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Dendrologian Seuran 20. toimintavuosi 

Lokakuun 20. päivänä 1989 tulee kuluneeksi 20 vuotta Dendrologian Seura -
Dendrologiska Sällskapet r.y:n perustamisesta. Kahdenkymmenen vuoden ikä ei 
sinänsä ole tieteellisluonteiselle seuralle vielä mikään kunnioitettava saavutus. 
Harrastuskohteemmekin, puiden ja pensaiden, luontaiseen pitkäikäisyyteen 
nähden seuramme on vielä kovin nuori. Se on kuitenkin ehtinyt jo saavuttaa 
merkittävän aseman puuvartisten kasvien tutkijoiden, käytännön hyödyntäjien 
ja harrastajien yhdyssiteenä. Jäsenmäärämme on kasvanut tasaisesti koko 20-
vuotistaipaleen ja toimintamme on vakiintunut varsin laajaksi ja monipuolisek
SI. 

Merkkipäivämme näkyy monella tavoin alkaneen vuoden toiminnassa. Varsi
naiset juhlavuositapahtumat keskittyvät syksyyn. Syntymäpäivän tienoilla jär
jestetään Helsingissä erityinen 20-vuotisjuhlasymposio, esitelmä- ja keskustelu
tilaisuus dendrologian tuntemuksesta, merkityksestä ja haasteista tämänpäivän 
Suomessa. Seuran syyskokous pidetään symposion yhteydessä tavallista juhla
vampana . Juhlakokouksen keskeisenä teemana on luonnollisesti seuran 20-
vuotistaipaleen muistelu. 

Juhlavuoden kunniaksi laaditaan Dendrologian Seuran 20-vuotishistoriikki . 
Se koostetaan useista seuran taustaa, syntyvaiheita, toimintamuotoja ja aikaan
saannoksia käsittelevistä artikkeleista. Historiikki julkaistaan Sorbifolian taval
lista laajempana juhlavuoden erikoisnumerona 3/ 1989. 

Todellinen juhlavuoden suurtapaus on seuran piirissä runsaan vuosikymme
nen ajan vireillä olleen puuopashankkeen toteutuminen. Leena Hämet-Ahdin, 
Pentti Alangon , Annikki Palmenin ja P.M.A. Tigerstedtin kirjoittama "Suomen 
puu- ja pensaskasvio" ilmestyy seuran kustantamana kesän aikana . Ennakko
myynti jäsenille järjestetään kirjeitse kevään kuluessa. 

Vuoden puu 1989 on seuramme tunnuspuukseen ottama suomenpihlaja. 
Toukokuussa järjestetään Helsingissä yhdessä kaupungin puisto-osaston kanssa 
suuri suomenpihlajien istutustapahtuma, johon jäsenistön toivotaan runsaslu
kuisena osallistuvan. Tästä on tarkempi ilmoitus toisaalla lehdessämme. 

Juhlavuositapahtumien rinnalla seura jatkaa toimintaansa kaikilla viime 
vuosina tutuiksi tulleilla linjoilla. Kevään ja kesän retkistä on ilmoitukset 
toisaalla tässä lehdessä . Vuoden ulkomaanmatka suuntautuu Norjaan; si itä on 
tiedotettu jo aiemmin . Juhlasymposiosta ja -kokouksesta sekä muusta syyskau
den ohjelmasta ilmoitetaan lähemmin Sorbifoliassa 2/ 1989. 

Niilo Karhun ansiokkaasti vetämä suurten puiden etsintä- ja mittaustyö 
saataneen päätökseen Luonnonvarain tutkimussäätiön seuralle vuodeksi 1989 
myöntämän apurahan turvin. Suurten puiden luettelon julkaiseminen jää kui
tenkin vielä ensi vuoden puolelle. 

Jouni Mikola 
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Suomenpihlajan istutustapahtuma Helsingissä 

Dendrologian Seuran 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi seura järjestää yh
teistyössä Helsingin kaupungin puisto-osaston kanssa seuran nimikko
puun, suomenpihlajan (Sorbus hybrida) istutustapahtuman. 

Aika: Torstaina 25.5.1989 klo 17.00 

Paikka: Helsinki, Vallila, Vallilanlaakso, siirtolapuutarha-alueen länsiosa, 
radan eteläpuolella (ks. kartta). 

Ohjelma: 
- Istutetaan 100 kpl (n. puolitoistametrisiä) Vuoden puuta, suomenpihla-

jaa (Sorbus hybrida) 
- Juhlapuheet: Dendrologian Seura ja Helsingin kaupunki 
- Malja suomenpihlajalle 
- Kumpulan puistojen ja Helsingin yliopiston uuden kasvitieteellisen 

puutarhan esittely: Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha, Hel
singin kaupungin puisto-osasto ja Dendrologian Seura. 

Tapahtumaan osallistuvat: 
- Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston ja Dendrologian Seuran 

edustajat 
-Vallilan ja Kumpulan asukasyhdistykset 
-Vallilan siirtolapuutarhayhdistys 
- Helsingin kaupungin puisto-osasto, metsä- ja maatalousosasto, kau-

punkisuunnitteluvirasto, ympäristönsuojelutoimisto, liikuntavirasto ja 
muut asiasta kiinnostuneet. 

Tapahtumasta tullaan tiedottamaan laajasti paikallisille tiedottajille ja 
tiedotusvälineille. 

Tervetuloa istuttamaan suomenpihlajametsikköä! 

Q = i 5 tutu s po ik ko 
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Suomenpihlaja (Sorbus hybrida) 

Carl-Adam Hreggström 

Ha:ggström , C.-A. 1989: Suo menpihlaja (So rbus hybrida ). (The Finnish whitebeam 
(Sorbus hybrida ).)- Sorbifo li a 20(1): 5-12. 

This article deals with the Finnish whitebea m, S orbus hybrida L. , a native tree in 
southwestern Finland, southern Sweden , southern and western Norway and the 
island of Bornho lm in Denma rk . Its Latin and Finnish names are discussed. The 
chromosomal relatio nships to o ther related S orbus species and the supposed origin 
o f this species are discussed on the bas is of the litera ture . The distribution of S. 
hybrida, especially in Finla nd , is outlined and its ecology a nd the dispersion by 
birds are presented . 

Carl-Adam HlEggström, Helsingin yliopiston kasvitieteen laitos, Unioninkatu 44, 
00 170 Helsinki. 

Suomenpihlaja (Sorbus hybrida L.) on 
matalahko, lounaisimmassa Suomessa 
kasvava jalo lehtipuu . Avoimessa 
maastossa se kasvattaa leveän latvuk
sen, mutta jää varjoisissa metsissä 
usein vain kituvaksi vesaksi. Suurim
mat kotimaiset yksilöt saavuttavat 
yleensä n. 10 metrin korkeuden. Suo
men pisin suomenpihlaja lienee Helsin
gin yliopiston kasvitieteellisen puutar
han 14m korkea yksilö. Paksuin taasen 
lienee Lumparlandin Klemetsbyssä 
Ahvenanmaalla kasvava 12-metrinen 
nelihaarainen puu, jonka ympärysmit
ta 70 cm korkeudelta on 320 cm (Niilo 
Karhu , suullinen tieto, tammikuu 1989; 
ks. myös Karhu 1987). 

Suomenpihlajan tunnistaa sen leh
tien muodon perusteella. Kukkivien ly
hytversojen lehtien tyviosassa on yksi 
tai kaksi erillistä lehdykkäparia (pitkä
versojen lehdissä lehdyköitä voi olla 
useampiakin). Leveän ja suuren päätö
lehdykän tyviosa on syväliuskainen, 
kärkiosa sahalaitainen (kuva 1). Leh
det ovat alta tiheäkarvaisia, harmahta
via. Vai onkohan asia aina näin yksin
kertainen? Lehtien muoto ja koko 
vaihtelee melkoisesti ja näin ollen ei 
aina ole helppo määrittää pihlajia , var-

sinkaan herbaarionäytteiden perusteel
la, etenkin jos kerätty aineisto käsittää 
vain pieniä versoopätkiä !ehtineen (vrt. 
kuva 2). 

Suomenpihlajan nimestä 

Suomenpihlajan tieteelliseen nimeen 
liittyy eräitä kinoostavia yksityiskoh
tia. Pietari Kalm löysi lajin Suomesta ja 
toimitti sen kuivia lehtiä Linnelle, joka 
kuvasi puun Cratcegus arian muotona 
"y CRATJEGUS Fennica Kalmii" (Lin
nreus 1755: 167). Synonyymiluettelosta 
(Linnreus 1755: 166-167) päätellen C. 
aria on ilmeinen ryhmälaji (ks. myös 
Hedlund 1901 :89), jonka ruotsinkieli
seksi nimeksi Linne ilmoittaa oxel 
(=ruotsinpihlaja, Sorbus intermedia 
(Ehrh.) Pers.). Kuitenkin Linnen C. 
aria käsittää myös kaksi muotoa, "P 
ARIA'' (= nykyinen Sorbus rupicola 
(Syme) Hedl.) ja yllä mainittu y C. 
Fennica Kalmii. 

Vuonna 1761 Linne (1761:557) mai
nitsee lajin Cratcegus hybridus, jonka J. 
P. Falk on löytänyt Gotlannista neljäs
tä paikasta ja P. Kalm Turusta. Ku
vauksessa piilee Linnen aikakaudelle ja 
ajatusmaailmalle hieman vieras piirre: 
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Kuva l. Kukkiva suomenpihlajan oksa. Ahve
nanmaa, Lemland: Nåtö, 20. VI.l98t. - Valoku
vat Pentti Alanko . 

Fig. t. A fl owering branch of Sorbus hybrida. 
Åla nd , Lemland, Nåtö, 20. VJ.l988 . - Photo
graphs Pentti Alanko. 

Linnen mielestä lajeja oli juuri niin 
monta kuin Jumala oli niitä luonut. 
Kuvaus kuitenkin on eittämättä todiste 
siitä, että kyseessä oli hänen käsityk
sensä mukaan lajien välinen risteymä: 
"Species hybrida e Sorbo 435 & Crat
a?go 433, ut vix dicerem cuinam propius 
accedat" eli suomennettuna suunnil
leen: "Ruotsinpihlajasta ja kotipihla
jasta (S. aucuparia L.) syntynyt seka
muoto, joten tuskin sanoisin mihin sen 
ennemmin sijoittaisi" (numerot viittaa
vat "Flora Svecican" lajeihin). Tåmä 
C. hybridus on suomenpihlajan vanhin 
tieteellinen nimi lajitasolla. Hylanderin 
(1945:221) mukaan se on kuitenkin ns. 
nomen nudum (paljas nimi, jolta varsi
nainen lajikuvaus puuttuu) ja näin ol
len se on nimistäsääntöjen a rtiklan 
32:1 (Greuter ym. 1988) mukaan la i
ton. 
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Seuraavana vuonna Linne 
(1762:684) kuvasi lajin Sorbus hybrida, 
jonka hän sanoo kasvavan vain Got
lannissa . Tåmän lajin synonyyminä on 
Crata?gus fennica, joka aiempien tieto
jen mukaan (Linnreus 1755: 167) kasvaa 
vain Suomessa (vrt. myös Linne 
1761:557). Kuvaus alkaa seuraavasti: 
"Nova arbor e Crata?go Aria {3 & Sorbo 
Aucuparia, sed speciem disrinctam pro
pagans" eli suomennettuna: "C. aria 
{3 sta ja kotipihlajasta syntynyt uusi 
puu, joka kuitenkin on itsenäinen li
sääntyvä laji". Tåmän jälkeen seuraa 
lyhyt lajikuvaus, joten nimi S. hybrida 
on täysin laillinen. 

Liljefors (1953:277, 1955:79, 93) ja 
Jalas (1965) ovat sitä mieltä, että C. 
aria {3 on sama kuin ruotsinpihlaja (ks. 
myös Erikson 1900:207, Hedlund 
1901:53- 55). Kyseessä saattaa kuiten
kin olla toinen taksoni, nimittäin Sor
bus rupicola (Syme) Hedl. Kysymyshän 
on siitä, mikä C. aria {3 oikein on? 
Valitettavasti Linnen antamat tiedot 
ovat tältä osin sekavat. Vuonna 1753 
(Linnreus 1753:475-476) hän kuvasi la
jin "Crata?gus Aria", johon kuului 
muoto "{3 suecica". Kaksi vuotta myö
hemmin (Linnreus 1755: 166-167) C. {3 
aria on synonyymien mukaan sama 
kuin C. aria vuodelta 1753, kun taas C. 
aria vuodelta 1755 on sama kuin C. 
aria {3 suecica vuodelta 1753; tämä vii
meksi mainittu muoto puuttuu hänen 
työstään vuodelta 1755. C. {3 aria vuo
delta 1755 on Linnen mukaan (Lin
nreus 1755: 167) erittäin harvinainen 
("rarissima ") ja hän on nähnyt sen 
vain yhdessä paikassa Bohuslänissä, 
kun taas päämuoto kasvaa hyvin run
saana ("copiosissime") Öölannissa ja 
Gotlannissa eikä se ole kovinkaan har
vinainen muissa saarissa ja kylien lie
peillä. "Flora Svecican" ruotsinnoksen 
mukaan (Linne 1986: 147) C. {3 aria = S. 
rupicola. 
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Kuva 2. Suomenpihlajan kukkivien versojen lehtiä. A, C-G. Ahvenanmaa, Lemland: Nåtö , suurehko 
nelihaarainen puu Nåtön biologisen aseman pihapiirissä n. 20 m tuulimyllystä pohjoiseen, C.-A. 
Hreggström II . VI.l973 (H). B. Saman puun lehti alta , Björn Federley (73-120) 13. VI .1973 (H). Lehdet 
Aja B ovat normaalit, C-G epämodostuneet ; niitä oli kahdessa pääharassa v. 1973 ja haarat kuolivat 
seuraavan talven aikana.- H-1. Varsinais- Suomi , Kustavi: Anavainen , pellon piennar, Suoma Valle 
II. VI.I934 (H). H on normaali lehti , 1 on liuskaton lehti samasta versosta. - J. Ahvenanamaa , Föglö: 
Degerby, kuiva mäki, Kurt Buch 27.VI.I897 (H). Kaikki tämän verson lehdet ovat melko pieniä.
K-L. Ahvenanamaa, Saltvik: Germundö, mäki , Uno Saxen 28. VI.I925 (H). Kahden verson kääpiöleh
tiä. Näiden versojen kaikki lehdet ovat kääpiölehtiä. - Piirrokset Carl-Adam Hreggström. 

Fig. 2. Leaves from flowering shoots of Sorbus hybrida. A, C-G. Alandia , Lemland: Nåtö , a fairly tali 
four-branched tree at Nåtö Biological Station c. 20m N of the windmill, C.-A. Hreggström Il.VI.l973 
(H). B. A Ieaf of the same tree in an abaxial view, Bjö rn Federley (73-120) 13.VI.I973 (H). The Ieaves 
A and B are of the normal type, C-G are abnormal ; they belonged to two bro.nches which died during 
the following winter. - H-1. Regio aboensis , Kustavi: Anavainen , on the bank of a cultivated fie ld , 
Suoma Valle Il.VI.l934 (H). H is a normalleaf and llacks the free leaflets and lobes; both leaves are 
from the same shoot.- J . Alandia, Föglö: Degerby, a dry hill , Kun Buch 27 .VI.I897 (H). Ali the 
Ieaves of this shoot are rather small . - K-L. Alandia, Saltvik : Germundö, a hillock , Uno Saxen 
28 . VI.I925 (H). Dwarf leaves from two shoots. Ali the leaves of these shoots are stunted. - Del. Carl
Adam Hreggström 

ykyinen Sorbus aria (L.) Crantz, 
valko- eli saksanpihlaja, sisältyy Lin
nen lajiin C. aria (Linnreus 1753:475). 
Valkopihlaja ei kuitenkaan kasva luon
nonva raisena Ruotsissa eikä muualla
kaan Skandinaviassa (ks. Liljelund 
1955:87). 

Kalm (1765:6) käyttää suomenpihla
jasta nimeä Crauegus fennica viitaten 
numeroon 433 y. Lajinimifennica on 
kolme vuotta hybrida-lajinimeä nuo
rempi, minkä vuoksi nimistäsääntöjen 
artiklan 11:3 mukaan (Greuter ym. 
1988) tulee käyttää hybrida-nimeä. 
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Suomenkielinen nimi viittaa juuri tä
hän Kalmin nimeen. Suomenpihlajaa 
on myös sanottu härkä- tai härjänpih
lajaksi tai härkäpuuksi, sekä saksan
tai vironpihlajaksi, sitä usein kuiten
kaan esimerkiksi ruotsinpihlajasta 
erottamatta (Jalas 1965). 

Suomenpihlajan synty 

Pihlajistamme vain kotipihlaja on di
ploidi (2n = 34) ja se lisääntyy suvulli
sesti aivan normaaliin tapaan. Suo
menpihlaja on sen sijaan tetraploidi 
(2n = 68) ja se lisääntyy apomiktisesti 
(muodostaen siementä ilman hedel
möitystä), olematta . kuitenkaan täysin 
siitoskatoinen. Kypsymisjaoissa muo
dostuu säännöllisesti diploideja soluja. 
Tästä onkin päätelty, että sillä toden
näköisesti on sekä valko- eli saksan
pihlajan kromosomisto A (= otaksuttu 
kromosomisto; ks. Liljefors 1955: 
74-75) että kotipihlajan kromosomisto 
B kaksinkertaisena, siis AABB. (Lilje
fors 1934:297, 1953:280, 1955:81.) 

Todennäköinen selitys suomenpihla
jan syntyyn on seuraava: jos kotipihla
jan munasolu B hedelmöittyy esimer
kiksi tetraploidisen apomiktisen S. aria 
-ryhmän ( esim. S. arranensis Hedl. tai 
S. rupicola) siitepölystä AA, syntyy 
triploidinen risteymä AAB, joka sään
nön mukaan lisääntyy apomiktisesti, 
koska sen aria-kromosomistossa on 
kaksinkertainen annos siitoskatoisuus
tekijöitä. Jos kotipihlajan siitepöly B 
hedelmöittää tällaisen triploidisen apo
miktin vähennysjakoa vaille jääneen 
munasolun AAB syntyisi suomenpih
lajalle ominainen kromosomisto 
AABB. On oletettu, että tällaista ris
teymäsyntyistä tetraploidista jälkeläis
töä on voinut syntyä useammin kuin 
kerran ja vieläpä hieman eri kanta
muodoista. Tällä tavoin suomenpihlaja 
on saattanut syntyä useamminkin kuin 
kerran, joka selittäisi sen, että suomen-

SORBIFOLIA 20(1) 1989 

pihlaja ei ole täysin samanlainen kaik
kialla levinneisyysalueellaan. (Liljefors 
1955 :90-92, 103, Jalas 1965; ks . myös 
Hedlund 1901:54.) 

Suomenpihlajan risteymistä 

Kuten yllä todettiin suomenpihlaja voi 
tuottaa diploideja munasoluja ja näin 
ollen se pystyy risteytymään myös mui
den pihlajien kanssa. Kotipihlajan ja 
suomenpihlajan risteymä (S. aucuparia 
x hybrida) oli Ahvenanmaalla vuosisa
tamme alussa hyvin harvinainen 
(Palmgren 1915:326, 1943-44:86), mut
ta Liljeforsin ( 1972:89) mukaan ristey
mä ei ole niin harvinainen kuin aiem
min on oletettu. Hämet-Ahti (1978:98) 
sanoo, että kotipihlajan ja suomenpih
lajan risteymä on Ahvenanmaalla mel
ko yleinen. Mielestäni asia on juuri 
näin. Ainakin monet yksilöt, joilla on 
useita erillisiä tyvilehdyköitä ja pieni 
päätölehdykkä on tulkittu täksi ristey
mäksi . 

Kotipihlajan ja suomenpihlajan ris
teymän kromosomisto on tyyppiä 
AAB ja tavallisesti se on täysin marto 
(Hämet-Ahti 1978:98, Fåhrreus 
1980:377-378). Tällainen risteymä on 
kuitenkin saattanut periä apomiktisen 
lisääntymistavan kantalajiltaan suo
menpihlajalta ja silloin se onkin pysy
vä, itsenäinen laji, teodorinpihlaja (S. 
teodori Liljefors). Sitä tavataan meillä 
hyvin harvinaisena Ahvenanmaalla 
(Liljefors 1972, Hämet-Ahti 1978, 
1986). Sotkua lisää vielä toinen hyvin 
samankaltainen tetraploidinen laji , S. 
meinichii (Lindeb.) Hedl. , joka myös 
saattaa kasvaa Ahvenanmaalla; leh
tiensä perusteella tätä lajia muistuttava 
n . 5-metrinen puu kasvaa Ahvenan
maan Vårdön Vargatassa. Valitettavas
ti tämä puu ei kukkinut niinä vuosina, 
kun olen sen kasvupaikalla käynyt, 
joten en ole voinut tutkia sen siemen-
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ten itävyyttä. Nimeä S. x meinichii on 
virheellisesti käytetty myös triploidisen 
kotipihlajan ja suomenpihlajan ristey
män binäärisenä nimenä (Hedlund 
1901:49, Liljefors 1953:283-284, 
1955:57-60, Hämet-Ahti 1978:99.) 

Suomenpihlajan ja ruotsinpihlajan 
risteymä (S. hybrida X intermedia) on 
kuvattu Ahvenanmaan Eckeröstä 
(Eklund 1934). Tåtä risteymää on myös 
löytynyt Nauvon Prostvikista (Eklund 
1958:228) ja Gotlannista (Hedlund 
1901 :53, 89). 

Edellä kerrotun perusteella voi tode
ta, että pihlajia on välistä vaikea mää
rittää vain kasvullisten tuntomerkkien , 
etenkin lehtien perusteella. Varmuuden 
vuoksi tulisi suorittaa kromosomimää
rityksiä sekä tutkia siemenmuodostus
ta ja siementen itävyyttä . Isoentsyymi
tutkimus saattaisi tuoda lisävalaistusta 
tähän ongelmalliseen ryhmään. Kuka 
lähtee sitä toteuttamaan? 

Siemenet lajituntomerkkeinä 

Berggren (1973) totesi, että pihlajia voi 
erottaa toisistaan siementen avulla. 
Hänen mukaansa marjat ovat kolmilo
keroisia ja jokaisessa lokerossa on kak
si siementä . Tåmä on kuitenkin vain 
pääsääntö, si llä kaksi- ja nelilokeroisia 
marjoja tapaa yllättävän usein, ainakin 
Ahvenanmaalla (vrt. Eklund 1934: ku
va 1 h). Berggrenin (1973:323) mukaan 
suomenpihlajan kuusisiemenisissä 
marjoissa on yleensä yhden lokeron 
kaksi siementä (harvoin vain yksi tai 
kolme) täysin kehittyneet, muut sieme
net ova t jokseenkin kehittymättömiä. 
Kehittyneet siemenet voivat olla kahta 
tyyppiä: joko kokonaan kuperasivuisia 
ta i sitten yksi sivu on kovera. Kotipih
lajan kaikki kuusi siementä ovat täysin 
kehittyneet , kun taasen vain yksi sie
men kehittyy täysin teodorinpihlajalla, 
S. meinichil1lä ja kotipihlajan ja suo
menpihlajan risteymällä. 

9 , 

Kuva 3. Melko kookas kukkiva suomenpihlaja. 
Ahvenanmaa, Sund: Brändbolstad, 12.VI.I988. 

Fig. 3. A fairly tali flowering tree of Sorbus 
hybrida. Alandia , Sund: Brändbolstad , 
12.VI.I988 

Levinneisyys 

Suomenpihlajalla on kaksi erillistä esii
tymisaluetta (Hulten 1971 :278): toinen 
Itämeren piirissä käsittäen Lounais
Suomen sekä Södermanlannin ja Up
lannin rannikkoseudut ja Gotlannin, 
toinen taasen ulottuu Bohuslänin poh
joisrannikkoseuduilta pääosin Norjan 
rannikkoa pitkin napapiirille saakka. 
Lisäksi pieni erillisesi intymä, Tanskan 
ainoa, on Bornholmin saarella. 
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Ahvenanmaalla suomenpihlaja on 
melko yleinen: sitä on tavattu maakun
nan jokaisesta kunnasta. Lisäksi se 
kasvaa melko yleisenä Turunmaan saa
ristossa, harvinaisempana mantereella . 
Suomenpihlajaa on istutettu jonkin 
verran koristepuuksi, ja näistä istutuk
sista se ilmeisesti on melko hanakasti 
levinnyt ympäristöön (Hjelt 
1915-19:15-16). Siten onkin vaikeaa, 
ellei mahdotonta, rajata lajin alkupe
räinen levinneisyysalue. Hämet-Ahdin 
(1986) mukaan laji on alkuperäinen ja 
yleinen Ahvenanmaalla ja Varsinais
Suomessa, harvinainen vakinainen 
uustulokas Uudellamaalla ja Etelä-Hä
meessä sekä harvinainen satunnainen 
uustulokas, joka on tavattu v. 1951 
jälkeen Etelä-Karjalassa, Satakunnassa 
ja Etelä-Pohjanmaalla. Esimerkiksi 
Hangon Tulliniemessä n. puolimetri
nen yksilö kasvoi kuivalla mäntykan
kaalla vuonna 1976 (Tuula Oksasen 
keräämä näyte Helsingin yliopiston 
kasvimuseossa = H) ja Espoon Pirtti
mäestä on tallennettu kaksi näytettä 
(H), joiden esitteistä selviää, että suo
menpihlajaa kasvoi metsässä retkeily
majan ympäristössä. Muutamista näyt
teistä ilmenee, että kyseessä on joko 
istutettu puu tai villiytynyt yksilö (ks. 
myös Hjelt 1915- 19:15- 16). 

Ekologiaa 

Vaikka suomenpihlajan levinneisyys 
on hyvin lounainen, kuten monen 
muunkin jalopuumme, se ei ole kovin
kaan vaatelias maaperän ravinteisuu
den suhteen. Tosin monet sen lounaiset 
kasvupaikat sijaitsevat rehevillä ja run
saskalkkisilla alueilla, mutta Eklundin 
(1958:228) mukaan se ei ole riippuvai
nen kalkista Saaristomeren alueella. 
Saattaakin olla, että sen levinneisyyttä 
rajoittavina tekijöinä ovat jotkin il
mastotekijät, esimerkiksi lämpöolot. 
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Suomenpihlajan luonteenomaisia 
kasvupaikkoja ovat kuivanpuoleiset , 
usein kivikkoiset tai kallioiset mäen
töyräät. Siellä sitä näkee monasti mel
ko kookkaina , monirunkoisina yksit
täispuina (kuva 3). Harvoin sitä tapaa 
edes pieninä metsikköinä. Tallainen on 
kuitenkin Palmgrenin (1915:324) mu
kaan Espholmin niemessä Maarianha
minan eteläosassa. Suomenpihlaja kas
vaa myös lehdesniityillä, metsänreu
noissa ja tienvarsilla. Metsistä sitä ta
paa säännöllisesti, vaikkakin kituvana. 
Kaiken kaikkiaan suomenpihlaja hyö
tyy jonkin verran ihmistoiminnasta 
(vrt . Eklund 1958:228). 

Monet linnut , kuten rastaat , pähki
nähakki, varis, korppi ja harakka , le
vittävät kotipihlajan siemeniä (Holm-
boe 1900:314, Heintze 1916:502, 
1917-18:38). Heintzen (1916:502, 
1917-18:38) mukaan ainakin rastaat ja 
todennäköisesti myös harakka, varis ja 
korppi levittävät suomenpihlajan sie
meniä. Tastä syystä kotipihlajan ja 
myös suomenpihlajan siementaimia 
löytää säännöllisesti tuuheitten kuus
ten alta: linnut kun ovat niissä yöpuul
la ja siemenet tippuvat oksennuspallo
jen ja ulosteiden mukana maahan ja 
itävät. 

Hyötykäyttö 

Suomenpihlaja on hyvin käyttökelpoi
nen viherrakentamisessa, mutta sitä on 
istutettu yllättävän harvoin. Vaatimat
tomana kasvupaikkansa suhteen ja 
kestävänä puuna suomenpihlajaa voi
kin suositella istutettavaksi rakennet
tuun ympäristöön Etelä- ja Keski-Suo
messa. (Alanko 1988:190, 1989.) 

Suomenpihlajan marjat ovat koti
pihlajanmarjoja suurempia ja make
ampia. Norjassa niitä on käytetty tuo
reina tai mieluummin hallan puremina 
joko sellaisinaan tai keittoihin (He~eg 
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1976:615). Myös Ruotsissa sen (ja ruot
sinpihlajan) marjoja on syöty kuivat
tuina, mutta ne aiheuttavat vatsavaivo
ja, koliikkia (Linnreus 1755: 167). Suo
menpihlajan kovaa ja sileätä puuaines
ta on käytetty samoihin tarpeisiin kuin 
kotipihlajan ja ruotsinpihlajan , kuten 
rattaiden pyöriin ja akseleihin, työka
lujen varsiin jne. (ks. Linnreus 
1755: 167). Lisäksi suomenpihlajan leh
teviä oksia lienee käytetty lehdeksien 
tekoon, kuten kotipihlajankin 
(Hreggström 1983:8, 1985:54). 
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Sakari Saarnijoki In memoriam 

Dendrologian Seuran kunniajäsen professori Sa
kari Saarnijoki kuoli kotonaan Helsingissä 
7.1. 1989 pitkällisen sairauden mu rtamana . Hän 
oli syntynyt 16.5.1906 Turussa, va lmistunut fi lo
sofian kand idaa tiksi 1933 ja väite llyt toh toriks i 
vuonna 1955. 

Varsinaisen elämäntyönsä Sakari Saarnijoki 
teki Metsäntutkimuslaitoksessa. Hän tuli vuon
na 1934 nuorena tutkijana Metsäntutkimuslai
toksen palvelukseen ja jätti saman laitoksen met
säbiologian osaston täysin palvelleena professo
rina tammikuun 1. päivänä 1972. Tiivis tutki
mustyö maamme metsäntutkimuksen hyväksi 
kesti 38 vuotta. 

Sakari Saarnijoki oli tutkijana kii nnostunut 
erityisesti metsä luonnon erikoismuotoihin, ku
ten lehtipuiden liuskaleht isyyteen, pylväs- eli su
rukuusiin, tuulenpesäkuusi in , käärmekuusiin , 
värimuunnoksiin ja erityisest i visakoivun proble
matiikkaan. Hän oli aikansa paras visa-asian
tuntija maassamme. 

Sakari Saarnijoki oli myös tunnettu dendrolo
gi. Hän tutki mm. jalavaa ja sen esiintymistä 
Pyhäjärven ja Tampereen seuduilla. Hän perusti 
lukuisia jalojen lehtipuiden ja erikoispuiden vil
jelmiä Metsäntutkimuslaitoksen kokeilualuei
siin. Hän oli kiinnostunut ulkomaisista puula
jeista ja saavutti niiden tunnistamisessa hyvän 
ammattitaidon. Varsin usein hänen asiantunte
mustaan käyte ttiin hyväksi määritettäessä tunte
mattomaksi jääneitä puulajeja ja koristepensaita 
niin yksityisten pihoilla ja puutarhoissa kuin 
myös monissa puulajipuistoissa . 

Erityisen merkittävän panoksen Sakari Saar
nijoki antoi visakoivua koskevaan tutkimuk
seen. Hän mm. selvitti visakoivun anatomiaa , 
visan periytyvyyttä, visan Iaatuluokitusta ja visa
koivun karsimiseen liittyviä kysymyksiä. Visa
tutkimuksensa yhteydessä hän löysi visanmuo
dostusta myös monilla muilla puulajeilla kuin 

perinteisellä rauduskoivulla. Me muistamme 
kaikki Saarnijoen retkeilyjen oppaana ja esitei
mien pitäjänä mitä erilaisimmissa tilaisuuksissa 
ja radiossa. Hänen monipuolinen asiantunte
muksensa ja innostava esiintymisensä keräsi run
saan kuulijakunnan. Hänen kättensä jälkiä on 
nähtävissä myös Aulangon luonnonsuojelualu
eella, jonka hoitokunnan aktiivisena jäsenenä 
Saarnijoki toimi kahden vuosikymmenen ajan. 

Saarnijoki on kirjoittanut noin 40 julkaisua 
sekä suuren määrän tutkimus- ja harrastuspii
riinsä kuuluvia artikkeleita eri tieteenalojen am
mattilehdissä. Saamijoen innostusta biologiaan 
yleensä ja varsinkin tieteenalaansa kohtaan 
osoitti hänen toimintansa lukuisissa tieteellisissä 
seuroissa ja yhdistyksissä. äistä voidaan maini
ta Visaseura, Suomen Biologian Seura Vanamo, 
Suomen Lintutieteellinen yhdistys, Suomen 
Hyönteistieteellinen Seura, Suomen Metsätie
teellinen Seura, Societas Genetica Fennica, Suo
men Maantieteellinen Seura, Suomalainen Tie
deakatemia ja Metsänjalostussäätiö, jonka halli
tuksessa hän oli varapuheenjohtajana ja jäsene
nä. 

Sakari Saamijoki oli Dendrologian Seuran 
perustajajäsen ja toimi myös pitkään seuran 
hallituksen jäsenenä. Vuonna 1983 Dendrologi
an Seura kutsui hänet seuran kunniajäseneksi. 

Sakari Saarnijoki oli sekä tutkijana että ihmi
senä vaatimaton . Hän viihtyi parhaiten työnsä 
ääressä tutkijankammiossaan tai metsässä. Hän 
vältti julkisuutta, mutta oli kuitenkin aina valmis 
neuvoillaan auttamaan kanssaihmisiään. 

Harvinaisen aito tutkija ja luonnonystävä on 
poissa. Puut , pensaat ja koko luonto on hetkeksi 
hiljentynyt kaipaamaan ystäväänsä. Surukuus
ten latvat taipuvat kunnioittavasti . 

Reino Saarnio 
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Saarnen viljely 

Robert Rainio 
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Rai nio, R. 1989: Saamen viljely (Cultivation of European Ash (Fraxinus excelsior) 
in Finland). - Sorbifolia 20(1 ): 13- 21. 

European Ash (Fraxinus excelsior) is a difficult tree to cultivate. For this reason it 
is nowadays rarely used as an ornamenta l or a forest tree in Finland. However, in 
the 1920s and 1930s Finland was a pioneer country in experimenting with the 
cultivation of European Ash. The knowledge gai ned then should be of relevance 
today. 

European Ash is known to be a dema nding tree, especia lly in Finland, on the 
northernmost margi ns of its nat ive area. This fac t cannot be over-emphasised. The 
si tes of planting must be carefully chosen. The best si tes are on fertile soi ls on warm 
south-faci ng slopes. Cultivation is economically profitable only in the very south of 
the Finnish mainland and in the southern archipelago. 

Robert Rainio, Salontie 4 A, 25500 Perniö. 

Dendrologi tapaa Suomessa ylen har
vassa saarnen (Fraxinus excelsior) istu
tuksia ja sen käyttö puistopuunakin on 
silmiinpistävän vähäistä; nuorina istu
tusmetsiköinä sitä löytää tuskin lain
kaan . Aivan yleisesti saarnen istutta
mista vältetään, sitä pidetää n liian vai
keana: sitä ei osata. Olisi siksi aivan 
vä lttämätön tä ottaa oppia metsänhoi
don vähäisistäkin viljelykokemuksista, 
jotta voitaisiin välttyä edes karkeim
milta virheiltä. Myös maiseman- ja 
puistonhoitajan tulisi hallita edes pää
piirteissä saarnen metsänhoito , sillä 
ongelmat ovat hyvin pitkälle yhteisiä. 

Tämä saarnen biologiaa ja viljelyä 
käsittelevä katsaus noudattaa soveltu
vin osin samaa kaavaa, kuin kirjoituk
seni tammen viljelystä (Rainio 1986a). 
Kirjoitukseni pohjautuu ensisijaisesti 
seuramme edesmenneen kunniajäsenen 
Torsten Ranckenin tietoihin , joita mi
nulla oli tilaisuus häneltä udella lukuis
ten yhteisten keskustelujen ja retkien 
aikana (ks. myös Rancken 1964). Omia 
kokemuksiani on tässä vähemmän 
kuin tammiartikkelissa. Kirjallisuustie
dotkin saarnen viljelystä ovat kaikki-

aan hyvin vähäiset: suomenkielisiä ja 
Suomea käsitteleviä on tuskin lain
kaan. 

Metsän viljely on kaikkiaan maail
massa nuorta. Lehtipuista vain tam
mea (Quercus robur) on edes aivan 
vähäisessä määrin viljelty Pohjolassa 
ennen meidän vuosisataamme, saarnen 
vi ljelemistä tuskin kukaan on edes aja
tellut. Ensimmäiset maassamme perus
tetut saarnistot ajoittuvat 1920- ja 
1930-luvuille ja liittyvät harvinaisen 
yksiselitteisesti Torsten Ranckenin ni
meen. Hän kiinnostui saamesta toi
miessaan Särkisalossa Oy Karl Fors
ström Ab:n metsien hoitajana ja en
simmäinen metsikkö lienee istutettu 
Särkisalon Pettuun , Svartvikeniin vuo
sina 1921-22. Emopuuna oli Petun 
Sanduddenin suuri luontainen saarni 
Golla oli oma nimensäkin - moderas
ken tai farmor), ja josta tiettävästi 
kaikki Ranckenin viljelmät polveutui
vat. Myrsky on nyttemmin valitetta
vasti jo kaatanut tuon puun , mutta 
luontaista nuorennosta on runsaas ti. 
Ranckenin jälkeen on viljelyn taito , 
kuten tammenkin kohdalla, jälleen 
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unohtunut niin, ettei uusien metsiköi
den istuttamisessa liene sotien jälkeen 
juuri missään onnistuttu. 

Saamenviljelyn filosofia 

Jalopuiden viljelmät olisi perustettava 
vankkaan perustietoon nojaten, koska 
niiden viljelyyn liittyy paljon haasteita. 
Myös pitkän tähtäyksen tavoitteet on 
selvästi tiedostettava. Kuten tammen
kin kohdalla, tulee saameakin tarkas
tella joko maisemanhoidon esteettisis
tä näkökannoista tai sitten taloudelli
seen tulokseen tähdäten. Muistutetta
koon vielä Ranckenin filosofiasta se, 
että puistometsiä pitää hoitaa biologi
sista, esteettisistä ja taloudellisista läh
tökohdista (tässä järjestyksessä!). e 
on nähtävä tarvittaessa erillään, kui
tenkin muistaen, että lopullisissa rat
kaisuissa ne voidaan ja pitääkin yhdis
tää. 

Viljelyn maisemanhoidolliset päämäärät 

Saarni esiintyy luontaisena aivan toi
senlaisissa biotoopeissa kuin tammi. 
Siksi saamea ei pidä erehtyä käyttä
mään tammen tapaan, koska minkään 
puulajin luontaisista vaateista ei voida 
kovin paljon poiketa ilman , että se 
kostautuu viljelytuloksessa. Kirjoitta
jan näkemyksen mukaan saamea voi 
maisemanhoidossa käyttää neljällä eri 
tavalla. 

