu selvästi korkilta, ja ni
men omaan siperiankorkkipuu on pak
sukaarnainen. Ja kyllä Hel si ngin puu
tarhan isoa korkkipuuta onkin hypi s
telty, ja valitettavasti kuoresta on 
myös murrettu paloja mukaan mui s
toksi. 

Helsingin kasvitieteellisen puutar
han toinen korkkipuutaksoni, P. amu
rense x japonicum, joka selvisi vau
rioitta pakkastalvesta 1986/1987, ei 
ole koristearvoltaan siperiankorkki
puun veroinen . Siltä puuttuu lehtien 
upeankeltainen syysv ärity s ja kaarna 
on tummaa, eikä kovin korkkimaista. 

Kirjallisuutta 
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Tallinnan vanha arvopuusto 

Heldur Sander 

Sander, H. 1990: Tallinnan vanha arvopuusto. (An inventory of o1d park trees in 
Tallinn, Estonia).- Sorbifo1ia 21(2):85-87. 

The author has made an inventory of 784 o1d va1uab1e park and st reet trees during 
1986-87 in Tallinn . All trees with a c ircumference exceeding 300 cm were 
inc1uded. 92 of the se trees 1e1onged to five genera: Salix, Populus, Quercus, Tilia 
and Aesculus. The 1argest tree in Ta11inn is a Populus nigra pop1ar (circumference 
695 cm) in the cemetery of Kaasan Church. The 1arges t Tilia cordata (circum
ference 667 cm) is at Kose Sett1ement and the 1argest Quercus robur (ci rcum
ference 609 cm) in Kadrioru Park. 40.7 % of these va1uab1e lrees were in goog 
condition and 33.6 % were on1y s1ight1y damaged (less than 25 % of 1eaves shed 
or damaged). 

Heldur Sander, Eesti NSV Teaduste Akadeemia , Tallinna Botanikaaed, 
Kloostrimetsa tee 46, 200019 Ta/finn , Estonia 

Tallinnan kaupunkipuuston se lvitys
työn yhteydessä luetteloitiin ja mitat
tiin kesinä 1986 ja 1987 myös kaikki 
vanhat arvopuut. Työn tuoksista on il
mestynyt alustava yhteenveto (Sander 
1987) , jota se uraavassa selostan. Var
hai sempi , 1960-luvun puolivälissä 
tehty selvity s (Ki.innapuun 1966) on 
huomattavan vanhentunut. Siitä on 
aiemmin ollut se lostus Sorbifoliassa 
(Wuorenrinne 1982). 

Thtkimusmenetelmä 

Vanhoiksi arvopuiksi on lajista riippu
matta laskettu kaikki puut , joiden ym
pärysmitta on yli 300 cm. Ki.innapuul
la ( 1966, 1975) oli myös sama lähtö
kohta. Tällai se n ryhmän rajaaminen 
on tosi n keinotekoista ja arvioinnin 
pitäi siki n tapahtua erikseen puulajin 
mukaan. 

Kunkin puun ympärysmitta mitat
tiin 1.3 m:n korkeudelta , tarpeen mu
kaan myös muista kohdin . Huomatta
vimmi sta pui sta mitattiin myö skin 
korkeus. Rungon , oksiston ja lehväs
tön vaurioiden ja kunnon arvioinnissa 

käytettiin W. Heinrichin ja G. Klotzin 
(1980) ja K. R. Schmidtin ( 1984) ke
hittämää viisiasteista Iuokitusta eräin 
kirjoittajan tekemin täydennyksin 
(Sander 1987). Luokkaan 1 kuuluvat 
täys in terveet puut ja luokkaan 5 kuo
lemassa olevat puut. Täy sin kuolleita 
puita ei luetteloitu . Kunkin puun kas
vupaikka merkittiin myös muistiin 
maankäytön ( 15 tyyppiä) ja biotoopin 
( 10 tyyppiä) mukaan. 

Thlokset 

Kaikkiaan luetteloitiin 784 vanhaa ar
vopuuta. Täydelliset tiedot (v rt. edel
lä) ovat oiemassa 668 puusta , jotka 
jakautuvat 10 suvun ja 21 lajin kes
ken. Poppelin suvusta on mukana eni
ten lajeja (5), runsaiten puuyksi löitä 
(228 kpl, 34 % kaikista pui sta ) kuuluu 
taas pajun su kuun . Seuraavan luette
lon viiteen ensimmäi seen sukuun kuu
lui arvopuiden valtaosa (6 14 kpl , 
91.9 %) : 

Pajut (Salix) 
Poppelit (Populus) 
Tammet (Quercus) 

228 kpl 134. 1 % 
170 kpl 1 25 .5 % 
94 kpl 1 14. 1 % 
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Hevoskastanjat ( Aesculus) 
Lehmukset (Tilia) 
Vaahtera! ( Acer) 
Jalava! (Ulmus) 
Saarnet (Fraxinus) 
Lepät ( Alnus) 
Lehtikuuset (Larix) 

41 kpl/ 6.1 % 
81 kpl 1 12. 1 % 
15 kpl/ 2.2% 
14 kpl/ 2.2 % 
12 kpl/ 1.8 % 
II kpl/ 1.6% 
2 kpl/ 0.3 % 

Ympärysmittojen perusteella kook
kaimmat vanhat arvopuut olivat seu
raavat: 

Mustapoppeli (Populus nigra): Kaasanin 
kirkon puistossa Oliimpia-hotellia vastapää
tä, 695 cm; E. Nikonovin raitiotiepysäkin 
luona, 511 cm; Narvan maantien ja A. Wei
zenbergin kadun kulmassa, 509 cm . 

Berliininpoppeli ( P. x berolinensis): Rohu 
katu 25: n pihalla, 519 cm. 

Metsälehmus (Tilia cordata ): Kosen ky
lässä, 667 cm; Harjumäen puistossa, 571 cm. 

Kujapaju (Salix x rubens) : Kadriorun 
puiston kulttuurimetsäosassa, 631 cm ja 614 
cm; Ahtri katu 4 :n pihalla, 585 cm; Kase katu 
3:n pihalla, 574 cm; Pärnun maantie 67 A:n 
katuvierellä, 570 cm (Tallinnan kookkain ka
tupuu). 

Metsätammi (Quercus robur) : Kadriorun 
puistossa, 609 cm ja 592 cm; Koplin niemel
lä, 514 cm. 

Muiden lajien kookkaimmat yksilöt 
oliv.at seuraavat: 
Tervaleppä (Alnus glutinosa), 380 cm 
Vuorijalava (Ulmus g/abra), 379 cm 
Metsävaahtera (Acer platanoides), 371 cm 
Lehtosaarni (Fraxinus exce/sior), 369 cm 
Kynäjalava (Ulmus laevis) , 314 cm 
Euroopanlehtikuusi ( Larix decidua ), 312 cm 
Hevoskastanja ( Aesculus hippocastanum ), 
470 cm 

Vanhat arvopuut ryhmittyivät 
pärysmittojen kokoluokituksen 

ym
mu-

kaan seuraavasti: 
300-400 cm 
401-500 cm 
501-600 cm 
601-700 cm 

541 kpl 
102 kpl 
22 kpl 

5 kpl 

Vanhojen arvopuiden 
ryhmittyivät seuraavasti: 
Puistot 250 kpl 
Pihat 193 kp1 
Katuvieret 103 kpl 
Viheriöt ja nurmet 77 kpl 
Puutarhat 34 kpl 
Hautausmaat 7 kpl 
Metsäalueet 4 kpl 

80.8% 
15.3% 
3.2% 
0.7% 

kasvupaikat 

37.5% 
28.9% 
15.4 % 
11.5 % 
5. 1 % 
1.0 % 
0.6% 
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Vanhojen arvopuiden kuntoa ja vauri
oiden määrää osoittaa viisiasteinen 
luokitus seuraavasti : 
1. täysin terveet 272 kpl 
2. lievästi vaurioituneet 246 kpl 
3. selvästi vaurioituneet 93 kpl 
4. huomattavan pahasti vau-

rioituneet 38 kpl 
5. kuolemassa olevat puut 19 kpl 

40.7 % 
33.6% 
13.9 % 

5.7 % 
2.8% 

Vanhojen arvopuiden keskimääräi
nen vaurioitumisaste oli 1.9 eli ne oli
vat korkeintaan vain lieväst i vaurioi
tuneita. Poppe1eissa oli vähiten vauri
oita (vaurioasteen keskiarvo 1.5 ), sa
moin jalavissa (keskiarvo 1.6). Eniten 
vaurioita oli lepissä (keskiarvo 2.4), 
pajuissa (keskiarvo 2.3) ja vaahterois
sa (keskiarvo 2.2). 

Vertailu aikaisempaan luetteloon 

Kiinnapuun ( 1966, 197 5) vuonna 1965 
laatima luettelo sisältää 217 puuta 6 
suvusta. Vaikka huomioitaisiin puiden 
ympärysmittojen kasvu, niin nykyi
seen luetteloon verraten voi olettaa, 
että Kiinnapuulta on jäänyt luetteloi
matta arviolta neljännes silloisista 
suurista puista. Hänen luetteloosa ja 
eräiden muiden tutkijoiden havainto
jen perusteella on 20 vuoden mittaan 
näitä vanhoja arvopuita kadonnut 75 
kpl, mistä määrästä eniten (40 %) on 
katuvieruspuita. 

Vanhojen suurten puiden määrän 
voidaan päätellä ainakin kolmioker
taistuneen Tallinnassa kyseisenä aika
na . Vaikuttaakin siltä, että yhä suu
rempi osa Tallinnan puisto- ja katu
puista alkaa olla yli-ikäisiä eli saavut
taa sen vaiheen, jolloin puun kuole
maan johtava kehitys alkaa kiihtyä. 

Vertailu Kiinnapuun ( 1966) aineis
toon osoittaa edelleen, että yli 300 
cm:n ympärysmittaisten puiden vuo
sittainen säteensuuntainen paksuus
kasvu on pajuilla ollut 6.5 mm (24 
puun vertailu) , poppeleilla 4.2 mm (9 
puun vertailu) ja tammilla 2.4 mm (12 
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puun verta ilu ). Rinnankorkeuden läpi
mittojen vas taava kasvu on o llut 13 .0 
mm , 8.4 mm ja 4. 8 mm . 

Tallinnan kaupunkialu een monipu o
liste n kasv upaikkojen vuoksi täällä 
voi es iintyä huomattavan runsaas ti 
vanhoja arvopuita, j o iden merkitys 
kaupungin yle ise lle maisemakuvall e 
on korvaamattoman tä rkeä. Samall a 
ne lu ovat kaupungin asukkaille tode l
la viihtyisää e linympäri stöä. 

Eest in kie les tä suomentanut Heikki Wuorenrin
ne. 
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Korjauksia ja täydennyksiä Suomen puu- ja 
pensaskasviaan 

Kaikenlaiset lisäys- ja korjausehdotukset ovat tervetulleita . Ne voivat olla 
mitä tahansa kirjaan liittyvää. Kaipaamme erity isesti t ietoja määrityskaavo
jen toimivuudesta, kasvien käytöstä ja kasvatuspaikoista sekä menestymi
sestä. Kirjan lajisto kaipaa myös täydennystä, koska monet vain innokkai
den harrastajien puutarhoissa kasvavat lajit ja lajikkeet puuttuvat. - Kirjaa 
koskevan postin voi toimittaa suoraan tekijöille Helsingin yliopiston kasvi
tieteelliseen puutarhaan , os. Jyrängöntie 2 , 00550 Helsinki , puh 90-
60 851. 

Kasvipörssi 

Saatavana pensasmagnolian (Magnolia sieboldii) siementaimia . - Erkki Aalto , 
puh. 90-382 309. 
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Metsävaahtera pihapuuna 

Mikko Raatikainen 

Raatikainen, M. 1990: Metsävaahtera pihapuuna. (Norway maple, Acer platanoi 
des as a homestead tree in Finland).- Sorbifolia 21(2):89-93. 

Norway maple (Acer platanoides) was found on 5,6 per cent of Finni sh homes
teads. Frequencies in the 16 geograph ic areas and the average number of map le 
trees on homesteads are illus trated. 

Mikko Raatikainen, Jyväskylän y liopiston biologian laitos. Yliopistonkatu 9 , 
40100 Jyväskylä 

Metsävaahtera (Acer platanoides ) lie
nee levinnyt Suomeen jo lämpimänä 
ja kuivana boreaalikautena, ja s itä lie
nee ollut nykyistä luonnonvarais ta ra
jaa pohjoi sempana lämpimänä ja kos
teana atlanttisena kautena (Erkamo 
1956). Aikai semmin maassamme oli 
todennäköisesti melkoi sia vaahtera
metsiköitä (Kalela 1961 ), mutta kun 
vaahtera havaittiin erinomaiseksi 
käyttöpuuksi metsiköt hupenivat vähi
tellen ja vaahtera jäi vain sekapuuksi 
lehtoihin ja lehtomaisiin metsii n. Jo 
Kalevalassa ( 1935) laji mainitaan 
kuusi kertaa ja siinä kerrotaan sen 
käytöstä vaajaksi, aisaksi ja vasuksi. 
Hoikkuuteen ja norjuuteenkin kiinni 
tettiin huomiota, koska siskolle aiot
tiin tehdä varsi vaahteran vesas ta. 

Metsävaahteran levinnei syysalue 
supistui ilmaston huonontumisen ja 
puun käytön takia. Tuolloin luonnon
varaisen vaahteran pohjoi sraja muo
toutui 62:n leveyspiirin kohdalle (ku
va 1). Pohjoisraja lienee pikemminkin 
edafinen ja ihmisen aiheuttama kuin 
kl imaattinen . 

Metsävaahteran toinen leviämis
kausi alkoi silloin , kun havaittiin sen 
erinomainen sopivuus pui sto- , piha- ja 
katupuuksi. Jo 1700-luvun lopun ta
loudelli se lla kaudella alettiin perustaa 

pui stoja, 1800-luvulla ne ylei styivät 
ja vuonna 1906 metsävaahtera istutet
tiin Rovaniemellekin (Parvela 1930). 
Vaahterasta tuli nopea sti suosittu ko
ri stepuu ja romantiikkakin alkoi kuk
ki a sen läheisyydessä päätelle n mm. 
Eino Partasen säveltämäs tä ja Sanoit
tarnasta " Vanhan vaahteran laulusta", 
jota 1950- ja 1960-luvuilla esittivät 
Veikko Tuomi , Vei kko Ahvenainen ja 
Reijo Tai pale. 

Aineisto ja muut vaahteralajit 

Pihapuut tutkittiin vuosina 1960- 1982 
Manner-Suomen ja sen lähisaariston 
6335 pihasta (Raatikainen 1983). Pi
hapuiksi kirjattiin vain kookkaat pen
sasmaisen koon ylittäneet vaahterat. 
Keruutavasta aiheutuen ainei stossa 
saattaa olla metsäv aahteran lisäks i 
muutama yksilö muitakin vaahterasu
vun lajeja (ks . Hämet-Ahti 1982). 

Ainei stoa kerättäessä kirjattiin pi
hapuiksi mm. mongolianvaahtera (A . 
ginnala ), tataarivaahtera (A . tatari
cum ), punavaahtera (A. rubrum) ja 
Pieksämäen mlk :sta hyväkuntoinen 
saarni vaahterakin (A. negundo). Tie
toisesti ei muita vaahteralajeja ole täs
sä esitetyssä aineistossa ja noin puolta 
tu sinaa lukuunottamatta ne ovat hyvin 
harvinaisiakin (vrt. Kall io 1966, Hä-
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Seuran tuotteita tilattavana 

Oheisesta luettelosta löytyvät Dendrologian Seuran myynnissä olevat julkaisut ja muut 
tuotteet. Niitä voi tilata parhaiten tämän lehden välissä olevalla postisiirtolomakkeella. 
Hintoihin sisältyy liikevaihtovero ( 17 %) lukuunottamatta seuran pronssista rintamerk
kiä. Hinnat ovat voimassa toi stai seksi . 

Täyttämällä postisiirtolomake huolellisesti tekstaten varmistuu tilauksen nopein mah
dollinen toimitus . Toimitamme tuotteet noin kahden viikon kuluessa siitä, kun maksu
kuitti on saapunut meille. Älä unohda toimituskuluja! 

Myynnissä olevat tuotteet: 

Vuoden puu -juliste 

Juli stesarja 1979-1990 
Juli stesarja 1986-1990 
Yksittäiset julis teet 

1979 Kynäjalava 
1980 Visakoivu 
198 1 Mänty 
1982 Vaahtera 
1983 Kuusi 

180,- + toimituskulut 30,-
80,- + toimituskulut 22,-

a 18,- + toimituskulut 17,- yhdestä julisteesta, 
muuten 22,-

1985 Kataja 
1986 Tammi - Ek 
1987 Rauduskoivu 
1988 Saarni - Ask 

1984 Metsäomenapuu - Vildapel 
1989 Suomenpihlaja- Oxelrönn 
1990 Raita 

Puisto-oppaat 

Viiden puisto-oppaan sarja 
Yksittäiset pui sto-oppaat 

30,- + toimituskulut 15,
a 7,- + toimituskulut 10,-

Kaivopuisto, julkaistu 1981 
Kaisan iem i, julkaistu 1983 
Alppipuisto, julkaistu 1986 
Sibeliuksen- ja Topeliuksenpuisto, julkaistu 
Esplanadin puisto, julkaistu 1989 

Publications of the Finnish Dendrological Society 

1988 

Volume 1: Hämet-Ahti, L 1973 : Die bioklimatischen Zonen und die Baumarten im 
Kuusamo-Gebiet, Nordfinnland , 8 s. saks . - Loppuunmyyty 

Volume 2: Tigerstedt, P.M.A. (toim.) 1986: Arboretum Mustila, 28 s. engl. - 12,- + 
toimituskulut 10,-

Volume 3: Karhu , N. 1986: Hels ingin poppelit, 130 s. suom.- 35,- + toimitusk ulut 
15,-

Volume 4: Niemelä, T. & Erkkilä , R. 1987: Helsingin puisto- ja metsäpuita lahottavat 
käävät, 58 s. suom.- 30,- + toimituskulut 10,-

Volume 5: Hämet-Ahti , L. ym. 1989: Suomen puu- ja pensaskasvio, 290 s. suom . -
sidottu 220,- 1 nidottu 190,- Uäsenhinta 165 ,-1 145,-) + toimituskulut 30,-

Huom! Usean teoksen tilauksen toimituskulut ovat korkeintaan 30,-

Rintamerkki 

Dendrologia n Seuran jäsenille tarkoitettu pronssinen rintamerkki 15 ,- + toimituskulut 
8,- (mikäli merkin lisäksi on muita tilauksia , ei merkistä peritä erikseen toimitu smak
sua). · 
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met-Ahti 1982). Sen sijaan metsä
vaahteran eri lajikkeet pyrittiin otta
maan tähän aineistoon. 

Metsävaahteran yleisyys pihapuuna 

Metsävaahteraa oli puuksi varttunee
na ainakin 5,6 %:ssa tutkituista pi
hoista. Pihapuita kasvavissa pihois sa 
vaahteraa oli ainakin 6,4 %:ssa. Met
sävaahtera oli etenkin hemi- ja etelä
boreaalisen vyöhykkeen pihapuu. 
Kasvien menestymi stä varten tehtyä 
aluejakoa käyttäen se oli l-IV-vyö
hykkeiden kasvi (kuva 2). 

Tämän aineiston mukaan metsä
vaahtera olisi harvinainen pihapuu, 
mutta koska aineistossa on eteläisin 
Suomi liian vähän edustettuna niin la
ji lienee ollut todellisuudessa joksee n
kin harvinainen pihapuu. Metsävaah
teraa yleisempiä pihapuita olivat mm. 
koivut, kotipihlaja, kuusi, mänty ja 
omenapuu, mutta si itä huolimatta 
metsävaahtera oli suosituimpia koris
tepuitamme kuten Alankokin ( 1978 : 
406-419) mainitsee. Sitähän kasvate
taan etenkin kaupunki- ja muilla taa
jama-alueilla, jotka eivät ole tä sä ai
neistossa mukana. 

Metsävaahtera oli yleisin Lounai s
Hämeen viljelysmaalla , Lounaisella 
viljelysmaalla, Saaristo-Suomessa ja 
Eteläisellä rannikkomaalla , mutta 
näilläkin sitä oli vain paikoitellen eli 
yleisyys ei ylittänyt 33 prosenttia. 
Metsävaahteraa yleisempiä pihapuita 
olivat tällä alueella ainakin koivut ja 
omenapuu. 

Vaahteran yleisyys pihapuuna aleni 
nopeasti pohjoista kohden. Järvi-Suo
messa, Vaara-Karjalassa ja Etelä-Poh
janmaan lakeudella se oli jo harvinai 
nen, ja Suomenselän suomaalla ekä 
Pohjois-Pohjanmaan lakeude lla se oli 
hyvin harvinainen . Sitä pohjoi sempa
na metsävaahteraa ei ollut tutkituis a 
pihoissa , vaikka sitä oli Kallion 
(1966) mukaan muutamissa paikoissa 
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Kuva 1. Metsävaahteran menestyminen Suomes
sa. 

1 = luonnonvaraisen levinneisyyden pohjoisraja 
2 = puistopuuna kasvattamisen pohjoisraja 
3 = pensasmaisen metsävaahteran pohjoisraja 

Fig . 1. Hardiness of Norway maple (Acer pla
ranoides) in Finland. 

1 = northero limit of native occurrence 
2 = northero limit of omarneotai cultivation 
3 = northero limit of bushy growth 

vielä Kainuun-Kuusamon, Ylä-Kai
nuun ja Peräpohjolan alueilla. 

Metsävaahtara oli etenkin yksityis
asuntojen pihapuu . Maaseudun julkis
ten rakennusten , eurantalojen, koulu
jen, pankkien ja kauppojen pihoissa 
oli metsävaahteroita vain Lounai s- ja 
Etelä-Suomessa ja niilläkin alueilla 
hyvin harvoin. Viime aikoina kuiten
kin pankkien ja uusien valtion raken
nusten ympäristöjä on viherrytetty, 
mutta tarmoka ta viherryttämiskam
panjaa tarvittaisiin mm . huoltoasemi-
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Kuva 2. Metsävaahteran yleisyys (% ) pihapuu
na. 

Fig. 2. The occurrence (%) of Norway maple 
(Acer platanoides) as a homestead tree. 

en, kauppojen , koulujen ja seuran talo
jen ympäristöjen hoitamiseksi . 

Metsävaahteran määrä ja sijainti pi
hoissa 

Metsävaahteraa oli keskimäärin 0,12 
kappaletta 1 piha, ja koristepuita kas
vavissa pihoi ssa sitä oli keskimäärin 
0,13 kappaletta 1 piha . Metsävaahte
raa kasvavissa pihoissa sitä oli 2,1 
kappaletta 1 piha. Määrä oli jokseen
kin sama kaikilla niillä alueilla, joilla 
metsävaahteraa tavattiin koristepuuna 
(kuva 3). 

Yleisimmin (5 5 % tapauksista) met
sävaahteroita oli vain yksi puu pihas
sa. Metsävaahteroita kasvavissa pi-
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Kuva 3. Metsävaahteran kappalemäärä sitä kas
vavissa pihoissa. 

Fig. 3. Number of Norway maples (Acer p/ata
noides) on homesteads where it occurs. 

hoi ssa oli paikoitellen kuitenkin kak
si, jokseenkin harvoin kolme, harvoin 
neljä tai viisi ja hyvin harvoin sitä 
useampi puu. Toistakymmentäkin 
vaahteraa oli muutami ssa pihoissa. 

Vaahterat oli istutettu tavallisimmin 
valoisille paikoille ja usein myös nä
kösuojaksi tai varjostamaan liiallisel 
ta auringon paahteelta. Yleisesti vaah
terat olivat sekapuina pihan muiden 
koristepuiden joukossa. Toisinaan oli 
kuitenkin pienillä tonteilla yksi tai 
kaksi vaahteraa pihan ainoina puina . 

Metsävaahteran soveltuvuus pihapuuksi 

Ylätalo ( 1982) on laatinut vaahteran 
soveltuvuudesta viherrakentamiseen 
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lyhyen koosteen, jota pyrin tässä täy
dentämään ja osin kertaamaankin. 

Metsävaahtera on itäeurooppalai
nen mantereinen kasvi, jonka menes
tymismahdollisuus levinneisyyden 
pohjoisrajalla olevassa Suomessa on 
vielä hyvä. Lajia voidaan viljellä me
nestyksellisesti vielä keskiboreaa li
sella vyöhykkeellä eli noin V-vyöhyk
keellä asti. 

Mm. Erkamo (1956) ja Kallio 
(1966) osoittivat, että metsävaahtera 
menestyy hyvin IV-vyöhykkeellä 
saakka ja V-vyöhykkeellä se jää toi si 
naan etenkin talvivaurioiden takia 
pensasmaiseksi (kuva 1). Tähän ovat 
olleet syynä ilmeisesti pääosaksi Län
si- ja Keski-Euroopasta tuodut taimet, 
joita on istutettu kaksi jopa kolmekin 
ilmastovyöhykettä kotipaikkkaansa 
pohjoisemmaksi. Meillä pitäisi käyt
tää vain kotoista taimiainesta. 

Punalehtisiä tai muita erikoislajik
keita ei kuitenkaan ole kotimaisesta 
metsävaahterasta, ja siksi näitä kan
nattaa kasvattaa vain 1- ja 11-vyöhyk
keissä. Lähivuosina ilmastomme läm
metessä kotimaista vaahteraaja ulko
maisia vaahteralajikkei ta voidaan is
tuttaa ilmeisesti yhtä koristekasvivyö
hykettä pohjoisemmaksi kuin aikai
semmin . Tällöin taimet tulee istuttaa 
kuitenkin aurinkoisille tai puolivarjoi
si lle ja ravinteisille paikoille, ja niitä 
tulee suojata aluksi talvivaurioilta ja 
keväthalloilta. Rikkisaastetta kestävä
nä vaahteraa voi kasvattaa pilaantu
neimmillakin alueilla. 

Koristepuuta valittaessa tulee kiin
nittää huomiota käytön monipuolisuu
teen. Metsävaahtera soveltuu nopea
kasvuisena taimena etenkin uudisra
kentamisen puuksi. Sen sivujuuret 
työntyvät vinosti maan sisään ja kiin
nittävät puun niin lujasti maahan, et
teivät tuulet kaada sitä. Vanhemmiten 
vaahtera kestää koivujen tavoin huo
nosti myrskyjä , mutta silloin ympäris-
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tön puusto suojaa sitä. 
Vaahtera haaroittuu oksien kärkisil

mujen tuhoutumisen takia haarajat
koisesti, jolloin siitä tulee aukealla 
pyöreälatvuksinen noin 15-20 m kor
kea ja 10 m leveä puu . lkääkin sille 
voi tulla toi stasataa vuotta. Puistoissa 
vaahteraa voi käyttää ryhmissä, mutta 
tiheässä kasvaessa siitä tulee alaosas
ta oksaton, aukean puuta pitempi ja 
suora runkopuu. Pienille tonteille voi 
valita katseenvangitsija-, varjo-, nä
köeste- , melunsuoja- ja/tai pölynsuo
japuuksi myös yksittäisen muratinleh
tisen stollinvaahteran ('Stollii'), pu
nalehtisen purppura- ('Go ldsworth 
Purple '), hurme- (' Faassens 's Black' ), 
veri- (' Schwedleri '), orleansin
(' Crimson King ') tai rusovaahteran 
(' Reitenbachii '). Kartiomaista , kujan
nepuuksikin sopivaa vaahteraa on ole
massa (Alanko 1988). 

Kotipihan metsävaahteran voi kas
vattaa itsekin. Vaahterahan tuottaa 
syys-lokakuussa runsaasti siementä, 
joka maahan pudottuaan itää hyvin 
seuraavana sy ksynä. Kuivassa paikas
sa sä ilytettynä ja seuraavana kesänä 
kylvettynä siemen itää vasta vuoden 
kuluttua (Cajander 1919). Erikoi sla
jikkeita voi kasvattaa vartetui sta tai
mi sta. 

Taimen voi istuttaa aikaisin kevääl
lä tai aikaisin syksyllä paikalle, jossa 
pohjavesi ei ole lähellä maan pintaa. 
Aluksi taimi on rusakoiden herkkua , 
ja josku s varjois illa paikoilla kosteina 
kesinä siinä voi olla valkoista vaahte
ranhärmää (Uncin ula tulasnei). Aikoi
naan eteläsuomalaisten vaahteroiden 
lehdi ssä oli ainakin Laihialie saakka 
runsaasti kori steelli s ta tervatäpläs ien
tä (Rhytisma acerinum), mutta nykyi
si n si tä on vähemmän, koska lehdet 
haravoidaan poi s ja sienen itiöt eivät 
pääse niistä seuraavana kesänä nuo
riin lehtiin (Leith & Fowler 1987). 

Vaahteran taimi kasvaa aluksi no-
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peasti. Keski-iässä, kasvun hidastumi
sen jälkeen, puu on upeimmillaan. 
Touko-kesäkuussa vaahterassa on au
rinkoisilla paikoilla lehtimisen aikoi
hin run saasti kellertäviä kerrannaisis
sa hui skiloissa olevia kukkia. Kukissa 
on sekä siitepölyä että mettä ja run
saasti kevätaskareissaan lenteleviä 
hyönteisiä. Heleänvihreän kukintojen 
koristaman kevätvärin hävittyä suuret 
vihreät lehdet vetävät huomion puo
leensa ja syksyllä vaahtera suorastaan 
kylpee keltaisessa, keltaoranssissa ja 
karmiininpunaisessa väriloistossa. Pu
nalehti sen muodot ovat juhlapuvus
saan koko kesän. 

Lehdet putoavat melkein samanai
kaisesti ja ovat kerättävissä parilla 
kolmella haravointikerralla pois. Leh
tiä voi käyttää omenien ja juuresten 
pakkausai neena tai typpipitoi suuten sa 
takia nopeasti hajoavana kompostima
teriaalina. 

Talvellakin tummakaarnainen tai 
puhtailla alueilla jäkäläpeitteinen 
vaahtera on kaunis, varsinkin tykkylu
men peittäessä sen run sashaaraisia ok
sia. 

Vaahteraan kasvaa toi sinaan tyvi
vesoja, jotka tulee poistaa syksyllä 
kasvun päätyttyä . Hyvinvoivan vaah
teran juurelle kasvaa myös jälkeläisiä, 
jotka tulee poi staa ajoittain . Sirkkatai
met ja vaahteran sil mut ovat syötäviä, 
joten ateriankin niistä voi tehdä ennen 
hävittämi stä . 

Jos vaahteran joutuu kaatamaan esi
merkiksi liian suuren koon takia voi 
siitä valuttaa useana vuonna hyvää so
keripitoista mahlaa samalla tavoin 
kuin koivuistakin. Kantovesasta voisi 
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kasvaa uusi puu, mutta siitä tulee ta
vallisesti lahovikainen ja lyhytikäi
nen, joten uuden puun kasvatus tulee 
aloittaa taimesta. 

Metsävaahtera on ja pysyy yhtenä 
Lounais- ja Etelä-Suomea luonnehti
vista pihakasveis ta. Lähitulevaisuu
dessa kotoisen metsävaahteran soisi 
levi ävän pohjoisemmaksikin, sillä 
kasvihuoneilmiön vaikuttaessa ny
kyistä selvemmin vaahteralla ja sen 
eri lajikkeilla on entistä paremmat 
menestymismahdollisuudet. 
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Dendrologinen kirjallisuus 1989 

Pentti Alanko 

Alanko, P. I990: Dendrologinen kirjallisuus 1989. (Dendrolog ical litera ture pub
lished m Fmland 1989). - Sorbifolia 21(2):94-102. 

This. li st summarizes the dendrological literature published in Finland or by 
Fmmsh au thors abroad dunng 1989. This list also mentions some articles covering 
related subJects such as nursery management, landscape architecture etc. 

Pentti Alanko, Helsingin yliopiston puutarhatieteen laitos, 00710 Helsinki. 

Luettelo edellisen vuoden aikana jul
kaistusta dendrologisesta ja siihen lä
heisesti liittyvästä alan kirjallisuudes
ta julkaistaan totuttuun tapaan . Nytkin 
pyydetään ilmoittamaan luettelosta 
puuttuvat viime vuoden aikana jul
kaistut dendrologiset kirjoitukset toi
mitukselle , jotta ne voidaan ottaa täy
dennyksinä mukaan seuraavaan luet
teloon. Toivottavasti luettelosta on 
apua haettaessa tietoa erilaisi in dend
rologisiin kysymyksiin. 

Alanko, P. : Alkuperäi svalinnan avulla kas
vintuhoojia vastaan kestävämpiä kasve
ja. Kasvinsuojelupäivät 1989, Viikki 
10.-11.0 1. 1989:93-96, Oma maa 
35(8):4. 

-Onko puutarhas uunnittelun tasossa ta
pahtunut käänne huonompaan suun
taan? Hortonomi- Hortonom 1989(1):16. 

- Vihertapahtumien vuosi 1989. Hor
tonomi-Hortonom 1989(3): 12, 14, 17. 

- Puuvartisten koristekasvien tauti- ja tu-
holai songelmat. Kasvinsuojelulehti 
22(3):74-76. 

-Suosi näitäkin puita. Kotipuutarha 
49(1):42-44. 

-Ajankohtainen tuhooj a: Mikä vaivaa 
havupuita. Kotipuutarha 49(2):94-95. 

-Parhaimmat aitakasvit Kotipuutarha 
49(4) :282. 

-Harvinaisia köynnöksiä. Kotipuutarha 
49(5) :280-283. 
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puutarha 49(6-7):316,319, 361. 

- Vuoden puu: Suomenpihlaja. Kotipuu
tarha 49(6-7):326-327. 
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439, 464. 
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486, 517. 
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Puutarha 92(3):2 10-2 13. 
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388-389. 
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850-853. 
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hakalenteri "1990" 49:353-360. 
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blanda). Puutarha-Uutiset 41 (2):52 . ' 

- Viherpuita ja -pensaita 101: Suomen
pihlaja (Sorbus hybrida). Puutarha-Uu
tiset 41 (6):175. 
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set 41 (30):922. 
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set 41 (31 ):929. 

- Viherpuita ja -pensaita 11 8: Pirkkalan
koivu (Betula pendula ' Bircalensis'). 
Puutarha-U uti set 41 (34): 1092. 

- Viherpuita ja -pensaita 119: Vuorimän
ty (Pinus mugo). Puutarha-Uutiset 
41(35) : 1124. 

- Viherpuita ja -pensaita 120: Kotipihlaja 
(Sorbus aucuparia) . Puutarha-Uu ti set 
41 (38): 1264. 

- Viherpuita ja -pensaita 124: Pähkinä
pensas (Cory lu s avellana). Puutarha
Uutiset 41 (44): 1482. 

- Viherpuita ja -pensaita 125: Kapea leh
tikalmia (Kalmia angustifolia). Puutar
ha-U utiset 41(45):1517. 

- Viherpuita ja -pensaita 126: Metsäome
napuu (Malu s sy lvestris). Puutarha-U u
ti set 41(47) :1563 . 

- Viherpuita ja -pensaita 127: Sianpuo-
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lukka (Arctostaphylos uva-ursi). Puu
tarha-Uutiset 41(48): 1592. 

- Viherpuita ja -pensaita 128: Sahalinin
pihta (Abies sachalinensis). Puutarha
Uutiset 41 (51-52): 1722. 

-Uusimmat dendrologi set käsikirjat. 
Sorbifolia 20(1):41-42. 

- Suomessa vi ljellyt saarnet (Fraxi nus). 
(As hes (Fraxinus) cultivated in Fin
land). Sorbifolia 20(2):55-56. 

-Esplanadin pui ston puut ja pensaat. 
Sorbifolia 20(2):78-79, 82-84. 

- Dendrologi nen kirjallisuus 1988. (Den
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land 1988). Sorbifolia 20(4):226-236. 

Alanko, P., Markkula, P., Murto, R. & 
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1989: 11 . 
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Suomessa viljellyt aroniat (Aronia) 

Pentti Alanko ja P irjo Dalman 

Al anko, P. & Dalman, P. 1990: Su omessa vilj e ll yt aroniat (Aronia) (Chokeberries 
(Aroni a) cultivated in Finland ).- Sorbifolia 2 1(3): 107-115. 

Jn Finl and a ll the three known chokeberry species (Aronia arburifo lia , A . melano 
carpa and A . prunifo lia ) are grown in gardens and parks as ornamental s shrubs. The 
different species are often confused with each other and a number of different clones 
are in culti vation. Onl y the black chokeberry (Aronia me/anocarpa) and a Finnish 
cultivar (A. me/anocarpa ' Viking ' ) are cultivated to any extent , the latter al so for it s 
edible berries . In tri al at the Department of Horticulture , University of Hel sinki , 
'Viking ' has outyielded bl ackcurrants butthe content of vitamin C in the berries is 
less than in bl ackcurrants. The berries of thi s va riety are suitable for drink s prepared 
by steaming and je lly . 

Penlli Alanko, Helsingin y liopisron puurarhariereen lairos, 0071 0 Helsinki . Piljo 
Dalman, MaaTalouden rurkimuskeskus, Erelä-Sa von rurkimusasema , 50600 Mikkeli . 

Sorbifoliassa esiteltyjen pensas- ja 
puusukujen joukossa on ollut laajoja ja 
moni lajisia, mutta myös pienempiä, jo
pa yks ilajisia puuvartissukuja. Pienes
säkin suvussa saattaa olla monia ongel
mia, kuten esimerkiksi aronioitten 
(Aronia) suvussa. Siitä tiedetään ole
van viljelyssä hyvin monenlaisia kan
toja. Aronioitten suosio viher- ja mar
japen aina on viime vuosikymmenen 
aikana lisääntynyt. Marja-aronia ( Aro
nia melanocarpa ' Viking' ) on meillä 
viljelyssä myös marjakasvina. 

Aroniat kuuluvat ruusukasveihin 
(Rosaceae) ja ovat pihlajien (Sorbus ) 
lähisuku laisia. Aroniat risteytyvät hel
posti pi hlajien kanssa (x Sorbaronia ) 
ja saatetaan jopa lukea pihlajiin kuulu
viksi, kuten esimerkiksi euvo tolii
tossa usein tehdään (Kuznecov 1978). 
Aikaisemmin niitä on pidetty myös 
päärynän (Pyrus) sukuun kuuluvina 
(Krti smann 1977). Käytännö ä ne 
kuitenkin muodostavat selvärajai sen , 
helposti p ih lajista eroavan uvun yk
sinkerta isten, oikeitten lehtiensä ja ti
heän peri asmaisen kasvun a vuoksi. 

Li äksi aronioille on tyypillistä vusl
emiset kukat (pihlajilla 2-5) ja lehtien 
keskisuonen nystykarvat. 

Kasvutavallaan aroniat ovat pysty
kasvui ia , hento-oksaisia pensaita. 
Lehdet ovat vuorottaisia , soikeita tai 
puikeita, suippotyvisiä ja -kärkisiä. 
Lehden ke kisuoni on tyypillisesti 
päältä punanysty inen. Kukat ovat ker
rannaisi a harittavissa huiskiloissa. 
Hedelmä on marjamainen. Kaikki aro
niat ovat kotoisin Pohjois-Amerikan 
itäosista. 

Vaikka on useita selviä tuntomerk
kejä , joiden pe·rusteella eri aronia1ajit 
voidaan erottaa toisistaan, ei niiden 
erottaminen käytännössä ole kuiten
kaan aina yksinkertaista. Pohjois-Ame
rikas a kasvaa hyvin monenlaisia, tun
tomerkkiensä puole ta vaihtelevia 
klooneja. Hardin (1973) toteaakin , että 
aronioilla ei mitään tuntomerkkiä voi
da pitää ehdottomana, vaan kaikkien 
lajituntomerkkien suhteen on vaihtelua 
eri " lajeilla" . Kun aronioita on lisäksi 
jo moneen eri otteeseen tuotu Euroop
paan , on myös viljelyssä ominaisuuk-
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Kuvat 1 ja 2. Koristearonia (Aronia melanocar
pa).- Va lokuva Pentti Alanko 7.6.1989.
Piirros Marja Koi tinen. 

Figs. 1 and 2. Black Chokeberry (Aronia melano
carpa). - Photograph Pentti Alanko. - Del. 
Marja Koistinen. 

siltaan vaihtelevia kantoja. Lajien on 
todett u ri steytyvän ja ri stey tymien 
muodostavan siementä o ittain apo
mikti ses ti (ilman hedelmöity tä). 
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Aronioitten määrityskaava (Hämet-Ahdin ym. 
1989 mukaan): 

1 uori haara ranka. lehtilapa alta ja kukkaperät 
ovat kaljuja tai harvakarvaisia. pensas on rönsy-
tön (tyvivesallinen) ... ... ........... 2. melanocarpa 

uoret haararangat. lehtilapa alta ja kukkape
rät ovat tiheäkarvaisia. pensas muodostaa maa-
rönsyjä .. ........ .. .......... .. .... ... ........ ... ..... .. ........ 2 

2 ( 1) Verhiö on ny tykarvainen ... 1. arbutifo/ia 

2 erhiö on aivan tai melkein nystykarvaton .... 
..... .... .... ..... ............. ..... .......... .... .. 3. prunifolia 

1. A. arbutifolia (L.) Pers. - puna-aro
nia, rödaronia, engl. red chokeberry 

Puna-aronia on helpoimmin tunni stet
tava aronialaji kypsinä oran sinpunais
ten marjojensa vuok i, jotka pysyvät 
kauan oksissa. Pensa tulee n. 3 m kor
kuisek i. ja se muodostaa maarönsyjä. 

uo iversot kuten myös lehtilapa alta 
sekä kukka- ja kukintope rät ovat tihe
ään karvai et. Verhiön reunoi ll a on pu
nai ia nystykarvoja. jotka puuttuvat 
kori te- eli musta-aronialta. Puna-aro
niaa on pidetty meillä kestävänä puu
vartlS l ten ka v ien menestymi vyö 
hykkeille 1-III. mutta uusien havain to
jen mukaan itä voidaan pitää meillä 
kestä änä vielä vyöhykke ill ä 1- IV (V) 
Solantien ( 1988) uud en vyö hykejao n 
mukaan. Ruot i a itä pidetään kestä
vänä ikäläi elle V -vyöhykkeelle aak
ka ( ilsson 1983), joka vastaa meidän 
IV -vyöhykettämme. Thögemsen (1988) 
ei ole sitä kuitenkaan tavannut orr
lanni a ja pitää itä harvinai ena 
Tan ka akin, jo a Branderin ( 1979) 
mukaan .. puna-aron ia' on usein kori -
tearoniaa (A. melanocarpa). Pun a-aro
nia ei ole meilläkään kovin yleinen . 

Puna-aronia muunte lee Po hj ois
Amerika a luentai illa kasvupaikoi ll a 
melko paljon ja si itä tunnetaan mm. 
ai an kalju muunno (va r. glabra) 
(Hardin 1973). Kri.is mann ( 1977) mai
nit ee lajista kolme muuta taksonia: 
'Erecta ·.joka on kapeakasvuinen, 1-2 
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Kuva 3. Reheväkasv uinen koristearonia sopii hyvin pensasistutuksiin. - Valokuva Pentti Alanko 
1987. 

Fig. 3. Freely growing Black Chokeberries are suitable for shrubberies in parks and gardens. -
Photograph Pentti Alanko. 

metrin korkuinen lajike ja saa erityisen 
komeat syy värit, f. macrophylla 
(Hook. ) Rehd. , joka on korkeakasvui
nen , jopa pieneksi puuksi (-6m) kasva
va pensas ja var. pumila (Schmidt) 
Rehd. , joka on matalahko , hedelmil
tään tummemman punainen muunnos. 
Jälkimmäinen muunnos olisi matalan 
kasvutapansa vuoksi kokeilemisen ar
vo in en viherpensas. 

2. A. melanocarpa (Michx) Elliott- ko
ristearonia (musta-aronia), svart aronia. 
engl. black chokeberry (kuvat 1-3) 

Koristearonia on meillä ilmeisesti eni
ten viljelty aronia laji. Sitä pidetään 
kestävänä vyöhykkeillä I-V(VI). Ruot
sis a sitä ei pidetä yhtä kestävänä kuin 
puna- ja luumuaroniaa (A. prunifolia ), 
e li vain vyöhykkeelle IV asti ( ilsson 
1983), mikä vastaa Suomessa II-III-

vyöhykettä. Aito koristearonia on ma
talahko, vain 0,5-1,5 metrinen pensas. 
Se sekoitetaan usein luumuaroniaan ja 
marja-aroniaan (A. melanocarpa 'Vi
king'). Koristearonian lehdet ovat ala
pinnoiltaan, samoin kukka- ja kukinto
perät kaljut tai vain harvakarvaiset. 
Hedelmät ovat kypsinä mustia , n. 7-10 
mm läpimittaisia ja ne varisevat melko 
pian kypsyttyijän. Koristearoniaa on 
tuotu Suomeen jo jatkosodan aikanani
mellä "uralinpihlaja" Arno Kasvin mu
kaan (suull. ilm. 1988). 

Hämmästyttävää on, että Hjorth 
(1956) mainitsee vi1jelleensä Norjassa 
lajia A. chinensis, joka mui stuttaa ko
ristearoniaa, mutta on pienikasvuisem
pi ja ohutversoisempi. Kirjallisuudesta 
ei muutoin löydy mainintaa tämän ni
misestä lajista. 