Saami esiintyy luontaise ti hyvin 
paljon rantapuuna. Tätä kannattaisi 
matkia istuttamalla saamea varsinkin 
meren rannoille nauhamaisesti tervale
pikon yläosiin, missä se muutenkin 
erinomaisesti viihtyy. Lepikon voi 
myöhemmin hakata edestä pois ja 
päästää saamen hallitsemaan näkymää 
mereltä. 
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Koska saami on Suomessa lehtojen 
puu, pitäisi tämä maisemanhoidossa
kin tiedostaa ja istuttaa nimenomaan 
saamelle kaikkein parhaimmat lehto
juotteet. Hyvin kehittyvä metsä on ilo 
silmälle, aivan toisin kuin ränsistyneet, 
väärille kasvupaikoille sijoitetut taimi
kot. 

Saami menestyy yksittäispuuna pa
remmin keskinkertaisillakin kasvupai
koilla, joten sitä voi yksittäin istuttaa 
pihoihin, puistoihin ja peltosaarekkei
siin, kunhan pitää huolen siitä, että 
latvustolle jää aina kylliksi tilaa eikä 
juuristokilpailu muodostu haittaavak-
SJ. 

eljänneksi saamen vähiten tiedos
tettu maisemallinen tekijä. Kukapa 
meistä ei ihailisi lehtojen keväistä kuk
kaloistoa ja ilahtuisi löytäessään jon
kun harvinaisen keltavuokon, näsiän, 
imikän tai peräti kämmekän lehdoston 
kätköistä . Mutta tuskinpa kukaan 
Suomessa koskaan ajattelee, miten täl
laisen kokonaisuuden voisi luoda! On
han meillä toki ollut esimerkkejä: leh
toniityt. Katsokaamme, mitä puulajeja 
lehtoniityillä suosittiin pitkän, vuosi
tuhantisen kokemuksen tuloksena. 

yttemmin tiedämme ja ymmärrämme 
myös miksi. Siellä suosittiin puulajeja, 
joiden lehtikarike parhaiten paransi 
maata ja sillä listalla oli ensimmäisenä 
saarni, toisena pähkinäpensas (Corylus 
avellana). Kilpailijoihinsa vuorijala
vaan ( Ulmus glabra) ja niinipuuhun 
(Tilia cordata) verraten saarnella on 
toinenkin etu, mitä tulee pohjakerrok
sen kevätkasvien viihtyvyyteen. Nehän 
käyttä ät hyväkseen ne viikot, jolloin 
maanpinnalla on jo lämmintä, mutta 
puut lehdettömiä ja valoa runsaasti 
saatavilla. Kaikista puulajeista saamel
la tämä kausi on pisin; se tulee viimeksi 
lehteen (Rainio 1975: 112-119). Parem
paa paikkaa saada kevätkukat viihty
mään ja lisääntymään ei ole kuin saar
oistorinne aluspuustona pehkinäpen
sas. 
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Kuva 1. Torsten Rancken piti tätä 1920-luvun lo pulla Ahvenanmaan Kastelmolmaan perustettua 
saarnimetsi kköä kaikkein onnistuneimpana.- Valokuvat Robert Rainio. 

Fig. 1. This planted forest of European Ash in the Åla nd Islands, SW Finland, has been regarded as 
the most successful one in the country. - Photographs Robert Rainio. 

Saarniston taloudelliset kasvatus
mahdollisuudet 

Saamen kohdalla joutuu kannatta
vuuslaskelmissa ottamaan mukaan mi
tä suuremmassa määrin Ranckenin ai
kanaan esittämän ajatuksen: "Kauniin 
ja vaihtelevan maiseman tuottoarvo" . 
Saarnea tuskin kannattaa Suomessa 
lähteä laaja-alaisesti viljelemään yksin
omaan taloudellisin päämäärin. Saar
nen puuaines on tosin erinomaisen kes
tävää, taipuisaa ja erikoistarkoituksiin 
varsin arvokasta (ks. Salmi 1988), mut
ta viime aikoina sitä ovat keinomateri
aalit varsin pitkälle syrjäyttäneet. Suo
messa on lisäksi vaikeutena ollut se, 
että kun tarjonta on ollut mitättömän 
vähäistä, niin ei markkinoitakaan ole 

syntynyt. Tarjolla on lisäksi ollut vain 
huonolaatuista, oksikasta ja väärillä 
kasvupaikoilla kasvanutta puistopuu
ta . Ranckenin perusteellisten tutkimus
ten mukaan Suomessa oikein kasvatet
tu, oksaton saarniaines on kuitenkin 
yhtä kelvollista kuin ulkomailta tuotet
tu puumateriaali. 

Kaikkein parhaasta vanerisaarnesta 
on Keski-Euroopassa maksettu yhtä 
kovia hintoja kuin tammestakin, mutta 
laadussa alaspäin mentäessä saarni
puun arvo putoaa vielä rajummin kuin 
tammen. Taloudellisesti tarkastellen 
pätevät saarneen siis samat säännöt 
kuin tammellekin : on tähdättävä vain 
kaikkein parhaimman laatuisen tukki
puun kasva tukseen. Suomen markki
na-alueen saamentuottajat tekisivät 



16 

vastaisuudessa kaikkein viisaimmin, 
jos kaikki hakkuut keskitettäisiin esi
merkiksi joka kymmenenteen vuoteen, 
sahattaisiin kaikki samoihin aikoihin 
optimimittoihin ja myytäisiin jatkoja
lostusta varten vaikkapa Ruotsiin tai 
Saksaan, ellei omaa kapasiteettia löy
dy. 

Saamen biologiset ja ekologiset 
ominaisuudet 

Kaikki jalopuut ovat vaikeita kasvat
taa ja siksi on onnistumisen ehdoton 
edellytys perehtyminen eri puulajien 
erikoisominaisuuksiin. Auktoriteet
tiuskalla varustettu harrastelija sen si
jaan joutuu usein harhaan, sillä aivan 
uskomatonta tietämättömyyttä esiin
tyy maassamme yleisesti. Kaikki väit
teet koskien jaloja lehtipuita on Suo
messa pakko seuloa erittäin tarkoin. 

Ilmasto/linen kestävyys 

Tammen luontainen pohjoisraja on 
etelämpänä kuin saamen, mutta tämä 
tieto johtaa viljelijän ha rhaan. Tammi 
menestyy istutettuna huomattavasti 
pohjoisempana kuin saami . Saami on 
jalopuistamme ilmastollisesti arin, eikä 
sitä laajemmin kannattane yrittää he
delmäpuiden II viljelyvyöhykettä poh
joisempana. Taloudellisessa mielessä 
lienee pitäydyttyvä I vyöhykkeeseen, 
vain rantapuuna etelärinteillä tämän 
rajan voi ylittää. 

Maaperävaatimukset 

Saami lienee katsottava puulajeistam
me kasvualustan suhteen kaikkein vaa
teliaimmaksi. Lisäksi sillä on erikois
piirteenä kalkin suosinta jopa siinä 
määrin, että saksalainen kirjallisuus ja
kaa saamen kahteen rotuun (Wasser
esche und Kalkesche), jotka kuiten-
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kaan eivät liene geneettisesti erotetta
vissa (Bi.isgen & Mi.inch 1927). 

Saami vaatii Suomessa hyvin kas
vaakseen kaikkein parhaita lehtomai
ta, joiden on oltava neutraaleja ja vesi
taloudeltaan ensiluokkaisia ts. on olta
va liikkuvaa pohjavettä, joka tulee lä
helle pintaa (vrt. Hinneri 1988). Silti
kään saami ei aina viihdy ja syiksi on 
arveltu esimerkiksi jäykkäsavisuutta 
tai oltu havaitsevinaan , että typen ja 
fosforin tasapainolla samoin kuin kal
siumin saannilla on ratkaiseva vaiku
tus silmujen talvehtimiseen (Almgren 
ym. 1984). 

Maaperän kalkki muuttaa tätä ku
vaa huomattavasti, mutta Suomessa 
tuskin on Ahvenanmaata ja lounais
saaristoa lukuun ottamatta sellaisia 
alueita, joilla tämä erikoisominaisuus 
tulisi vi lj elijälle avuksi. Kalkkipohjalla 
saami on katsottava vain keskinkertai
sen vaateliaaksi ja sen kilpailukyky ja 
taimimisvalmius paranevat aivan sil
minnähtävästi. 

Hallanarkuus 

Saami puhkeaa lehteen kaikkein vii
meisimpänä , mutta silti sitä keväthal
lat usein vikuuttavat. Myöhäinen leh
teen puhkeaminen lienee juuri sopeu
tuma hallanarkuuteen, joka saamella 
on puistamme suurin . Kovat talvipak
kaset aiheuttavat saamella myös pak
kashalkeamia runkoihin, joiden myötä 
on myös pakko heittää hyvästit kaikel
le taloudellisuudelle jatkokasvatukses
sa. Kuten tammellakin , tämä vaara lie
nee tärkein tekijä määritettäessä saar
nen taloudellisen kasvatuksen pohjois
raJaa. 

Saarnen suhde a/uskasveihin 

Kyseessä on eräs saamen kohdalla ko
rostuvasta erikoispiirteestä, jota ei pi-
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dä väheksyä, ja joka tuntuu olevan 
Suomessa lähes tuntematon. Tavan
omaiset metsäpuumme selviävät juu
ristokilpailussa heinikon kanssa suh
teellisen hyvin ja esimerkiksi tammi 
erinomaisesti. Heinikon haitta taimille 
on ensisijassa mekaaninen ja myyriä 
keräävä. Mutta on puulajeja, saamen 
lisäksi esimerkiksi pyökki (Fagus sylva
tica), joiden taimien kasvua heinikko 
näivettää ikään kuin maahan erittyisi 
haitta-aineita. Huomautettakoon, että 
kyseessä ovat nimenomaan heinäkasvit 
(Poaceae), eivätkä lehtoyrtit eikä kil
pailevien samanikäisten puulajien juu
ristot. 

Saamen eläintuhot 

Kaikkein pahimman esteen lehtipuiden 
viljelylle muodostavat myyrät, jänikset 
ja hirvet. Niiden tuhojen torjuntaan 
täytyy kaikessa viljelyssä alusta pitäen 
perusteellisesti varautua. Saamella on 
erilainen eläintuhotilanne kuin tam
mella. Vaikka saami eräissä suhteissa 
on tammea vaikeampi kasvatettava, 
niin tuhoeläinten suhteen päästään vä
hän vähemmällä. 

Myyrävaara. Pahoina myyrävuosina 
kannat nimenomaan heinikoissa li
sääntyvät voimakkaasti ja myyrille kel
paa kaikki, kuusesta alkaen. Kirjoitta
jan havaintojen mukaan ei saami kui
tenkaan ole ensisijaista myyränherk
kua, eikä saamen viljelyssä myyrävaa
ra ole keskinkertaista suurempi . Heini
koitumista on pakko torjua tarmolla 
sekä edellä esitetyistä että juuristokil
pailullisista syistä. Samalla vähenee 
myös myyrävaara. 

Jänisvaara. On eräitä puulajeja, joi
hin jänis ei koske ja yksi niistä on 
saami. Ero esimerkiksi tammeen on 
aivan hämmästyttävä. Jaloista lehti
puista vain niinipuu saamen ohella ei 
kelpaa jäniksille. Tammen lisäksi jala
vat , vaahterat (Acer platanoides) ja 
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myös pähkinäpensaat on pakko tihei
den jäniskantojen vallitessa suojata ta
valla tai toisella . Tietenkin jänis saat
taa "maistaa" pienen saamen taimelta 
latvan poikki alueilla, joilla saamea ei 
ole koskaan ennen ollut, mutta yleensä 
verson kärki löytyy vierestä syömättö
mänä. Jänis ei koskaan nakerra saar
nen kuorta. Tilannetta viljelyn kannal
ta kuvaa hyvin se, että kunniajäsenem
me tunnettiin lisänimellä Ask-Rancken 
eikä Ek-Rancken: "Syy siihen oli kyllä 
se, että aivan alussa, kun yrittelin mo
lempia, söi jänis poikki kaikki tammi
istutukseni, mutta saamiviljelmät jäi
vät ja niitä minä sitten pääsin ihmisille 
näyttelemään". 

Hirvi- ja peuravaara. Tåstä asiasta 
kirjoittajalla on hyvin vähän havainto
ja. Ranckenkaan ei osannut sanoa asi
asta mitään, koska sellaisia otuksia 
kuin hirviä tai peuroja ei 1920- 30 
-lukujen metsissä ollutkaan. Ruotsalai
nen kirjallisuus (Almgren ym. 1984) 
kertoo, että "Asken är mycket efter
traktad av vilt" ja suosittelee aitauksia 
viljelmien ympärille. Onkohan sitten 
metsäkauris niin paljon pahempi tu
holainen kuin valkohäntäpeura? Ny
kyisten havupuumonokulttuurien kes
kellä hirvieläimet tosin riipivät kaikkea 
missä lehti havisee, joten on syytä vii
tata kaikkeen siihen, mitä hirvituhojen 
torjunnasta sanottiin tammen yhtey
dessä (Rainio 1986b ). 

Saamimetsikön perustaminen 

Vaikka jänistuhotilanne saamen koh
dalla on helpompi kuin tammella, ei 
silti pidä kuvitella, että saamimetsikön 
perustaminen olisi rinnastettavissa ru
tiinimetsänhoidon (= kuusen ja män
nyn viljely) vaivattomuuteen. Saamen 
varsin erikoiselle biologialle ja vaati
muksille ei voi viitata kintaalla, vaikka 
olisi varaa panssariaitaan ja vuosittai
siin rivivälimuokkauksiin. Siitä muis-
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tavat tammiretken osanottajat o1van 
esimerkin Inkoon länsirajalta. 

Torsten Rancken oli monien kokei
lujen kautta päässyt lopulta melko kat
tavaan näkemykseen siitä, mihin saar
nea kannattaa istuttaa. Varsin monet 
hänenkin istutuspaikkavalinnoistaan 
olivat menneet pahasti vikaan. Siksi 
meidän ei enää tarvitsisi toistaa kaik
kia hänen erehdyksiään, hänen omia 
sanojaan lainatakseni. 

Hyvin menestyäkseen saami siis 
vaatii paitsi emäksistä pohjaa, myös 
hapekasta, liikkuvaa , juuristoon asti 
ulottuvaa pohjavettä. Tavallisilta suo
malaisilta soilta tulevien purojen varret 
eivät siten tule kysymykseen happa
muutensa takia. Viljaviromatkaan 
maat eivät saamelle toisaalta riitä, jos 
alla on syvää soraa tai hiekkaa, jossa 
pohjavesi kuivina vuosina painuu juu
risten saavuttamattomiin. Saami ei 
tahdo millään menestyä myöskään jäy
kässä savessa ja eroaa mm. tässä suh
teessa selvästi tammesta. 

Saamen hallanarkuus on aina muis
tettava. Laaksopainanteiden pohjat 
olisivat monasti muutoin sopivia, mut
ta sinne myös kylmä ilma hallaöinä 
kerääntyy. Torsten Rancken perusti 
tällaiset istutukset aina suojuspuusto
jen alle, mutta silläkin keinolla on hait
tapuolensa (vrt. jäljempänä). 

Hyviä saamimaita siis on ylen har
vassa. Ahvenanmaan kalkkimaita lu
kuun ottamatta kyseeseen tulevat lä
hinnä vain rantalehdot ja eräät puron
varret ja lähteikkörinteet. Vaatimuksia 
voi höllentää vain kasvatettaessa saar
nea yksittäispuuna tai puistonhoidossa 
kaikista taloudellisuusnäkökohdista 
luopuen. 

Saamen kylvö 

Saamella pitäisi periaatteessa suora
kylvönkin onnistua, kunhan harrastus
ta ja taitoa vain riittäisi . Luonnossa-
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han saami kylväytyy hyvin maille, jot
ka sitä miellyttävät. Tainten kehitys on 
yleensä hyvä jänistuhojen mitättömyy
den vuoksi . Heinikoitumisvaaran 
vuoksi kylvö pitäisi suorittaa joitakin 
vuosia ennen päätehakkuuta tai juuri 
sen jälkeen. Vähäarvoisempi välipuus
to pitäisi silloinkin jättää jäljelle. 

Saarniston perustaminen istullaen 

Saamen taimet voi hankkia kolmella 
tavalla. iitä on viime vuosina ajoit
tain ollut saatavilla, kunhan on jaksa
nut tarpeeksi paljon kysellä. Toinen 
mahdollisuus on kerätä niitä suoraan 
vanhempien saamistojen alta tai puis
toista , joissa tainta ei tosin aina heini
koitumisesta tai maapohjasta johtuen 
löydy, mutta joissa niitä taas paikoin 
voi olla erittäin runsaasti. Tainten hoi
to on suhteellisen helppoa. Kolmas ta
pa on kasvattaa taimet siemenestä itse 
omassa taimitarhassa. Saamen kylvö 
taimitarhaan on melko yksinkertainen 
toimenpide, kunhan muistaa samat pe
rusasiat kuin tammen kylvössäkin (vrt. 
Rainio 1986a). Parissa kesässä saa tai
met hyvällä hoidolla istutuskokoon. 
Kouliminen ei ole välttämätöntä. On 
muistettava talvella kerätyn kuivuneen 
siemenen epätasainen itävyys. 

Saamen juuristo poikkeaa täysin 
tammen juuristosta. Saamella ei esiin
ny paalujuurta, vaan juuristo haaroit
tuu hyvin tasaisesti. Se pysyy hyvin 
koossa ja on istuttajan kannalta ihan
teellinen. Tassäkin kuvastuu saamen 
vaateliaisuus: se asettaa elämäntavoit
teensa, toisin kuin tammi, vain maille 
joilla vesitalous on hyvä. ' 

Istutuskuviot pitää sijoittaa hirvitu
hotilanteen mukaan. Pahimmilla alu
eilla on pakko käyttää tiheitä ryhmiä 
ja luoda samanlaisia siilipuolustuspe
säkkeitä kuin tammella , ellei aitaus ole 
mahdollinen. Ryhmävälejä ei kuiten
kaan voi jättää yhtä pitkiksi kuin tam-
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Kuva 2. Saarnimetsää Ahvenanmaalla kotkansiipi (Matteuccia srrurhiopreris) alikasvustona. Näin 
harvassa voi saarnen runkoja loppukasvatusvaiheessa "lihonaa". 

Fig. 2. Forest dominated by Fraxinus excelsior and Marreuccia struthiopteris as undergrowth on the 
Åland Jslands, SW Finland. 

mella; korkeintaan puolet siitä (ts. 
maksimi 8 m). Yleensä saarnistot kui
tenkin perustettaneen lähelle ihmisasu
tusta , jonne hirvet eivät ainakaan ke
siksi pesiydy ja silloin voidaan käyttää 
tavanomaista ruudukkokaavaa. Ruot
si n kirjallisuus näkyy Suosittelevan vä
lejä l .8x2 m, mutta myös varsin kook
kaita taimia; ad 1 m (Almgren ym. 
1984). 

Saarnen alkuperäkysymys 

Siemenalkuperän merkitystä on saar
nella tutkittu vielä vähemmän kuin 
tammella, ts. tuskin lainkaan. Eri alku
perien merkittävimmät ominaisuudet 
lienevät taipumus rungon haaroittumi
seen ja mutkarunkoisuuteen. Keski
Euroopassa on metsänviljelyä varten 

valinnan kautta jalostettu kanta, joka 
kasvaa eri tyisen suorarunkoisena ja 
yksilatvaisena. Tällaiseen suuntaan on 
meilläkin tehty ensiyritys Inkoossa. 
Pääasia siemenvalinnassa on, että emo
puu on terve ja elinvoimainen. Torsten 
Rancken piti aikanaan Petun alkupe
rää meidän oloihimme erinomaisena. 
Hyväksyttäviä ovat Suomen alkupe
rien lisäksi Ruotsin hemiboreaalisen 
vyöhykkeen kannat. Myös eestiläiset 
alkuperät voisivat olle kiinnostavia. 

Suojuspuusron käyrrö 

Torsten Rancken suositteli kokemuk
seensa nojaten saamen istuttamista ai
na suojuspuuston alle, yleensä ojitetun 
ja harvennetun tervalepikon suojaan. 
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Syistä tärkein on hallantorjunta, toi
seksi heinikon kurissapysyminen, ter
valepikon maata lannoittava ominai
suus ja tietenkin vielä tietty suoja hir
viä vastaan. Haittapuolina on kirjatta
va varjostus ja juuristokilpailu, jotka 
hidastavat saamen taimen kasvua. 
Suojuspuustoa on siksi vähennettävä 
sitä mukaa, kun taimet varttuvat. Tai
mien korkeuden ylittäessä pahimman 
halla- ja hirvirajan (n. 2 m), on suojus
puusto vähitellen kokonaan poistetta
va. 

Saamistoa perustettaessa aukeille 
paikoille lienee järkevää istuttaa joka 
toinen rivi nopeakasvuista lehtipuuta, 
sekä hirvivaaran ja heinikon vuoksi 
aluksi myös saamiriviin kuusta ja jo
kunen lehtipuu. Leppä lienee monessa 
mielessä paras, mutta myös koivu ja 
varhain lehteen tuleva tuomi tuntuisi
vat soveliailta. 

Saarniston hoito 

Etenkin saamella alkuhoidon pitää 
kohdistua heinikon torjuntaan paljon 
tehokkaammin kuin muilla puulajeilla. 
Torjunta on kohdistettava taimien ym
pärille eikä riviväleihin , kuten Inkoos
sa on tehty. Mahdollisuuksien mukaan 
pitäisi alkuhoidossa harkita myös her
bisidien käyttöä tai vaikkapa sanoma
lehtien levittämistä tyvien ympärille. 
Taimikohtaista lannoitusta Ua kalki
tusta?) voi silloin myös paremmin ko
keilla. 

Alkuvuosina on saamen taimi hel
posti muotoiltavissa , ts. tainta voi se
katöörillä leikellä tai ta rvittaessa leika
ta huonomuotoinen ta imi maanrajaan. 
Saamella on nimittäin hyvä kyky teh
dä kantovesoja. Koska käytännössä ai
na o n kyse seka taimistosta, täytyy 
saam ea tietenkin käydä auttamassa 
nopeakasvuisempia kilpailijoitaan vas
taan melko usein, a lussa vuosittain. 
Tärkeätä on, kuten kaikilla jalopuilla , 
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ymmärtää, että ratkaisujen täytyy aina 
tapahtua latvustasolla: latvan kasvu
pisteen o n oltava vapaa ja valossa, 
ympärillä pitää olla tungosta (vrt. tam
mi , Rainio 1986a). 

Saami on taimivaihetta lukuun otta
matta runsaasti valoa vaativa. Jos hir
vi- ja hallavaara vain sen salliva t, pitäi
si saamistoa lähteä harventamaan pal
jon va rhemmin kuin tammistoa, myös 
siksi , ettei saamella ole samaa taipu
musta oksikkuuteen ja haaraisuuteen 
ja se muodostaa helpommin se lvän 
rungon. Sekapuita on kohdeltava ku
ten susipuita tavallisessa metsänhoi
dossa. Jos saamen latvukset liian ti
heissä taimikoissa kutistuva t kovin 
pieniksi tupsuiksi , on tätä myöhemmin 
vaikea korjata . Elävän oksiston suhde 
koko korkeuteen ei saisi koskaan jäädä 
alle 1:2. 

Koska saamen taipumus muodostaa 
ns. vesioksia tai runkovesoja on paljon 
pienempi kuin tammella, voidaan saar
nistoja harventaa voimakkaammin . Ti
heät harvennusvälit ovat silti suositel
tavia . Parhaan kehityksen saavuttami
seksi olisi taimisto käytävä läpi 20-
vuotiaana joka toinen ja 30 vuoden 
iässä joka kolmas vuosi (Almgren ym. 
1984). 

Arvopuusaarniston kasvatuksen 
pääpiirteet 

Etelämpänä, missä saamipuun ta rjon
ta on tasaisempaa , on vähämitta isella 
saamipuulla hiukan parempi kysyntä 
ja hinta kuin tammella. Torsten Ranc
ken möi aikanaan hentojakin runkoja 
veneen rakentajille, mutta silläkin alal
la on helppohoitoinen muovi syrjäyttä
nyt puun lähes kokonaan. Taloudelli
seen tulokseen tähdä ttäessä täytyy sik
si lähteä siitä, että vain kaikkein par
haasta , oksat tomasta runkopuusta voi
daan meillä joskus odottaa maksetta
van kunnon hinta. 
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Kuten tammen kasva tuksessa kin 
suositellaan , pitää myös saarnitaimis
tosta etsiä melko va rha in parhaat run
go t, jo ita sitten suositaa n ja jo ista ok
sa t karsitaan. Rungon " lih otta misen" 
vo i a lo ittaa va rhemmin. Ns. va lohak
kuut , joiden jä lkeen lehvästöjen ei pidä 
koskettaa to isiaa n, ka nna ttaa alo ittaa, 
kun 5-6 m rungos ta o n o ksa to nta. 
Erona ta mmeen o n myös tiheämmät 
runkovälit : kun ta mmella suosi tellaan 
loppuha kkuuseen säästettäville run
go ille 12 m , jopa 16 m vä lejä, riittää 
saarnell e 7-8 m , jollo in runko luku o n 
hehtaa rill a 150-200. Tä mä johtuu siitä, 
ettei saa rnea ka nnata kasva ttaa yhtä 
järeäksi: hinta ma ksimi saavutetaan jo 
40 cm:n lä pimitassa . Tä mä n vuo ksi 
suos itellaa nkin saa rnelle pelkästää n ta
loudellisuuteen tä hdä ttäessä melko ly
hyitä ki ertoaikoja: pa rha immilla ma il
la 70 vuo tta ja hiema n huo no mmilla 10 
vuo tta enemmä n (Almgren ym. 1984). 

Myös vanhemma n saarnisto n hoi
dossa o n va ro ttava liia n rajuja ja äk il
li siä to imenpiteitä . Va ikkei saarni kas
va ta kaan yhtä helposti kuin ta mmi ve
sio ksia runkoonsa, saa se ehkä vielä kin 

Artikkelien toimittamisesta 

Alleki rjoittanut o n saanut nuhteita käsikirjoitus
ten muutos- ja korjausehdotuksis ta . Onpa han 
joku vetänyt art ikke linsa kokonaan poiskin ja 
lähettänyt sen julkaistavaksi toiseen lehteen, jos
sa si tä ei ole "reposteltu". 

Sorbifoliaan lä hetettyjen a rtikkelien toimi tta
misessa nouda tetaan tieteellisten julkaisusarjo
jen yleistä käytäntöä: toimituksen li säksi a rt ik
kelin lukee yks i ta i kaksi toimituskun na n jäsen
tä, joiden erikoisa laan aihe läheisemmin ku uluu . 
Onpa joskus pyydetty täysin ul kopuolistakin 
apua. He tekevä t kirjoitu kseen ko rjaus- ja muu
tosehdotuksia, esittävät kenties lisätoiveita sekä 
tarkistava t ki rjoituksen asiasisällön. Päätoimi t
taja neuvottelee ja sopi i kirjoittajan ka nssa artik
ke lin lo pullises ta sisä llöstä ja muutoksis ta. Toi
mitus korjaa arti kkeli n ulkoasun ja tek niset sei
ka t lehden käytä nnön mukaisiksi. äin taataan 
lehde lle yh tenäinen asu. 
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helpommin pakkashalkea mia, jotka 
pilaava t rungon a rvon. A luskasvilli
suutta pitää tietenkin säästää ja ta rvit
taessa istu ttaa a lle va ikka pähkinäpen
sasta pitä mään loppuva iheessa melko 
va loisan metsän heiniko n ku rissa . O n 
myös mu istettava, että metsä n reunoja 
käs itellää n ää rimmäisen varovasti. 
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Salmi , J . 1988: Saarnen puuaineen ominaisuudet 
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Toi mituksen työtä helpottamaa n on Sorbifoli
assa ( 1988( 1 ): 14) julkaistu kirjoitusohjeet, joi ta 
kirjoi ttajien tulee noudattaa. Eniten puutteita on 
artikkelin alun viitetiedoissa, kirjallisuustiedois
sa sekä käsikirjoitusten kirjoitustavassa. Käsikir
joi tusten on ehdottomasti oltava koneella , har
valla rivivälillä kirjoitettuja! Myös kuva tekstit 
puuttuvat usein , samoin ehdotus englanninkieli
seksi lyhennelmäksi. 

Toimitus on ollut ilahtunut lukijoilta pyytä
mättä tulleista käsikirjoituksista. iitä otetaan 
edelleenkin mieluisasti vastaan. Lukijat voisivat 
myös enemmän esittää toiveita lehden kehittämi
seksi ja parantamiseksi. Sekä risu t että ruusut 
ovat tervetulleita , niistähän parhaiten oppii . Kii
tos kirjoittajille, toivoo yhteis työn edelleenkin 
jatkuvan hyvissä merkeissä. 

Risto Murto, päätoimittaja 
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Dendrologian seuran matkustussääntö 

1 § 
Dendrologian Seura - Dendrologiska 
Sällskapet r.y. järjestää sääntöjensä 2 §:n 
mukaisesti ja siinä määritellyssä tarkoituk
sessa opinto- ja tutustumismatkoja sekä 
retkeilyjä dendrologisiin kohteisiin koti
maassa ja ulkomailla. 

2§ 
Matkasuunnitelmat esitellään jäsenistölle 
seuran lehdessä ja toimintasuunnitelman 
yhteydessä seuran vuosikokouksessa. Lo
pullisen päätöksen kustakin matkasta tekee 
seuran hallitus, joka myös vahvistaa osan
ottajien enimmäismäärän kullekin matkal
le ja nimeää matkanjohdon. 

3 § 
Osanotto-oikeus seuran matkoille on sellai
sella seuran jäsenellä, jonka jäsenyys on 
alkanut viimeistään matkaa edeltäneenä 
kalenterivuotena. Tarvittaessa matkalle 
lähtijät valitaan siinä järjestyksessä, missä 
sitovat ilmoittautumiset on jätetty seuralle. 
Vapaaksi mahdollisesti jäävien paikkojen 
käyttämisen ratkaisee seuran hallitus. 

4§ 
Ilmoittautumisen jälkeen on osanottajan 
suoritettava hallituksen kussakin tapauk
sessa määräämässä ajassa ennakkomaksu 
ja matkan koko hinta on suoritettava en
nen matkan alkamista. Jos matkakustan
nuksissa tapahtuu muutoksia ilmoittautu
misen jälkeen, nämä muutokset otetaan 
huomioon matkan lopullisessa hinnassa. 

Jos osanotto peruutetaan myöhemmin 
kuin 30 päivää mutta viimeistään 14 päivää 
ennen matkan alkua, ei ennakkomaksua 
palauteta. 

Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 
14 päivää, mutta viimeistään 48 tuntia en
nen matkan alkamista, peritään ilmoittau
tuneelta 50 % matkan hinnasta. 

Matkan koko hinta peritään ilmoittautu
neelta , joka ei ole peruuttanut osanottoaan 
viimeistään 48 tuntia ennen matkan alka
mista tai jää saapumatta lähtöpaikalle. 

Jos matkan JarJestäminen on annettu 
jonkin matkatoimiston tehtäväksi, maksu
jen suorituksessa sekä toisaalta osanoton 
peruuttamisessa ja maksujen palauttami
sessa noudatetaan matkatoimiston sovelta
mia ehtoja. 

5 § 
Seuralla on oikeus peruuttaa matka , jos sen 
suorittamiselle tulee ylivoimainen este (for
ce majeure) tai matkalle lähtijöiden määrä 
jää riittämättömäksi. Tailöin suoritetut 
maksut palautetaan ilmoittautuneiUe. 

6§ 
Ilmoittautuessaan seuran järjestämälle 
matkalle jäsen sitoutuu noudattamaan tätä 
matkustussääntöä ja matkan aikana mat
kanjohdon ohjeita ja järjestelyjä. Matkan 
yleisestä suunnitelmasta poikkeavat eri
koistoivomukset osanottajan on esitettävä 
ilmoittautumisen yhteydessä. Niiden to
teuttaminen on riippuvainen paikallisista 
olosuhteista matkakohteissa ja niistä ai
heutuneet lisäkustannukset suorittaa toivo
musten esittäjä. 

7§ 
Seura ei hyväksy järjestämillään matkoilla 
kasvien, taimien, pistokkaiden, siementen 
ym. kasvien osien keruuta, ellei siihen ole 
saatu asianomaista lupaa. Näytteiden ke
ruu herbaarionäytteiksi tai tunnistamista 
varten on sallittu vain luvan saaneille, en
nakolta nimetyille henkilöille. Teitä pykälää 
rikkoneet henkilöt voidaan hallituksen 
päätöksellä poissulkea seuran matkoilta 
määräajaksi. 

8§ 
Tamä matkustussääntö on hyväksytty 
25.1.1989 Dendrologian Seura - Dendro
logiska Sällskapet r.y.:n hallituksen ko
kouksessa ja sitä sovelletaan seuran järjes
tämillä matkoilla 2.1.1989 alkaen. 
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Vaahteratu tta vuuksia kanadalaismetsistä 

Anne Mäkynen 

Mäkynen , A. 1988: Vaahteratuttavuuksia kanadalaismetsistä. (Three maple (Acer) 
species from British Columbia, Canada.)- Sorbifolia 20 (1):23-25. 

Three maple (Acer) species are described, which were seen in British Columbia, 
Canada, during the excursion of Finnish dendrologists in 1987. Douglas maple (A . 
glabrum var. douglasii) is hardly known in Finland , but it could be a very 
interesting species for landscaping even in northern Finland, provided the seed 
source is carefully chosen. Vine maple (A. circinarum) is a beautiful shrub but can 
be cultivated only in southern Finland. Bigleaf maple (A. macrophyllum) is a 
handsome tree which hard ly can be used in Finnish landscaping because of its 
climatic requirements. 

Anne Mäkynen, Museokaru 31 A, 00100 Helsinki. 

Olen aina Dendrologian Seuran retkil
lä yrittänyt pitää silmällä vaahteroita 
(Acer), sillä harvaa puusukua on siu
nattu yhtä suurella värien ja muotojen 
runsaudella . Läntisen Kanadan metsis
sä, kesäretkellä 1987, tapasimme kol
me vaahteralajia: A. glabrum var. doug
lasii, A. circinatum (viinivaahtera) jaA . 
macrophyllum. Seuraavassa otteita 
matkapäiväkirjasta ja kirjallisuudesta. 
Varsinaiset lajikuvaukset perustuvat 
pääosin Hosien ( 1~79) kirjaan, joka 
tarttui mukaani yliop iston kirjakau
pasta Vancouverista. 

Acer glabrum Torr. var. douglasii 
(Hook.) Dipp. -Douglas maple, Roc
ky Mountain maple, Dwarf maple 

Heinäkuun 10. päivänä 1987. Olemme 
ylittäneet Brittiläisen Kolumbian ra
jan. Albertan metsien jälkeen sade
määrä näyttää lisääntyneen. Mount 
Robsonin polulla n. 1000 m meren 
pinnasta metsässä kasvaakin jättiläis
tuijaa (Thuja plicata) ja metsänaluspen
saana on pirunnuijaa (Oplopanax hor
ridus) ja vaikovatukkaa (Rubus parvi
jlorus). Polun varrella kasvaa myös 
pieni vaahtera Acer glabrum var. dou
glasii, tämän retken ensimmäinen 
vaa hteralaji. 

"Douglasvaahteran" luontainen le
vinneisyys on Kalliovuorilla laaja, Ete
lä-Alaskasta Kaliforniaan (Hämet-Ah
ti 1982). Sen kasvupaikat sisämaassa 
ovat yleensä purojen varsilla ja varjoi
silla rinteillä, rannikolla jopa kallioilla. 

Kasvutavaltaan se on epäsäännölli
sen pensastava, tullen normaalisti n. 3-
metriseksi . Joskus siitä tulee 10 metriin 
yltävä pikkupuu. Sen kuori on sileä, 
harmaanruskea ja oksat ohuet ja viher
tävät tai punertavat. Lehdet ovat 3- 5 
liuskaisia, hammaslaitaisia, 7-9 cm le
veitä, kalju ja (= glabrum) ja pitkäruo
tisia. Väri on lehden yläpinnalla tum
man vihreä, alla harmahtavampi. Puun 
syysväriä Hosie (1979) väittää himme
än punaiseksi, mutta Lyons (1976) kar
miininpunaiseksi. Kenen värisilmään 
nyt sitten uskot? Kukat ovat muuta
man kukan tertuissa, hedelmän siivet 
muodostavat melkein suoran kulman. 

Tåmä vaah tera ei varnaisesti häi
käissyt kauneudellaan. Siinä olisi kui
tenkin yksi lisä metsäpuistojemme la
jistoon, sillä vähäisistä kokeiluista 
huolimatta meille sopivaa siementä 
varmasti löytyy, mahdollisesti jopa 
Pohjois-Suomeenkin (Hämet-Ahti 
1982). Kuvittelen mielessäni "douglas
vaahteran" metsäpuiston tuoreeseen 
metsänlaiteeseen tai puronmutkaan. 
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Kuva 1, Fig. 1. Acer glabrum var. douglasii , 
Mo unt Robson, British Columbia- Valokuvat, 
photographs Anne Mäkynen . 

Kuva 2, Fig. 2. Acer circinarum , Manning Provin
cia l Park , British Co lumbia . 
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Laji ei ole olemukseltaan liian eksoot
tinen. Sen kilpailukyvystä saanee tie
toa vasta kokeilemalla , mutta varjoa 
sen olettaisi sietävän. 

Acer circinatum Pursh - Viinivaahtera, 
Vine maple 

Heinäkun 16. päivänä 1987. Manning 
Provincial Park sijaitsee eteläisessä 
Brittiläisessä Kolumbiassa aivan Yh
dysvaltojen rajalla. Lähdemme Rhodo
dendron Flatsin polulle, joka on n. 700 
m korkeudella meren pinnasta. Metsän 
muodostavat douglaskuusi (Pseudotsu
ga menziesii ja lännenhemlokki (Tsuga 
heterophy lla). Metsän alla kasvaa suu
rilehtistä alppiruusua (Rhododendron 
macrophyllum). Puronvarressa näen si
ron, kaunislehtisen viinivaahteran ja 
pysähdyn ihastuksesta. 

Viinivaahteran luontaisen levinnei
syysalueen pohjoisraja ulottuu Britti
läisen Kolumbian eteläosiin. Sen kas
vupaikat ovat yleensä puronvarsia, 
mutta hyvin varjoa sietävänä laji me
nestyy myös tuoreiden metsien alus
pensaana. Se kasvaa kuitenkin myös 
metsän valopaikoissa. 

Viinivaahtera kasvaa n. 7-metriseksi. 
Sen kasvutapa on varjossa harvahko, 
mutta avoimella paikalla viinivaahte
rasta kasvaa symmetrinen, monirun
koinen pensas tai pieni puu. Sen lehdis
tö on vaakasuoraan asettunut ja yksit
täiset lehdet ovat matalasti 7-9 liuskai
sia , sahalaitaisia , päältä kirkkaan kei
lanvihreitä ja alta kalpeahkoja , aluksi 
nukkaisia . Syysväri on keltainen tai 
punainen, oksat ovat luonteikkaan 
mutkikkaita. Versot ovat ohuita ja kal
ju ja. Puun kuori on aluksi ohut ja 
vihertävä, mutta muuttuu vähitellen 
kirkkaan punaruskeaksi. Hedelmäsii
vet ovat miltei va takkain. 

Viinivaahterasta uskoisi löytyvän 
meille sopivia kantoja etelärannikolle 
{Hämet-Ahti 1982). Itse istuttaisin sen 
suoja iseen pikkupihaan ihasteltavaksi 
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ja ehkä metsäpuiston puronrantaan 
katseenvangitsijaksi. 

Acer macrophyllum Pursh. - Bigleaf 
maple, Broadleaf maple 

Heinäkuun 18. pä ivänä 1987. Lähes
tymme Tyynen meren rannikkoa ja 
pistäydymme katsomaan uutta turisti
pyydystä: Coquihalla Canyonin van
hoja rautatietunneleita, joista rautatie 
on siirretty ties minne. Ilmasto on il
meisen mereinen, ja puiden rungoilla 
kasvaa paljon sammalia. Sammalei
simmat rungot ovat valtavia, suurileh
tisiä vaah teroita (A. macrophyllum). 
Leena Hämet-Ahti muistuttaa , että nä
mä vaahterat ovat a lemma n latvusker
roksen puita, niinkuin pihlaja meillä . 

Brittilä isessä Kolumbiassa A. mac
rophy llum es iintyy lounaisrannikolla ja 
Vancouverin saare lla. Laji kasvaa kos
teilla mailla sekapuuna mm. douglas
kuusen, jättiläistuijan ja lännenhemlo
kin kanssa. 

Tämä vaa htera kasvaa suureksi, nor
maalisti 25-metriseksi, parhailla kasvu
paikoilla 30-metriseksi puuksi . Run
gon halkaisija vo i olla yli 60 cm. Leh
det ovat mahtavia, 15-30 cm leveitä, 
syvään viisihalkoisia, tumman vih reitä 
päältä, al ta vaaleampia. Syysväri on 
kal pean keltainen. Oksa t ovat paksuja, 
punaruskeita. Rungon kuori on har
maanruskea, matala- ja teräväuurtei
nen. Kukkatertut ilmaantuvat lehtien 
puhjetessa. Hedelmien siivet muodos
tavat 45 · - 60 ' kulman. Tämän lajin 
puua ineksella on merkitystä sisustuk
sissa, huonekaluteollisuudessa ja soi
tinten valmistuksessa. 

En muista missään aiemmin törmän
neeni tähän puuhun, liekö sitä euroop
palaisissa a rboretumeissa paljoakaan? 
Hämet-Ahti (1982) pitää mahdollisena 
sen kokeilemista eteläisimmässä Suo
messa. Tåstä suurilehtisestä vaahteras
ta tuskin kuitenkaan saamme mitään 
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Kuva 3, Fig. 3. Acer macrophyllum , Coq uihalla 
Canyon , British Columbia. 

yleistä puistojen komistusta, sillä se on 
varsin mereinen laji. 
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Mustuvapaju, mainettaan kookkaampi 

Seppo Vuokko 

Vuokko, S. 1988: Mustuvapaju , mainettaan kookkaampi. (On the size and growth 
of Salix myrsinifolia at Luumäki , SE Finland).- Sorbifolia 20(1):26-27 

The age, length, trunk diameter and ci rcumference of seven individuals of Salix 
myrsimfo/ia were meas ured afte r felling at Luumäki , SE-Finland, one main stem 
from every clump. 14-15 yea rs old stems were 780-900 cm Iong, the base 
diameter varying from 58 to 104 mm and the circumference from 15 to 24 cm. The 
clumps were growing at the edge of a field, and the flora and soi! fertility were 
ordinary or even poo r. 

Seppo Vuokko. 46530 Kannuskoski. 

Jo syksyllä 1987 raivatessani Valkealan 
Ruokojärven rantakoivikkoa kiinnitin 
huomiota mustuvanpajun (Salix myrsi
nifolia) paljon ilmoitettua suurempaan 
kokoon: rungot olivat aivan säännölli
sesti 7-8 metrisiä ja niistä kertyi kun
non polttopuutakin. Kun syyskuussa 
1988 puhdistin Luumäen Kannuskos
kella Voitto Vanhalakan pellon laitaa , 
maltoin jo mitatakin joukon puita 
(taulukko 1). 

Kukin runko edustaa eri pensasta. 
Mitatut rungot eivät kaikki välttämät
tä ole pensaansa pisimpiä, sillä kaadon 
jälkeen yksi rungoista vedettiin syrjään 
sen kummemmin sitä muihin vertaile
matta ja sen latvus jätettiin karsimatta 
myöhemmin tapahtuvaa mittausta var
ten. Puun pituudeksi on mitattu latva
silmun ja tyven välimatka suoraan, ei 
siis mutkittelevaa runkoa pitkin. Run
kojen todellinen pituus on ollut kan
non verran (5-15 cm) pitempi. 

Mustuvapajun kasvupaikka ei ole 
mitenkään erityisen rehevä. Pellon ylä
puolinen rinne on mustikkatyypin 
(MT) kuusikkoa, joka aivan paikoitel
len alareunastaan lähenee käenkaali
mustikkatyyppiä (OMT). Vaateliainta 
lajistoa edustavat muutamat hiirenpor
taat ( A thyrium filix-femina). 

Mustavapajut kasvoivat yhtä pen
sasta lukuunottamatta aivan pellon 

reunassa, jopa reunaojassa, joten pel
lolta tulee huomattava ravinnelisä. Yk
si pajuista (896-senttinen) kasvoi met
sän sisällä n. 5 m pellon kulmasta 
tihkuisella noropaikalla. Metsän reu
navyöhykkeessä runsain puu oli har
maaleppä (Ainus incana); lisäksi siinä 
kasvoi pihlajaa (Sorbus aucuparia) , 
hies- ja rauduskoivua (Berula pubes
cens, B. pendu/a), 1-2 metrisiä kuusen 
taimia (Picea abies) ja pensasmaisia 
paatsamia (Rhamnus frangu/a). 

Mustavapajut kasvoivat selvästi reu
nan ravinteisimmilla kohdilla: karum
milla paikoilla oli kiiltopajua (Salix 
phy licifolia) ja virpapajua (S. aurita) tai 
pajut puuttuivat tyystin. 

Kaikki pajut ovat samanikäisiä, 
14-15 vuotta vanhoja. Ilmeisesti pellon 
reuna on edellisen kerran raivattu 15 
vuotta sitten. Pajujen paksuuskasvu (ja 
ilmeisesti myös pituuskasvu) on ollut 
aluksi varsin nopeata , mutta viimeiset 
vuosilustot ovat jo ohuita, vain 1-2 
mm. äyte, oksa ja tyvikiekot (Vuokko 
3521), sijoitetaan Helsi ngin yliopiston 
kasvimuseoon (H). 

Söyrinki ( 1988) oli siis todella oike
assa kiinittäessään huomiota mustuva
pajun (ja muidenkin pajujen) kasvio
minoja suurempaan kokoon. Aineis
tossani ei ole yh tään niin suurta mustu
vapajua kuin Söyringin ilmoittama 9,5 
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Taulukko 1. Mustuvapajun runkomittoja. Kukin runko edustaa eri pensasta. 

Table 1. Stern measure ments of Salix myrsinifolia at Luumäki, SE Finland . Each stem represen ts a 
different clump. 

Pituus 
cm 

Length 

78 1 
840 
849 
874 
896 
899 
901 

Tyven läpimitta 
mm X mm 

Base diameter 

70 X 80 
58 X 60 
75 X 83 
88 X 92 

104 X 104 
54 X 66 
96 X 107 

met rinen, mutta kolme run koa yltää 
vars in lähelle. Kun mittaa mani paju t 
edustaneva t mustuvapajun normaa leja 
mittoja, vasiten hakemalla va rmaan 
löytäisi reilusti 10-metrisiä yksilöitä. 

Ympärysmitta 130 cm:n 
korkeudella, cm 

Circumference, cm, 
a t 130 cm 

19,2 
15 ,7 
20 ,1 
22,1 
20,8 
13,8 
24,0 

Kirj a llisuutt a 

Rungon ikä 
Age 

15 
14 
14 
14 

n. 15 
14 
15 

Söyrinki , . 1988: Kookkaita pajuja Ruovede llä. 
- Sorbifolia 19(3): 118- 120. 

Dendrologian Seuran vuosikokous 22.2.1989 

Seuran 20-vuotisjuhlavuoden toiminta alkoi 
työn merkeissä, vuosikokouksella. Se pidettiin 
tällä kertaa Helsingin yliopiston kasvitieteen lai
toksella. Läsnä oli tavallis ta vähemmän väkeä, 
vain 23 henkilöä . Liekö Lahden MM-hiihdot ja 
koululaisten hiihtoloma verottanut oman osan
sa . Puheenjoh taja J ouni Mikola avasi kokouksen 
toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi. Hän kertoi 
seuran juhlavuoden pää tapah tu mien keskittyvän 
pääasiassa loppusyksyyn. Seuran syntymäpäi
vien tienoilla lokakuussa järjestetään juhlasym
posio ja -illanvietto. 

Kokouksen alussa vietettiin hiljainen muisto
hetki seuran kunniajäsenen Yrjö Sakari Saarni
joen ja Oulun kerhon puheenjohtajan Reino 
Toivosen poismenon johdosta. 

Varsinaisen kokouksen puheenjohtajana toimi 
Mikko Ylänen ja sihteerinä Anneli Viherä-Aar
nio. Tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksyt
tiin muutoksilla. Samoin hyväksyttiin seuran 
juhlavuoden varsin mittava ja monipuolinen toi
mintasuunnitelma, josta kerrotaan tarkemmin 
tämän numeron pääkirjoituksessa. 

Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa Aune 
Koponen, joka ehti palvella seuraa täyden toimi
kauden 6 vuotta, ja Anneli Viherä-Aarnio sekä 
varajäsenistä Pentti Alanko. Lisäksi jäsenet 
Martti Venäläinen ja Martti Lepistö sekä varajä
sen Matti Luostarinen olivat pyytäneet eroa hal
lituksesta. Kokous valitsi yksimielisesti Jouni 
Mikolan jatkamaan puheenjohtajan tehtävissä. 
Samoin jatkoaikaa saivat Anneli Viherä-Aarnio 
jäsenenä ja Pentti Alanko varajäsenenä. Uusiksi 
jäseniksi valittiin tutkija, FK Saila Junnila Puu
tarhatuotannon tutkimuslaitoksen dendrologian 
ja taimituotannon laitokselta Piikkiöstä, puutar
huri Martti Koponen Helsingin yliopiston kasvi
tieteellisestä puutarhasta ja metsänhoitaja, 
MMK Kaija Rantala Helsingin kaupungin met
sä- ja maatalousosastolta (virkavapaalla, vs. 
kaupunginmetsänhoitajana Espoossa) sekä vara
jäseneksi hononomi Aila Tarvainen Uudenmaan 
maatalouskeskuksesta Järvenpäästä. 

Seuran jäsenmaksut muuttuvat osittain vuon
na 1990: Varsinainen jäsenmaksu pysyy entisel
lään (60 mk), mutta opiskelijoiden jäsenmaksu 



28 

nousee 30 mk:sta 45 mk:aan. 
Vuosikokouksessa jaettiin kaksi Dendrologian 

Seuran hopeista ansiomerkkiä . Toisen sai Au lik
ki Kauppila , joka on toiminut täydet 6 vuotta 
seuran hallituksen jäsenenä sekä ja tkanut edel
leenkin ansiokasta toimintaansa seuran hyvä ksi 
mm . olemalla lukuisten ulkomaanmatkojen jär
jes täjä nä, viimeksi tulevan Norjan matkan. To i
sen merkeistä sa i Ro bert Rainio, joka tunnetaan 
pa itsi ahkerana Sorbifolia-lehden kirjoittajana, 
niin myös ansiokkaana retkien ve täjänä usean 
vuoden ajalta. Rainio on myös ja lojen lehtipuit
temme vilje lyksen asiant untija , vaikkei olekaan 
ala n ammattilaisia, vaan lääkäri. Onnittelumme 
merkin saaneille ja toivottavasti se ka nnustaa 

Dendrologinen ki~pputori 

Toimitus on saanut useita kyselyjä lop
puunmyydyistä dendrologisista teok
sista ja päättänyt perustaa dendrologi
sen kirpputorin. Siihen lukijat voivat 
ilmoittaa myytävänä olevista dendro
logisista kirjoistaan ja ostotoivomuk
sistaan. Ainakin seuraavia kirjoja on 
monesti kysytty ja niitä kannattaa tar
jota myyntiin: 
Sarvas, J. 1964: Havupuut. - 517 s. 
Porvoo. 
Cajander, A.K. 1917: Metsänhoidon pe
rusteet II. Suomen dendrologian pää
piirteet. - 652 s. Porvoo. 

Myytävänä legendaarinen puukirja, to
dellinen dendrologin pikkujättiläinen 
Rehder, A. 1977: Manual of trees and 
shrubs hardy in North America. - 996 
s. Uusi ja käyttämätön. Hinta 300 mk. 
Ostaisin: Johnson, H. 1973: The inter
national book of trees, tai sama kirja 
ruotsiksi nimellä 'Träd från hela värl
den' (1975) sekä Nitzelius, T. 1958: 
Boken om träd. - Tarjoukset Leo 
Lehtinen, puh 931-170 614. 

Myyntiin tarjotaan seuraavat teokset: 
Buch-Sola 1906: Suomen talvikasvio. 
-80s., hinta 80 mk. 
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edelleen jatkamaan aherrusta seura n hyväksi . 
Lisä ksi vuosikoko uksessa piden ii n ka ksi esi

telmää . FT Ca rl-Ada m Ha:ggs trö m esitelmö i 
vuoden puusta 1989, joka o n seuran nimikkopuu 
suo menpihlaja. Esitelmäs tä sa imme kuulla, ja 
toisaa lta vo imme myös lu kea tästä lehdes tä, ettei 
suomenpihlajakaa n ole täys in o ngelmato n ja 
helppo tunn is ten ava, siksi pa ljon se muuntelee. 
Suo menpihlaja lla o n myös va rsin vä rikäs synt y
ja nimihisto ria. Toisen es itelmän pit i prof. Max. 
Hagman , jo ka selosti ennakkotietona Norjan 
kesäretken ko hteita. Va rsin upea t ova t kohteet. 
Hyvää ma tkaa. 

Risto Murto 

Meikle, R. 1984: Willows of Great Bri
tain and orthern Ireland . - 198 s., 
hinta 80 mk. 
Gunnarsson, G. 1983: Träden i männis
kan, om människans upplevelse av trä
den. - 137 s. , hinta 70 mk. 
Angave, K. & Banckroft, B. 1983: A 
guide to some plants of the southern 
interior of British Columbia. - 225 s. , 
hinta 50 mk. 
Lisäksi tulevat postikulut - a1sta 
kirjoista voi soitella Pentti Alangolle, 
puh. 90-650 188. 

Halutaan ostaa: Kallio, P. ym . (toim.) 
1979-1981: Kasvien maailma I-V. -
2248 s. - Tarjoukset osoitteella Veli 
Kolari, Partiotie 25 00370 Helsinki, 
puh. 90-557 076. 

Seuramme jäsenet voivat tarjo ta yli
määräisiä taimia ja siemeniä ja kysellä 
sellaisia kasveja , joita eivät ole saaneet 
hankittua muita teitä . Tållä kertaa on 
tarjolla valeakaasian (Robinia pseudo
acacia) siementaimia. - Erkki Aalto , 
puh. 90-445 48. 
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Dendrologian Seura Tsekkoslovakiassa 4.-18.7.1988 

Anne Rihtniemi 

Riht niemi, A. 1989: Dendrologian Seura Tsekkoslovakiassa 4.- 18.7 .1 988. (The 
Fi nn ish Dendrological Society in Czechoslovakia in 1988 .) - Sorbifolia 20(1): 
29-39. 

Anne Rih tniemi, Museoka ru 31 A 6, 00100 Helsinki. 

Dendro logia n Seuran kesä n 1988 ul ko
maa nm atka n kohtee na o li Tsekk oslova kia . 
Alo itimme kierro ksemme 4. heinäk uuta 
Prahas ta, jo nne palas imme ka hden viikon 
ja 2 450 ki lo metrin kuluttua. Ens immäisel
lä viiko ll a o li kohteina mm e pääasiassa 
puu ta rhoja ja puistoja. Matka n toisella vi i
ko lla taas tutustuimme enemmä n metsiin ja 
vuo risto ihin . 

Dendro logia n ha rras tukse ll a o n Tse k
kos lova kiassa jo vanhastaa n hyvin kiinteä 
yhteys kulttuurihi storiaa n , ja puuta rhoilla 
o n ka ua n ollut tä rkeä osa nsa rake nnustai
teessa . iinpä kerro n se kä ma tka n kulusta, 
että myös ko hteiden ma isema-a rkkitehtuu
rista. Ko hteiden kasveja koskeva t tiedot 
olen saanut Arn o Kasviita ja Pentti Ala n
golta, jo tk a oso ittiva t ma tka lla iha iltavaa 
kä rsivä llisyyttä huo lima tta ja tkuvista kysy
myks istä. H yvin suunnitellusta ja to teute
tusta ma tkas ta mm e saamm e kiittää oppai
ta mme Susa nna Juntunenovaa, Iva n Juhä
sia ja Jift Ma rece kia sekä ma tka njohtaja 
Aulikk i Kauppilaa. 

Maanantai 4. 7. 

Nä imme Kulta isen Pra ha n ensi kerra n yötä 
vas ten. Olimme kävelleet pimeiden puisto
jen ha lki nä köa lapa ika lle, missä seisoimme 
va nha n kaupungin yläpuo lella. Va nha ka u
punki lepää Vltava n mea nderissa, kukk u
loiden välissä. Sen tä rkeä t ra kennukset oli
vat vala istut erisävyisin valo in ja sil tojen 
lyhdyt heijas tu ivat joesta. Mei tä vas tapää tä 
to isella korkea lla ku kk ula lla se isoi va lais
tuna linna muureineen ja to rnei nee n hall i
ten ka upunki a a llaa n. Kävellessä mme ta
kais in pimeässä ha rrast iva t inno kka im mat 
yödend ro logiaa. 

Tiistai 5. 7. (Praha - Pruhonice- Praha) 

Heltei nen pä ivä kului eräässä Euroopa n 
huomattavimmista a rbo retumeista ja sen 
yhteydessä to imivissa tutkimus- ja opetus
la ito ksissa Pruho nicessa . (Ks. Kallio , T.K. 
1988: Pruho nice - Dend rologian Seuran 
opi ntomatka n kohde Tse kkoslova kiassa. 
- So rbifolia 19( 1): 37-40.) 

Keskiviikko 6. 7. 
(Praha - Konopiste - Kromeriz) 

Aamupä ivällä tutustuimme yhteen Praha n 
hienoi mm ista puuta rhoista, Strahovin 
luosta rin 1600-luvulla perustettuun baro k
kipuu tarhaa n. Se o n kapean sisäpiha n te
rassoit u muotopuisto leikattuine puksipuu
orna mentteineen (Buxus). Ainoat puut ovat 
korkea t ka rti ota mmet (Quercus robur 'Fas
tigia ta ') istutettuna ka hteen neljä n puun 
ryhmää n. Puuta rha o li ennen jatkunut he
del mä ta rha na rinteessä luosta rivuorelta 
alas ko hti kaupunkia . Nyt se o li villiintynyt 
ja suora ku lkuyhteys o li suljettu. Silti voi 
na uttia näkymästä a las va nha n ka upungin 
maalaukselliseen punatiilika ttojen mosa
ii kkiin . Sa teen ta kia emme kävelleet vaan 
menimme ra idemasiina lla vuo rta vielä 
ylemmäs. J a koska siellä sato i vielä enem
män, va in muuta ma meni ulos tutu stu
maa n rosa riumiin. Heidät pa lkitsi hedel
miä kantava valkomulperi (Morus alba). 

Il tapäivällä tutustuimme Ke nopisten 
maisemapuistoon, joka o n Böömin ro
manttisen maisemapuuta rha taiteen hie
noim pia esi merkkejä. Se o n ta iteellinen ul
ko ti laluo mus, jossa pa ika llisen luo nno n ja 
maisema n kauneutta o n ja lostettu vieraspe
räisellä kasvimateriaalilla ja muuta malla 
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Ku va 1. Matka rei ttimme Tsekkolovakiassa. 

historiallisella tyyliaiheella, kuten renes
sanssiajan tapaan muotoillulla kultakala
lammella tai ranskalaisen barokin rosariu
milla. Kasvit on ryhmitelty ja sijoitettu 
tai teellise ksi kokonaisuudeksi niiden värin 
ja kasvutavan mukaan. Tässä vanhassa 
puistossa on mm . hieno tammikokoelma, 
johon kuuluvat valkotammi ( Quercus a/
ba), turkintammi (Q. cerris), persiantammi 
( Q. macranthera). takiaistammi ( Q. macro
carpa), suotamm i ( Q. pa/ustris) sekä hyvin 
kaunis suuri keltalehtinen Q. robur 'Con
cordia'. 

Edellisenä päivänä myrsky oli kaatanut 
puistossa isojakin puita mm . suuren tulp
paa nipuun (Liriodendron (ll/ip ifera ). iinpä 
me saimme po imia " tulppaa neja" suo raan 
puusta. Helteen ja pui stokävelyki lometrien 
uuvuttamille turisteille oli po rtilla myynti
koj ussa tarjolla juomia ja helleha ttuja. 
Loppumatkan hellepäivinä po rukkamme 
o li jaettavissa ko lmee n ryhm ää n: kelta
Ko no pisteha ttuisiin , puna-Ko nopistehat
tuisii n ja hat utto maa n vä hemmistöön. 

Iltaa vasten ajoimme pitkä n ma tkan 
Böömistä Määriin. Siellä maise ma muuttui 
loi ve mmin kumpuileva ksi ja metsiköt mä
kien laella pienemmiksi. maas to oli kuin 
tuulessa hulmuava tilkkutäkki . Värikkäillä 
tilkuilla kasvoi punaista ta i valkeaa unik
koa tai auringonkukkaa ja tummimma t 
metsää, puurivit muodostiva t sauma t. 
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Kaikkialla reunustiva t ajamaamme yleistä 
tietä rivit hedelmäpuita , päärynää , pähki
nää, kirsikkaa ja omenaa. Linnoihin ja 
kartanoihin johtivat paikoin varjostavam
pien , isojen puiden kujanteet. Poppelien ja 
paj ujen tiheät rivit taas merkits ivät purou
o ma t maisemaan. 

Torstai 7.7. 
(Kromeriz - Buchlovice - Breclav) 

Tutustuimme aa mupäivällä Kro merizin 
kaupungissa puistoihi n ja puutarhoihin. 
Nykyisessä asussaan ne oliva t matkallam
me edustavin sa rja puistoarkkitehtuurin 
tyylihistoriaa . 

Ka upunk i on vanha piispojen ja feodaa
liruhtinaiden residenssikaupunki . Puutar
hoista on kirjallista tietoa jo 1400-luvulta. 
Olemassaolevista va nhin o n 1600-luvulta 
italiala isten arkkitehtien suunnittelemaa 
myöhäisrenessanssia . Puiston rakennetut ja 
kasvulliset elementit muodostavat yhtenäi
sen arkkitehtonisen kokonai uuden. Tar
keimmät ti lan muodostajista , viisimet riset 
valkopyökit ( Carpinus betulus), reunusta
vat ··muurina" pääkävelyteitä. Oli kuin 
olisi kävellyt korkeiden seinien välissä voi
mana hahmottaa kokonaisuutta , jossa liik
kui. Pi lvisellä ilmalla voisi symmetriseen 
puistoon eksyä kuin labyrinttiin. 
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Kuva 2. Muistikuva eteläisestä flöömistä. Taustalla Tatran hahmo, edessä pellot ja metsäiset mäet, 
niiden liepeillä kylät torneineen.- Piirrokset Anne Rihtiniemi. 

Seuraavaa tyylikerrosrumaa edustaa 
piispanlinnan etupuutarha. Se on ranska
laista barokkia keskeisine suihkukaivoi
neen , kukkaparterreineen ja puukujantee
na ulos maisemaan jatkuvine keskiakselei
neen. Puistoa on laajennettu 1800-luvun 
puolivälissä englantilaistyylisellä maisema
puistolla. Puistojen rajalla oli kaunis ryh
mä: taustana puna lehtinen pyökki (Fagus 
sy/vatica 'Rohani i') edessä keltalehtinen 
saarnivaahtera (Acer negundo 'Odessa
num'), ja japaninvaahteran punalehtiset la
jikkeet (A. pa/matum 'Atropurpurea' ja 
'Rubrum'). Maisemapuiston paviljongit 
edustavat jo empiretyyliä. Kokonaisuuteen 
liittyvät myös kasvihuoneet ja pieni eläin
tarha apinoineen. 

Puiston vesisysteemit on johdettu suo
raan Morava-joesta, ja pohjavesi on korke
alla kuivinakin kesinä. Puut ovat valtavia 
ja terveitä. Mm . suosypressi (Taxodium) 
viihtyy hyvin. Puiston 500 vuotta vanhan 
euroopanmarjakuusen (Taxus baccata) ym
pärysmitta on 280 cm . Avoimia tiloja jä
sentävät puuryhmät uudistuvat luontaises
ti . Metsiköistä on nyt ongelmia, sillä niitä 
ei ole hoidettu 30 vuoteen. 

Iltapäivä oli kuuma ja oli mukava päästä 
sisälle Buchlovicen linnaan. Se on rinteessä 
italialaisen barokkihuvilan tapaan. Kaksi-

osaisen rakennuksen välissä on terassoitu 
piha ja yhdessä muotopuutarhojen kanssa 
ne muodostavat keskiakselin suhteen sym
metrisen tilasarjan, missä jokaisella pat
saalla, vesiaiheelia ja trimmatulla pensaalla 
on paikkansa. Kukin tutustui omaan tah
tiinsa myös linnan uudempaan vapaamuo
toiseen puutarhaan sekä eriko iseen 500 la
jikkeen verenpisarakokoelmaan . Havupuu
lajeja puistoissa on 57 ja lehtipuita 127 
taksonia. Itse keskityin useiden eri väri- ja 
riippamuotojen (esim. Fagus sylvatica 'Ro
seomarginata' ja 'Pendula') muodostamii n 
ryhmiin. 

Perjantai 8. 7. (Breclav -
Lednice - Va ltice - Bratislava) 

Tutustuimme valtavaan, yli 100 km 2 laa
jaan, kahta linnaa ympäröivään maata
lousmaisemakokonaisuuteen, Lednice -
Valtice -alueeseen . Sen maankäytön suun
nitteluperusteena oli ollut antaa tuotanto
maisemalle niin kaunis muoto, että se olisi 
kuin maisemapuisto. Lisäsisältöä maise
malle annettiin tieakselein , tekojärvin ja 
puistoissa vierasperäisin kasvein sekä his
toriallisin aihein. 

Lednicen linnassa toimii puutarhakor
keakoulu . Linnan viereisessä barokkipuis-
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tossa on leikatuilla pensasaidoilla rajatuis
sa osastoissa, bosketeissa, erilaisten kas
vien istutuksia. Esimerkiksi pinetumissa on 
marjakuusen suku lainen Torreya taxifolia , 
likianginkuusi (Picea likiangensis), harmaa
runkomänty (Pinus heldreichil) , kynäkataja 
(Juniperus virginiana), kiinanpunapuu 
(Metasequoia glyptostroboides) jne. Bosket
tien lähes aukottomat, 4 m korkuiset ja 2m 
levyiset lehväseinät ovat leikattua valko
pyökkiä. Ne oli leikattu 10 vuotta sitten 
niin, että jäljelle olivat jääneet vain rungot! 

Saimme tutustua myös linnan tyylipuh
taaseen uusgoottilaiseen sisustukseen . Ihai
lua herätti eniten yhdestä tammenrungosta 
veistetty pitsikaiteinen kierreporras. Lin
nan huoneista mielenkiintoisin on häkki
linnun laulun täyttämä liki sata metriä 
pitkä ansari. Sen sisustukseen kuuluu 500 
eri kasvilajia ja eräs Euroopan vanhimmis
ta puista: 800-1200 vuotta vanha käpypal
mu (Cycas). Se oli juuri kukkinut ja tuotta
nut hedelmää ja omistajat pelkäsivät sen 
nyt menehtyvän. 

Symmetrisen barokkipuiston ympärille 
levittäytyi laaja romanttinen maisemapuis
to aukeine niittyineen ja tekojärvineen . 
Vapaamuotoisilla aukeilla on puuryhmät 
koottu väri- ja muotoyhdistelminä tai kas
vien sukulaisuuden mukaan. Hernepuiden 
ryhmässä on Cymnocladus, lakkipuu 
(Ciadrastis lutea) ja juudaksenpuu (Cercis 
canadense). Yksi puiston paviljongeista on 
300 porrasaskelmaa korkea minareetti. 
Rohkeimmat kiipesivät sinne pelkäämään 
ja ihailemaan näkymiä. 

Ansarin vieressä kasvoi upea mulperi
puun riippamuoto ja lammen rannassa sul
katervaleppä (Ainus glutinosa 'Laciniata'). 
Muita mielenkiintoisia lajeja olivat mm. 
nikonvaahtera (Acer maximowiczianum), 
Photinia viliosa ja hauska, "tennispalloja" 
kasvava värimulperipuu (Mac/ura pomife
ra). 

Metsissä, jotka aiemmin olivat tammi
metsää, kasvoi valtavia yksilöitä metsätam
mea (Quercus robur), suotammea, puna
tammea (Q. rubra) ja talvitammea (Q. pet
raea var. mespilifolia). Saamista oli oksas
tettuina valkosaarnea (Fraxinus america
na), punasaarnea (F. pennsy lvanica) ja leh
tosaamen lajiketta (F. excelsior 'Aucubae
folia'). Hevoskastanjista oli balka ninhevos
kastanjaa (Aesculus hippocastanum) ja sen 
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punakukkaista lajiketta 'Briotii'. Pensas
mainen A. parvifloraoli juuri kukkaan puh
keamassa. 

Iltapäivällä kävimme katsomassa suoje
lualueelia Luzny Ies-Lanzhot, minkälaista 
oli ollut se metsä, johon monet maisema
puistoista oli perustettu . Suojelualueen 
metsä on pari kertaa vuodessa veden alla 
olevaa tulvametsää. Maasto kumpuilee hy
vin matalasti . Hiekkapohjaisilla kumpa
reilla kasvaa valtavia tammia , vanhimmat 
350-vuotiaita ja korkeimmat yli 40-metri
siä. Eräänkin rungon ympärys oli rinnan
korkeudelta 640 cm. Painanteissa kasvaa 
lisäksi saarnea, pyökkiä, tervaleppää , 
vaahteroita, jalavia ja pajuja sekä poppelei
ta. Aluskasvillisuus oli riistan, saksanhir
ven ja kuusipeurojen harvaksi kaluamaa . 

Lauantai 9.7. (Bratislava) 

Vietimme vaihteeksi päivän kaupungissa, 
Bratislavassa. Aloitimme Kochin puutar
hasta. Sen on perustanut tohtorismies jyrk
kään koillisrinteeseen parantolan puutar
haksi tarkoituksenaan muodostaa ikivih
reillä kasveilla miellyttävä pieni lmasto. 
Siellä kasvaa mm. hauska "haitupuu", pe
ruukkipensas (Cotinus coggyggria). 

Rinteiltä laskeuduimme alas Tonavan 
rannalle, jonne on perustettu J anko K ralan 
puisto entiseen rantametsään. Se on Man
ner-Euroopan vanhin julkinen puisto ja 
kokenut kaikki tyylihistorian muodinmuu
tokset. Dendrologisesti aluetta rikasteniin 
jo 1830- luvulla. Osa puiston suurista puis
ta o n peräisin siltä ajalta. eidonhiuspuun 
( Ginkgo biloba) rungonympärys mitattiin 
395 sentiksi ja mustapoppelin (Popu!us nig
ra) 612 sentiksi . Puut olivat suurkaupungin 
puiksi ihmeteltävän hyväkuntoisia , terveitä 
ja leikkaamattomia. 

Suurkaupungin raskaat tierakenteet ovat 
ve rottaneet puistoja pahasti. Janko Kralan 
halki on vedetty yksi liikenteen pääväylistä . 
Seuraavasta kohteestamme, Bratislavan 
yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta, 
on tietyömaan alle jäänyt hienoin osa, ko
ko 500-lajinen kivikkotarha . Muutenkin 
puutarha on pieni , vanha ja tupaten täyn
nä. Se oli matkamme eteläisin kohde ja 
ilma ton leutous sekä sijainti etelärinteessä 
näkyivät lajistos a. Pientä puutarhamajaa 
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Kuva 3. Nitra 10.7. 1988. Ilt a-aurin ko pii rsi linna n si lueti n ta rkast i taivasta vasten. Se väritti kato t 
punenaviksi ja teki va rjo n puo leisista se inistä tummat tasaiset pinna!. Vanha tunnelma . 

peitti kiiviköynnös (Actinidia chinensis) . 
Taällä sa imme myös nim en ka ikkialla ka
tuistutuksissa käytetylle pajulle: riippa paj u 
(Salix 'Chrysoco ma' eli S. ' Vitellina Pendu
la'). Tääll ä o livat myös ma tk a mme ensim
mä iset seetrit ( Cedrus). 

Kävi mme vielä va nhassa Po ri ado k me
dicka puistossa, jossa ka ikki oli uutta. Se 
o n reko nstrui oitu ba rokkimuotoonsa käyt
täen nykyaikaisia ka lusteita ja uusia kasvi
laj ikkeita. Sa maa tapaa muuttaa va nhaa 
uuteen käyttöö n ed ustaa myös suosittu 'pi
vo'(=olut)paikka, jossa kävimme. Se o n 
ikiva nh a tiil inen talli , joho n o n tehty puiset 
kato kset ja penk it. 

Sunnuntai 10.7. (Bratislava 
Pieslany - Topolcianky - Nitra) 

Aa mulla ajo imme Bratislavas ta tunnin 
matka n koi lli seen, ja pysä hdyimme Va h
joen ra nna lla kylpyläkaupunkiin nimeltä 
Piesla ny. Alueen maa perä, kosteusolot ja 
ilmas to ovat edull isia sekä dendro logia lle 
että kylpylä kulttuu rille. Kumma lla kin o n 
tää ll ä pitkä peri nne. Sa imme nautt ia kylpy
lä tunnelmista sunnunta ipäivä n puistoko n
se rtissa. Teki mieli o ttaa ta nssiaskelei ta 
puistokäytä vä llä: Koelreuteria paniculata 

kukki. Ei ihme, että Beethove n on säveltä
nyt kuuta mosonaattinsa täällä Slova kias
sa ' 

Kaupunki o n kuin yhtenäistä puistoa . 
Ko ko ajan ra kennetaa n suu ria hotelleja ja 
niiden ympä rille sauma tto masti uutta puis
toa . Va nhemm alta osalta johtaa uudem
ma lle vuo nna 19 10 istutettu 25-30 m kor
kea a ito pyra midipo ppelikuja nne (Populus 
nigra 'Ita lica '). Ta mä n ma htavan 'pylväs
käytävä n' poppelien run kojen ympä rykset 
ylittivä t 700 cm. 

Ilta pä ivä llä ajoimme vuoristo isen seu
dun läpi kaa kkoon. Metsä o n kukkuloilla 
rehevää: pyö kkejä, saa rnea, tammea , ki rsi
koita ja pähkinäpensasta . Alempa na rin
teillä o n viini- ja huma laviljelmiä sekä he
del mäpuuta rhojen ympa ro1m1a ta loja. 
Laa ksoissa o n avoimia va inio ita. 

To po lcia nk yn linna ra kennettiin Habs
burgien residenssi linna ksi. Se o n o llut 
Tse kkoslovak ia n presidentin kesäasunto
na. Alku vai kutelma tuotti pettymyksen: 
pa latsin etupuutarhassa puut o va t ryös täy
tyneet kasvussaa n, rikkova t symmetrian ja 
peittävät upean päära kennuksen . Englanti
la istyylinen puisto sen sijaa n o n hyvässä 
kunn ossa ja esi merkillisen selkeä . Sen tär
kein ele mentti o n 250 m pitkä , 85 vuotta 
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Kuva 4. Hienos ta Mlynanyn arboretumista näkymä pienelle Tatralle. 

vanha veripyökkikujanne (Fagus sylvatica 
'Atropunicea '). Avoin tila polveilee sen vie
rellä pääosin alarinteessä kohoten vain vä
lillä sen toiselle puolelle rinnettä ylös. Tum
mat pyökit toimivat taustana vaaleille puu
ryhmille sekä yksittäispu ille, jotka välillä 
rajaavat avointa niittyä. Toisen reunan 
puustona on havu puita. Siinä näkyy selväs
ti metsämännyn (Pinus sylvestris) ja musta
männyn (P. nigra) runkojen väriero. Niityl
lä kasvoivat hyvin kehittyneinä yksittäis
puina mm. retkemme suurin idänkuusi 
(Picea orientalis) ja jalokastaoja (Castanea 
sativa) sekä metsä- ja turkintammet 
(Quercus robur, Q. cerris). Onnistuneesti 
taiteen sääntöjen mukaan suunnitellun nä
kymän erisävyisten lehtipuiden välistä teki 
täydelliseksi kaksi rauhallisesti liikkuvaa 
ratsukkoa . 

Puiston erikoisuutena on hienon tilara
kenteen lisäksi vaahterakokoelma. Osan 40 
lajista tunnistamisessa ollaan epävarmoja, 
sillä Japanista ei lahjoituksen mukana seu
rannut tarkkoja tietoja taimien alkuperistä. 
Edes kaiken tuntevat oppaamme eivät niitä 
tunteneet. Lajilistalla on mm . verivaahtera 
(Acer platanoides 'Schwedleri'), liuskavaah
tera (A. p. 'Dissectum'), pallovaahtera (A. 
p. 'Globosum') sekä vuorivaahtera (A. 

pseudoplatanus) useana värimuotona, saar
nivaahtera (A. negundo), kirjavalehtinen 
saarnivaahtera (A. n. 'Variegatum'), liuska
hopeavaahtera (A. saccharinum ' Wieri') se
kä musta- ja punavaahterat (A. nigrum, A. 
rubrum). 

Illan tullessa ajoimme auringonkukka
peltojen halki kohti itraa. Kukat olivat 
kääntyneet kohti itää , eivätkä kohti laske
vaa aurinkoa, niinkuin sääntöjen mukaan 
olisi pitänyt. Peltomerestä nousi kukkuloi
ta , joiden profiili piirtyi kirkontorneineen 
ja kylineen selvästi vasten laskevaa aurin
koa . 

Maanantai 11.7. 
(Nitra - Mlynany - Zvolen) 

Slovakian tiedeakatemian dendrologian 
osastolle kuuluva Mlynanyn puisto on pe
rustettu varsin huonolle maaperälle ja pie
nilmastollisesti epäedulliselle kukkulan la
elle. Se on suurin ulkomaisten lajien ko
koelma liittovaltion alueella: 3500 takso
nia. Vanha osa, 55 ha, on perustettu jo 
1892, uusi Itä-Aasian osasto , 14 ha, kym
menisen vuotta sitten ja nyt on rakenteilla 
amerikkalainen osasto . 
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Puisto on tila llisestikin upea , vaikka sen 
rakentamisperiaa tteissa tieteelli set seika t 
ovat o lleet taiteellisten edellä . Dendro logi
se n opinto ma tka n kohteena se o n lyö mä
tön: kasvit ovat hyvin merkittyjä ja sen 
lisä ksi o n eri kielillä puhuvia a utomaatti
ä myreitä monessa mutkassa kerto massa 
mitä ja miksi nä kyy. 