Alkuaan euvostoliitosta Helsingin 
yliopiston puutarhatieteen laitokselle 
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vuonna 1973 saatu koristearoniaklooni 
ristittiin meillä 'Viking' -lajikkeeksi 
(marja-aronia; kuvat 4-7) . Meillä si tä 
on levitetty Maatatalouden tutkimu -
kesk uksen tervetaimiaseman kautta li
säykseen eri tai mi sto ille. Ulkomailla 
sen li säys ja käyttö on lisääntynyt , ja se 
on myynnissä mm. hollantilaisilla (ks. 
esim. Thögern sen 1988). ' Viking ' on 
nähtävästi sama kuin va r. elata Rehd. 
tai var. grandifolia (Lindl. ) Schneid. 
Ruotsalaiset eivät ole nähneet näiden 
muunnosten, ' Viking '- lajikkeen ja 
'Aron' -nimi sen tanskalaisen lajikkeen 
välillä mitään eroa (Bengtson, suull. 
i1m . 1987). Var. elata on korkeaka vui
nen, eteläi iltä Appalakeilta kotoi in 
oleva muunnos , kolmen metrin korkui
nen pensas, jonka lehdet ovat soikean 
puikeat, hieman vastapuikeat, suippo
kärkiset. Kummmall aki n muunnoksel
la kukat j a hedelmät ovat isompia kuin 
itse nimilaj illa. Kri.i ssmannin (1977) 
mukaan grandifolia-muunnos tulee 2,5 
metrin korkuiseksi j a sen lehdet ovat 
leveän puikeita, hieman vastapuikeita. 
Fitschen (1987) erottaa kor istearonia -
ta vain kaksi muunnosta , itse päämuun
noksen (var. melanocarpa) ja var. 
grandifolia.- Marja-aroniaa pidetään 
arempana kuin koristearoniaa ja sitä 
suositellaan meillä vilje ltäväksi vain 
vyöhykkei ll ä I-III. Viime vuosikym
menen kylmien taivien aikana pensa 
on kärsinyt jo Keski-Suomessa. 

3. A. prunifolia (Marshall) Rehder -
luumuaronia, slånaronia, engl. purple
fruited chokeberry 

Tämä on mei ll ä omalla nimellään vä
hän vi lje lty j a va ikeasti tunnistettava 
aronia . Se muistuttaa jonkin verran pu
na-aroniaa ja tulee noin neljän metrin 
korku isek i pensaak i. Luumuaronia 
muodostaa maarönsyjä kuten puna
aroniakin. Lehde t, kukkaperät ja ver
hiö eivät ole niin karvai ia kuin puna
aronialla, eikä verhiöitten reuna a ole 
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punaisia nystykarvoja. Hedelmä on 8-
10 mm läpimitta inen, kypsänä tum
manpunainen " marja". ähtäväs ti tä
mä laji on alkuaan musta- ja pun a
aronian risteymästä syn tynyt, nykyään 
kuitenkin lu ontaisi lla kasv upaiko illaan 
itsenäisesti esiintyvä taksoni (Hardin 
1973). Fitschen (1987) seuraa Hard inia 
(1973) eikä erota enää luumu aro niaa 
omaksi lajikseen , vaan pitää s itä pun a
aroniaan kuuluvana muunnoksena 
(va r. atropurpurea (Britt. ) Schneid.). 
Luumuaroniaa voidaan meillä vi ljellä 
vyöhykkeillä I-IV(V). Kri.issmann 
( 1977) mainitsee ' Brillant' -nimi sen la
jikkeen, jolla on loistavan punaiset 
syysvärit. 

Aronioitten talvenkestävyys 

Marja-aronia ei ole talvenkestävä koko 
maassa. Helsingissä Viikissä pensaat 
eivät ole kärsineet pakkasvaurioita, 
vaikka koejak olle sattui parikin kovaa 
pakkastalvea vuosina 1984-1985 ja 
1986-1987 . Sen sij aan jo Mikkelissä 
näkyy selvästi kasvupaikan merkitys 
marja-aronian talvehtimiselle , s illä 
alavalla peltolohkoll a pen aat ovat 
vaurioituneet lähes joka talvi , mutta 
lämpim ällä rinnelohkolla vain ta lve ll a 
1986-1987. Runsaan lumipeitteen 
merkitys pensaitten talvehtimiselle on 
tullut elvästi näkyviin eri puolille 
maata perustetuilla koeviljelyksillä. 
Tohmajärvella ja Maaningalla, missä 
lumipeite on ollu t riittävä, pensaat ovat 
ralvehtineet hyvin, muna pohjoisim
milla koepaikoilla Rovanieme ll ä ja 
Ru ukis a talvivaurioita on tullut joka 
talvi. Marja-aronian talvenke tävyys 
on selvä ti heikompi kuin esimerkiks i 
ylei e ti viljel lyn mustaherukkalajik
keen 'Öjebyn , joten marja-aronia ei 
ovi Pohjoi -Suomeen marjakasv iksi 

ja Etelä- ja Keski-Suomessakin sill e on 
valittava lämmin kasv upaikka. Vilje
lyn varmi tamisek i pitäisi käynnistää 
kestävämpien lajikkeiden jalo tus. 
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Kuva 4 . Marja-aronian konekorjuu nuoris a pensaissa onnistuu hyvin. Myöhemmin pensaiden kor
keus aiheuuaa ongelmia.- Valokuvat 4--7 Pirjo Dalman. 

Fig. 4. Berries can be picked mechanically from young bushes of Aronia melanocarpa cv. Viking. 
Late r on the height of the bushes makes mechanical harvesting difficult.- Photographs 4-7 Pirjo 
Dalman . 

Aroniat viherpensaina 

Varsinkin koriste- ja marja-aroniat 
ovat suosittuja koristepensaita. e so
peutuvat käytettäviksi joko yksittäin 
tai puistopensaina (pensasryhmi in istu
tettuna) avoimilla paikoilla. Puna-aro
nia kasvaa luonnossa ko teilla paikoil
la, si lti happamassa maaperässä. Koris
tearonia viihtyy hyvin vielä kuivah
koillakin paikoilla. Aurinkoi illa , 
avoimi lla paikoilla aroniat kukkivat 
runsaasti ja saavat voimakkaammat 
yy värit. Juuri komeisiin yysväreihin 

perustuukin aronioitten suurin koris
tearvo. Schalin (1955) kohottaa aroniat 
loi tavan punaisten syysväriensä vuok
si "huomattavimpien kori stepensait
ten" joukkoon, kuten hän asian ilmai
see. Mutta myös kukinta ja marjat an
tavat niille väriä. Lehdet ovat terveet, 

kiiltävän tummanvihreät Hyvin kasva
e saan pensaat ovat myös tiheitä ja 
peittäviä. 

Aronioiden huonoon viihtyvyyteen 
voi syynä olla liian varjoinen, liian ra
vinneköyhä tai kuiva ka vupaikka. Ne 
eivät sovi nurmikolle istutettaviksi, sil
lä lähellä maanpintaa sijaitsevan juu
ri stonsa vuoksi ne kärsivät helposti 
heinien juuristokilpailuista. Koriste- ja 
käyttöarvoa alentavia tauteja ja tuho
lais ia niillä ei ole tavattu. Marja-aroni
aa pidetään käyttökelpoisena viherpen-
aana, joka osittain korvaa paljon käy

tettyä kiiltotuhkapensasta (Cotoneas
rer lucidus). Aroniat sopivat hyvin 
myös vapaasti kasvavaksi aidanteeksi, 
samoin leikatuksi pensasaidaksi . 

Suomessa olisi kerättävä erilaisia 
kantoja vertaileviin kokeisiin ja selvi-
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Kuva 5. Marja-aronian marjat ovat suurikokoi
s ia. 

Fig. 5 . The large berries of Aronia melanocarpa 
cv. Viking. 

tettävä niiden kori ste- ja käyttöarvo. 
Parhaimmat kloonit olisi otettava vilje
lyyn ja nimettävä lajikenimin. Kori ste
kasve ina käyttökelpoi impia ovat hy
vän syysvärin omaavat. myös kuivah
kossa maassa hyv in viihtyvät, matala
j a tiheäkasvui se t kannat. Marjakas
veiksi soveltuvat suurim arjai set ja sa
to isat kann at. Viljel yvarmuuden paran
tami seks i pitä is i löy tää ta lvenkes tä
vämpiä kantoja kuin nyky inen vi lje lys
sä o leva ' Viking ' . Myös hillitympi pi
tuuskasvu he lpottai s i viljelyä. 

Marja-aronia marjakasvina 

Marja-aroniaa on viljelty marjakasvina 
euvostoliitossa viileän ilmaston alu 

eella jo 40 vuotta. Sie ll ä s itä pidetään 
helppohoitoi sena, runsaast i sa toa anta
vana ja talvenkestäv änä pensaana, joka 
on myös kestävä tauteja ja tuho lai ia 
vas taan . Marjoj a käytetään monipuoli
ses ti teolli uudessa j a kotitaloudessa. 
Marjojen erikoisominaisuuk ia o at 
voimakas väri ja lääk inn ällise t vaiku
tukse t (Kas k 1966 . Scukina 1967. Kuz-
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necov 1978). Viimeisen kymmenen 
vuoden aik ana on kiinnostus marja
aronian viljelymahdollisuuksiin herän
nyt useissa Euroopan maissa, Suomes
sa marja-aroniaa on tutkittu vuodesta 
1973 lähtie n. Laajamittaisen marjan
vilje lyn Ii äks i on selvitetty marja
aron ian käy ttöä kotipihoi sa ja -pu utar
hoi a (Da lman 1979, 1988). 

Marja-aroniapensaat olivat Hel sin
gin vilje lykokeessa kymmenen kasvu
kauden jälkeen sy ksy ll ä 1988 no in 235 
cm korkeita . ja kasvutapa oli erittäin 
py ty. Kukinta alkaa yleensä ke äkuun 
e n immäisellä vi ikolla , ja sato on kor
juukypsää yysk uun puolivälin jäl
keen. Kolm an tena kesänä 1981 oli ato 
noin 3,5 kg/pensas j a viidennestä kas
vukaude ta lähtien y li 8 kg/pensa . Sa
dan marjan paino on noin 112 g. Mar
ja-aronian sa to ja marjan koko ovat 
suurem mat kuin mus taherukan , mutta 
marjojen C-vitamiinipitoisuus on pie
nempi , vai n 11 , 1 mg/1 00 g, kun se mu s
tahe rukalla on noin 80-200 mg/1 00 g 
1ajikkeesta j a kasvuo loista riippuen 
(Le kinen 1977). 

Marja-aronioitten koev iljelyksiä on 
lannoitettu kuten mustaherukkaa. Hel
s ingissä koe s ij a itsee karkea lla hieta
maalla. jonka pH on 5.9. Maanpintaa ei 
ole muokattu istutuksen j älkee n j a rik
kakasveja on torjuttu kemiallisesti. 

Helsing in kokees a ve rrataan istu
tusetäisyyksiä ja leikkaustapoj a. Istu
tettaessa taim ivä li olijoko 1,5 m tai 2 ,0 
m ja ri v ivä li 3 m. Tiheämmällä taimi
väli ll ä sato on ollut suurempi v iitenä 
en immäi enä satovuonna , mutta sen 
jälkeen on harvemm an istutuk en sato 
ollut parempi. Säänn ö lli s istä harven
nu leikkauk ista ei ole ollu t hyötyä , 
illä ato e i ole suurentunut eikä le ik

kauk ellaole oitu hillit ä pensa ide n pi
tuuskasvua. joka vo i muodos tua ongel
maksi sadonkorj uussa. Marjat kypsy
vä t tasaise ti. eivät vari se herkästi ja 
o at ahvakuorisia. e kasvavat ke r-
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rannai sissa hui skilo issa kuten pihlajan
marjat, joten korjuu käsin riipien käy 
nopeasti. Korjuu on mahdolli sta myös 
patukoiden avulla. Konekorjuukokeis
sa marj at irtosiva t vaikeuksitta ja py
sy ivät ehjinä . 

M arj a-aroni a e i sovi tuoreena syötä
väks i ras iama rj aks i eikä tuoremehuksi, 

113 

sillä maku on parkkia ineista johtuen 
karvas. Kuumennettaessa karvaus hä
v iää ja kotitalouks issa marjoista voi 
daan valmistaa höyrymehua ja hilloa. 
Valmistuksessa tarvitaan vähemmän 
sokeria kuin herukoihin, sil lä marja
aronian soke ri -happosuhde on korkea. 
Omenat sopivat vähähappo isen marja-

Kuvat 6 j a 7. Marja-aronian puolipuutuneet ke äpistokkaat juunuvar hyvin sumumonistuksessa. 

Figs. 6 and 7. Aronias are easily propagated from half-ripe cuttings taken during the summer and 
roored unde r mi st propagation. 
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aronian piristeeksi. Maistajien mie les
tä hillo sopii hyv in esimerkiksi linnun, 
lihan ja maksalaatikon sekä ohukais
ten , "corn flakesien" ja jäätelön kanssa 
(Dalman & Nyman 1983). 

Neuvostoliitossa marjoista valmiste
taan mehua, viiniä, hilloa ja marmela
dej a, j a puri stusj ättee llä värjätään teks
tiil ejä. Marjoista va lmi stetaan myös 
juomaa ja tabletteja, joita käytetään 
lääkkeenä verenpainetaudin, verisuo
nisairauksien ja säte ilystä johtuv ien 
sairauksien hoidossa . Marjat sisältävät 
run saasti P-aktiivisia yhdisteitä, lähin
nä katekiineja ja antosyaaneja, jotka 
vahvistavat hiussuonien seinämiä ja 
parantavat C-vitamiinin imeytymis tä 
elimistöön. Marj a-aronian lääkinnälli
sen käytön tulee tapahtua lääkärin val 
vonnan ala isena, si ll ä runsas käyttö 
edistää veren hyytymistä j a saattaa li
sätä veritukosalttiutta (Ore nikova 
1970, Staduhina 1974). 

Aronioitten lisäys 

Aronioita voidaan li sä tä monella eri ta
valla, kuten juuriveso ista, puurumatto
mista tai puolipuutun eista kesäpistok
kai ta , puutuneista talvipistokkaista, 
j akamall a vanhoja pensaita, silmu ta
malla , varttamaliaja siemenistä ( ova
kova 1986). Meillä eni ten käytetty li
säystapa on siemenkylvö kori stekas
veina vi lj ellyillä lajei lla. Marja-aroni
aa lisätään yleensä puurumattomista 
pi stokkaista tai multaamaila (Dalman 
& Nyman 1983). Lisääminen on mah
dolli sta myös solukkolisäyk en kei
noin (Finne 1987). Marjakasvina myy
tävää ' Viking' -lajike tta saa lisätä vain 
kasvulli sesti Maatilahallituksen mää
räyksen mukaan. 

Aronioitten tuholaiset ja taudit 

Viikissä on yhdessä pensaassa tavattu 
marja-aronian rengaslaikkuviroo ia, 
mutta sen leviäminen oli onneksi hi-
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dasta ja vain yksi pensas löydettiin 
saastuneena (Bremer 1984 ). Lisäksi 
pensaita saattavat vaivata myyrät ja jä
nikset. Aronioitten lehtiä ovat vioitta
neet lievä ti kirsikkaetanaisen toukat. 
Linnut (rastaat) syövät mie lell ään mar
jat elle i pidä varaan a ja kerää niitä 
ajoissa (Dalman 1988). 
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Gullmarsplant våren 1990 

Sorbifolias a on harvoin e itelty taimi
tarhojen luetteloita, mutta toimituk en 
miele tä niitäkin tulisi seurata. Toimi
tukselle lähetetty yllämainittu taimi
hinnasto o oittautui todelli eks i den
drologi eksi kultakaivokseksi ja an
saitsee sen vuoksi esittelyn. Kysymyk-
essä on ruotsalaisen dendrologin K . 

Lorenzonin pikkutaimitarha Skåne sa 
Kågerödissä (osoite Gullmarsplant , K. 
Lorenzon, Björnahus, Axelvold, S-
260 23 Kågeröd, puh. 0418-420 12, 
varmimmin klo. 19-20. Kyseinen tai
mihinnasto on nähtävänä ja lainattavis
sa Dendrologian seuran kirjastossa 
(Helsingin yliopiston kasvitieteen lai
toskirjasto, Unioninkatu 44, 00170 
Helsinki, puh. 90-191 8607). 

Se, mikä tekee tästä taimihinnastosta 
niin ainut laatuisen, on suuri määrä sel
laisia puiden ja pensaiden taimia, joita 
ei muualta juurikaan löydä. Onhan 
luettelossa 24 magnoliaa, kymmenkun
ta koristeomenapuuta neli enkym
mentä alpp iruu ulajia Uoukossa vain 
muutama lajike), parikymmentä eri
laistapihlajaaja paljon muuta. Mukana 
on myös harv in aisia perennoja , kuten 
keltakukkainen Paeonia mlokosewit
chii. 

Meillekin sopivista kasveista, joita 
on turhaan aanut taimitarhoista ky el
lä voi i mainita seuraavat puut ja pen
saat: pennsylvanianvaahtera (Acer 
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Thögernsen , C. 1988: Synopsis of broad1eaved 
trees and shrubs cu1tivab1e as ornamenta1s 
in borea1 Sweden. - Röbäck sda1en medde-
1ar, rapport från orr1ands 1andbruksförsök-
ansta1t Röbäcksdalen, Umeå r 1988(5): 1-

171 (Trädgård ). 

pensylvanicum), amurinvaahtera (A. 
regmentosum), meilläkin Maatalouden 
tutkimuskeskuksen tervetaimiasemalla 
1 isätty F otherg illa monticola, korkki
puu (Phellodendron amurense), pen
sassembra (Pinus pumila), japaninpop
peli (Populus maximowiczii), isolehti
poppeli ( Populus lasiocarpa) ja sen se
kä wil oninpoppelin vä linen risteymä 
(P. x wilsocarpa), tuohituomi (Prunus 
maackii) ja kymmenkunta muuta sa
man uvun kiintoisaa edu tajaa (osa 
luettelon lopu ssa olevassa erillisessä 
"fåtal listan"-luettelossa, aivan mata
lakasvuinen he lmipihlaja-angervo 
(Sorbaria pallasii), lamopensa anger
vo (Spiraea decumbens) ja keltakota
kuusama (Weigela middendOJffiana). 
Amurinvaahtera, helmipihlaja-angervo 

· ja keltakotakuusama on kerätty Amu
rinmaalle tehdyn kasviretken aikana ja 
on hyvä , että n~ vihdoinkin ovat tulossa 
lisäykseen taimitarhoissa. 

Ennen taimien tilaamista on syytä ot
taa yhteyttä kasvintarkastusviranomai
siin, sillä esimerkiksi pihlajia ja muita 
ruusukasvien taimia ei Ruotsista tällä 
hetkellä saa tuoda meille. Taimet toi
mitetaan postiennakolla ellei muuten 
ole sovittu, mutta ne voidaan myös 
noutaa paikan päältä. Kertokaapa sitten 
Sorbifolian palstoilla kokemuksistan
ne näidenkin kasvien kasvatuksista. 

Pentti Alanko 
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Vuoden puu -istutustapahtuma Järvenpäässä 

A il a Tarva ine n 

Maa ilman Ympäri stöpäivänä 5 .6 .1 990 
j ärj es te ttiin Jä rvenpäässä Vu oden puu 
-is tutusti la isuu s. Ta lkoill a paika llisten 
e ri yhdi stysten kanssa istute tti in Pi tkä
puistoon Vuode n pui sta terva leppä, 
saa rni , tammi , metsä lehmus ja rai ta. 
Kutakin laj ia useampi yksil ö . 

Aloitteen Vuoden puu -tapahtuma ta 
te ki Kes ki -U udenmaan kerho. Jat
koideo inti j a käy tännön j ä rj es te lyt hoi
de ttiin yhde sä kaupung in kanssa. T a
vo itteena on is tuttaa a ikanaan kaikki 
Vuoden puut samaan puistoon. 

Innokka impi a istuttajia ke rhola isten 
lisäksi oli va t j ärve npäälä isten luo nto
kerh oje n j äsene t. Sano ma lev isi mu u ll e 
kansalle radio n j a pa ika lli slehden vä li
tykse llä . 

Kaupunginjoh taja Kaar le Sa lmivuori avasi tilai
suuden ja osa ll istui istu ll amiseen. kaupung in
puut a rhuri Pekka Hän ninen avustaa. - aioku
va A il a Tarvainen. 
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Keski-Uudenmaan kerhon tapaaminen 

lllan istujaisia vietetään perjantaina 23.11. alkaen klo 19.00 Kekk ilä Oy:ssä 
Hyrylässä. Iltaa istutaan pitemmän kaavan mukaan : aluksi kahvitarjoilun saatte
lemana isäntäväen puheenvuoro , kuvaterveiset eloku isesta Englann ista sekä 
havaintoja Hyvinkään seudun puue ri ko isuuksista . Ja pääll e päätteeksi vielä 
sauna ty kötarpeineen . 

Paikalle pääsee omalla auto lla tai y leisellä linja-auto lla (pysäkki Amerin koh
dalla , Kekkilä sijaitsee 300 m Amerin takana). 

Ilmoittautuminen 19.11 mennessä Aila Tarvaise lle, puh. 90-271 5622. 
Tervetuloa ! 
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Luonnonvaraisen tammimetsän hoitoa Karjalohjalla 

Heikki Kiuru 

Kiuru , H. 1990: Luonnonvarai en tammimetsän hoitoa Karja lohj alla (The main
tenance of a native oak (Quercus robur ) forest in Karjalohja , SW Finland) -
Sorbi folia 21 (3): 117-122. 

The native oak forest in Hepon iemi. Karjalohja parish. SW Finland , is valuable both 
from a conserva ti on point of view and sceni cally. lt s value is further increased by 
its ituation on the northem boundary of the native occurrence of oak and by virtue 
of the great age and size of the tree . The ecotype of the si te is characteristic of an 
oak site in Finl and : it occurs at the south of high rocky outcrops in somewhat dry 
deciduous herb-rich forest. The old oak trees were in danger of being ou sted by 

orway spruces ( Picea abies) . birche (Berula pendu/a) and aspen (Populus rremu
la ), which were growing amongst the crowns of the oak trees . Pan of the forest area 
was rapidly revening to pure pruce forest. Ali o ther tree were growing close to the 
old oak trees and which were hading them , were taken away. Dense tands of hazel 
(Corylus a1•el/ana) were left under the oaks. The you ng oak trees are expected to 
respond rapidly to the e ex tensive maintenance works . 

Heikki Kiuru , Rajamäenmetsäoppilairos, P/21 , 05201 Rajamäki 

Tein syksyllä 1989 Karjalohjan Hepo
niemen tammimetsäalueelle hoito
suunnitelman, jonka toteutin Rajamäen 
metsäoppilaitoksen monikäytön jatko
linjan kurssilaisten kanssa talvella 
1989-90 (ks. Kiuru 1990). Hoitotöiden 
tarko ituksena on säi lyttää luonnonva
rainen tammimetsä. Jo vuoden jälkeen 
voidaan tehdä a lustavia havaintoja toi
menpiteiden vaikutuksista. 

Harvinaisen luonnontila inen 
tammimetsä 

Heponiemen tammimetsä on luonnon
uojelu ll isesti ja maisemalli ses ti arvo

ka varsinkin tammien korkean iän ja 
uuren koon vuok i. Tammet ovat par

haimmil laan saavuttaneet noin metrin 
rinnankorkeu läpimitan. Ikitammet 
ovat yleishabitukseltaan leveälatvai-
ia vankkaok aisia, mutta melko mata

lia. Poikkeuk ena eräs tammi ta on 27 
metrin korkuinen. Rinteen yläosissa 
kallion reunal la vanhatkin tammet ovat 

jääneet pienik i verrattuna rehevämpi
en paikkojen puihin. 

Tammien iän tarkka arviointi on jok
seenkin mahdotonta . I. K. Inhan vuon
na 1903-1904 ottamat valokuvat (Inha 
1925) ovat hyvänä apuna. i i tä näkee , 
että vieläkin elävät ikitammet ovat ol
leet suuria puita jo vuosi sadan alussa. 
Ulkonäöltään puut eivät ole paljoa 
muuttuneet. e ovat siis saattaneet olla 
yli 200-vuotiaita jo vuosisadan vaih
teessa. Kuivahkossa rinteessä puut ei
vät ole luultavasti kasvaneet kovin no
peasti. Myös ryhmyiset , käkkyräiset 
oksat ja haarautumisrytmi kertovat 
korkeasta iä tä. Vanhojen valokuvien, 
ulkonäön, koon ja kunnon perusteella 
voidaan olettaa Heponiemen ikitammi
en ylittäneen 300 vuoden iän . 

Mets ikkö ka vaa loivalla rinteellä 
ka llion etelä- j a itäpuolella. Vallitseva
na puustona on tammea, mäntyä, koi
vua ja haapaa. Ennen hoitotöitä kuu i 
kasvoi alueella paikoitellen valtapuu
nakin . Kuu i oli tunkeutumassa rehe-
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viromille paikoille tammien ja pähki
näpensaiden sekaan. Kallionreunojen 
kuivahkoilla valoisilla kasvupaikoilla 
tammet ovat säästyneet kuusettumisel
ta lähe täysin. Rinteen yläosissa kas
vaa ryhminä myös metsälehmuksia . 

Alemman latvuskerroksen ja pensa -
ton muodostavat pääasiassa pihlajat , 
pähkinäpensaat, raidat sekä nuoret 
tammet. Pensaston tavoin kenttä- ja 
pohjakerros on kuivahkolle rinnetam
mikelle luonteenomainen. 

Ikivanhat tammet ovat metsikön ar
vokkaimmat puut. iiden leveät alaok
sat ovat paikoitellen kärsineet paha ti 
ympäröivän puuston varjostuksesta. 
Tammi ei enää täyteen mittaansa kehi
tyttyään kykene sopeutumaan nopeam
min kasvavien puiden kilpailuun. Van
hojen tammien säilyttäminen edellyt
tääkin niiden latvuksien pitämistä va
paina varjostuksesta. 

SORBIFOLIA 21 (3) 1990 

Ku va 1. Ikivanha tammi He
poniemessä.- Piirros Heik
ki Kiuru. 

Fig. 1. Old oak tree in Hepo
niemi , Karjalohja parish , SW 
Finland. - Del. Heikki 
Kiuru . 

uoria tammia kasvaa osalla aluetta 
hyvinkin tiheässä. Latvuk et ovat täl
löin upistuneet liian pieniksi ja rungot 
jääneet liian ohuiksi. Riittävässä tilas
sa nuorista tammi ta on kehittynyt o
pu uhtaisia puita. 

Puulajit esi intyvät alueella kuvioit
tain, siten että tammi kasvaa rehevim
millä paikoilla valtapuuna, muualla 
koivujen, mäntyjen ja haapojen joukos
sa ekapuuna. 

Luonnontilaisista piirteistään huoli
matta metsikkö on ollutjatkuvasti ku lt
tuurin vaikutuksen alainen. I. K. Inhan 
1900-luvun alus a ottami ta valokuvi -
ta näkyy eräiden suurimmista tammista 
ka vaneen yk ittäi puina laidunmaalla 
(Inha 1925). Myös tammien muoto -
har inaisen vankka runko ja alhaa lta 
alkavat paksut oksat- kertoo alunpe
rin a oimesta kasvupaikasta. 
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Kuva 2. Kuusettuvaa tammimetsää ennen hoitotöitä.- Valokuvat Heikk i Kiuru. 

Fig. 2. Oak forest over hadowed with spruce before maintenance work was staned . - Photographs 
Heikki Kiuru. 

1. K. Inhan valokuvista (Inha 1925 ) 
voidaan yhä tunnistaa yksittäisiä iki
lammia, jotka edelleen kasvavat a
mannäköisinä kuin lähes 90 vuotta sit
ten. Monet tammet ovat kuitenkin ro
mahtaneet lahoina maahan Inhan aiko
jen jälkeen. iiden rungot makaavat 
yhä sammalo ituneina maassa tuoden 
aarnitunnelmaa metsään. 

Onttous ei hävitä tammen elinvoimaa 

Suurimmat yhä ka vavat tammet ovat 
onttoja. e pysyvät kuitenkin pystyssä 
kovan puuaineksensa ansiosta. Varsin
kin jos terve puu muodostaa ehjän put
kirakenteen lahonneen sydänpuun ym
pärille riittää hyvinkin ohut kerros ko
vaa puuta pitämään puun pystyssä. La-

ho etenee rungon pintakerroksessa erit
täin hitaasti. Valokuvista ja 1. K. Inhan 
kertomuksista (Inha 1925) päätellen 

. jotkut yhä kasvavista tammista olivat 
! ahoamassa jo 1900-lu vun alussa. Kos
ka nestevirtaukset kulkevat rungon 
pintaosissa ja t-ammi kestää !ahoa hy
vin, onttous ei hävitä tammen elinvoi
maa. Onttonakin tammi kasvattaa tuu
hean lehdistön. 

Lahot tammenrungot toimivat usein 
ainoana elinympäristönä monille 
uhanalaisille ja harvinaisille hyöntei
s ille sekä muille eläimille. Myös eräät 
meillä harvinaiset eteläiset ienet, am
malet ja jäkälät esiintyvät tammella 
(Rassi ym. 1986). 

Heponiemessä tammien !ahon sy
dänpuun kovertaminenja paksujen kui-
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Kuva 3. Alunperin aukealla kasvaneel 1amme1 
olett iin kerralla näkyviin kuusikon seas1a. 

Fig. 3. The oak 1rees were growing in open pas
!Ure al !he beginning of !he cenlury. The presem 
sland is reopened by removing all !he spruce . 

vien oksien poistaminen vähentäisi 
alueen suojeluarvoa kaventamalla iki
tammille luonteenomaisen lajiston 
elinmahdollisuuksia. Tässä tapaukses
sa tulokset myös puiden hyvinvoinnin 
kannalta olisivat kyseenalaisia. 

Korostettakoon, että kirjoituksessa 
esitetyt hoito-ohjeet on tehty uojelu
tarkoituksessa hoidettavia luonnonva-
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raisia tammimetsiä varten. Esimerkiksi 
kaupunkien puistopuiden hoito on täy
sin eri asia puukirurgian kannalta. 

Ikitammet näkyviin 

Ensimmäi eksi vanhojen tammien lat
vuk et vapautettiin muun puuston var
jo tuk esta. Kaikki tammien latvuk ia 
haitanneet puut kaadettiin samalla ker
taa. Alunperin yks ittäispuina kasva
neet ikitammet sietivät hyvin olo uh
teiden muutokset. Vähitellen useiden 
vuosien aikana tehtynä varjostavien 
puiden poistaminen olisi ollut liian hi
da ta: tammet olisivat ränsistyneet ja 
osa niistä mahdollisesti tuhoutunut 
varjo tukseen. 

Tammien latvuk ien alla kasvava 
pensa kerros jätettiin mahdollisimman 
luonnontilaiseksi. Pähkinäpensaiden 
hyväk i tehtiin lievää harvennusta ja 
alikasvoskuuset poi tettiin. 

Viljavimmalla paikalla tammien jou
kosta poistettiin koivut, haavat ja kuu
set, koska tavoitteena on tammivalta
puusto. Muualla kasvatetaan mäntyjä, 
koivuja sekä haapoja tammien joukos
sa, jotta ei yntyisi liian laajaa tammi
monokulttuuria. iinipuulle tehtiin tar
vittaessa tilaa. Vaahteroita, raitoja , 
pihlajia ja tuomia ka vatetaan koko 
alueella vaihtelua ja väri ä antamassa. 
Kallion eteläpuo len kuivahko tammi
koivu-mänty-haapametsä säilytetään 
jatko akin mahdollisimman luonnon
tilaisena, ainoastaan kuusettuminen es
tetään. 

Sekä tammi- että ekamet äalueilla 
kaikki maisemallisesti merkittävät ja 
hyväkuntoi et tammet vapautettiin 
muun puu ton varjo tuk esta. 

uoret tammet harvennettiin varovai
sesti 

Liian tiheäs ä ka vaneiden nuorien 
tammien joukosta poistettiin muita 
puulajeja ' usipuina". uoria tammia 
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harvennettiin erittäin varova ises ti kaa
tamalla parhaiden yks ilöiden latvuksia 
varjostav ia puita . Harvennuksia on tar
koitus j atkaa samall a tava ll a. 

Tammien latvusten allejätett iin päh
kinäpen sasva lta inen välimetsä suojaa
maan runkoj a. Metsänreun a kasvate
taan tiheänä suojava ikutuksen ja mai
seman tak ia. Harvennuksessa huomioi
daan puiden luontainen ryhmittynei
syys . O sa tammi sta kasvatetaan jatkos
sakin puuryhminä , jolloin niiden lat
vukset sul au tu vat yhteen. Li säksi kas
vatetaan suurilatvaisia yksittä ispu ita. 

Ohutrunkoi sten pi enil a tva isten tam
mien lii an voimakas harventamin en a i
heuttaa runkovesoja sekä al ti s taa puita 
pakkasha lkeam ill e. M yös latvaoksien 
kuivuminen saattaa johtua äkil li s istä 
olosuhteiden muutoks ista. 

Kuuset kerralla pois 

Kuusi vai ta iseks i keh i ttyneel tä ltann
teeltä kaadettiin samana ta lvena kaikki 
kuuset , joista osa ol i jo se lvästi tammia 
pitempiä. Suurimmat tammet o li vat ai
kaisemmin kasvaneet yks ittäispuina 
joten ne s ietivät toimenpiteen hyv in . 
Pienemmät kuus ien ja haapojen pahasti 
varjostamat tammet olivat rakentee l
taan se ll a i ia, että niiden osa lta voiti in 
ottaa äkilli sen vapau ttamisen ri kit. 
Puut se lv iä is ivät muutok sista hyvi n. 

Rinteeseen jätettiin kasvamaan 
myös koivuja ja haapoja se ll ais iin paik
koihin , missä ne eivät haittaa tammi a . 
Kaikki maisemalli se ti kauniit männyt 
jätettiin kasvamaan. 

Mai sema muuttui huomattavasti. 
Kuusien vähittäinen poistaminen olisi 
tässä tapaukses a jatkuvasti rikkonut 
kehittyvää pen saskerrosta ja taimik
koa. Li säks i kuuset olisivat ai heutt a
neet vahinkoa varjo tam all a tammien 
latvuksia. Rinne o li si ollut jatkuvasti 
keskeneräisen näkö inen. 

Voimakas maisemaa muuttava toi
menpide · oli kokonaisuuden ka nnalta 
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Kuva 4. Isojen tammien latvukset levi tt äytyvät 
. vapaina pähkinäpensaiden y läpuol e ll a . Pensaa t 

suojaavat kenttäkerrosta. 

Fig. 4. The crowns of old oak trees are spreading 
over dense haze ls (.Corylus avel/ana) . The hazel 
stand allows a rich spring flora but inhibirs the 
regeneration of orher broad leaved trees. 

paras ratkai u. Alueella voidaan nyt 
seurata kenttäkerroksen palautumi ta 
kuusien varjostuksell aan ja karikkeel
Jaan autioittamil le kohdille. 

Vesakon torjuntaa pensailla 

Lukuunottamatta luonnontila isena säi 
lytettäviä a lueita pensaskerrosta har-
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vennettiin varovaisesti pähkinäpen 
saan hyväksi . Etelärinteen sekametsän 
lisäksi jätettiin luonnontilaiseksi kalli
on laki reuna-alue ineen. 

Tiheä, ain oastaan varovaisesti har
vennettu pensaskerros on hyv in ehkäis
syt haapojen ja muiden lehtipuide n ve
so mi sta . Varsinkin pähkin äpensas tu
kahduttaa vesat tehokkaast i. Joissakin 
kohdissa pensaskerros oli aika isemmin 
lähes hävitetty, mutta tammia varjosta
vat puut säästetty. Kun varjostavat 
puut kaadettiin syntyi niiden til alle ti
heä haap avesakko, jota joudutaan rai
vaamaan vuosittain. Vesaken til alle 
kasvatetaan vähitellen pähkinäpensais
ta tiivis pensaskerros, joka ehkäisee ve
so ttumisen. Tavoitteena on monilaji 
nen pensaskerros, j onka yläpuolella 
tammien latvukse t levittäytyvät vapai 
na. 

Tammimetsän jatkohoito 

Mai s~maa eniten muuttavat ja ekologi
sesti tärkeimmät toimenpiteet on jo 
tehty. T ammimetsä vaatii kuitenkin 
jatkuvaa seurantaa ja tarvittaessa hoi
toa. Heponiemessä on tavoi tteena lu on
nontilai sen näköinen tammiaarnio mo
nisatav uoti sine puineen. Kaikki hoito
työt tehd ään tavo itteen mukaisesti . 

Kasvaakseen järeärunkoiseksi , suu
ril atvaiseks i puuksi tammi vaatii run
saasti til aa. Nuoret tammet vaativat siis 
edelleen harventamista. Sopivissa koh
dissa nuorista tammista kehitetään ma
talarunkoi sia, leveälatvaisia "sää tö 
pankkitaimi a" po istamall a haittaavia 
puita. 
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Osalla al uetta, missä nuoret tammet 
ovat korkealle karsiutuneet tavoitteena 
on tammirunkojen pylväikkö. Tä llöin 
puut kasvatetaan "säästöpankkitaimia" 
tiheämmässä. 

Paiko ite llen alueella kasvaa jä
reärunkoisia tammia lähekkä in s iten, 
että latvukset ovat sul autunee t toisiin
sa. Tällaisia yhtenäisiä siluetteja ei ri
kota harvennuksilla , mutta puuryhmien 
ympärille tehdään tilaa. 

Pensaskerrosta hoidetaan edelleen 
pähkinäpensaiden hyväksi. Kuusetlu
minen estetään, edes alikasvoskuusik
koa ei päästetä kehittymään. 

Ikitammien latvuk et pidetään j atku
vasti vapaina muun puuston ja pensas
ton varjostuk e ta . 

Peruskunnostuksen jälkeen tärkeim
mät toimenpiteen ovat suureksi osaksi 
maiseman viimeistelyä puita ja pensai
ta ryhmittelemällä. 

Yhdi stämällä maisemalliset ja eko
logiset tavoitteet pyritään luomaan 
mahdollisimman vähällä hoido ll a säi 
lyvä tammimetsä, jossa myös maise
malliset arvot tu levat hyvin e iin. 
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Helsingin Munkkiniemen ja lähialueiden puita ja pensaita, 
menneitä ja eläviä 

Jaakko Ja las 

Jalas, J. 1990: Helsingin Munkkiniemen ja lähialueiden pui ta ja pensai ta. menneitä 
ja e läviä. ( otes on pas t and present dendroflora of Mun kk ini emi, He lsi nki, and 
surround ing areas.)- Sorbifolia 21 (3): 123- 128. 

It is importan t to follow the qualitative and quantitati ve composi tion of the dendro
flora of developing city areas because of the cons tant and often rapid changes the 
flora undergoes. In general. the trees and shrubs nat ive ro rhe study area tend to 
deerease due to the urbanizarion processes which affect rhe mode and inrensiry of 
land use. As fo r alien taxa, many poorly adapred species tend to suffe r o r disappear 
as a result of fros t damage. Ano ther group of factors causi ng considerab le losses of 
valuable planr ma teria! results from the break-down of ou r trad it ion in gardening. 
When ornamental planrations and private gardens are rearranged and modernized, 
many valuable plants are discarded due to lack of train ing in identifying plant 
ma teria !. 

Of the 22 taxa treated. Alnus incana. Rosa dumalis, Salix cinerea, S. myrsinifolia, 
S.pentandra and Sorbus aucuparia f.Jiavescentimarginata are members of rh e local 
na ti ve flo ra . Of rhe re t. Exochorda racemosa and Rosa moyesii d id nor srand the 
severe winter of 1984/85. Even Sorbus oria suffe red considerable damage that 
winrer. The only stand of Carpinus berulus was destroyed as a "measure" in raking 
care of the garden , and C/emaris af pino and thesingle loca ll y occurring seminatural 
stand of Spiraea x billiardii nearly mer a similar fare . 

The s ta tu s in the ordic counrries of Rubus laciniarus is d iscussed a t some leng th. 
It is rarely cultivated in Finland . rhe first record da ting from 1855, and seems no t ro 
be fully hardy. On the o ther hand. Celasrrus orbiculatus is fo und ro be hardy in the 
study area. 

Jaakko Jalas, Helsingin yliopisto , Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo , 
Unioninkaru 44,00170 Helsinki 

Havaintoni Munkkini emen j a lähia lu
eiden (Kaskisaari , Kuusisaari , Leh ti
saari , Munkki vuori) puu varti s laj istos ta 
ovat vuosilta 1979- 1990. iitä voi tu s
kin kehua järj este lm älli s iksi aa ti kat
tav iks i. Kuitenkin on hava intoja ja He l-

Ko hdealue on ahtaampi kuin minun , j a 
pe ittävämmin ttJtkittu. Yhteise ltä a lu
eel tak in , "vanh asta Munkk iniemestä", 
on entään tie lleni sattunut yhtä j a to i -
ta se ll a ista, mikä täydentää Palmun 
e ittämää, samoin kuin minulta o n j ää
nyt hu omaamatta häne n huomaamaan
sa. 

ing in y li opi ton kasv imu eon kokoe l
miin (H) j äte tt yj ä näytte itäk in kertynyt 
jonkinmoine n määrä . 

Vuo nna 1989 hyväksytti in pro grad u 
-tutki e lmana Eija-Riitta Palmun (1989) 
se lv itys " Vanhan Munkkiniemen (He l
sinki , U usim aa) puut j a pensaat",joho n 
aine isto o n kerä tty vuosi na 1985-1987. 

Seuraavan lue tte lon 22 taksoniajoko 
puutt uvat Pa lmun (1989) lue tte losta 
Uos a ka ikk iaan o n ti e toj a 172 takso
n is ta), ta i hänen mainitsemi staan o n 
uusia pa ikka- tai muita ti etoj a. 
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Lajistomuutosten syitä 

Luonnonvarainen puuvartislaj is to on 
kaiken aikaa syrjäytymässä varta vas
ten vilje ltyje n lajien tie ltä. Vähenemi
nen koskee sekä laji lukua että yksilö
määrää. Syy siihen on ilmeinen: jatku
va rakennustoiminta , olipa sitte n kysy
myksessä talonrakennu s, y leisten alu
e iden (puistoj en, rantojen, aukioiden ja 
urhei lukenttien) raken taminen tai katu
ja ti etyöt. 

Ankarat talvet 1984/85 ja 1986/87 
karsivat viljeltyä puuvartislajistoa jon
kin verran, ta i a inakin aiheutti vat eri
lais ia korjautuvia tai pysyviä vaurioita. 
Melkeinpä ilma to-oloja tärkeämpi, 
toistuvia laj istamuutoksia aiheuttava 
tekijä näyttää kuitenkin o levan istutus
ten haltijoiden j a heidän mieltymysten
sä vaihtuvuus. Tuon tuos takin koko is
tutussuunnite lma ja samalla lajisto uu
sitaan pihapuutarhan "kohentamisen' 
"perusparannuksen" tai yleensä vain 
"hoidon" nimissä. Tieto ennestään ole
massa olevasta laj istos ta ja sen paikal
lisesta viljelyhistoriasta on ehkä kat
kennut, tai ai naki n se j ää toimeksian
non totaalisuuden jalkoihin. Tilanne 
näyttää olevan soveltuvin osin saman
tapainen myös, kun kysymyksessä ovat 
y leiset puis to- j a katualueet. Tällaiset 
e ikat jo se llaisenaankin tekevät puu

vartistenkasvien koristeviljelmien pai
kallisen jatkuvan seurannan mielek
kääksi j a tarpeelliseksi, vaikka havain
tokaudelle ei ilmastoperäisiä yllätyks iä 
sattui sikaan. 

Laji tajilta 

Alnus incana (L.) Moench subsp. incana 
- harmaaleppä 

Paitsi paria pientä erilli e iintymää 
Hankoni emen Tvärminnessä (Luther 
1960) , harmaalepän luontainen alue 
saav uttaa Su omenl ahden rannan länti 
s innä Espoossa ja Munkkiniemessä. 
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Helsingin seud un ulommaisia es iinty
miä on kartoittanut Kasatkin (1960, 
kartat 6 ja 7). Monet tämän ajan (1958, 
1959) esiintymistä ovat jääneet etene
vän kaupungistumisen uhreiksi. Palmu 
( 1989) on Munkkiniemen osalta niput
tanut yhteen koristepui na viljel lyt liu s
kalehtiset muodot ja luo nnonvaraisen 
puuston rippeisiin kuuluvan tava lli sen 
harmaalepän. 