Ensin kiidimm e uuden osan lä pi . Se o n 
istutettu tiheää n pio neeripuut (euroopan
ma rjakuusi) ja eksoot it sekaisin. Sen jäl
keen menimme kuumaa a urin koa pa koo n 
va nha n metsä n siimekseen. Se o n tiheää ja 
usko matto ma n monikerro ksista , pohjim
ma ise na kasvavat mo nenla iset maa npeite
kasvit. Alkuperä isestä suoja metsä nä toimi
neesta pyö kk i-ta mmimetsästä ei o le jä ljellä 
juuri mitää n. Näimme mm . ka ntay ksilö n 
heisiristeymästä (Viburnum X pragense = V. 
urile X rhy ridophy llum ) ja edustajia esim . 
laje ista Eleagnus umbellara ja Lonicera vesi
caria. Ainavihreitä lajeja pui stossa on n. 
300. Suurina puina o n mm . kiliki a npihta 
(A bies cilicica) ja kreika npihta (A. cephalo
nica) . Ihastuttavimpia olivat pienet vaa hte
rat , pa ijattava japaninvaahtera n liuskaleh
tinen lajike (Acer palmatum ' Dissectum ')ja 
pikkulehtinen A. pseudosieboldianum. Puis
to n ta mmikokoe lmaa emme ka tsoneet la in
kaa n. 

Mlyna nys ta ajo imme edell ee n itää ko hti 
seura illen mutkai sta Hron-jokea. Tie kiersi 
kukkulo ita, jo illa kasvoi lehti se ka metsää. 
J yrkimmät rinteet o n va lla nnut uu si tulo
kas, valea kaasia (Robinia pseudoacacia) . 

Ilta pä ivän kohteena oli Zvolenin metsä
koulu ja sen kotima isten puiden eri muoto
jen kokoelma t. Tahä n ko koelmaan liittyy 
1200 ruusulajiketta se kä kasvihuo ne täynnä 
mitä erila isimpia ka ktuksia. Sinä hellepä i
vä nä eivä t edes saunomiseen tottuneet suo
ma laiset o lleet kyllin utelia ita menn äkseen 
sisä lle ihmettelemää n kaktuksien pa lj outta. 

Puu ko koelma n perustaminen ja nykyisin 
sen laaje nta minen ova t o lleet o ngelma llisia 
il masto n, eroosio n ja nopeasti kasvava n 
va lkopyök in ta kia. Se o n lei kattava a las 
istu tusa lueilla vuositta in! Ää reviä ilmas to
o loja o n tä llä Tatra n vuorij o nojen välisellä 
a lueell a taso itettu suurin suoja istutuksin . 
Kokoe lma n ta rko ituksena o n sekä kerä tä 
kotima isten puulajien erila isia muotoja että 
tehdä provenienssiko keita ulko maisille la
jeille. Täällä o n mm . ba nksinmä ntyä (Pinus 
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Ku va 5. Kirkkopuisto, Zvolen, 11.7 . 1988. 

banksiana ) 80 eri a lkuperänä. Saksanpihta 
(Abies alba ) on maa n metsänviljelyssä tuot
toisin puulaji , ja sitä o n ko keessa 35 alku
perää. Eriko isuutena o n mm. mustarunkoi
nen ra udusko ivu (Betula pendula 'Obscu
ra') ja vuoristo n pensasmainen S orbus cha
maemespilus vartettuna 150 cm ko rkeaan 
pihlajaa n. Kuusen kääpiö muotojen kokoel
ma ol i kuin vihrei tä na ppeja nurmella. 

Illa lla ja ksoi vielä osa porukasta mennä 
Plavnoo n ka tsomaan luo ntaista euroopan
ma rj a kuusiesiintymää . Se kasvaa pyökki
metsä n a lla a ukkopaikoilla lO m korkea ksi. 
Ka lkkipitoisessa maassa o n a luskasvillisuu
tena mm. o rkideoja . Täältä alko i matkam
me metsäi nen osuus, puistot ja puutarha t 
jä ivä t ja tkossa vä hemmä lle. 

Tiistai 12.7. (Zvolen- Dobroc- Tatra 
- Stary Smokovec) 

Alo imme pä ivä n pitkällä ajo ma tkalla yhä 
ide mmä ksi. Maisemat erottuvat muusta 
osasta maata , si llä täällä o n myös yksityistä 
maa taloutta ja pellot ovat pienempiä. 
Vuorten a la rinteet o n pengerretty vilj elyk-
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siksi, ylempänä ja jyrkillä rinteillä on laitu
mia ja sitten peittää metsä rinteen yläosaa 
aina 1000 metriin asti. 

Ensimmäinen kohteemme, Dobrocin 100 
ha:n luonnonsuojelualue perustettiin vuon
na 1912. Opas antoi meille mielenkiintoisen 
oppitunn in luonnontilaisen metsäekasys
teemin kehityksestä. Tåällä seurataan met
sän kehitystä inventoinnein viiden vuoden 
välein. Metsä on ekosysteeminä stabiili ja 
siinä on kaikenikäisiä puita. Vuotuinen 
kasvu vastaa vuotuista luonnollista poistu
maa. Puuta on noin 850 m3/ha. Pääpuulaji 
on saksanpihta (Abies alba), joka elää noin 
200 vuotta vanhaksi. Näimme valtavan 
kannon, halkaisijaltaan 193 cm. Runko oli 
ollut 54-metrinen ja arviolta 400 vuotta 
vanha. Muita puulajeja ovat vaahterat ja 
saarnet, joiden valtavimpien yksilöiden 
halkaisija ylitti 130 cm, sekä vähemmistönä 
jalavat. Oppaamme kertoi vertailuksi sa
manlaisella metsätyypillä kasvavaan ta
lousmetsään, että 0.2 ha:n ennätyskasvus
tossa on ollut saksanpihtaa 4500 ml /ha. 
Ympärillä olevia yhden puulajin viljelys
metsiä vaivaavat pahasti kirjanpainajat. 
Tuhot eivät ole levinneet suojelualueen mo
nipuoliseen metsään. 

Ajoimme kappaleen matkaa maiseman
suojelualueelle 'Slovakian paratiisiin' . Se 
sijaitsee Alemman Tatran ja Oar-vuoriston 
välisessä laaksossa. Alueella on Dobsinan 
jääluola, missä on 145 000 ml jäätä ja koko 
vuoden noin -3° kylmää . Helteisestä säästä 
ja hurjasta noususta lämmenneet retkeläi
set saivat siellä niin perusteellisen jäähyn, 
että monen nenä tuhisi koko loppumatkan. 
'Slovakian paratiisista' alkoi matka ylös 
Karpaattien Korkealle Tatralle. Tie oli ka
pea, mutkainen ja näkymät pelottavan hie
not avautuessaan laaksoihin. Vuorten hui
put piirtyivät taivasta vasten teräväkärkisi
nä. 

Keskiviikko 13.7. V 

(Stary Smokovec -Tatra - Zilina) 

Aamulla ajoimme 5 km pitkällä köysira
dalla Tatranska Lomnica -kylästä ylös 1760 
m meren pinnan yläpuolella sijaitsevalle 
tähtitornille. Ylös tultaessa metsä muuttui 
selvärajaisesti kuusi-lehtikuusimetsästä 
vuorimäntymatoksi (Pinus mugo). Ylhäällä 
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olimme kostean kylmän pilven sisällä eikä 
näkyvyyttä ollut ylös eikä alas. Vuoristo
polkukävelylle pääsimme Tatran kansallis
puistossa. Patikoimme pitkin vuoren seinä
mään pengerrettyä kivistä polkua 1350 m 
korkealla sijaitsevalle Stribske-järvelle. 
Taival oli kuin olisi sadussa kulkenut. Ho
risonttia ei ollut, oli vain toinen toisensa 
takana aina sinisempänä kohoavia vuoren
huippuja. Vuorten ja laaksojen vihreän eri 
sävyt muuttuivat kasvillisuusvyöhykkeiden 
mukaisesti. Metsän monet vihreät yltävät 
1600 metriin, vuorimännyn ja alpiinisen 
niityn raja on n. 1800 metrissä ja 2300 
metristä alkaa paljas harmaa kallio , kor
keimmat huiput ovat valkeita. Metsiä kas
vatetaan 'jatkuvasti': poimimalla 1-5 van
haa puuta pois muodostetaan pieni aukko 
luonnolliselle uudistumiselle. Metsässä on 
eri lajien puita eri-ikäisinä kierrossa muka
na kukin omassa rytmissään. 

Pitkän raikkaan kävelylenkin väsyttämi
nä nukkuivat useat dendrologeista ajomat
kalla Malå Tatran lievettä ja Vah-jokea 
seuraten kohti Zilinaa. Piristyminen oli het
kellistä, mutta ilmeistä , kun pidimme ta
uon vuoristopuron varrella. Opaspojat tar
josivat omenoita sekä katajanmarjaviinaa 
ja luonto siimanruoaksi monta lajia orkide
oja sekä kauniit maisemat. Matka jatkui 
hämärtyvään iltaan. 

Torstai 14.7. 
(Zilina- MaJa Tatra- Brno) 

Malå Tatran vuoristossa on kylä nimeltä 
Stefanova. Siellä on vanhaa puuarkkiteh
tuuria ja elävänä säilytettyä kansanperin
nettä. Turisteja opastetaan kulkemaan 
luonnonpuistossa tauluihin kirjoitetuilla 
runoilla . 

"Sain käteeni kukan, ja se kuoli. 
Sain käteeni perhosen, ja se kuoli. 
Luonnon kauneutta voi koskettaa 
vain sydämellään." 

Alue on geologisesti rikas. Vuoriston sy
dän on graniitteja. Paikoin se näkyy maise
makuvassa pyöreälakisina kukkuloina. 
Suurin osa vuorista on kuitenkin kalkki
tai hiekkakiveä, kvansiitteja tai dolomiitte
ja. Jääkaudelta on jälkinä muutaman laak
son U-muoto. Juokseva vesi on muovannut 
kalkkikiveen mielenkiintoisia veistoksia , 
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korkeita patsaita ja syviä rotkoja. Korkeus
erot ovat valtavia. Vah-joki virtaa 358 m 
meren pinnasta ja korkein huippu Vielky 
Krivan on 1709 m . 

Vaihtelevan maapohjan lisäksi veden vir
taus maastossa lisää mosaiikkimaisen kas
villisuuden vaihtelua. Etelärinteet eroavat 
täysin pohjoisista. Osa lakialueista on ollut 
jääkauden aikanapaljainaja niillä on säily
nyt reliktejä jääkautta edeltäneestä kasvilli
suudesta. Syvissä laaksoissa monimutkais
taa kasvillisuutta vielä kylmän ilman valu
minen a laspäin (inversio ). Tietystä vyöhyk
keestä a laspäi n tulevat eteen samat kasvilli
suusvyöhykkeet kuin mentäessä ylöspäin . 

Siellä kasvaa monia näyttäviä värikkäitä 
ruohoja, mm. ukonhattuja (Aconitum) sini
senä ja valkoisena sekä loistavan punainen 
idänmiekkalilja ( G!adiolus imbricatus). 
Kalkkiperäisellä pohjalla menestyvät myös 
monet o rkideat ja es ikot. Ojan vierellä kas
voi ruttojuuri (Petasites albus) ja sen loinen, 
eräs näive ( Orobanche jlava). Täällä on 
myös korkeimmalla luonnonvaraisella kas
vupaikallaan isolehtilehmus (Tilia platy 
phyllos) 1357 m meren pinnasta. 

Emme osanneet arvata, minkälainen ko
kemus tämä patikkaretki olisi. Polku kulki 
dolomiittikallion rotkossa . Vesi on vuosisa
tojen aikana kovertanut rotkon seinämät 
sileiksi, kuhmuisiksi pinnoiksi. Edetessäm
me muuttui polku jyrkemmäksi ja rotko 
kapeammaksi avaten väli llä huimia näky
miä taivaalle ja sivukanjoneihin. Huippuna 
tunnelmiin, kuin Smetanan sinfoniassa , oli 
yllätyksellinen teeman muutos: saavuimme 
ahtaaseen kuiluun, jossa vesi ryöppysi pu
touksina alas ja meidän oli määrä kavuta 
sen päällä nousevia rautaportaita ylös. 
Dramatiikkaa lisäsi portaiden huteruus ja 
kivien liukkaus. Tuulen ujellus kanjonissa 
hukkui putoavan veden kohinaan. 

Perjantai 15.7. V 

(Brno - Telc - Ceske Budejovice) 

Brnon maatalouskorkeakoulun yhteydessä 
oleva 13 ha:n kasvitieteellinen puutarha on 
varsin uusi, pääosalta vuonna 1968 perus
tettu. Se on a ivan kaupungin sydämessä, 
etelärinteellä. Puutarha sisältää hyvin mo
nenlaisia rakenteita, joilla kullakin on oma 
kasvitieteellinen taustansa. Siellä on mm . 
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Kuva 6. Kurjenkello, Campanula persicifolia. 
Maan muoto on upea. Kukassa on sen kuva 
pienenä. 

eri ilmastovyöhykkeiden kasvillisuutta var
ten omat tarhat: viileä luolamainen inver
siotarha alpiiniselle ja himalajiselle laj istol
le sekä puoleksi vuodeksi peitettävä tarha 
Välimeren alueen kasveja varten. Siinä kas
vaa mm. eukalyptuksia (Eucalyptus), laake
ripuu (Laurus nobilis), granaattiomena 
(Punica granatum) ja viikuna (Ficus carica). 
Mielenkiintoisia ovat myös vanhoihin juot
toaltaisiin perustetut miniatyyripuutarhat 
ja kivikkokasvimuurit. iissä tulee hyvin 
esiin pienten kasvien kauneus. 

Puutarhan perusrakenne on hoidon kan
nalta hyvä: nurmikentät ovat selkeitä au
keita ja puut ja pensaat ovat monilajisina 
ryhminä. Tallaisissa ryhmissä saattoi verra
ta mm. pajuja toisiinsa. iitä onkin 450 
taksonia . Tuhkapensaita ( Cotoneasrer) on 
120 taksonia. Tamä on selkeä puutarha, 
jossa on helppo opiskella lajistoa omin
päm. 

Iltapäivällä tutustuimme Telciin, hie
noimpaan Tsekkoslovakian säilyneistä kes
kiaikaisista kaupungeista . Aloimme kier
roksen linnan puistosta kaupungin laidalta. 
Goottilaistyylinen linna oli 1500-luvulla 
muodistettu renessanssin tyyliin ja samalla 
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oli perustettu puutarha. Sen reunalla ole
van vanhan, valtavan lehmuksen kannon 
sanotaan olevan tältä ajalta peräisin. Van
himmalta ajalta on jäljellä myös osa valli
hautaa. Puiston vapaamuotoisessa laajen
nuksessa kasvoi myös hyvin vanhoja ja 
kookkaita pu ita, punatammen (Quercus 
rubra) ympärykseksi mitattiin 400 cm ja 
isolehtilehmuksen 725 cm. Valtavia ovat 
myös kanadanhemlokki (Tsuga canadensis) 
ja nopeakasvuinen leppäristeymä (Alnus X 
spaethii), kurilienlehtikuusi (Larix gmelinii 
var. japonica) sekä strobusmänty (Pinus 
srrobus). 

Linnalta kuljimme vallihaudan yli kau
pungin portille ja sieltä pienelle kirkon ja 
kirkollisten koulujen muodostamalle auki
olle. Mutkitteleva kuja jatkui avautuen jyr
kän mutkan jälkeen suu.relle to rille. Se on 
muodoltaan epäsymmetrinen ja sen halkai
see kaupungin pääkatu. Pervaristalojen re
nessanss iaikaisten julkisivujen rivit rajaa
vat toriti lan ti ukasti. 

Tämän historiallisen ja kaupu nkiraken
nusta iteellisen elämyksen jälkeen jatkoim
me matkaa kohti erästä va nhirnm istä olut
kaupungeista: Cesce Budejovicea . Ohitim
me mm. mielenkiintoisen talousmetsän, 
missä kasvatetaan männikön alla vesamet
sätaloutena tammea. 

Lauantai 16.7. (Ceske Budejovice
Marianske Lazne - Plzeii) 

Matka jatkui halki maanviljelysmaisemien, 
ohi renessanssilinnojen ja niitä ympäröi
vien kylien. Maisemaa rikastuttivat monet 
pienet järvet, jotka on jo kauan sitten kai
vettu kuivattamaan aJavaa maata. Saa
vuimme sateiseen Marien Baadiin lounasai
kaan. 

Tutustuimme tämän nuoren, vasta vuon
na 1817 perustetun kylpyläkaupungin hy
vin hoidettuihin puistoihin ja koristeelli
seen kertaustyyliarkkitehtuuriin. Maiste
limme myös paikallisten lähteiden paranta
via vesiä. Ne eivät kuitenkaan tehonneet 
kenenkään jääluolalta hankkimaan fluns
saan. Kaupungin viheralueet olivat paitsi 
hyvinhoidettuja myös alunperin oikein si
joitettuja ja mitoitettu ja suhteessa rakenta
miseen ja kylpylätoimintaan. Puistojen 
puusto on pääasiassa kotimaista lajistoa, 
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vierasperäisiä lajeja on käytetty vain harki
ten koristeena. äitä olivat esimerkiksi 
vuorivaahteran keltakirjavalehtinen lajike 
(Acer pseudoplaranus 'Aureovariegata ') ja 
sinikuusilajike (Picea pungens 'Fiirst Bisch
mark') ja aitopihta (Abies procera). Ta petti
ryhmiä on vielä vanhoissa muodoissaan ja 
niiden kanssa astioissa agaveja ja palmuja. 

Sunnuntai 17.7. (Pizeii- Praha) 

Ajoimme aamulla suoraan Prahaan. Päi
vän kuluessa ehdimme tutustua viiteen eri
tyyppiseen kaupungin yli 200:sta puistosta. 
Aloimme 'Kuninkaan puutarhasta'. Se 
ulottuu linnalta Vltava-jokeen. Se on ollut 
kuninkaan metsästyspuisto 1200-luvulta 
asti, kunnes 1800-luvulla se avattiin praha
laisille. 

Puisto on , huolimatta keskeisestä sijain
nistaan, villiintyneen tuntuinen. Salaojitus 
ei toimi ja näkymäakselit ovat kasvaneet 
umpeen. Ruususen uni jatkuu , kunnes pää
tetään uuden liikenneväylän sijoittamises
ta. Suurista vanhoista puista pidetään silti 
hyvää huolta. ykyaikaisen puukirurgian 
jälkenä on mm. kaksihaaraisen revenneen 
talvitammen (Quercus petraea) siististi hoi
dettu arpi. Vanhoja suuria puita on tiheäs
sä, mm. kirjavalehtinen saamivaahtera 
(Acer negundo 'Variegata'), aitopihta, kor
keaksi kasvatettu kyynelkoivu (Berula pen
dula 'Youngii'), suosypressi (Taxodium as
cendens), sinisaarni (Fraxinus quadrangula
ra) , keltahevoskastanja (Aesculus ocrandra) , 
kultalehtikuusi (Pseudolarix amabilis) sekä 
vaalealehtinen plataani (Piaranus acerifolia 
'Sutneri') ja itsestään siemenestä leviävä 
kappadokianvaahtera (Acer cappadoci
cum). Hemesypressi (Chamaecyparis pisife
ra) on kasvatettu hauskaksi ringiksi punai
sia pylväitä , joiden ylle latvukset muodos
tava pörröisen vihreän katon . 

Kaarlen puutarha on pieni , entiselle au
kiolle perustettu puisto. Sen ympärillä pyö
rii vilkas liikenne, josta puiston sisäosa on 
eristetty tehokkaasti korkeiden pensaiden 
ja puiden muurilla. Puiston keskiosa on 
avoin ja koristettu kukkivin yk ittäispuin: 
eräs vaahteralaji (Acer X zoeschense), riip
patammi (Quercus robur ' Pendula ') ja ju
maltenpuu (Ailanrhus alrissima). Käytetyi -
tä lajeista on 90% ulkomaisia ja valinnan 
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perusteena on ollut saasteenkestävyys. 
Suosituimmat lajit ovat pagodipuu 
(Sophora japonica) , keltakukkainen Koel
reureria panicu!ara, Prunus mahaleb , hopea
vaahtera (Acer saccharinum) sekä plataanit. 
Saasteisten katujen katupuina ovat yleisiä 
valeakaas ia (Robinia pseudoacacia) ja ju
maltenpuu, jonka kaikki Prahassa olevat 
yksi löt ovat sa maa kloonia. Lehmukset ja 
vaahtera t eivät me nesty. Suosittuja pensai
ta saasteisilla paikoi lla ovat taikinamarja 
(Ribes alpinum), rusokuusama (Lonicera ra
rarica), piha- ja kiinansyreeni (Syringa vul
garis, S. cinensis) sekä jasmikkeet 
(Philadelphus). 

''Trädgårdsama törerna' ' 

Ulkomaisten sisarjärjestöjemme esittelyvuorossa 
o n nyt Sä llskape t Trädgårdsamatörerna (STA) 
Ruo tsis ta . Järjestö on laatinut itsestään seuraa
van esittelyn: 'Bäsra odlarenwsiasr! Sedan 50 år 
är STA. som der framgår av bilagd broschyr, en 
ideell förening för rrädgårdsamatörer såväl som 
för professionella inom horticulruren. Anraler 
medlemmar är ca 3000 och finns spridda i hela 
orden. Inrresser för STA är ökande. Der gäller 
även Finland men jämfört med övriga nordisku 
Iänder är anraler finländska STA:are fåraliga. Vi 
rror knappasr 011 der beror på all inrresset för 
trädgårdsodling oclz STA skulle vara mindre i 
Finland än i övriga Norden uran på all STA är 
dåligr känr. Narurligrvis finns der många som 
redan är medlemmar i finländska föreningar men 
vi rror arr der inre hindrar all man också bli 
medlem in STA. Vår förhoppning är all STA skall 
få en bred nordisk förangring och spridning. Od
lingserfarenhererna i de oliko länderna kan ju 
överföras tili andraför ömsesidig glädje och ny t ta. 
STA är en bred organisarion med många oliko 
inrresseinrikrningar från dendrologi tili alpinum 
(srenparri). Emellerrid beror STA:s verksamher på 
medlemmamas akrivirer oclz initiariv. lnnelzåller i 
vår ridskrift TA beror helr på medlemnwrnas egna 
bidrag. Vi vänrar på Din arrikel. VALKOMNA! 
Sällskaper Trädgårdsamatörema.' Tekstissä mai
nitusta esitteestä saa kopion kääntymällä kirjeit
se Sorbifolian toimituksen puoleen. 

STA:n kuuluu pääasiassa kivikkokasviharras
tajia, mutta monet harrastavat myös muita pe
rennoja ja puuvartisia kasveja. Harrastuksen 
monipuolisuus seli tt yy sillä. että yhdistykseen 
kuuluvilla on yleensä oma puutarha, jossa he 
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Wallensteinin puuta rha o n muotopuu
tarha, rekonstruktio renessanssiajalta . Se 
on hieno , leikatuin valkopyökkiaidantein 
rajattu tilasarja patsaineen ja vesialta ineen. 
Siellä pidetään ulkoilmakonsertteja. 

Vajonove Sadi puutarha on taas vanha 
hedelmäpuutarha. Siellä on omena-, pääry
nä-, kirsikka- ja pähkinäpu ide n alle laitettu 
modernien veistosten vaihtuva näyttely . 

I llalla väsyneet ja hyvin tyytyväise t mat
ka laiset kokoontuivat pieneen juhlaan, 
missä kiitimme oppaitamme Susannaa , 
Ivania ja Jifiä sekä matkanjohtajaamme 
Aulikkia erinomaisesti järjestetystä ja on
nistuneesta matkasta. 

kasvattavat kasvejaan - ja eihän voi ajatella 
puutarhaa ilman puita! 

Yhdistys julkaisee omaa lehteä "Trädgårdsa
matören", joka ilmestyy viisi kertaa vuodessa. 
Lehti on isokokoinen ja ainakin viimeisin nume
ro oli kokonaan värikuvallinen. Vuoden viimei
sessä numerossa o n n. 2000 kasvilajia sisältävä 
siemen luettelo, josta jäsenet voivat tilata sieme
niä. Lisäksi seura järjestää jokakesäisen kokouk
sen retkeilyineen Ruotsissa ja lisäksi ulkomaan 
matkoja (mm. Kiinassa o n käyty). Jäsenet saavat 
myös osoi tteellisen jäsen luettelon, josta olen to
dennut olevan apua niin matkoja suunniteltaessa 
kuin kasveja ja kokemuksia vaihdettaessa . Ruot
sissa on toiminnassa myös 15 paikalliskerhoa . 

Seurassa on jäseniä n. 3000 kaikista Pohjois
maista, mutta ihmeen vähän Suomesta. Jäsenlu
enelon suomenkielisis tä nimistä päätellen moni 
Ruotsissa asuva suomalainen kuuluu seuraan. 
Vaikka seuran nimi "Trägårdsamatörerna" sa
nanmukaisesti kääntäen tarkoittaa puutarha
amatöörejä , on monesta seuran jäsenestä kehi t
tynyt alallaan todellisia spesialisteja. Sen saauoi
vat oman seuramme jäsenet kokea vuoden 1984 
kesäretkellä tutustuessaan Svante Andreansso
nin hienoon ja monilajiseen puutarhaan Kinnas
sa Göteborgin lähellä. STA:n jäsenten käytössä 
on myös dia-arkisto ja kirjasto. Jäseneksi voi 
liittyä maksamalla jäsenmaksun Skr. 85:
Ruotsiin STA:n postisiirtotille ja vastaanottajak
si merkitään Sällskapet Trädgårdsamatörerna. 
- Lopuksi maininakoon , että Trädgårdsamatö
ren-lehden vuosikerrat vuodesta 1967 lähtien 
ovat lainattavissa seuramme kirjastosta. 

-Pentti Alanko 
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Kuusi männyn loisena 

Seppo Kivistö 

Mynämäen kunnan Lapinluhdassa 
kasvaa erikoinen puu . Männyn (Pinus 
sylvestris) rungosta noin seitsemän 
metrin korkeudesta lähtee mäntyyn 
kiinni kasvanut ja siitä ravinteensa ot
tava 5-6-metrinen kuusen (Picea abies 
susp. abies) latva (kuva 1 ). Latvus kier
tyy tyviosastaan männyn ympärille ja 
nousee siitä ylöspäin. Kuusen latvus on 
selvästi kitukasvuinen, mutta on näin 
elänyt jo runsaasti parikymmentä 
vuotta. Puu sijaitsee pienen taimikon 
keskellä yksinäisenä jättöpuuna ja nä
kyy hyvin noin 30 metrin päässä ole
valle Järvenkulman yksityistielle. 

Itse olen nähnyt puun ensi kerran 
kesällä 1972. Puun löytäjää on kuiten
kin vaikea nimetä. Metsätalousneuvoja 
Martti Vehmas oli kuitenkin jo näyttä
nyt puun seuraajalleen Olli Mäkipäälle 
joskus 1970-luvun alussa. 

Mikä sitten on luonnonoikun synty
historia? Männyn lähellä kasvoi sitä 
selvästi pienempi kuusi, joka ilmeisesti 
myrskyssä kaatui päin mäntyä ja jäi 
nojaamaan sen runkoa vasten. Kuusen 
latvus jatkoi kasvuaan ja hakeutui 
kohti valoa männyn oksien Iomitse 
runkoa kiertäen ja sii tä tukea ottaen. 
Tuulen taivutellessa puita hiertyi ilmei
sesti kummankin kaarna rikki, jolloin 
puiden nestevirtaukset pääsivät yhty
mään ja puut kasvoivat yhteen . Lopul
lisesti yhteiselämä alkoi, kun metsän
hakkuun yhteydessä metsuri sahasi 
kuusen tyveltä poikki ja yritti saada 
sitä kaatumaan. Kuusi ei kuitenkaan 
irronnut männyn syleilystä ja niin se 
oli jätettävä roikkumaan paikalleen. 
Myöhemmin kuusen tyviosa lahosi 
pois , mutta latvus jatkaa edelleen kas
vuaan. Vuonna 1972 näkyi vielä puiden 
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Ku va 1. Mäntyyn (Pinus sylvesrris) on kasvanut 
kiinni sii tä ravinteensa ouava 5-6-metrinen kuu
sen (Picea abies subsp. abies) latva. Mynämä ki , 
Lapinluhta , 11 . 10. 1987. - Valokuva Tarmo Vir
tanen. 

yhtymäkohdan alapuolella pätkä kui
vunu ttakuusen runkoa. Liittymäkohta 
näyttää nyt hyvin kylestyneeltä ja ter
veeltä. 
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Uusimmat dendrologiset käsikirjat 

Pentti Ala nko 

Jokaisen dendrologinen tulisi seura ta tiivisti alan 
kirja ll isuutta. Harrastuksensa laajuudesta ja sen 
suuntautumisesta riippuu, mitkä kirjat ovat kul
lekin sopivia. Sorbifolian edeltäjässä Dendrolo
gian Seuran Tiedotuksissa on ollut viimeksi kat
saus dendrologiseen kirjallisuuteen vuonna 1980 
(Alanko 1980). Sorbifoliassa 1988(2):56 luvattiin
kin uusi katsaus saatavilla olevaan dendrologi
seen kirjallisuuteen. Sitä on ilmestynytkin run
saasti, etenk in ulkomailla. Ne teokset , jotka on 
esitelty Sorbifoliassa , jätetään tässä vähemmälle 
huomiolle viittaamalla va in numeroon, jossa se
lostus on. 

Kotimaisia kirjoja 

Seuran oma hanke kotimaisen dendro logisen 
määrityskirjan aikaansaamiseksi on loppusuo
ralla ja teos ilmestyy lähiaikoina. 

Kotimaista dendrologista kirjallisuutta ei ole 
ilmestynyt kovin paljon. Käyttökelpoisia oppaita 
ovat mm. Puutarha liiton julkaisema 'Kaunis ko
tipiha ' , Kaukovirran, Ylätalon ja Tegelin monis
te 'Puuvartiset koristekasvit (ks. Sorbifolia 
1987(2):72) ja Alangon 'Puut ja pensaat'. Weilin 
& Göösin viisiosaisen teossarjan 'Suomalainen 
puutarha' ensimmäinen osa ilmestyi viime ke
väänä ja siihen sisä ltyivä t myös puuvartiset ko
ristekasvit. WSOY:n kustannuksella ilmestynyt 
neliosainen 'Kodin suuri puutarhakirja' sisälsi 
toisessa osassaan koristekasvit ja viimeisessä 
osassaan Jaajan kasvikuvaston , kasvitietosana
kirjan, joka sisältää myös puuvartiset kasvit. 
Otavan v. 1983 julkaisema 'Otavan suuri puutar
hakirja' sisältää myös puut ja pensaat (Sorbifolia 
1983(3):142). 

Kotimaisista alan kirjoista mainittakoon vielä 
Kaarnan 'Puutaulukot' (Sorbifolia 1984(3): 134), 
joka sisältää paljon dendrologista tietoa. Esitte
lyttä on jäänyt perusteellinen selvitys Metsäntut
kimuslaitoksen arboretumeissa tehtyjen dendro
logisten koeviljelysten tuloksista (Lähde, E., 
Werren , M. , Etholen, K. ja Silander, V. 1984: 
Ulkomaisten havupuulajien varttuneista viljel
mistä maassamme). Se on ilmestynyt Metsäntut
kimuslaitoksen julkaisusarjassa Communicati
ones lnstituti Forestalis Fenniae numerona 125. 

Pienikokoinen , mutta silti käyttökelpoi nen 
kirjanen on Sinikka euvosen v. 1982 toimitta
mana julkaistu 'Puutarhakasvit' Weilin & Göö
sin 'Tietoniekat'-sarjassa (Sorbifolia 1982(4): 
189-190). Kirjassa on värikuvin esitelty myös 
tavallisimmat koristepensaat. Kuvitus on suu
rimmaksi osaksi kotimaista. Kirjassa on esitelty 
650 kasvia. Samalta kustantajalta on tullut v. 
1982 Keith Rustforthin 'Lehti- ja havupuut' Arto 
Kurton Suomen oloihin soveltamana (Sorbifolia 
1982(4): 189-190. 

aapurimaiden dendrologiaa 

Muissa Pohjoismaissa on ilmestynyt runsaasti 
dendrologeja kiinnostavaa kirjallisu utta. Pohjo
lan toistaiseksi paras dendrologinen käsik irja on 
kuitenkin vielä tanskalaisten 'Havens plantelek
sikon , Traer og buske, 1-11 (Sorbifolia 
1980(4): 188-189 ). , orjassa on ilmestynyt run
saasti kuvitettu Hansenin 'Prydbusker og traer 
för norske hager'. Tastä kirjasta saa hyvin se lvää 
ruotsinkielen taidolla. Siinä esite lty lajista on 
meille osittain vieras , sillä mukana on koko 
joukko sellaisia kasveja, joita meillä ei voi viljellä 
tai ei ainakaan voida suositella yleiseen viljelyyn. 

orjassa on ilmestynyt myös talvikasvio (Batta 
ja Sandved 1981: Traer og buske om vin tern 1- 11 , 
Sorbifolia 1987( 1 ): 16). 

Ruotsissa on ilmestynyt useita dendrologisia 
kirjoja . Sorbifoliassa (1984(4): 164) niistä on ollut 
selostus ilssonin lehtipuita ja pensaita sekä 
havukasveja käsittelevistä teoksista (Lövträd 
och buskar, Barrväxter). äissä kirjoissa on 
piirroskuvin esitelty Ruotsissa saatavilla oleva 
lajista. Hyvin kiintoisa , suorastaan jännittävä on 
Tor itzeliuksen muistelmateos 'Träd, nära och 
fjärran' (Sorbifolia 1984( 1 ):40-41 ). Kirjaa ei enää 
saa kirjakaupoista, mutta sitä on saatavilla 
osoitteesta Movium, Sveriges Landbruksuniver
sitet , S-230 53 Alnarp , Sverige. Tutustumisen 
arvoinen on myös alkuaan opinnäytetyönä ja 
vuonna 1988 myös kirjana ilmestynyt Allan Gun
narssonin 'Träden i människan'(Kustantaja: Ra
ben & Sjögren , hinta Skr. 172:-), jonka alaotsik
ko: 'om människans upplevelse av träden' ker
tookin kirjan sisällöstä. Kirjassa on aluksi ker-
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rottu yleistä puista uskonnoissa, mytologiassa, 
kirjallisuudessa ja taiteessa. Loppuosassa käsi
tellään yksitoista puulajia perusteellisesti (nimi, 
levinneisyys, kasvupaikkavaatimukset , lajille 
tunnusomaise t piirteet , käyttö ennen ja nyt , ko. 
puulaji uskonnossa, mytologiassa ja kansan ta
voissa sekä taiteessa ja kirjallisuudessa). Sorbifo
liassa (1988(3): 143) on esitelty myös ruotsinmaa
lainen ' Biommor och buskar'-kasvikuvasto. 

Naapurimaissa pysyen esiteltiin jo ensimmäi
sessä dendrologista kirjallisuutta käs ittelevässä 
katsauksessa ees tiläinen Laasin 'Dendrologian' 
ensimmäinen painos (Alanko 1972). Kun viime 
vuonna ilmestynyt uusi painos saadaan meille, 
esitellään se Sorbifoliassa. Tallinnan kirjakau
poista teos oli jo loppunut tänä syksynä . Neu
vostoliitossa on ilmestynyt hyvin runsaasti den
drologista kirjallisuutta , joka on meillä täysin 
tuntematonta. Onkohan jäsenistön keskuudessa 
joku venäjänkielen taitoinen , joka on sitä seu
rannut ja kirjo ittaisi siitä katsauksen lehteemme? 

Länsi- ja keskieurooppalaista alan kirjallisuutta 

Tämän päivän dendrologeilla ei tosiaankaan ole 
puutetta hyvistä käsikirjoista (vrt. Alanko 1988). 

iin Fitschenin , Kriissmannin kuin Rehderin 
käsiki rjoista on tullut uudet painokset. Valitetta
vasti Fitschenin 'Gehölzflora' saksankielisenä ei 
saa meillä kovinkaan suurta levikkiä. Uusi pai
nos vuodelta 1987 ei myöskään mahdu enää 
taskuun , niinkuin edellinen painos vuodelta 1977 
(Sorbifolia 1977(3):1ll-112), jota itse pidä n aina 
mukanani. Teoshan on rakenteeltaan pelkästään 
määrityskaavoihin rajoittunut , mutta uudessa 
pa inoksessa on myös runsas piirroskuvitus (805 
kuvaa). Saksankielen taitoiselle dendrologille se 
on välttämätön käsikirja. 

Saksankieltä taitamattomalle on ilmestynyt 
Kriissmanin kuuluista käsikirjoista englannin
kieliset painokset vuosina 1984-1986 (Manual of 
cultivated conifers, Manual of cult ivated bro
ad-leaved trees and shrubs I-III). Samoin on 
tullut uusi pa inos Rehderin 'Manual of trees and 
shrubs' vuodelta 1940, joka on yhä voi ttamaton 
dendrologinen käsikirja , vaikkei siinä kuvitusta 
o lekaan! 

Niin saksan- kuin englanninkielellä on ilmes
tynyt runsaas ti dendrologista kirjallisuutta. Täs
sä voidaan mai nita vain eräitä kiinnostavimmis
ta. J . Chmelarin ja W. Meuselin kirja 'Die 
Weiden Europas' on ilmestynyt laajennettuna 
kol mantena painoksena vuonna 1986. Tämä Eu
roopan pajuja esittelevä kirja on ilmestynyt sar-
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jan " Die neue Brehm Biicherei" numerona 527. 
Sen kustantaja on A. Ziemsen Verlag, Luther
stadt , hinta DM 14,50 (Vrt . Sorbifolia 1977(3): 
110-111). Pajuista ja poppeleista kii nnostuneille 
löytyy paljon hyödyllistä tietoa myös R. D. 
Meik len kirjasta ' Willows and poplars of Great 
Britai n and lreland' (B. S. B. Handbook 4) 
vuodelta 1984. Kustantaja on Botanical Society 
of the British Isles , London. Siinä esitellään 
kaikki Brittei n saarilla luonnonvaraiset ja villi
ytyneet pajut hyvien piirrosten kera. Poppeleit
ten osalta kirjasta ei sensijaan ole meille pa ljon
kaan iloa ja niitä käsitelläänkin kirjan 198 sivusta 
vai n 20 sivun ve rran. 

Erään dendrologisen perusteoksen, Beanin 
'Trees and shrubs hardy in the Brit ish lsles I- IV' 
lisäosa ('Supplement') on ilmestynyt tämän vuo
den aikana D. L. Clarken kirjoittamana. Siinä 
on saatettu koko teossarjan nimistö ajan tasalle, 
otettu mukaan uudet lajit ja lajikkeet. Mukana 
on myös erilliset luvut taudeista ja tuholaisista. 
Lisäosa on varmaan tarpeellinen kaikille , joilla 
on teoksen aikaisemmat osa t (432 s., hin ta 37 
G P). Englantilainen e.m. ' Lehti- ja havupuut' 
-kirjan tekijä on julkaissu t kirjan havupuista 
(Rushforth , K. 1987: Conifers . 232 s.). Kirjassa 
on sekä värikuvia että piirroksia). Jo useina 
painoksina on ilmestynyt englantilainen ' Hilliers 
Colour Dictionary of trees and shrubs'. Kolman
nessa painoksessa vuodelta 1984 oli 323 sivua ja 
600 värikuvaa. Kirjassa esitellään lyhyesti n. 
3500 puuvanista kasvilajia ja -lajiketta . 