Munkkiniemi , "Pitkin Ritokallion
tien vartta kasvaa runsaasti harmaalep
piä ... ", " ... lähimmät ... ovat tien Tar
von puoleisessa päässä 100-150 metrin 
etäi yydellä rannasta'; erillisesii nty
mät "Munkinpolun koillis- ja .. . Tiili
mäen lounai puolella"; met ikössä " lä
hellä Tarvontien ja Huopalahdentien 
risteystä ... sekä puu- että pensa maisia 
harmaaleppiä"; 'Huopalahden tien ja 
Pikku-Huopalahden väli issä metsi 
kö issä , varsinkin niihin lahdenpuolella 
rajoittuvan pe ltoalueen laidassa" run
saasti eri -ikäisiä harmaaleppiä (ehkä 
osaksi iemenmäkeä); "Ramsayn ran-
nan varressa .. . lähellä kaislikkoa muu-
tamia suuria ... " ja 'kadun va takkai-
sella puolella ... hiekkakuopan tapai-
sella alueella ... hyväkasvuisia , e ri-
ikäisiä harmaaleppiä ... " ; " ... lähellä 
Munkkiniemen siltaa on muutamia har
maaleppäpen aita" (Kasatkin 1960: 
60-61 ) . - Omat havainnot (1990): 
Isoimmat harmaaleppämetsiköt ovat 
Munkinpuiston reunoilla länsipään 
kosteikossa Tarvoon johtavan kevyen 
liikenteen väylän ja Ritokalliontien 
kulmaukse sa (Ii äksi harmaaleppä
pen aita on Lankinniemen kärjen ja Ri
tokalliontien äli sä) , pohjoisreunassa 
väestönsuojan ja entisen kauppapuu
tarhan väli ä eteläreunassa Tuulas
polku 5:n kohdalla sekä Tiilimäen leh
do a. Laajalahdentien ja Profe sarin
tien kulma a (tulevan palvelukeskuk-
en alueella) on 10 pitkän rungon ryh

mä ja esoja, Professorintien s illan 
kaakkoiskainalossa kosteiko sa moot-
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toritien kupeessa pensasto sekä raken- Ahvenanmaalla on ehkä turhan varo-
tamattomaila tontill a Dosentintie 6-8 vainen. 
muutama matalahko runko. 

Munkkivuori, "Runsaasti harmaa
leppiä kasvaa Huopalahdentien länsi
ja Ulvi lantien pohjoispuolella oleva . a 
metsikössä, ... "; rakennetun alueen 
ko ill isosaan on jäänyt "muutaman puu
maisen yksilön muodostama ryhmä lä
helle Ulvilantietä"; "Huopalahdentien 
itäpuolella, Ulvilantien pohjoispuoli
sen metsikön kohdalla on pensasmais
ten harmaaleppien muodostama lepik
ko" (Kasatkin 1960:60-61). - Omat 
havainnot ( 1990): Munkinpuistosta Ta
liinjohtavan ulkoilupolun varre a Uu
denkaupungintie 8:n eteläpuolella ekä 
Talin puhdistamolle johtavan kadun 
pohjoispuolella; Ostoke kuk en pai
koitusalueen puistoreunu Ulvilantie 
5:n kohdalla , yk i korkea puu ja muu
tamia vesoja; Ulvilantien , Huopalah
dentien ja moottoritien rajaama met ik
kö, Huopalahdentien puolella iso puu. 

Carpin.us betulus L.- euroopanvalko
pyökki 

Kuu isaari, Kuu iniementie 29 (PSP:n 
vapaa-ajankeskus), 11.7. 1981 Jalas 
3920 (hedelmällä). 

Kaikki viisi ohuenpuolei ta runkoa 
kaadettu vuonna 1984 tai 1985. Lienee 
ollut saunapuista puute. 

Celastrus orbiculatus Thunb.- japanin
kela köynnös 

Kuusisaari, Krogiuk entie 15, tyhjällä 
tontilla viljelyn jäljiltä, 16.7.19 3 Ja
las 4347. - Lehti aari Pyhän Laurin 
tie 2, talon nurkalla i o kukkiva köyn
nös , 4.7.1990 Jala s 5540. 

Molemmat ovat hyväkuntoi ia, ja 
kuu isaarelainen on varmaankin ka va
nut paikalla vuo ikymmeniä. Suomen 
puu- ja pen aska vion (Hämet-Ahti 
ym.l989:234)arviolajinhuono tame
nestymisestä muualla maa samme kuin 

Chamaecytisus purpureus (Scop.) Link 
(Cytisus pwpureus Scop.)- punavihma 

Munkkiniemi, Kalastajatorpantie 10 
(Museum oologicum R. Kreuger), kuk
kii run aasti sei nänvie ru stalla, 25.5. 
1990 Jalas 55/5. 

Clematis alpina (L.) Miller [subsp. alpi
na]- alppikärhö 

Munkkiniemi, Uimariopolku 2, Kalas
tajatorpan puoleisen sivun verkkoaidan 
verhona, 30.8.1980; lähes tuhoutui ta
loa ja pihaa peruskorjattaessa, mutta 
kukkivana jäljellä pienellä alalla, 25.5. 
1990 Jalas 5514. Palmu (1989) eikä
ittele Clematis-sukua. 

Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C. 
Koch - villatuhkapensas 

Munkkiniemi, Tiilimäki 12, laakeat 
kalliot Tiilimäen ja Tiilirinteen kul
massa, 27.6.1987 Jalas 5044. 

Euonymus europaeus L.- euroopansor
varinpensas 

Kaskisaari, puistoalue Kaskisaarentien 
- Saarihuhdantien pohjoispuolella, pa
ri ränstynyttä runkoaja niiden ympäril
lä tiheässä nuorta vesakkoa, 1. 7.1990 

· Jalas 5537. - Munkkiniemi , Munk
kiniemenranta 7, 25.6 .1 987 Jalas 4734 
(yksi puu); Riipitie 14, kadun varressa 
muutama lähes puumainen, säännölli-
e ti kukkiva ja hedelmöivä pensas, 

2.7.1990 Jalas 5538. 

Euonymus nanus Bieb. var. turkesranicus 
(Dieck) Krischtofovich- kääpiösorva
rinpen a 

Munkkiniemi, Tiilimäki 12, laakeat 
kalliot Tiilimäen ja Tiilirinteen kul
massa, 17.8.1989 Jalas 5475 . 

Peittävä varpukasvusto, kovin eri
näköinen kuin Palmun ( 1989) mainit-
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sema kookkaantaineo pen sas Kalasta
jatorpan pyöreän ravintolaosan luona. 
Samalla Tiilimäen laak aka lliolla on 
varpuna levittäytynyt myös syvänvio
lettikukkainen pikkutalvio, Vinca mi
nor L. 

Exochorda racemosa (Llndley) Rehder 
- helmipensas 

Munkkiniemi , Nuottapolku 2, Munk
kiniemenrannan puolella tontin W
kulmassa yk i vajaan metrin korkuinen 
pensas, 22 .6.1981 Jala s 3912a (kuk
kii ) , 29.8.1981 Jalas 3912b (hedelmäl
lä), 1.8.1985 Jalas 4786 (viime iset elä
vät versot). 

Vaurioitui pah asti talven 1984/85 
pakkasissa, yritti tehdä uutta vuosiver
soa, mutta alkoi lakas tua heinäkuu sa. 

Philadelphus lewisii Pursh. var. gordo
nianus (Lindley) Jepson- puistojasmike 

Kuusisaari , rauniotontti Krogiuksen
tien ja Kuusisaarenkujan risteyksessä , 
vanhan viljelyn jäljiltä, 16.7 .1983 Ja
las 4349. 

Prunus sargentii Rehder - rusokirsikka 

Kuusisaari, Krogiuksentien länsipää, 
kuusi läpimitaltaan noin kymmen ent
ti stä runkoa (niistä kaksi pystyyn kuol
lutta) hoitam attoman met ikön reunas
sa, 5.6.1982 Jalas 4103 (loppukukin
nassa), 11.5 . I989 Jalas 5406 (kukkii 
parhaimmillaan). Munkkiniemi, 
Tuulaspolku II , talon päädyssä yksi 
isohko puu , I3.5 .1989 Jalas 5411 (ku
kat vaalean ruusunpunaisia). 

Ribes aureum Pursh- kultaherukka 

Munkkiniemi , Solnanpui to , Palmun 
(1989) mainitsemista alkujaan 18 pen
saastajaljellä lähe kokonaan vadelma
pensastao peitossa muutama niukasti 
marjova verso, 5.7.I990. - Munkki
vuori, Ulvilantie 20 Aja 20 E-F, kum-
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mankin talon seinusta lla pieni ryhm ä, 
3.7.1990. 

Rosa dumalis Bechst. - arjanruusu 

Munkkiniemi , Kalastaja torpantien ja 
Kärkitien ku lmau, 11.7 .198 1 Jalas 
3919, huonokuntoisena jälje llä heinä
kuu sa 1990; kalliomets ikössä Kalas
tajatorpan itäpuolella, 12.7.1981 Jalas 
3923. 

Kuuluu alueen luonnonvaraiseen la
ji toon. 

Rosa moyesii Hemsley & Wilson
mandariiniru us u 

Munkkiniemi, Rantapolku 16 , 2 1.10. 
1984 Jalas 4622. 

Kasvoi heikkokuntoi ena risuna kat
uran (Cerc idiphy llum japonicum) var

jossa ja poistettiin seuraavana keväänä. 

Rubus laciniatus Willd. -liuskavatukka 

Munkkiniemi, Tiilimäki 19, runsaas ti 
hedelmällä 5.9 . 1982 Jalas 4212 . 

Ka vi on s ittemmin pois tettu tai 
kuollut. Suomen puu- ja pen saskasv io 
(Hämet-Ahti ym. 1989) ei mainitse la
jia, ei myö kään P almu ( 1989). Se lie
nee katsottu liian satunnaiseks i meillä 
eläjäk i. Flora Europaean (Tutin ym. 
1968: 13) mukaan laj i on kotiutunut 
Suomeen (samoin kuin Ruotsi in ja 
Tanskaan), minkä käsityksen alkupe
rää ja perustetta en ole pystynyt Suo
men osalta jälji tt ämään. Laj ia on kyllä 
viljelty meillä erinäis issä "erity ispuu
tarhoi a" kuten Helsi ngin yliopi ton 
kasvitieteellisessä puutarhassa Schali 
nin puutarha sa Kirkkonummen Jor
vak e a (näyte vuodelta 1933 ), Es
poon Kai raalla (näyte vuodelta 1980) 
sekä Elimäen Mustila a (näyte vuo
delta 1971 ). Vanhin viljelytieto , jo 
vuodelta 1855 on In koon Fagerviki tä. 

Lempäälä sä on viljel ty (lämmittä
mänömäs ä kasvihuoneessa, talvisin 
peitettynä) Ranskasta peräisin olevaa 
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kantaa (Viksten 1984:44-46, 61 ). Ky
symyksessä on piikitön muoto ('Thorn
less Evergreen '). Myös yllä mainittu 
munkkiniemeläinen on piikitön. Kaik
ki muut meiltä mainitut ovat piikikkäi
tä. 

Uplannin Täbyssä Tukholman lie
peillä Rubus laciniatus (piikikä ) on 
ketjutalon seinänv ierellä suorastaan 
rikkaka vimaisen elinvoimainen ja le
vittäytyy kasvu paikallaan jatkuvasti . 
Tanskaan laji on täysin kotiutunut, jo
pa on arveltu en luonnonvaraisen alu
een ulottuvan sinne asti , esim . Born
holmiin (Han en & Pedersen 1968:33-
35); Pedersen & Schou 1989:85 , 179 
(kartta)). 

Rubus parviflorus utt.- vaikovatukka 

Munkkiniemi, Kalastajatorpan ravinto
larakennuksen eteläpäädyssä, kukki 
1.6.1990; Nuottapolku 2 1 Munkkinie
menranta 23, rannanpuoleise a reuna
pensastos a yksi latvaosiltaan kuivet
tunut niuka ti kukkiva pensa , 10.6. 
1990; uottapolku 10, kerrostalon 
koillispäädyssä, 10.6.1990; Munkki
niemenranta 37, i äpihalla, 6.7. 1990; 
Munkkiniemenranta 39, melkoinen 
kasvusto tontin länsinurkassa, kukki 
runsaasti 2 .6 .1 990; kasvusto oli huo
mattavasti isompi 1970-luvun lopulla , 
kun tontti oli pitkään rakentamatta. 
Munkkivuori , Ulvilantie 19 H ja K ta
loyhtiön sisään johtavan kujan molem
min puolin useita pensaita ja pensa to
ja, 16.6.1990. 

Selvä ti harvinaisempi kuin Rubus 
odoraws. 

Salix cinerea L.- tuhkapaju 

Munkkiniemi, sillan kupee a ("ad 
pontem in prato humido") , 1927 U . Sa
xen (H); vii i näytettä 1926-1927 il
man lähempiä löytöpaikkatietoja, 8 . 
Malmio (H) ("ranta", "rantaniitty" , 
"lehto", "iuxta viam publicam ').Mun-
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kinpuiston eteläreunassa Tuulaspo1ku 
5:n kohdalla useita pensaita vuonna 
1990. 

Kuuluu luonnonvaraiseen Jajistoon. 

Salix myrsinifolia Salisb.- mustuvapaju 

Kaskisaari, itärannan venevalkama, ri
suinen pensaikko, josta latvat kuivettu
neet, heinäkuu 1990. - Lehtisaari, 
Hiidenkiukaanpuisto, Kylänlahden pe
rukkaa reunustavalla "padolla", 4. 7. 
1990; Lehtisaarentie, Kalkkipaaden
tien itäpuolineo lehtopainanne, 4.7. 
1990.- Munkkiniemi, "Kadettikoulu, 
kostea lehto" , 1926 8. Malmio (H); 
"Kalastajatorppa, in monte", 1937 U. 
Saxen (H); Munkinpolku 14:n kohdalla 
koulun piha-aidassa yks i pensas (tämä 
ja seuraavat tiedot 1990); Munkinpuis
to, eteläreunan kosteikkojuotissa, 
esim. uottapolun koulun kohdalla se
kä läntisen ruopatun lammen rannalla 
i oja lähes puumaisia erillispen aita , 
myös puiston itäpäässä lammen ran
nassa kaksi moni- ja järeärunkoista 
uurpensasta Uätettiin paikoilleen lam

men rantapen aikkoa perattaessa 
1990); Tiilimäenlehto, Tiilipolun var
ressa "lehtimajan" osana isohko puu, 
joka kaadettiin 1989, nyt paikalla on 
rehevä tyvivesaryhmä; Professorintie 
10 kohdalla kadun toisella puolella pie-

. ni pensas; Professorintien sillan ja 
moottoritien kupeessa kosteikkopai
nanteessa. - Munkkivuori , Taiiin vie
vän kevyen liikenteen väylän varressa 
moottoritien alikulkutunnelin luona se
kä Talin puhdistamolle vievän kadun 
ri teyksestä n. 20 m pohjoiseen, muu
tamia pensaita; Huopalahdentien ja Ul
vilantien kulmaukses a iso pensasto. 

Kuuluu alueen luonnonvaraiseen la
jistoon, kaiketi myös Tiilimäenlehdon 
puu joka on aluetta kunnostettaessa 
ehkä jätetty paikallisesta luonnonkan
nasta "virkistyskäyttöön". Lajista ei 
ole otettu näytteitä kokoelmissa (H) jo 
vanhastaan olevien Ii äksi. 
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Salix pentandra L. - halava 

Munkkiniemi , Munkinpuisto, etelä
reunassa Nuottapolun koulun kohdall a 
yksi puu , heinäkuu 1990. 

Kuuluu alueen luonnonvaraiseen la
jistoon. Palmu (1989) mainitsee vain 
Härkähakaan istutetun halavan . 

Sorbus aria (L.) Crantz- saksanpihlaja 

Munkkiniemi, Tiilimäki 37 , Tuulaspo
lun puolella; Palmun (1989) mainitse
man ison puun monista rungoista pak
kastalvet kuivauivat yli puolet; oksittu 
1990 ja versoaa hyvin. - Munkki
vuori, Ulvilantie 19, kadun varressa 
monirunkoinen rivi, 3.7.1990 . 

Sorbus aucuparia L. f.fla vescentimargi
nata Jalas 

Munkkiniemi, Gert Skytten pui sto , 
sankarihauta-alueen luoteispääss ä kal
lion kupeessa yksi puu, 26.7 .1989 Ja
las 5473 , 30.7.1990 Jalas 5561. 

Ks. Jalas (1990:91). Kevään 1990 
uudet lehdet olivat lähes tasai sen vih
reitä. Lehdykänreunojen lehtivihreä
kato tulee näkyviin vasta kesän mittaan 
lehtien "kypsymisen" myötä. Heinä
kuun loppupuolella keltainen reunus 
oli ehtinyt kehittyä täyteen loistoonsa. 

Spiraea x billiardii Herincq- rusopaju
angervo 

Munkkiniemi , Munkinpuisto, metsi
kössä Tarvon kevyen liikenteen väylän 
ja moottoritien välissä koirien ulkoilu
tusaitauksen länsipuolella yksi kookas 
pensas, 12.8.1979 Jala s 3606 , joka lä-
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hes tuhottiin metsikköä v. 1989 harven
nettaessa; leikkipuisto Munkin ympä
ri stössä laajoja istutuksia vuodelta 
1984 (Palmu (1989) ilmoittaa ne nimel
lä Spiraea salicifo lia). - Munkki
vuori, Ulvilanpuisto , lasten leikkipuis
toa rajoittavina istutuksina , heinäkuu 
1990. 

Kirjallisuutta 

Hämet-Ahti , L. , Palmen, A., Alanko, P. & Ti
gerstedt, P.M.A. 1989: Suomen puu - ja pen
saskasv io . - 290 s . Helsinki. 

Hansen, A. & Pedersen , A. 1968: oter om 
dansk flo ra og vege tati on 29-32 . - Fl ora 
og Fauna 74:33-40. 

Jalas , J . 1990: Sorbu aucupa ria f. fl avescenti
margina ta Jalas, fo rm a nova . - Ann . Bot. 
Fennic i 27 :9 1. 

Ka atki n E. 1960: Harmaale ppä (A lnu s inca na 
(L.) Willd .) sekä sen ja terva lepän ri steymä 
(A lnus glu tinosa x incana) Helsing in seu
dussa . - 89 s . Pro grad u -työ , Helsingi n 
yliopiston kasvi tie teen laitoskirj as to . 

Luthe r, H. 1960: Två fynd av gråa l (A lnu s in
cana (L.) Moench) i Tvärm inne. - Memo
randa Soc. Fauna Flora Fenn ica 35:67-72. 

Palmu , E.-R . 1989: Vanhan Munkk ini emen 
(Hels ink i, Uus imaa) puut ja pensaat. - 90 
s . + 6 lii teitä + kartta liite. Pro g radu -t yö, 
He ls ing in y liopiston kasv iti eteen laitos kir
jasto. 

Pedersen, A. & Schou, J.C. 1989: ordiske 
brombaer (Ru bus sec t. Ru bus, sec t. Coryli
fo li i og sec t. Caesi i).- AA U Reports 2 1:1 -
2 16. 

Tut in, T.G., Heywood, V.H ., Burges, .A. , 
Moore , D.M., Valent ine , D.H. , Walters, 
S .M. & Webb, D. A. (toim .) 1968: Fl ora Eu
ropaea. 2 . Rosaceae to Umbelli fe rae. -
XXVII+ 455 s . + 5 liitekarttaa. Cambridge. 

Vi ksten. A. 1984: Suomessa vilj eltäv istä kar
hunva tukois ta.- 72 s. + 7 liite ttä. Pro gra
du -työ , Hels ingi n yl iopiston kasv it ie teen 
!ai to ki rjasto . 



SORBIFOLIA 21 (3) 1990 129 

Raita ja sen lahottajat 

Tuomo iemelä ja Heikki Kotiranta 

Niemelä, T. & Kotiranta, H. 1990: Rai ta ja sen lahott ajat (Salix caprea and it s 
decaye rs) . - Sorbifolia 21 (3): 129-132. 

Salix caprea is not e pec ially good host tree for polypores and other decay fungi. 
However, there are some species, which occur more frequently on Salix caprea than 
on other host . The commonest pathogenic polypore spec ies are Phel/inus conchatus 
and P. punctatus. Among the saprophytic species Polyporus varius and P. tubaefor
mis reach their maximum occurrence on Salix caprea. Also a mall "form" of P. 
squamosus grows on thi s host. 

The most famous of the polypore species growing on this fairly big willow is 
Haploporus odorus. lt is nowadays a vulnerable spec ies in Finland. Other rare 
polypores are Daedaleopsis conjragosa , Skeletocwis nivea and the coniciaceous 
fungus Granylocystisflabel/iradiata. 

Tuomo Niemelä , Luonnontieteellinen keskusmuseo , kasvimuseo , sieniosasto , Hä
meemie 153 B, 00560 Helsinki , Heikki Kotiranta , Vesi- ja Ympäristöhallitus , Luon
nonsuojelututkimusyksikkö, Pohjois-Rautatienka111 21 B, 00210 Helsinki 

Pajukasvien runsaslajises a heimo sa 
vain haavalla on Suomessajonkinlaista 
taloudellista merkitystä. Heimo sa on 
sen sijaan useita rikkakasveiksi arvioi
tuja pensa ita tai puita . iitä tavataan 
yleisinä koko maassa ja ne tarjoavat 
elannonsuurelle joukolle sieniä. Van
hat tai kaatuneet haavat ovat aina met
sää samoavan lahosienitutkijan kiin
nostuksen kohde. Suurilla hopeapajuil
la, piilipuilla ja i oriippapajuilla elää 
joitakin komeita, eteläisiä kääpiä . Tun
turipajujen tyvistä voi huolellinen ie
ne täjä löytää esimerkik i harvinai en 
pikkukennokäävän (Datronia stereoi
des). 

Raidan tärkeys sienten i äntäpuuna 
selvinnee vähite llen. Itse puuhan on 
kuin vaatimattomuuden perikuva -
pait i keväällä kukkiessaan. Raidoi a 
ka vaa muutamia hyvin yleisiä sienila
jeja, jotka helposti tuudittavat uskoon, 
ettei muuta ole odotettavi akaan. 

Yleisiä lajeja 

Pieni, kova ja tummanruskea raidan
kääpä (Phellinus conchatus) on raidal
la yleisin; vanhenevat puut saavat sen 
lähes kohtalonomaisella varmuudella, 
kasvoivatpa ne missäpäin Suomea hy
vänsä. Raidankääpä näyttää lahottavan 
puutansa lähes koko pituudelta, sillä 
itiöemiä on usein, paitsi alle metrin 
korkeudella, myös korkealla rungossa , 
mi tä niiden havaitseminen voi olla 
vaikeaa. U eimmiten raidankäävän 
pienet lakit ovat sievästi sammalten 
peitossa (kuva 1 ). e ovat ruskeita , pit
käikäisiä mutta hida ka vui ia ja esiin
tyvät yleensä kymmenien lakkien ryh
minä. 

Kuhmukäävän (Phellinus punctatus) 
aluksi litteät, myöhemmin ojennetun 
haui lihaksen muotoi et ruskeat , lakit
tomat itiöemät voivat peittää raidan 
runkoa niinkuin lähe mitä muutakin 
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kotoista lehtipuutamme. Toisin kuin 
raidankääpä, kuhmukääpä on tehokas 
loinen , joka pian tappaa hallitsemaosa 
oksan tai rungonhaaran . Muita yleisiä, 
eläviä puita uhkaavia lahottajas ieniä 
raidalla on vain arinakääpä (Phe/linus 
ign iarius ). Taulakääpä (Fomes fomen
tarius) voi tosin joskus tarttua siihen, 
mutta on pohjimmiltaan koivun lahot
taja. 

Kuolleet, maahan sortuneet raidat 
ovat kelvolli sta kasvualu taa monille 
sienille. Samettijalkaisten talvijuurek
kaiden (Fiammulina velutipes) sievät 
lakkiryhmät kori stavat runkojen hal
keamia myöhäissyksyllä, pakkasten jo 
tultua ja usein vielä huhtikuu ssak in 
(Ryman & Holmåsen 1987). Jalkakää
pien (Polyporus) suure a suvussa on 
joitakin raitaa suosivia lajeja , kuten 
mustasukkakääpä (Po lyporus varius), 
torvikääpä (P . tubaeformis) ja suomu
kääpä (P. squamosus) . Suomukääpä 
kasvaa Etelä-Suomessa me lko yleisenä 
vanhoissa jaloissa lehtipuissa, mutta 
pienet suomukäävät, joita on löydetty 
lähes koko Suomesta ovat peräi sin pa
jui ta ja usein raidoista. ämä pienet 
suomukäävät ovat uhanalai sia har
vinaisuuksia. 

Katkokääpä (Amyloporia xantha) on 
yleisimmillään vanhoissa, kuoretto
rni ssa mäntykeloissa ja muissa hyvin 
kuivi ssa havupuurungoissa. Varsi nkin 
Pohjois-Suomessa sen tapaa kuitenkin 
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toi sinaan kaatuneista raidan rungoista . 
Kumma kyllä , se on raidassa kasvaes
saan usein kirkkaan sitruunankeltai
nen , vaikka perusväri havupuissa on 
kermanvalkoinen. Kyseessä lienee kui
tenkin sama laji, sillä värivaihtelun voi 
löytää yhdestäkin itiöemästä. 

Harvinaiset lajit 

Oikein tai väärin, mutta vasta har
vinaisten lajien löytyminen saa bioJo
gin todella syttymään. Raidan sienissä 
näitä "sytyttäjiä" on kuitenkin melko 
vähän ja ne kasvavat vanhoissa puissa. 
Siksi s ieniharrastaja tunteekin surua 
si itä, että vanhat , ränsistyneet raidat on 
siivottu metsistä pois rutiininluontoi
sest i. Rumiahan tuollaiset sortuvat 
puut saattavat olla metsämiehen sil
mään, mutta juuri ne vetävät sienihar
rastajaa puoleensa magneetin tavoin. 
Soukka ja melko matala raita s iellä 
täällä ei varmaan haittaa tehometsäta
louttakaan , joten raidansäästökampan
ja onkin tervetullut uusi ohje metsän
hoitoon. 

Raidalla kasvavista sieniharvinai
suuksista kuuluisin on raidantuoksu
kääpä (Haploporus odorus) (kuva 2), 
joka tarjoillaan melkein aina esimer
kiksi harvinaistuvasta, uhanalaisesta 
kääpälajista (Rassi ym. 1985). Se on 
myös ainoa kääpälaji, joka kasvaa vain 
·raidalla. Suosio perustuu paljolti sen 
vahvaan, miellyttävään aniksen- man-

Kuva 1. Raidankääpä on koko Suomessa yleinen raidan lahottaja.- Valokuvat Tuomo iemelä. 
Fig. 1. Pilellinus concilarus is the most common polypore species on Salix caprea in Finland. -
Photographs Tuomo Niemelä. 

Kuva 2. Raidantuok ukääpä on aluksi valkoinen , myöhemmin päältä musta, aniksentuoksuinen kää
päharvinaisuus.Se on uhanalainen koska vanhojen raitojen ei anneta kasvaa metsässä. 
Fig. 2. Haploporus odorus is today a threatened polypore in Finland. It grows only on Salix caprea. 

Kuva 3. Etelänsärmäkääpä on eteläinen, raitaryteikköjen tyylikäs asuka . 
Fig. 3. Daedaleopsis confragosa i a rare outhern specie in Finland. It grows in semiurban Salix 
caprea thicke ts. 

Kuva 4. Etelänsärmäkäävän säteittäi esti pidentyneet pillit muuttuvat kosketuskohdissa vaalean 
liilanvärisiksi . 
Fig. 4. The .pores of Daedaleopsis confragosa. 
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telin tuoksuun , joka tekee siitä helpo ti 
tunnettavan. Tuoksu on vo imakas ja 
sen voi kosteassa syyssäässä sorsajah
din aikaan (tosin eri paikassa) tuntea 
kymmenien metrien päähän. Se on 
myös vanh impia kirj allisuuteen doku
mentoiluja sieniharvinai suuk ia Suo
messa, si llä Linne (1969) kertoi sen 
käy ttötavoista Lapinmatka -kirjas aan 
1732. Silloin tuo kookas, a luk i valkoi
ne n, myöhemmin tumm apintainen kää
pä oli vielä tavallinen Lapin puronva r
sien suurissa raidoi ssa, j a suosittu lah
jaesine ja liinavaatteiden haj u te . Rai
dantuoksukääpä es iintyy kautta pohjoi-
en havumetsävyöhykkeen ja e on hy

vi n harvinaine n lähe kaikkia lla, mm. 
Pohjoi s-Amerikassa . Run sa in e lienee 
Obin j a sen ivujokien laajoilla tulva
tasangoi ll a Siperiassa, mi ssä s itä on 
käytetty paits i liin avaatte ide n raikasta
j anå, myös suitsukkeena kirkois a. 
Keski-Suomen raidantuoksukäävän vii
me iset esiintymät ovat tihei ssä, suojel
luissa tai muuten lähes luonn ontilais is
sa metsissä, lähellä kostean rämel ai
kun, korpipainanteen tai lähteen reu
naa . Sen harvoj a kasv upaikkoja uhkaa
vat kuitenkin avohakkuut. Suuret mo
nitoimikoneet ruhjovat raidat, vaikka 
niitä ei e hkä o li i tarkoitettukaan kaa
dettav iksi. 

Raidan ekologinen mukautuvuus li
sää sillä kasvav ien sien ten lajimäärää, 
vaikka se ei erityisen run a kaiken 
kaikkiaan olekaan. Etelä-Suomen leh
tojen , pellonreunojen ja joutomaiden 
raidat saavat "vieraakseen" toista ie
nilajistoa kuin aarniometsien yk ittäi -
puut. Etelänsärmäkääpä (Daedaleopsis 
confragosa) (kuva 3) on meillä aika 
harvinainen, mutta siitä tunne taan sup
pea-atai ia, joskus hyvinkin run aita 
esi intymi ä pitkin etelärannikkoamme. 

ämä paikat ovat tuoreita ja rehevä
kasvuisiaja ni issä on runsaa ti käsivar
ren vahvui sia , jo hieman ränsi tyneitä 
raitoja korkeahkona metsikkönä. Ete-
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länsärmäkääpä on siro, ohut ja hylly
mäisesti ulkoneva, teräväreunainen. 
Säännölli set pillit ovat sä teittäises ti pi
dentyneitä (kuva 4) ja kuivi a itiö
emissä melkein helttojen näkö is iä; 
nuorina ne ovat kermanvaaleita ja aa
vat kosketukse ta tai kuivuessaan hen
non liilanvärin, mutta vanhemmite n 
nii tä tulee mustanruskei ta. Ete län är
mäkäävän toimeentulo näyttää riippu
van runsaista raitae iintymi tä , missä 
tämä lyhytikäinen sieni vo i sä il yä iir
tymällä puusta toiseen. Yhden raitary
teikön raivaaminen voi silloin hävittää 
harvinaisen sieni laj in hyv inkin laajalta 
alueelta. 

Suurimpia raidan kääpäharvinai-
uuksia on lehto ludekääpä (Ske letocu

tis nivea). Se on litteä ja pienilakkinen 
maahan painuneen puun lahottaj a, jon
ka tava ttom an pieniä pillej ä vo i olla 
jopa kymmenen millimetrillä. Lehto lu
dekääpä on löydetty raidasta e ime r
kik i Hels ingin Kumpulasta, paikasta, 
joka on nyt "neutraloitu" puistoksi . 
Ahvenanmaalla lehtoludekääpä sen
tään ielä kasvanee melko yle isenä, 
mutta siellä en i äntäpuuna on aarni. 

Suomen o rvakas lajis ton (Cortici
aceae-heimo) levinneisyys ja isäntä
spesifisyy on tois taiseks i vielä se lvit
tämättä, mutta ra ita e i lie ne mi ssään 
päin Suomea e rityi en tärkeä millekään 
or akkalajille. Hyvi n harvinainen päh
kinäorvakka (Granulocystis f labellira
diata) näyttää nimestään huolimatta 
kuitenkin uosivan ru skovuotikan ( Hy
menochaete tabacina) valmiiksi lahot
tamia rajtoja . 
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Raita ja hyönteiset 

Rauno Väi sä nen 

Väisänen , R. 1990: Rai ta ja hyönteise t. (lnsec ts in and on Salix caprea)- Sorbifolia 
21(3): 133-137. 

The ani cle briefly reviews the insect fauna of 5alix caprea and describes different 
ways of utilizing thi s tree . The insec t fauna feeding on 5. caprea i enormous 
exceeding that of most other Finni sh tree . However, most of the insec ts are 
polyphagous or at !east oligophagous on the genus 5alix. Surpri singly few mono
phages are known. Still , 5. caprea has a high priority for nature con ervation 
maintaining such a biodiver ity. 

Rauno Väisänen, Vesien- ja ympärisrömurkimuslairos, PL 250, 00101 Hel sinki . 

Raita (Salix caprea) on Suomen pui ta 
merkittävimpiä luonnon monimuotoi
suuden kannalta. Raida lla elänee satoja 
hyönteislajeja, joi sta kuitenkin vain 
harvat ovat yksinomaan raitaan eri
koistuneita- useimmille kelpaavat ai
nakin muut pajut sekä usein myös haa
pa. Raidassa ja muissa pajuissa on il
meisen vähän sellaisia aineita, jotka 
vaikuttaisivat hyöntei si in karkotteina 
tai haittai s ivat niiden toukkien kehity -
tä. Siksi raita onkin moniruokaisten 
hyönteisten suosiossa. Kemialli sen 
puolustautumisen korvaa raidan teho
kas lisääntyminen ja nopea kasvu. 

Seppäsen ( 1970) mukaan Suomen 
suurperhosista 189 lajia käyttää ravin
nokseen raitaa tai muita pajuja . Suur
perhosille raita on kiiltopajun ohella 
ehkäpä tärkein ravintopaju. Muiden 
lehtipuusukujen edustajista lähimmäs 
Sa!ix-sukua yltävät Betufa (181 su ur
perho ta) ja Popufus (112 suurperho -
ta); selvästi taakse jäävät Alnus 94, 
Quercus 86, Sorbus 85 , Prunus 81, Ti
lia 50, Coryfus 38, Ufmus 22, Acer 20 
ja Fraxinus 19 suurperhosta). Havu
puut ovat tässä uhtee sa varsin vaati
mattomia: Picea 19, Pinus 18 ja Juni
perus 13 suurperhosta. Edes ac-

cinium-suku puolukoineen ja mu stikoi
neen ei 143 suurperhosenaan yllä paju
jen tasolle. Samantapainen on tilanne 
useissa mui ssak in hyöntei sryhmi ssä . 

Lehden syöjät 

Useimmat ra idan perhoset elävät lehtiä 
nakerrellen . Suuret piikkiperäise t pop
peli- (Laothoe populi) ja sini si lmäkii
täjän (Smerinthus oce flatu s) toukat 
ovat yleisiä, samoin haarukkakehrääjät 
(Cerura vinula ja Furcula furcula; ku
va 1 ), hammaskehrääjät (mm. Eligmo-

. donta ziczac) ja pys typerät (Clostera 
pigra, C. curtula ja C. anachoreta) . 
Elää raidalla yksivärisen valkea raita
kehrääjäkin (Leucoma salicis), jolla on 
joinakin vuosina suuria massaesiinty
miä. Sillekin kelpaavat raidan li säksi 
muut pajut ja haapa. Moniruokaisten 
iltayökkösten (Acronicta rumicis jaA. 
auricoma) ja tupsutoukkakehrääjän 
(Orgyia antiqua) helposti tunnettavat 
karvaiset toukat ovat elokuussa tavalli
nen näky raidalla. Reunu stäpl ä- (Lo
maspilis marginata) ja varpukudo mit
tari ( Hydriomena furcata) ovat samoin 
yleisiä. Päiväperho toukkia ei sen si 
jaan juurikaan tapaa, lähes ainoa poik-
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Kuva 1. Haarukkakehrääjän (Cerura vinula) toukka syö raidan leh ti ä heinä-elokuu sa. - Valokuvat 
Päivö Somerma. 

Fig. 1. Ceru/a vinu/a feeding on Salix caprea leave . - Photog raphs Päivö Somerma 

keus on suruvaippa (Nymphalis amio
pa), jonka mu sta t, punakirjauksiset , 
piikkikarvai set toukat elävät ryhminä. 
Vaikka näistä lajeista tuskin yk ikään 
on raitaan täysin sidoksis a (Seppänen 
1970), monet lajit käyttävät sitä päära
vintonaan sen runsauden , suotui sien 
kasvupaikkojen tai lehtien kemiall isten 
ominaisuuksien takia . Raid alla elää 
myös suuri joukko pikkuperho ten 
toukkia, esimerkiksi Ectoedemia inti
mella, Stigmella salicis , Argyresthia 
pygmaeel/a , Teleiodes notatella ja 
Pammene populana vain muutamia 
mainiten (es im. Emmet 1988). Kaikki 
perhostoukat eivät avoime ti nakertele 
lehden reunoja. Esimerkiksi Phyl
lonorycter dubitellan toukka "miinaa" 
eli tekee koverteita lehden si äll e, yc
teola degen erana elää versojen karvai
silla lehdillä harvassa se ittikudokse a 
ja Apotomis capreana tiiviin lehti i
doksen suojaamana, kun taas Coleo
phora similella ja C. albidella -pu t

koit kanniskelevat mukanaan pientä t
karinmuotoi ta toukkapussia . 

Esimerkkejä raidan lehdillä e lävistä 
lajei ta löytyy useista muistakin hyön
tei sryhmistä. Imevä ui ista mm. Psal
lus a/ni ja Lygus rugicollis -luteet elä-

ät u ein pajuilla ja Ma cropsis cerea ja 
M . prasina -kaskaat vain raidalla sekä 
muilla pajuilla Macrops is infuscata 
Linnavuoren (1966, 1969) mukaan pel
kästään raidalla. Li ää raitaan erikois
tuneita on sahapis ti ä is i sä: Amaurone
matus excellens, Pteronidea careae , P. 
pavida ja ematus joergenseni (Med-

edeva 1988 , Viitasaari, uull. tieto). 
Sahapi tiäi istä toki monet muutkin la
jit elävät pajuilla (Kontuniemi 1960). 
E imerkik i Pamphilius gyllenhali elää 
pääa iassa raidalla, ty ypilli e ä leh
denreunakäärö ä (Viitasaari 1982). 
Kak i iipi i tä raidan ja muiden paju
jen lehtiä käyttää mm. Agromyza sali
cina -miinaajakärpänen, joka tekee ko
verteen lehden alapinna lle (Spencer 
1976) . ft eomyia capraea -äkämäsääski 
tekee puutuneita monilokeroi ia , epä-
äännölli en muotot ta äkämiä raidan 

lehtiin (Tien uu 1960). 
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Pölyttäjät ja norkonsyöjät 

Pajujen kukinta on kevään kohokohta 
hyöntei st ieteilijöille. Eritoten kokki
villa raidoilla käy öisin satamäärin yö
perhosia , joiden joukossa on sekä ke
väällä kuoriutuvia (mm. Orthosia-su
ku) että aikuisena talvehtivia (mm. Co
nistra- ja Lithophane-s uvut) lajeja. 

äistä Orthosia-suvun uomalainen ni
mi raitayökköset viittaakin juuri ai
kuisten runsaaseen kukillakäyntiin ei
kä suinkaan toukkien ravintokasveihin . 
Perhosten yksilömäärät ovat keväisin 
raidan kukinnan aikaan yleensä mahta
via. iitä ei aina ylitetä parhaina ke ä
öinäkään, vaikka yöt ovat s illoin paljon 
lämpimämpiä. Pajun kukinta näyttäi i 
näin äätelevän merkittävä ti monien 
perhosten esiintymistä, mutta asia voi 
tietenkin olla myös toi in päin: raidan 
"kannattaa" käyttää hyväksi runsa pö
lyttäjien joukko keväällä. Raita on pa
juista parhaita, ko ka e paitsi kukkii 
yleensä runsaasti myös kasvaa varsin 
usein lämpimillä, avoimilla paikoilla, 
millä on varmasti melkoinen merkity 
perhosille kylminä kevätöinä. 

Päivi in raidan kuki ssa käy runsaa ti 
kimalaisia ja kaksi siipi iä ekä päivä
perho ista erityisesti talvehtineita it
ruunaperhosia (Gonepteryx rhamni). 
Kimalai ille pajujen kukinta tarjoaa 
keväis in runsaan ravintolähteen. Ilm an 
pajuja kimalaisyhdyskunnat tuskin tu
lisivat toimeen, vaikka mesilähteiden 
valikoima olisi myöhemmin ke äiJä 
kuinka monipuolinen. Keväällä raita 
on leskenlehden ohella tärkein kukkia 
suosivien kärpä ten ravinnon lähde. 
Raidan kärpästen joukossa on varsinai
sia talvilajeja , jotka aikui tuvat myö
hään syksyllä ja kuolevat viimeistään 
toukokuu a (es im. Chionomyia vetu
la), luonteenomai sia kevätlajeja (Bom
bylius major, lteaphila macquarti , Em
pis borealis , Cheilosia grossa, Melan
gyna /asiophtha /ma , M . barbifrons, 
Myopa strandi, Egle-lajit, Gonia orna-
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ta, G. fasciata), kautta vuoden aikuisi
na tavattavia kärpäsiä (Musca autum
na/is, Orthellia caesarion, 0 . cornici
na, Pollenia rudis , P. varia, P. vaga
bunda, P. vespillo, Boreellus terra
enovae) ja lajeja, jotka eivät pysty ai
kui ina talvehtimaan , mutta esiintyvät 
läpi koko kesäkauden (mm. Syritta pi
piens , Sepsis communis , Scatophaga 
stercoraria) (Tiensuu 1949). 

Myös "pajunkissat" elättävät muuta
mia hyöntei iä. Huppu- ja vaaleakel
tayökkönen (Xanthia togata ja X. icte
ritia) elävät nuorina toukkina pajujen 
norkoissa ja myöhemmin lehtikarik
keessa (Mikkola & Jalas 1977). Etelä
ja Keski-Suomessa yleinen raitapikku
mittari (Eupithecia tenuiata ) on hiukan 
erikoistuneempi: toukka syö useimmi
ten raidan eminorkkoja (Mikkola ym. 
1989). Kärpäsi stä Egle-s uvun lajit elä
vät amoin raidan norkoi ssa (Uffen & 
Chandler 1978). 

Oksien ja rungon lajisto 

Raitojen oksistossa näkee usein hyön
tei sten aiheuttamia äkämiä. Perhosiin 
kuuluvan äkämälasisiiven (Synanthe
don flavi ventris) elintavat opittiin tun
temaan Suomessa kunnolla vasta 1970-
luvulla. Äkämälasisiiven toukka tal
vehtii kaksi kertaa , sen pitkänomaisia, 
.munanmuotoisia, ylöspäin kapenevia 
äkämiä on ekä raidassa että eräissä 
muissa pajuissa (Fibiger & Kri stensen 
1974 Vuola &· Korpela 1980). Pieni 
Compsidia populnea -jäärä tekee hie
man amantapaisen äkämän, jo sa on 
tavalli ses ti tumma hevo enkengän
muotoinen läppä , jonka alta tulee pu
nertavaa tiivistä purua . Se elää paitsi 
raidalla myös haavalla. Vain tällä jää
rällä loi ii Billaea irrorata -kärpänen 
(Tiensuu 1963). Äkämälasi iiven tai 
edellämainitun jäärän aikuisia tapaa 
äärimmäisen harvoin , vaikka äkämät 
ovat kohtalai en yleisiä. Rhabdophaga 
salicis -äkämäsääski tekee myös sa-
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Kuva 2. Kankuri (Lomia rextor) on vanttera jää
rä, joka elää usein kuolleissa raidoissa ja raidan 
kannoissa. Lymyilevää aikuista pääsee harvoin 
näkemään. 

Fig. 2. Lomia textor often lives in dead goat 
willows. 

mantapaisen äkämän, mutta äkämän 
epäsäännöllisesti kupruilevalla pinnal
la on yhden selvän aukon sijasta useita 
pieniä reikiä (Vuola & Korpela 1980). 
Pikkuperhosista Cydia servillana -kää
riäinen aiheuttaa hoikan äkämän yksi
vuotiseen raidan oksaan tavallisesti ii
mun tyveen (Emmet 1988). Hexomy:a 
simplicoides -miinaajakärpänen tekee 
raidan, harvemmin muidenkin pajujen , 
oksiin soikeita oksaäkämiä, usein muu
tamia peräkkäin samaan oksaan (Spen
cer 1976). Myös Agrilus subauratus 
-jalokuoriainen elää tavallisimmin rai
dan oksissa (Bfly 1982). 

Vahingoittuneissa ja osittain 1ahoa
vi sa raidan rungoissa ja niissä ka va-
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vissa sienissä elää monipuolinen hyön
teislajisto. Siihen kuuluu monia kova
kuoriaisia, joista mm. komeat Aromia 
moschata, Rusticoclytus pantherinus ja 
Anaerea similis -jäärät elävät pääasias
sa raidois a (Bfly & Mehl 1989). Näitä 
lajeja tavataan mm. Helsingin seudul
la , myskijäärää (Aromia) esim. Suo
menlinnassa ja Munkkiniemessä puis
tojen vanhoissa puissa. Raidan run
goissa elää myö yleinen puuntuhooja 
(Cossus cossus) ja pari harvinaista la
sisiipislajia (Sesia bembeciformis, Sy
nanthedon formicaeformis). Pistiäisis
tä punajunkia (Xiphydria prolongata) 
tavataan meillä yleensä aurinkoisilla, 
kuivilla paikoilla raitojen rungoissa. 
Sillä on symbionttina jokin pikipalloa 
muistuttava noki sieni (Viitasaari 
1984). 

Kuolleissa raidoissa elää monia ko
vakuoriai ia (kuva 2), joista useimmat 
voivat käyttää muitakin lehtipuita , 
eräät havupuitakin. Itse puulajia tär
keämpää lienee lahottajasieni ja run
gon pienilmasto, sen kosteus ja lämpö
tila. Raita on kuitenkin parhaassa pääs-
ä aarniometsien lahopuuhyöntei sten 

ruokalistalla niin, että jalopuiden ohel
la vain haapa järeämpänä voi kilpailla 
raidan kanssa lajistonsa monipuolisuu
de sa. 

Haapojen tavoin raidat ovat tärkeitä 
myö etanoille ja monille vaateliaam
mille maakotiloille. Kotiloiden loisina 
puolestaan elää mm. Sciomyzidae-hei
mon kärpäsiä. Raidan vaikutus metsän 
lajistoon on monivivahteinen. 

Raita ja uhanalaiset hyönteiset 

Yksis tään raidalla tavataan vain harvo
ja uhanalaisia lajeja. Ampiaista ai
kui ena mui tuttava raitala isiipi (Se
sia bembeciformis) elää vanhojen rai
tojen juuri toi a, rungon tyvissä ja 
kuivissa kannoissa (Vuola & Korpela 
1977). Sen arveltiin jo hävinnyen Suo
me ta, mutta 1980-luvulla se on löyty-
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nyt uude llee n va rmuudella yhdestä pai
kasta. Lisäks i mahdollisia tämän per
hosen toukkia tavattiin kiistel iyltä Ta
laskankaan alueelta. Toinen raid an 
uhanalainen on raitakampa epikkä 
(Mic rorhagus /epidus). Se on pieni , 
tumma kovakuoriainen, joka on tavattu 
vain K arj a lo hj an Karkali sta ja Hyv in
kään Kytäjältä (Rassi ym. 1986). 

Harvoin ylimalkainen uhanalaisuus
tarkas telu on kuitenkaan nurinkurisem
pi kuin raidan tapauk e a. Lukui at 
lehtipuiden uhanalai set hyöntei s lajit 
pystyvät ilmeisesti käyttämään raitaa 
ravintonaan. Raita voi oll a monien 
uhanalai stenkin lajien pääasiallinen ra
vintokohde, mutta tulee väheksytyk i, 
ko ka ei ole ainoa. Raidalla on erittäin 
suuri merkitys koko boreaali en met ä
ekosysteemin , perintei sen ihmisen 
muovaaman maaseutumai seman ja jo
pa kaupun kien pui stojen ja joutomai
den laji s tolli sena monipuoli tajana. 
Vanha raita herättää aina hyönteistie
te il ijän kiinnostuksen; jo tästäkin sup
peasta lähtöko hda ta se ansaitsee tulla 
otetu ksi huomioon a lueiden suojeluar
voa puntaroitae a. 
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Tallinnan puista ja pensaista 

Ji.iri Elliku, Heldur Sander ja Marina Shestakov 

Elliku, J. , Sander, H. & Shestakov M. 1990: Tallinnan pui ta ja pensaista. (On the 
woody taxa in Tallinn, E tonia.)- Sorbifolia 21 (3): 138-140. 

During 1973-75 and 1977-89 variou land use ca tegories on more than 1 000 ha 
were dendrologically inve tigated in the City of Tallinn and suburbs. The dendro
flora of Tallinn is represented by 621 taxa of woody plant : 363 species, 6 sub
species, 23 varieties , 8 form . 31 hybrid and 190 cultivars of tree , hrubs , semi
shrubs and woody lians. 76 pecies belong to Lhe native dendroflora of Estonia. The 
origins of woody plant taxa i a follow : Ea t Asia 97. Central Europe 92, orth 
America 91, Siberia II , Central Asia 7 and Caucasu 3. The number of taxa of wide 
areas is 107 and that of cultivars and hybrids 213. Thegreen area of Tallinn are 
characterised by the great relative importance of introduced taxa. ln our opinion. 
instead of relying heavily on introduced taxa we should pay more attent ion to the 
native tree and shrub flora in planning our green areas. 

Jiiri Elliku, Heldur Sanderja Marina Shestako1•, Eesti Readuste Akadeemia, Tallinna 
Botaanikaaed, K/oostrimetsa tee 46 , 200019 Tallinn , Esronia 

Tallinnassa on tutkittu puulajitieteelli
sesti kahteen otteeseen, vuosina 1973-
75 ja 1977-89, kaikkiaan 1 020 hehtaa
ri a hyv inkin eritai ia ympäri töjä . 
Kootun aineiston avulla on selvitetty 
puu- ja pensas lajiston jakautuminen 
erilaisten maankäyttömuotojen ja vi
heraluei den mukaan. Tutkimuksen ul
kopuolelle jätettiin omenapuut, heru
kat, ruusut j a sy reenit. Selvity ten pe
ru teella Tallinnan kaupunkialueella 
kasvaa 621 eri taksonia pu uvarti ia 
kasveja. e jakautuvat 48 heimon ja 
125 suvun kesken . Tall innan kasvitie
tee lli en puutarhan alueella viljellyt 
puuvarti set kasvit eivät ole mukana 
näissä luvuissa. 

Eri taksoneja on tavattu euraava ti : 

lajeja 363 (58,5 %) 
a lalajeja 6 ( 1.0 %) 
muunnoksia 23 ( 3.6 %) 
muotoja 8 ( 1.3 %) 
ri teymi ä 31 ( 5.0 %) 
lajikkeita 190 (30.6 %) 

Havupui ta on edu tettuina kaikki
aan 13 sukua ja 149 taksonia joi ta 50 

on lajeja 84 lajikkeita ja loput ovat 
alalajeja muunnoksia tai muotoja. 

Eest in luonnonvaraiseen puu- ja pen
a lajistoon kuuluu Tallinnan puuvarti
i ta ka vei ta lajeja 76 (20.9 %). 

Taulukko 1 osoittaa Tallinnan puu-, 
pen as-, puolipen as- ja puuvartisten 
köynnö tak onien jakautumisen eri
tai ten viheraluetyyppien ke ken. Yk-
ityi et puutarhat ovat run aslajisim

mat sillä nii tä on tavattu 78.7% kai
ki ta kaupunkialueella kasvavista puu
varti stak onei ta. Seuraavaksi eniten 
lajeja on kan anpui toi a ekä entis
ten esikaupunkien, kuten Kalamajan ja 
Kadriorun , pihoilla ja puutarhoi sa. 
Havupuita ka vaa kaikkein eniten puu
tarhoissa eli 139 tak onia,joka on 93.3 
% havupuiden koko tak onimäärä tä. 
Vähiten havupuita on Vanhankaupun
gin (Vanalinn) pihoilla- vain 4 tak o
nia . 

Tallinnan kaupunkialuetta voi pitää 
pohjoi een sijaintiinsa nähden huomat
ta an runsaslajisena puuvartisten kas

ien kannalta. Vertai luna mainitta-



SORB IFOLIA 21 (3) 1990 139 

Taulukko 1. Tallinnan puuvartisten kasvien taksonien jakautuminen eri laisten viheralueiden 
kesken 
Tab /e 1. The divi sion of woody raxa wirhin mrious /and use and green area caregories in the 
City of Tallinn. 

1 = Puu va rti s taksonien lukumäärä, no. of raxa 
2 = Osuus pu uvart i stakson ien koko määrästä , (62 1 taksonia ) , percent of a/1 woody taxa 
(62 1 raxa) 
3= Havupuutaksonien lukumäärä. no. of coniferous taxa 
4 =Osuus havupuutaksonien koko määrästä ( 149 taksonia ), percent of a/1 coniferous taxa ( 149 
taxa) 

Vi heralu etyy p it , green area categories 

Omakotialueiden puutarhat ja teollisuusaluei-
den v iheriö t, privare gardens and indusrrial 
plamarions 

Kansanpui s tot , pubtie parks 

Entisten esikaupunkien pihat ja puutarhat (Ka-
lamaj a, Kad rioru ), yards and gardens of f or-
mer suburbs 

Uus ien kerrostaloalueiden viheriöt (Musta-
mäe, Lasnamäe) , green areas of new aparr-
ment blocks 

Entisten kesäpalatsien pui stom aise t alueet , 
parks surrounding form er summ er-palaces 

Hautausmaat. cemeteries 

Pienviheriö t as utuksen pi irissä, sma /1 green 
areas around dwellings 

Pääos in metsäi se t luonnonvaraiset alueet. 
natural (mainly wooded) areas 

Katujen varret , srreet planrings 

Vanhankaupungin (Vana linn) pihat. yards in 
rhe Old City 

koon , että Riiassa on puuvarttsta kas
veja lue tteloitu 593 taksonia (Cinovs
ki 1982). 

Tallinnassa on u lkomai sia puu arti 
sia lajeja huomattavan run aa ti. ja 
näistä harvinai s immat on e itetty tau-

1 2 3 4 

489 78.7 % 139 93.2 % 

213 34.3 % 22 14.8 % 

194 31.2 % 23 15.4 % 

169 27.2 % 20 13.4 % 

1 

163 26 .2 % 26 17.4 % 
1 

1 

121 19.5 % 36 24 .2 % 

1 
117 18.8 % 12 8.1 % 

1 
112 18.0 % II 7.4 % 

1 

96 15.5 o/o 13 8.7 % 

74 11.9 % 4 2.7 % 

luko ssa 2. Mainittakoon v ielä, että alp
piruusuja on 22 taksonia sekä runsaasti 
hernesypre s iä (Chamaecyparis pisife
ra) , lawsoni nsypress iä (C. la wsoniana) 
ja eyroopanmarjakuu sen (Taxus bacca
ra) laj ikkeita. Olemme kuitenkin sitä 
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mieltä, että tulevaisuudessa pitää yhä 
enemmän kiinnittää huomiota koti
maisten puu- ja pensaslajien Ii äämi
seen ja istuttami een puistoissamme ja 
viheraluei llam me. 

Taulukko 2 . Luenelo eräistä Tallinn an harvinai 
simmi sta puuvartisista tak soneista. 

Table 2. Li st of some of the rarest woody taxa in 
Tallinn. 

Abies fraseri, virginianpihta 
A. holophyl/a , ussurinpihta 
A. /asiocarpa, lännenpihta 
A. sachalinensis, sahalininpiht a 
A. veitchii, japaninpihta 
Acer plaranoides ' Crimson King ', orlean in
vaahtera 
A. platanoides ' Cucullatum ' , metsävaahtera 
A. plaranoides ' Palmitifidum ', metsävaahtera 
A. pseudoplatanus ' Leopoldii ', vuorivaahtera 
A. saccharinum, hopeavaahtera 
A, saccharinum ' Wieri', liuskahopeavaahtera 
A. spicarum, tähk ävaahtera 
A. regmentosum, amurinvaahtera 
Aesculus x carnea, punahevoskastanja 
A. octandra, syn. A.f/ava , keltahevo kastanja 
A. glabra, hevoskas tanj a 
A. x hybrida , hevoskastanja 
Aronia arbutifolia f. leiocalyx, puna-aronia 
8 erberis heteropoda, happomarj a 
8. koreana , koreanhappomarja 
8. thunbergii var. maximowic:ii , japaninhappo
marja 
8ewla alleghaniensis , keltakoivu 
8 . papyrifera, paperikoivu 
Carpinus cordata, valkopyökki 
C. rarisbonensis, valkopyökki 
Corylus avellana ' Contorta ', peikonpähkinä 
C. avellana ' Heterophylla', pähkinäpensa 
C. colurna, turkinpähki nä 
Cotinus coggygria ' Royal Purple', peruukki
pensas 
Erica herbacea 'Spr ingwood Pink ', lumikello
kanerva 
E. vagans ' Mrs . D. F. Maxwell', kellokanerva 
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Euonynws a/aws sub p. sacrosancrus , pallero
sorvarinpen as 
E. fortunei var. radican . suikerosorvarinpensas 
Fraxinus rhyncophyl/a, aarni 
Genista tincroria var. a/pestris, pensasväriherne 
Ginkgo biloba, neidonhiu puu 
Gleditsia triacanrhos, kolmioka 
Hamamelis virginiana, amerikan taikapähkinä 
Juniperus virginiana, kynäkataja 
Kalopanax picrus 
Kerria japonica 'Pleniflora', pallerokerria 
Lonicera x tellmanniana , kultaköynnöskuusama 
L. periclymenum "Quercina ', ruotsinköynnös
kuu ama 
Magnolia grandiflora . kuninga magnolia 
Malus sylvesrris subsp. mitis 'Eliza Rathke ', 
metsäomenapuu 
Microbiora decussara, tuivio 
Morus a/ba , valkomulperi 
Pachysandra terminalis 'Variegata', varjoyrtti 
Philadelphus x l'irginalis 'Girandole', kamelia
jasmike 
Picea schrenkiana, turkestaninkuu 
P. sitchensis. sitkankuusi 
Prunus ba/dshuanica . manteli 
P. mahaleb. kirsikka 
P. 1•irginiana, virginiantuomi 
Ptelea rrifoliata 
Pterocarya sp .. siipipähkinä 
Quercus petraea, talvitammi 
Rhus typhina, virginiansumakki 
Robinia /uxurians, valeakaasia 
Salix ' Britzensis", yn. S. alba 'Chermesina', 
korallipaju 
Sorbus aria. saksanpihlaja 
S. aria 'Lute cen ', saksanpihlaja 
S. hybrida, suomenpihlaja 
Syringa yunnanensis , yreeni 

Eestin kielestä uomentanut Heikki Wuorenrin
ne. 

Kir j alli uutta 

Cinov ki . R. 1982: Con ervation and u e of 
rare tree and hrubs introduced in Riga and 
Jurmala in planting of greenery. - Dendro
logical congres of ocialist countries VIli: 
24. Tbilisi . 
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Lisähavaintoja mustuvapajun (Salix myrsinifolia) koosta 

iilo Söyrinki 

Söyrinki, . 1990: Lisähavaintoja mustu vapajun (Sa lix myrsinifolia) koosta. 
(Additiona l note on the size af Salix myrsinifolia at Ruovesi, C Finland.) 
- Sorbifolia 21 (3): 141 - 142. 

Niilo Söyrinki , Topeliuksenkaru JO A 20, 00250 Helsinki 

Kesällä 1987 mittasin Ruoveden Ku
konpohjassa kasvavan mustuvapajun 
(Salix myrsinifolia) korkeudeksi 9.5 
metriä (Söyrinki 1988). Tämän latvus
kuvioltaan kaun iin puumai en emiyk
si lön rungon paksuus unohtui silloin 
mittaamatta, joten täydensin havainto
jani kesällä 1989. 

Puun runko haarautuu vähän yli met
rin korkeudella, ja sen läpimitta oli 
haarautumiskohdan alapuolella 23 cm 
ja ympärysm itta 72 cm (kuvat 1-2). 
Runko on tyvestä lähtien jotakuinkin 
tasapaksu, eikä haarautumisesta johtu
va laajentuminen vaikuttanut vielä mit
tauskohdassa metrin korkeudella . 

Ryhmissä kasvaessaan mustuvapa
jun versot tulevat tavallisesti enemmän 
tai vähemmän epäsäännölli iksi ja tois
puolisiksi. Tällaisetkin rungot voivat 
kuitenkin kasvaa melkoisen korkeiksi, 
niin kuin Vuokko (1989) on todennut 
mittauksissaan Luumäellä , missä kook
kaimmat yksi löt ylittivät 9 metrin kor
keuden. Ilmeisesti nuoruudesta - 14-
15 vuotta- johtuen niiden paksuudet 
jäivät vaatimattomiksi Ruoveden puu
hun verrattuna; vuo ilustot tosin olivat 
viimeis in ä vuo ina ohuita vain 1-2 
mm. 

Itse mittasi n ke ällä 1989 Ruoveden 
Kukonpohjassa Valkealan talon tontti
maan laidassa n. 9 m korkean puun ty
ven ympärysmitaksi 65 cm . Se kasvoi 

samassa ryhmässä kolmen suunnilleen 
yhtä korkean rungon kanssa . Puu haa
rautui kohta tyven yläpuolella kolmek
si päähaaraksi. Kasvupaikka on lehto
mai en metsikön reuna sa, jonka pää
puulajeina ovat haapa (Populus tremu
la) , hieskoivu (Betula pubescens), rau
duskoivu (8. pendula) ja pihlaja (Sor
bus aucuparia), myös raita (Salix cap 
rea ) kasvaa puumaisena. 

Vaateliaampaa puuvartista lajistoa 
edustavat pensaskokoisella nuoruus
asteella oleva siementaimesta syntynyt 
niinipuu (Tilia cordata),jonka emopuu 
-parinkymmenen metrin korkuinen ja 
saman levyinen jättiläinen -hallitsee 
n. 50 metrin päässä olevaa peltosaare
ketta (Söyrinki 1985, 1988) , sekä leh
tokuusama ( Lonicera xylosteum) ja 
koiranheisi (Viburnum opulus) . Ruoho
kasveista todistaa runsaana kasvava ja 
kukkiva metsäkurjenpolvi (Geranium 
sy/vaticum) maaperän ravinteisuudes
ta. 

Mustuvapajun samoin kuin muiden
kin Sa/ix-lajien koko- ja ikäsuhteista 
tiedetään vasta varsi n vähän. Vuokko 
( 1989) on ilmeisesti oikeas a arvelles
saan, että mu stuvapajusta vasiten hake
malla varmaan löytäi s i reilusti yli 10-
metri iä yksilöitä. Ruovedellä olen 
nähnytkin joitakin yksi löitä, jotka ehkä 
olivat saav uttaneet tällaisen korkeu
den, mutta iän mukana niiden latvuk-
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Ku vat 1-2 . Ru oveden Kukonpohjan 9.5-metrisen mustuvapajun rungon ympärykse llä on metrin 
korkeudella mittaa 72 sen ttiä.- Valokuvat iilo Söyrinki . 

Figs . 1-2. Thi s 9 .5 m tali Salix myrsinifolia grow at Ruoves i. C Finland. The girth a t 1 m is 72 cm. 
- Photographs Ni ilo Söyrinki . 

sen kärkiosa oli jo lahonnut ja katken
nut pois, joten mitta ei enää ollut todet
tav issa. 

Joka tapauksessa mustuvapaju saat
taa vapaa ti ja hä iriöttä kasvaneena ke
hittyä v iehättävän näköiseksi run ko
puuksi, jota kannattaa suosia niin luon
nonmaisemassa kuin istutuks issakin. 
Varhaiskesällä kukkie aan e on mui 
den pajuje n tavo in myös e rinomaisen 
hyödyllinen ravintokasv i niin mehiläi
sille kuin runsaall e j oukolle perhosia ja 
muita hyönteisiä. 

JGr j all isu utta 

Söyri nki. r . 1985: umpuun (Tilia cordata) 
siemenellise tä uudi stumi sesta Ruovedellä 
(62• 1o· ). (Regeneration of Tilia cordata 
from seed in Ruove i. Finland.)- Sorbifo
lia 16(1 ):29-38. 

Söyri nki. . 1988: Kookkaita pajuja Ruovedel
lä. (Tali willO\ s at Ru ove i, C Finland.)
Sorbifoli a 19(3): 118-120. 

Vuokko. S. 1989: Mus tuvapaju, mainettaan 
kookkampi. (On the ize and grow th of Sa
lix myrs inifolia a t Luumäki, SE Finland.)
Sorbifolia 20(1):26-27. 
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Onnistuneet taikoot Tammistossa 

Ri sto Murto 

Perintei set Karj a lohj an Tammisten ar
boretumin taikoo t pide ttiin syysk uun 
15.-16. päivinä. Tammi sten kunnosta
minen a loite ttiin Dendro log ian Seuran 
toimesta jo vuonna 1972 . Pentti Alanko 
on käy nyt arbo retumin läpi vuonna 
1986 j a uus inut kartan ja siihen liitty
vät lajiluettelot a lkuaan vuonna 1952 
Sakari Saa rnijoen tekemän kartan poh
j a lta. Uusittu kartta on kuitenkin tarkis
te ttava ajan tasa ll e ennen julkaisemis
taan, s ill ä a lueelta on tuh outunut ka -
veja v ie lä tämänkin jälkeen. Eräiden 
kasv ien määrittäminen on vie lä kesken 
(es im. eräät ruusut ja pensasangervot). 
Arboretumin hoi tosuunn ite lm aa va l
mi stelevan toimikunnan j äseninä ovat 
Max. Hagman , Pekka Markku1a ja 
Pentti Alanko. Toimikunta saa terve
tullutta vahvistusta vie lä tämän syksyn 
aikana arbore tumin omistajan , Di a
koni ssa laitoksen edustajan tull essa 
mukaan toimikuntaan . Pentti Alanko ja 
Pe kka Markkul a käv ivät etukä teen ar
boretumissa valmistelemassa viiko nlo
pun työsuunnitelman . 

Pekka Markkula oli edeltäkäsin 
hankkinut paikalle noin 22 m3 kivituh
kaa käytäv ien pää ll ystämi seen sekä 
noin 600 m suodalinkangasta lai tetta
vaks i kä ytävien pohj a ll e estämään kas
v illi suuden tunke utumi sta käytävälle. 
Pa ikall e varattiin myös kottikärryjä , la
pioita , vesureita ym . ta rpeelli sia työvä
line itä . Ta ikooporukan muonittami e -
ta oli huolehtinut a lueen omi staja Di a
konissa lai tos, joka tarj o i ruu at lähei
sessä Pukkil an kartanomajatalon ruo
kala sa. Kahvi t juotiin maastossa ar
bore tumin huvimajas a arvokk.aa ti 
nauti skellen. Di akonis a laitoksen puo
lesta asioista huolehti L asse Aalto. 

Tämänkertaisten ta ikeiden päätehtä
vänä oli a loi ttaa a luee n poluston kun
nostus. Se tehdään ta rkasti vanhan pol
kusuunnitel man mukai ses ti . 

Paikall e oli tullut kiitettävä m äärä 
osa lli stuji a, va ikka ilmo ittautumisa i
kaa ei o llut kui n muutama päivä Sorbi 
folian ilmestym isen viivästymisen ta
kia. Laua nta ina ta lkoissa oli II henki
löä ja sunnunta in a peräti 22 henkil öä. 

Tammiston talkoissa a loitettiin polu ston kunnos
tus ja siellä on jo yli puoli kilometriä va lmista 
kivituhkapintaista käytävää. - Valokuva Ri sto 
Murto 
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Lisäksi oli kolme lasta aloittamassa tu
levaa dendrologin uraa?. Väkeä oli se
kä omasta seurastamme että myös Loh
jan Seudun Ympäristöyhdi styksestä. 
Kaukaisimmat tulivat Tampereelta ja 
länsirannikolta. 

Töiden alkaessa porukka jaettiin 
pienryhmiin. Osa raiva i polun auki ri
suista ja pen sais ta . Osa tasoitt i polun 
pohjaa ja levitti suodalinkangasta poh
jaksi. Osa kärräsi hiekkaa, jota toiset 
levittivät ja tasoittivat. äin työt sujui
vat mallikkaasti ja yllättävän jou
tuisaan tahtiin . 

Paikoin jouduttiin polku raivaamaan 
auki moottoris ahan avulla: Siksi paljon 
se oli jo ehtinyt vuosien mittaan kasvaa 
umpeen. Polulta poistetut ta imet eivät 
kaikki menneet kuitenkaan hukkaan, 
vaan osa niistä löysi tien raivaaji en 
kasseihin tuliaisina kotiin vietäväksi . 

Mitä saatiin aikaan? 

Tammistossa ehdittiin kahden palVan 
ja yhteensä 33miestyöpäivää vastaava
na aikana kunnostaa noin 600 m val 
miiksi pohjustettua käytävää ja li säksi 
ehdittiin raivata noin 200 m käytävä
uraa. Osa oli leveämpää, noin metri stä 
pääkäytävää , ja osa kapeampaa, noin 
puolen metrin levy istä sivukäytävää. 
Lisäks i kunnostettiin pari kiviportaik
koa. Näin saatiin kunnostettua noin 1/3 
osa arboretumin käytävistä . 

Lisäksi osalta aluetta saatiin paistet
tua vaahteran taimia sekä raivattua 
aluspensaikkoa. Myös eräitä puita mer
kittiin poi stettav iksi. Joidenkin har
vinaisten lajien ympäristö ehdittiin 
myös sii sti ä . 
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Polkuverkko on siis jälleen hahmot
tumassa ja alueesta saa jo aivan toi sen
laisen vaikutelman. Se on suorastaan 
upea. yt sin ne kelpaa mennä ih astele
maan ja tutkim aan arboretumin er ikoi
suuksia. Enää ei tarvitse harhailla vi l
liintyneessä maisemassa. 

Entä tästä eteenpäin? 

Tammistan arbo retum pitäisi saada jo 
vihdoinkin arvoonsa kuuluvaan kun
toon. yt kun poluston kunnostus on 
saatu hyvin alkuun tulee si tä jatkaa ri
peään tahtiin. Pidettäköön alueell a jo 
ensi keväänä uudet talkoot! Samanai
kaisesti käytäväverkon kunno tuksen 
kans a voidaan ryhtyä numeroi maan 
arbo retumin Johkoja ja etiketoim aan 
puita. Taikoot voi taisiin j ärj es tää yh
te istyössä alueen vuokralaisen IBM:n 
kans a. Luon nollisesti paikkakunnan 
ympäristöyhdistystä kannattaa edel
leen pitää mukana toiminnassa. 

yt pitäisi myös kiireesti a lkaa alu
een puisto-opaan valmistelu. Seuran 
hallituk en oli i jo nyt ryhdyttävä miet
timään oppaan rahoitusta ja tek ij ö itä. 
Seura voisi miettiä myös mahdolli sten 
avustusten hakemista ekä kunnostu s
työhön että oppaan laad intaan. Li säksi 
on välittämä ti a loitettava neuvotte lut 
alueen tulevasta käytöstä. euvotte lu
ja tulee käydä ekä alueen om istaj an, 
Diakonis alaitoksen kans a, että myös 
alueen vuokraajan IBM:n ja Karj aloh
jan kunnan kanssa. 

Tammisto n arbo retum on saa tava 
kaikille vapaaksi tutustumi kohteeksi, 
niin opetu -, tutkimus- ja harras tu s
kä ttöön kuin matkailukohteek ikin. 
Se on o a kan alliskulttuuriamme. 
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Apikaalidominanssin puuttuminen koivusta - tuloksena 
kaunis puumuoto 

Hannu Ahokas 

Ahokas, H. 1990: Apikaalidominanssin puutluminen koivusta - tulok sena kaunis 
puumuoto. (A case of subsequent breakdown of apica l dominance in birch.) -
Sorbifolia 21(3):145-147. 

A type of apical dominance apparently limited to early developmental stages in a 
naturally occurring birch (Berula pendula) in SE Finland is described. The sub
sequent breakdown of apical dominance results in a low , wide tree without the 
differentiation of any Ieading stem. The appearance of the symptoms in a couple of 
seedlings around the main tree speaks for an inherited characteristic. The main tree 
has been under protection since 1966. 

Hannu Ahokas , Kasvinjalosruslairos , MTTK, 3 1600 Jokioinen 

Elimäellä lähe ll ä vanhaa valtatie kuut
ta, Ki ssamäen pohjoi sla idall a, Pe lto lan 
til alla (60°45' - 26o29'E) kasvaa eri
koi e nmuoto inen koivu, johon me 
1950-luvun ko ulupojat suhtauduimme 
ihailulla ja kunnioituksella. Olivatpa 
sille muutamat keksineet nimiäkin. 
Puu on saanut lains uom an rauhansa 
vuonna 1966 (Haapanen & Rass i 
1989). Koiv u e lää yhä Peltolan pihapii
rin ja pellon raj amailla , ja kasvupaik
kaa ovat sekä ihmin en että karja men
nema vuosikymmeninä muovanneet 
puun eduksi. 

Koivu n tuntomerkit sopivat rauduk
seen; en vuosika vaimet ovat kaljuja 
matalanystermäi iä, lehtilapa matala ti 
toissahainen, lehtiru oti on kalju ja he
delmänorkkosuomujen muoto on rau
du koivulle (Berula pendula) kuvat
tuun sopiva (Hämet-Ahti & Alanko 
1989). Puun korkeus, noin 2,5 m, on 
al le puolet oks i ton laajuudesta, hal
kasijaltaan noin 7 m. Kauempaa puu 
va ikuttaa matalan lakkisienen muotoi
selta (kuva 1), kuitenkaan mitään sel
vää yhtenäistä runkoa ei puulla ole. 

Kumpumaisesta juurenniskasta (hal
kaisijaltaan noin 70 cm) nousee kuusi 
alle 20:n senttimetrin vahvuista oksaa, 
jotka lyhyen pystykasvun jälkeen kaar
tuvat mutkitellen vaakasuuntaisiksi 
(kuva 2). Mitään visautumi smerkkejä 
(vert. Saarnio 1978) ei ole ulkonaisesti 
havaittavis a. 

Aivan puun viere llä on kaksi tai kol
me taimirykelmää, joista voi kuvitella 
kehittyvän kyseisen kaltaiset puut, jos 
ympäris tö säilyy avoimen ketomaise
na eikä pituuskasvulla voitokkasti kil
pailevaa puukasvustoa sa llita kehitty
vän. Rykelmissä maasta nousee 6-10 
vierekkä istä suunnilleen samankokois
ta , tyvihalkaisijaltaan alle viis isenttistä 
ilmaversoa . Tällä hetke ll ä pystysuun
taisten ve ojen voi varttu neena olettaa 
uuntaavan ka vun a sivulle päin, mis

tä näyttäisi olevan jo merkkej ä. Emo
puu sa pääverson latvaa ei lopulta vas
taa mikään oks ista. Apikaalidominans
si näyttäisi siten jääneen lyhytkestoi-
eksi ilmaversoissa, tai kärkikasvume

ri s teemiä vastaava. osa on pysytellyt lä
hellä maanpintaa, ja on kasvanut pää-
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Kuva 1 (viereinen sivu, ylhäällä) . Rauhoitettu Peltolan koivu loistonsa aikoina heinäkuussa 1969.
Valokuvat Hannu Ahokas . 

Fig. 1 (above). The protected birch at Peltola Farm, Elimäki, SE Finland, in July 1969.- Photographs 
Hann u Ahokas . 

Kuva 2 (v ie reinen sivu, alhaalla) . Ikääntyvä Peltolan koivu valmisruma a ta lveen lokakuus a 1990. 
Fig. 2 (be low). The age ing birch in autumn garb. October 1990. 

asiassa vain sivu uuntaan. Apikaalido
minanssin normaali toiminrahan saa ai
kaan sivuhaarojen py tyka vun e ty
mistä. 

Puun eminorkkotuotanto on ilmei
se ti kohtuu lli sen hyvä. Rauhoi tuksen 
takia siementen keruu vaatii kuitenkin 
erilli sen luvan . Edellä kuvatut todennä
köi et siemenjälkeläi et antavat aiheen 
olettaa, että muoto olisi voimakkaasti 
periytyvä ehkä yhden dominoivan gee
nin kautta . Koristepuutarkoituks iin 
meristeemimoni tus in vitro aattaisi 
olla kannattavaa , joskin edelleen lu
vanvaraista. Koivuilla meri steemimo
ni stus on jo todellisuutta (Ryynänen 
1989). V antaminen ei välttämättä tuota 
identt istä puumuotoa, ko ka jalojuuri-
uus saattaa oll a edel lytys ominai uu

den ilmenemiselle. Puun monistami
nen palvelisi myö puumuodon äilyt
täm i tä , mikä o li s i lopulta ekä luon
nonsuojelullisten tavoitteiden että 
maanomistajankin edun mukai ta . Bi
oottista selity tä puun poikkevaan 
muotoon ei voi kuitenkaan sulkea poi . 
Aiheuttavia eliöitä voisivat olla äkä-

mäpunkit, äkämäbakteerit ja mahdolli
sesti kasvupistees ä loisivat sienet. 

Poika ena ei puun mutkai ten oksien 
lomaan pujottautuminen ollut vaikeaa. 
Aikuisen tämä koivu pitää oksistonsa 
ulkopuolel la. Puutyy pin vähäinen kor
keu suuntaineo varjostavuus tekevät 
tä llai ses ta koivu ta kauniin, vapaasti 
muotou tuvan rajapuun avoimille ka -
vupaikoille puutarhojen ja pihamaiden 
reunamille. 

Kirjalli uutta 
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painos . - Luonnonvarainhoitotoimiston 
julkaisuja , Maa- ja metsätalousmi ni steriö , 
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Hämet-Ahti, L. & Alanko, P. 1989: Betula L. -
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vio. Pub!. Finnish Dendrol. Soc. Voi. 5:83-

Ryynänen , L. 1989: Koivuli e " koeputkilapsia" 
olukkoviljelyllä. - Met ä ja puu 

1989(5): 13-14. 
Saarnio, R. 1976: Viljeltyjen v isakoivikoiden 

laatu ja kehitys Etelä-Suomessa. - Folia 
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Dendrologinen kirpputori 

Onko jollakin ylimääräisiä Sarvaksen Havupuut -teoksia? Vaihdossa tarjotaan 
uusinta painosta Laasin Dendrologiasta vuode lta 1987 (l oppuunmyyty). -
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Tallinnan piiskapoppeleista (Populus sunom1 'Fastigiata') ja 
niiden pakkasvaurioista 

Heldur Sander 

Sander, H. 1990: Tallinnan pii skapoppe leista (Populu s simoni i 'Fas tigiata ')ja niiden 
pakkasvaurioista . (Popu lus simonii ' Fa tigiata' in Tallinn and its frost damage.)
Sorbifoli a 2 1(3): 148-152. 

The author has li sted a total of 393 poplars (Populus simonii ' Fastigiata ') from the 
ci ty area ofTa llinn during 1987 and 1988 . He gives information on their localities, 
g irth and injuri es due 10 frost. The inj uries are rated on a 6-degree scale . Almost half 
of these trees grow along st reets. a few in the parks. The gi rth of the biggest pecimen 
was 404 cm and it s he igh t 17m. The very cold winters of 1986/ 1987 and 1987/1988 
severil y damaged these poplar . Over half of all the street ide trees were dead by the 
summe r of 1988. 

Heldur Sander, Eesti NSV Teaduste Akadeemia. Tallinna Botaanikaaed, Kloostrimet
sa tee 46 , 2000 / 9 Tallinn , Estonia 

Viime vuosien ankarimmat pakkaset 
Eestissä olivat tai vella 1986/ 1987 , jol
loin mitattiin alhaisimmaksi lämpöti
laksi -3 1,4 oc Tallinnassa (kuva 1). 
Puistopui sta näyttää eniten pakkasis ta 
kärsineen piiskapoppeli ( Populus si
monii ' Fas tigiata'). 

Tutkimuksessa mitattiin kaikkiaan 
291 pii skapoppelia ja niiden vauriot ar
vioitiin sekä vuoden 1987 että vuoden 
1988 kesäaikana (taulukot 1 ja 2). am 
on ollut mahdollista verrata erikseen 
peräkkäisten pakkasta! vien aiheutta
mia vau rioita. Puiden kunto määritel
tiin 6-asteisen vaurioluokituksen avul
la (ks. Heinrich & Klotz 1980) lehv äs
tön suhteen. Asteikko on se uraava: 

1. täys in ehjä latvus 
2. le hväs tö vähent ynyt all e 25 % 
3. le hväs tö vähent ynyt 26-50 % 
4. leh västö vähentynyt 51-75 % 
5. lehväs tö vähent ynyt yl i 75 % 
6. lehdetön, täysi n kuollut puu 

Leikkaamattomat ja leikatut puut ar
vioitiin erikseen. Samantapaista Iuoki-
tusta on käyttänyt myö orrnet ( 1986) 
puustotutkimuksissaan Tallinna a. 

-35° 

Ku va 1. Tai vien 19 6/87 (yh tenäinen viiva) ja 
19 7/ (katkoviiva) kunkin kuukauden a limmat 
ab oluutti et lämpötilat Tallinnassa (Meteorolo
git e kii ezemesjatnik 1986, 1987, 1988). 

Fig . 1. Ab olu te monthly minimum temperatures 
for the winter of 19 6-87 ( olid Iine) and 1987-
8 (broken Iine) in. Tallinn. 
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Tulukko 1. Pii skapoppelien lukumäärä ja lehvästön vaurioasteiden keskia rvot eri kasvupaikoilla 
Tallinnassa . 
Tab le 1. umbers of Populus simonii "Fastigiata · and average ex tent of branch injury in different 
types of s ite in Tallinn. 

1 =pu iden lukumäärä , number of rrees 
II =puiden prosenttiosu us kussakin kasvupaikkaryhmässä, percemage of rrees in each si re group 
111 =puiden ympärysmillojen keskiarvo (cm), average girrh (cm) of rrees 
I V= lehväs tön vaurioas teiden keskiarvo vuonna 1988, a1•erage exrenr of branc/1 injury in 1988 
V= puiden lukumäärä, number of rrees 
VI =puiden prosenlli osuus kussakin kasvupaikkaryhmässä. percemage of rrees in each sire group 
VII= lehvästön vaurioas te iden keskiarvo vuonna 1987. average exrenr of branch injury in / 987 
VIII = lehvästön vaur ioas te iden keskiarvo vuonna 1988. average exrenr of branch injury in 1988 

Kaikki tutkitut 393 puU!a . 
Vertailevan tutkimuksen 291 
puu ta, 291 individuals exa-

af/ rhe 393 rrees examined 
mined 

1 Kasvupaikkoj en r yhmitys, 
type of site 

1 II 

Puistot. parks 54 1 13 ,7 

Puutarhat ja pihat , gardens 84 21.4 

Muut vihera luee t , 
44 11.2 

orher green areas 

Katujen vierusta t, 
170 43.3 

srreer planrings 

Joutomaat. wasre ground 41 10.4 

Yhteensä. roral 393 100 

Se lvityksen yhteydessä tarkas tet tiin· 
myös pii skapoppeli en kasvupaikat joi
den ryhmitys on esitetty tau lukossa 1. 
T ämä ry hmitys on saatu yhd istämällä 
maastotutkimu ten perusteella laaditut 
maankäytön ( II luokkaa) ja ka vupaik
karakenteen (9 luokkaa) luokitukset. 

Tuloksia 
Hava intojeni mukaan T allinn a a e i 
kasva vars inai ta kiinanpoppelia (Po
pulus simonii) lainkaan, vaan ainoa -
taan sen laj ike tt a ' Fastigiata ', pii ka
poppelia. Tos in M. Se takov ja K. 
Tamm ( 1986) mainit evat pari kiinan
poppelin kasvupaikkaa Tallinnasta 

t 

III IV V VI VII VIII 

157 3,4 54 18,6 2,7 3,4 

188 3,5 47 16,2 3, 1 4.0 

178 
1 

3.0 7 2,4 2,0 3,0 

148 4 .7 153 52 ,6 4, 1 4 ,9 

132 3,9 30 10,3 3,3 4,0 

159 4 ,0 291 100 3,5 4 ,3 

1970-luvun lopull a ja 1980-luvun alu s
sa tekemiensä inventointien perusteel
la. Toi sen es iintymän , enti sen Seewal
din kesäpa latsin alueella, olen toden
nut piiskapoppeleiksi ja toi ses ta pai 
kasta, entisen Sch warzenbeckin kesä
palatsin puutarhasta, ei sitä enää etsin
näi stä huolimatta löy tynyt. iil o Kar
hun (1986) mukaan He ls ingissä on ka -
vanut myös vain piiskapoppeleita, ei 
kiinanpoppe le ita. M. Marg uk sen ja 0. 
Tammin ( 1967) mukaan k iinanpoppe
lia tavataan kyllä muua lla Eestissä. 

iilo Karhun ( uull.) mukaan Suomes
sa kasvaa va in yks i kiinanpoppeliyksi
lö Piikkiössä. 
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Taulukko 2. Pii skapoppelien lukum äärä ja lehvästön vaurioasteiden keskiarvot puiden ympärysmit-
tojen mukaisi ssa suuruusluok issa Tallinnassa. 
Table 2. umbers of Populus simonii ' Fastigi ata' trees and extent of injury to branches according 
10 different ginh c lasses in Tallinn. 

1 =puiden lukumäärä, number of trees 
II = puiden prosenuiosuu kussakin ympärysmiualuokassa . percentage of trees in each girth class 
111 = lehväs tön vaurioasteiden keskiarvo vuonna 1988 , a1•erage extent of branch injury in /988 
IV = puiden lukumäärä, number of trees 
V =puiden prosenuiosuus kussakin ympäry minaluokassa. percemage of trees in each girth class 
VI = lehvästön vaurioa teiden keskiarvo vuonna 1987. average exte/11 of branch injury in /987 
VII = lehvästön vaurioasteiden keskiarvo vuonna 1988, average extem of branch injury in 1988 

Kaikki tutkitut 393 puuta, 1 Vertailevan tutkimuksen 291 puuta 
a/1 the 393 trees examined 291 indi1•iduals examined 

Ympärysmittaluokat (cm), 
1 II 

girth classes (c m) 

1- 100 51 13 ,0 

101 - 150 154 39,2 

151 -200 103 26 .-

201-250 62 15 ,8 

251-300 13 3.3 

301-450 10 2,5 

Yhteensä , total 393 
1 

100 

Kesinä 1987 ja 1988 luetteJoin Tal
linnasta kaikkiaan 393 piiskapoppelia . 

äistä kaksi uurinta kasvoi ke kikou
lun päädyn luona Estonia puiestee 
6:ssa. iiden korkeudet olivat heinä
kuu ssa 1988 15 ,5 ja 17 m sekä ympä
rysmitat 1,3 m korkeudella 364 ja 404 
cm. Suurempi puu haarautuu 1,3 m:n 
korkeudelta ja päähaarojen ympäry -
mitat olivat tuolloin 224 ja 240 cm. 

Lähes puolet piiskapoppelien ka vu
paikoi ta on katuvierillä, vähiten niitä 
on puistoissa (taulukko 1) . Pihapuut 
ovat iältään vanhempia; eräät nii stä on 
tiettävä ti istutettu jo 1930-luvun jälki
puoliskolla. Pihapuiden ke kimääräi
nen ympärysmitta on 188 cm. uorim-

111 
1 

1 VI VII 

3,5 43 14,8 3,3 3,8 

3,9 117 40,3 3,5 4,1 

4 ,2 r 25 ,8 3,7 4,7 

4.1 40 13 ,7 3,8 4,6 

-
4,4 8 2.7 4,0 5,0 

4.1 8 2,7 3, 1 4,1 

4,0 291 100 3,5 4,3 

pien puiden, jotka kasvavat joutomail
la , astaava mitta on 132 cm. Tauluko -
a 2 on e itetty pii kapoppelien ja

kauma eri ympäry mittaluokkiin: eni
ten (65 4 %) on 100-200 cm ympärys
mittai ia puita. 

Molempiin tau lukoihin on merkitty 
myö pii kapoppelien vaurioa teista 
Ia kettu ke kiarvo ku aki n ryhmässä 
kesän 1988 til an teen mukaisena . Ka
dunvieru puut olivat menettäneet eni
ten leh ä töään (puiden vaurioa teen 
ke kiar o 4,7) ja nii tä 93 puuta (54,7 
~ ) oli kokonaan kuollut. Tämä johtuu 
toi aalta kadunvieru tojen äärimmäi-
i tä pienilma to-oloi ta ekä toi aalta 

ilman aa tei ta ja maaperän uolautu-
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mi sesta. äin ollen katuvieril lä olevien 
pii skapoppelien kunto on o llut jo en
ne n pakkas tal v ia heikompi muilla kas 
vupaikoilla oleviin verrattuna. Li säksi 
puita oli he ikentänyt latvusten leikkaa
minen juuri ennen ko via talvia. Le ikat
tuj en katupuiden (50 kpl ) vaurioas teen 
kes ki arvo oli 5 ,2 ja le ikkaamatta jää
ne iden 4,3 . Ympärysmitoiltaan uu
remm at - sii s vanhemmat - piiska
poppe lit oli vat vaurioituneet pahem
min kuin nu oret puu t (taulukko 2). Tut
kittujen puiden vaurioiden kokon ai j a
kaum a on es ite tty taulukossa 3. 

Tutkitui sta 29 1 puusta oli kuolle ita 
vuonna 1987 33 kpl , mutta vuotta myö
hemmin kesä ll ä kuolle ita puita oli jo 
ka ikki aan 110 (taulukko 3). Verrattae -
sa eri kasv upaikkojen pii kapoppe leita 
to is iinsa puiden vauri oaste iden kes
ki arvo o li hu onontunut vuodessa 0,7-
1,0 yksikköä. Saman suurui sen muu
toksen voi hava ita tarkas te lle a ympä
rys mittaluokki a (taulukko 2) . 

Kyseisten pakkastalv ien piiskapop
pe le ill e aiheuttamat vauriot o livat Suo
messa suhteellises ti vie lä tuh o isammat 
kui n Ees ti s ä. Ni ilo Karhun (suull .) 
mukaan vuode n 1987 tammi kuun hui p
pup akkas i sa pale ltuivat lähe kaikki 
Suomessa kasvaneet pii skapoppelit . 
Hangossa j äi e loon va in yks i iso puu 
pahoin vauri oitun eena . He i ingissä on. 
elossa va in yksi kolmemetrinen puu , 
Espoossa kaksi nuorta puuta, aanta
lissa viisi puuta j a Porin kaupungin ta i
mistossa kymmenen nuorta puuta. Sen 
ij aan ka ikki T ampereen pii skapoppe

lit kuo li vat. 

Thlosten vertailua talven 1939/1940 
pakkasvaurioihin 

T alvi 1939/1 940 oli tunnetu ti ankara 
aihe uttaen Ees ti sä huomattavalle o al
le koris tepuu stoa suurta tuhoa (Mathie
sen 1940a , 1940b 1940c). Piiskapop
pelien j oukkokuolemaa ei kuitenkaan 
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Taulukko 3. A. Kaikk ien tutkittujen 393 piiska-
poppelin lehvästöjen j akautuminen vaurioluok-
kiin kesän 1988 ti lanreen mukaan . 
8 . Vertai levan tutki mu ksen 29 1 piiskapoppelin 
lehvästöjen jakautu minen vaurio luokkiin kesi-
nä 1987 ja 1988. 