Talvidendrologiaa esin eleviä kirjoja on ilmes
tynyt usei takin, mm . Godet'in ' Knospe und 
Zweige den ein hei mischen Baum- und Strauch
arten' (Sorb ifolia 1983( 1):43). Kirja on käännetty 
myös ruo tsiksi. Kuusiosaiseksi suunnitellusta 
Euroopan puutarhakasvien kasviosta "The Eu
ropean Garden Flora" on ilmestynyt kaksi osaa, 
joista ensimmäisessä on mm. havupuut (The 
European Garden Flora I. 1986. - 350 s.). Teos 
on niin lasin alla kuin avomaalla viljeltyjen 
viljelyskasvien käsikirja ja määritysopas. 

Kirjallisuutta 

Alanko, P. 1972: Dendrologisesta kirjallisuudes
ta. - Dendrologian Seuran tiedotuksia 
3(2):27-30. 

Alanko, P. 1980: Uusinta dendrologista kirjalli 
suutta. - Dendrologian Seuran Tiedotuksia 
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Alanko,P. 1988: Uusinta dendrologista kirjalli
suutta. - Sorbifolia 19(2):56. 
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Ruotsin kuninkaan tammi Tallinnassa 

Heldur Sander 

Sander, H., 1989: Ruotsin kuninkaan tammi Tallinnassa. (The oak of the King of 
Sweden in Tallinn, Estonian SSR , UdSSR).- Sorbifolia 20(1 ):43-44. 

The author briefly describes the history of a common oak (Quercus robur) , which 
was planted by Gustaf V, King of Sweden in Kadrioru Castle Park 28 .7.1929 in 
honour of His Majesty's visit to the Estonian Republic. 

Heldur Sander, Eesri NSV Teadusre Akadeemia, Tallinna Boranikaaed, Kloosrrimersa 
ree 44, Tallinn, Esronian SSR, UdSSR. 

Ruotsin kuningas Kustaa V teki va ltio
vierailun 27.-28.6. 1929 vasta kymme
nen vuotta itsenäisenä olleeseen Vi
roon , mikä si lloisissa oloissa. oli suur
tapahtuma virolaisten kannalta. Oli
han kulunut noin 130 vuotta siitä, kun 
viimeksi ruotsalainen hallitsija o li näh
ty Viron maaperällä. 

Kuningas lähti kesäkuun 26. päivänä 
1929 klo 14 panssarilaiva Sverigellä 
Tukholmasta ja laiva kiinnittyi Tallin
nan sataman laituriin seuraavana päi
vänä klo 11.40. Kuninkaan viera iluoh
jelma oli suunniteltu hyvin monipuoli-

Kuva 1. Ruotsin ku
ninkaan tammi Kadri
orun linnanpuistossa 
Tallinnassa 3.7.1986. 
- Valokuva Pentti 
Alanko. 

Fig. 1. Quercus robur 
planted in 1929 in 
Kadrioru Castle Park 
by Gus taf V, King of 
Sweden . - Photo
graph Pentti Alanko 
1986. 

seksi ja sanomalehti "Vaba Maa" kir
joitti siitä laajasti . 

Perjantai-iltana 28. päivänä Kadri
orun linnanpuistossa pidettiin kunin
kaan kunniaksi suuri puistojuhla, joka 
huipentui klo 18 Kustaa V:n istuttaessa 
käyntinsä muistoksi tammen (Quercus 
robur) puistoon. Tamän jälkeen mies
kuoro viritti "Eestimaa, mu isamaa" -
laulun. Juhlan päätyttyä Ruotsin ku
ningasta saattoi kunniavartiona ko
konainen ratsuväen eskadroona hänen 
siirtyessään Baltian asemalle jatkaak
seen matkaa Riikaan, Latviaan. Puun 
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istuttamisesta tehtiin myöhemmin pos
tikortti. 

Noorseppade malev -nimisen nuori
soseuran jäsenet lupasivat huolehtia 
puusta, kunnes se oli kasvanut täyteen 
mittaansa. Istuttamista seuranneina 
päivinä seuran jäsenistä ainakin yksi 
poika ja tyttö seisoivat vuorollaan 
kunniavartiona kuninkaan tammen 
kummankin puolen. 

Tammen luona on ollut muistokivi 
laattoineen, mutta laatan hävittyä ki
ven tarkoitusta ei enää ole muistettu. 
Linnanpuiston entisen työntekijän No
ra Tamroojan mukaan puu istutettiin 
ns. yläpuutarhaan, jossa nykyään on 
veistoksia; mm. muistokivi on eraan 
veistoksen jalustana. Nora Tamrooja 

Kirjallisuutta 

Piispala, E. 1988: Alkulan puulajipolku. - Vaasan 
kaupungin ympäristönsuojelulautakunnan julkaisu 
1988(3):1-28. 

Esite llessään Helsingin kaupungin arboretumin 
opaskirjasta (Sorbifolia 1987(4): 197) Risto Mur
to peräänkuuluttaa vastaavanlaisia opaskirjasia 
muualtakin maasta. Yksi se llainen onkin viime 
syksynä tullut toi mituksen tietoon, nimittä in Al
kulan puulajipolun opas Vaasasta . Polkuopas on 
innokkaan vaasalaisen dendrologin ja seuramme 
aktiivisen jäsenen Eija Piispala n käsialaa. Hän 
on jo usean vuoden ajan tutkinut Vaasan den
drologiaa , mistä on osoituksena monet Helsin
gin yliopiston kasvimuseoon tallennetut , erin
omaisin tiedoin varustetut ja hyvi n prässätyt 
kasvinäytteet sekä kirjoitus Wolffin puiston puu
vartisista kasveista (ks . Dendrologian Seuran 
Tied. 1980). Muistamme hänet myös monilta 
retkiltämme, ja hän toimi myös oppaanamme 
seuramme kesäretkellä Vaasassa vuonna 1983. 

Puulajipolkuoppaan a lussa kerrotaan Alkulan 
alueen historiasta , jonka jälkeen alkaa maastoon 
merkityn puulajipolun kuvaus rastikohdittain, 
joi ta on yh teensä 17 . Oppaassa kiinnitetään huo-
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tiesi kuitenkin näyttää oikean puun 
tämän kirjoittajalle. 

Tammi oli ollut istutettaessa 6-met
rinen ja läpimitaltaan 6 cm. Marras
kuun 17. päivänä 1988 kirjoittajan te
kemän mittauksen mukaan sen kor
keus oli 13,8 m ia läpimitta 61 cm 
(ympärysmitta 191 cm). Kuninkaan 
tammi (kuva 1) on siten 60 vuoden 
aikana kasvanut korkeutta 7,8 m. 

Olisi korkea aika nostaa puun arvo 
jälleen entiselleen, asettaa muistolaatta 
jälleen paikoilleen ja merkitä tämä 
Ruotsin kuninkaan tammi matkailu
kohteiden joukkoon. Meille virolaisille 
kuuluu tällainen tehtävä sen vuoksi, 
että pidämme yhä 1600-lukua vanhana 
hyvänä Ruotsin aikana. 

miota tavallisimpiin puu- ja pensaslajeihin. iis
tä on lyhyesti mainittu tunnistamisen kannalta 
tärkeimpiä asioita . Myös lajin luontainen levin
neisyysal ue on mainittu , sekä sen esiintymisestä 
meillä viljeltynä. Piirrokset ovat Sirkka Starckin 
käsialaa. Oppaassa on keskiaukealla puulajipo
lun kartta ja takakannessa opaskartta Vaasan 
ympäristöstä, josta löytyy puulajipolun sijainti. 
Takakannen sisäsivulla on luettelo rasteittain 
polun varrella tavattavista puuvartisista kasveis
ta. Etukannen sisäsivulla on lyhyt polun esittely, 
maininta paikoista, joista julkaisua on saatavilla 
sekä kirjallisuutta puista ja pensaista kiinnostu
neille. Tässä yhteydessä on esitelty myös Den
drologian Seura. 

Alkulan puulajipolkuopasta saa Vaasan kau
pungin ympäristönsuojeluosastolta, os . Kirkko
puistikko 22 B, 65100 Vaasa, puh. 961-251200. 
Onnittelemme Eija Piispalaa hyvin tehdystä puu
lajipolkuoppaasta. Toivomme sen kannustavan 
jäseniämme ja jäsenkerhojamme maan eri puolil
la aikaansaamaan lisää samanlaisia oppaita. 
Dendrologian Seura pyrkii auttamaan oppaiden 
teossa. - Penui Alanko. 



SORBIFOLIA 20(1) 1989 45 

Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet r.y. 

Toimintakertomus 1988 

Vuosi 1988 oli seuran 19. toimintavuosi. Tar
keimmät aktiivisuuden muodot o liva t retkeilyt, 
kokoukse t ja lehden julkaiseminen; uutena toi
mintamuotona oliva t puiden tunnistamiskurss it. 
"Vuoden Puu" nimettiin 12. kerran ja vuorossa 
o li saa rni . Seuramme oli myös a ktii visesti muka
na järjestämässä Suomen kansallispuun äänes
tys tä, minkä tulo ksena maamme kansa llispuun 
arvoni men sai rauduskoivu . 

Ha ll itus ja toi mihenkilöt 

Hallit uksen puheenjohtajana toimi MML J ouni 
Mikola ja va rapuheenjohtaja na FL Ta pio Lind
holm. Muut hallituksen jäsenet oliva t professori 
Max . Hagman, lehtori Tapio K. Kallio, toimitta
ja Nii lo Ka rhu , horto no mi Mikko Koivis toinen, 
FT Aune Ko po nen , MMK Martti Lepistö, FK 
Risto Murto, ma isema-arkkitehti Anne Rihtnie
mi , taimistoviljelijä Holge r To lppo la, MMK 
Ma rtt i Venäläinen ja MMK Anneli Viherä-Aar
nio. Varajäsenet olivat ylipuutarhuri Pentti 
Alanko, MMK Matti Luostarinen ja maisema
arkkitehti Anne Mäkynen . 

Seuran sih tee rinä toi mi Anneli Viherä-Aamio , 
varainhoi taja na Anne Mä kynen ja kirjastonhoi
tajana Aune Kopo nen . Seuran tiedo llajana toimi 
Anne Rihtniemi. Lehden päätoimittajana toimi 
Risto Murto , to imittajana Pentti Alanko ja toi
mitussihteerinä Leena Helynranta . Vuoden Puu
vas taava na toimi Martti Venäläi nen . 

Hallitus kokoontui yhteensä 9 kertaa , kolme 
kertaa ennen vuosikokousta ja kuusi kertaa sen 
jälkeen. 

Kokoukset, esitelmät ilaisuudet ja näytte lyt 

Vuosikokous pidettiin 23.2. Tieteellisten Seurain 
Talolla Helsingissä. Läsnä o li 33 jäsentä. Varsi
nais ten kokousasioiden jälkeen Au likki Kauppi
la kertoi menneen kesän Pirkanmaan retkestä 
d iak uvin, ja Anneli Viherä-Aamio piti vuosiko
kousesitelmän aiheesta: "Monipuolinen paju -
pajujen käytön ja tutkimuksen vaihei ta". 

Syyskokous ja pikkujoulu pidetti in 23.11. vas
tavalitun kansallispuun , rauduskoivun , merkeis
sä Kansallispankin kansallissalissa Helsingissä. 
Läsnä o li 53 henkeä. Tilaisuudessa FK Seppo 
Vuokko piti diaesityksen rauduskoivun ekologi
asta, ystävistä ja viho llisista. Tapio K. Kallio 
esi tti kuvia seuran kesäretkellä Tsek koslovaki
aan. Jäähyväisinä saamelle puheenjohtaja ker
taili saamen vuoden ta pahtumia ja kertoi saar-

nen varhaisista käyttömuodoista, sekä julkisti 
Vuoden Puun 1989, suomenpihlajan . 

Metsäviikolla järjestettiin T ie tee llisten Seurain 
Talolla Vuoden Puu -aiheinen esitelmätilaisuus, 
jossa oli läsnä 36 kuulijaa. T ilaisuudessa esitel
möivät tutkija Aulikk i Alanen ai hees ta "Valta
kunnallinen lehtojen suoje luo hjelma valmistu
massa" ja MMK Martti Venäläinen aiheesta 
"Saam en ja muiden jalojen leht ipuiden siemen
huolto". Puuta rha n kevät -näyttelyssä 21.-
24.4. Turussa seu ralla oli Turun paikalliskerhon 
järjestämä oma osas to, jossa jaett ii n ti etoa den
drologiasta , puuvartisista kasveista ja seuramme 
toiminnasta. 

Retkeily!, matkat 

Puistokävelyisiä ensi mmäinen järjestettiin seu
ran jäsenille 20.4. ta lvidendrologian merkeissä 
Sibeliuksen- ja Topeliuksenpuistoon Pentti Alan
gon opastuksella. Muka na o li 45 henkeä. Sibe
liuksen- ja Topeliuksenpuistossa käveltiin toista
miseen 15 .6. uuden puisto-o ppaan ja Pentti 
Alangon opastuksella. Ta mä kävely oli järjestet
ty myös yleisölle, ja mukana o li 61 henkeä. 
Kesän kolmas puistokävely suunta utui Viikin 
arboretumiin Peter Tigerstedtin ja Pentti Alan
gon johdolla. Muka na käveli 31 jäsentä . 

Kotimaan retki suuntautui tä nä vuonna Ahve
nanmaalle 10.- 13.6. H yvin o nnistuneen matkan 
järjestelyistä huolehti Anne Rihtniemi , ja oppaa
na toimi FT Carl-Adam Ha!ggström. Mukana 
oli 50 jäsentä. 

Ulkomaanmatka teht ii n 4.- 18. 7. Tsekkoslo
vakiaan. Matkan järjestelyistä huo lehtiva t Au
likki Kauppila ja Zuza na Juntunenova. Perillä 
toimiva t asiaoppaina maisema-arkkitehdit Ivan 
Juhas ja Jiri Marecek. 

Päivän mitta ise lla retkeilyllä 13.8. tutustuttiin 
saamen viljelykohteis iin ja kasva tukseen Lou
nais-Suomessa. Retkellä oli mukana 34 henkeä. 
Retken veti Robert Rainio. 

Paikalliskerhot 

Seuran paikalliskerhojen määrä kasvoi yhdellä, 
kun 18.4. perustettiin Keski-Uudenmaa n paikal
liskerho. Paikalliskerhoja o n nyt viisi. Kerhojen 
yh teyshenkilöinä toi miva t hortono mi Aila Tar
vai nen Keski-Uudenmaan kerhossa, MMM Mar
jatta Uosukainen Keski-Suo men kerhossa, kau
punginpuutarhuri Rei no Toivonen ja puutarha
amanuenssi Mirja Siuruainen Oulun kerhossa, 
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metsänhoitaja Kaarlo Ouni Tampereen kerhossa 
sekä ylipuutarhuri Arno Kasvi ja LuK Matti Yli
Pietilä Lounais-Suomen kerhossa. 

Paikalliskerhoi lla oli omaa ohjelmaa, mm. 
puistokävelyjä, kokouksia ja kursseja . 

Puiden tunnistamiskurssit 

Uutena toimi ntamuotona seu rassa olivat tänä 
vuonna puiden tunnistamiskurssit. Lajissaan en
simmäiset kurssi t järjestettiin Järvenpäässä Aila 
Tarvaisen toimesta. Populus-sukuun tutustuttiin 
3. ja 10.2. Niilo Karhun johdolla, Prunus-sukuun 
17.2. Pentti Alangon johdolla ja Abies-sukuun 
24.2 . Peter Tigerstedtin johdolla. Kurssien saa
man suuren suosion takia samat kurssit järjestet
tiin uudelleen Helsingissä kasvitieteen laitoksella 
29.3., 5.4., 12.4. ja 19.4. 

Puiden tunnistaruiskurssien yh teydessä järjes
tetyllä poppelikävelyllä 11 .5. tutustui Helsingin 
poppeleihin Seija Karhun johdolla 25 kurssilais
ta, sekä 1.6. järjestetyllä Prunus-kävelyllä Pentti 
Alangon johdolla 10 kurssilaista. 

Seuran tiedotustoiminta 

Vuoden Puu -juliste julkaistiin 10. kerran, aihee
na saami. Julisteen piirsi ja sommitteli Marja 
Koistinen, käytännön järjestelyistä huolehti Ris
to Murto. Julisteen taloudellinen tukija oli tänä 
vuonna Puukeskuksen J a lopuuosasto. Julistetta 
pai nettiin yhteensä 1000 kpl, mistä määrästä 
seura sai käyttöönsä 700 kpl , ja Puukeskus 300 
kpl. Julistetta jaettiin vapaakappaleina eri yh
teisöille ja laitoksille sekä myytiin mm. seuran 
tilaisuuksissa. 

Suurpuuoppaan kirjoittamista jatkoi työryh
mä, johon kuuluvat Pentti Alanko, Leena Hä
met-Ahti, Annikki Palmen ja Peter Tigers tedt. 
Kirjan kuvia ovat piirtäneet Marja Koistinen ja 
Anne Rihtniemi. Kirjan käsikirjoitus on nyt saa
tu va lmiiksi . 

Sorbifolia -lehti ilmestyi neljä kertaa yhteissi
vumäärän ollessa 216 sivua. Lehteen kirjoitti 32 
henkilöä, yhteensä 58 artikke lia. Päätoimittajana 
toimi Risto Murto, toimittajana Pentti Alanko ja 
toimitussihteerinä Leena Helynranta. Toimitus
kuntaan kuuluivat lisäksi Aune Koponen, Tapio 
Lindholm, J ouni Mikola , Pertti Uotila ja Vuo
den Puu -vastaavana Martti Venäläinen. 

Lehti postitettiin kaikkiaan 1552 osoitteeseen , 
joista 34 oli ulkomaille. Vapaakappaleita ja jul
kaisuvaihtokappalei ta lähetettiin kotimaassa 75 
osoi tteeseen ja ulkomaille 25 osoitteeseen . Pai
nosmäärä oli yhteensä 1700 kappaletta. Lehdellä 
oli 25 vuositilaajaa. 

Puisto-opassarjassa ilmestyi neljäs puisto
opas, "Sibeliuksen- ja Topeliuksenpuisto". Op
paan toimittamisesta vastasi puisto-opastyöryh-
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mä, johon kuuluivat Pentti Alanko, Tapio Lind
holm (toimittaja), Pekka Markkula ja Anne 
Rihtniemi. 

Seuran julkaisuja myytiin ede lleen Tieteellis
ten Seurain Valtuuskunnan kirjamyymälässä, 
Tiedeki rj assa. Sieltä voivat seuran jäsenet ostaa 
seuran julkaisuja jäsenhintaan, joka on sama 
kuin suoramyyntihinta. 

Kansallispuukampanja 

Dendrologian Seura järjesti yhdessä Suomen 
Luonnonsuojeluliiton ja Kansallispankin kanssa 
kansallispuuäänestyksen. Ehdokkaina vaalissa 
oli 23 maassamme luonnonvaraisena kas\tllvaa 
puuta. Vaali tapahtui Kansallispankin kanttarei
den välityksellä sekä Suomen Luonnon ja Sorbi
folian välissä jaetuilla äänestyskorteilla. Ääniä 
tuli kaikkiaan 105 784. Kansan kiistaton suosik
ki oli rauduskoivu , joka sai 24% kaikista hyväk
sytyistä äänistä (25 224 ääntä) saaden siten Suo
men kansallispuun arvonimen. Vaalia valvoi 
kansallispuutoimikunta , johon kuului seurasta 
puheenjohtaja Jouni Mikola. Kansallispuukam
panjan käytännön järjestelyistä, yh teyksistä Suo
men luonnonsuojeluliittoon ja Kansallispankkiin 
sekä tiedottamisesta seuramme osal ta vas tasi 
Risto Murto. Kansallispuukampanjan myötä 
myös seuramme sai runsaasti julkisuutta. 

Muu toiminta 

Seuran kirjasto jatkoi toimintaansa Helsingin 
Yliopiston kasvitieteen laitoksen kirjaston yhtey
dessä. Kuluneen vuoden aikana seuran kirjasto 
karttui etupäässä entisten vaihtoyhteyksien avul
la. Lisäksi seura sai lahjoituksena neljä dendro
logian alaan liittyvää teosta. 

"Suuret Puut" -tutkimuksessa jatkettiin Suo
men luonnonvaraisina kasvavien sekä viljeltyjen 
puulajien ja -lajikkeiden suurinten yksilöiden 
mittausta ja rekisteröintiä . Selvitystyötä vetää 

ii lo Karhu. 
Tammistan arboretumin hoitosuunnitelma oli 

valmisteltavana työryhmällä , johon kuuluvat 
Pentti Alanko, Max. Hagman ja Pekka Markku
la . 

Seuran jäsenistö 

31.12 . 1988 seuran jäsenmäärä oli yhteensä 1 427 
henkeä. äistä maksavia vuosijäseniä oli 1 026, 
opiskelijoita 318, ainaisjäseniä 82 ja kunniajäse
niä kaksi . Ulkomailla maksaviajäseniä oli 9. 

Seuran entinen hallituksen jäsen ja Oulun 
paikalliskerhon puheenjohtaja Reino Toivonen 
poistui joukostamme 24.9.1988. 

Seuran pitkäaikaisille ak tivisteille ja entisille 
hallituksen jäsenille Bo Knapelle ja Pekka Mark-
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kulalle luovutettiin seuran hopeinen ansiomerk
ki vuosikokouksessa. 

Talous ja varainhoilo 

Tilintarkastajat o livat Bo Knape ja Mikko Ylä
nen sekä varati lintarkastajat Kaj Friman ja Axel 
Tigerstedt. 

Tuloslaskelma osoitti, että seuralla oli jäsen
maksutuloja yhteensä 67 490 mk ja korkotuloja 
l 451,93 mk. Kulujäämä oli 17 968,60 mk ja 
ylijäämä näin ollen 373,33 mk. Osa lehden ku
luista peitettiin Suomen Akatemian 12 000 mk:n 
avustuksella. Suurpuuopasrahastossa oli vuoden 
lopussa rahaa 38 437,42 mk. 

Helsingissä 25.!.1989 
Anneli Viherä-Aarnio, sihteeri 

Toi mintakertomus on hyväksytty hallituksen ko
kouksessa 25.!.1989. 

Keski-Suomen kerho 

Keski-Suomen dendrologi t kokoontuivat vuon
na 1988 kolme kertaa. 

Talvitapaaminen 1.3. 1988 

Maaliskuussa J yväskylä n yliopiston biologian 
laitoksella kokoontui 20 kerholaista. Kerhon vie
raaksi ol i saatu itse Niilo" alle" Karhu Helsin
gistä. Nailea kierrätettiin iltapäivällä Jyväskylä n 
kaupungin puistoissa poppelilta poppelille. Kier
roksen tuloksena oli kimppu talviasuisia poppe
lin risuja , joita sitten illalla opeteltiin yhdessä 
suuremmalla joukolla tunnistamaan . Tunnist us
urakan jälkeen Mikko ja Terttu Raatikainen 
näyttivät kuvia ja kertoivat Kanarian saariin 
kuuluvan Fuerteventuran kasvillisuudesta ja 
kasvupaikoista, Marjatta Uosukainen kertoi 
KESKAS-tutkimuksen nykyvaiheesta ja lopuksi 
suunni teltiin kerhon toimintaa vuodelle 1988. 

Luontoretki 21. 7.1988 

Veli Saaren opas tamalle retkelle osallistui 16 
dendrologia. Retken kohteina olivat Laukaan 
Lankamaalla harjukuoppaan syntynyt Lähde
suo-niminen letto ja Aänekoskella sijaitseva t 
Kylmäpuronlähteet. Molemmissa kohteissa voi
tiin tutustua monipuoliseen suokasvillisuuteen . 
Kylmäpuronlähteillä löydettiin mm. Keski-Suo
messa harvinainen pohjanruttojuuri, Perasires 
frigidus. 
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Taimistoretki 17.8.1988 

Ahosen Taimisto Karstulassa kiinnosti keskisuo
malaisia dendrologeja elokuussa. J armo Serolan 
vetämälle retkelle osallis tui 26 kerholaista . Paa
vo ja Pertti Ahonen esi ttelivät taimistonsa laajo
ja pensas- , perenna- ja puupeltojaan ja päära
kennuksen ympärille näyttäväst i sijoitettuja 
emotaimikokoelmia. Paluumatkalla vierailtiin 
Martti Vainion Lomakouherossa ja Saarijärven 
Vesieläinpuistossa. 

Marja/la Uosukainen 

Keski-Uudenmaan kerho 

Järvenpäässä pidetyn ta lvitunnistamisku rss in in
noittamana perustettiin 18.4.1988 Dendrologian 
Seuran viides paikalliskerho , Keski-Uudenmaan 
kerho. 

Kesäkuun kuudennen illan puistokävelyllä tu
tustuttiin Järvenpään Kotitalousopettajaopiston 
puiston puulajeihin Esa Kallion opastamana. 
Mukana oli 22 henkilöä. 

Syys istunto pidettiin 22.9. Keski-Uudenmaan 
Säästöpankissa Järvenpäässä. Paikalla oli 20 
kerholaista keskustelemassa tulevan syksyn ja 
vuoden toiminnasta. Kerhon vetäjiksi valittiin 
Esa Kallio , Kimmo Koiranen , Tuomo La ila , 
Eero Pessi ja Aila Tarvainen. Istu nnon päätteek
si saimme matkaterveiset Tsekkoslovakiasta 
Pentti Alangon sanoin ja kuvin. 

Syksyinen puistokävely tehtiin Kellokosken 
sairaalan ja ruukin alueeseen . Kasvillisuudesta ja 
kulttuurihistoriasta kertoivat Eero Pessi ja Jatta 
von Konow tusinalle osanottajalle. 

Paikallislehdet ovat olleet kiitettävästi muka
na kerhon tilaisuuksissa ja julkaisseet sivuillaan 
niille toimitettua dendrologista postia . Kerhon 
yhteyshenkilönä on toiminut Aila Tarvainen. 

Aila Tarvainen 

Oulun kerho 

Kesä kuun l. päivänä järjestettiin Vuoden puun 
istutus Ainolan puistoon. Istutlajina olivat Ou
lun läänin maaherra Ahti Pekkala , Oulun kau
punginhall ituksen puheenjohtaja Eino Laakso
nen ja museonhoitaja Tauno Ulvinen Oulun 
yliopiston kasvimuseosta. 

Kesäkuun 6. päivänä tehtiin puistokävely Raa
tin aareen ja Toivoniemeen . Opastajana toimi 
FM Henry Väre. Kävelyyn osallistujia oli n. 30. 



48 

Syksyllä 1988 valmistui seuramme jäsenen Sa
ri-Tiina Nokelaisen Oulun yliopiston kasvitie
teen laitoksella tekemä opinnäytetyö "Oulun 
kaupungin keskustan puistojen puuvartisten ko
ristekasvien inventointi ja menestyminen vuosi
na 1985-1986". Sen ja kerholaisten tekemien 
lisähavaintojen pohjalta voidaan Oulussakin 
käynnistää puisto-oppaiden laatiminen. 
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Syyskuun 24. päivänä kuoli kerhon puheen
johtaja, kaupunginpuutarhuri , hortonomi Reino 
Toivonen. Uutta puheenjohtajaa ei kerholle ole 
vielä valittu. Sihteerinä toimii edelleen puutarha
amanuenssi Mirja Siuruainen , puh. 981-352 889 
(työ). 

Mirja Siuruainen 

Saarniretki Torsten Ranckenin jalanjäljillä 

Aila Tarvainen 

Elokuisena laua ntaina (13.8.1988) suunta
simme kulkumme Helsingistä Karjaan 
kautta Pohjaan, Petun saareen, Särkisa
loon, Kemiöön, Tenholaan ja Tammisaa
reen saamiviljelmiä katsastamaan. Robert 
J. Rainio oli suunnitellut reitin ja luotsasi 
asiantuntevasti 34 retkeläisen matkaa joh
toajatuksenaan saamen metsätalouskäyttö. 

Ensimmäinen maastoutuminen saamen 
merkeissä tehtiin Pohjassa aiva n maantien 
vieressä kasvavalle viljelmälle. Ensihavain
to osoitti paikalla kasvavan tervaleppää 
(Ainus glutinosa) ja koivua (Betula spp.) 
eikä niinkään saamea (Fraxinus excelsior). 
Tarkemman katsomisen jälkeen havaitt iin 
myös saamet, joita oli aikanaan istutettu 2 
x 2 metrin etäisyyksiin. Saamen heikkoa 
menestymistä pohdimme yhdessä. Ensim
mäinen virhe o li tehty valitsemalla istutus
paikaksi notkelma, missä vesi seisoo ja 
keväthallat vierailevat. Istutusvaiheessa 
tarpeellista verhopuustoa ei o le ollut lain
kaan. Heinikko tainten tyvellä on heikentä
nyt puiden kasvua ja houkutellut myyrät 
paikalle hanka loittamaan puiden elämää. 

Petun saaressa, Särkisalossa, katsastet
tiin muutamia saami-istutuksia . Ensim
mäisessä kohteessa Sandhaekassa meitä oli 
vastassa metsänhoitaja Kurt Rautel, Ranc
kenin työtoveri. Pihapiirin metsikössä 
voimme havaita saamen menevän a lus
puustoksi mäntyjen (Pinus sylvestris) alle 
kangasmaastossa. Tämä selittyy suoruisalla 
pH-tilanteella ja kilpailevan heinikon tai 
saniaisten puuttumisella. Metsikössä kas
voi myös vuorivaahteraa (Acer pseudopla-

tanus), japaninlehtikuusta (Larix kaempfe
ri) ja douglaskuusta (Pseudotsuga menzie
sii). Lehti- ja douglaskuusten alkuperä on 
Upper Frazer -joella Brittiläisessä Kolum
biassa, Kanadassa. Kolmekymmenluvun is
tutuksia on myös siementaimia tekevä sak
sanpihtametsikkö ( Abies alba), minkä alku
perä on Ruotsissa Omborsissa Wättemin 
rannalla. "Moderasken" eli saamiviljel
mien emopuun lahoava kanto löytyi vielä 
lähistöltä. Kävelymatkalla havaittiin niin 
ikään siementaimia tuottava jättiläistuija 
(Thuja plicata) ja kanadanhemlokki (Tsuga 
canadensis), mitkä ovat peräisin lähistöllä 
olleesta taimistosta. Paksuimmat jättituijat 
(185 cm rym., korkeus 20 m ja 154 rym., 
korkeus 2 m) kirjattiin suurten puiden lis
talle. 

Seuraava koeala oli alkuaan vuonna 
1919 istutettu rivi-istutus saamelle ( 1 rivi) 
ja kuuselle (Picea abies) 2 riviä. Saamesta 
oli vain muistot jäljellä kuusen saatua yliot
teen. 

Saarikierroksen viimeisenä kohteena oli 
lähellä Petun kartanoa kasvava noin vuon
na 1953 istutettu koeala. Tamänkin koe
alan paikka ei seisovan veden vuoksi ollu t 
paras mahdollinen. Saamien perässä oli 
taitettu taivalta sen verran, että lounas 
maistui ravintola Miocinassa. 

Matkaa jatkettiin Kemiöön Strömman 
kartanoon. Saamiviljelmiin tutustuimme 
agronomi Ghita Lönnbergin opastamana. 
Sadevaatteet niskaan ja tutkimaan perus
parannustoimenpiteitä kaipaavaa koealaa . 
Vanhan tiilitehtaan lähekkäiseen savikuop-
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paan istutetun koealan parannustoimenpi
teet oli tarkoituksella jätetty tekemättä ret
keläisiä silmälläpitäen. Saamet oli istutettu 
1920-luvulla tiheän tervaleppäpuuston alle. 
Parannustoimenpide-ehdotuksina ryhmän 
metsäasiantuntijat suosittelivat pääojan 
suun avaamista veden virtaamisen edistä
miseksi, sisäosan puhdistamista joutopuis
ta sekä saamen runkoja hankaavan ylis
puuston harventamista. Saamien latvukset 
kasvoivat vapa ina , joten matalammaksi 
jäävien tuomien (Prunus padus) kanssa ei 
synny saamelle haitallista latvustoki lpai
lua. Reunaosien tiiviin suojapuuston voisi 
jättää koskematta tai korkeintaan harven
taa varoen. Komeat tervalepät voi jättää 
komistumaan maiseman iloksi. 

Kartanoalueen toinen saamivilj elmä, 
kaksikymmentäluvulla reheväpohjaiseen 
savimonttuun istutettu koeala antoi taas 
aiheen jälkiviisasteluun. Aikanaan terva
leppää kasvavaan paikkaan oli istutettu 
saamen lisäksi tammea (Quercus robur). 
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Tammi oli kasvanut saamea paremmin. 
Myöhäinen harventaminen näkyi runkove
soina, joita tammi oli tehnyt saamea run
saammin. Pohdiskelun jälkeen ryhmän eh
dotukseksi jäi saamen korvaaminen paikan 
a lkuperäispuulla, tervalepällä. Sateen uit
tamina ja kotoisen saamiviljelyn filosofoin
nin päälle maistui Tsekkoslovakian tuliai
set ja kahvi , joita nautittiin Strömman kar
tanon lämmössä. 

Saamiretken vi ljelmäkohteista metsäta
loudellisesti parhaimmaksi arvioitiin Ten
holassa Gemmarbyträsketin länsirannan 
koeala . Kasvupaikka oli onnistunut - viet
tävä rinne , virtaava pohjavesi, sopiva hap
pamuus, viimaita suojaisa paikka. Näiden 
sutjakkarunkoisten saamien pärjäämistä 
auttaa se, että latvuskruunu saa kasvaa 
vapaasti valossa. 

Taivaa n vesihanat aukesivat äärimmil
leen ja niinpä Tammisaaren saam et katsas
tettiin nopsaan bussin ikkunasta ja matkat
tiin kotia kohti. 

Puiden tunnistamiskurssi 

Puiden tunnistamiskurssi järjestetään jälleen kuluvana keväänä. Kurssi
ajat ja -aiheet ovat seuraavat: 

ke 26.4. klo 18.00 

ke 3.5. klo 18.00 

Tunnistamisaiheena kuuset (Picea) Max. Hagmanin 
johdolla. 
Tunnistamisaiheena pihlajat (Sorbus) Pentti Alan
gon johdolla. 

Kurssi pidetään Helsingin yliopiston kasvitieteen laitoksen suuressa kurs
sisalissa (Unioninkatu 44) . llmoittautumiset 24.4. mennessä Anneli Vihe
rä-Aarniolle, puh . 90-831 941 . 

Mukaan mahtuu 25 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Mukaan 
kurssille kannattaa ottaa luppi ja pieni veitsi sekä tuoreita oksia havainto
materiaaliksi kunkin illan aiheen mukaan. 
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Lounais-Suomen kerhon kevätretki 

Lounais-Suomen paikalliskerhon kevätretki tehdään Salon seudulle lau
antaina 20.5.1989. Päivänmittaisella matkalla tutustutaan kartanoiden ja 
lehtoalueiden, kuten Viurilan , Joensuun ja Vaisakon dendroflooraan. 
llmoittautumiset 1.5.1989 mennessä puh .numeroon 921-589 118. Tällöin 
on myös oltava maksettuna ennakkomaksu 50 mk seuran tilille PSP 
419 92-1 . Tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille kirjeitse. 

Retki Haapastensyrjään 

Iltaretkeily Metsänjalostussäätiön Haapastensyrjän jalostuskeskukseen 
Lopelle järjestetään 1.6.1989. Retkellä tutustutaan puiden erikoismuoto
kokoelmiin ja metsänjalostustoimintaan . llmoittautuneiden määrästä riip
puen retki järjestetään joko tilauslinja-autolla tai henkilöautoilla. Matkaan 
lähdetään Metsätalon pihalta (Unioninkatu 40) klo 16.30. 

Ilmoittautuminen Anneli Viherä-Aarniolle 16.5. mennessä, 
puh . 90-831 941 . 

Eteläinen Häme on kesäretken kohteena 

Alustavan retkiohjelman mukaan käydään Lepaalla ja Lammin biologisella 
asemalla sekä tutustutaan kohteisiin niiden ympäristössä, mm . Vierumäel
le ajetaan Pulkkilanharjun kautta . Sunnuntaina tutustutaan puistoihin 
Heinolassa ja Lahdessa. Retkelle lähdetään lauantaina 10.6. klo 8.00 
Helsingistä Metsätalolta, Unioninkatu 40. Paluu Helsinkiin on sunnuntai
iltana n. klo 20. Retken hinta on noin 350 mk. Se sisältää bussikuljetuksen 
sekä yöpymisen Vierumäellä aamiaisineen. llmoittautumiset Anne Riht
niemelle 12.5. mennessä puh. työhön 90-839 2741 (ma-ke) tai kotiin 
90-447 899. Lisäksi maksetaan ennakkomaksuna 150 mk Seuran PS-tilille 
419 92-1 myös 12.5. mennessä. Loppuosa retken hinnasta kerätään mat
kalla. Lisätietoja retkestä lähetetään ilmoittautuneille kirjeitse. Tervetuloa 
mukaan! 

Etelä-Norjaan 

Etelä-Norjan matkalle on vielä pari paikkaa jäljellä (ks. Sorbifo
lia 19(4) :214) . Ota yhteys Anne Mäkyseen , puh . 90-839 2988 
(työ) tai 90-490 113 (koti). 
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Suomessa viljellyt saarnet (Fraxinus) 

Pentti Alanko 

Alanko, P. 1988: Suomessa viljellyt saarnet (Fraxinus). {Ashes (Fraxinus) cultiva
ted in Finland). - Sorbifo lia 20(2):55-64. 

In Finland only common ash (Fraxinus excelsior) is native and it is also the most 
commonly cultivated ash taxon in gardens and parks. " Weeping ash" (F. excelsior 
'Pendula') and red ash (F. pennsy lvanica) are cultivated to some extent in southern 
and central parts of the country. There are also records of 13 other species and 8 
cultivars and varieties but these are seldom grown in Finland. 

Pen11i Alanko, Helsingin y liopisron puurarhariereen lairos. 00710 Helsinki. 

Vaikka saamen suku (ks. Hämet-Ahti 
1988) on melko laaja, n . 50-lajinen, ei 
eri saarnilajien viljelyä Suomessa ole 
kovinkaan laajasti kokeiltu. Metsä
saamen (Fraxinus excelsior) lisäksi 
meillä viljellään jonkun verran riippa
saarnea (F. excelsior 'Pendula ') ja pu
nasaarnea (F. pennsylvanica ). Viljely
kasvien nimistössä (Palmen & Alanko 
1983) on mainittu myös vaikasaarni (F. 
americana) ja kirjopunasaarni (F. penn
sy lvanica 'Variegata'). Näiden esimerk
kien lisäksi tietoja on kuitenkin löyty
nyt 12 muusta meillä viljellystä saarni
lajista tai -lajikkeesta. Niinpä Tammis
tan arboretumiin Karjalohjalie on ai
koinaan istettu yhdeksän eri saarnitak
sonia (Alanko 1972). Ei ole selvitetty, 
mitkä niistä siellä vielä kasvavat. Tar
kistamatta on myös, mitä saarnilajeja 
on jäljellä Metsäntutkimuslaitoksen 
koealueille 1930-1uvulla istutetuista 
kuudesta saarnilajista (Heikinheimo 
1956). Mustilan arboretumissa Elimäel
lä on vuonna 1959 kasvanut viisi saar-
nilajia (Forslund & Tigerstedt 1959). 