Table 3. A. Di striburi on of branches of all 393 
Populus simonii ' Fas tig ia ta ' examined into in-
jury c las es du ring the summer of 1988 . 
8. D istribution of branches of 29 1 individua ls 
into injury c lasses in the summer of 1987 and 
1988. 

A 8 
(393 puuta) (29 1 puut a) 

Va ur io-
luokka , 1988 1987 1988 
injury % % % 
class 

1 0 ,8 1,4 0 ,3 

2 29 ,0 3 1,6 21 ,0 

3 15 ,8 19 ,9 14,1 

4 11 ,2 17,2 10,3 

5 13,2 18,6 16,5 

6 30,0 11,3 37 ,8 

tapahtunut j a niiden pakkasvauriot j äi
vät pienemmiksi kuin 1980-luvun lo
pun pakkastalv ina . M athiesenin 
( 1940a, 1940b , 1940c) mukaan Raadin 
alueella lähellä Tarttoa piiskapoppelit 
oli vat ta lven 1939/ 1940 j älkeen vain 
vähäisessä maann vahingoittuneet: 
va in hennot ve rsot paleltuivat j a s i1mut 
vahingoittui vat. Sen s ij aan Pärnun seu
dun piiskapoppelit oli vat vaurio ituneet 
huomattava ti pahemmin . 

Arve len, e ttä sääsuhteet olivat mer
ki ttäväs ti epäsuotuisempia piiskapop
peleille 1980-luvun loppupuolen pak-
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kas ta lvina kuin talvena 1939/1940. 
Mahdo ll isesti myös kesän 1939 kuiva 
j a he lte ine n sää edi sti pii skapoppe lien 
pakka kestävyy ttä . Tosin 1930-luvun 
loppupuo le ll a Eest issä o li vie lä va r in 
vähän nä itä puita, mil lä aattaa olla 
myös me rki tys tä ta lven 1939/1940 vä
häisi in pakkasvaurioi hin 

Ees tin kiele tä suomentanut Heikki Wuorenrin
ne 

Kirjallisuutta 

He inrich , W. & Kl otz, G. 1980: Baumk atas ter 
und Gehölzflora von Jena. - Landsc hafts
architektur 1: 19-22. 

Karhu , . 1986 : Helsingin poppelit.- 130 s. 
Suomen Dendro logian Seuran julkaisuja. 
Voi 3. 

Margu . M. & Tamm . . 1967: Paplid Ee ti 
SY-s.- 220 s. Tallinn, .. Ya lgu ··. 

SORBIFOLIA 21 (3) 1990 

Mathie en. A. 1940a: Kiilm akahjustuste t puu
del ja poosasrel 1939-1940 a. tai vei. - Ag
ronoomia 5:297-314. 

Mathie en. A. 194Gb: Moningaid esia lgseid 
märkmeid 1939/19~0 aas ta erakord e lt pa
kase e talve kahjustusre L - Eesti Mets 
3:8 1-84. 

Mathiesen. A. I 9~0c: Moningaid täiendavaid 
märkusi 1939/19~0 aa ta paka e kahju tuste 
kohta ning motteavaldusi ilupuude kasvara
mi e asjus. - Ee ti Met 5: 173- 176. 

Meteorologi teskii ezeme jat hnik 1986, Yop. 
~- Tsha t II. n:ot 9-12. Obninsk. 

eteoroloe itse kii ezemesjatshnik 1987, n: ot 
1--. Obninsk . 

Meteorologitse kii ezemesjat hnik 1988. n:ot 
1-5. Obn insk. 

ormet. T. 19 6: Puude ei undist.- Teokses
sa: Tarand. A. (toi m. ). Tallinna Taime ti k: 
69-78. Tallinn .. , algu ··. 

Ses tako . . & Tamm. K. 1986: Endise suve-
moi ade pargid tänapäe al. - Teokse sa: 
Tarand. A. (toim.). Tallinna taimestik: 1 0~-
111. Tallinn. ··valgu ··. 

Syyskokous ja pikkujoulu 

Dendrolog ian Seuran syyskokous ja pikkujoulu järjestetään torstaina 29.11. 
1990 klo 18.00 Samerka Oy :n til oissa Helsingissä, Korkeavuorenkatu 45, 4. 
ke rros . 

Ohjelmassa: 
• Kahvitarjo ilu (isäntänä SKOP) 

• Katsaus seu ran toimintaan 

• Vuoden puu 1991 

• Ann ikki Paimen : Suomen vanhat pu istoruusut 

• Zuzana Hrasko : Ku vakertomus seuran Englannin matkasta 
Osa lli stu ji a pyydetään ilmoittautumaan seuran sihteerille Arja Tervoselle , puh . 
90-276 5721 , ede lli se llä viikolla tai viimeistään 26.11. Kaikki kii nnostuneet 
tervetulle ita ! 
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Dendrologinen retkeily Kauniaisissa 17.9.1990 

Pentti Alanko 

Dendrologian Seura on retkeill yt ahke
ras ti pääkaupungin a lu eella, mutta naa
purikaupungei ssa ei ole juurikaan käy
ty. Tätä laiminlyöntiä on lähdetty nyt 
korjaamaan ja ensimmäisenä oli vuo
rossa tutustuminen Kauniai sten den
drologiaan. Retkeil yä vetivät Pentti 
Alanko ja paikallistuntemu sta mukaan 
tuoneet aktiivijä enet Vuokko Palva ja 
kaupunginpuutarhuri Elina Riipinen. 
Aloitimme aseman lähei sestä Valmo
gårdenista, jossa ihailimme ehkä Suo-

. men suurinta purppuratammea (Quer
cus coccin ea) . Kavallintie 12: sa poik
kesimme katsomaan mm. vanhaa laji s
toa edu tavaa puumai sta isomarjaora
pihlajaa (Cra taegus submollis) ja uu
dempaa tulokasta , omalehti tä neilli
aa (Ne illia ch inensis). Kauniai i a hu
hupuheiden mukaan ka vavaa uomen 
pisintä kuus ta emme nähneet Gallträ -
ketin ranta me tsässä, mutta se on jo voi
tu kaataakin a utuk sen tieltä. Olimme 
hämmä tyneitä nähde ämme niin erä-

Hu onekasvina yleisesti 
viljel!y jalohartensia 
( Hydrangea macrophyl
la ) on mene tynyl Kau
niaisi s a ulkona ja yli 30 
vuoden ajan . - Valoku
va Penni Alanko 

maavoittoisia näkymiä kuin Gallträs
ket-järvi ja sen länsipuole ll a sijaitseva 
rauhoitettu räme uo tarjos ivat. 

Lähei se llä Pohjoi sen Suotien varrel
la ihailimme varmaankin Suomen uu
rinta keltamajavankaalikasvustoa (Ly
sichitum americanum). Sen alkuperäs
tä ei ole tietoa , mutta hyvin e on viih
tynyt ja levinnyt i oksi kasvustoksi 
luonnontilaiseen korpimetsään. Sepä 
täytyy käydä katsoma sa ensi vappuna, 
kun se on kukassa! 

Pääkohteenamme o li Työväen Aka
temian iso puisto Vanhan Turuntien 
varrella, jossa rehtori Kari Kinnunen 
otti meidät y tävällisesti vastaan ja 
luotsa i meidät asiantuntevasti alueen 
läpi. Tässä 6,5 hehtaarin puistossa on 
osa hoidettua metsäp uistoa ja 4,5 ha on 
puistomaisesti hoidettu leikattuine nur
mikkoineen. Alueella on aikaisemmin 
kasvanut uuria maannousemasienen 
lahottamia kuusia, jotka on yhtä lukuun 
ottamatta poi stettu vuonna 1977. Sen 
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jälkeen alueelle on istutettu run aa ti 
uusia puiden j a pen saiden ta imi a, yh
teensä n. 1500 kpl. Puiston suunnitte
lus ta on vas tannut seuramme jä en 
metsäneuvos Pentti Ritoniemi , j oka e i 
va litettavasti voinut saapua paikall e . 
Ihastelumme kohdistui mm . komei iin 
marj atana lppiruusuihin j a mo niin ha
vupuihin j a -pensaisiin. Löysimme 
mm. ellai s ia harv inai uu k ia ku in 
pensassembran ( Pinus p umila), selvä -
ti rungollisen, tosin vain kak ime tri
sen, hibatuij an (Thujops is do/abrara ), 
nuoria purppurapihtoja ( Abies amabi
lis) ja jo näyttäv iksi puiksi varttunei ta 
lännen- ja kanadanhemlokkej a (Tsuga 
heterophylla ja T. canadensis). Ihmet
telyämme herä ttivä t vain 11 vuotta 
vanhat, mutta hyvin ka vaneet lehti - j a 

SORBlFOLIA 21 (3) 1990 

doug la kuuset. Iha il im me myös kau
ni sta korkkipuuta ( P hellodendron sp. ) , 
jos ta va litettavasti oli toinen haa ra 
poi te ttu ja e n vuok i puun tulevai-
uus aattaa o ll a vaa rassa . Otimme 

puu sta varova t i näy tteen Pertti Uoti
la lle laj inmää ri ty tä varten. 

Ki erto käynnin pää tteeks i nautimme 
kahv it Akatemi an jugendtyy li sessä 
pää raken nuk e a. Rakennuk e n o n 
uunn itell ut arkk itehti Karl Linda! j a se 

on rakennettu vuo ina 1909- 19 11. Si-
ällä jatkoimme jo ul kona v irinn yttä 

dendro logista kesku te lua j a kuulimme 
Ii ää paikas ta ja en hi tori a ta. Paluu 
matkalla heräsi ajatus tehdä puis tokä-

e ly lähi e ud un yk ityi iin kar-
tanopui toihin . 

Opintomatka Unkariin 1991 

Japanin matkan ohella Dendro log ian 
Seura tarjoaa v. 1991 jäsen istölleen 
mahdollisuutta myös edulliseen Unka
rin matkaan 

Matkan varsinaisena järjestäjänä 
toimii Pohjoismainen Seniorikurss iyh
distys r.y. Matkanjohtajaksi on lupau
tunut yhdistyksen puheenjohtaja Pirk
ko-Leena Koponen , puh 90-414 877 
(koti) tai 90-580 3550 (työ). Matka
ajaksi on alustavasti sovittu 6.-
16.5.1991. Kustannuksista ei ole vielä 
tarkkaa arviota, mutta ne tu levat koos
tumaan pääosin lentomatko ista , buss i
retkistä ja kansanopisto- ta i kurss ikes
kustasoisesta täysihoidosta. 

Matkan teemana on "Puistot ja 
puutarhat Unkarissa ". Ohjelma on 
vielä suurelta osalta avoin, mutta sii 
hen pyritään sisällyttämään ainakin ar
boretumkäyntejä , metsäretkiä, pu isto-

ja puutarhataidetta ja viherrakentamis
ta, mahdo llisest i as iantunt ijaluentoja 
edellisistä , sekä luonnollisesti myös 
ku lttuuriharrastuksia ja nähtävyyks iä. 

Kaikkia osallistumisesta kiinnostu
ne ita pyydetään ilmoittautumaan 
alustavasti 15.12.1990 mennessä 
pu helimitse Dendro log ian Seuran sih
teerille (Arja Tervonen , puh. 90-276 
5721 ) ta i varainhoitajall e (El ina Härkö
nen, puh . 90-866 736). Samalla vo i 
vi elä es ittää ehdotuks ia ja to ivomuksia 
matkaohjelman rakentaj ille. 

Dendrologian Seuran osanottaja
kiin tiö täl le matkalle on n. 20 henkeä. 
Jos halukkaita ilmenee enemmän, il 
moittautumisjärjestys määrää mu
kaanpääs ijät. 

Lisätietoja Sorbifoli an seuraavassa 
numerossa (4/1990). 
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Päätoimittaja vaihtuu - kiitän yhteisistä vuosista 

Sorbifolian päätoimittajaksi on vuoden 1991 a lu sta alkaen valittu 
aman uenssi, FK Mikko Piirainen Helsingin yliopiston lu onnontie
teellisen keskusmuseon kasvimuseosta. 

Allekirjoittanut on toiminut lehden päätoimittajana vuoden 1987 
a lu sta lähtien- siis neljä vuotta . Onkin jo korkea aika antaa uusien 
tuulien puhaltaa . 

Menneet vuodet ovat opettaneet paljon ja tuoneet mukanaan monia 
hyviä ystäviä ja tuttuja. Itseäni on toimittajana kuvailtu tieteellisen 
kuivaksi, joka ei sa lli poikkeavuuksia muodollisuuksista. Totta. Olen 
yrittä nyt säi lyttää lehden sillä tieteellisellä taso ll a, jonne edeltäjäni 
o li vat sen no taneet. He ovat luoneet vankan perustan, josta aloitte
lij a n oli hyvä lähteä liik keelle. 

Kiitostakin olen yllättäen kyllä saanut. On kiitelty lehden tasoa ja 
enne nk aikkea sen monipuolisuutta ja avarakatseisuutta, joka ei tun
ne tieteiden vä li siä raja-aitoja. Yhteistyötä eri tieteensuuntien kanssa 
tulisikin mi e lestäni edelleen laajentaa. Halu tietää asio ista yhä laa
jemmin , syvä lli semmin ja monipuolisemmin kasvaa. 

Tieteellisyyden rinnalla ei sovi myöskään unohtaa jäsenistöämme 
-onhan Sorbifolia seuran jäsenlehti . Sen tulee edell een jakaa tietoa 
myös se uran toiminnasta, matkoista , retkistä, kokouksista ym. Seuran 
hallituksen päätöksistä ja toiminnasta voisi myös kirjoittaa lehteen. 
Samalla pitäisimme jäsenkuntaamme paremmin ajan tasalla. 

Mutta mikä tekee lehdestä hyvän? Aktiivinen jäsenistö. Lehti on 
aina kirjoittajiensa varassa . Meillä onkin hyvä ja luotettava peruskir
joittajajoukko, jota on iloksi täydentäneet monet rivijäsenet. Ennen
kaikkea olen aina toivonut li sää harrastelijoiden kirjoituksia, a rtikke
leita heidän omi lta kotikannuilta ja niiden ympäristöstä. Lehti ei o le 
mitenkään sidottu pääkaupunkiseutuun tai Etelä-Suomeen. Toivotta
vasti oululaisten kirjoittajien innoittamina kuullaan my.ös itäsuome n 
tai länsi rannikon kuulumisia. 

Kiitän kaikkia kirjoittajia ja lukijoita kuluneista vuos ista ja toivon 
hyvän yhte istyön jatkuvan myös uuden päätoimittajan kanssa. 

Risto Murto 

Jo. UL 1 ~ ~ 
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Vuoden puu 1991 

Dendrologian Seura on valinnut Vuoden puuksi 1991 
tuomen (Prunus padus) 

Hanki itsellesi ja lahjaksi ystävillesi 

II METSIEMME UHANALAISET II 

Tietoteos metsäluonnon moninaisuudesta 

Välttämätön perusteos jokaiselle Dendrologian 
Seuran jäsenelle 

116 sivua 
110 nelivärikuvaa 

hinta 195:-
(+ postikulut 19:-) 

22 kirjan laatikko 
165:- 1 kpl 

(e~ postikuluja) 

Soita: Satu Suokas 90--1562 345 
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Kärhöt (Clematis)- köynnöksistä kauneimmat 

Pentti A lanko 

Alanko, P. 1990: Kärhöt (C lematis)- köynnöksistä kauneimmat. (Clematis- the 
most beau tiful of all c limbers).- Sorbifolia 2 1 (4): 16 1- 167. 

This article gives a short survey of cultivated Clemaris in Finland. Only 5 species 
are culti va ted to any extent. !n addition many cultivars are imported yearly from 
Central Europe. but their winterhardiness is not very good and wilt di seases cause 
a lot of damage. The author recommend people to cultivate the new swedi sh so 
call ed "small flowered '' Clemaris culrivars which have been raised from crossing 
between hardy specie in the ection Atragene by Magnus Johnsonin Sweden. Al so 
c lose connections with Baltic Clemaris enthusiasrs are suggested. 

Penffi Alanko, Helsingin yliopisron puurarlwrieteen lairos, 00710 Helsinki . 

Tämän kirjoituksen tarkoitukse na ei 
o le esite ll ä meillä vi1je1yssä olevia 
kärhö (C iematis) -lajeja ja -lajikkeita , 
si ll ä nämä tiedot o n helposti löydettä
vi ä Suomen puu- ja pensa skasvie ta 
(Häme t-Ahti ym. 1989). Ajatuk ena 
on kiinnittää huomiota meillä liian vä
hän harrastettuihin klematiksii n ja nii
den käyttömahdollisuuksiin. 0 ana 
kirjoituksen kuvitusta ovat klemati s
ai he i se t postimerkit (kuvat 1- 16). 

Meillä viljelyssä oleva laji to ja la
jikkeisto on y llättävän pieni jos vertaa 
s itä e imerkiksi naapurimai sa mme 
Eestissä ja Ruotsissa viljelyssä ole
vaan laji toon ja varsinkin lajikkei s 
toon. Yllä mainitussa puu- ja pensas
kasviossamme esitellään vain viisi la
jia ja lajikkeitakin mainitaan vain sa
man verran. Viljelykasv ien nimi stös
sä on mainittu 9 lajia tai alalajia, joi -
ta kolme on perennaa (Palmen & 
Alanko 1983). imi tössä matnlttu 
vuor ikärhö (Ciematis montana var. 
rubens) on oso ittautunut niin arak i , 
ettei sitä voida uositella yleiseen il
je lyyn ja on sen vuok i jätetty poi s 
Suomen puu- ja pensaskasv iosta (Hä
met-Ahti & ym. 1989) . Kuitenkin itä 
näkee meille yhä tuotavan ja tarjotta-

van taimimyymälöi ssä mme . Viimei
s immässä täydennyksessä Viljelykas
vien nimi stöön (Palmen & A1anko 
1989) on tullut Ii ää vielä yksi kärhö
risteymä, C. x erios temon . Ko ska 
meillä tarjolla oleva köynnöskasvi la
jisto on valitettavan suppea, olisi sii
hen mahdolli suus saada tervetu II utta 
vahvistusta kärhöjen eli klemati sten 
avulla. Ja kuten Schalin (1953) toteaa 
kärhöi stä kirjoi ttae aan " i 1 ma stom
me olevan yleensä epäedullisen köyn
nök s ille , joten on syytä ottaa huomi
oon ne vähäisetkin mahdolli suudet , 
mitä on tarjolla" . 

Siperiankärhö 

Siperiankärhö (C. sibirica, kuva 17) 
on ainoa meillä luonnonvarainen kär
hölaji. Se löydettiin vasta vuonna 
1948 Etelä-Pohjanmaalta Lappväär
ti stä (Raatikainen 1965). Lappväärtin 
li säks i se on löydetty meiltä kahdesta 
muu ta paikasta, Pohjois-Pohjan
maalta Tervolasta (Kaakinen 1977) ja 
Pohjois-Karjala ta urmeksesta (Yli
martimo 1982). Kasvi on rauhoitettu 
meillä luonnonsuojelulain nojalla. 
Pohjolassa se kasvaa lisäk i vain yh-
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Kuvat 1- 16 . Kl emat ikse t e li kärh öt postimerke issä. Figs. 1-16. Clematis on stam ps. 
l-4. Clematis alpina.- 1. Sve itsi, 1.1 2.1949 M. 543. 20+ 10 R (Pro Ju ven tute).- 2. Bulgari a . 10. 1963, 
M. 141 3, 10 St ( luonnonsuoje lu). - 3. Neuvostolii no. 20.5. 1981. M. 5077, 15 k ( Karpaatti- Ukrainan 
kasveja). - 4. Pu ola, 26.3.1984, M. 2909. 17 zl (köynnöksiä). 
5. C. paniculata (indi visa) , Uusi-See lanti . 1.9. 1960. M.399. 6 d (kukkia) . sama a ihe, 1 0.7 .1967, M. 
462, 5 c. 

6. C. integrifo lia , Bulga ri a, 29. 12. 1966 , M. 1684 . 1 St (puutarhaka veja). 
7-8. C. x jackmannii. - 7. Itäva lta, 17.4 .1 964. M. 11 47. 1.80 S (Wienin kansainvälinen puutarhanäyne
ly 1964, '" Wig 64").- 8. (Merkissä teks ti Clematis sackmani tarkoi n anee Clematis xjackmanniita. ei 
ole se kui tenk aan päätellen kukan väristä ja muodosta. ) Syyria. 3.6.1989. M. 1753, 850 p (kansain
vä linen kukk anäytte ly Damask uksessa). 
9. C. X jackmannii ' Ville de Lyon ', Neuvostoliino, 29. 11.1 970. M. 3822, 16 k (puutarhakukki a). 
10-11. C. lanuginosa.- 10. Etelä- Korea . 15 .5 . 1975. M. 978. 10 ch (ko ri stekasveja).- II. Puola, 
26.3. 1984, M. 2906, 5 zl (köynnöksiä) . 
12. C. montana, Puola. 26.3. 1984, M. 29 11. 27 zl (köynnöksiä). 
13.- 14. C. tangwica . - 13. Mongo lia, 15.12 . 1973. M. 821. 50 M (Mongolian kukkia). - 14. Puola, 
26.3. 1984, M. 2907, 6 zl (köynnöksiä). 
15. C. texensis, Puola , 26.3. 1984. M. 2908. 10 zl (köynnöksiä}. 
16. C. vitaliJa, Puola . 26.3. 1984. M. 2910. 25 zl (köynnöksiä). 
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Kuva 17, Fig. 17. Clenwris sibirica (Lappväärti. 
1'948 Mar/.:lund, H).- Del. Marja Kois linen . 

dessä paikassa Keski-Norjassa Gud
brandsda li ssa . Jo Ttä-K a rj a lassa sipe
riankärhö on yle ise mpi (Carruth e rs 
ym . 1980). Luonnossa se kasvaa var
j o is issa mets issä usein puissa ja pen
sa issa kiipei ll e n. T ämä on tun
nu som a is ta muillekin At ragene-sekti
on laje ill e. 

Edesmennyt prof. Sakari Saarnijoki 
o li 1970- lu vun a lu ssa saamansa luvan 
tur v in kerännyt sen siem e ni ä ja toi
mittanut niitä eri taimitarhoi hin v ilj e- · 
lyyn (Stiina Saa rnijoki , suull. tieto). 
Sitä on s illoin tällöin ollut meillä 
m yy nni ssäki n . ähtävästi sen v ilj e 
lyssä on o llut kuite nkin ongelmia, jo
te n mik sikään y leiseks i kasviksi se e i 
ole päässyt. Se on vahinko, koska si
periankärhö on kukkiessaan komea 
köynnös (ks. kansikuva). 

S iperiankärhöä on lev itetty puutar
hasta puutarha an s ie menis tä. Itääk
seen ne vaat ivat ky lm äkäs ittelyn ja 
ta imi e n a lkukehity o n hidasta (Alan
ko 1989). Vaikka siemen ten idättäm i
sessä ja taimikasva tuksessa on saatta
nut ol la onge lmia, y leensä on saatu 
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ainakin muutama taimi kasvatettua. 
Siperiankärhön suos iota ovat edesaut
taneet sen ta lvenkestävyys, kauneus 
ja kukkarunsaus. Lisäksi kirjallisuu
dessa ja lehd istössä o ll eet kirjoitukset 
ovat tehneet sitä tehokkaasti tunne
tuksi harrastajien ja suure n y le isön 
piirissä (es im. Koivusaari 1985). Si
periankärhö onkin tavattu puutarhois
ta hyvin viihtyvänä aina Pohjois-Poh
janmaalle saakka, mikä näkyy puu- ja 
pensaskasvian kartasta (Hämet-Ahti 
ym. 1989). Olisi toivottavaa, ettäjoku 
taimitarha ot tais i sen li sääm isen oh
jelmaansa. 

Muut Suomessa viljellyt lajit 

Yhtä hyvää talvenkestävyyttä kuin si
periankärhö näyttää oso ittava n myös 
Orientalis-sektion keltakärhö (C. tan
gurica, kuva 18). Sitä vo idaankin vil
jellä Pohjois-Pohjanmaan rannikko
seudu ille saakka ( me nestym isvyöhyk
keelle V). Tämä laji on kotoi s in Kes
ki-Aasiasta hyv in mantere ise lta a lu
eelta, missä on alhaiset talvilämpöti-

Kuva 18. Fig . 18. Clemaris ran gurica (Joensuu , 
1968 Aro . H).- Del. Marja Kois1inen. 
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Kuva 19. Kukkiva alppikärhö . - Valokuva 
Pentti Alanko. 

Fi g . 19. Flowering Clema1is a/pina . - Photo
graph Pentti Alanko . 

lat. Parhaimmillaan keltakärhö on au
rinkoisella paikalla seinustalla tai per
golassa, jossa se on reheväkasvuinen 
ja runsaskukkainen (Alanko 1988). 
Kukat si ll ä ovat keltaiset ja jo nuppui
na kor isteelliset. 

Samaan Ori e n tai is-sektioon ku u! u
via lajeja ovat C. orientalis, C. aet
husifolius ja C. serratifolia , jotka 
Hjorth (1956) on kokeissaan Norjassa 
todennut arvokkaiks i ja talvenkestä
väksi. Schalin ( 1953) pitää C. orienta
lis -lajia arkana, mutta syynä voi olla 
väärä alkuperä. Kasvaahan tämä laji 
laajalla a lueella aina Krimiltä Mongo
liaan saakka (KrUssmann 1977). Sa
maan sektioon kuuluva C. glauca on 
Johnsonin ( 1985) mukaan kestävä 
Ruotsis a. Kaikki nämä ovat vilje lys
sä Ruotsissa Tukholman lähe ll ä John
sonin taimitarhassa mukaanluetteluna 
Koreasta iemeninä tuotu C. koreana. 
Yiljelyssä olevissa keltakärhökan
noissa on meillä ja muuallakin Euroo
passa jonkin verran kirjavuutta ja yy-
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nä voi olla lajien sekaannukset tai ris
teytymiset muiden yllämainittujen la
jien kanssa. 

Alpeilta kotoisin olevaa siperian
kärhön lähisukulaista alppikärhöä (C . 
a/pina , kuva 19) on tarjolla melko 
y leisesti. Se on oso ittanut myös hyvää 
talvenkestävyyttä ja sitä suos itellaan 
menestymisvyöhykkeille 1-IV(V) 
saakka (Alanko 1989) . Kukat ovat 
kauniisti kaksiväriset, kehälehdet si
ni s iä ja keskusta valkoinen. 

Meillä toistaiseksi pääasiassa vain 
kasvitieteellisten puutarhojen kokoel
missa kasvava Itä-Siperiasta kotoisin 
oleva C. ochotensis mui stuttaa suures
ti alppikärhöä. Liiansiniset kehäleh
det ovat möyheähköt. Lehdet ovat 
vain kertaalleen 3-sormilehdykkäiset. 
Myös samaan Atragene-sektioon kuu
luva Mandshuriasta kotoisin oleva 
kerrannaiskukkainen C. macropetala 
on kokeilemi en arvoinen , s ill ä se on 
Ruotsissa osoittautunut hyvin kestä 
väksi (Johnson 1985). 

Meillä harvemmin viljellyt viini - ja 
saksankärhöt (C. viticella ja C. vital
ba , kuvat 20 ja 21 ) ovat ede ll isiä laje
ja huomattavasti arempia ja maan
päällinen osa paleltuu usein talvella. 
Ede llinen kuuluu Yiticella- ja jälkim
mäinen Flammula-sektioon. Köyn
nökset versoavat kuitenkin hyvin ja 

Ku va 20, Fi g. 20. Clematis vit icella ( Elimäki , 
197 1 Alanko. H).- De l. Marj a Ko istine n. 
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Kuv a 21 , Fig. 21. Cl ema1is ' 'ilaliJa (Hel s inki, 
1913 Seppälä, H).- Del. Marja Koist inen. 

kukkivat aurinko isilla, lämpimillä 
pai koi !Ia runsaasti . Vi inikärhölla on 
run saast i pi en iä l iiansinisiä kukkia ja 
saksankärhön kukat ovat valko isia. 

Jalo- ja loistokärhöt 

Suomessa klem at iskauppaa hal lit se
vat täysin Holl an ni sta tuodut jalo- ja 
lois tokärhöl aj i kkeet (C . x ja ckman
nii- ja C. Lanuginosa -risteymät). 
Yle isimmin me ill ä on kasvatettu lajik
keita ' Jackm annii ', 'Superba' ja ' Vil
le de Lyo n ',jotk a ovat oso ittautu neet 
vilje lyvarmuude ltaan ja ta lvenkestä
vyydeltään o loihimme sopivimmiksi. 
Näi-tä isompikukkaiset loistokärhöla
ji kkeet - niin komeakukkaisia kuin 
ovatkin - ovat oso ittautuneet olois
samme vaikeiksi vilje ll ä. Taitava kas
vattaja saattaa saada nekin mene sty 
mään use ita vuosia. Näiden kärhöla
jikke iden is tutu s on vai n tehtävä 
"ka ikkien ta iteen sääntöje n mukaan " 
(Johnson 1985 ; kuva 22) . 
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Jalo- ja loistokärhöjen vi lj e lyä hait
taavat monet lakastumi sta udit , jotka 
aiheuttavat suu ri a vahinkoja kaikkial
la missä näitä lajikkeita v ilje llään. 
Olivathan ne vä lill ä tehdä klemati sten 
vi lj e lyn mahdottomaksi . Ongelmaa on 
pohdittu perusteelli ses ti kansainväli
sen klemati s-se uran järjestämässä ko
kouksessa (es im . Fisk 1989). 

Klematis-harrastus Ruotsissa 

Ruots issa perustettiin v uonn a 1988 
Klematis-seura (Svenska Clemati s 
Sällskapet). Se on 1 i ittynyt jäseneksi 
kansainvä li seen klemat isseuraan (The 
International C le matis Society). Ru ot
sa la isen seuran toiminta lähti komeas
ti käyntiin. Jo se uraavana v uonn a pe
ru stami se n jälkeen seura järjesti kan
sa in vä li sen klematiskongressin Upp
sa lassa . Tämän kokouksen pääteema
na olivat klemati s laj ien vi ljely ja nk . 
pienikukkaiset laj ikkeet. Näitten pie
nikukkaisten lajikkeiden jalostami-

Ku va 19. Jalo- ja loi stokärhöjen istutu s Johnso
nin ( 1985) mukaan. - Del. Marja Koistinen. 

Fig. 22. Piaming of Clemat is according to Mag
nus Johnson ( 1985). 
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sessa on erityisesti kunnostautunut 
ruotsa lainen taimistomies, Mr "Kle
mati s" Magnus John son . Jalosteissa 
on käytetty hyväksi Atragene- ja Ori
enta li s-sekt ioid e n talvenkestäviä laje
ja ja nä in on saat u aikaan kestäviä 
lajikke ita . Näihin sektioihin kuuluvat 
me ill äkin kestävät klemati kset, kuten 
alppi- ja s ipe riankärh ö sekä keltakär
hö . Muita jalostustyössä käytettyjä la
jej a ovat Pohjois-Kiinasta kotoisin 
olevat kestävät lajit C. ochotensis j a 
C. macropetala (Johnson 1985). Ru ot
sissa on ilmestynyt Atragene-sektiota 
käsittelevä moni ste, jossa on selostet
tu Ru otsissa viljelyssä olevat lajit ja 
lajikkeet (Zetterlund 1990). Julkaisua 
voi tilata maksama ll a 25 Skr + 10 Skr 
post ikuluja post i- s iirtotilill e Ruotsis
sa 92 51 18-2 (Trädgärdsmatörerna 
Göteborgs-gru ppen). 

Magnus John so nin taimitarhasta on 
saa tav illa suuri määrä isokukkaisia 
loi sto- ja jalokärhölajikkeita. Lisäksi 
sie ll ä on suuri määrä nk. pienikukkai
sia laj ej a j a lajikkeita. Lajeista monet 
on kerätty luonnosta j a a lkupe rä on 
ma inittu lu e ttelossa. Saatavilla o n 
myös puhta ita lajeja , mm . Am urin 
maa lta vuonna 1976 tuotu a C. ocho - . 
tensea, samoin useita Ete lä-Koreaan 
v uo nn a 1978 tehdyn yhteispohjois
maisen siemente nke ruuretken aikana 
kerättyjä lajeja. Johnsonin va likoi
mi sta löyty y vaateliaallekin klematis
harrastaj a lle paljon kokeiltavaa. Tai
mitarhan osoite on Magnus Jo hnso ns 
Plantsko la AB, Bränningestrand svä
gen 63, S-151 39 Södertälje. Ruotsis 
sa on myös toinen kl emat iksiin eri
koistunut taimitarha, jolla on myös 
su uri määrä nk. vanhoja ruu suj a (Ce
dergren & Co Pl antsko la, Box 160 16, 
S-250 16 He ls ing borg). 

Baltian maiden klematisharrastuksesta 

Jo Uppsalan klematiskongeressissa 
kuultiin B alt ian maitte n v irkeästä kle-
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matisharrastuksesta. Mukana ollut 
Wilhelmine Rieks tina Salaspilsistä 
Latviasta kertoi pienikukkaisista lat
v ia lais ista klematisristeytyksi stä. Il
mar Rieks tina kertoi kokouksessa 
myös y leensä klematisten kasvatuk
ses ta Latvi assa . Eest issä on Uno Ki
vistik tehnyt arvokasta työtä klematis
ten hyväk i jalostaessaan ja tutkies
saan kärhöjä. Hänen kokoelmassaan 
o n 1500 er il a ista klematis laj ia ja -laji
ketta ja hän on tehnyt myös runsaasti 
omia risteytyksiä (Re im an 1990) . Hä
nenkin lajikkeensa ovat myös meillä 
kokeilemisen arvoisia. Neuvosto lii
tossa on myös klematisharrastus v i
reätä. Siitä on osoituksena v iim e isen 
vi identoista vuoden aikana ilmes ty
neet kahdeksan k lemat iskirjaa (Rieks 
tins 1989) . 

Kansainväliset klematisseurat 

Kan sa inväliseen klematisseuraan (In
ternational Clematis Society, kuva 
23) voi liittyä kätevästi ru otsa lai nen 
klematisseuran kautta. Yhteyden saa 
seuran sihteerin kautta (U lf Svensson, 
Laxholmsbacken 114, S-12742 Skär
holm). äiden yhdi stysten toiminta 
keskittyy jäse nille järjestettäviin ko
kouksiin, taimien j a siemente n va ih
toon , jäsenkirjeisiin , jäsenlehtiin ja 
vuos i kirjoihin . 

Ku va 23. Kansainvälisen klematisseuran logo. 

Fig. 23 . Logo of the International Clematis So
ciety. 
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M eill ä k lemat isharrastu s on ai van 
lii an vähäistä. M yös kasv itieteelli si s
sä puutarh oissa nii tä on me illä harras
tettu y ll ättävän vähän. Dendrologian 
Seuran j äseni ssä on varm aan usei ta
k in , j oill a on k lemat iks ia puutarha -
saan. Ni itten v il je lys tä saad ui sta ko
kem uks ista oli si hyvä saada ti etoja 
lehteemme muill ekin op iksi . Meikä
läisten kl emati sharrastajien kannattaa 
liit tyä y ll ä maini ttuih in ul komaisiin 
seuroihin j o harras tuksensa alkuvai
heessa. Näin vä lty tään moni lta ereh
dyksi l tä näiden j aloj en ka svien kas
vattamisessa. 
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Vuosikokous 

Dendrologian Seura- Dendrolog iska Säll skapet r. y. :n sääntömääräinen 
vuosikokous pidetään Helsi ng issä , He lsingin yl iopiston kasv itieteen lai 
toksen luentosalissa (Un ioninkatu 44) keskiviikkona 13.2.1991 alkaen 
klo 18.00 . 

Ohjelma: 

Vuos ikokousasiat 
Aune ja Timo Koponen : Ennakkotietoja Japan in matkan kohte ista 
Pentti Alanko : Puuvart isten koristekasvi lajikkeiden nimeämisestä 

Te rve tu loa ! 
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Unkarin metsät, puistot ja puutarhat 

Dendrologian Seuran jäsenet toivotetaan tervetulleiksi Pohjoismainen 
seniorikurssiyhdistys r.y :n järjestämälle opin tomatkalle Unkariin. Matkas
ta t iedotettiin alustavasti Sorb ifoliassa no. 3/ 1990. 

Matka-aika on 6.-16. toukokuuta 1991. Kymmenen päivän ohje lmaan 
sisältyy metsäretkiä sekä puisto- ja puutarhakäyntejä asiantuntijoiden 
opastuksella sekä näihin liittyviä esitelmiä. Lisäksi tutustumme Unkarin 
historiaan , kulttuuriin ja nykyoloihin . Iltais in on tarjolla konsertteja , kan
santansseja, omia illanviettoja ynnä muuta yhdessä paikan päällä sovit
tavaa. 

Alustava matkasuunnitelma: 

6.5. Lento Helsinki - Budapest, jatko Egerin pikkukaupunkiin ; vanha 
hallinto- ja kulttuurikeskus , kuuluisia viinejä 
7.5. Egerissä ja ympäristössä ; retki Bu kk-vuoristoon 
8.5. Matka Hortobagyin pustalle ; kuuluisa luonnonpuisto , erikoinen kas
vista , perinteinen kotieläinkanta , villihevosia , ratsastusnäytöksiä. Yöks i 
Szarvasiin . 
9.5. Szarvas , Unkarin suurin arboretum (50 ha) . Gemencin tulvametsät 
Tonavan varrella . Yöks i Szekszard iin , vierailu viinikellarissa 
1 0.5. Zselicsegin metsäalueet, Balaton- järvi , Budapest 
11.5.-16.5. Budapestissä ja lähiympäristössä. Kaupunkikierroksia , mu
seoita , ooppera ym . Esitelmiä Unkarin kulttuurista ja historiasta , politii
kasta ja nykytilanteesta, sosiaalisista olo ista ym. Tutustum inen pu istojen 
suunnitteluun ja viherrakentamiseen . Pu isto- ja puu tarharetkiä , mm . Mar
git-saari ja kasv itietee lli nen puutarha . Laivaretki Tonavalla jne . Pari ilta
päivää vapaa-aikaa . Maja- ja kurssipaikkana Budapest issä on Medosz 
Hotel. 
15.5. Jäähyväisillanvietto Monorin pikkukylässä 
16.5. Lento Budapest - Helsinki 

Matkan hinnaksi tulee näil lä näkymin 5 600 mk 1 henkilö . Tähän sisälty
vät lento- ja bussimatkat , majoitukset täysihoidolla sekä kaikki retket, 
luennot ym . tapahtumat opastuks ineen ja tulkkauksineen. 

Matkanjärjestelyistä vastaa Pohjoisma inen seniorikurssiyhdistys r.y. 
yhdessä unkarilaisen aiku iskasvattaj ien yhdistyksen om istaman Kult-Tu
rist matkatoimiston kanssa . Dendrolog ian Seura on osallistunut ohje lman 
suunnitteluun. 

Matkanjohtajaksi tulee Pohjo ismaisen sen ior ikurssiyhd istyksen toimin
nanjohtaja Pirkko-Leena Koponen ja tulkiksi FM Ann ikki Fabert. 

Osallistumisesta kiinnostuneita dend rologeja pyydetään ottamaan 
yhteyttä suoraan matkanjohtajaan. Toimikaa nopeasti , sillä matkalle on 
myös muita tulijoita ! 

llmoittautumiset ja tiedustelut osoitteella : Pohjoismainen seniori
kurssiyhdistys r.y. , Pirkko-Leena Koponen , Urhe ilukatu 32 A 29 , 00250 
Hels inki . Puhelin (90)-414 877 . Telefax (90)-412 638. 
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Oulun kaupunkialueen koristepuut ja -pensaat 
II. Jalavat (Ulmus) 

Henry Väre 

Väre , H. 1990: Oulun kaupunkialueen koris tepuut ja -pensaat. II. ] a Javat (U lmu s). 
(Cultivated trees and shrubs of the Oulu City Area . II. Elms (U imus).)- Sorbifolia 
21(4): 169- 172. . 

This art ic le continues a series in which trees and shrubs cu lti vated in th e cen tre of 
Oulu (65"N , Ostrobothnia ouluensis) are introduced. Elms (Uimus) are not com
mon ly c ultiv ated in Oulu. They grow we ll on favourab le s ites, but seem to suffer 
along busy roads . The Wych Elm (U. glabra ) and U. /aevis , native in Sou thern 
Finl and , were introduced in 1890 and U. pumila in the 1960's. The fir s t of these is 
the commonest in culti va ti on and the Ia t is cu ltivated at on ly one site . 

Henry Väre, Välkkylä 4 B 15 , 90100 Oulu 

Tämä se lvitys on jatkoa kirjoitu ssar
j a lle Oulun kori stepuista ja -pensaista 
(Väre 1990) . Jalavia Ulmus on istutet
tu vain vähän Oulun kaupungin puis
toihin tai katujen varsille. Valikoima 
käsittää kolme lajia, joi sta vuorijala
vaa (U. glabra) on istutettu eniten ja 
kynäjalavaa (U . laevis) toi seksi eni
ten. Siperianjalavaa (U. pumila) on 
vain yhdellä viheraluee ll a. Kyn ä- ja 
vuorija lavaa on istutettu kori stepuuk
si Ouluun jo 1800-luvun lopulla ja ne 
ova t oso ittautuneet melko kestäviksi. 
Pohjanlahden rannikolla ne menesty 
vät vie lä Kemissäkin. Hollanninj ala
vataudin nimellä kulkeva loiss ieni , 
Ophiostoma ulmi , joka on tuhonnut 
Keski-Euroopan ja Ete lä-Ruotsinkin 
jalavia , ei ole levinnyt vielä Ouluun 
asti. Komeina puina jal avia voisi kas
vattaa huomattavasti nykyistä enem
män. 

Ulmus laevis, kynäjalava 

Kynäjalavaa on viljelty Oulun puis
toissa jo 1800- lu vun lopulla (Leiviskä 
1894), mutta talvisin laji paleltui maa
han asti (Elfving 1897). Voimakkaat 

tyvivesat jatkoivat kuitenkin kasvua , 
mutta kynäjalavat jäivät pensasmai
siksi (Hjelt 1902). Hjelt (1902) mai
nitsee Zidbäckin tiedonantoon perus
tuen , että Toppilassa on ollut istutet
tun a n. 30 vuotiaita kynäjalavia. Par
ve la (1930 , 1932) e i sen sijaan tavan
nut kynäjalavaa Oulussa, mutta arveli , 
että niitä vois i kasvaa joillakin yksi
ty isillä pihoilla. Hel singin (H) ja Ou
lun (OULU) yliopistojen kasv imu se
oiden kokoelmi ssa ei ole vanhoja ky
näjalavanäytteitä Oulusta. 

ykyisin Oulussa kasvaa kynäjala
via Hietasaaressa vanhan koulun län
sipuolella kaksi suurta puuta , Raksi
lassa uuden poliisitalon Ratakadun 
puolei se lla kadunreunustalJa lehmuk
sen ja vuorijalavan kanssa kolme n. 
5-metristä puuta, Tuiran aseman piha
maalla kaksi sekä Mannerheimin puis
tossa kuusi n. 10-metristä puuta. Ka
sarmintien ete läreunassa on nuori·a 
puita Åströmin itäpuolella ja Madeto
janpui stossa kaksin. 12-metri stä puu
ta. Hietasaaren kookkaat puut saatta
vat olla samat kuin Zidbäckin havait
semat. 
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Kuva 2. Ja loke ltajäkä lä vuorij a lavan rungolla 
Linnansaaressa 13. V. 1990. 

Fig. 2. The trunk of an Ulm11S glabra provides a 
good subst rate for ma ny li chens . Xallllioriafa/
lax is a very ra re species in Oulu . 
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Ku va 1. Jalava t tunnis 
taa s iipipalte is ista he 
de lmi stä ja epäm ukai
s is ta le hti e n tyvis tä. Ku 
vassa vuor ija lava Intiön 
hautaus maa lla 26 . V. 
1989 . Valoku va t 
Henry Väre. 

Fig. 1. Elms (Uimus) are 
easy to identify by the ir 
leaves and fruits. 
- Photographs Henry 
Väre . 

Kynäjalava on menestynyt Oulussa 
melko hyvin. Mannerheiminpuiston ja 
Ratakadun puut ovat kuitenkin kärsi
neet, joko kaupunkisaasteista tai pak
kas ista , ja muutama puu näytti kesällä 
1989 kuolevan. Maakuntamuseon 
luokse 1960-luvulla istutettu puu on 
hävinnyt 1980-luvulla. 

U. glabra, vuorijalava 

Myös vuorijalavaa on istutettu Ou
luun 1800-luvun lopulta alkaen. En
s inn ä lajin m a initsee Borenius ( 1891) 
Oulun lähei seltä huvilapuutarhalta, 
ta rkoittaen todennäköisesti Hietasaar
ta. Samoihin aikoihin lajia on kasva
nut myös hautausmaalla (Leiviskä 
1894), jossa s itä on edelleenkin (k uva 
1). Varhemmin vuorijalava menestyi 
Oulussa ilme i esti paremmin kuin ky
näj a lava (Elfving 1987) . Parvela 
( 1930) arvioi, että vuorijalavaa on 
ryhdytty istuttamaan Ouluun 1890-lu
vulta alkaen. Boreniuksen (1891) tie
to viitaa kuitenkin hieman aikaisem
piin , mahdollisesti 1880-luvulla teh
ty ihin istutuks iin. 

Jo Parvelan aikoihin oli kaupungil
la 7-8 metri s iä vuorijalavia, mm. kir
kon puistossa. En s immäinen näyte 
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Taulukko 1. Oulun vuorij alav ie n kasvupaikat , yksi lömäärät ja arvioidut pituude t. 

Table 1. Sites of cu ltivated Ulmus glabra, number of spec imens and heights. 

Kasv upaikka 
Site 

Ai nola, maakunt amu seon e te läsivusta 

Ha llitu spui s to, kaupun gi nta lon pohj o iss ivu 
Hupi saare t, lähe ll ä patosilt aa 
Hupi saare t, taidemu seon e te läpuo li 

Yks il ömää r ä 
No. of trees 

1 
2 
2 

1 

Pituu s ( m ) 
H eigth (m ) 

8 
4 
18 
8 
3 

Hupi saare t, Kiik kusaari , kasv ihuoneiden pohjoispuolella 
Hupi saare t, Paratii s isaa ri 

1 
2 

8 
10 

lnti ön hautausmaa 4 12 
Kasarmintien pohjoisre una ta idemuseon it äpu o lella n. 50 m 
Linn ansaari 

9 13 
7 

Made tojanpui s to 
Mannerheiminpui s to, kaakkoi sreun a 
Raksi la , Ratakatu 2 (po lii s it a lon edusta) 
Tu ira, ra ut ati easema 
Tu ira , rav int o la Merikosken v iereine n piha 
Tuira, Tuirantorin kaakkoi sk ulma 
Vaara npui s to 

kirkon lähe ltä (prope templum ) on 
vuodelta 1950, jolloin Oulun luon
non ys täväin kasvikokoelmien hoitaja 
Paavo S. Joke la ta llensi s ieltä vuorija 
lavanäy tteen. Kirkkopui ston viimei
set vuorijalavat Ynnin kulmalta hä
vtstvat vuonna 1989 vaahtero iden 
( Ace r p/atanoides) kera, kun paika ll e 
rakennettiin uu s i liikerakennu s. Kirk
kopuiston yks ilöt oli istutett u 1900- . 
luvun a lu ssa, site n niistä vanhimmat 
elivät n. 90-vuotiaiksi. 

Kasv imuseoihin on tall e nn ett u vuo 
rij a lavanäy tte itä Oulun pui stoi sta ta
sa ises ti 1900-luvun a ikana, e nsimmäi 
nen vuonna 1906 . Linn ansaare lta on 
kerätty vuorijalavanäytteet vuosina 
1928 j a 1932 . Si e ll ä kasvaa ede ll een 
y ks i vanha puu . Linn ansaare ll a o n 
kasvanut toinenkin jalava, joka toden
näköi ses ti kaa tui Sanna-my rskyssä 
vuonn a 19 85. Jä lj e llejääneeitä puulta 
löys in keväällä 1990 Oulun Po hjan
maa lle uude n jäkälälajin, jalokeltajä
kälän (Xan thoria fal/ax; kuva 2) . 

2 12 
6 10 
5 5 
18 10 
2 8 
1 8 
2 10, 8 

Hupi saarille on Paratii s isaareen is
tutettu vuorija lavia , jotka ovat peräi
s in orjasta, Trondheimi sta alueelta, 
jossa vuorijalavat katso ttiin a iemmin 
kuu luvaksi länt iseen a la lajiin monta 
na. Kiikku såarella on me ne styksettä 
kokeiltu lajiketta 'Exo ni e ns is', kar
tiojalavaa, jonka lehdet ovat hyvin 
ryppy iset ja oksat e rittä in pys tyj ä. 

Oulussa ka svaa vuorij a lavaa nykyi
si n melko monessa pui stossa ja josku s 
myös pihamailla . Taulukkoon 1 on 
koottu Oulussa vijme vuosina nähd yt 
vuorijalavat j a niide n s ijainti kaupun
g illa. 

Vuorijalavat ovat me nes tyneet Ou
lu ssa hyvin ja ne tuntuvat s ietävän 
ilmansaas teit akin hyvin , josk in ka
dun vars ien jalava t ovat harsuun
tuneempia kuin puistoi ssa kasvavat 
yks ilöt. 

U. pumila, siperianjalava 

Hupi saarille Kiikku saareen on istutet
tu kolme siperi anj a lavaa 1960-luvulla 
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Oulun yliopiston kasvitieteellisen 
puutarhan toimesta . Puut kasvavat 
vierekkäin kahden punasaamen ( Fra
x inus pennsylvanica) kanssa. Sipe
rianjalavista on kaksi elossa ja ne ovat 
menestyneet hyvin suojaisessa koh
das a kasvihuoneiden kaakkoisreunan 
nurmella. Vuonna 1981 puiden pituu
deksi arvioitiin kolme metriä ja ke
väällä 1990 niiden pituus oli noin 4.5 
metriä. Puut eivät ole kukkineet toi s
taiseksi. 

Martti Ohenoja kasvattaa kotipuu
tarhassaan Kiimingissä siperian- ja 
vuorijalavan ri steymää (V. x arbuscu
la) hyvällä menestyksellä. 

Kirjallisuutta 

Bore niu s, A. 1892: Finska Forstföreningens års
möte i Ku opio den 3 och 4 september 1891. 

Syyskokouksen antia 

Dendro logian Seuran syyskokousta ja pikku
joulua vietettiin He lsing issä Samerka Oy:n ti
loissa torstaina 29. 1 1. 1990. lsännälle (SKOP) ja 
myös seuralle oli y ll ätys , e ttä noin kolmenkym- . 
menen ilmoittautuneen sijasta paika ll e olikin 
saa punut yli kuusikymmentä he nkilöä. Varaliu 
tila kävi miltei ahtaaksi, multa se vai n tii vis ti 
tunne lmaa. Kaikill e näy tti kuitenkin riittävän 
myös kahviaja lämpimäisiä. Kiitos siitä isännil
le . 

Puheenjohtaja Jouni Mikola loi katsauksen 
menneen vuoden toi mintaan. Se kuulosti olleen 
entisen tapaan to imintaa täynnä. Onkohan seu
ran ak tii vistenkin jäsenten määrä kääntynyt toi
minnan laaj uuden ja monipuolisuuden ansios ta 
nousuun? Tähän viittaa paikalla olevien monien 
lähe tunte mattomi en jäsenten määrä. Mikolan 
mukaan vuode lle 1990 asetetut tavoi u ee t olivat 
täyttyneet lähe s sataprosenttises ti. 

Kokoukses a julkistettiin myös vuoden 1991 
puu : tuomi. Monen veteraanijäsene n hämmäs
tykseksi paikalla o li näytteillä jo valmis juliste 
- toivo ttava ti se ennakoi seurall e hyvää ja 
täsmällistä toimintaa koko uudelle vuodelle 
1991. 

Annikk i Palme n piti ihastuttavan esityksen 
ruusujen kiehtovasta maailmasta aloittaen aina 
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- Finska Forstföreningens Meddelanden 9: 
155-243. 

Elfving, F. 1897: Kulturväxterna i Finland . -
Acta Soc. Fauna Flora Fennica 14: 1-116 + 2 
karttaa. 

Hjelt, H. 1902: Conspectus florae Fenniae. IV . 
-Acta Soc. Fauna Flora Fennica 35:1-41 1. 

Leiviskä, l. 1894: Oulun kasvisto , siemenkasvi
en kasvupaika t, leveneminen ja kukkimisai
ka.- Oulu. 

Nokelainen, S.-T. 1988: Oulun kaupungin kes
ku tan pui tojen puuvart is tenkasv ien inven
tointi ja menestyminen vuosina 1985- 1986 . 
- 69 s. Tutkielma. Oulun yliopi sto, kasvi
tieteen laitos. 

Parvela , A. A. 1930: Oulun läänin vilje lyskas
vit , niiden historia ja nykyinen levinneisyys. 
l. Yleinen osa . - Annale Soc. Vanamo 
13:1-334. 

Parvela, A. A. 1932 : Oulun läänin vilj e lyskas
vit , niiden historia ja nykyinen levinnei yys. 
II. Erikoisosa.- Annales Botanici Soc. Va
namo 2:1-143 . 

viehäuävistä juhannusruusuisia ja paatyen lo
pulta arvoituk eilisten ruusulajien ja -lajikkei
den ryhmään. Ruusuista on lu vassa lisää uutta 
tietoa tekeillä olevaan uudistettavaan Suomen 
puu- ja pensa kasvioon. Kasvion kirjoittajat 
esittivät taas toiveensa, että kaikk i li säys- ja 
korjausehdotukset ovat terve tulle ita. Etenkin 
määrityskaavojen toimivuudesta kaivataan käy
tännön tietoa. yt on myös mahdollisuus vaikut
taa uuden kirjan lajivalikoimaan: lisäysehdotuk
set kirjoittajille (Helsingin yli opiston kasvitie
teellinen puutarha, Jyrängöntie 2, 00550 Helsin
ki tai puh. 90-60 851). 

Syyskokouksen lopuksi meidät viritti pikku
joul utunnelmiin Zuzana Hra ko esi llämäll ä ku
vasikermän seuran Englanninmatkasta kesä ltä 
1990. Kuvista huoma i kertojan mieltymyksen 
viherrakentamiseen ja mai emanhoitoon. Se he
rätti ainakin minus a monia ajatuksia ja kysy
myksiä: Miksei meillä o le jotain vastaavanlais
ta? 

iinolikin jo kolmetuntinen ennähtänyt vie
rähtää ja kukin lähti omille teilleen jatkolle. 

Risto Murto 
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Saamen luonnontaimien istutus Vantaan Tammistossa 

Kirsti Virrankos ki 

Virrankos ki , K. 1990: Saam en luonnon taimi en istutu s Van taan Tammi stossa. 
(Spontaneo us seedlings of ash pl anted in the Tamm ista Natu re Reserve , Southern 
Finl and.)- Sorbifolia 21 (4): 173- 175. 

Kirsti Virrankoski , Valliaan ka upunki , Ympä ristöasiainkeskus , Vierto/ankuja 4 A, 
0 1300 Vantaa 

Vuonna 198 8 Tammi sta n luonnon
suoj e lu alue s iirty i Vantaan ka upun gi n 
o mi stukseen. Alue o li noin 80 vuotta 
saa nut o ll a ho itamatta. T am met, j o i
den takia alue o li lu o nn onsuojelua lu 
ee ks i a lunperin pe ru ste ttu , o livat 
kuu s ten puristuksessa hätää kä rs im äs 
sä. Mo net tammi sta o livat oksisto l
taan to ispu oleis ia ta i muuten vajaa la t
vuks is ia. Tammistan le htomäk i on a i
noa luonnontilain en tammimets ikkö 
koko pääkaupunki seudull a. Luo nn on
suoj e lu aluee ll a , j o ka on va in osa (8,4 
ha) T ammista n lehtomäes tä , on nyt 
kuu sten poi ston j ä lkeen no in 300 isoa 
ta mmea j a run sas tammi ta imi sto. 

Tein Tammi sta n luonn o nsuoje lu
alu een kunn os tu ssuunni te lma n, j o nka 
ympäri stömini ste ri ö hyväksy i vuonn a · 
198 9 . Kunnostu ssuunnite lm aan kuu
lui 1) tammia haittaav ien kuu sten 
poisto, 2) saa rni - istutu s lu onn o nsuo
je lu a lueen itäosaa n j a sen ulkopu ole l
le kaupun g in o mi stama lle maa lle ja 
3) lu o nn onsuoj e lua lueen me rkintä . 

Tammista n le hto mäen läns ipuo le l
la, yksity ise n maa ll a , kasvaa kome ita 
saamia rinteen alapuole lla. Itäosassa 
o li rinteen a lapuol ella täys in he itte ille 
j ä te tt y entine n pe lto, jossa kasvo i har
vaksee n haa paa, pihl aj aa , ko ivua ja 
le ppää . Osa aluees ta oli a ivan pa ljasta 
j a s iinä näkyi kovaksi ta ll autunutta 
maata lä he isen ti e työmaan ko neiden 

j ä ljiltä . A lueen kunn os ta mi seks i aj at
te lin , että s iihe n vo is i istutt aa Van
taa lla hyv in menes tyvää j alopuu ta, 
saarnea. 

Saa rnihan vaa tii syvämul ta isen , 
mielellään ka lkkiperäisen j a riit täväs
ti virtaavaa pohjavettä s isä ltävän k as 
vupaikan j a ti etenk in le udo n ilmas to n 
(Hinneri ym . 1986) . 

Kun suunnite lmas tani tiedo te ttiin 
pa ika lli s issa lehdissä, so itti Helsing in 
pi täj än kirkonkylästä ympär istölauta
kun nan jäsen M atti La itinen j a kertoi, 
e ttä häne ll ä on no in me trin mittaisia 
saam e n ta im ia pe rh eensä to ntill a j a 
että hän mi ele ll ään anta is i niitä Tam
mi sta n ist utu ks iin. Olin hyv in il oinen 
täs tä ilmoitukses ta, s ill ä se takas i 
me ill e koto perä ise t, va in yhde n kil o 
me trin päässä T ammistosta kasvavat 
ta im et j a vie läpä isokokois ina ja il
ma is ina. Vasta lahj aks i k aupunki toi
mitti kaks i multakuormaa maanomis
taj all e. 

Tuumasta toimeen 

Käv in kyse ise ll ä tontill a j a totes in 
sie ll ä o levan runsaas ti saam en ta imia, 
e rity ises ti pu o le ntoi sta metrin j a me t
rin mittais ia. T aimet o liv at mu sta - j a 
ruskeasilmui s ia, s ii s kahta eri laj ia, 
luultavas ti koto ise n lehtosaam en 
( Fraxi nus excels ior) li säks i pun asaar
nea ( F . pennsy l van i ca). 
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Keskustelin saarnita imi e n s iirrosta 
kaupungin pui sto-osasto n puutarhuri 
Heikki Pietikäisen kanssa. Hän lupasi 
ohjata niiden s iirron (maastaoton ja 
istutuksen). Kaupun gin pui sto- ja 
metsäosastolta luvattiin kesä harjoitte
lijoita istutustöihin . 

Kesäku un alussa vuonna 1989 koitti 
saam ien istutuspä ivä. Jo aamull a var- · 
hai n saarnitaimi en kasvupaikalle oli 
ajettu kuorma-auto . Mukana oli hyv in 
teräviä lapioita ja kangas verkkoa, jota 
oli määrä kietoa juuripaakkujen ym
pärille. 

Paika lla oli myös reippa ita kesähar
joittelijoi ta. Puutarhuri He ikki Pieti
käisen ohjeiden muka ises ti nostetti in 
vain noin metrin mittais ia taimia, kos
kajuuripaakun kooll a on rajansa. Juu
ripaakun tuli o lla noi n 10 lit ran ämpä
rin kokoinen. Juuret tuli lyödä poikki 
paakun ympäriltä terävä li ä lapiolla 
kohtisuoraan, jotta juurien haaromi
nen uudessa kasv upaikassa o nni stuis i 
hyvi n. Juuripaakun ympärille kiedot
taisiin a ina verkko , jotta multa pysyy 
paakussa. 
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Kuva 1. Tammistan lu on non
suojelual ue Vantaalla. Nuo li 
osoinaa Tammistan lehtomä
en saam en luonnontaimi en is
tutus alueen ja musta ympyrä 
saamentaim ien nostoalueen 
He lsingi n pitäjän kirkonky läs
sä . - © Vantaan kaupungin 
mitrausosas to 1990. 

Fig. 1. Location of the Tam
mista ature Reserve ('Luon
nonsuoje lu a lue') in the town 
of Vantaa, Southern Finland. 
The arrow indicates the plant
ing si te of the ash seed lings, 
which were collected from the 
site shown by the dot. 

Sattui olemaan hyvin kuuma, aurin 
koinen päivä. Aamupäivän kuluessa 
nostettiin noin parisataa tainta. Paa
kut kul jetettiin kuorma-autolla Tam
mi stoon. Perillä ne nostetti in mahdo l
li simman varjoiseen paikkaan. Istutt a
minen aloitett iin ru okai lon jälkeen. Il
tapäivä kului tiiviisti istuttamisessa. 
Ohjeet olivat : Tarpeeksi syvä kuop pa 
taimelle, ve rkot pois juurten ympäril
tä ja maan tiivisty kuopan täytön jäl
keen po lke malla. 

Taimien siirto onnistui 

Kävin vuoden kuluttua istutuksesta 
15.5.1990 katsomassa tai mie n kas
vuunlähtöä. oin paristasadasta ta i
mesta löysin vain kolme ku o llutta. 
Muut olivat hyvin eli nvoimais ia ja 
kauniita. Joitakin taimia oli vähän vi 
nossa , mutta arvelen niiden o ikaise
van itsensä ajan kuluessa, koska ne 
eivät ole pahasti varjostettuina. Saar
nia istutettiin sekä avoimille paikoille 
että haapojen , pihlajien ja leppi en 
joukkoon. Kaikki näyttivät vo ivan hy-
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Ku va 2 (vas .). Es imerkki e lin vo imasta . Saament a imi -kaunot a r kukkien keske ll ä . Istute ll avien tai
mi en o li o lt ava kookkaita , koska pi ene t ta imet o li sivat tukahtuneet muuhun kasv illi suutee n näi n 
rehevä llä maal la.- Va lok uvat Vant aan ympäri s töas iainkes kus . 

Fi g . 2 ( le ft ) . Example of vitality . Ash seedling surrounded by flower ing he rbs. Only fairl y ta li 
seedlings were planted , because sma ll e r o nes wou ld be overg ro w n by the su rround in g ri ch vegeta
ti o n. - Photog rap hs by Env iron mental Cen tre , Vantaa. 

Ku va 3 (o ik .). Yksi kasvukau s i uude ll a kasv upa ika ll a o n takana. Entin en he itt e ill e j äte tt y a lue 
muuttuu hyvää vau hti a saarnimet s ikö ks i. 

Fi g. 3 (ri g ht ) . One g rowing season is ove r. The forme r was te land is rapidl y c hang in g into an ash 
forest. 

vin. Arvelen noiden kolmen kuolleen 
kuivuuteen , koska nii stä todenn äköi- · 
ses ti oli varissut multaa paa ku sta en
nen is tutu sta. Taimia ei kasteltu lain 
kaan, ei istutuksen yhteydessä eikä 
myöhemminkään. Istutu späivä oli 
kuuma ja a urinko inen ja pouta j atkui 
v iikkokausia istutuksen jälkeenkin. 

Luonnontaimet käyttökelpoisia 

Sopivankokoi sten lu onnontaimien 
käyttö on tämä n kokemuksen mukaan 
varsi n käyttökelpoinen j a edullinen 
tapa istuttaa e rityisest i jalopuita . Jalo
puiden taimet ovat ka lliita ja mikä pa
hinta , kaupasta saa ttaa saada ulko-

mailta pe räi s in o lev ia ta imia , jotka ei
vät Suomen oloissa menesty. 

J os ta imet saadaan aivan lähe ltä, on 
tilanne ihanteellinen . Istutustyö vaatii 
erityistä huolellisuutta ja nopeutta. 
Taimet on no ston j ä lkeen heti is tutet
tava pa rh aan tulokse n aikaansaami
seks i. 

Kirjallisuutta 

Hinne ri. S., Häme t- Ahti. L. , Kunto , A. , Vuok
ko , S . & Lahdenperä , S . 1986: Maarianhe in ä, 
mesimarja ja timote i. S uomen lu o nno nvarai
s ia kasveja . - 350 s. Otava . He ls inki. 
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Raidan ominaisuudet ja käyttö 

Juhani Salmi 

Salmi , J. 1990: Raidan ominaisuudet ja käyttö (Charac teristics and uses of goat 
willow, Sali x caprea). - Sorbifolia 2 1 (4) : 176-180. 

In Finland 23 will ow species are na tive , and of these only three can grow to the 
size of a tree. One of theseis the goa t wi ll ow (Sa lix caprea). The timber is not of· 
great comme rc ial importance, rather the young shoot are used for basket-making. 
Espec ially the roo t suckers of goat wi ll ow may grow very fast, even 3m in a yea r. 

Goat will ow can ea lisy attain 10m, butthe highesttrees in Finland are 15m. lt 
is fo und scattered in moist forests, se ldom in pure stands . Its li fe time is short, on 
average only 40 years . 

The wood of goa t will ow is very like that of poplar. lt i diffuse-porous, 
considerab ly coa rse-grained, light, pale, oft, tough, flexible and elastic. The 
sapwood is thick a nd ye llow-white, the heartwood light brown and feat ure less, 
t inted wit h red of brown. The wood is readily attacked by fungi and insects and 
rots rapidly. The wood shrinks and swe lls on average by 12,5% in volume with 
humidity flu ctuations. The densit y of goat willow averages 480 kg/m 3 at 12- 15 % 
moi sture conte nts. 

Goat will ow is used for clogs as well as for flooring where resi s tance to 
splinte ring is req uired. It is also used for sports goods, wickerwork and baske t
work . The thi cker, polla rded hoots provide takes and wattle hurdles. The wood 
is suitab le for pulping . 

Juh ani Salmi , Ulvi lantie 2913 8 212, 00350 Helsinki 

Raita (Salix caprea) on pajukasvien 
(Salicaceae) heimoon kuuluva i o 
pen sas tai puu , jonka levinneisyysalue 
kattaa likimai n koko Suomen . Kaksi 
muuta luonnonvara ista puumai sta pa
jua maassamme ovat halav a (S . pen
tandra) ja mustuvapaju (S . myrsinifo 
lia ). Puumaisia pajuja ovat meillä li
säksi koristekasveina viljeltävät tai 
joskus vi lje lyjäänte in ä ja -karkulai si
na tavattavat va lkopaju (S . alba) sekä 
perin harvinai sena sa lava eli piilipuu 
(S. fragilis). Maapallolla ka svanee 
kaikkiaan hieman yli 100 paj ul ajia , 
joista Suomessa kasvavia on 23 lajjia. 
Monet nii stä pystyvät ri steytymään 
keskenään. Paj uj en metsätaloude lli
nen merkitys on vähäinen, koska 
useimmat laji t ovat pensasmai sia . 

Raita on euraasia lainen laji, jonka 
luontainen kasv ualue ulottuu pää-

asiassa pohjoi sessa lauhkeassa ja kyl
mässä vyöhykkee ä Atlantilta Isolle 
valtamerelle. Euroopas a se puuttuu 
vain Isa lnnis ta j a Fä r- saarilta, ja Väli
meren pohjoi spuolen maissa se on 
luonta isena vain vuoristoissa , jopa 
1800-2000 m korkeudella merenpin
nas ta . 

Pajukasvien heimoon kuuluvat pa
jujen lisäksi poppelit j a haavat (Popu
lus) - j a täten myös Suomen ainoa 
tämän suvun luonnonvarainen edusta
ja (metsä)haapa (P. tremula)- sekä 
suvut Chosenia j a Toisusu (Fankhau
ser 1923, Salmi 1978 , Häme t-Ahti 
ym. 1989, Söyrinki 1990). 

Kasvava puu 

Raita kasvaa meillä yleensä lehdois sa, 
tuoreissa kangasmet is ä, niityillä , 
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pie ntare illa , te id en ja ojien varsi lla, 
me tsä nre unoilla , notkoissa, jokien ja 
puroje n rannoilla jne., josk us myös is
tutettuna. Valokasvina se pitää erit yi
sest i aukkopaikoista. Hav umets issä 
sitä vo i tava ta yksittä ispuun a, mutta 
karuilla paikoilla va in pensaana. Ra i
ta on yleensä pensasma in en j a saav ut
taa harvo in 10 m pituuden - tosi n 
kookkaimmat yks ilöt vo ivat o ll a 15m 
korkeita puita. Se e i esiinny juuri kos
kaan itsenäis inä me tsikkö in ä . 

Raita on nopeakasv uine n pioneeri
puu. Se kasvattaa kantovesoja run
saas ti , runkovesoja vähän, mutta juu
ri vesoj a e i o ll enkaan (Salm i 1978). 
Kantovesana kasvaessaan ra ita lienee 
nopeakasv ui si n luonnonpajumme. 
Yhden kasv uka ude n ikä isiä, yli kol
me n me trin pitui sia kantovesoja tapaa 
usein (V iherä-Aarnio 1990). 

Ra itaa voidaan v ilj ell ä siemen istä 
ja näis tä kasvatetuista taim ista. Pi s
tokkaista viljely on kuite nkin o lee lli
ses ti vaivattomampaa. Normaaliolo
suhte issa raita ei juurru oksis ta tai 
rungosta leikatuista pi stokkaista lain
kaan tai juurtuu vain hyv in he ikosti. 
Tä mä johtunee ain aki n osittain s iitä, 
että juurn ai heet puuttu vat s iltä koko
naa n. Kasvuhormoni en avulla voi
daan pistokkaat saada juu rtumaan 
me lko tyydyttävästi (Heino 1983). 

Ra ita voi hyvä ll ä maalla, le htomai
sissa metsissä olla tyydyttävän suora
runkoinen sekä oksaton, j a sen rinnan
korkeusläpimitta saattaa nousta noin 
60 cm:iin . Karhu ( 1989) ilmoittaa 
Suomen paks uimm an raidan ym pärys
mitaks i (tos in rinnankorkeuden ala
puolelta mitat tun a) 560 cm, mikä vas
taa 178 cm:n läpimittaa. Yleensä puu 
on kuitenkin monirunko inen, rungot 
usein yhteenkasvanei ta, oksat paksuja 
j a hau raita, va in me lko va nh oissa haa
ro issa (5- 10 v) kuoren all a lyhyitä pit
kittäisharjuja ja latv us laaja-alainen 
(Salmi 1978, Hämet-Ahti ym. 1989, 

177 

Lindholm 1990). 
Raida n kasvutapa on haarajatko i

nen, mikä tarkoittaa sitä, että alkupe
räisen päärangan kehitys pysähtyy, ja 
seuraavan vuode n pituuskasvu lähtee 
josta in päärangan ylimmi stä s ilmui s
ta. Niille käy taas aika naa n samo in 
kuin alkuperä ise ll e päärangalle 
(Kärkkä ine n 1985) . 

Raita on varsin lyhyt ikäi ne n, e lää 
tu skin 40-v uotiaaks i ja saa usein j o 
nuorena sydän lahon. Mainittakoon , 
että es imerkik si valkopaju saav uttaa 
jopa yli 100 vuoden iän (Fankhauser 
1923). 

Lehdet ova t isot, vuorottaiset , so i
keat, pitkä- ja kellertäväruotiset. Leh
tilapa on 6-10 cm pituin e n, a lta har
maakarva inen j a saha laitaine n. Leh
den kärki on a las päin taipunut. 

Rungon kuori on nuorena s ileä, har
maan vihertävä j a kiilloton , tul ee 
myöhemmin vaa lean harm aaks i ja 
paksuksi sekä ha lkeilee verkkomai
ses ti muuttuen lopulta leveä- ja syvä
uurteiseksi kaarnaksi. Raita on saa nut 
suomalaisen nime nsä pystysuuntai
ses ti ha lke illee n kaarnan ra id o ista 
(Salmi 1978). Rungo n kuoriprosentti 
on 15 ,6 ja oks ien kuoriprosentit oksan 
tyvessä 38,6 ja oksan kärjessä 43,3 
(Lehtonen ym . 1978) . 

Ra itojen varassa elävistä jäkäli stä, 
s ie ni stä ja hyönte isis tä ovat kirjoitta
neet mm. Lindholm ( 1990), Väisänen 
( 1990) sekä Niemelä j a Kotiranta 
(1990). 

Raita on kaksikotinen, eli kukat 
ovat yks ineuvois ia, joko hede- tai 
emikukkia, jotka ovat eri yksilöissä, 
hyö nteispö lytte inen j a kukkii ennen 
lehtien puh keami sta . Silmujen suomut 
ovat mu stat. Hedenorkot ovat keltahe
teiset, eminorkot karvaisten s iki äin
te nsä takia harmaan valkoiset. Kevään 
"pajunkissat" ovat nuppu asteisia he
de-tai eminorkkoja. Ra ita on mehiläi
si lle tärkeä hun ajakasv i keväällä j a al-
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kukesällä (Salmi 1978, Lindholm 
1990, Mustalahti 1990). 

Pahkat 

Raita on puulajeistamme hieman eri
koinen pahkojen kasvattaja. Sen pah
kat nimittäin kasvavat maan alle juu
riin. Ilmiö on kohtalaisen yleinen Poh
jois-Suomen vanhoissa raidoissa . Rai
dan juuret tuottavat runsaasti silmuja 
eli vesan alkuja. Vanha puu ei jaksa 
ilmeisesti kasvattaa silmuista vesoja, 
mutta kasvattaa puuainetta siten, että 
silmut umpeutuvat. Juuren ympärille 
muodostuu vähitellen pahka, joka vo i 
kasvaa hyvinkin suureksi. 

Raid an tyvipahkat ovat tavalli sesti 
sammalen , osaksi maankin sisässä. 
Useimmiten nii stä lähtee vain verra
ten ohut, suora ja nopeaka sv uinen rai
dan verso. Kooltaan ne saattavat olla 
usean kuutiojalankin (kuutiojalka = 
0,0283 m3 ) suuruisia, epäsäännöllisiä 
möhkäleitä. Pahkan puuaine mui stut
taa paljon koivun visaa, j a si tä sano
taankin raidan visaksi , mutta sen 
esiintymis- ja syntymistapa ovat kui
tenkin aivan erilaiset kuin koivun vi
sa lia (Jalava 1952). 

Puuaine 

Pajujen puuaine on hyvin yhtä läi stä 
poppelien puuaineen kanssa, ja usein 
niiden erottaminen on mahdotonta il
man mikroskooppia. Raita on melko 
karkeasyistä, kevyttä, pehmeää, hoh
kaista, sitkeää , taipuisaa sekä kohta
laisen kimmoisaa. Pintapuu on paksu 
ja kellanvalkoinen , sydänpuu vaale
anruskean punertava tai ru skeahko, 
kiiltävä. Usein siinä näkyy epäsään
nöllises ti kulkevia tummia juovi a ja 
alueita. Puuaine on li säks i hiema n al
tista kieroutumaan , helposti lahoavaa, 
eikä kestä kosteusvaihteluita sekä 
useimmiten, varsinkin tuoreena, vai
keahkosti halkai stavaa (Bärner 1962, 
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Salmi 1978). Sydänpuupitoisuus pie
nenee voimakkaasti tyves tä latvaa 
kohti runkojen keskiarvon o ll essa 
26,6 % (Lehtonen ym. 1978) . Puuaine 
kutistuu ja paisuu (elää) keskinkertai
sesti. Kuti stumi sprosentti o n pituus
eli puun sy id en suunnassa keskimää
rin 0,4 , säteen suunnassa 3 ,0 , tangen
tin suu nn assa 8,8 ja tilavuudessa 12 ,5 
(Thune ll & Perem 1952). 

Vuosilustot ovat paksuja, mutta ra
jat usein epäselviä, ydinsäteet ohuita , 
ei paljain silmin erottuvia , ja putkilot 
ovat jotakuinkin tasaisesti s ijoittunei
ta (hajaputkiloinen), pieniä ja paljain 
si lmin näkymättömiä. Mikroskoopilla 
tutkittaessa ilmenee , että ydinsäteet 
ovat yhden so lukerroksen paksuisia , 
ja että ydinsädesoluja on sekä kor
keuttaan pitempiä että lyhyempiä . 
PutkiJ o-osien väliseinistä ovat jäljellä 
vain renkaat (Sa lmi 1978). 

Putk ilot käsittävät puuaineen tila
vuudesta noin 35-50 %, kuidut 45-50 
% ja ydinsäteet noin 10 %. Mainitta
koon verta ilun vuoksi, että koivussa 
on vastaavasti putkilaita noin 20-30 
%, kuituja 60-70 % ja ydinsäteitä 10 
%. Kuituihin on tällöin laskettu tra
keidit, kuitutrakeidit ja puusyyt (Thu 
nell & Perem 1952). Kuidunpituus on 
keskimäärin 0,7 (0,5-1 , 1) mm ja put
kisolujen pituus 0,4 (0,3-0 ,6) mm 
(Sennerby 1979). Thunell ja Perem 
(1952) ilmoittavat kaikkien pajujen 
kuidunpituuden va ihtelurajoiksi 0 ,8-
1,3 mm ja putkiloiden vastaavasti 
0,4-0 ,8 mm. 

Lehtonen ym. (1978) ma1n1tsevat 
raidan kuiva-tuoretiheydeksi keski
määrin 480 (462-520) kg/m3

. Tiheys 
nousee rungon yläosassa. Oksien kui
va-tuoretiheys on hieman pienempi 
kuin runkopuun eron o ll essa 10 % :n 
luokkaa. Raita on tässä mielessä poik
keuksellinen puu, si llä oksapuu on 
yleensä selväst i runkopuuta tiheäm
pää. Run gon sisäisten oksien määrä 
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kasvaa tyvestä latvaan päin ja on kes
kimäärin 1,4 tilavuusprosenttia. Run
kopuun kosteussuhde pienenee tyves
tä latvaa kohti j a on runkopuussa kes
kimäärin 73,2 % sekä kuores sa 100,3 
%. Runkopuun ja oksapuun kosteus
suhteissa e i o le merkittävää eroa. 

Thunell ja Perem ( 1952) ilmoittavat 
kui va-tuoretiheydeksi keski määrin 
490 kg/m 3 ja tiheydeksi 15 % :n kos
teudessa keskimäärin 530 kg/m 3. Kuo
ren kuiva-tuoretiheys on noin 408 kg/ 
m3 (Sennerby 1979). 

Kasvava tai vasta kaadetuu paju 
kuuluu Trendelenburg & Mayer-We
ge linin ( 1955) Saksassa tekemän ryh
mittelyn mukaan märkiin puihin , jois
sa on vettä 400-500 (550) kg/m 3 (kiin
.totilavuus) ja joiden kosteusprosentti 
on 115. 

Raidan tuholaiset ja taudit 

Etelä-Suomen kaupunkien ympäril lä 
raidoissa kasvaa raidan äkämiä, jotka 
ovat bakteerin ai heuttamia. Ilman
saasteide n o n todettu altistavan raito
ja tälle bakteeritartunnalle. äitä bak
teerin ai heuttam ia äkämiä ei ole tavat
tu maamme mui ssa pui ssa (Erkamo & 
Erkamo 1974). 

E räs pahimmista ra id an puuaineen 
vio ittaj ista on isokoko inen, harmaa 
perhonen , puuntuhooja (Cossus cos
sus L. , syn. C. ligniperda Fabr.) , jon
ka vaa leanpunai set , mustapäiset, 8-
10 cm pitkät toukat syövätjoskus suu
riakin käytäviä puuhun pilaten puuai
neen käyttökelvottomaksi (Gayer 
1939). Suomessa tuh ot ovat o ll eet vä
häiset. 

Raidan käyttö 

Vähäisen määränsä ja y leensä pienten 
mittojensa takia raidan käyttö Suo
messa on olematonta. Sen , kuten mui
denkin paju1ajien , puuaineella ei o le 
missään muuallakaan suurta kaupal-
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lista merkitystä , koska usei mmiten 
vain nuoria versoja käytetään . Näitä 
hankitaan katkaisemalla pajujen la t
vat tai versot tavallisesti kerran vuo 
dessa. 

Polttopuuna raitaa on va rsinkin 
aiemmin käytetty lähinn ä kotitalouk
s issa muiden puulajien jo ukossa ja ny
kyään e ne rgian tuottamiseen. Lämpö
arvoa yksistään raid a lle ei kirjallisuu
desta löytynyt, mutta j oka tapaukses
sa se on su uremp i kuin muid en pajula
jiemme ja jonkin verran pienempi 
kuin haavalla, jonka teholliseksi läm
pöarvoksi abso luutti sen kuivana Thu
nell ja Perem (1952) ilmoittavat 4100 
kcal/kg = 17 ,2 MJ/kg. 

Enti sa ikojen latvomine n koski 
useinhaapaaja pajua, joista katsottiin 
saatavan hyvänlaatui sta rehua (Sen
nerby 1979). 

Raidan puuaine kuivuu nopeast i ja 
hyvin . Kerran kuivuttuaan sen muoto 
sä ilyy käytössä. Puun työstö on help
poa, ja tuotteiden v iimei stely onnis
tuu va ivatta. Raidas ta valmistetaan 
etupäässä käyttöesineitä, lipp aita, ra
sio ita , pakkauslaatikoita, urhei lu väli
neitä, le ikkikaluja , hamm astikk uj a, 
puu kenkiä, a idak s ia , merkkitikkuja ja 
herne- ja tomaatt iviljelmien sekä vii
niköynnösten tukipuita, työkalujen 
(mm. lapiot ja harava t) varsia, käden-
ijoja , seulojen sä lepohjia, hedelm ä

koreja jne. Raitaa käy tetään myös lat
tioihin paikoissa,.j o issa la udoilta vaa
ditaan kestävyyttä halkeilua vastaan. 
Huonekaluteollisuus käyttää ra itaa 
sokkop uun a ja mm. korihuonekalujen 
raaka-ai neena, vaneriteolli suu s vane
rin vä li viiluin a. R aitaa vi lj ellään tuu
li a ita puun a (Fankhau ser 1923, Gayer 
1939, Bärner 1962, Guggenbiihl 1963 , 
Salmi 1978, Sennerby 1979, Bram
well 1982). 

Pahkatuotteet ovat suos ittuj a koris
te- ja käyttöesineitä. Pohjoiss uoma
laisten eräm iesten käyttämä kuppi eli 
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kuksa on tyypillinen pahkaesine. Par
haat kuksat tehdään raidan juuripah
koi sta (Jauhiainen 1987). Myös Poh
joi s-Suomessa valmistetut pui set puu
konpäät , joita luullaan koivun visasta 
tehdyiksi, ovat raidan juuripahkaa. 

Raidan hiiles tä valmistetaan ruutia 
ja hyvää piiru stushiiltä (Gayer 1939 , 
Bärner 1962, Sennerby 1979). 

Ra idan kuorta käytetään lääkityk
siin , koska se sisältää salisiinia, sekä 
myös hienojen nahkojen (mm. käsi
nenahat) parkituksiin , sillä siinä on 
noin 8 % parkkihappoja. Lisäksi sitä 
käytetään sidonta-aineena , punonta
ja palmikointitöihin sekä värjäykseen . 
Neuvostoliito ssa on kuoresta punottu 
kenkiä. Siemenkarvai sta koottua vil
laa käytetään mm. patjojen täytteeksi 
ja pelastusrenkaisiin kuten kapokkia 
(kasvivilla). Nuorista oksista saadaan 
puuastioiden ja tynnyreiden vanteita . 
Risukimppuja yhteen sitomalla pajuja 
käytetään ratapengerten, patojen ja 
lentohiekkakenttien ym. sitomiseen 
(Gayer 1939 , Salmi 1978, Bramwell 
1982). 

Lehtosen ym. (1978) mukaan rai
dasta voidaan valmistaa sulfaattisel-
1ua, mutta sen saanto laskettuna raa
ka-aineesta on a lhai sempi ja massan 
lujuu s huonompi kuin koivusta val
mi stetun sulfaattimassan. Sennerby 
(1979) mainitsee raidasta valmi stetta
van myös lastuvillaa . 
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Magnolia - en utmaning för entusiaster 

Lennarth Jonsso n 

Jonsson, L. 1990 : Magnolia- en utm aning för e ntu s ia ste r. (Magnolias
a chall enge for the enthu siasts) . - Sorbi folia 21 (4): 18 1- 202. 

The au1hor has rather Iong experience wi1h magnoli as and has g rown many species 
and culti vars in his own ga rden. ln thi s artic ie he discusses in detaii the pos sibilities 
of cultivating magnoii a s pecies and varie1ies in the ordic Cou ntries . He gives 
recommendations regarding so i! , s i1 e , wa1ering , fe rtili z ing, mul ching and methods 
of pla n1ing. In 1he ii gh1 of hi s own ex perience he hopes 10 encourage peopie to grow 
more magnolias in 1he o rdi c Countr ies . The next nine species are described more 
in detaii: M. acuminata , M. cylindrica , M. f raseri, M. hypoleuca, M. kobus, M. 
salicifolia , M. sieboldii, M. tripetala and M. stella ta and the most promi sing of 
1heir hybrid s. Special atten 1i on is g iven to hybrids with M. acuminata, M. kobus, 
M. sieboldii and M. hypoleuca and especiaiiy 10 ne w hybr ids bred by Savage and 
McDaniei in USA . Al so many other promi s ing varie1ies wh ich may be ab le 1o 
survive in our severe c lima 1i c condi1i ons a re desc ribed . The au1hor expresses hi s 
hope tha1 se riou s breeding work will be sta rted in 1he Nordic Countries, aimed a1 
producing hardy magnolias. 

Lennorth Jonsson, Lindenäsvägen 8, S-371 45 Kar/skrona , Sweden. 

Det var med stort tvekan som jag an 
tog Pentti Alankos utmaning att sk riva 
kanske en något provocerande artikel 
om magnolior, som bör vara möjli ga 
att odla i Finland. Inte för att jag tve
kar om möjligheten att od la magnolior 
i Fin land, då det redan nu finns flera 
på dessa nordl iga breddgrad , u tan där
fö r att de kan sy nas övermaga att en 
amatör uttalar sig i ett ämne, som inte 
fr is läppts för diskussion av experti
sen. Kanske ska ll de vara så att vi , 
som i dumdristighet vågar chansa, 
också kan flytta odlingsgränsen nor
rut. Experterna kommer efter och 
förklarar varför det lyckats eller miss
lycka ts. Så varför inte rita ner några 
rader och hoppas, att det finns fler 
entusiaster bland läsarna nog "tok iga" 
att pröva. 

1 Trädgårdsamatören har Blomqvist 
(1988) redovisat sina erfarenheter av 
magnoliaodling i Karl stad och jag 
hoppas, att Du som prövat magnolia 

också berättar om detta, så att erfaren
heterna blir dokumenterade och vårt 
vetande bredare. Dock en vädjan, gör 
det på det andra inhemska språket, 
svenska, så att hela Nordenkanta del 
av det. 

Släktet Magnolia består av ca 80 
arter (Dandy 1971, Nooteboom 1987, 
Treseder 1978), som botanister delas 
in i två undersläkten, Magnolia och 
Yulania, men för .oss i kalla Norden 
blir givetvis utbudet begränsat. All
mänt kan man säga att de japanska och 
koreanska arterna har visat sig på lit
ligt härdiga . De gälle r även många av 
de nordamerikanska samt någ ra ki
nesiska arter. Sj älvfa llet måste stor 
omsorg ägnas åt vai av proveniens då 
de flesta har tämligen vidlyftiga ut
bredningsområden. 

På våra breddgrader saknas mycket 
från magnoliornas hembygder varför 
vi måste optimera de växtbetingelser 
vi kan påverka för att kompensera vå-
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ra nackdelar. V år och försommar är 
so111 regel torra hos oss , varför 111an 
111åste va ra påpasslig 111ed bevattnin
gen . 0111 snötäcket är opå litli gt, täcks 
1110t barfrost. Våra svala so111rar försö
ker vi förbättra 111ed ett gynnsa111t läge 
för att höja natte111peratur några gra
dero .s.v. 

Jorden 
Magnolior är tolerant 111ot många ty
per av jord111ån men den bör vara sur 
tili neutral reaktion, näringsrik 111ed 
111ycket hög humushalt. Framförallt 
skal l jorden vara fuktighetsh å llande 
och luftig. Torv , vissna barr , eklöv , 
barrko111post, etc. ger fuktighet och 
spänst så att jorden inte sjunker ihop. 
Rikliga 111ängder gödse l, benn111jöl 
och sten111jöl ge r näring , mineraler 
och stimulerar 111ikroliv i jorden. 

Växtplats 

Det flesta magnolior är si lvanol11onta
na , d.v.s. växer i bergskogar, och gyn
nas av plantering i sluttning (" rörligt 
grundvatten"). Ingen magnolia trivs 
på su111pig växtplats, i tung och kom
pakt jord t.ex. i lera. De bästa betin
gelser tycks i vårt kli111at vara lätt 
" vandrande" skugga i varmt läge. Sär
skilt gynnsamt är efter111iddagssol 
d.v.s. sydvästläge. 

De närmaste idealet 111an kan kom
ma i Finland och Mellansverige är nog 
steniga tallåsar. Tallarna ger en skär111 
för sena och tid iga nattfroster 111en är 
mycket ljusgeno111släppliga. Flytt
block och stenar- särkilt de mörka 
- 111agasinerar solvär111en och leder 
ner vär111e i jorden och avger vär111e 
tili o111givningen under natten. Samti
digt bevaras fuktighet under dem. Mo
rän vär111s fort på våren vi lket ger en 
tidig start på aktiviteten i jorden. Den 
kalJa luften glider lätt ner tili lägre 
nivåer 0111 inget hinder före li gger så 
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att köldfickor uppstår (s.k. katabatik). 
Åsens grus sakna r so111 oftast det nöd
vändiga humusinnehållet men det kan 
ko111penseras 111ed inblanding av barr , 
torv, bark i det översta jord lagret ( 10-
20 cm) . vilket ger en lucker och späns
tig jord. Glö111 inte värdet av s ten för 
vär111eacku111ulering tili djupare kikt. 