Helsingin yliopiston kasvitieteelli
sessä puutarhassa kasvoi vielä vuonna 
1941 16 erilaista saarnilajia tai -lajiketta 

kirjoittaessa puutarhassa on enää neljä 
saarnitaksonia, sillä mustasaarnena (F. 
nigra) pidetty puu onkin tunnistettu 
punasaarneksi ja riippasaarni on kaa
dettu. Osa saarnilajeista on kasvanut 
puutarhassa melko kauan, sillä jo Elf
ving (1913) mainitsee puutarhasta 9 
saarnitaksonia. Ihme kyllä hän pitää 
lehtosaamen lisäksi vain kahta saarni
lajia kestävänä, nimittäin punasaarnea 
(synonyyminimellä F. arbutifolia) ja F. 
quadrangulata -lajia (Elfving 1926). 

Saamien tunnistaminen ei ole help
poa, sillä eri saarnilajit ovat hyvin tois
tensa näköisiä ja niissä on monia tak
sonomisia ongelmia. Scheller (1977) on 
käynyt kriittisesti läpi Keski-Euroo
passa viljellyt saarnet ja hän pitää su
kua dendrologin kannalta eräänä vai
keimmista. Tuntomerkit eivät ole ko-
vinkaan selviä. Erottavia piirteitä on 
lähinnä lehdissä , kukinnoissa, hedel
missä, versoissa ja lehtiarvissa. 

Fraxinus exelsior L. - (lehto)saarni, 
(vanlig)ask, engl. common ash (kuvat 1 
ja 2) 

(Vaarama 1941), osa nimistä oli nähtä- Ainoana kotimaisena saarnilajina on 
västi vääriä . Vuonna 1985 niistä oli lehtosaarni tullut iime vuonna moni
jäljellä enää kuusi (Palmen 19 ). ata uolis sti esite! .. orbifolian palstoil-

e Slil n y lOPlS 

metsäkirjasto 
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Ku va 1. Lehtosaarni (Fraxinus excelsior) on ko
mea puistopuu , jo ta pitäisi istuttaa enemmä n 
pu isto ihimme. Va ntaa , Backas 14.5.1988. - Va
lok uvat 1, 3 ja 5 Pentti Ala nko . 

Fig. 1. Commo n ash (Fraxinus excelsior) gro ws 
into a ha ndso me tree. This fas t growing, hea lthy 
tree merits wider pla nting. 14.5.1988, Va ntaa , 
Backas, S Finla nd. - Photographs 1, 3 and 5 by 
Pentti Ala nko. 

Ia (esim. Raatikainen 1988a, 1988b, Mä
kynen 1988, Hiooeri 1988). Saarni on 
yksi nk. jaloista lehtipuistamme, jota 
esiintyy luonnonvaraisena Ete
lä-Suomessa. Se tunnetaan luontaise
na Ahvenanmaalta Mikkelin lääniin 
(eliömaakunnista A-LK), mutta eniten 
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sitä tapaa meillä vain Ahvenanmaalla 
ja lounaissaaristossa (Hinneri 1988). 
Lehtosaarni tulee isoksi , n. 20 m kor
kuiseksi puuksi, jonka jo kaukaa tun
tee pyöreähköstä latvuksestaan. Run
ko on tumma, kapeauuneinen ja oksat 
ovat paksuja. Pienet silmut ovat miltei 
mustia, pyöreitä ja tylppiä. Lehdet 
ovat 4-7-parisia, tummanvihreitä ja 
lehdykät kapeahkoja. 

Viljeltynä lehtosaarnea suositellaan 
koristekasvien menestymisvyöhykkeil
le I-III. Se kasvaa hyvin Etelä-Suo
messa Jyväskylän- Savonlinnan kor
keudelle saakka. Mutta saamen ilmoi
tetaan menestyneen edullisilla paikoil
la jopa Raahessa ja Kemissä . Se on 
yleinen puistopuu varsinkin Etelä
Suomessa (Kallio 1966). Ollinmaan 
(1952) mukaan se on melko yleinen 
pihapuu nykyisten Turun ja Porin, Uu
denmaan, Kymen , Mikkelin ja Vaasan 
läänien alueilla , mutta Raatikainen 
(1988a) tapasi sitä vain harvoin piha
puuna. Taivien 1984-1985 ja 1986-1987 
aikana saarni kärsi monin paikoin tal
vivaurioita. 

Luonnossa saarni on kostean ranta
ja puronvarsilehdon tai lehtokorven 
puu. Viljeltynä se näyttää menestyvän 
näennäisesti kuivemmallakin maalla, 
kunhan juuret ehtivät kasvaa pohjave
teen saakka. Kuivilla, laihoilla tai 
muuten sopimattomilla paikoilla se 
kasvaa kituen ja on talvenarka . Saarni 
sopii käytettäväksi yksittäis-, puisto- ja 
maisemapuuksi (Mäkynen 1988). 

Jo taimitarhassa viljeltynä lehto
saarni kasvaa nopeasti ja sietää hyvin 
leikkausta. Sen käyttöä puistopuuna 
olisi syytä lisätä (Alanko 1988). Tuho
laiset ja kasvitaudit eivät mainittavasti 
vaivaa sitä. Myöhemmin kasvupaikal
leen istutettuna saarni ei leikkåustå 
juuri enää tarvitse, mutta se sietää sitä 
hyvin. Siitä ovat osoituksena esimer
kiksi Ahvenanmaalla lehtoniittyjen 
lehvästetyt saarnet. 
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Ku va 2. Eräs saamien tyypillisimmistä !unto
merkeistä on hedelmissä ja lehdissä. Piirroksessa 
lehtosaamen (Fraxinus excelsior) hedelmöivä ok
sa. - Piirros Marja Koistinen. 

Fig. 2. Typical of ashes are the long-wi nged fruits 
and pinnate leaves. In the picture common ash 
(Fraxinus excelsior). - Del. Marja Koistinen . 

F. excelsior 'Pendula'- riippasaarni, 
ruots . hängask 

Riippasaarni on lehtosaamen lajikkeis
ta meillä yleisimmin viljelty. Viljelyssä 
oleva klooni on nähtävästi peräisin 
Englannissa kasvavasta puusta (Bean 
198 1). Oksa t ova t riippuvia, mutta var
si nkin vanhoissa puissa joku oksa kas
vaa kohenevas ti ja siitä syystä puu 
kasvaa myös jonkun verran korkeutta. 
Lajike on vartettu lehtosaarnelle ja jos
kus tästä peru rungosta kasvava verso 
valtaa koko puun , jos sitä ei ymmä rre
tä poistaa kyllin aika isessa vaiheessa 
(kuva 3). Riippasaarnet ova t kärsineet 
pahoja vaurioita 1980-luvun kylminä 
talvina , mm. Helsingin yliopiston kas
vitieteellisessä puuta rhassa kasvanut 
komea riippasaa rniyksilö on kaadettu 

57 

Kuva 3. Riippasaami (Fraxinus excelsior ' Pendu
la ') on vartettu lehtosaam elle (Fraxinus excel
sior). Vasemmalla oleva verso on lehtosaamea ja 
oikealla edellisen oksan varjoon jäävä ja vähitel
len tuhoutuva riippasaami. Helsinki, Lauttasaa
ri 18.5.1980. 

Fig. 3. "The weeping ash" (Fraxinus excelsior 
'Pendu la ') is grafted onto common ash (Fraxinus 
excelsior). Sprouts of the lauer (on the left) must 
be removed in time, otherwise they take over the 
weeping ash. 

huonokuntoisena ja pahoin paleltunee
na. äin on käynyt monelle muullekin 
riippasaa rnellemme. Sen sijaan J yrän
gön (1985) Kustavista ilmoittama ko
mea riippasaarni on edelleen hyvässä 
kunno sa (Jy ränkö, suullinen ilm. 
1988). 
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F. exce/sior 'Diversifolia'- "ehytlehti
saarni", engl. "one leaved ash" 

Suominen (1988) on ilmoittanut tätä 
erikoista saaamilajiketta kolmen puun 
ryhmänä hyvin viihtyen Turussa 
Samppalinnan mäellä. Puun lehdet 
ovat yleensä yksinkertaisia, harvoin 3-
osaisia, sahalaitaisia. Kaksi puuta kas
vaa myös Turun Puolalanmäellä (Tai
demuseon mäellä) (Suominen, suull. 
ilm. !988). Samasta lajikkeesta on Hel
singin yliopiston kasvimuseossa (H) H. 
Såltinin vuonna 1953 Turun Hirvensa
losta Gripenbergin huvilan puutarhas
ta ottama näyte. Taimi on siirretty 
sinne Turun teollisuuskoulun piha
maalta täytemaakasalta. Turun teolli
suuskoulu oli ilmeisesti nykyisen tek
nillisen oppilaitoksen edeltäjä, jonka 
rakennukset ovat vastapäätä Högre 
Svenska Landbrukslärovärketin raken
nuksia Samppalinnan mäen kupeessa, 
jonka tontilla ehytlehtisaamet kasva
vat (Suominen, suu!!. ilm. 1988)! 

Helsingin yliopiston kasvitieteelli
sessa puutarhassa on kasvanut riippu
vaoksainen ehytlehtisaami 'Diversifo
lia Pendula' -lajike. Puu on istutettu 
sinne v. 1908 ja siitä on herbaarionäyte 
(H) vuodelta 1910. Puu oli vielä hengis
sä vuonna 1941 (Vaarama 1941) ja 1948 
(Numminen & Puukko 1948). Tästä 
harvinaisesta saamilajikkeesta on mai
ninta Schellerin (1977) teoksessa. 

Kustavissa Lypyrtin arboretumissa 
kasvaa erikoisen näköinen pensasmai
nen saamilajike 'Crispa' . Sillä on tum
manvihreät käpristuneet lehdet. Kasvi 
on tullut arboretumiin nimellä Sambu
cus racemosa 'Pyramidalis' (Anon., il
man vuotta)! Muitten lehtosaamilajik
keiden viljelystä Suomessa ei ole tietoa. 
Eräät punasaamen lajikkeet on meillä 
kuten muuallakin erheellisesti luettu 
lehtosaarneen. 
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Kuva 4. Punasaamen (Fraxinus pennsylvanica) 
lehdet ovat 2-3-pariset ja lehdykät ovat lehto
saamen lehdyköitä leveämpiä ja alta karvaisia. 
- Piirros Marja Koistinen. 

Fig. 4. The Iea ves of red ash (Fraxinus pennsylva
nica) have only 5-7 leaflets which are broader 
than in common ash. - Del. Marja Kois tinen. 

F. pennsylvanica Marsh. - punasaar
ni , rödask, engl. red ash (kuvat 4, 5) 

Punasaami on meillä toiseksi yleisim
min viljelty saamilaji (Kallio 1966). Se 
on kotoisin Pohjois-Amerikan itäosis
ta , jossa se kasvaa laajalla alueella 
Kalliovuorille saakka. Se on luonnossa 
kasteitten puronvarsirantojen puu . 
Versot ovat yleensä karvaiset, samoin 
lehdet. Poikkeuksena on subintegerri
ma-muunnos, jolla on kaljut vuosiver
sot ja lehdet suonia lukuunottamatta. 
Punasaamen silmut o at ruskeat, sui
pot ja leveyttään pitemmät. Lehtiarpi 
on kolmiomainen , ei silmua ympäröivä 
kuten valkosaamella. Lehdet ovat 
2-3-pariset ja lehdykät ovat leveät (Be
an 1981). 

Kallion (1966) mukaan punasaamea 
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viljellään maan etelä- ja keskiosissa 
Kempeleeseen , Maaningalie ja Savon
linnaan asti, mutta Rovaniemellä se ei 
enää menesty. Mustilan arboretumissa 
saatujen kokemusten mukaan se on 
kestävämpi kuin lehtosaami. Sekin 
kärsi talvivaurioita 1980-luvun aikana, 
varsinkin kylmässä savimaassa (Alan
ko 1987). Helsingin yliopiston kasvi
museossa punasaamesta on yllättävän 
paljon näytteitä Varsinais-Suomesta 
Oulun Pohjanmaalle saakka (V-OP) . 

. Mustilan arboretumissa punasaamea 
on puolen hehtaarin metsikkönä (Fors
lund & Tigerstedt 1959). Puiden valta
pituus oli vuonna 1959 14,5 m ja ympä
rysmitta rinnan korkeudelta 14,5 cm. 
Metsäntutkimuslaitoksen koealueilla 
Bromarvin Solbölessä ja Tuusulan 
Ruotsinkylässä kasvaviin metsiköihin 
siemen on saatu Mustilasta (Heikinhei
~o 1956). Ruotsinkylän viljelmä oli 
JO vuonna 1956 miltei tuhoutunut pak
kastuhojen vuoksi ja Solbölen viljelmä 
oli lupaava toistuvista myyrätuhoista 
huolimatta. Punasaami on silti parhai
ten oloihimme sopeutuva ulkomainen 
saamilaji, ja sen viljelyä on syytä lisätä 
(Alanko 1987). 

Punasaamen muodoista on meillä 
tietoja e.m. kaljusta subintegerri
ma-muunnoksesta (engl. green ash) . 
Cajander (1917) mainitsee sen nimellä 
F. /anceo/ata Vääksystä , Pälkäneen 
Ruokolasta ja Helsingin yliopiston 
kasvitieteellisestä puutarhasta. Puna
saamen herbaarionäytteistämme osa 
on tätä muunnosta. Kompan (1926) 
mukaan tämä muunnos oli arempi 
kuin punasaaren karvainen päämuoto 
Karjalohjalla . ykyään kasvitietelijät 
eivät anna tälle muodolle mitään tak
sonomista arvoa (Bean 198 1 ). 

F. pennsylvanica 'Variegata' 
- kirjopunasaarni 

Tåtä lajiketta kasvaa mm. Helsingin 
Tåhtitominmäellä, Hämeenlinnan Au-
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Kuva 5. Punasaarn i (Fraxinus pennsylvanica) o n 
reheväkasvuinen puistopuu. Lahti 9.9 .1986. 

Fig. 5. Red ash (Fraxinus pennsylvanica) is rather 
often planted in parks in southern and central 
parts of the country. Lahti 9.9.1986. 

tangolla ja Tammiston arboretumissa 
Karjalohjalla. Helsingin yliopiston 
kasvitieteellisessä puutarhassa kasva
nut puu kaadettiin 1970-luvun lopulla. 
Kaikki tapaamani puut , niin ulkomail
la kuin kotimaassa, ovat olleet lehto-
aameksi nimettyjä (nimellä ' Argente

ovariegata'), vaikka ne selvästi ovat 
punasaamea. Tyypillistä kirjopuna
saamelle on se, että osa oksista on 
vihreälehtisiä. Kellertävälehtistä 'Au
reovariegata'-lajiketta on tavattu Hel
singin Seurasaaresta (Kallio 1966), Tu
run Ruissalosta ja Hämeenlinnan Au
langolta (kahdesta jälkimmäisestä on 
näytteet Helsingin yliopiston kasvimu
seossa). ämäkin lajikkeet liitetään 
väärin lehtosaameen (ks. esim. Kri.iss
man 1977). Helsingin yliopiston kasvi
tieteellisessä puutarhassa on lisäksi 
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kasvanut vielä v. 1941 9-metrinen 'Au
cubaefolia'-lajike, jonka lehdet ovat 
keltapilkkuiset. Se paleltui talven 
1939-1940 aikana lumirajaan saakka 
(Vaarama 1941). Elfvingin (1913) mu
kaan puu oli istutettu v. 1904. Dendro
logian Seuran kesäretkellä vuonna 1988 
Tsekkoslovakiassa nähtiin tätä erikoi
sen näköistä saarnilalajiketta useissa 
puistoissa. 

Muut Suomessa viljellyt saarnet 

Todennäköisesti ainakin Etelä-Suo
messa voidaan viljellä menestykselli
sesti useita muitakin saarnilajeja, mut
ta niiden viljelyä ei ole harrastettu_ ~o
vinkaan paljon. Herbaarionäyttetsnn 
ja kirjallisuuteen perustuen tietoja on 
13 muun saarnilajin viljelystä Suomes
sa. Seuraavassa lajit käsitellään lyhyes
ti toivossa, että harrastus saarniin he
räisi. 

F. americana L. - valkosaarni, vitask , 
engl. white ash 

Vaikasaarni muistuttaa suuresti puna
saarnea, mutta eroaa siitä mm. kalju
jen, kiiltävien vuosiversojensa sekä sil
mujen ja lehtiarpien perusteella . Kalju
versoinen punasaarnen "muoto" on 
vaikea erottaa valkosaarnesta. Valko
saamen silmut ovat tummanruskeita, 
tylppiä, yleensä pituuttaan leveämpiä 
ja lehtiarvet ovat miltei silmun ympäri 
ulottuvia. Lehtiarpien kyhmyt ovat 
valkosaarnella selvästi ulkonevia, kun 
taasen punasaarnella niitä ei ole lain
kaan. Lehdet ovat kaljuja ja alta vaa
leita, "valkoisehkoja" papilleitten an
siosta. 

Kallion (1966) mukaan valkosaarnea 
kasvaa melko yleisesti Turun puistois
sa, jossa se menestyy kohtalaisen hy
vin. Turussa Samppalinnan mäellä ur-
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heilukentän pohjoisreunalla kasvaa 
monirunkoinen hyvin viihtyvä puu, jo
ta viimeaikaiset kylmät talvetkaan ei
vät ole vioittaneet. Paikalla on ollut 
rakennustöitä syksyllä 1988, mutta puu 
on kuitenkin säästynyt (Suominen 
1988, suull. ilmoitus; kuva 6). Cajande
rin (1917) mukaan vaikasaarni on me
nestynyt Etelä-Suomessa hyvin (Hel
sinki, Vääksy, Elimäki ym.) ja hän 
uskoo valkosaamen osoittautuvan leh
tosaarnea arvokkaammaksi metsä
puuksi varsinkin niissä osissa maata, 
missä lehtosaarni ei enää menesty. 
Forslund ja Tigerstedt (1959) mainitse
vat yhden kymmenmetrisen puun kas
vaneen Mustilan arboretumissa. Myös 
Tammistan arboretumissa on valko
saarnea istutettu (Alanko 1972). Komp
pa (1926) piti sitä kestävänä Tammis
tossa. 

Helsingin yliopiston kasvitieteelli
sessä puutarhassa kasvaa eräs valko
saarnena pidetty puu (Palmen 1985). Jo 
Elfving (1913) mainitsee valkosaamen 
puutarhasta. Puu istutettiin 1908 ja se 
saavutti viidessä vuodessa 5,5 m kor
keuden. Talven 1939-1940 aikana puu 
kärsi lieviä talvivaurioita (Vaarama 
1941 ). Vaarama (1941) mainitsee puu
tarhasta myös kirjavalehtisen 'Albo
marginata'-lajikkeen, jota tosin ei 
Kriissmann (1977) tunne tältä laji1ta 
(lienee ollut kysymyksessä kirjosaar
nen lajike?) sekä juglandifolia-muun
noksen. Metsäntutkimuslaitoksen koe
alueella Bromarvin Solbölessä kasvaa 
valkosaarnea, jonka siemen on peräi
sin Kanadasta Ontariosta (Heikinhei
mo 1956). Valkosaarnea on pidettävä 
silmällä, sillä sitä voi meiltä löytyä 
muualtakin. 

F. angustifolia Vahl - engl. narrow
leaved ash 

Kallion (1966) Hyvinkääitä lehtosaar
nen lajikkeena mainitsema 'Elegantis-
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sima' kuuluu nykyisen käsityksen mu
kaan tähän Välimeren maista kotoisin 
olevaan lajiin (Bean 1981 ). Sen lehdy
kät ovat hyvin kapeita, vain n. l cm 
levyisiä , pitkäsuippuisia. Helsingin yli
opiston kasvimuseossa on puusta näyt
teet Piikkiöstä (1973) ja Turun kasvitie
teellisestä puutarhasta (1985, var. oxy
carpa). Jälkimmäinen on myöhemmin 
tuhoutunut (Kasvi, suull. ilm. 1988). 
Puun eteläisen alk uperän vuoksi se voi 
menestyä mei llä korkeintaan vain pen
sasmaisena. 

F. bungeana DC (F. japonica) 

Harvinainen pensasmainen saarnilaji, 
jota on kasvanut Turun kasvitieteelli
sessä puutarhassa (Bartels ym. 1981 ). 
Nykyään si tä ei enää puutarhassa kas
va (Kasvi, suu ll . ilm. 1988). Scheller 
(1977) pitää lajia kestävänä . Vuosiver
set ja lehtiruodit ovat va in lupilla näh
tävän lyhyen karvan peittämät. Lehdet 
ovat kaljut ja selvästi ruodillisia. 

F. jloribunda Wall. - engl. himalayan 
manna ash 

Himalajan rinteillä kasvava saarnilaji , 
joka Nepalis ta tuotuna taimena on 
kasvanut useita vuosia Heikki Lind
roosilla Järvenpäässä. Puu on talvehdi
tettu kellarissa. Tämä 40-metriseksi 
kasvava saarni on tärkeä puulaji Hi
malajan rinteillä (Hinneri 1981 ). Ulko
na tämä laji ei meillä kasva , sillä Eng
lannissakin se menestyy vain ilmastol
lises ti kaikkein leudoimmilla alueilla 
(Kri.issman 1977). 

F. latifolia Benth - engl. o regon ash 

Cajander (1918) mainitsee tämän saar
nilajin nimellä F. oregana Vääksyn ka-
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Ku va 6. Valkosaarni Turun Samppalinnan urhei
lupuistossa 10.10.1988. - Valokuva Olavi Suo
minen. 

Fig. 6. Fraxinus americana in Turku, SW Fin
land. - Photograph Olavi Suominen. 

navalta. Se muistuttaa punasaarnea, 
mutta eroaa siitä mm. pitkäruorisen 
päätelehdykän kautta. Metsäntutki
muslaitoksen koealueella Solbölessä 
oli ainakin vielä 1956 kaksi tämän saar
nilajin istutusalaa, joista toiselle oli 
myöhemmin istutettu lisäksi kuusta 
(Heikinheimo 1956). Puut olivat toistu
vasti kärsineet pakkastuhoista. Tätä 
saarnilajia on kasvanut myös Turun 
kasvitieteellisessä puutarhassa, mutta 
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se on sieltä tuhoutunut (Kasvi ja Suo
minen, suull. ilm. 1988). 

F. longicuspis S. & Z. 

Japanista ja Koreasta kotoisin oleva 
saarni1aji, joka on kasvanut Tammis
ton arboretumissa (Alanko 1972). Sen 
myöhemmistä kohtaloista ei ole tietoa. 
Solbölessä oli vielä ainakin kolmekym
mentä vuotta sitten jäljellä kaksi kitu
vaa puuta, joiden siemen on peräisin 
Japanin Kisosta (Heikinheimo 1956). 

F. mandshurica Rupr. - "mandshu
riansaarni", engl. mandchurian ash 

Jo Cajander (1917) mainitsee tämän la
jin kestävän hyvin Etelä-Suomessa 
(Elimäki, Vääksy, Helsinki). Näyttee
seen perustuvaa tietoa näistä vanhem
mista istutuksista ja lajin kasvamisesta 
meillä ei kuitenkaan ole. Neuvostolii
ton Kaukoitään vuonna 1976 tehdyn 
siementen keruumatkan aikana kerät
tiin tämän saarnilajin siemeniä, ja nuo
ria puita kasvaa nyt mm. Viikin arbo
retumissa Helsingissä. Nuoret taimet 
ovat ainakin toistaiseksi menestyneet 
hyvin . Mandshuriansaarni muistuttaa 
lehtosaarnea, eroten siitä mm. 9-11 
-lehdykkäisten, alta karvaisten lehtien
sä perusteella. Puu on kasvanut myös 
Ta mmiston arboretumissa (Alanko 
1972). Siellä se o li Korupan (1926) mu
kaan talvenkestävä. Forslund ja Ti
gerstedt (1959) mainitsevat kuusi pen
sasmaista yksilöä Mustilan arboretu
mista. Solbölessä ja Ruotsinkylässä oli 
ainakin vielä kolmekymmentä vuotta 
sitten jäljellä joitakin kituvia yksilöitä 
(Heikinheimo 1956). 

Helsingin yliopiston kasvitieteelli
seen puutarhaan "mandshuriansaarni" 
on istutettu jo vuonna 1904 (Elfving 
1913). Hän ei pitänyt sitä ilmastollisesti 
sopivana , koska se vuonna 1913 oli 
edullises ta kasvupaikasta huolimatta 
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vain 1,3 m korkuinen. Vaarama (1941) 
ma initsee kahden 3,5 m ja 1, 1 m kor
kuisen vesan tuhoutuneen talvella 
1939-1940. ähtävästi se on kasvanut 
1930-luvulla paremminkin, sillä hän 
mainitsee kummankin vesan olleen 
kaadetun rungon kannosta kasvaneita. 

F. nigra Marsh. - mustasaarni, engl. 
black ash 

Itä isestä Pohjois-Amerikasta oleva 
saarni , jo ta Forslundin ja Tigerstedtin 
(1959) mukaan kasvaa Mustilan arbo
retumissa kolme pensasmaista yksilöä. 
He pitävät sitä kestävänä lajina, joka 
kuitenkin erityisen kylminä talvina 
saattaa kärsiä. Laji muistuttaa lehto- ja 
ma ndshuriansaarnea. Mustasaarni 
kasvaa myös Turun kasvitieteellisessä 
puutarhassa (H). Helsingin kasvitie
teellisessä puutarhassa kasvanut mus
tasaa rnena pidetty puu (Palmen 1985) 
lienee punasaarnea (Palmen, suullinen 
ilm. 1988). 

F. ornus L. - mannasaarni, engl. man
na ash 

" Kukkiviin" saarniin kuuluva manna
saarni oli pensasmaisena elossa Tam
miston arboretumissa 1980-luvun al
kuun asti , vaikka jo Komppa (1926) piti 
sitä siellä talvenarkana. Cajander (1917) 
maini tsee sen menestyneen Vääksyn 
kanavalla lumen alla mutta tuhoutu
neen Mustilan arboretumissa. Tållä 
Etelä- ja Keski-Euroopassa yleisesti 
viljeliyllä komeakukkaisella puisto
puulla ei ole menestymisen mahdolli
suuksia ilmastossamme. Sitä tapaa 
meillä kasvitieteellisissä puutarhoissa 
viileissä kasvihuoneissa talvehditetta
va na erikoi uutena . 

Helsingin yliopiston kasvitieteelli
sestä puutarhasta aarama (1941) mai
nitsee kaksi 5-metri tä mannasaarnea, 
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jotka eivät kärsineet kuin vähäisiä tal
vivaurioita talvena 1939-1940. Puut ei
vät voineet olla tätä lajia, vaan jotain 
muuta, todennäköisesti punasaamea. 
Myös Numminen ja Puukko (1948) 
mainitsevat puutarhasta JO-metrisen 
mannasaamen! 

F. quadrangulata Michx. - sinisaarni, 
engl. blue ash 

Tamä Pohjois-Amerikan itäosista ko
·toisin oleva saami on kasvanut pensas
maisena Helsingin yliopiston kasvitie
teellisessä puutarhassa (Cajander 1917), 
mutta Elfving (1913) toteaa puun kuol
leen puutarhassa istutuksen jälkeisenä 
talvena. Myöhemmin hankittu ja 
4-metriseksi varttunut puu kärsi talven 
1939-1940 aikana vain vähäisiä vaurioi
ta (jos on ollut oikein nimetty?). Noin 
kuusimetrinen puu kärsi pahoja vauri
oita ankaran talven 1965-1966 aikana ja 
lienee tuhoutunut (Alanko 1966). Ni
mensä puu on saanut siitä, että jäisi
kerros värjäytyy vedessä siniseksi. Sen 
vuosiversot ovat selvästi 4-kulmaiset. 
Schellerin (1977) mukaan sinisaamea 
on kaikissa suuremmissa arboretu
meissa ja sitä on helppo viljellä kalkki
peräisessä maassa. 

F. potamophila Bunge (F sogdiana 
Bunge) 

Keski-Aasiasta kotoisin oleva pieneksi 
puuksi kasvava saamilaji on kasvanut 
Tammiston arboretumissa (Aianko 
1972) ja Helsingin yliopiston kasvitie
teellisessä puutarhassa (H). Vaaraman 
(1941) mukaan puu oli kärsinyt vauri
oita talven 1939-1940 aikana. Tallä ni
mellä varustettu puu kasvoi puutarhas
sa ainakin vielä 1966 (Aianko 1966). 
Schellerin (1977) mukaan tällä saamel
la ovat kaikki lehdykät selvästi perälli
set. 
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F. rhynchophylla Hance (F chinensis 
var. rynchophylla 

Solbölessä kolmekymmentä vuotta sit
ten kaksi istutusalaa, joihin siemen on 
saatu Mustilassa kasvaneista puista. Jo 
tällöin istutus oli tuhoutumassa paikal
le istutetun kuusen alle (Heikinheimo 
1956). 

F. syriaca Boiss. (F turkestanica) 

Tamän niminen saami kasvaa Turun 
kasvitieteellisessä puutarhassa nimellä 
F turkestanica. On epätodennäköistä , 
että Lounais- ja Keski-Aasiassa luon
nonvarainen saami menestyisi meillä, 
sillä jo Keski-Euroopassa sitä pidetään 
talvenarkana ja - oikein nimettynä -
hyvin harvinaisena (Scheller 1977). 

Saarnen lisäys ja kasvitaudit 

Saamia lisätään parhaiten siemenistä. 
Siemen itää hyvin, jos ne kerätään 
vähän ennen kuin ne ovat täysin kypsiä 
ja kylvetään heti. Lehtosaamen kuivat 
siemenet tarvitsevat ensiksi 2-3 kuu
kauden lämpökäsittelyn ja sen jälkeen 
vielä 2-3 kuukauden kylmäkäsittelyn. 
Muiden lajien siemenet voidaan kylvää 
2-3 kuukauden kylmäkäsittelyn jäl
keen . 

Saamilajikkeet lisätään varttamaHa 
kevättalvella tai silmuttamalla saman 
lajin perusrunkoon. Varteoksa kuivuu 
helposti, mutta se voidaan estää kat
kaisemalla oksa silmun yläpuolelta ja 
vahaamaHa katkaisukohta. Riippa
saamelle on kasvatenava riittävän kor
kea runko ennen vantamista. Koska 
saamet kasvavat nuorina voimakaasti, 
saattavat varsinkin voimakkasti lan
noitetussa maassa nuoret taimet kärsiä 
pakkasvaurioita talven aikana. 



64 

Saamella esiintyvistä puuta lahotta
vista kääpäsienistä on Kotiranta (1988) 
tehnyt selkoa. Saamen oksilla tapaa 
usein punanypykkää (Nectria cinnaba
rina), joka tulee heikentyneisiin ja 
kuolleisiin oksiin. Elävällä rungolla ta
vattava lehtipuunsyöpä (N. gallicena) 
on paha vitsaus. Tuhoa voidaan torjua 
parhaiten vuolemaila huolellisesti sai
raat kohdat tervettä puuta myöten pois 
ja käsittelemällä haavat jollain haavan
hoitoaineella. Pahoin saastuneet oksat 
ja jopa kokonaiset puut joudutaan 
usein poistamaan. Lehtosaamen leh
tien alapinnoilla on Etelä-Suomessa ta
vattu saamenhärmää (Phy/lactinia fra
xini) harvinaisena. Saamilla on myös 
useita punkki- ja kirvalajeja (Vappula 
1962). 
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Pihlajia mikrolisäykseen 

Laura Hiltunen ja Sirpa Kärenlampi 

Hiltunen, L. & Kärenlampi, S. 1989: Pihlajia mikrolisäykseen (Micropropagation 
of some Sorbus aucuparia cu ltivars).- Sorbifolia 20(2):65-68 

Our native rowan (Sorbus aucuparia) is very suitable for planting in home gardens 
and parks because it is very decorative and has good winter hardiness. There are 
some cultivars which are especially interesting because of their edible fruits. The 
micropropagation of some cultivars obtained from Estonia is being studied in the 
botanical ga rden and the department of biochemistry in the University of Kuopio. 

Laura Hiltunen ja Sirpa Kärenlampi, Biokemian laitos ja puutarha. Kuopion yliopisto, 
PL 6, 70211 Kuopio. 

Kotipihlaja (Sorbus aucuparia) sovel
tuu kestävyytensä ja näyttävyytensä 
vuoksi hyvin piha- ja puistopuuksi. 
Lisäksi siitä on jalostettu hyötylajik
keita. Näiden ns. makeapihlajien mik
rolisäystä tutkitaan Kuopion yliopis
tossa. 

Kotipihlaja kasvaa lähes aina koko 
Euroopan alueella ja paikka paikoin 
sitä tavataan myös Pohjois-Afrikassa, 
Turkissa ja Iranissa. Volgan itäpuolella 
sitä yleisemmäksi käy lähisukuinen laji 
S. sibirica, jota pidetään myös kotipih
laja n alalajina (S. aucuparia subsp. si
birica). Suomessa kotipihlaja kasvaa 
luonnonvaraisena aina etelärannikolta 
Pohjois-Lappiin saakka. 

Kotipihlajan koriste- ja hyötylajikkeita 

Kestävyytensä ja koristeellisuutensa 
(kasvutapa, kukinta, hedelmät , syysvä
ri) ansiosta kotipihlaja sopii hyvin pi
ha- ja puistopuuksi (Alanko 1988). 
Myös eräitä sen lajikkeita - varsinkin 
riippapihlajaa (S. aucuparia 'Pendula') 
- näkee istutettuna. Harvinaisempia 
koristepuita ovat mm. pylväspihlaja 
(S. aucuparia 'Fastigiata') sekä kotipih
lajan keltamarjainen (S. aucuparia 
'Xanthocarpa'), keltalehtinen (S. aucu
paria 'Aureis') ja liuskaleh tinen (S. 

aucuparia 'Laciniata') lajike (Alanko 
1988, Piir 1981 ). 

Koristepuiden lisäksi kotipihlajasta 
on kehitetty myös hedelmäpuulajikkei
ta, vaikka Suomessa nämä ns . makea
pihlajat ovat vähemmän tunnettuja. 
Toisin on Eestissä: siellä kasvatetaan 
pariakymmentä hedelmäpuiksi lasket
tavaa pihlajalajiketta. Yleisesti ottaen 
niille on luonteenomaista marjojen 
suuri koko ja mieto maku. Marjoja 
käytetään mehujen ja hillojen raaka
aineena joko yksinään tai yhdessä esi
merkiksi omenan kanssa. Ne sopivat 
myös viinin ja liköörin valmistukseen 
(Piir 1985 , 1987). 

Eestiläisiä makeapihlajia 
mikrolisäykseen 

Kiinnostus makeapihlajien käytön laa
jentamiseen myös meillä johti viime 
kesänä pihlajan mikrolisäyskokeilun 
aloittamiseen Kuopion yliopistossa. 
Alustavat kokeet tehtiin suomalaisella 
kotipihlajalla ja elokuun lopussa saa
tiin Eestistä neljän eri pihlajalajikkeen 
('Moravica', 'Granatnaja', 'Titaan', 
'Eiiit nr. 10') taimia. Yhteyden Eestiin 
avasi prof. Osmo Hänninen, joka mat
koillaa n oli tutustunut pihlajia paljon 
tutkineeseen tri Robert Piiriin . 
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Kuva 1 (vas.). 'Titaan'-lajikkeen mikrotaimi 3 vrk monistusalustalle siirtämisen jälkeen. - Valokuvat 
Kuopion yliopiston kuvalaitos. 

Fig. 1 (on the left) . Micropropagated piantiet of rowan cultivar 'Titaan' three days after transferring 
to the growth medium. -Photographs by the University of Kuopio. 

Kuva 2 (oik.). Kolmessa viikossa taimi on kasvanut ja monistunut noin neljä kertaa. Valmis uudelleen 
jaettavaksi taimi on kuuden viikon kuluttua alustalle siirtämisestä (keskimäärin 8-kertainen monistu
minen). 

Fig. 2 (on the right). ln three weeks thepiantiet has grown in size and mult iplied four times. Plantlets 
a re ready for subculturing every 6 weeks (average multiplication facto r 8). 

"Määripihlaja" (S. aucuparia 'Mora
vica') löydettiin viime vuosisadalla 
Tsekkoslovakian alueelta. Puun lehdet 
ovat pitemmät ja kapearumat kuin ko
tipihlajalla ja vain kärjestä sahalaitai
set. Kokonsa ja kasvutapansa puolesta 
"määripihlaja" on kotipihlajan kaltai
nen. Marjojen tuotannolle on ominais
ta jaksollisuus. Tertut ovat suuria ja 
niin raskaita , että oksat voivat taipua 
niiden painosta . Heleänpunaisista ja 
happamista marjoista karvas parkin
maku puuttuu täysin (Piir 1981 , 1985, 
1987). 

Kolme muuta mikrolisäyskokeilussa 
olevaa lajiketta ovat pihlajan ja eräi
den muiden ruusukasveihin kuuluvien 
puuva rtisten kasvilajien välisiä ristey
miä. 

'Granatnaja' ("granaattipihlaja ") on 
kotipihlajan ja siperianorapihlajan 
(Crataegus sanguinea) risteymä. Puu on 
keskikokoinen (3-5 m) ja tuottaa joka 
vuosi runsaan sadon. Lähes ki rsikan 
kokoiset marjat ovat tummanpunaisia 
ja selvästi kulmikkaita . Oranssinväri
nen hedelmämaito maistuu heikosti 
parkkihapolta (Piir 1985, 1987). 
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Kuva 3. Makeapihlajalajike 'Granatnajan' (vasemmalla) ja suomalaisen kotipihlajan (oikealla) 
mikrotaimia in vi tro -viljelmänä. 

Fig. 3. Micropropagated plantlets of sweet rowan cultivar 'Granatnaja' (on the left) and native rowan 
(on the right). 

'Titaan' on saatu pölyttä mällä ma
keapihlaja 'Burkan' kukat omena- ja 
päärynälajikkeiden siitepölyllä . 'Bur
ka' on kotipihlajan ja alppisorbaroni
an (X Sorbaronia alpina) risteymä , alp
pisorba ronia puolestaan saksanpihla
jan (S. aria) ja punamarja-aronian 
( Aronia arbutifolia) risteymä. Nuorena 
'Titaan' kasvaa a luksi voimakkaasti, 
mutta pian kasvu la kkaa ja korkeus jää 
yleensä noin kol meen metriin. 'Titaan' 
muistuttaa pa ljo n 'Granatnajaa' ; kyse 
on kuitenkin täys in eri lajikkeesta (Piir 
1981, 1985, 1987). 

'Eliit nr. 10' ('AJaja krupnaja') on 
kotipihlajan ja pää rynän risteymä . Puu 
o n keskikokoinen (4-4,5 m) ja marjoo 
runsaasti joka vuosi. Tertut ovat suuria 
ja lähes kir ikan kokoiset marja t ovat 

kirkkaa npunaisia ja mehukkaita (Pii r 
1981, 1985, 1987). 

Pihlajalöytöjä myös Suomesta 

Tållä hetkellä on edellä mainittujen 
makeapihlajalajikkeiden monistumi
nen saatu Kuopion yliopistossa al
kuun , ja tavoitteena on terveen ja hy
välaatuisen kasvimateriaalin tuottami
nen. Suomalaisella kotipihlajalla teh
dyissä rinnakkaiskokeissa on ensim
mäiset mikrolisätyt taimet saatu juur
tumaan, ja tarkoituksena on kokeilla 
menetelmän soveltuvuutta myös ma
keapihlajien juurrutukseen. 