Torka är det största hotet 1110t 111ag
nolior och det är nog den största nack
delen med å arna. De är just därför 
so111 tali do111inerar där. Stor upp111ärk
sa111het 111 åste ägnas åt att hålla jorden 
fuktig men en hög hu111ushalt hjälper 
tili. Ett vind s kyddat läge får alltid ett 
gynn sa111t 111ikroklimat , d.v . . några 
grader högre te111peratur än ol11givnin
gen och mindre utsatt för torka. Des
sutol11 är 111agnoliornas grenar sköra 
och spröda och kan brytas av starka 
vindbyar. Särskilt om grenarna är ned
tyngda av snö eller regn. Det är dessu-
10111 de iskalla vindarna på vintern , 
so111 ger de största skadorna på 111agno
liorna. Det är inte naturligt för en 
111agnolia att vara solitär en i sina 
he111trakter. 

0111 man planterar i närheten av 
andra träd , bör 111an undvika placering 
direkt under ett törre träd, då konkur
ren en 0111 markfuktigheten kan bli för 
svår. Yärst i detta avseende är det sto
ra vattenkonsumenterna alm , lind och 
björk. 

Har 111an nu endast en pian leråker 
tili sitt förfogande 111en en såg eller 
111assaindustri i närheten , "erbj ude r" 
111an sig att ta emot ett antal lass såg
spån eller bark tills man fått en lämp
lig hög ( om 111an utformar so111 hästko 
i yd-sydväst 111ed ett torvparti på 
" baksidan" (Bucht 1989). På så sätt få r 
man en väldränerad maxima lt hul11us
rik jord, som står i förbindelse med 
den underliggande fuktiga lerjorden . 
Givetvis skall näring tillföras t. ex. 
stallgödsel. Glöm inte att lägga dit 
värmemagasinerandet stenar, om pla-
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ceras ungefär som i ett stenparti 
(Bucht 1989). Ju mörkare stenar ju 
bättre. 

Bevattning 

Som många gånger framhåll i ts är 
magnoliorna känsliga för torka och 
bör under apr il (våren)- juli få ca 750 
mm nede rbö rd i form av rotblötor (25 
mm/m 2 e ller 25 l/m 2

). Det är också 
viktig t att använda ljummi gt vatten. 
Desto längre norrut man bor desto vik
tigare de ä r att använda varmt vatten. 
Det lönar sig t.o.m. att under tidiga 
våren (den första vegetationsperio
den) ge varmt varten en gång om da
gen (ca. 50.C). Lämpligen skaffar 
man s ig en svart tunna, som man stä l
le r i so len och fy ll er med vatten . Efter 
en so i ig dag har man fått ett 1 agom 
ljummet vatten at t ge magnoliorna. 

De flesta vinterskadorna- bortsett 
från vinden - uppstår redan under 
somma ren! Om rötterna utsätts för 
torka skadas de och när tjälen kommer 
kan resten knäckas. Vintern behöver 
inte vara sä rskilt strä ng, om magno
li o rn a lidit av torka under sommaren 
för att de ska ll duka under, när kylan 
kommer. Nästa års blomning grund
läggs genom noggrann bevattning . 

Gödsling 

Magnoliarötter liksom många andra 
väx te rs rötter ä r högst se lektiva och 
e nd as t kapabla att ta upp sitt normala 
behov. Rätt komponerad planterings
jord och väl sammansatt göd el ger ett 
aktivt mikroliv, som för er magno
li orna med behövlig näring. Årligen 
måste man tillföra täckningsmaterial 
för a tt und erhåll a det aktiva mikroli
vet i jorden. Därför tillför man sta ll 
gödse l, bennmjöl, stenmjö l och gärna 
sp illnin g från ä lg och råddjur. Kväve
rika täckn i ngmaterial ti ll förs natur
ligtvis tidigt på växtsäsongen menin-
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te efter högsommaren , då det ge r prob
lem med avmognaden ho s årsskotten. 

Glöm inte att större delen av det 
aktiva näringsupptagande rotystemet 
befinner sig utanför det om råde, som 
täcks av de egna löve rket och inte in
till basen på träden e ll er busken. Glöm 
inte heller att magnoliornas rötter är 
yt li ga. Genom täckning som tidigare 
nämnts kan man bygga upp en lämp li
gare jord. Består unde rl aget av nä
ringsfattig sandjord bör större mänger 
stallgödsel ingå i vårtäckningen. 

Tåckning 

Magnoliornas rötter li gger nära ytan , 
vi lket betyder att man lätt skadar röt
terna, om man ger s ig tili a tt luka och 
luckra. D ärför ska ll m an rege lbundet 
täcka med " mulch" dvs. vissna barr 
och löv , skogsförna, barrkom post, 
torv, m.m. En bra blandning är fyra 
delar barr och en del torv. Före första 
frostnatten täcker man hela rotarealen 
och en bit upp på stammen d.v.s. över 
rothalsen och/e ll er ymp tället med 
torrt och lufti g t materia! (ca. 1 dm 
tj ock t) för att skydda rötte rn a mot 
frost och tjäle. Vid övriga tid er på året 
ska ll täckningsmaterialet få lämpl ig 
fukti ghet för at t inte stjä la va rten frå n 
underliggande lager. Den lu ftiga hu
musrika täckningen underhå ll er det ri
ka mikrolivet. 

Planteringstid 

Magnoliorna rotsys tem är den sva
gaste delen och måste så ledes äg nas 
a ll uppmärksamhet. De köttiga och 
spröda rötterna utsätts för rotröta, när 
jorden är kall och rötterna blir skada
de. Man gör därför i ordning växtplat
sen på hö sten och pl anteri ngen görs så 
sent på våren som möjligt för att jor
den ska ll hinna värmas någo t och röt
terna snabbt komma i akt i vi tet. I sam
band med plantering kan man först slå 



184 

Bild l. Poppe lmagno li an (Magnolia acuminata) 
hör tili de härdi gas te magnoli orna. På bilden ett 
50 år gamma lt träd i Esbo, söder om Vitträsk 
sjön, i söd ra Finland. - Foto Pentti Alanko 
24.5. 1984. 

Fig. 1. Ma gnolia acuminara is one of the har
di es t magnol ias in the Nordic Co untri es. ln the· 
picture is a 50 year o ld tree in Espoo, Southern 
Fin land.- Photograph Pentti A lanko. 

någ ra ämbar varmt vatten i pl ante
ringsropen för att om möjligt höja 
jordtemperatu ren. Ali möda bör äg nas 
åt att noggrannt breda ut rötterna i 
planteringsropen för att komma bort 
från eventuell "kruk" tillvänjning, an
nars kommer i bäs ta fall etabler in gen 
at t försenas och i sämsta fall att strypa 
väx tens närin gs tillförse l tili död s. 

Min e rfarenhet är att det tar tre år 
att eta ble ra en ny elle r omplanterad 
magnoli aplanta . Under dessa å r få r 
man inte s lappna av i skötseln . Lön för 
mödan får man när den etablerat sig 
och börjar skjuta kraftiga skott. 
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För oss i höga orden är tide n runt 
midsommar så vik ti g för magnoliorna 
likaväl om andra exoter. De t är då 
man ska ll se tili att be tin ge lse r är op
timala, så att de lju sa perioden utn ytt
jas maximalt. 

Efter om omp lante ringen är en så 
kriti sk period, att om inte magnoli an 
ägnas stö rsta omsorg, gå r det illa , tor
de det vara lämpl igt att di skute ra or
sakerna (Tred ic i 1989a). 

Om en magnoliarot stude ras under 
mikroskop , ser man att det sakn as rot
hår, som de fl es ta väx terna har för 
upptagn in g av mine raler. 1 s täll e t le
ver magnoliarötterna i symbios med 
mykorrhiza, som fäster sig på rötter
na. Svampen till godogör sig socker 
f rån magnolian och lämnar minera ler 
främst fosfor i utbyte. Den ene kan 
inte leva utan den an dre . Det spelar 
ingen roll hur noggrant man ompl an
terar en fältodlad magnolia (lämplig 
sto rlek 1,5-1 ,8 m), då hu vudde len av 
rotsys tem blir kvar i jorden till sam
mans med endomykorrhizan. De t dof
tar aromatiskt från de av brutna spröda 
rötterna. Under våren har dock rötte r
na tillräck li gt växtkraft och lagrad nä
ring för a tt återhämta sig från den ka
tastrofa la förlusten. Ompl anterin gen 
skall göras j ust när knopparna börj a 
sväll a. Om bladen s lag it ut ökar ri sken 
för uttorkning . Om jorden innehåll er 
humusrik morän (som vanlig skog 
jord ), finns mykorrhiza , som snabbt 
upprät tar samb andet med magnolia
rötterna. 

Containerodlade magnolior kom
mer runt detta prob lem vid plante ri n
gen, eftersom inga rö tter förstö rs och 
det endomykorrhi zala sa mbandet ej 
stö rs. Därför kan conta in erodlade 
magno li o r planteras när som helst un 
der vår-sommar. Resu ltatet blir ofta 
bättre men plan torna är mindre . 

Som bekant lurar andra faror med 
krukodlade väx ter om de får stå länge 
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utan omskolning eller utpl anterin g. 
Rötterna tränger snart ne r tili botten 
("s lutsto rl ek" på container för magno
li a behöver inte vara så bred- 10- 15 
cm - me n djupet helst 25 cm). Där 
börj ar de sna rt att "sn urra" utefte r bot
tens kanter. En krukanspassad rot ka n 
aldrin g rä tas ut utan de kommer slu t
li gen a tt strypa nä rings till förse ln. Om 
inte de nna rotsnurra av lägnas, kom
me r de att fortsätta att växa i c irkl ar 
och pressa på va randra alltefte rso m de 
blir g röv re. Därför mås te sådana kru
kanpassade rötte r tas bort före plante
ringen. Ä ven om detta är chock för 
plantan, är det mindre än fö r barrots 
plantor. Containerodlade mag nolior 
kommer a tt etable ra s ig snabba re. 

· Dess uto m bör de på pekas att barken 
på unga mag nolior är mycke t tunn och 
bör skydd as mot t.ex. alltför närgång
na g räsk lippare . 

Vi lka arte r so m kan vara värda att 
pröva må väl diskuteras men min upp
fattning följer nedan och end as t se
riö st me nade försök kan vederlägga 
den (Tresede r 1978, Gardiner 1989, 
Spon g berg 1976, W yman 1960). 

1. Magnolia acuminata L. - poppemag
nolia, på finska poppelimagnolia (bi ld 1) 

Utbredningso mrådet för den här arten 
är de t vidaste för a lla nordamerikans
ka magnolior: från Lake Eries no rra 
strand i sydöstra Ontario tili norra 
Florida , norra Louis iana och sydös tra 
Okl ahoma. Denkalla s också "c ucu m
ber tree" (g urkträd ), vilket härför frå n 
frukten, som först är grö n och påmin
ner om en g urka , men som mogen b1ir 
den mörkröd. Det största trädet lär fin
nas i Great Smoky Mts. National Park 
och är 40 m högt och kronan är 18 m i 
diameter (Treseder 1978) . Från Fin
land rapporters den från He lsingfors, 
Jorvas, Musti1a , Kari s iajo och Koke
mä (A 1anko 19 82). 
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Poppelmagnolian är e n mesofyt, 
so m uppträder ofta spritt i skogar, där 
fuktig j o rd förekommer. En lämplig 
proveniens (To m Dil a tu ste i pri vat 
brev) är bergen i West Virginia, där i 
nordvästra delen av Monongahela Na
ti o na l Forest art ens " huvudm assa" (en 
bred "ge npo l" fi nn s till gäng li g) har 
s ina kallaste lokaler. Normala v inter
temperaturer li gger vid -25 . tili-
3o· c men motsvarand e varmt på som
maren. Antal frostfria dygn är 150-
170. Fler uppgifter finns om att ar ten 
klarat -35 · c utan skador (t. ex. Den 
nis Ledvina i privat brev). Några 
egentliga selekterand e former före
kommer inte uta n ur en tillräckligt va
rierad vildko ll ek t får man i stort a ll a 
tänkbara fo rm ed. En testodling av 
större o mfatt ning för att finna lämpli
ga kloner vore önskvärd. 

Poppe lmagno lian växe r först pyra
midalt med mörkbrun bark , me n b1ir 
som sag t v idlyftig med tid en. Bladen 
har ett od lin gsvärd i s ig, de är 15-30 
cm långa , lju sgröna och vanli gen nå
got hå ri ga und ertill , avsmaln ande mot 
skafte t (därav namnet). 

Blommorna 1iknar mycket det när
bestläktade tulpanträdets (Lirioden
dron rulipifera) blommor och dessa 
s itter för det mesta högt oc h a llt id i 
spetsen på grenarna. Blomningen sker 
i juni-juli och den är tämligen obe
märkt. 

Poppel magnoli an är obetydligt 
sjä lvfert ilt varför det krävs min st två 
träd (geneti skt o lika) för att få de röda 
frukterna. 

I vårt klimat lä r poppelmagnolian 
bli högst 15 m högt. En var iete t , M . 
acuminata var. subcordata (M. corda 
ra ), med s i1keshåriga skot t och ibl and 
hj ä rtformade blad (varav namnet cor
data). Bl aden är således mindre spet
s iga än typen, ca 10 cm 1ånga och bre
da, underti l1 ludn a. Blommorna är 
vackert kanariegula och tulpanforma-
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de (ca 10 cm i diameter). De inre blom
bladen har något rödaktig ådr in g. 
B lomningen in träffar under maj-j uni . 
Trädet börjar blomma i tidig ålder, 
redan omkring 1 m högt. Kotten är 
något mindre och mörkare röd än hos 
typarte n. 

Varietet subcordata är förvånands
värd härdig med tanke på dess syd li ga 
förekomst i bergen från North Caroli
na tili Georgia. Två kloner har blivit 
populära ("M iss Honey Bee" och 
"Skyland's Best") med en bättre 
blomma och buskformat växtsätt. 

Med kolchicinbehandling av frö 
från 'Fertile Myrtle' har August Kehr 
fått nya polyploida former- både 8n 
och 16n ( !) - vars enorma blad har 
fått dimensioner jämförbara med M. 
hypo /eucas . Att inte minst den senare 
kommer att bli eftertraktad i Norden 
för sitt exotiska bladverks sk ull är inte 
svårt att spå om. 

2. M. cylindrica Rehder & Wilson (bild 2) 

M. cylindrica förekommer över 1000 
m nivån i ett stort område i Östra Kina 
från Södra Anhui tili Norra Fujian 
d.v.s. ungefär mellan 28 . och 32" . 
Trots detta anges M. cylindrica vara 
ovanligt härdig och rapporterats klara 
sig fullkomligt oskadad vid -3o·c, 
men den är d åligt prövad i Skandina
vien och kräver troligen mot kalJa vin
dar väl skyddad växtplats. 

Bladen är tjocka och blankt gröna 
på ovansidan. Längden varierar mel
lan 5-12 cm. Det är långsma la, unge
fär 2-5 cm breda. 

Blommorna s itter upprätt och har 
tulpanliknande form ca 10 cm från bas 
tili topp. Den består av sex gräddvita 
kronblad och tre bruna , pappe rlikn an
de yttre mindre blad , som bildar ett 
slags falskt foderblad. De stora blom
bladen har skära fläckar vid basen. 
Den blommar på bar kvist. Frukterna 
är långa och cylindriska, vilket har 
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gett namn åt arten, ca. 7,5 cm långa 
och 2,5 cm tjocka. 

3. M.fraseri Walter. 

Den här arten är hemmahörande i de 
artrika skogarna i de delar av Alabama 
-Georg ia i söder upp tili Virginia -
West Virginia i norr, som li gge r inom 
Appalacherna på nivån 500-1000 m 
över havet. 1 dessa skogar särsk ilt på 
gränsen mellan Tennessee- orth Ca
rolina (Great Smoky Mt at ional 
Park) når den nordamerikanska floran 
oanand mångfald. Många lövt räd får 
här sin bästa utveckling. 

M. fraseri förekommer här till sam
mans med poppelmagnolian, tulpan
träd, gulblommig hä tkastanj (Aescu
lus octandra) och Halesia carolina . 
lbland förekommer M. fraseri på hög
re nivåer i helt annorlunda s ituat ioner. 
1 de blåsiga, molntäckta klyftorna 
mellan de höga bergen runt Mt Mit
chell (2225 m) kan M. fraseri påträf
fas. Amerikansk bok (Fagus grandJfo 
lia) är det vanligaste trädet här, plat
serna kallas lokalt "bokklyftor" 
(beech cap), men enskilda M. frase ri 
och gu lblommande kastanjen före
kommer också . Här är träden dvärg
formade, knotiga och täckta med la
var, mycket o likai habitus mot dem av 
samma art på lägre nivå. Bladen är 
mindre än i de skyddande skogarna 
nedanför. och de blommar flera 
veckor senare. Fastän träden ser ut att 
ha hammat på fel ställe triv de, och 
deras blad och blommor blir för 
vånansvärt sällan fördärvade av vind 
och köld. 1 We t Virginia förekommer 
den framför allt på regnrika västslut
ningar. 

Bladen är det främsta karaktäristi -
ka för arten. De blir 20-25 cm långa 
och 10-15 cm breda, men de är oftast 
större på yngre starkväxande exem
plar. På båda idor om bladskaftet är 
bladet delat i två stora flikar som lik-



SORBIFOLIA21(4) 1990 

Bild 2. Magnolia cylindrica har upprät ta ; tul
panliknande, näs tan vita blommor. Arten är hit
till s lit e t provad i orden. - Foto Lennarth 
Jonsson i början av maj 1990 på Trummenäs, 
öster om Karl skrona. 

Fig 2. Magnolia cylindrica has upright , tulip
like, a lmost white flowers. Thi s spec ies ha s 
been ve ry littl e p lanted in the ordic Countries. 
- Photog raph Lennanh Jon sson, May 1990 in 
Trumme näs, Southern Sweden 

nar öronsnibbar, vilket har givit upp
hov tili et t va nli gt synonym: M. auri
cula Ba rtram . Bladen s itte r sam lade i 
en kran s mycket nära skottspe tsen. De 
unga skotte n ä r purpurröda med vita 
le ntice ll e r. Blommorna är ange nämt 
doftand e g ul vita 15-20 cm tvärsöver. 
Blommo rn a s lå r ut i maj strax före 
bl aden. Blom mo rna är inte särskilt 
frostömma. M. fraseri bl ommar i 5-6 
års å ldern v id normal utveckling. 
Frukte rn a utgö rs av högröda kottar 
med scharlak ans röda bär. 
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4. M. hypoleuca Sieb. & Zucc. (M. obova
ta Thunb.)- junimagnolia 

Naturlig utbred nin g för de nna art ä r 
från ö n Kuni shar i Kuril e rn a (no rdli
gaste kända fö rekomste r för he la s läk 
te t) i no rr (ca . 46 . N) över de japan ska 
öarna tili Ry uk y uöa rn a i söder, där det 
växe r upp tili 1700 m över have t (Va
sak 1973). 1 skoga rn a på Hokka ido 
blir det 30 m högt (N itze liu s 1958) 
me n i Norden knappt hä lften. Trädet 
kallas i Japan Ho-noki (s il verträd). 
Även för denna mag nolia är variatio
nen stor i hä rdi g he t , växtsätt och stor
lek på bl ommorna. I Göteborgs bo 
tani ska trädgård (Japandalen) finn s e tt 
mycket vackert bestånd av M. hypo
leuca från Japanexpeditione n 1952 , 
då frö in saml ades på Hokkaido och 
norra Ho nshu (prefek turen lwate). 
Träden ha r aldrig skad ats av vinters
kölden. I brist på frö frå n Ja pan ä r 
detta en utm ärkt frökälla . 

Trädet har robu sta g renar och stora, 
närmast e llipti ska b1ad på unders id an 
täckta med s il ve rgrå tt hår. De vanii
gen g latt a bladskaftet har en utt a lat 
purpurfärgad nyans likso m de un ga 
sko tte n . 

De läderartade bladen är 15-45 c m 
långa oc h 10-20 cm breda och de s it
ter i e n krans på g renspetsen . Den 
starkt doftande skålform ade blomm an 
s1år ut i juni efte r lövspr ickningen. 
Den ä r hela 20 cm tvärsöver med 6-9 
cm äggfo rm ade blombl ad av läderar
tad truktur. Blommorna kan ib land 
sk ifta i 1jusrött på ut s id an ("Pink 
Form") medan in si da n ton ar i g u1vitt. 
Ståndarna ä r klarröda me d g ul a knap
par och bildar till sam mans med pi stil
lerna e n c irku1ä r kudde på 7 ,5 cm i 
diameter. Kro nb ladens skedlika form 
ger blomman e tt märkli g t primiti vt ut
seende . Tyvärr inträffa r blomningen 
först 11 - 12 å r efte r fröet g rott , men 
bladen gör M. hypoleu ca tili e tt av de 
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Bild 3 . Blommor på japanska magnolian (Mag
nolia kobus) fotograferad i Hel singfors botanis
ka trädgå rd . Träden dog under 1980-tale ts hårda 
vintrar.- Foto Pentti A lanko . 
Fig. 3. Flowering Magnolia kobus in Botanical 
Garden, He ls inki. Thi s tree was g ro w ing well 
until the extreme ly cold winters during the 
1980s proved too m uch for it. - Photograph 
Pentti Alanko. 

Bild 4. Japansk magnolia har visat s ig vara här
dig i söd ra Fin land, men 1980-tale ts hå rd a vint
rar knäcte den. - Foto Pentti Alanko, 15.5. 
1984, Helsingfors, Vallgård, Kongogatan. 

Fig. 4. Thi s Magnolia kobus in Hels inki , Vallila 
also died during the very cold winters of the 
1980s. - Photograph Pentti Alanko 1984. 
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mest exotiska träd vi kand od1a i Nor
den. Hittills har trädet od1ats alldeles 
för litet. Som ungt har det en stark 
apikal dominans och växer nästan som 
en pinne ur jorden. Mitt eget exemplar 
började förgrena sig, när det var 2 m 
högt trots att det står fritt. 

5. M. kobus DC-japansk magnolia, på 
fmskajapan inmagnolia (bilder 3-4) 

Ursprungsområdet för denna magno-
1ia är de japanska öarna och Cheju-Do 
(Que1partön) utanför södra Korea. Ar
ten kan bl i träd eller buske beroende 
på var den växer. Man kan särskilja 
två raser varav den för oss intresantas
te är den nord1iga M . kobus var. bo
re.alis . 1 skogarna på Hokkaido når 
den 25 m med stammar på 1 m i om
krets, men i Sverige b1ir den ca 15 m 
hög och kanske hälften så vid. 

I Köpenhamn (nära Zologisk Have) 
finns ordens enda alle av magnolior 
och vägen heter naturligtvis Magno
liavej. I brist på frö från Hokkaido är 
detta en god frökä 11a, eftersom kors
pollinering sker i denna al le. Före is
tiden fanns magnolior vitt utspr itt 
över Eurasien, men de o1ika isat
tackerna knäckte den ena efter den an
dra. Tili s1ut fanns endast en art, M. 
kobus, kvar. 

Fossi1a frön tillhörande denna art 
har näm1igen påträffats i interglac ia1a 
avlagringar i Holland. Dessa hol
ländska avlagringar hänförs tili den 
s.k. Tegelen-interglacialen (Tralau 
1973 , Peig1er 1989). Japanska magno
lian räknas bland de härdigaste arter
na av släktet, vilket framgår såväl av 
artens nordliga utbredning i dag , som 
av att arten kunn at hålla sig kvar i 
Europa sedan al la me r värmkräva nde 
magnolia-arter försvunnit för länge 
sedan. I Sverige mognar frö på japans
ka magno1ian upp till 60°N. De är in
gen tvekan om att den bästa prove-
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niensen finns på Hokkaido med över
lägsen vitalitet. 

Man bör hjälpa denna i början g re
ni ga och täta bu ske med att beskära 
grenar, som konkurrera r med ledar
skottet, om man vill ha den trädfor
m ig . Barken är grå och uppsprucken . 
B ladens stor lek varierar från 5-15 cm 
i längd och 4-8 cm i bredd. I övrigt är 
den ganska lik M. salicifolia , me n har 
en våg ig bladyta. 

Blommorna är vita och sk iljer sig 
från s tjärnmagnolian (M. stellata) ge
nom att den har ett mindre antal och 
bredare blomblad. Ibland kan denvara 
lätt rosafärgad vid ba sen . För full flor 
kräv s det 12- 15 år även om blomnin
gen startar i mindre ska la redan efter 
halva tiden. Blomningen sker alltid på 
bar kvist. Ett gammalt exemplar från 
Mustila Arboretum har mirkroförö
kats på Hels in gfors universi tet, in sti
tutionen för växtförädling. 

6. M. salicifolia (Sieb. & Zucc. ) Maxim. 

M. salicifolia påträffa s i bok- och ek
skogar på den japanska öarna Hon shu , 
Shikoku och Kyushu. Den tycks före
dra något högre höjder än M. kobus. 

M . salicifolia blir en fingrenad bu s
ke e1ler ett träd på högst 12 m . Od-
1ingsvärdet g rund ar s ig på dess lätta , 
graciösa växsätt. Den anges som en av . 
de mesta 1ättod lade magnoliorna och 
är härdig , även om den inte är särski lt 
vidsträckt prövad i Skandinavien . 

M. sali cifolia uppvisar en påtag lig 
variation bl and fröplantor och är van
li gen självsteril. Pollinerade fröplan
tor ka n förväntas ha större variationer 
p .g.a. att recessiva egenskaper får 
möj1ighet att träda fram . Dessutom 
hybridiserar M. sa licifolia regelbun
det i odling av flera magnolior. M. 
salicifolia skiljer s ig frå n japanska 
magnolian genom sina g latta istället 
för ludna b1adstälkar och bladknoppar 
och från stjärnmagno1ian genom ett 
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mindre antal blomblad och pistillik
nande blad. Barken är brungrå. 

Där M. salicifo lia och stjärnmagno
lian förekommer spontant växer M . 
sa!icifolia på hög re höjd och blommar 
först. Mellan arterna finnsen hybrid , 
M. x proctariana. De piilika bladen är 
6-12 cm långa och 2-5 cm breda. De 
blommar tidigt på våren och liksom 
ja panska magnolian blommar den re
dan som ung, dv s. i 5-7 års å lde rn , 
men det tar ytterliggare någ ra å r , in
nan den når full prakt. Knoppen är 
upprätt , men b1omman sjunker av sin 
egen tyngd ner i hori so ntal ställning. 

M. salicifolia har ett otvetydigt kän
netecken: Gnuggar man bladen doftar 
de anis. 

7. M. sieboldii C. Koch., syn. M. parviflo
ra Sieb. & Zucc. - buskmagnolian, på 
finska pensasmagnolia (bi1d 5) 

Det urprun g1iga hemtrakterna för 
buskmagnolian är Japanska bergtrak
ter , Ko rea och kinesiska proveniensen 
Liaoning vid gränsfloden Yalus dal
gång, där den observerats upp tili 
42"N. Den lär också förekomma på 
andra platse r i Kina, t. ex. provenien
sen Anhui och- osäkert- i Jian gxi . 
Dess utom finnsen underart M. siebo l
dii subsp. sinensis i Sichuan. Den på
träffade s av E. H. Wilson i skogsdun
gar i trakten av Wen-chuan (nedanför 
Wa-shan 29 . 20' N. 10· E ca. 10 mil 
öster om staden Jia-ding) ca 1800-
2500 m över havet , men den bedöms 
som sämre härdi g än sj ä lva arten (Ho
ward 1980). 

Busk magnolian är för skandinavi s
ka förhållanden sä rskilt intressant, ef
tersom den har visat en överlägsen 
härdi ghet. Det än den nordligaste od
lade magnolian. Evert Nilsson , Ås , 
Jämtland, har sedan 1960 haft bu sk
magnolian intill en södervägg. Den 
uppges bli ca 6 m hög buske eller träd 
men od1ad i Sverige blir den mindre. 
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Buskmagnolian har en utpräglad för
måga att breda ut sig genom avläggare 
(den magnolia som lättast förökas 
med avläggare). Blomqvist (1988) rap
porterar att arten har självsådd i Ham
marön och Ka rl stad. 1 N rdamerika 
anges buskmagnolian ha svårt att ac
ceptera de mycket varma somrarna. 
Erfarenheterna i Eng land visar a tt 
buskmagno lian tr ivs bäst i skyddat 
och fuktigt mikrok limat som är rådan
de i naturträdgårdar ("W ood land gar
dens"). Buskmagnolian hålls ibland 
för svårodlad trots sin härdighet, men 
den trivs bäst i väldränerad fuktig 
hetshållande mark med lågt pH. 

Buskmagnoliab ladena är breda, el
liptiska tili äggrunda , 5-12 cm lå nga , 
5-9 cm breda, hela och rundade vid 
bas och spets. Blommorna är rent vita 
och doftande, tili en början mer kopp
formade för att sedan öppna s ig och 
visa s ina röda ståndare och den gröna 
pelaren av fr uktblad. Ståndarnas färg 
är varierande . 

1 Göteborgs botaniska trädgård ha
de en buskmagno lia ovanligt vackert 
mörkröda ståndarknappar, medan de 
vanligaste färgen i planthandeln tycks 
vara blekt sc harlakansröd. På berget · 
Ohmine i Japan- känt även som Oy
ama = höga toppen - finns en ende
misk form med gula ståndare. Fullt 
öppen är blomman 5-6 cm tvärsöver (i 
bästa fa ll 9-10 cm), och den har 9(-
12) skedformade tili brett omvänt ägg
formade blomblad. Den ovan nämnda 
"Göteborgsformen" hade en stor vac
kert öppnad blomma nästan som hos 
subsp. sinensis . 1 planthandeln före
kommer ofta en underlägsen form som 
inte har blommor större än äppelblom
mor. Den är inte odlingsvärd . B lom
morna slår ut efter lövsprickningen 
och kan fortsätta in i september om 
vädret är gynnsamt. Huvudblomnin
gen är från m idsommar och in i juli. 
Fastän buskmagnolians b;ommor är 
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Bild 5. Buskmagnolian (Magnolia sie iJoldii ) 
trivs mycket bra i söd ra Finland och har va rit 
oskadade även unde r 1980-talets hå rd a v intrar. 
- Foto Pentti A lanko 12.6.1990, Botani ska 
Trädgärden , He ls ingfors . 

Fig. 5 . Magnolia sieiJo ldii has been quite wi nte r 
hardy in the southern parts of Finland. Botani ca l 
Ga rden , Hel s inki. - Photograph Pentti Alanko 
1990. 

någo t mindre och svagare doftande än 
hos subsp. sinensis , är den populärast 
av sektionen Oyamas arter. Tack vare 
att den blommar så länge, betyder det 
inte så mycke t om de första blommor
na fryser. ormalt är blommorna enk
la , men det finns uppgifter om dubbel
former. Busken börjar blomma redan 
inn an den når en me ters höjd , även om 
den första blomperioden blir kortva
rig, men med å ren blir den allt längre. 

Buskmagnoli an sä tter villigt fr ukt 
även som ung. Kotten är högröd, och 
när den spricker framträder lju sröda 
frö mycket dekorativt. Frösä ttnin gen 
är säkrast om minst två individer finn s 
nära varandra. 

Blommornas me st karakteristiska 
drag är kanske det långa skaftet, som 
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vill böja s ig upp åt , när knoppen utvec
kla s. När den s lutligen bri ste r, böjs de 
yttre grad vis utåt , så att bl omm an få r 
e tt osy mmet ri sk t utseend e. Tro ts de n 
sto ra va ri a ti o nen i utseende oc h här
di g het , ha r hittill s in ga klo ne r utva lts. 
Enli g t uppg if te r från Ko rea ge r en till 
räc kli g t sto r fröko ll ekt a ll a tä nkba ra 
fo rme r. En lämpi g proveni ens är be r
gen i nord ös tra Ko rea (som Wi Iso n 
ka llade ' Di a mantbe rge n ', dvs . Ke um 
G ang- San i prov insen Kang Wo n Do) . 
Au gus t Kehr i North Ca ro lin a, USA, 
har med kol chi s inbehandling induce
rad tetraploid a kultiv a re r. En av hans 
se le kterade kl one r är ' G enes is'. (Tre
di c i 1989) . Även hexapl o id a p lanto r 
f inn s me n ä nnu ha r ingen bl o mmat. 
Detta ä r myc ket in t ressa nt sä tt att få 
fra m krafti ga kultivare r. Dessa blir se
dan utmärkta pa rtneri korsningar med 
ö mtå li gare mag no li or. T yvä rr al lde les 
fö r lite t utn yttj a t me tod att få f ram nya 
ku lti va rer. 

8. M. stellata (Sieb. & Zucc.) Max im.
stjärnmagnolian, på fm ska tähtimagno
lia 

Ursprun gsområde t fö r de nna mag no
li a har va rit o mstritt men numera är 
man täm li ge n e nse om att de t ä r 
mycke t beg ränsat område runt en 
fo rntid a sj ö i prefekturen Gi fu i Japan · 
(3 5" 20-35 ' , 137" 10-30'E). Den li g 
ge r inte lång t f rån fl oden Ki so i 400-
700 m höjd , där de n på s luttnin ga r blir 
e tt träd på 8- 10 m högt och på fu kt i
ga re lo kale r en bu ske åtminsto ne 7 m 
hög. än man ha r se tt dessa fa ntas t is 
ka dim ens io ne r på stj ä rnm ag nol io r, 
för tå r ma n varfö r v issa aukto rite te r 
(t. ex . Spongs be rg 1976) vill fö ra in 
stj ärnmagno li an som e n va ri e te t under 
j a panska mag no li an. Dett ä r kn appas t 
uppe nba rt fö r de i Skandin av ie n odl a
de som i bäs ta fa ll når 4 x 4 m. 

På ha lvön Afu sumi i prefekturen 
Aic hi (35 " , 137"E) finn s också en 
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naturlig fö reko mst av stj ä rnmagno li
an , va rs habitu s är en s lingrig bu ske 
på 2-3 m . Tili skilln ad mot huvudfö
re komste r ä r blo mm an ofta rosa 
(muntli g uppgift frå n Se iju Yama
g uc hi oc h Mikino ri Og isu pl ansko le
ma n res p. bo ta nike r) . 

Man ä r fö rvånad över hur härdi g 
stj ä rnm agno li an är trot s de n sydli ga 
föreko msten. Härdig heten är dock 
kna ppas t li ka god som j apan ska mag
no li ans, me n längre no rrut blir stj ä rn 
magno li an e n mindre buske, so m lä tt 
täcks av snö. Dess låga komp akta 
väx tsä tt och små bl ad gör a tt vinden 
näs tan ald rig bräcker e n g ren. Bl o m
man skadas inte he lle r li ka lä tt av 
vindbyar so m dess sto rbl o mm ande ku
si ne r. 

Und e r vintern har den håri ga knop
par, som s lår ut tidig t på vå ren. Sl ä ta 
knoppar uppträde r senare oc h ge r bå
de sen blo mning oc h nya skott. Bl o m
ningen är avs lutad före löv spsri c knin
gen. 

Stjä rnmag no li an har mycke t god 
kraft att skjuta nya skott , o m de n skul 
le frysa e ller skadas på anna t sä tt. In
gen ann an magno li a bes itte r e n sådan 
kraft at t ko mma til lbaka efte r en 
o lyc kshände lse. När bönde rn a hu gger 
ner de n i dess he mtrakter , växe r de n 
upp som vi ve t as parn a gö r hä r. Bl a
den är små, sm ala oc h g la tta, ofta ägg 
for made me n kan iql and vara mer av
lå nga. Van l igen · ä r de 7 ,5 cm långa 
och 4 c m breda. Bl aden s ov ans id a är 
ma tt g röna. Bl omm o rna ha r me ll an 
10- 14 ca 5 c m långa och 0 ,5- 1,5 c m 
breda bl o mbl ad . o rm alfärgen ä r v it 
med rödare s tånd are . B lommorn a ö pp
nar s ig hori so nta lt oc h böj e r s ig sedan 
bakåt. lbl and s itte r 2-3 blomm or på 
samm a blom tängel i skottspe tsa rn a . 
Bl o mbl aden ger ofta a nblic ke n av a tt 
ha vik it s ko rsv is en elle r två gånger , 
så a tt de få r e n zick-zack-form , vilket 
ger e n egendo mli g effekt av stj ärnut-
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brott, när blommorna slår ut. Blom
man doftar angenämt och starkt. 
B lommor öppnar s ig i flera omgångar. 

Stjärnmagnolian sätter ej frö i Skan
din av ie n troligen p. g.a . tidig blom
ning. Den är jämte praktm agnoli an 
(M. x sou /an giana) den mes t odlade 
magnolian. Antalet namn givn a kloner 
är följaktligen åtskilliga. Tyv ärr råder 
en v iss anarki eftersom samma namn 
anv änds för olika kloner. T . ex. ben
mä ns tv å kloner som ' Rosea' (Trese
der 1978) . 

Den första är av japanskt ursprun g 
med 14 sma la, skära tili vita blombl ad 
och fyra brun a högblad. Färgen blir 
djupare på ä ldre bu skar och und er tor
ra förhållanden svagt doftande. Stån
darn a är hög röd a vid basen . 

Den andra är av "amerikan skt" ur
sp rung och har 13 blossande l ila skära 
blomblad, med karminröd anstrykn in g 
lä ngs mittn erven. Ståndarna är i en 
bollik ansamling. Ståndarknappa rnas 
karminröda färg är någo t utsträckt ti ll 
knapparna. Även den g röna pi still er 
(gy noec ium) har en rosa nya ns i ba
sen. Blomma n doftar ej. 

Flera andra se lektioner har gj o rt 
från frö av de nna klon , t. ex. ' Water
lil y' (Treseder 1978). Detta namn har 
g ivits å t åtminstone tre olika ameri
kanska kloner. Ännu är det inte klar
lagt om det rör s ig om sa mma typ. 
Äldre pl a ntor rapporteras nå å tta me
ters höjd och blir nästan lika breda. 
B lomman har 30-40 rosafärgade 
blomblad. Den anses i USA som 
mycket härdig. Den får inte förväxlas 
med s tjärnmagnoliaklonen ' Water Li 
ly' från Hillie r, viiken är en vitblom
mande japansk klon . Den ovan be
skri vna amerikanska klone n har troli
gen se lekte rats av E. H. Wil so n. 

Frå n fröplantor av ' Waterlily' har 
klonen ' Ro ya l Star' selekterats, vars 
blomma ä r mins t en halv gå ng större 
än ar te ns typ. 1 knopp är blomman lätt 
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rosa och s lå r ut rent vit med 25-30 
blomblad. Den är v ital och har e tt 
vackert grenverk. Från Brooksvi lle, 
Penn sy lvani a, USA, rapporteras at t 
den har kl arat -3TC. 

En annan fröplanta från ' Rosea' 
som namn giv its av Arnold Arboretum 
i Boston, USA, ä r 'Cente nni a l ' . Den 
växer snabbt och krafti gt. De n har 12-
14 cm stora blommor, rent vita med ca 
30 blomblad som är ga nska sma la . 
'Centen ni al' har den s tö rsta blomman 
av a ll a sorte r. ' Rubra' har angenäm 
doft oc h rik blomnin g. Den ha r mörka
re färg på blomm an än hos sorten ' Ro
sea' . Däremot är den svagväxande och 
dåligt härdig. 

Sorten ' orma Gou ld ' har e n ovan
lig hi tori a. Dr Janaki Amma l behand
lade fröplantor av stj ärnmagnolia med 
kolchicin (C22 H25 0 ) som fö rekom
mer i tidlösa (Co/chicum autumna /e). 
Res ult atet kan man se i Wi s ley Gar
dens , Surrey, Eng land, som e tt kom 
pakt träd med kortare och bredade 
blad än arten . Bl omb laden ä r också 
bredade med e n utt a lad tenden s att bö
ja övre halvan bakåt (Treseder 1978) . 

Sorten ' Dawn ' ha r 38-45 blombl ad , 
på utsidan skära, v ilke t också skiner 
igenom inuti blomman. Fä rge n står 
sig bäst i kallt och molni gt väder. 
Blomb laden sitte r mycket kompakt 
och bildar e n tät blomma. 

Stj ärnm agnolian ät utan tvive l ett 
utmärkt vai för en liten trädgård med 
si n härdighet, kompakta växtsättet, ri
ka blomningen och angenäma doftet. 

9. M. tripetala (L.) L. - paraplymagno
lia (biJd 6) 

Det naturliga utbred ningsområdet är i 
USA från Pennsylvan ia til i Florida. I 
nature n förekommer den både som 
träd och buske upp tili 12- 15 m hög. I 
näringsrik och fuktig jord bildar den 
formliga snår li kt hasse!. De n har en 
tendens att ständigt byta ledande skott 
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och bi ldar buskar med en stam från 
marken, som seda n delar upp s ig i en 
bukett av grenar. Den är känslig för 
torka och är en av de mest fuktighets
krävande magno liorna . Annars har 
den visat s ig vara e n av de härdigaste 
amer ikanska magnoliorna trots att den 
ge r ett tropiskt intryck med stora blad 
och blanka bruna skott. Veden är 
mjuk, porös och spröd. Barken är grå, 
s lät och blank. Enligt Tom Dilatuste 
(privat brev) har M. tripetala troligen 
sin ka llaste loka! i Nicholas Co., West 
Virginia, län gs några av Cranley Ri
vers biflöden , där temperaturen sj un 
ker ti ll -37 ·c. M. tripeta/a kräve r fuk
tig are jord än M . acuminata och M . 
fraseri och växer så ledes nästan alltid 
in.till bäckar som har åtmistone ett li
tet område med närings rik fuktig jord 
nära vat tnet. Den har också begrän sad 
skuggtolerans och söker s ig därför tili 
bäckfåror för att sträcka sig ut över 
bäcke n och fånga ljuset, som når. ner 
genom bäckens " utskärning" i skär
men av träd . 

Bladen är mycket stora (15-)22-
38(-60) cm lå nga och (6-) 10-23,5 cm 
breda, d.v.s . långa, breda och snabbt 
avsma ln ande i båda ändarna. De på
minne r om parasol eller paraply när 
man se r de m underifrån . Därav nam
net "Umbre lla magno li a". De sitter i · 
en te ran s i sl utet av ett långt rakt skott. 

Blommorna slår ut sedan löven ut
vecklats i maj-juni och har 9-16 sma la 
mattgul a blombl ad, v il ka bleknar i 
spetsen. De större yttre hänger ned 
som ett falskt blomfoder. Blommorna 
sak nas sek tione ns asiatiska a rters e le
gans och · hållning och ger ett något 
ovårdat intryck. De stora ro saröda 
fruktkottarna ger ofta e n attraktiv ståt 
tidigt på hösten . De är koni ska cirka 
10 cm långa. När de mogna r framträ
der frö na med e ldröda hyllen . 

Den mest od li ngsvärda klonen är 
Savages se lekt ion 'B ioomfield' med 
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Bild 6. Magnolia tripetala har visat sig vara 
härdig ända tili Mellansverige, men den är litet 
planterat. Tidö-Lindö , Yästerås. - Foto T. Wi
denfalk 1989. 

Fig. 6. Magnolia tripetala seems to be rather 
hardy in the Nordic Counrries, but it is very 
se ldom planted. - Photograph T. Widenfalk 
1989 in Tidö-Lindö, Yästerås, Central Sweden . 

15 blomblad , som bildar en tallrikstor 
blomma. Den störs ta attraKtionen är 
dock bladen som är större än artens. 
Kehr ( 1984b) menar att det är en spon
tan triploid . Hur många äkta 'Bloom
field' som finns i Skandinavien är 
svårt att uppskatta men de torde vara 
ett fåta l. Däremot odlas f le ra fröp lan
tor ex ' Bloomfield' som visat samma 
vitalitet. I Västerås uppmättes på en 
ca 1 m hög planta b.Jad upp till 75 cm 
långa! 

Originalträdet ät ett enastående 
vackert träd ca 15 m högt med enormt 
lövverk , som ger et t fantastisk in 
tryck. Kanske en av de mest odlings
värda magnoliorna och bör abso lut in
gå i en konnässörs samling om rimliga 
förhållanden kan erbjudas. 

Hybrider 

För många mangnoliaentu siaster i ett 
nordisk klimat öppnar sig oanade 
perspektiv med utvecklingen av härdi-
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ga hybrider. Nägra har funnits till
gängliga under årtionden men det är 
först under de senaste 25 åren som nya 
för oss nordbor intressanta korsningar 
blivit kända och registrerade . Särskilt 
förtjänstfullt arbete har utförts av Phi
lip J. Savage , Bloomfield Hills utan
för Detroit , Michigan , USA. Han har 
efter flera års korsningarbete lyckats 
fånga skönheten hos de dåligt härdiga 
storblommiga kinesiska magnolior 
genom korsningar främst med den här
diga poppelmagnolian. Visserligen 
har Savage en varm för att inte säga 
het sensommar (Savage 1989). 

Typisk nog trivs inte buskmagnoli
an hos Savage , eftersom den tyd!.igen 
föredrar ett svalare bergsklimat. Andå 
kan kylan komma häftigt redan i okto
ber och t. ex. år 1984 noterades -34· c 
redan den 17. december! Farligt lever 
dock Savages magnolior under mars
maj då värmeböljor på + JS"C och mer 
plötsligt trängs undan av iskalla nord
liga vindar med temperaturer pä -
20· c! Sädana växlingar sker snabbt
det är frägan om timmar - och följ
den är ofta barksprängning, frusna 
blomknoppar, mm. För de individer, 
som inte klarar denna hantering , har . 
Savage bara en medicin , säg och yxa! 