Kiinnostavaa olisi lisäksi kartoittaa 
Suomessa esiintyviä kotipihlajia, joi
den ulkonäkö o n poikkeuksellisen ko-
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risteellinen tai marjat erityisen hyvän
makuisia; saattaisihan niiden joukosta 
löytyä uusia koriste- ja marjalajikkeita. 
T ietoja tä llaisista huomattavan hyvistä 
yksilöistä voi lähettää kirjoittajille 
edellä mainittuun osoitteeseen tai pu
helimitse numeroon 971-163 069. 

Kirjallisuutta 

Alanko, P. 1988: Pihlaja! - tulevaisuuden viher-
puita ja -pensaita . Puutarha 
91(2): 133-135. 

Kirjallisuutta 

Clarke, D.L. (Ed.) 1988: Supplement to W.J. 
Bean's Trees and shrubs hardy in the British Isles, 
eighth revised edition. - X + 616 s. John Murray, 
London. 

Englant ilai nen Beanin dendrologinen käsikirja 
ilmes tyi vuosi na 19 14- 1933. Siitä on myöhem
min o tettu uusia painoksia ja viimeinen vuosil ta 
1970- 1980 on jo kahdeksas painos. Teosta pide
tää nkin maai lman eniten käytettynä dendro logi
sena käs ik irjana. Si itä on katsottu aiheelliseksi 
julkaista lisäysosa, joka ilmes tyi viime vuonna 
D. Clarken toi mittamana. Se on oikeas taan " Be
anin " viides osa. 

Lisäysosassa on korjattu nimistöön tullee t 
muutokset, es itetty uusia tutkimustuloksia ja 
vi ljelyyn otettuja uusia lajeja ja lajikkeita. Erä it
ten sukujen osalta on tullut runsaastikin uutta 
tietoa, joista esimerkkeinä mainittakoon seuraa
va t: pihda t ( Abies) 15 s. (paljon uutta tietoa 
perustuen Rustfo rth in tutk imuksiin), tuomipih
laja t (A melanchier) II s. (perusteellinen selvi tys 
viljellyistä lajeista), magno liat (Magnolia) 15 s. 
(kiintoisia uusia vi ljelykokemuksia ja lajik kei ta), 
tuivio (Microbiota) esitellään uutena sukuna , 
tam met (Quercus) 14 s. (lähinnä mittaustuloksia) 
ja a lppiruusut (Rhododendron) perä ti 58 s. Uutta 
tietoa laje ista ja lajikkeista, mm . epäillään onko 
mustilana lppiruusu, R. brachycarpum subsp. ti
gerstedtii ero tettavissa itse päälajista , R. brachy
carpum subsp. brachycarpum. Huomattava osa 
uusista lisäyksistä koos tuu A. Mitchellin Bri tt ei n 
saarten puiden laajasta mittaustyös tä. Nämä 
mittaus tulo kset eivä t ole täys in ve rta ilukelpoisia 
meikäläis ten pu iden mittaustulos ten kanssa, 
koska rinnankorkeusläpimitta on mitattu viiden 
jalan korkeude lta eli 1,52 metristä . Lisäksi ver-
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Piir , R. 1981: Harilik pihlakas, tema variatsioo-
nid Ja vormid. Eesti Loodus 
XXIV( I0):664-669. 

Pi ir, R. 1985: Pihlaka te ku ltuursordid koduaeda. 
- Eesti SV agro töös tuskoondis, Eesti 
maanviljeluse ja maanparanduse teaduslik u 
uurimise insti tuut l nformatsioonileht 
1985( 1):1 - 8. 

Piir , R. 1987: Kultuurpihlakas - uus viljapuu 
li ik Sotsialis tlik Pöllumajandus 
XLI I( 18):45-46. 

tailua hankaloittaa mittaustu los ten ilmoitta mi
nen jalo issa ja tuumissa. 

Nimistömuutokset ovat yllä ttävän vähäisiä. 
J okohan aletaan päästä tieteell isessä nimistössä 
tähän astista vakiintuneempaan käytäntöön? 
Ni mien muutoksista voisi mainita esimerkiksi, 
että jos venäjänjuuren (Eleutherococcus) ja ara
lehtien (Acanthopanax) suvut yhdis tetään, kuten 
nykyään usein tehdää n, on koko suvun nimenä 
si lloin Eleutherococcus. Amerikkalaisiin tutki
must uloksiin vedoten ei teoksessa enää eroteta 
luumuaroniaa (A ronia prunifolia) omaksi lajik
seen, vaa n sitä pidetään marja-aroniaan ( A. me
lanocarpa) kuuluva na laji n sisäisenä muu ntel u
na, koska nii tä ei voida varmuudella ero ttaa. 
Kirjassa on useita lajinimien muutoksia , mutta 
ne ovat yleensä meille vie raista lajeista. Mei llä
ki n Enontekiön Lapissa luonnonvaraisesta rai
da n muunnoksesta, vuonoraidasta (Salix caprea 
va r. coaetanea) käytetään tieteellistä nimeä var. 
sphacelecta, jota pidetään oikeampana. 

Englannissa ovat pensaskanukkalajikkeet 
(Cornus) olleet vertailevissa kenttäkokeissa ja on 
päädytty siihen, että viirukirjokanukkalajikkeet 
'Elegant issi ma' ja 'Sibirica Variegata' ovat eri 
lajik kei ta, eikä toistensa synonyymejä, kuten nii 
tä on muualla pidetty. Myös Englannissa on aito 
'Spae th ii'- lajike harvinainen ja usein 'Gouchaul
tii'-laji kkeeseen sekoitettu, kuten meilläkin . 
Meillä tutusta keltaok akanukasta (Cornus stolo
nifera 'Fiaviramea') on siellä löydetty toinen 
lajike, jolla on nimenä' itida' . Ehkä sitä löytyy 
meilläkin? Sillä on kirkkaan vihreät vuosiversot 
ja isommat, kiiltävän ihreät lehdet. Mongolian
vaahteras ta (Acer ginnala) Clarke toteaa, että se 
tuskin ansaitsee lajin arvoa, vaan olisi pidettävä 
rataarivaahteran ( Acer tataricum) alalajina 
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(subsp.). Tahän tulokseen on myös meillä pääty
nyt Leena Hämet-Ahti (suull. ilm. 1987). Ehkä 
vain lähinnä käytännöllisistä syistä niitä pide
tään edelleenkin omina lajeinaan. 

Kirjan lopussa on hyödylliset luvut puuvanis
Ien kasvien tärkeimmistä kasvitaudeista ja tuho
laisista ja niiden torjunnasta. Kovin yksityiskoh
ta isesti ne eivät aihetta esittele jo suppean sivu
määrän vuoksi , mutta käytännön kasvinsuoje
lussa niistä on kyllä silti apua. Kirjassa on myös 

Alanko, P., Anttiroiko. 1., & Timonen, J. 1988?: 
Kaunis kotipiha. - 99 s. Puutarhaliiton julkaisuja 
nro 251. 

Toimittajana kiinnitti kirjassa ensisilmäyksellä 
huomiota muutamat perusasiat: Kansilehdessä 
on vai n teksti: Kaunis kotipiha. Kuka, ketkä 
ovat kirjan takana? Sivun neljä alaosasta asia 
selviää. Kirja on Puutarhaliiton julkaisuja ja 
tekstit ovat kirjoittaneet Pentti Alanko, Irmeli 
Anttiroiko ja Jouko Timonen , mutta heidän 
osuuksiaan teksteistä ei ole ilmoitettu. Kirjan on 
toimittanut Irmeli Anttiroiko. Piirrokset on teh
nyt Anne Rihtniemi. Kirjassa on runsaasti, yli 
150 värivalokuvaa. Mistään ei kuitenkaan ilmen
nyt milloin kirja on ilmestynyt! Lienee kuitenkin 
uusi teos . ykypäivänä jo toivoisi, että tekijöille 
annettaisiin heille kuuluva kunnia, eli reilusti 
tekijät esiin jo kanteen. Tässä tapauksessa siitä 
olisi varmaankin ollut etua kustantajallekin, sillä 
kirjan tekijöinä ovat tunnetut alan ammattilai
set. 

Kirjan tekemisessä (toimittamisessa) on kui
tenkin ollut varsin kiire . Siitä kielii jo painovuo
den puuttuminen. Sisällysluettelon teksti ei vas
taa käsitellyn otsikon tekstiä , esimerkkinä Havu
kasvit - Havupuut ja -pensaat tai Koristepen
saat - Lehtipensaat. Sisällysluettelosta puuttuu 
osa otsikoista, kuten Köynnösruusut. Kirja lop
puu myös mielestäni kuin kesken - asiatekstiä 
on vielä takakannen sisäsivulla. Kirjasta puuttu
vat myös kaikenlaiset käyttöä helpottavat hake
mistot. Lajikuvaukset ovat varsin epäyhtenäisiä. 

iissä kerrotaan lajista sitä mitä on sattunut 
tulemaan mieleen. Kuvateksteissä on välillä mai
nittu kasvin suomalainen ja tieteellinen nimi, 
välillä vain toinen . Myös muutamien lajinimien 
kirjoitusvirheet kielivät kiireestä . Kaikki tämä 
antaa kirjasta varsin huolimattoman kuvan , mi
kä ei lisää kirjan käyttöä eikä uskottavuutta . 

Kirja jakautuu kahteen pääosaan. Ensin ker-
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luettelot uusimmasta kirjallisuudesta, nimistölli
set ym. korjaukset kaikkiin neljään osaan ja 
neljännen osan hakemisto. Tärkeintä uusinta 
kirjallisuutta on mainittu myös eri sukujen koh
dalla. 

Tämän n. 300 markkaa maksavan lisäysosan 
hankkinevat varmaan ainakin kaikki ne, joilla 
on teoksen neljä aikaisempaa osaa . Niitä on 
saatavilla yhteishintaan 200 puntaa. - Penui 
Alanko. 

rotaan yleistä pihan suunnittelusta ja kasvien 
istutusohjeista sekä tarkemmin istutusohjeista 
kasviryhmäkohtaisesti. ämä täyttävät kirjasta 
noin kolmanneksen. Loput kaksi kolmasosaa on 
omistettu kotipihan kasveille ryhmittäin: lehti
puut, havukasvit , koristepensaat , ruusut, köyn
nökset, perennat , sipulikasvit sekä hedelmä- ja 
marja kasvit. 

Pihasuunnittelun perusasiat on tuotu esille 
varsin tiivistetysti ja asiantuntevasti. Kasvien is
tutuksiin ja puuvanisten lajien hoitoon ja leik
kauksiin on paneuduttu syvällisemmin. Usein
han juuri näissä asioissa tehdään suurimmat 
virheet. Havainnolliset ja yksinkenaiset piirros
kuvat täydentävät sopivasti tekstin sanomaa, 
samoin taulukot. 

Lajiosan teksti on varsin suppea. Merkein on 
esitetty kustakin lajista menestymisvyöhyke, 
kasvin korkeus, kasvupaikan luonne (auri nkoi
nen - puolivarjo - varjo), kukan/kukinnon väri 
sekä kukinta-aika. Muutaman rivin tekstiosassa 
kerrotaan lajista tai lajikkeesta eri asioita, kuten 
jotain kasvin levinneisyydestä, koristearvosta, 
kasvupaikkavaatimuksista, kasvutavasta tai tun
tomerkeistä . Kirjassa esitellään kaikkiaan noin 
435 lajia tai lajiketta , joista puita ja pensaita on 
noin 190. Lisäksi tekstissä mainitaan muutama 
kymmen muuta lajiketta. 

Kirjan paras anti on sen yleisessä osassa sekä 
lajistossa, joka kattaa eri kasviryhmät, niin puu
vaniset kasvit, köynnökset kuin perennat. Hy
vää on myös se, että kaikki esitellyt lajit ja 
lajikkeet ovat meillä viljelyksessä. Kasvinimien 
oikeellisuus saa myös kiitosta. Useinhan puutar
ha-alan kirjallisuudessa taksonomiaan ei juuri
kaan ole kiinnitetty huomiota . Kirja on kelpo 
apu yhä enemmän yleistyvien pienten kotipiho
jen kasvien istuttajille. He saavat samoista kan
sista tiivistettynä pihaistutuksessa tarvitsemansa 
tiedot. Mutta hieman huolellisemmalla toimitus
työllä kirjasta olisi tullut vielä huomattavasti 
käyttökelpoisempi . -Risto Murto. 
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Dendrologinen kirpputori 

Halutaan ostaa Buch-Sola 1906: Suo
men talvikasvio. - Tarjoukset osoit
teella Aune Koponen, Metsänhoitotie
teen laitos, Unioninkatu 40 B, 00170 
Helsinki, puh. 90-1924 310. 

Myytävänä tanskalaisten taimitarho
jen taimimateriaalia (tärkeimmät puu-

vartiset kasvit, myös uutuuksia, n. 280 
värikuvaa) esittelevä kierrekansio 
"Sortimentshåndbog buske, traeer og 
slyngplanter". - 166 s. Planteskoler
nas Propagandacentral A/S, Köben
havn. Hinta 201,50 mk + postikulut. 
Pentti Alanko, Kasvitieteellinen puutar
ha, Unioninkatu 44, 00170 Helsinki, 
puh. 90-1352 088. 

Juuri ilmestynyt! 
Kirjan voit tilata oheisella tilillepanokortilla. 

Suomen puu- ja pensaskasvio 
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ESPLANADIN PUISTO 

Tamän puisto-oppaan on tuottanut 
DENDROLOGIAN SEURA- DENDROLOGISKA SÄLLSKAPET r.y. 

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

Seuran vakiintuneita toimintamuo
toja ovat kokoukset , esitelmätilaisuu-

det ja julkaisutoiminta sekä puistokä
velyt, taikoot ja vuosittaiset koti- ja 
ulkomaanretket. Seuran julkaisu on 
neljästi vuodessa ilmestyvä jäsenlehti 
"Sorbifolia". Lisäksi seura julkaisee 
mm. puisto-oppaita. Vuosittain vali
taan kotimaisesta lajistostamme Vuo
den puu, joka tehdään kyseisenä vuon
na monipuolisesti tunnetuksi. Vuoden 
1989 puu on suomenpihlaja. 

Vuonna 1969 perustetun seuran jä
senmäärä on noin 1 400. Jäseninä on 
puutarha- ja metsäalan sekä kasvitie
teen ammattilaisia, opiskelijoita ja yk
sityisiä alan harrastajia. 

Lisätietoja Dendrologian Seurasta 
saa sihteeriltä, osoite: Dendrologian 
Seura, Pl 18, 01301 Vantaa. 

Toimituskunta: Pentti Alanko, Pekka Markkula, Risto Murto ja Anne Rihtniemi 

Sisällysluettelo: 

Markkula , P.: Espa - kulttuuripuisto ja stad ilaisen olohuone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Karisto, M.: Vasikkahaasta esplanadiksi ..... ... ... ... .... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Alanko, P.: Esplanadin puiston puu- ja pensasistutukse t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Rihtniemi, A.: Esplanadien katujulkisivujen tyylikehitystä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Alanko, P. : Esplanadin puiston puut ja pensaat .... . ...... · · · · · · · · ·.. . ..... . ............ 12 
Pursio, E.: Esplanadin puisto, mikä upea puistosali! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Tatä puisto-opasta saa ostaa Dendrologian Seuran järjestämistä tilaisuuksista ja alan myymälöistä. 
Opas ilmestyy myös Sorbifolia-lehden osana (no. 2/1989) 

Kasvipiirrokset: Marja Koistinen; kansi ja kartta: Anne Rihtniemi 
Taitto: Anne Rihtn iemi 

Painopaikka: Yliopistopaino, Helsinki 
@ Dendrologian Seura- Dendrologista Sällskapet r.y. Helsinki 1989. 



SORBIFOLIA 20(2) 1989 73 

Pekka Markkula 

ESPA- KULTTUURIPUISTO JA 
STADILAISEN OLOHUONE 

Helsnkiläisillä on oma ylpeyden ai
heensa. Heillä on oma Espansa, moni
puolisesti kulttuurin, historian ja käyt-

. tötarpeiden muovaama, ehkäpä Suo
men tunnetuin puisto. 

Esplanadin puisto on ollut viimeai
koina jälleen ajankohtainen puheenai
he. Puistoa reunustavat vanhat puuku
janteet ja niiden uusiminen ovat käyn
nistäneet kiihkeän keskustelun, joka 
puiston keskeisen aseman takia ym
märrettävästi kulkee tiedotusvälinei
den suosimalla tunne- ja arvovaltata
solla. Tåmä puisto-opas ei pyri otta
maan kantaa tuohon keskusteluun. 
Tarkoituksena on va in lyhyesti esittää 
Esplanadin puiston historiaa ja sen ny
kytilannetta. 

Espan toiminnallinen luonne on ai
kojen mittaan muuttunut. Vuosisadan 
alussa siellä kuljettiin arvokkaasti päi
vänvarjoa kantaen ja puiston käyttö 
oli muutenkin edustuksellista. Nykyi
nen Espa voi perustellusti kantaa ni
meä stadilaisen olohuone. Suosittuna 
läpikulkupaikkana siitä on muodostu
nut monien pienten tapahtumien pito
paikka. Eri vuodenaikoina Espa pue
taan eri asuun, tunnetuimpia ovat jou
lun- ja juhannuksenajan näyttävät ko
ristelut. Kansallisrunoilija J. L. Rune
bergin patsaan ympäristö saa kesän 
aikana usein vaihtuvan kesäkukkako
ristelun . Puistoravintolat, esiintymisla
van performancet ja erilliset puistota
pahtumat pitävät huolen siitä, että sta
dilaisen olohuo neessa tapahtuu. Puis
ton käytön ja kulumisen puolesta Es-

Valokuva Penrri Alanko 1989. 

pan kohokohta on ilman muuta vap
pu, jolloin suomalainen karnevaalitun
nelma tervehtii puistovanhusta julki
suudessakin paljon keskustelua herät
tävällä tavalla. 

Helsinkiläinen on vieraanvarainen. 
Hänen vihreään olohuoneeseensa ovat 
tervetulleita niin työhön kiirehtijät, ul
komaiset turistit ja kaikenlaiset istus
kelijat sekä kaupustelijat puhumatta
kaan monista esiintyvistä taiteilijoista. 

Espa on ollut ja tulee aina olemaan 
paljon käytetty ja suosittu keskeinen 
viheralue, jonka kunnosta, viihtyisyy
destä ja siisteydestä on jatkuvasti huo
lehdittava. 

3 
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Maria Karisto 

VASIKKARAASTA ESPLANADIKSI 
Ruotsin vallan viime1sma vuosina 
1800-luvun alussa Turun maantie kulki 
suurin piirtein nykyisen Eteläesplana
din suuntaisena kääntyen Erottajan 
kulmasta Henrikin esplanadille, nykyi
selle Mannerheimintielle. Espoon tulli 
sijaitsi siinä, minne myöhemmin pysty
tettiin Runebergin patsas. 

Pohjoisesplanadi oli liikennöitävässä 
kunnossa vain Kauppatorilta Fabia
ninkadulle asti. Siitä alkoi Kluuvinlah
den aJava ranta, jonka reunamilla oli 
tupakkatehtaan osakkaitten sekä Lam
peniuksen ja Schwartzin "plantaasit", 
mitä nimitystä kaupunginkasvitarhois
ta ja pelloista tuolloin käytettiin. 

Helsingin tullessa Suomen suurruh
tinaskunnan pääkaupungiksi vuonna 
1812 suunnitteli J.A . Ehrenström ruu
tukaavaan rakennettavan kaupungin 
selkärangaksi leveän jalankulkuakse
lin, esplanadin, joka erotti kivitalora
kenteisen keskustan eteläpuolelle jää
västä puurakenteisesta asuinalueesta. 

--' ' ~~~; ~ ~ 
1 ·. . . ~ . ... . . .. . 

~§~:fj~~\ 
.....;L.--, 1\'""' ''t" " .; .. ' '" 1' ·"11' ' "' ...... ' 
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Leveän puurivin reunustaman esplana
dinjatkeena oli uuden läntisen esikau
punkialueen halkova Bulevardi, sekin 
leveä ja puiden reunustama katu. Eh
renströmin asemakaavassa näiden 
puistokatujen funktiot olivat lähinnä 
kaupunkikuvalliset , mutta niillä oli 
merkitystä myös kaupungin palotur
vallisuuden kannalta. 

Ehrenströmin asemakaavassa leve
äksi promenadiksi merkityn esplana
din tasoitustyöt aloitettiin vuonna 
1818. Istutustöiden valvonta uskottiin 
vapaaherra Klinkowströmille, joka 
huolehti siihen aikaan kaupungin yleis
ten istutusten valvonnasta. 

Aluksi Esplanadin puistosta kun
nostettiin vain neliön muotoinen alue 
puiston itäisessä osassa. Alue aidattiin 
vihreällä lankkuaidalla, sinne kylvet
tiin ruohoa sekä istutettiin 68 vaahte
raa. Aluetta kutsuttiin Pikkuesplana
diksi tai Pieneksi Vasikkahaaksi. 

Vasikkahaan nimitys juontui puisto
alueen aiemmasta historiasta. Aluetta 
oli käytetty lehmien laidunmaana ja 
kerrotaan, että baassa oli ollut pieni 
koju , josta paimenpoika oli myynyt 
maitoa . Esplanadin kappelin nimityk
sen kerrotaan juontuvan tästä kojusta: 
Paimenpoika on latinaksi pastor ja ko
jua alettiin leikillisesti nimittää "kap
peliksi". Sittemmin nimitys siirtyi pai
kalle vuonna 1840 sokerileipuri Jern
grenin rakennuttamalle temppelin
muotoiselle myyntikojulle. 

Ku va 1. Engelin suunnitelma Esplanadin puistolle 
vuodelta 1826 (Wasastjerna 1941). 

Ku va 2. Esplanadin puisto F Tengsströmin kivi
piirroksen mukaan vuodelta 1838 (Helsingin kau
punginmuseon kuva-arkisto). 
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Esplanadin promenadin läntinen osa 
valittiin C.L. Engelin suunnitteleman 
ensimmäisen teatteritalon sijoituspai
kaksi. Teatteritalosuunnitelman yhtey
dessä Engellaati vuonna 1826 esplana
dia käsittelevän puistosuunnitelman, 
"Projekt tili Esplanadens Planering 
och Plantering med löfträn och in
stängning i likhet med tili en del redan 
fulländade" . 

Engelin suunnitelman mukaisesti 
alue jakautui kolmeen osaan: Kappeli-

. Esplanadiin, Keski-Esplanadiin ja Te
atteri-Esplanadiin. Koko puistoalueen 
keskellä piti kulkeman leveä vaahteroi
den ja jalavien reunustama jalankulku
akseli, joka laajeni keskellä Kappeli
Esplanadia pyöreäksi aukioksi. Puis
ton läntinen pää, teatteritalon ympä
ristö, poikkesi suoraviivaisesta tyylistä. 
Teatterirakennus oli ympäröity kaare
villa käytävillä ja vapaasti sommitel
luilla pensasryhmillä ja sen edessä oli 
puolipyöreä aukio. Teatteritalon taka
na puisto jatkui suoraviivaisine puuis
tutuksineen aina Henrikin Esplanadilie 
asti. Suunnitelman mukaisesti uuden 
teatteritalon ympäristöön istutettiin ja
lavia, vaahteroita, poppeleita ja riippu
pihlajia. Myös nurmikentät kunnostet
tiin. 

Kaupungin voimakas kasvu ja kau
punkielämän vilkastuminen 1800-lu
vun puolivälissä heijastuivat myös Es
planadin puistoon. Engelin suunnitte
lema puinen teatterirakennus osoittau
tui liian pieneksi ja vaatimattomaksi. 
Uuden teatterirakennuksen samalle 
paikalle suunnitteli arkkitehti C. Chie
wits. Rakennus kuitenkin tuhoutui 
osittain tulipalossa vuonna 1863, ja 
seuraavasta suunnitelmasta vastasi 
arkkitehti N. Benois. 

Samoihin aikoihin korvattiin myös 
Kappeli-Esplanadin kioskirakennus 
uudella J. Dahlströmin suunnittele
mallä kesäravintolalla. Puistoon ra-
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kennettiin musiikkipaviljonki ja puis
ton keskelle tuli suihkukaivo ja kuk
kaistutuksia. Kesäravintolaa, kappelia, 
laajennettiin myöhemmin kahdessa eri 
vaiheessa. 

Esplanadin puisto oli ympäröity ai
dalla kuten tähän aikaan kaikki julki
set puistot. Yhtieskuntaluokkien väli
set jyrkät raja-aidat heijastuivat myös 
puistopolitiikassa. Maistraatin pöytä
kirjoista löytyy maininta, että Esplana
din puiston kävelypaikan portit tuli 
öisin pitää suljettuina ja päivisin auki, 
että "paremmat ihmiset" voisivat siellä 
rauhassa kävellä . 

Suuren Vasikkahaan eli Keski-Es
planadin ja Teatteri-Esplanadin kun
nostus Engelin suunnitelman mukai
sesti edistyi vaikeiden maasto-olosuh
teiden vuoksi hitaasti ja suuri osa istu
tetuista kasveista menehtyi. Kymmeniä 
vuosia alueen halki kulki vain pieni 
polku, joka sateisina aikoina oli upot
tava ja kurainen. Vain kuivina kausina 
kulkija saattoi poiketa polulta ja istah
taa vihreäksi maalatuille lankkupen
keille, joita oli asetettu pölkkyjen va
raan. Jatkuvista täyttö- ja korotustöis
tä johtuen alue pysyi pitkään keskene-

Kuva 3. Lantunviljelyä Esplanadin puistassa vuon
na 1918 (Helsingin kaupungin kuva-arkisto). 

5 
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Kuva 4. Runebergin patsaan ympärillä oli useana 
vuotena niin sanoiluja reppich- eli rapeuiryhmiä, 
jotka koostuivai monimuoroisisra kakrusaserel
misra. Valokuva vuoden 1910 tapeuiryhmästä 
(Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkisro). 

Kuva 5. Runebergin patsaan edustan rapelliryh
män suunnitelma isrurusluerreloineen vuodelta 
1910 (Anonyymi 1910). 

1. Agave erubescens, 2. Sempervirum arboreum fol. 
var., 3. Echeveria desmeriana, 4. Sempervirum mig
gridgei, 5. Sempervirum piliferum, 6. Echinopsis, 7. 
Seka!. kaktuksia, 8. Mammilaria rhodanra, 9. Sem
pervirumfunkii, 10. Echeveria agavoides, II. Piloce
reus senilis. 
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ratsenä, todellakin enemmän vasikka
hakaa kuin pääkaupungin keskeistä 
puistoa muistuttavana alueena. 

Puistoon istutettiin salavia 1840-lu
vulla. Niiden 1atvuksia leikattiin usein , 
jotta istutuksiin olisi saatu toivottua 
rehevyyttä ja muotoa . Salavaistutuk
siin ei kuitenkaan yleisesti oltu tyyty
väisiä ja niiden alle istutettiin muuta
man vuoden kuluttua Saksasta tilattu
ja lehmuksia . Parikymmentä vuotta 
myöhemmin salavat vähitellen kaadet
tiin. 

Lehtien palstoilla vaihdettiin Espla
nadin puistosta vilkkaasti mielipiteitä 
1870-luvulla. Puistoa pidettiin tyylil
tään liian jäykkänä ja suoraviivaisena. 
Myöskään istutuksiin ei yleisesti oltu 
tyytyväisiä. Keski-Esplanadin maa
pohja oli paikoin niin vetinen, että 
istutettu kasvillisuus kärsi hapen puut
teesta. Osa puista kuoli, osa kasvoi 
hitaasti ja kituliaasti. 

Kaupunginvaltuusto päätti vuonna 
1878 vt. kaupunginpuutarhuri Jern
strömin ehdotuksesta vielä kerran ko
rottaa alueen maapohjaa. Kunnosta
minen katsottiin tärkeäksi jo senkin 
vuoksi, että puisto sijaitsi kaupungin 
keskeisimmässä ja hienoimmassa osas
sa. Välitön syy saatiin, kun Valter Ru
nebergin veistämän J.L. Runebergin 
patsaan paikaksi valittiin juuri Keski
Esplanadi. Samassa yhteydessä ruot
salainen puutarhuri J. Wallmark suun
nitteli uudelleen puiston keskiosan. 
Tåssä suunnitelmassa oli patsaan ym
pärille sijoitettu laaja aukio. Puiston 
itä- ja länsipäähän tehtiin diogonaali
set käytävät. Puistokäytävän reunat jä
tettiin avoimiksi, jotta patsas näkyisi 
puiston eri osiin. Kasvillisuus sijoitet
tiin puistoalueen reunoille ja aitauksen 
asemasta puistoa reunustivat nyt puu
istutukset. 

Helsingin sydämessä SIJaitsevasta 
Esplanadin puistosta tuli vuosisadan 



SORBIFOLIA 20(2) 1989 

lopulla suosittu kävelypromenadi ja 
kohtauspaikka. Kesäaikaan ravintola
elämä oli vilkasta. Sotilassoittokunta 
viihdytti musiikkipaviljongissa iltaisin. 
A. L. Hartwallin pystyttämistä kios
keista sai ostaa sekä kuumia että kyl
miä juomia. 

Puistossa oli toimintaa myös talvi
sin. 1870-luvulla siellä oli Helsingin 
ensimmäinen maapohjainen luistinra
ta . Samoihin aikoihin pystytettiin Es
planadin puistoon Aurora Karamzinin 
a loitteesta kaksi maksullista keikka
mäkeä, joista kertyneet varat käytettiin 
hyvä ntekeväisyyteen. 1870-luvulla 
puisto valaistiin iltakäyttöön kaasu
lampuin. 

Puutarhataiteellisesti kiinnostava 
vaihe koitti Esplanadin puiston histori
assa vuosisadan vaihteessa. Helsingin 
ensimmäiseksi kaupunginpuutarhurik
si valittu Svante Olsson uudisti tuol
lo in Esplanadin puiston istutuksia . 
Puistoistutukset olivat yhdistelmä koti
maan arkea ja ulkomaista eksotiikkaa. 
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Kuva 6. Eksoottisen tuulahduksen Esplanadilie toi
vat suurikokoiset palmut, joita puistoon tuotiin 
kesäkaudeksi (Helsingin kaupungin kuva-arkisto). 
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POHJOISESPLANADI 

ETELÄESPLANADI 

Esplanadin puiston puu- ja pensasistu
tukset 

Acer platanoides, metsävaa htera/ 
skogslönn ( 1) 

A. platanoides ' Reitenbachii', ruso
vaahtera/rödbladig skogslönn (2) 

Aesculus hippocastanum, (balkan in )he
voskastanja/ (vanlig) hästkasta nj (3) 

Amelanchier spicata, isotuomipih laja/ 
häggmispel (4) 

Caragana arborescens, siperianherne
pensas/sibirisk ä rtbuske (5) 

Cotoneaster lucidus, kiiltotuhkapen
sas/häckoxbär (6) 

Crataegus grayana, a itaora pihlaja/ 
häckhagtorn (7) 

Forsy thia X intermedia, komeao nnen
pensas/hybridforsythia (8) 

Laburnum alpinum, (kalju)k ultasade/ 
a lpgullregn (9) 

Lonicera x bella, sirokuusama ( 10) 
L. X notha, perhokuusama (II) 
L. tatarica, rusokuusama/ rosentry ( 12) 
L. xylosteum, lehtokuusama/skogs try 

( 13) 
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Malus spp., koristeomenapuu1ajike/ 
prydnadsäpple ( 14) 

Parrhenocissus quinquefolia, imukärhi
villiviini/ klättervildvin ( 15) 

Philadelphus pubescens, hovijasmike/ 
kungsschersmin ( 16) 

Populus tremula 'Erecta', pylväshaapa/ 
pe1a rasp (17) 

Prunus domestica, luumu/plommon 
( 18) 

P. pensylvanica, pii ikir ikka/ameri
kanskt häggkör bär ( 19) 

Rhododendron Catawbien e-hybr., 
puistoalppiruusu/ parkrododendron 
(20) 

R. luteum, kel ta-atsalea/guldazalea 
(2 1) 

R. cv., atsalealajikkeita/atsaleaso rter 
(22) 

Ribes alpinum, taikina marja/ må bär 
(23) 

Rosa pimpinellifolia ' Poppiu ', uviruu
su (24) 
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R. rugosa, kurttulehtiruusu/vresros 
(25) 

R. cv. 'Robusta', ryhmäruusulajike/ 
grupprossort (26) 

R. cv., muita ryhmä ruusulaj ikkeita/ 
grupprossorter (27) 

Spiraea X buma/da ' Froebelii ', ruusu
a nge rvo/rosenspirea (28) 

S. X cinerea 'Grefsheim', no rj a na nger
vo/hybridspirea (28a) 

Symphoricarpos albus var. /aevigatus, 
(valko ) t u mim a rja /(va nligt)s nöbä r 
(29) 

Syringa josikaea, unka rinsyreeni/ un
ge rsk syren (30) 

S. vulgaris, pihasyreeni/(vanlig)syren 
(3 1) 

S. Vulgaris-hybr., jalosyreeni/ädelsy
ren (32) 

Taxus cuspidata, japaninmarjakuusi/ 
japa nsk idegra n (33) 

Ti/ia cordata, metsälehmus/skogslind 
(34) 
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T. p!atyphy llos, isolehtilehmus/ bo hus
lind (35) 

T. X vulgaris, puisto lehmus/parklind 
(36) 

T. x vu!garis ' Pa llida', keisarinlehmus 
(37) 

U/mus glabra, vuorijalava/skogsa lm 
(38) 

9 
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Anne Rihtniemi 

ESPLANADIEN KATUJULKI-.. 
SIVUJEN TYYLIKEHITYSTA 
Helsinkiin luotiin esplanadi vuoden 
1812 asemakaavassa muodostamaan 
vapaa vyöhyke kivirakenteisen keskus
tan ja puurakenteisen esikaupungin vä
lille. Tarkeästä kaupunkirakenteellises
ta akselista muodostui puistona suosit
tu promenadi ja kulttuurielämän kes
kus. Alunperin Pohjoisesplanadi oli 
tarkoitettu kauppaporvarien kaksi
kolmekerroksisten kivirakennusten 
reunustamaksi ja Eteläesplanadin var
relle sijoitettiin virkamiesten puutalo
korttelit. Tältä ajalta ovat niin raken
nuskanta kuin -tyyli ja rakennusten 
käyttötarkoituskin ehtineet muuttua 
useamman kerran. Onneksi kuitenkin 
joitakin osia on säilynyt lähes kaikista 
nykyisen Espan rakentamisen vaiheis
ta. 

Varhaisinta, 1800-luvun alun vaihet
ta edustaa Viaporissa toimineen linnoi
tusupseerin, Pehr Granstedtin, vuonna 
1815 suunnittelema kauppias Uscha
koffin talo , Pohjoisesplanadi 19. Siinä 
näkyvät 1700-luvulta periytyvän kusta
vilaisen uusklassisismin ohella jo en
simmäiset pietarilaiset tyylivaikutteet. 
Kypsää empiretyyliä edustaa jo vuon-

10 

na 1822 C.L. Engelin suunnittelema 
Kenraalikuvernöörin palatsi ns. Smol
na, Eteläesplanadi 6. Rakennusten 
pohjakerros on kuvioitu harkotuksin 
ja pääkerros on sileäpintainen. Julkisi
vun keskilinjalla on parveke joonialai
sine pylväineen . 

Liike-elämä vlkastui ja katukuva 
muuttui niin rakennustaiteellisesti kuin 
toiminnallisestikin 1800-luvun puolivä
lissä. Tonttien päärakennusten pohja
kerroksiin sijoitettiin kauppapuoteja 
katuovineen ja ylemmissä kerroksissa 
oli omistajan asunnon lisäksi erikokoi
sia vuokra-asuntoja. 

Esplanadien rakennuskannan uusiu
tuminen teollisen nousukauden myötä 
käynnistyi 1880-luvulle tultaessa. Poh
jois-Esplanadista tuli teollistuneen 
kaupunkirakenteen mukainen liikeka
tu ja teollisuusporvariston sekä työvä
estön asuntokatu. Uusissa rakennuk
sissa varattiin pohjakerros kokonaan 
myymälöille, jotka avautuivat kadulle 
kauniisti muotoiliuin ovin ja näyteik
kunoin. Ylemmissä kenoksissa sekä 
osittain ullakoillakin on erikokoisia 
vuokrahuoneistoja. Arkkitehtuuriltaan 

Kuva 1. Esplanadilie 1880-luvun lopulla rakenne
tut kerrostalot poikkesivat dramaauisesti vanhan 
rakennuskannan millakaavasta. (Helsingin kau
punginmuseo. Valokuva F.A . V. Hjertzell n. 1890.) 
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rakennukset edustavat uutta, 1870-
luvulla syntynyttä klassisismin suun
tausta . Sille on ominaista rikas koris
teellisuus ja uudenlainen tapa yhdistää 
kokonaisuudeksi klassismin muotoai
heita. Vielä aivan 1800-luvun lopussa 
alkaa toisenlaisen historismin kausi . 
Sitä edustaa Wasa Bankenin talo , Ete
läesplanadi 18 . 

Vuosisadan vaihteen kansallisro
manttista tyylisuuntaa edustaa Lars 
Soncin suunnittelema Suomen hypo
teekkiyhdistyksen rakennus vuodelta 
1908, Eteläesplanadi 16. Sen muotokeli 
poikkeaa varhaisemmasta kansallis
romantiikasta, sillä siinä on palattu 
symmetriseen , pylväikön koristamaan 
ja klassisoivaan julkisivuun. 

Modernin arkkitehtuurin ensimmäi
siä edustajia on Lassila & Tikanojan 
liikerakennus vuodelta 1935, Eteläes
planadi 18 . Sen arkkitehti on eduskun
tatalon suunnittelijana tunnettu J .S. 
Siren. Esplanadilla on kaksi Alvar Aal
lon suunnittelemaa rakennusta. Toinen 
muodostaa päätteen esplanadille idäs
sä , kauppatorin takana, Katajanokal
la. Tamä valkoisella marmorilla ver
hottu Enso-Gutzeitin pääkonttori on 
valmistunut vuonna 1962. Toinen Al
var Aallon suunnittelema rakennus on 
Akateemisen kirjakaupan rakennus , 
Pohjoisesplanadi 39. Sitä vastapäätä 
on uusinta arkkitehtuuria edustava , 
vuonna 1989 valmistunut Stockmannin 
liiketalon laajennus. Tamän , arkkiteh
tuurikilpailun voittaneen ehdotuksen 
suunnttelijat ovat arkkitehdit Gullich
sen, Kairamo ja Vormala . Rakennuk
se sa on säilytetty vanha katujulkisivu 
Mannerheimintielle. Sen taakse on ra
kennettu uudet sisätilat, jotka jatkuvat 
uutena rakennuksena Keskuskadun 
varrella yhdistyen vanhaan, Frosteruk
sen suunnittelemaan osaan Stockman
nin tavarataloa. 
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Kuva 2. Uschakoffin rakennuksessa edustaa mm. 
kulmanpyöristys varhaisinta pietarilaisen klassis
min vaikutusta Helsingin arkkitehtuurikehitykses
sä. (Kuvat 2-4 Helsingin kaupunginarkisto.) 