Självfallet är dessa nya magno
liasorter däligt provade i Skandinavi
en, men erfarenheter fr ån Nordameri
ka lovar gott, varför det finns all an
ledning att testa den i vårt kärva kli
mat. Det är först efter det att man har 
giv it den en är lig chans, vi kan uttala 
av deras värde för oss . 

Hybrider med poppelmagnolian (M. 
acuminata). 

Phil Savage har en grupp av tre pop 
pelmagnolior, som växer tätt intill 
varand ra. De är f rän samma kollekt , 
samlade i Lake Co. , i Ohio. Att stude
ra dessa individer är givande, efter
som de understryker den genetiska va-
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riationen inom en art. Ett av träden har 
en stälig form (kallas "Best Form ") 
men det ger knappast nägo t frö, medan 
ett annat har en otrolig fröproduktion. 
Den senare kall as "Fertil e Myrtle" 
(ned an förkortat "FM") av Phil Sava
ge och har varit utsa tt för de fl es ta 
hybridi se rin gsförsöken med lyckat re
sultat. 

Praktmagnolian (M. x sou lan giana) 
är den mest odlade magnolian världen 
över i synnerhet pä litet sy dligare 
breddgrader. Ursprungligen är det en 
korsning mellan de tvä kinesiska ar
terna, M. liliiflora och M. denudata . 
Arterna är nog väl utm anande i Fin
land , men hybriden har fätt en över
lägsen härdighet (hyb ridi seringsef
fekt) och genom fri pollination och 
ätskilliga fröplantor har stor va riation 
uppstätt (även kromosomuppsättning) 
(Kehr l984a). Det finns mänga vackra 
exempel pä överdädigt stora prakt
magnoliaindivider , t.ex. pä Svartsjö
landet utanför Stockholm. Trots detta 
är min erfarenhet att praktmagnolian 
är svär att etablera. De är akt iv längt 
in pä hösten och avmognar därför dä
li gt. u skall sägas att östra Blekinge 
var min trädgärd ligger, har mycket 
torra försommar-högsommar, varför 
bevattningen blir eftersatt med fö ljd 
att mina magnolior uppfattar höstreg
nen som värregnen! - I Finland har 
praktmagnolian klarats sig rätt sä län
ge som läg buske i Mustila arboretum 
och i Helsingfors och den har ocksä 
blommat nägon gäng (A lanko 1982). 

Sorten ' Big Pink ' (tidigare 'A le
xandrina' (Gaylon 1990), men tyvärr 
förekommer flera kloner ocksä under 
detta namn , eftersom ofoget att namge 
fröplantor efter se lekterade kloner är 
utbrett) har visat sig att klara alla vä
der. Det är ocksä min erfarenhet. Om 
man vill prova en praktmagnolia bör 
första försöket vara just-denna sort. 

En annan praktfull M. x soulangia-
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na -so rt men mind re härdig är ' Pic tu
re ' av j apansk ursprun g (Wada ' s plan 
sko l a) . T reseder ( 1978) beskri ve r den
na so rt: "En v ita l oc h upprättväxan de 
j a pansk hybrid med run dade b lad . 
Börj ar bl omm a inn an de n är meter
hög, s to ra pu rpurfä rgade knoppar som 
spri c ke r upp i vä ldi ga bl om mo r med 
krafti g struktur , v ita inne i oc h ble kt 
rosa uta np å. Bl o mbl aden bibehå ll er 
s in stå tli ga hori sontala stä lln ing " . 
And ra utomo rde ntli ga p ra ktm ag no li a
so rter ä r ' Brozzo nii ' oc h ' Lenn e i '. 

För att få ännu mer på litlig härdig 
het ha r Savage korsa t dessa praktm ag
no li aso rte r med s in M. acuminata 
("FM ", se ovan) oc h result a te t ha r b li
v it uto mo rde ntli g t lyckat, va rfö r vi ll 
j ag häv da, a tt Sa vage's hybrid er bö r få 
pri o rite t fö re sjä lva prak tm ag no li an 
och dess sorter , då de sanno likt ko m
me r a tt kl a ra s ig bättre i vårt nord iska 
klim at. 

Om sorten ' North Sta r ' (poppe l
magnoli an "FM" x M . x soulang iana 
' Bi g Pink') tror Savage att den ä r sär
skilt lämp ad för e tt kärv t k li mat, då 
bl omnin gen inte påverka ts av hårda 
v intra r med -2s·c och läg re. De nna 
magno liaso rt ska ll lysa upp vå ra fö r
so mrar oc h bli e tt stabilt vå rtec ke n. 
Låt oss tes ta de nna utsaga! 

A ndra till sv id are ej namng ivna hyb- . 
rid er me ll an poppe lmagno li an "FM" 
och praktm ag no li asorter ' Pi cture', 
' Le nnei' och ' Brozzonii ' har all a så
dan potent ia l a tt vi måste prova vad de 
går fö r. I va rt fa ll ä r jag övertygad om 
att dessa hybrid e r ko mm er a tt b li vitt 
spridda i Nord e n - inte min st i Fin
la nds mild are klim atzo ner. 

I denn a g rupp ska ll nog en ej h itti ll s 
namn g iven åte rkorsnin g av ' orth 
Sta r ' med ' Bi g Pin k' in k lud eras efter
so m dess hä rdi ghe t tyc ks va ra av sa m
ma kl ass. Parkm ag no li aso rte n ' Big 
Pink ' har också ko rsats med poppe l
magno li ava ri e ten va r. subcordata (av 
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ospecif ierad ursprung) . Var ie te te n har 
klart g ulare bl o mma än arte n men av 
syd ligare ursprun g , varfö r härdig he
te n inte torde va ra lik ävä rdi g. Res ul 
ta te t ha r Savage ka ll a t ' Ye ll ow Lan
te rn ' därfö r att den lyse r så vackert 
upp våren i hans trädgå rd . De s to ra 
b lommo rn a är c itro ng ula oc h bibehå l
ler s in " tulpanfo rm " . Bl ommo rn a va
rar länge . Den är mycket ferti l och ger 
ri k li gt med frö (Tredi c i 1986). 

En vacker hybr id mell a n stj ärnm ag
no li a n och tro li ge n M. liliifo ra är so r
te n ' Orchid ' . Bl omman hos denna sor
te n är lj us rödare än hos M . liliif lora 
och 13u ske n är b la nd de a tra kti vas te av 
de små bu skfo rmi ga magno li o rn a. 
Ä ven denn a sort har Savage korsat 
med poppe lm agno li a "FM" oc h g iv it 
e n tämli gen hä rdig hybrid , som bö r 
ingå i vå rt nordi ska m ag no li aso rt fö r
sök . 

En vackert g ulbl omm ande poppe l
magno li ava ri etet (var. subcordata) -
k lo n, som har bli v it mes t odlad e är 
'M iss Ho ney bee' (" MHB "). Den har 
Savage också använt i ~to rt utsträck
n ing fö r ko rsnin ga r men syfte t har mer 
varit e n bättre blo mm a ä n härdig het. 
Ko rsn i nga r av sä rsk i ld intresse fö r 
finländsk utprov nin g ä r med stj ä rn 
magno liaso rte n ' Rubra', M. x loebne
ri ' Ba ll er ina' oc h ' Me rrill ' . Korsnin 
gen M. x /oebn eri (M. stellata x ko 
bus) är i för s ig till äräckli gt härdi g a tt 
p rövas men med b!oa från poppelmag
nolia n ka n man fö rvänta sig v ita la 
hyb ri de r. 

De två va randa närståend e arte rna 
poppelm agno li an och M . liliiflora har 
korsats av fl e ra , bl. a. McDa ni e l och 
B rook lyn botan iska trädgård , därav 
namne t M. x brooklynensis . Härdigast 
to rde Mc Danie ls kul t iva r ' Wood -
man ' va ra efte rso m po ppe lmagnoli an 
har används medan i andra fa ll är pop
pe lmag no liavarieten var. subcorda ta 
den e na fö rä ld ern . ' Woodsman ' har en 
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Bild 7. Ma gnolia x brook/ynensis ' Woodsman ' 
har uppkom mit genom korsn ing mellan M. acu
minara och M. liliif/ora. Tidö-Lindö , Västerås. 
- Foto T. Widenfalk 1989. 

Fig. 7. Ma gno /ia x brooklyn ensis ' Woodsman' 
is a promising new variety which has resulted 
from a cross ing between M. acuminata and M. 
liliiflora. Tidö-Lindö , Västerås , Central Swe
den. - Photogra ph T . Widenfalk 1989. 

blomma, som kombinerar de bägge 
föräldrarnas gula och purpurröda fär
ger tili en svårbeskriven färgton. Den
na sort blommar under juni (Kalm
bacher 1971; bi1d 7). 

Brooklyn botaniska trädgård intro
ducerade en sort 'Evamaria ', som har 
en ljusare blomma. Genom äterkors
ning med poppelmagnolian har man 
fätt en vackert gu lbl ommande magno
lia kallad 'Ye llow B ird '. Blommorna 
hos den här sorten ger betydl ig stö rre 
intryck än hos den nägot mörkade 
' Woodsman'. 'Yellow Bird ' har rönt 
stort intresse bland magnoliaodlare 
men har tidigare varit svår att fä tag i 
(Fogg & Tredici 1984 ). 

Avs lutningsvis måste här presente
ras en verkligen ståtlig magnolia frän 
Savages händer (Savage 1989). Det är 
sorten 'Butterflies ', som är korsning 
mellan poppelmagnolian ("FM") och 
M. denudata. Den senare har odlads i 
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Kina sedan 600-ta1et och dess vita 
campanula-lika blommor (ca. 15 cm 
tvärsöver) har varit ett teeken på att 
våren äter har kommit och naturen 
skulle fä Iiv igen. Arten är härdig i 
södra Sverige, där den kan blomma . 
Poppelmagnolians inflytande har gi
vit ett nätt format träd med mörkt gula 
blommor, som kommer före löv
sprickningen. Blomman har 10-14 
blomblad. Tili deras mättade gula färg 
kommer en dyna av röda ständare. De 
är naturligtvis svårt att veta hur härdig 
den är utan att provas . Den behöver 
in te vara säm re än de ovan nämnda 
korsningarna med praktmagnoliorna. 
Det finns flera som gjort denna kors
ning men 'Butterflies' har av många 
ansetts ha den djupaste färgen och 
mest odlingsvärda. Dessutom har i 
andra korsningar var. subcordata va
rit förälder. 

Hybrider med japanska magnolian (M. 
kobus). 

Den gamla kända korsningarna av ja
panska magnolian med stjärnmagnoli
an och M. salicifolia skal l i detta sa
manhang inte förbigås även om de va
rit kända sedan mycket långt tid. Av 
M. x loebneri (M . kobus x stellata) är 
sorterna 'Merill 'och ' Leonard Mes
se l ' av hög klass även om många nya 
sorter har anmälts, t.ex. 'Spring 
Snow ' och ' Ballerina ' med flera. Mest 
distinkt är nog ' Leonard Messel ' och 
den bör prövas i första hand. 1 Eng
land blir den ett litet träd pä 3-4 m 
men hos oss får vi vara nöjda med en 
elegant buske. Av M . x kewensis (M. 
kobus x salicifolia ) finns en utomor
dentlig klon som har kallats ' Wada's 
Memory '. Den är inte heller vidare 
spridd i Skandinavien men där den 
finns, blommar den rikligt och pålit
ligt. Blomman är större än hos japans
ka magnolian och blomningen kom-
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mer i tidi gare ålder. Kanske den är 
bästa sorten i denna grupp. 

Stjärnmagnolian har korsats med M . 
liliiflora och de åtta klonerna fick 
namn efter kvinliga medarbetade på 
National Arboretum i Washington 
DC, USA , och kallas gemensamt "The 
eight g irl s", "sekreterarmagno liorna" 
(Dud ley & Kosar 1968). De blommar 
senare än stjärnmagnolian och är lång
samt växande buskar: 'Anne' (först att 
blomma), 'Randy ' , ' Judy ' , ' Ricki ' , 
'Betty', 'S usan', 'Jane' och 'Pinkie' 
(sist att blomma). 'Susan' är den mest 
odlade i Sverige där den blir en upp
rättväxande kompakt buske på 2-3m . 
De blir buskar som stjärnmagnolian 
men blommorna har M. liliifloras röda 
färger. De är odlingsvärda men mer 
intressant är en sort som heter ' Maril
lyn' från korsning av M. li!iiflora 
'Nigra' med japanska magnolian 
(Koerting 1989). Det är idag ett litet 
träd på 4-5 m med busklikt växtsätt. 
De svagt doftande blommorna är pur
purröda på utsidan och ljusare på insi
dan. Blomningen i Brooklyn botanis
ka trädgård anges vara i 4 veckor. 
Blommorna har en längd på 10-12 cm 
och gör en anslående anblick på våren. 
Den har provodlats på olika håll i 
USA , bl. a. i Green Bay, Wisconsin , 
hos magnoliaentusiasten Dennis Led- · 
vina, där temperaturen ganska nor
malt faller und et -300C vintertid. 

Savage har även korsat japanska 
magnolian (M. kobus var. borealis ) 
med M. denudata men den har ännu ej 
blommat, varför det kanske är för ti
digt att uttala någon mening om dess 
odlingsvärde. Emellertid har den hit
tills visat sig vara tillfredställande 
härdig och med tanke på den överlägs
na skönheten hos M. denudata borde 
även denna hybrid få en blomma som 
påminner om dess kinesiska förä lder
magnolian. Andra hybrider med M. 
denudata har rönt stor uppskattning 
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t.ex. 'Butterflies ' . Av den anlednin
gen är det väl inte för djärvt att tro att 
även korsningen mellan M. denudata 
och M. kobus var. borealis kommer att 
bli en eftertraktat hybrid. Det är möj
ligt att den i södra Skandinavien kan 
lockas til i för tidig blomningen men 
det får med tiden provodling utvisa. 
En annan farhåga kan vara att den tar 
några år på sig att börja blomma. Ja
panska magnolian (M. kobus var. bo
rea/is) kan vara ganska "seg" att kom 
ma i gång att blomma så överdådigt 
som vi har vant oss att associera med 
magnolior, t. ex . i en tidningsnotis 
från Karlstad uppges att det tog 28 år 
(!) för en M. kobus var. borealis att 
komma i full blom (1990). 

Hybrider med buskmagnolian (M. sie
boldii). 

Sam tidigare sagts är buskmagnolian 
en för No rden väl anpassad magnolia. 
Själv hyser jag stora förhoppningar 
om att hybrider mellan elitplantor av 
den och andra arter skall ge oss helt 
nya och tidigare förbisedda möjlighe
ter tili ett intressant och varierat mag
noliasortiment både för den "norma
la" vi llaträdgården och "Woodland", 
som på svenska ska ll heta 'trädgårds 
lund ' efter förslag av Kenneth Loren
zon (Bucht 1989). 

Buskmagnolian har några utomor
denligt intressanta .egenskaper, här
dighet , lång sommarblomning och 
kompakta dimensioner även om den 
under ideala för hållanden kan bilda 
breda buskage (t.ex. från England rap
porteras upp tili 20 m:s vidd). I mångt 
och mycket har väl urvalet av de odla
de magnoliasortiment inriktats på en 
maximal och överdådig blomning un
der en kort period på våren medan 
resten av året "glömts bort" ! (Jämför 
Rhododendron-sortimentet!). I ett 
framtida hybridiseringsprogram med 
buskmagnolian borde ett intressant 
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bladverk likaväl som blomningen vara 
ett viktigt urv alskriterium. Ännu har 
ingen sys tematiskt hybridiseringsar
bete med buskmagnolian genomförts. 
Troligen har man "s parat" ett fält öp
pet för initiativ av nordiska entusias
ter? Tyvärr finns ännu ej någ ra namn
givna elitkloner tillgängliga även om 
den tidigare nämnda "Göteborgsfor
men" hade en vacker form men säkert 
skulle ett systematiskt fö rsök av vild
samlade frö kunna ge ännu bättre klo
ner för vårt kalla klimat. 

Tidigare nämndes också ett banbry
tande arbete av August Kehr med kol
chicinbehandling av buskmagnolian 
(Kehr l984a, Jensen 1941). Den kom
mer att vara av stort nytta vid hybri
disering av buskmagnolian med poly
ploida arter. Kehrs arbete har inte ett 
hybridiseringprogram som målsätt
ning utan grundar sig på fö1jande hy
potes: Aneuploida växter särskild 
bland de med högt kromosomtal är 
signifikanta ur både evolutionär och 
hortikulturell synpunkt. Evolutionärt 
ger de ovanliga möjligheter till kro
mosomblandning och mutation som 
kan ge upphov tili växter med nya och 
oväntade egenskaper t. ex. ökad köld- . 
härdighet. Hortikulturellt erbjuder 
dessa förändringa r möjligheter för se
lektion av växter med högst ön skvärda 
nya egenskaper. Aneuploider inträffar 
endast sällan hos växter med lågt kro
mosomtal och är för det mesta svagt 
växande. Emellertid kan de bli källa 
tili önskvärda dvärgväxter och är där
för värdefulla. Reduktion av kromo
somtalet inträffar i sä llsynta fall när 
antingen äggcelle n eller pollencellens 
kromosomer ej fungerar men den obe
fruktade cellen fungerar och utvecklas 
tili en växt (Keh r 1984a). 

Aneuploider är vanligen då ligt fer
tila och har ett instabilt fortplant
ningsbeteende. Ofta tenderar de udda 
matchande kromosomerna att tappas 
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bort och hos efterföljande genera
tioner tycks kromosomtalet gå mot ett 
jämt antal nämligen diploid, tetra 
ploid , hexap loid , etc. Detta beror på 
att en kromosom utan en identi sk part
ner förloras efter hand vid cellde lnin
gar som bildar ägg - och pollenceller. 
En del mutationer som skulle vara 
livsfarliga för växten vid låga kro
mosomtal överlever sannolikt i cell
miljön hos växter med ett större kro
mosomta l. Förs ta generationens poly
ploider är inte härdigare än deras 
motsvarigheter med lägre kromosom
tal men senare generat ioner kan med 
deras större tillgång på genet iskt ma
teria! utveckla nya egenskaper lättare 
än t. ex. diploider. 

Kehr (1984) anser att man kan se
lektera former med stö rre härdighet 
genom att odla ett sto rt antal fröplan 
tor av aneuoploida växte r med högt 
kromosomtal. Han tror att det är på det 
viset dagens subarkti sta växter med 
högt kromosomtal uppstå tt. Det kan 
inte vara någo t tvivel om att utveck
lingen av aneuploid avkomma så ofta 
hos pol yploider leder tili nya och 
oväntande växter so m inte är möjligt 
vid normala diploida kromosomni
våer. Vid korsning av magnolior med 
låg t och högt kromoso mtal tenderar 
den med högre ta1 att få ett dom ineran
de inflytande på den nya hybriden. 
Inte minst av den anledningen är det 
värdefullt att ha tillgång på polyploi
da former av de härdiga arterna t. ex. 
hos buskmagnolian och M. acumina
ta . 

Trots att något sys tematiskt kors
ningsprogram ej genomförts med 
buskmagnolian finns någ ra värdefulla 
hybrider redan tillgängliga . En spon
tan uppkommen hybrid me llan busk
magnoli an och M. tripetala påträffa
des i Kew Garden i London och fick 
namnet efter överträdgårdsmästaren 
' Charles Coates'. Den blir betydligt 
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Bild 8 . Magnolia x wie
seneri 'C harles Coates' 
har uppkommit genom 
korsning me llan M. hy
po/euca och M. siebol
dii . Den har Stora blad 
och s tora , vita blommor. 
T idö-Linclö, Väste rås. 
- Foto T. Widenfalk 
1989 . 

Fig . 8 . Magnolia x wie
sene ri 'C harles Coates' 
is a cross ing between M. 
hypoleuca ancl M. sie
boldii. Tidö- Lindö , 
Västerås , Central S we
den. - Photograph T . 
Wide nfalk 1989. 

större bu ske än buskmagnolian , och 
bladen (25- 10 cm) påminner om M . 
tripeta/a fast de är mindre och sitter i 
kransar på grenspetsarna. Den blom
mar li ksom föräldrarna samtidigt med 
e ll er efter lövsprickningen dvs. i slu
tet av majtili mitten av juni . De starkt 
vä ldoftande blommorna är gräddvita 
och tili sk ill nad från buksmagnolian 
upprättstående. Fullt öppnade blir de 
10- 15 cm sto ra och då ser man det 
ljust rosa stånda re. Blomningen är rik
lig men blommans tunna petaler är 
mycket vindkänsliga. Trädet växe r 
s lank igt i början som M. tripeta/a . . 
Den har god vinterhärdighet men är 
känslig fö r torka. 

Både i Karlstad och Västerås i Mel
lansverige finns stora vitala exemp lar 
på 5 x 5 m av 'C harl es Coates ' som 
pålitligt blommar varj e år (bi ld 8). En 
annan- troligen spontan hybrid mel
lan busk magno li a n och M. hypo leuca 
ka ll as M. x wieseneri (M. x watsoni) 
från Japan . Det blir vanligen ett brett 
buskigt träd. 

De läderartade äggfo rmade bladen 
är ca 20 cm lå nga ( ibl and 25 cm) . De 
är lju sgröna på ovansidan med djupt 
intryckta nerver medan unders idan 
lik som ho s M. hypoleuca är täckt med 
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ett ljust hå r som ger ett silveraktigt 
utseende. Blomman är dubbelt så stor 
som hos buskmagnolian, petalerna 
gräddvita och rosenröda ståndare i en 
5 cm stor dyn a krönt med de citron
gröna stiften. 

Stefan Mattson , Västerås, har två 
M. x wieseneri uppkomna genom en 
spontan hybridisering i Göteborgs bo
taniska trädgård . Den ena har den ty
pisk t slingrande buskformen och den 
andra är upprättväxande påminnande 
om M. hypo/euca. Dessa två magno
lior är utmärkta exempe l på att hybri
disering med e litpl anto r ofta ger indi
vider överlägsna de med föräldrar av 
allmänliga former. Stefans M. x wie
seneri -kloner visade. sig klara de kalla 
v intrarna på 1980-ta let utan skador. 
De blommade i slutet av 1980-talet 
med stora, väldoftade blommor. Klo
nerna skall namngivas efter ännu en 
sässo ng s iaktagelser. De ä r in gen tve
kan om att denna so rt skal l bli en 
mycket eftersökt magnolia (b ild 9). 

Efter att ha sett dessa ovann ämda 
magnolior hos Stefan skulle man ve lat 
pröva korsa en buskmagnolia med M. 
tripetala av elitföräldrar t. ex. M . tri
petala ' Bloomfield '. Tveklöst skulle 
även här bättre kloner än ' Charles 
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Bild 9 . En Magnolia x wieseneri -klon , som är 
ännu utan namn . Den har uppkommit som spon
tan hybricl i Göte borgs botaniska trädgård. Tidö
Lindö, Vä sterås . - Foto T. Widenfalk 1989. 

Fig. 9 . An unnamed Magnolia x wieseneri e lo
ne, which arose as a spontaneous hybrid in Bo
tanical Gardens, Gothenburg. Tidö-Lindö, Yä s
terås, Central Swede n. - Photograph T. Widen
falk 1989. 

Coates' erhå llas. För att inte tala om · 
korsning med M . virg iniana , M. ash ei, 
M. macrophy/la (upptill 75 cm långa 
blad!) och varför inte den stora M. 
grandiflora (den man avser när man i 
USA talar om magnolia) . Här finnsen 
utmaning för samnordiska förädlings 
program. 

Hybrider med Magnolia tripetala 

Som tidigare nämdes har Savage en 
elitklon av M . tripetala kallad 
'Bloomfield ' , som visat sig vara väl 
anpassad tili nordiska förhållanden. 
Naturligtvis har Savage korsat fram 
några intressanta hybrider som bör 
provas även i Finland. 

Både M . tripetala och M . hypoleuca 
är vitala magnolior med ett exotisk 
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b1adverk, och de har visat s ig att när 
de korsas med varanda , kombineras 
denna vita1itet så att hybriden blir uto 
mordentligt kraftfull (heteros isef
fekt). Tidigare har M. tripetala av 
obekant ursprung använts men med 
' Bloomfield' har än bättre egenskaper 
erhållits för härdighet och vitalitet. 
Med den storlek som bladet får är det 
få andra växter i vårt klimat som kan. 
ge ett så exotisk intryck. Något att ta 
vara på. 

Trots att M. x wieseneri inte ger frö 
kan man få ett mindre antal verksam 
ma pollen, som kan sam lasi n för kors
ningar. Savage har använt denna möj
lighet på M. tripetala oc h så ledes fått 
en trippelhybrid med bättre vitalitet 
än M. x wieseneri men fortfarande den 
fina karaktären på b1omningen. 

Andra hybrider 

Avs1utningsv is v ill jag nämna någ ra
hybrider, som visat överraskande här
dighet trots tvive laktigt härdiga för
äldrar. 

Vid ational Arboretum i Washing
ton D.C., USA, korsades de två ki
nesiska arterna, M. liliiflora och M. 
sprenge ri var . di va (Santamour 1984 ). 
Den förra ingår i praktmagnolian (M. 
x soulang iana) men M. sprengeri var. 
diva är inte känd som odlad i Skan
dinavien. Trots det är en selekt ion 
' Galaxy' urva1d från ett anta l fröp1an 
tor härdig nog att klara sig utan skador 
under de kalla 1980-talets vintrar både 
hos mig och andra magnoliaentusias
ter. Tyvärr är den mycket 1ångsamt 
växande varför det tar ett antal år in
nan den sensatione ll a djupt purpurrö
da blomningen kommer. De kanske är 
en djärv rekommendation men ord
språket äger ju att lyckan står den 
djärve bi. 

De purpurröda blommorna, som 
kommer så rik1igt före lövsprickning 
att de täcker trädet, har 11 tili !2 tepa-
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le r , vilka i de två ytt re kransarna blir 
12 cm långa och 5,5 cm breda (Trese
der 197 8 ). Det är knappast troligt att 
so rten 'Ga laxy' blir särsk ild storv u
xen meni e n skyddad omgivnin g kom
mer den att ge en uppl eve lse utöver 
det vanliga. 

Nästa magnoliahybrid - kanske 
något mindre kontroversiell - vad 
jag ska ll presentera, ä r sorten ' Lilen
ny' . De är en återko rsning av prak t
magnolian (t ro li gen sorte n ' Lennei ') 
med M. liliiflora. Hos mig har ' Lilen
ny' visat s ig vara härdigare och roli
ga re än de fl es ta praktmagnolia sorter 
och bl omm an är he lt överlägse n. Den 
växer so m M. li!iif !ora och bådas blad 
är mycke t lika. Blomman hos 'Lil en
ny-' ä r också mycket li k M. !i!iif!ora 
me n något större - ett a rv från M . 
denudata. Tepalerna är djupt mörkt 
purpur på uts id an och på in s id an skif
tar det mot vitt. Trots a llt håller jag 
nog före a tt den nyutspruckna knop
pens djupt purpurlila fä rg är överl äg
sen sj älva blommans färg som fullt 
uts lagen men smaken är ju o li ka. 

' Lil enn ys' buskiga väx tsätt borde 
göra det enk lare a tt spa lj era den. Det 
är inte ovanligt a tt spa lj era magnolior. 
T. ex. i England spa lj eras allti d M. 
grandiflo ra för att få tillräckligt vär
me för bl o mnin g . På samma sät t kan · 
naturlig tv is andra magnolior od las i 
vårt kalla k lim at och man kommer inte 
att bli besv ike n, när försommarvä r
men sä tter in . Det vore vä ll ämp li g t a tt 
kombinera den spa lj e rande magnoli an 
med klem atissorter, som blommar på 
eftersomm aren. På så sä tt utnyttjas en 
liten yta tili stor förnöje lse . Kom dock 
ih åg at t det blir stor konk urens om 
fukt och närin g vid så tät plantering . 
Var därför noga med bevattning och 
när in sgs till fö rse ln (t. ex. genom " mul
ching"). 

Det finns nat urli gtvis åtskilliga fle
ra hybrider at t nä mn a men låt mig av-
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s lutnin gsvis bara nämna en av Phil 
Savage 's hybrid er, viike n är ännu 
utan sortnamn: M. x cylindri ca x sou 
lan giana ' Rustica Rubra'. M . cylin
drica är en kinesisk art , som tillhör 
samma sektion som j apanska magno
li an , stjärnmagno li an, M . sa!icifo lia 
m. fl., men har tveklöst den vackraste 
blomman. Den här sorte n är mycket 
uppskattad magnolia oc h korsningen 
har hittills visat sig va ra härdig t. ex. 
i Västerås i Mellansverige. Man kan s
ke ka n ha åsikter o m lämplig heten att 
korsa bort den vackra vita blomfärgen 
hos M. cylindri ca, men de är ju precis 
vad som gjorts i fa ll et praktmagnolian 
(M. x sou lan giana ). Den e na förä ld
ra rarten , M. denudata, har en vacker 
vi t färg på blomman. Praktmagnolian 
har i a lla fa lla blivit den mest plante
rade magnoli an. Nåväl, denna tripl er
hybrid har en vackert campanul a- lik
nande upprätt blomma i mjuka röda 
färger. Kan bli en vacker liten buske i 
ett skyddad läge. 

För all a mag no li aen tus iaster finns 
det give tvis ett spec ialförb und : The 
Magno li a Society. Sällskapet ger ut 
en tid skrift, MAGNOLIA, som kom
mer två gå nger o m å ret. Medlem blir 
man genom att kontakta t. ex. Phelan 
A. Bright, Secretary-Treasurer, The 
Magno li a Society , 907 S. Chestnut 
Street, Hammond , LA. 70403-5 102 
USA. I Norden finns ca. 20 medlem 
mar. 
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Metsäviikon dendrologinen esitelmätilaisuus 

De nd rologian Seuran järjestämä es itelmäti laisuus METSÄVIIKOLLA, 
torstai na 21.3.1991 klo 10-12 Kasv it ieteen laitoksen isossa kurssisa li ssa 
(2. krs .), Unioninkatu 44 . 

Ohjelma: 

• Esitelmä Vuoden puusta, tuomesta 

• Pentti Al anko: Tuomen käyttö viher- ja maisemapuuna 

Tervetuloa ! 

Japanin matka 

Japanin matkan järjestelyt etenevät. Peruutuspaikkoja voi t ieduste ll a 
Aune Koposelta (puh . 90-191 771 0) ta i Aul ikki Kauppil alta (puh . 90-160 
5062) . 
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Kirjallisuutta 

J a uhiain e n , H. (toim. ) 1990: Mets ie mm e 
uh a na la ise t. - 116 s . Kustannusosa key hti ö 
Metsä leh t i, Kajaani. Ovh. 195 mk . 

Me ts iemm e uhana la ise t -kirj an takana on j o uk 
ko tunne ttuj a me tsä luo nn on amm attil a is ia ja 
a lan tutki jo it a . O sa he is tä o n myös seuramm e 
j äse ni ä ta i tuttuj a So rbifo li an s iv uilt a. Kirjo in a
jina o va t to imitt ajan li säks i Aulikki Alanen, Ti 
mo He ll e , T a pi o He ikkil ä , Olli J ä rv inen. Ee ro 
Kaakinen, Pe tri Ke to-Ta ko i, T a pi o Lin dho lm . 
Ann a- Lii sa Sippo la , Ma rko Stenbe rg j a Rauno 
Vä isänen. Kirj a o n A4 :n ko ko inen ja s iinä o n 
vä rikuvitu s. 

Vi lka isu kirjan s isä ll ys luen e loon - " Pa lo
aukeasta aa rni o me tsäks i", " Ihmi se n vaik utus 
me.t s iin '', '" Me ts ien muutos te n uhrit' ', ' 'Me tsä
luo nno n mo nina is uu s", "Aa rni ome tsä o n e räs 
me tsä n kehit ysaste", " Le hdo t pursuava t e lä
mää' '. "Suo luo nt o o ma pe rä istä", " Pi enves ien 
uh ana la ise t", ' ' Pu o likulttuuri ympäri stö issä nä
kyy ihmi sen j ä lki ", " Me tsä lu ont o j a me tsänh o i
to " se kä "Suoj e lualue iden me rkit ys uha na la is
ten suoj e lussa"- sai minut kää nt äm ää n kiTj an 
kannen uudestaa n es iin j a lukemaa n o ts iko n v ie
lä ke rt aa lleen: Me ts ie mm e uhana la ise t. Mit en 
pi envede t ta i suo lu ont o liinyvä t as iaa n? Ens in 
aja tt e lin , e tt ä Me tsä lehden o llessa ki rjan kus tan 
taj ana on sa nan " me tsä" o lt ava m yös kirj an ka n
nessa. Mun a kirj a n lue nuani. sa in vas ta uksen: 
Me tsää o n käs ite lt y hyvin laajas ti , m yös me tsän 
s isää n j ääv iä ko ko na is uuks ia ta i e nnen me tsä nä 
o lle it a a lue ita on o te tilli muk aa n. 

Kirja ke rtoo s ii s e ritt ä in laaj as ti e ril aisten 
e lin ympäri s töjen uha na la is is ta e li ö is tä. n iin 
kasve is ta, sie ni s tä, hyö nt e is is tä, linnui s ta e tt ä 
mui s takin se lkäranka is ista . Kirj assa käydää n lä
p i uhana la inen metsä luo nt omme, sen muut o k
s iin vaikult ava i ja vaikutt aneett ek ij ät sekä me t
sä luo nno n uha na la iset e li ö laj it. Lo pussa es it e 
tää n mill a is in me tsänho id o ll is in ke ino in voi
s imme taa ta monipu o lisemman j a rikkaamm an 
luo nno n. 

Kun kirjoittaji a o n mo nta, e i to imittajan työ 
o le kadehdin avaa . Kirj as ta on tä ll öi n va ikea 
saa da eheä tä ko ko na isuutt a . iin tässäk in o n 
käy ny t. Eri kirjoitt ajien ta pa es itt ää as io it a va ih 
telee j a pää ll e kkä isyyks iäkin ilme nee. To imitt a
jan pit ä is i o ll a tiu kka na j a vaa t ia teks t in yh tey t
tämi stä. 

Es im erkik s i kirjo in ajie n ta pa käsi te ll ä 
uh ana la is ia lajeja va ihte lee. Erää t kirj o itt aj a t 
o ltava t es im erke iks i me lko kan avas ti kai kki a 
e li ö ryhmi ä, kun to ise t e ivät es it ä j uuri o ll enkaan 
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es ime rkkejä ta i va in hyv in suppeas ti. As ia n o li s i 
voin ut ko rva ta va ikk apa sama nla is ill a ta uluko il 
la. joissa kukin kirj o itt aj a es itte lee o massa 
ko hdassaan uha na la is ia lajej a e li ö ryhmitt ä in. 

äi n vo it a is iin it se teks ti stä po is taa pitk ät laji 
IUI!tte lot ja kussakin a laot s ik ossa tuli s i käs it e l
lyks i ka tt avas ti e ri e li ö ryhm ät. 

Myös e ri k irjo itt aj ie n osa t ovat hyv inkin e ri
laisia. Aa rni omets iä o n käsi te lt y hyv in pe ru s
tee lli sesti , mutta taasen pi enves ien uhana lai set 
osa on va rs in ke ppo inen. Ehk äpä ta rko ituk se ll a. 
T o isaalta o n kiite tt ävää. e tt ä kirj asta löy tyy a i
van uunituo re tt a, viime isten tutkimu sten ja se l
vitys te n ti etoa. Es imerkiks i suone ido nva ippaa 
käs itt e levässä osassa (s ivu 75) , on ma inittu lajin 
viim e iset löydö t vuode lta 1990! 

Ka ipaan kirjaan e rilli s tä laji- j a as iahake mi s
toa siv uvii tt a uks ineen sekä laji en ti e tee lli s iä ni
mi ä. e o li s i vo inut s ijo itt aa va ikka pa kirj an 
lo ppuun e rilli seks i liitteeks i. Näin kirja pal ve li 
s i myös hakuteoksena. M yös s isä ll ys ] ue tte los ta 
puuttuu s ivuv iitt auk set. 

Teks ti s tä huo maa . e tt ä kirjo ittajina ova t a lan 
amm att i la iset : As io ita o n y leensä käs it e lt y hy
v in ka tt av asti j a niihin on syvenn y tt y pe rinpo h
j a ises ti . Muutamia tä sme nn yks iä jäi n kuitenkin 
kaipaamaan. Si v ull a 6 1 puhut aa n vä lill ä päh
ki nästä (= hede lm ä), kun pitä is i puhu a päh
kin äpensa asta (= kasvi ) . Sivu ll a 68 , k un ke rro
taa n jalav ien ta imie n s iirros ta j a niide n kasva t
tamises ta s ieme nis tä, o n a iva n o ike in tode ttu , 
e tt ä ''rauho ite tun kynäja lav an ta imi en s iirt ämi
nen on k ie ll e tt y" . Sam alla o li s i pitäny t m yös 
ke rtoa . e tt ä ra uho itu s koskee myös s iemeni en 
ke rää mi stä, e tt e i ke ne lle kään jää väärää käs itys
tä asias ta. 

Ki rja n o ts iko inne issa o li s i to ivomi sen va raa . 
Erit aso iset o ts iko t seko ittuva tliian helpos ti kes
kenää n. Minulla o li va ikea ti e tää , mi ssä kohdin 
pääots ikko vai htuu. 

Dend ro log ina jä in ka ipaa maa n yks ittä is ten 
puul aj ie n . e tenkin j a lo puiden ja pensa ide n mer
ki tys tä luo nnon eko log is ina lokeroina ja me tsä
luo nnon mo nipuo li stajina . As iaa o lis i voinut kä
s ite ll ä yhde n ots iko n a ll a, ko ko na is uute na. Kir
join ajissa o li s i s iihenk in löy tynyt riittävää as i
antun tem us ta. 

" Me tsä luo nto j a me tsänho ito" -osassa o li s i 
vo itu kii nn ittää huo mi ota myös puiden e riko is
muotojen säi lyttäm iseen. yky inen me tsät a lo us 
ko ituu turh aa n mo nen puue riko isuuden koht a
lo ks i. E riko iset puut j a pensaa t tuli s i me rkit ä 
maastoon enne n me tsä nho itoto imenpite iden 
a lo itt amis ta . Monet nii stä vo is i rauho itt aa j o pa 
luo nno nmui s to merkik s i. 
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Samoin o li s i voinut pa inottaa metsän pensas
kerroksen sääs tämi stä, nimenomaan jalojen leh
tipuutaimien ja pensaiden osalta. Suosimalla ja
lop uutaimia vo i metsänomistaja vähi te llen saa
da arvokkaan pienen j a lopuumets ikön tontil
leen. Monet le htope nsaa t, kuten leht okuusama . 
pähkinäpensas. taikinam arj a, koiranhei s ija nä
s iä, ra iv a taan turhaa n poi s. Ne vo is i hyvi n jättää 
kasvamaan ja monipuoli s tamaan sekä kori s ta
maan metsä luont oamme. 

Myös kookkaiden, pa ksuj en, pitki en tai van
hojen puiden sääs tä mi stä olisi voi nut enemmän 
painottaa. Ne ova t hyvin tä rke itä mm. geneeui
s istä ja maisemallisista sy is tä. Joi llakin nii s tä 
saa tt aa o lla myös histo ri a lli sta arvoa esimerkik
s i kansan perinteessä. Nyt asia on s ivuute ttu vain 
yhdellä la usee lla: "Vanha t aihkipetäjät ja muu
tenkin maisemallisesti arvokkaa t puut kannattaa 
jättää taimikkoon " (s ivu 101). Myös suure t puut 
ovat usein luonnonm uis tomerkin arvoisia. 

Riistanhoitoa metsän hoidossa käs itellään hy
vi n suppeas ti . Ho it oto imill a on m yös vaikutusta 
uh analai sten ta i ha rvina isten e läinten määrään , 
ainakin väli ll ises ti . 

Me tsänh o itoa kä sittel ev ää osaa olisi hyvin 
voinut se lkey tt ää ryhmittämällä as ioi ta sekä li 
säämäll ä kuv ia ja piirrosohjeita. Pidän si tä yh
tenä oleelli s immi s ta kirjan osista : Ohjeita ja 
neuvoja uhana laisen metsäluonnon ho idosta ja 
suoje lusta . 

Koska kirja on ta rkoite ttu myös metsänomis
taj ill e metsän ho idon oppaaksi , o li s i suoje lua lu 
e ita käsittelevässä osassa e hdo u o masti pitänyt 
käydä tarkkaan läpi luonnonsuoje lualueen pe
rustaminen yks ityismaa lle. Mitenkä se tapah
tuu , mit ä se merkitsee ja mill ä ehdoi ll a se voi
daan tehdä? 

Suojelu e i ole it se tarkoitu s. vaan kullakin 
luonnonsuoj e lukohtee ll a on ti e tt y tavo iu eensa. 
Näin jokai se ll e luonnonsuoj e lu a lu ee ll e tehdään 
räätälintyönä säännö t ja hoito-ohjeet, jossa voi
daan sa lli a myös ti e tyntyy ppine n metsänkäsitte
ly. Tätä e i monikaan maaanomistaja tiedä, vaan 
he yhä luul eva t , e ttä luonnonsuojelualue on 
··museo", jossa ei saa mitään tehdä eikä si nne 
saa edes mennä. Tämän as iakäsi tt e lyn puuttu
mista pidän kirjan pahimpana puuueena. 

"S uoj e lualue iden merkitys uhan alaisten laji
en suoje lussa" -osa on kirjoitellu vars in seka
vas ti ja vaikeataj uisesti sekä puutteellisestikin. 
Jo o lemassa olevan luonn onsuojelualueen j a 
valtioneuvoston hyväksymien suoje luohjelmien 
e ro e i tul e se lväs ti es ill e. Su ojeluohjelmi a käsit
te levässä kohdassa (s ivu 1 1 1) on myös selostet
tu er i s uoje lua lue it a, va ikka ne o li s ivat kuulu
neet j o edelliseen, suoje lua luei ta käsiuelevään 
kohtaan s ivull e 109. 

Metsätalouskäytöitä suoje ltuj a lakialueita ei 
ole käsitelty la inkaan. Luonnonmuistomerkkinä 
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voidaan myös rauhoittaa pienialaisia a lueita, 
esimerkiksi jonkin uhanalai sen kasvin kasvu 
paikka. Kirjasta puuttuu kokonaan kasviston ja 
eläimistön suojelu, eli yks ittäisen laji n suojelu 
ja sen merkitys. Uhanalaisten laji en suoje lusta 
ja niihin liittyvistä hoito- ja s uoj e lusu unnitel
mi ta . joita on jo tehty , ei o le myöskään mitään 
mainintaa. 

Jo kirjan kannen kuvan hyvä laat u saa o unas 
te lemaan samaa myös mui sta kuv is ta . Eikä se 
tuottan ut pettymystä, vaan päinvastoin. Kirjan 
kuva t ovat erittäin näyttäviä, hyvätasois ia ja 
korkealaatuisia. Myös kuvien vä rierottelu on 
onnistunut. Muutamat kuvat suoras taan pysäh
dyttävät katseen ihastuksesta. Tälläisina vo isi n 
mainita sivujen 6 ja 12 kuvat met säpalosta , si 
vun 42 kuva hämeenkylmänkukasta tai siv un 69 
kuva kynäjalavasta. 

Kirjas sa on mainittu varsin monia eliö lajeja . 
Pieni valokuva tai kenties mieluummin piirros 
tärkeimmistä kirjassa mainituista lajei sta o li si 
ollut paikallaan. si ll ä monille nämä harv ina ise t 
ja uhanalaiset eliö t ovat vars in tuntemattomia . 

Kirjassa on vai n yks i tau lukko, s ivulla 29, ja 
ehkäpä juuri siksi siitä on unoh tunut pois ma i
ninta lähdeteok esta. Kirjan loppuun olis i vo i
nut koota luettelon ainakin tärkeimmi stä kirjo it
tajien käyttämistä lähdekirjallisuudesta. Aina
kin minä jäin kaipaamaan kirjallisuustietoja . 
Sen sijaan kaikissa valokuvissa on mainitt u ku
van o tt aja. Koskakohan meillä tulee vakiin 
tuneeksi ilmoiltaa va lokuvan yhteydessä m yös 
kuvan ottopäivämäärä ja -pa ikka? Se anta is i va
lokuvasta huomatt avas ti e nemmän tietoa ja li
säis i kuvan luotettavuutta. 

Kirja on kokonaisuudessaan hyvä. Siinä on 
melko kattavasti kerrottu metsäluontomme 
muutoksista, sen sy is tä ja seuraam uk sis ta, 
uhanalaisten e li öiden ahdingosta ja ta rpeista . Se 
kauaa myös erään puuuuvan osan: Ohjeita j a 
neuvoja s iitä. mit ä jokainen metsänomistaja voi 
tehdä metsänluonnon monipuolistamiseksi j a 
uhanalaisien eliöiden säi lymiseksi. 

Pienistä puuttei staan huolimatta kirjaa vo i 
hyvi n suositella kaikille metsänomistajille, niin 
iso lle talolli selle kuin pienen kesämökkipa ls tan 
omistajalle. Myös jokaisen dendrologin on ym
märrettävä metsiemme monimuotoisuus. Kirja 
ei varmastikaan jää kertalukemisen jälkeen kir
jahyllyyn pölyttymään, ja sen tuli siki n löy tyä 
jokaisen metsää omistavan ja arvos tavan k irj a
hyllystä.- Risto Murto 
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