Kuva 3. Pohjoisesplanadi 29, hotelli Kämpin talon 
suunnilleli vuonna 1886 ajan merkittävin arkkiteh
ti Theodor Höijer. Tältä ajalta on yhtenäinen 

Mki•'""j' " , o,jo. joko oro Fobio• i•ko""''o 

Kuva 4. Eteläesplanadi 18, Wasa Hankenin talo 
vuodelta 1898. Suunitrelija on John Se11ergren. 

II 
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Pentti Alanko 

ESPLANADIN PUISTON PUUT JA 
PENSAAT 
Vaikka Esplanadin puisto , Espa, on 
hyvin vehmas, se ei ole kovinkaan run
saslajinen. Puistossa on n. 40 erilaista 
puuvartiskasvilajia ja -lajiketta. Jos 
mukaan lasketaan eri ryhmäruusu- , ja
losyreeni- ja atsalealajikkeet, nousee 
lajikemäärä noin viiteenkymmeneen. 

Espan puut 

Puita on Espan puistossa 12 lajia ja 
lajiketta. Niistä suurin osa on puisto
lehmusta (Tilia x vulgaris). Puiston leh
muskantaa uudistettaessa on taimien 
joukossa nähtävästi vahingossa istutet
tu kolmea muutakin lehmusta puisto
lehmuksen lisäksi , nimittäin isolehti
lehmusta (T platyphy llos), metsäleh
musta (T cordata) ja keisarinlehmusta 
(T x vulgaris 'Pallida '). Ta mä on tuo
nut puiston kujanteisiin vaihtelua, eh
kä liikaakin, sillä nämä lehmuslajit ja 
-lajikkeet ovat kasvu ta valtaan erilaisia . 
Uskoisi puiston yhtenäisen ilmeen kan
nalta olevan suotavampaa, että leh
muksia uusittaessa käytettäisiin vain 
yhtä lajia tai lajiketta . 

Lehmuksia ei ole kovin helppo tun
tea. Puistoissamme tavallisimmin vil
jeliylle puistolehmukselle ovat luon
teenomaisia vanhoissa rungoissa ole
vat pahkurat, joita näkee Espankin 
puissa. Puisto- ja metsälehmuksen leh
det ja versot ovat kaljuja . Isolehtileh
muksen tuntee isokokoisista , myös 
päältä karvaisista lehdistään. Myös sen 
vuosiversot ovat karvaiset. Keisarin-

12 

lehmus on hyvin säännölliseksi kasva
va puistolehmuslajike. 

Suurin osa Espan lehmuksista on 
vanhoja. Onneksi puistolehmus on sel
lainen puulaji , joka pysyy hyvin pys
tyssä ja puolustaa paikkaansa , vaikka 
puun sisusta olisikin laho. Puun elävä 
pintaosa on hyvin sitkeää ja jos puu on 
muuten ehjä, pysyy se lahovikaisuu
destaan huolimatta vuosikymmeniä 
pystyssä. Puun kestävyys vähenee suu
resti silloin, kun pintapuun muodosta
ma lieriö halkeaa joltakin sivulta tai 
siinä on !ahoa pintaan asti. 

Espan muista puista huomattavim
mat ovat puiston keskiakselin molem
min puolin kasvavat isot ja vanhat 
rusovaahterat (Acer platanoides 'Rei
tenbachii'). Ne rusottavat kauniisti ke
väällä ja pistävät silmään kesälläkin 
hieman tummemma n vihreän , osittain 
punertavankin lehdistönsä puolesta. 
Rusovaahteroiden syysväri on tumman 
punainen, kun se tavallisella metsä
vaahteralla (A. platanoides) on yleensä 
keltainen tai oranssinkeltainen. Puis
tossa on myös muutama metsävaahte
ra , joitten heleän vihreä väri keväällä 
johtuu aikaisesta, ennen lehtien puhke
amista tapahtuvasta kukinnasta. 

Espan länsipäässä lähellä Ruotsa
laista teatteria on kaksi kookasta ja 
varmaan iäkästäkin hevoskastanjaa 
(Aesculus hippocastanum). Keväinen 
puistossa liikkuja huomaa niiden ai
kaisen lehteen puhkeamisen: hevoskas
tanja on saanut lehtensä kun läheiset 
puistolehmukset ovat ielä täysin leh
dettömiä . 
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Puiston ainoat poppelit ovat sen kes
kipaikkeilla kasvavat parikymmen
vuotiaat pylväshaavat (Populus tremula 
'Erecta '), jotka pistävät puiston läpi 
kulkevien silmään erikoisen, kapealat
vuksisen kasvutapansa vuoksi. 

Espan kappelin lähistöllä on kaksi 
tuomien (Prunus) suvun edustajaa, ni
mittäin nuori luumun (Prunus domesti
ca) verso, joka lienee jäänteenä paikal
la kasvaneesta kääpiömantelin (P. te
nella) perusrungosta sekä kauniisti ke
hittynyt pilvikirsikka (P. pensylvanica). 
Pilvikirsikka on kasvutavallaan sopu
suhtainen, ruskeatuohinen puu, eräs 
puiston erikoisuuksista . Sen sijaan 
Helsingin puistoissa hyvin yleisesti vil
jeltyä vuorijalavaa ( Ulmus glabra) on 
Espalla vain kaksi puuta. Toinen on 
puiston länsipäässä lähellä Ruotsalais
ta teatteria , toinen on vesataimena ai
van kappelin seinustalla pensaikossa, 
ja on jännittävää nähdä, annetaanko 
sen kasvaa isoksi puuksi. 

Espan isot pensaat 

Espan isot pensaat näkee hyvin puis
ton läpi kävellessään. Puistolehmusri
vistöä vasten on erilaisia syreeneitä, 
kuten pihasyreeniä (Syringa vulgaris), 
unkarinsyreeniä (S. josikaea) ja jalosy
reeni (S. Vulgaris-hybr.) -lajikkeita. 

äihin korkeisiin pensaisiin ja pikku
puihin kuuluvat myös kultasade 
(Laburnum a/pinum) ja koristeomena
puut (Malus sp.). Isot pensaat ovat 
jääneet yhä enemmän kujannepuiden 
varjostamiksi. Niitä on jouduttu huo
nokuntoisina poistamaan, eivätkä jäl
jelle jääneetkään yksilöt enää ole kovin 
näyttäviä. Vielä kymmenen vuotta sit
ten oli todellinen nähtävyys, kun koris
teomenapuut, kultasade ja syreenit 
kukkivat puistossa. Valitettavasti pen-
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Tilia platyphyl/os 

Tilia X vulgaris 

saat ovat varjostuksen lisäännyttyä vä
hentyneet puistosta. 

Espan puiston muista pensaista ovat 
olleet runsaimpia erilaiset kuusamat 
(Lonicera). iistä ovat vielä jäljellä ru
sokuusama (L. tatarica) ja lehtokuusa
ma (L. xylosteum). Jälkimmäinen näyt
tää viihtyvän hyvin varjossa isojen 
puitten alla. Sen sijaan rusokuusama ja 
kuusamaristeymät, perhokuusama (L. 
x notha) ja sirokuusama (L. x bella), 
viihtyvät huonosti. iistä on myös jou
duttu poistamaan kuivia oksia kylmien 
taivien jälkeen. Perhokuusama on ar
vokas vanha kuusamakanta, joka on 
Espalta pelastettu viljelyyn kaupungin 
puisto-osaston toimesta. Puistossa on 
kasvanut myös muita kuusamia , kuten 
alppikuusama (L. alpigena), mutta se 
on sieltä syystä tai toisesta hävinnyt, 
vaikka sietääkin hyvin varjoa. Ruso
kuusamaa ja sen risteymiä on vaikeata 
erottaa toisistaan, mutta kotimaisen 
lehtokuusaman tuntee mm. kellanval-

13 
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keista kukistaan ja karvaisista lehdis
tään. 

Espan puistolle ovat jo varhain ke
väällä tuoneet kukkaloistoa keltakuk
kaiset komeaonnenpensaat (Forsythia 
x intermedia) sekä erilaiset alppiruusu
ja atsalealajikkeet (Rhododendron 
spp.). Kesäaikaan puistossa luovat vä
riloistoa isot ryhmäruusuistutukset. 
Nekin kärsivät kujannepuiden varjos
tuksesta. Sen sijaan puiston nurmikko 
on hyvässä kunnossa varjostuksesta 
huolimatta, sillä sitä on hoidettu hy
vin . Nurmikkoa varten on myös asen
netettu maanalaiset kastelulaitteet. 
Puistossa on myös ryhmäkasvi-istutuk
sia, joista komeimmat ovat Runeber
gin patsaan ympärillä. Tällä paikalla
han olivat vielä vuosisadan alkupuolel
la mehikasveista istutetut "tapetti" 
- ryhmät, joista kuitenkin on jo kauan 
sitten luovuttu. 

Eräs mielenkiintoisin vanhoista 
puistokasveista on Espan länsipäässä 
kasvava suviruusu (Rosa pimpinellifolia 
'Poppius'). Siitä on otettu pistokkaita 
lisäykseen kaupunginpuutarhalle. Su
viruusu muistuttaa kasvutavallaan ju
hannusruusua (R. pimpinellifolia 'Ple
na'), mutta puolikerrannaiset kukat 
ovat väriltään vaalean punaiset. Puis
ton länsipäässä Ruotsalaisen teatterin 
edessä on iso kasvusto kurttulehtiruu
sua (R. rugosa), joka ei muualta puis
tosta löytäisikään riittävän valoisaa 
paikkaa. Sen sijaan taikinamarja 
(Ribes alpinum) viihtyy hyvin. Sen 
käyttöä pitäisikin lisätä isojen puitten 
varjostamissa puistoissa. Taikinamarja 
on kotimainen pensas, joka jo luon
nostaan kasvaa niin tuorepohjaisissa 
kuin kivikkoisissa ja kuivissakin leh
doissa. 

Puiston pensaslajistoon kuuluvat 
myös isotuomipihlaja (Amelanchier 
spicata), joka näyttää viihtyvän tässä 
ISOJen puitten varjostamassa paikassa 
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yllättävän hyvin, vaikka kukinta jää
kin vähäiseksi . Kylmien pakkastalvien 
aikana paleltuivat isokasvuisen hovi
jasmikkeen (Philadelphus coronarius) 
vesat pahoin ja pensaat jouduttiin leik
kaamaan maata myöten. Uusia versoja 
on kuitenkin jo näkyvissä. Sen sijaan 
niin siperianhernepensas ( Caragana ar
borescens), kiiltotuhkapensas ( Coto
neaster lucida) kuin aitaorapihlajakin 
( Crataegus grayana) kestivät hyvin kyl
mät talvet, mutta myös ne alkavat kär
siä katveisesta kasvupaikasta isojen 
puiden alla. 

Muut pensaat 

Ryhmäruusuja lukuunottamatta Es
palla ei ole kovinkaan paljon matalia 
pensaita. Ruusupensasangervoa 
(Spiraea x bumalda ' Froebelii') kasvaa 
puiston itäpäässä, mutta kasvupaikan 
varjoisuuden vuoksi senkin kukinta on 
vähäistä. Lumimarja (Symphoricarpos 
albus var. /aevigatus) viihtyy hyvin, ku
ten myös kappelin luona kasvava japa
ninmarjakuusi (Taxus cuspidata). Kap
pelin edessä kasvaa hiljattain istutettu
na tämän hetken muotipensas, norjan
angervo (Spiraea X cinerea 'Grefs
heim'). 

Espan puuvartiskasvisto ei ole lajis
toltaan kovinkaan monipuolinen , mut
ta puistossa on vielä nähtävissä sen 
historialliseen tyyliin sopivia vanhoja 
lajikkeita ja lajeja . Tallaisia "vanhoja" 
kasveja ovat mm. puista puistoleh
mukset ja metsävaahtera ja pensaista 
isotuomipihlaja , siperianhernepensas, 
kuusamat, jasmikkeet, syreenit ja suvi
ruusu. Toivottavasti puistoa uudistet
taessa pidettäisiin myös silmällä, mitkä 
kasvilajit sopivat puiston luonteeseen 
eikä sinne tuotaisi tämän hetken muo
tikasveja. Mikäli puistoa ryhdytään 
uudistamaan nykyaikaiseksi, voidaan 
käytettävä laj istokin valita sen mukai
sesti. 
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Eino Pursio 

ESPLANADIN PUISTO, MIKÄ UPEA 
PUISTOSALI! 

Kun kävelet Esplanadin puistossa , tie
dät olevasi kaupungin keskustassa, 
mutta koet itsesi miellyttävässä korkei
den lehmusten reunustamassa tilassa, 
avarassa puistosalissa. Askelten alla 
ratisee hiekka, vastaleikattu nurmi 
tuoksuu. Kuulet puhetta, liikenteen hä
lyä, lokkien kirkunaa. Lumisena talve
na nietokset vaimentavat Esplanadin 
puistoon hiljaisen alueen. 

Puisto on säilyttänyt piirteensä 1800-
luvulta saakka . Vuosisadan loppupuo
lella, 1860-70-luvulla, istutettiin Teat
teri- ja Kappeliesplanadien puut. Ru
nebergin Esplanadi sai lehmukset 
vuonna 1882. Puistoon oli istutettu 
myös syreenejä . Espa oli vehmas ja 
näyttävä pensaiden kukinta-aikaan . 

Oleskelu- ja seuraelämä on ollut Es
palla aina vilkasta. Viime vuosina , ny-

kyajan hengen mukaisesti, puistossa 
on pidetty monenmoisia tilaisuuksia 
sekä kesällä että talvella. Voi syystä 
kysyä , annetaanko puiston muuttua 
tapahtumapaikaksi ja miten se vaikut
taa puiston ilmeeseen? Miten puiston 
kulttuurihistoriallinen arvo voitaisiin 
tulevaisuudessakin turvata? Esplana
din puisto on voitava säilyttää edusta
vana puistona ohi ajan myötä muuttu
vien muoti-ilmiöiden. 

Esplanadin puiston viehätys on se 
avara tila, minkä kujanteeksi istutetut 
lehmukset rajaavat. On ymmärrettä
vää, että puiden uusimisesta puhumi
nen herättää tunteita. 

Puita lähemmin tarkastellessa huo
maa , että ne ovat huonokuntoisia ja 
ikääntyneitä . Pohjoisesplanadin var
ressa lehmuksia on jo jouduttu uusi
maan erilaisten rakennustöiden tuhot
tua puita . Puusto on kadun varressa 
epäyhteinäinen. Puiston puolella puus
to on vielä yhtenäinen ja yhtä vanhaa. 

Mikä on kujanteiden tulevaisuus? 

Kaupunkilaisten suosimassa puistossa 
on luonnollisesti huolehdittava siitä, 
että vahinkoja ei pääse tapahtumaan. 
Puiden kuntoa on seurattava. Puita on 
hoidettava . Puut on uusittava , harki
tusti ja hallitusti . Pitäisikö lehmuksien 
latvoja madaltaa ja oksia lyhentää leik
kaamalla? Tållä tavalla voitaisiin äkil
lisen luonnontuhon mahdollisuutta vä
hentää , mutta Esplanadin puisto näyt
täisi toisenlaisel ta kuin nyt. 
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On myös ehdotettu puiden uusimista 
puu kerrallaan tai jaksottain osuus 
kerrallaan. On pelättävissä, että uusi
minen puu kerrallaan hävittää Espla
nadin puiston yhtenäisyyden. Kun uu
simisen aika koittaa, työ on tehtävä 
sillä tavalla, että puistosali voi tulevai
suudessakin saada vahvat ja yhtenäiset 
lehmusseinät. 

Vuosisadan alussa puistossa kasvoi 
runsaasti syreenejä ja muita pensaita. 
Värejä ja tuoksuja oli nykyistä enem-
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män. Pensaat ovat vanhentuneet ja 
poistettu. Puisto on muuttunut auke
aksi. Tulevaisuuden Esplanadin puis
tossa soisi kokevansa tuoksuja ja näke
vänsä kukkivia pensaita. 

Esplanadin puiston tulevaisuuden 
keskeinen kysymys on, kuinka hyvin 
sekä kaupunkilaiset, yhteisöt että kau
pungin laitokset mieltävät puiston 
kulttuuriarvon. Osataanko Esplanadin 
puistoa vaalia edustavan oleskelupuis
ton edellyttämällä arvokkuudella? 
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VUODEN PUU 1989 - ÅRETS TRÄD 1989 

SUOMENPIHlAJA 
OXEIRÖNN 

(. orbus hybdda) 
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Vuoden puu 1989 

Vuoden 1989 puu on Dendrologian Seuran nimikkopuu, suomenpihlaja (Sorbus 
hybrida), josta Marja Koistinen on jälleen laatinut perinteisen tyylisen piirrosju
listeen (koko 59 x 42 cm, pohjaväri rusehtava). Tekstin on kirjoittanut Carl
Adam Hreggström. 

Vuoden puu -julistesarjassa on nyt esitelty yksitoista puulajia: kynäjalava, 
visakoivu, mänty, vaahtera, kuusi, metsäomenapuu, kataja , tammi, rauduskoivu, 
saarni ja suomenpihlaja. Kokonaisuudessaan sarja on sekä näyttävä että yhtenäi
nen ja sopii hyvin mm. julkisten rakennusten, koulujen ja eri laitosten seinille. 
Julisteen hinta on 15 mk, koko sarja maksaa 110 mk. 

Julisteita myydään Dendrologian Seuran tilaisuuksissa. Niitä voi myös tilata 
postitse maksamalla seuran tilille (PSP 419 92-1) julisteen hinnan + postikulut (8 
mk). Lisäksi julisteita voi ostaa yksittäin Tieteellisten Seurojen kirjakaupasta 
Tiedekirjasta (Kirkkokatu 14, Helsinki) sekä Suomen Luonnonsuojelun Tuen 
myymälöistä (Helsinki, Turku, Tampere, Oulu ja Lappeenranta). -Risto Murto 

...,tP· METSÄNJALOSTUSSÄÄTIÖSTÄ 

.: ~ ~-;;. - Kotimoisio_hovu- io lehtipuitosekö pensoi
ta, myos na1den enko1smuoto1a. 

- Kotimaista alkuperää olevia joioja havu- ja 
lehtipuita. 

Röykän ~.eskust~imitarha 
05100 ROYKKA 

Pieksämäen keskustaim itarha 
PPA 1 

puh. 90-276 5721 76850 NAARAJÄRVI 
puh. 958-81788 

" Kaikki tähänastiset VUODEN PUUT myynnissä 
Röykän keskustaimitarhalla " 



SORBIFOLIA 20(2) 1989 89 

Paksujen puiden mittaus tänä vuonna loppusuoralla 

Nii lo Karhu 

Karhu, N. 1989: Paksujen puiden mittaus tänä vuonna loppusuoralla (Collecting 
data of the biggest trees in Finland. A preliminary report). - Sorbifolia 
20(2):89-94. 

Niilo Karhu, Näyu elijän tie 1 B 5, 00400 Helsinki 

Paksujen puiden mittaus pyritään saa
maan tänä vuonna päätökseen , joten 
nyt loppusuoran alettua on sopiva het
ki kertoa väliraportissa tähänastiset tu
lokset. Työkortistossa on tiedot 315 
lajista , alalajista, muunnoksesta, muo
dosta, risteymästä ja laj ikkeesta- mo
nen kohdalla jo paksuimmasta puusta, 
mutta vars in monessa tapauksessa voi 
paksumpiakio vielä löytyä. Tietojen 
saaminen niistä ja tästä luettelosta vie
lä puuttuvista 50-60 lajista ja lajikkees
ta onkin tämän väliraportin päätarkoi
tus. 

Väliraportti on aakkostettu suvut
tain tieteellisten nimien mukaan . Mit
taustuloksissa on ympärysmitta 130 
cm:n korkeudelta pelkkänä lukuna , si
tä alempaa mitattu - -merkkisenä ja 
ylempää mitattu +-merkkisenä sekä ty
veltä monihaarainen t-kirjaimella il
maistuna . Puun pituus on metreinä. 
Merkitsemistapa on siis ympärysmitta 
cm/pituus m. Kasvupaikkatiedot ovat 
lyhennettyinä , mittauspäivämäärä 
mainitaan, mittaajaa ei . Tåydellisinä 
kaikki tiedot tulevat lopulliseen yh
teenvetoon. 

Metsäntutkimuslaitoksen Punkahar
jun, Ruotsinkylän ja Solbölen kokeilu
alueissa sekä Mustilan ja Tammistan 
arboretumeissa on kasvupaikka ilmoi
tettu retkeilyoppaan tai karttapiirrok
sen kohdenumerolla tai metsän viljely
alan numerolla . Tekstissä on käytetty 
myös muutamia lyhennyksiä: ras = 
rautatieasema , kk = kirkonkylä , kno = 

kartano, ktp = kasvitieteellinen puu
tarha ja mv = metsänviljelmä. 

Abies - pihdat 

A. alba, saksanpihta 180/21. Tenhola: So lböle , 
mv 42, 1.10.88. A. amabilis, purppurapihta 220/ 
23. Elimäki: Mustila, pihapuisto, 14.6.87. A. 
balsamea, palsamipihta 262/24,5. Tenhola: Lin
dön kno, 2.10.88. A. chensiensis 5017,5. Elimäki: 
Mustila, 54, 16.6.87. A. concolor, harmaapihta 
216/ 18 ,5. Tenhola: Solböle, A 1, 13.11.87. A. 
faxoniana 79/8. Liperi: Viinijärven ras, 19.10.88. 
A. fraseri, virginianpihta 167/ 17,5. Anjalankos
ki: Sippola , 13.10.88. A. grandis, jättipihta 30/ 
5,6. Helsinki: Länsi-Pakila, 23.12.88. A. holophy l
la, ussurinpihta 155/ 20. Elimäki: Mustila , 55, 
17.6.87. A. homolepis, nikonpihta 138/ 18 ,5. Ten
hola: Solböle , mv 218, 1.10.88. A. koreana, kore
a npihta 107/ 15 . Tenhola: Solbö le , A 1, 13.11.87. 
A. lasiocarpa, lännenpihta 180/20,5. Liperi : Vii
nijärven ras, 19. 10.88. A. lasiocarpa var. arizoni
ca, korkkipihta 103/ 16,5. Tenhola: So lböle, mv 
267 , 13.11.87. A. mariesii, honshunpihta 69/14. 
Elimäki: Mustila, 8, 17.6.87 . A. nephrolepis, oho
tanpihta 144/ 19 ,5. Elimäki: Mustila , 41 , 17.6.87. 
A. nordmanniana, kaukasianpihta 167/ 19. Ten
hola : Solböle, mv 242, 1.10.88. A. sachalinensis, 
sahalininpihta 192/21 ,5. Karjalohja: Tammisto, 
1/1, 11.6.87. A. sachalinensis, var. mayriana, ma
yrinpihta 133/21,5. Tuusula : Ruotsinkylä , mv 
173, 20.1.89 . A. sibirica, siperianpihta 253/27,5. 
Karjaa : Mustion kno, 21.8.88. A. sibirica X balsa
mea 112/15,75. Helsinki: ktp , puu n:o OOZZ-001, 
4. 1.89. A. veitchii, japaninpihta 178113,5. Karja
lohja: Tammisto , 1/1, 11.6.87. 

Acer- vaahtera! 

A. campestre, niverävaahtera 135/ 10,25. Helsin
ki: Mäntymäen länsireuna , 3.10.87. A. mandshu
ricum, mamsurianvaahtera 118/ 11,25. Helsi nki: 
ktp , OOZZ-{)11 , 17 . 12.88. A. miyabei 98/11. Hel
sinki : ktp , OOZZ-013, 17 .1 2.88. A. negundo, saar
nivaahtera t 250/7 (leikattu matalaksi). Maari-
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anhamina: hautausmaa, Il.6.88 . A. platanoides, 
metsävaahtera 463/ 2I,5. Karkkila: Ikkala, 
10.10.88. A. platanoides cf. f. columnare (latvus 
kapea luutamainen, runko lyhyt) 192/ 23,5. Hel
sinki : Urheilukatu 36, 3. 10.87. A. platanoides 
' Dissectum', liuskavaahtera II8/ I7 ,5. Helsinki: 
ktp, OOZZ-024, 8.1.89. A. platanoides ' Drum
mondii ', kirjovaahtera 5717,5. Järvenpää: La ila n 
taimisto, 9.3 .89. A. platanoides 'Faassen's Black', 
hurmevaahtera 77/10. Helsinki: Kallion virasto
talo, 10. 1.89. A. platanoides 'Schwedleri', veri
vaahtera t 360/22. Helsinki, ktp, OOZZ-025 , 
8. 1.89. A. platanoides 'Stollii', stollinvaahtera 
I4I / I7,75 . Helsink i: Sibeliuksen puisto, itäkul
ma, 20.4.88. A. pseudoplatanus, vuorivaahtera 
117/ 19,5. Helsinki: ktp , OOZZ-027, 6.1.89. A. 
rubrum, punavaa htera I62/ l7. Helsinki: ktp , 
OOZZ-029, 8.1.89. A. saccharinum, hopeavaahte
ra 380/23,5. Sipoo: Hitån kno , 1.10.87. A. sacc
harinum f . cuneatum 101 / 16. Elimäki: Mustila, 
57, 16.6.87 . A. saccharum, sokerivaahtera I22/ l4. 
Helsinki: ktp, OOZZ-032, 8. 1.89. A. tataricum, 
tataarinvaahtera t 30017,5. Helsinki: ktp, OOZZ-
036, 5.1.89. A. trijlorum, huntuvaahtera t 130/ 
6,5. Elimäki: Mustila , 45, 15.6.87. 

Aescu/us - hevoskastanjat 

A. X carnea, punahevoskastanja 27/5. Elimäki: 
Mustila , pihapuisto, I6.6.87. A. glabra IOI / 14,5. 
Nokia: Pitkäniemen sairaala, puisto, 27.8.88 . A. 
hippocastanum, hevoskastanja -354/20 ,5. Ahve
nanmaa, Eckerö: Storby, Il.6.88 . A. X hybrida t 
I38/ l3,5 . Helsinki: ktp , OOZZ-044 , 8.1.89. A. 
octandra, keltahevoskastanja 112/ 10,5. Hanko: 
Halmstadinkatu 2, 1.9.88. A. turbinata var. pu
bescens t 127/ Il,S. Helsinki: ktp , OOZZ-048, 
6.1.89. 

Alnus - lepät 

A. glutinosa, tervaleppä t 57I / 22. Sauva: Karu
nan kno, 24.8.88. A. glutinosa f . py ramidalis, 
pilaritervaleppä t 352/ I8,5 . Kotka : Kymenlaa k
sonkatu 27, 12. 10.88. A. glutinosa f. quercifolia 
(lehdet tammen lehden tavoin liuskottuneet) 72/ 
II. Helsinki: NiskaJan arboretum , !6.3.89. A. 
glutinosa f. ei nimetty (rungossa visamaisia pa h
kuroita tyvestä latvaan) 132/ 19 . Helsinki : Kaivo
puisto, I7.10.88. A. glutinosa X incana t 322/25. 
Vihti: Irjala , I2.9.88. A. incana, harmaaleppä 
185/ 21,5. Punka harju : ko keilualue , A I , 16.8.88. 
A. incana f. angustissima, ha psuharmaaleppä 89/ 
II ,75. Helsink i: ktp, OOZZ-053, 18. 12.88. A. inca
na f. aurea. keltaharmaaleppä 6217,5. Po lvijärvi: 
Kuorevaara , I7.9.87. A. incana 'Laciniata' , sul
kaharmaaleppä 108/14. Helsinki : ktp , OOZZ-055, 
4.1.89. A. incana 'Lobata' (lehdet tavallista sy
vempään parihalko iset suipo in Ii uskoin) 90/ 14,5. 
Helsinki : Hesperia npuisto , 3.10.87. A. incana 
' Pendula', ri ippa harmaaleppä 80/ 17 ,5. Pieta rsaa-
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ri : Jaakonkatu , 9.9.88. A. incana f. pinnatipartita 
(lehdet syvään pa rijakoiset, karvaiset , liuskat 
ka peat , suipot) 4917,5 . Pi ikkiö: Puutarha ntut ki
muslaitos, 23.8 .88. A. incana subsp. kolaensis, 
kuolanharmaaleppä 25/6. Helsinki: ktp , 
1978-332. 4.1.89. A. japonica 5214.5. Helsinki : 
ktp , I97 !-50. 4.1.89. A. rugosa - 3515,5 . Helsinki: 
ktp , 1971-167, 4. 1.89. A. sibirica 11 8/15. Helsin
ki: ktp , OOZZ-057 , 6.1.89. A. sinuata 1013,5. 
Helsi nki: ktp, 1977-64, 4. 1.89. A. viridis, pensas
leppä -36/ 3,5. Hels inki : ktp , I970-45 , 4.1.89. 

Amelanchier - tuomipihlajat 

A. /aevis, sirotuomipihlaja - 90/ 13. Tenhola: Lin
dö n kno, 2.10.88. 

Betula - koivut 

B. a/bosinensis 3717,5. Helsink i: ktp, 1977-982, 
4.1. 89. B. a/leghaniensis, keltakoivu -140/ I2. 
Hatt uJa: Lepaa, I2.8 .88 . B. ermanii, kivikoivu 
68/ 15 ,5. Tuusula: Ruotsinkylä , 20.1.89. B. fonti
nalis - 76/ 11 ,5. Helsinki: ktp , OOZZ-082, 7.1.89 . 
B. /enta, sokerikoivu 129/ 17. Helsinki: iskalan 
arboretum , 9.12.88. B. papyrifera, paperikoivu 
230/21 ,5. Elimäki: Mustila , 58, 14.6.87. B. papy
rifera var. neoalaskana 77/15 . Punkaharju: ko
keilualue , mv 11 8, 28.5.87 . B. pendula, rauduskoi
vu t 520/24. Paltamo: Melalahti , 19.10.87. B. 
pendula f. bircalensis, pirkkalankoivu 191/24,5. 
No kia : Siuro, Raiskio, 31.7.87. B. pendula var. 
carelica, visakoivu t 464/ 14. Hauho: ltä- Hahki
a la , Vuorenmäki , 2.11.88. B. pendula 'Crispa ', 
loimaankoivu t 277/20,5. Helsinki: Tähtitornin
mäki, itäkulma, 16.2.88. B. pendula 'Dalecarlica' , 
taalainkoivu t 600/23. Helsinki: Tähtitominmä
ki, lä nsireuna , 16.2 .88 . B. pendula f. lobula ta 
(lehdet parihalkoiset, lius kat hammaslaitaiset) 
169/ 17,5. Helsinki: ktp , OOZZ-092, 4.1. 89. B. 
pendula 'Tristis ', riippakoivu -157/17,5. Helsi n
ki: Pohjoinen hautausmaa, 16. 1.88. B. pendula 
'Youngii' , kyynelkoivu -168/ 4. Helsinki : Mei
lahden kno, 13.2.88. B. pendula f. ei nimetty 
(rungon alaosassa paksua syväuuneista kilpi
kaarnaa , osa levyistä kääntynyt poikittain) 167/ 
18,5. Maa rianhamina: Tullarns äng, 10.6.88. B. 
platyphy /la 72/ 14,5. Helsinki: ktp, OOZZ-083, 
7.1.89. B. populifolia 1471 19. Helsinki: ktp , 
OOZZ-094, 18.12.88. B. pubescens, hieskoivu 217/ 
16,5. J oensuu: Rantapuisto, 16.9.87. B. pubescens 
f. ei nimetty (oksat lyhyet, vaakasuorassa) 39/ 
6,75. urmijärvi: Klaukkala , 14.10.8 . B. pubes
cens f. ei nimetty (runko isamaisesti syväuunei
nen ja juomuinen) 295/20. HattuJa: Tenho la n 
kno, 12.8.88. B. pubescens subsp. czerepanovii, 
tunturikoivu 157/12,5. Utsjoki: Välimaan muse
o tila, 23.7.84. B. ulmifolia 5116,5. Tuusula : 
Ruotsinkylä, 20. 1. 9. 
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Carpinus - valkopyökit 

C. betu/us,valkopyökki 78/ 15. Elimäki: Mustila , 
43, 17.6.87. 

Cercidiphyllum - katsurat 

C. japonicum, katsura -175/14. Helsinki: ktp, 
OOZZ-109, 17.12.88. 

Chamaecyparis - valesypressit 

C. lawsoniana, lawsoninsypressi 30/6,5. Elimäki: 
Mustila, 35, 17 .6.87. C. nootkatensis, nutkansyp
ressl 44/ 8,75. Helsinki: Hakasa lmenpuisto, 
3. 10.87. C. ptsifera, hernesypressi 122/ 11. Tenho
la: Solböle, mv 11 2, 17. 11.87. 

C/adrastis - lakkipuut 

C. kentuckea, lakkipuu t 136/12,5 . Helsinki: ktp, 
OOZZ-110, 17 . 12.88. 

Corylus- pähkinäpensaat 

C. avellana, pähkinäpensas t 250/ 10,5 . Helsi nki : 
ktp , OOZZ-126, 17 . 12.88. C. co/urna, turkinpähki
nä -114/13,5. Lohjan kunta: Lohjansaari, Ahti
ala , 6.10.87. 

Crataegus - orapihlajat 

C. dou~lasii, mustamarjao rapihlaja -206/15. 
Helsmkl: ktp, OOZZ-137, 5. 1.89. C. /aevigata 
'Paul's Scarlet' , ruusuorapihlaja t 90/6,5. Helsin
ki_: ktp, OOZZ-141, 17. 12.88. C. monogyna. tylp
pahuskaoraplhlaJa 11 2/ 11. Maarianhamina : Ny
ga tan 5, 11.6.88. C. X mordenensis 'Toba ', helmi
orapihlaja - 114/5,5. Helsinki : Laakso, Kuusitien 
bussipysäkki, 2.10.87. C. submollis. iso-orapihla
ja 57/8. Helsinki : ktp, OOZZ- 145, 5.1.89. 

Fagus - pyökit 

F. grandifolia, amerikanpyökki -130/ 11 ,5. Eli
mäki: Mustila , 45, 15.6.87. F. sylvatica. pyök ki 
-230/ 18. Tenhola: Riilahden kno, 2.10.88. F. 
sy/vatica 'Atropunicea', ve ripyökki 125/14 5. 
Helsinki: Sibeliuksen puisto, 19. 3.88 . ' 

Fra:rinus - aarnet 

F. americana. vaikasaarni 62/12,5. Helsinki : ktp, 
OOZZ- 170, 18. 12.88. F. e:rcelsior, saarni -530/33. 
Pohja: Brödtorpin kno, 21.8 .88. F. exce/sior ' Pen
dula', riippasaarni 188/9,5. Kustavi: Ströömi 
~allioniemi, 25.8.88. F. cf. nigra - 170/18. Helsin~ 
k1 : ktp, OOZZ-172, 8. 1.89. F. pennsylvanica, puna
aarni 242121. Hämeen linna : Itsenäisyydenpuis-

to, 12.10.87. F. turkestanica 45/9. Turku: ktp 
23.8.88. • 
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Ginkgo - neidonhiuspuut 

G. biloba. neidonhiuspuu 9/2,55. Turku : ktp , 
23.8.88. 

Juglans - jalopähkinät 

J. ailanthifolia, japaninjalopähkinä t 317/17,5. 
Helsinki: ktp, OOZZ-1 87, 8.1.89. J. cinerea. ame
rikanjalo pähkinä t 273122,5. Karjalo hja: Tam
mista, VIII/2, 14. 10.87. J. mandshurica, mantsu
ria njalopä hk inä t 350/16,5. Hattula : Suomaan 
kno, 8.3 .88. J. nigra -10/2,5. Pohja: Mellangård , 
Tahvonen, 21.8.88 . 

Juniperus - kaiajat 

J. communis, kataja -262111,75. Tampere: Villilä, 
29.8.88. 

Larix- lehtikuuset 

L. decidua, euroopanlehtikuusi 448/27,5. Kitee: 
Puhos, Koivikon koulutila, 29.9.87. - II kk 
myöhemmin Tampereen Aleksanterinpuistossa 
mitattu puu 449/28 . Samanaikainen tarkistus
mittaus ra tkaisee paksuimman . L. decidua f. 
pendu/a 161/18,5. Hels inki : HYKS , Stenbäckin
katu, 19.3.88. L. decidua f. ei nimetty (latva leveä 
pöytämäinen, ei pituuskasvua), 135/5. Helsinki: 
HYKS , aistenklinikan puisto , 19.3.88. L. deci
dua subsp. polonica, puolanlehtikuusi 202/32,5. 
Elimäki : Mustila, 14, 17 .6.87. L. decidua X sibiri
ca -385/23,5. Tenhola : Lindön kno, 2.10.88. L. 
gmelinii, dahurianlehtikuusi 16 1/23,5 . Tuusula: 
Ruotsinkylä, mv 170, 20.1.89. L. gmelinii var. 
japonica, kurilienlehtikuusi 171128,5 . Elimäki: 
Mustila, 13, 17.6.87. L. gmeliini var. o/gensis, 
olganlehtikuusi 177/31,5. Elimäki: Mustila, 41 , 
17 .6.87 . L. kaempferi, japaninlehtikuusi -248/24. 
Elimäki: Mustila, 47, 14.6.87. L. kaempferi ' Pen
dula' 14/4,75. Helsinki: ktp, 1968-550, 6.1.89. L. 
laricina, kanadanlehtikuusi 125124. Helsinki: 
ktp,_ OOZZ-204, 6. 1.89. L. X marschlinsii, hybridi
leht1kuus1 164/23,5. Helsinki : ktp , OOZZ-198, 
6. 1.89. L. occidentalis. lännenlehtikuusi 163/ 
23,5. Tenhola: So lbö le , A 1, 13.11.87. L. X pendu
/a (L. decidua X laricina) 126/ 17,75. Helsinki : 
~ohjoinen hautausmaa, 10.2.89. L. sibirica, sipe
nankhukuusl 454/27,5. Padasjoki : Seitiniemi , 
Pera-Tylhlä, 2.9 .88. L. sibirica f. ei nimetty (la t
vus säännöllinen kanio) 99/11,75. Helsinki : Kai
saniemen puisto, länsireuna, 3.3.89. 

Magno/ia- magnoliat 

M. acuminata. po ppel imagnolia t 19219,75. Kirk
konummi: Masala, Björnudden, 6. 10.87. 

Malus- omenapuut 

M. baccata, marjaomenapuut 165/10,25. Helsin
ki : ktp, OOZZ-231 , 18. 12.88. M. baccata 'Gracilis' 
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119/10. Helsinki: ktp, OOZZ-332, 18.12.88 M. 
domestica, tarhaomenapuu -247/11,5. Kalanti : 
Tynki, Nuutila, 25.8.88. M. prunifolia, siperiano
menaa +156/12,5. Helsinki: ktp, OOZZ-237, 
18.12.88. M. prunifo/ia 'Hyvingiensis', rautatien
omenapu u 83/4,5. Lappeenranta: ras, 10. 10.88 . 
M. pumila var. niedzwezkiana 78/8,5. Helsinki: 
ktp , OOZZ-239, 18.12.88. M. X robusta, venäjän
omenapuu -112/ 6,75. Tornio: Kiviranta, Perä
pohjolan opisto, 15.10.87. M. sylvestris. metsä
omenapuu -220/10. Korppoo: Avensor, 4.5.87. 

Ostrya - humalapyökit 

0. virginiana 105/19,5. Helsinki: ktp, OOZZ-249, 
8.1.89. 

Phellodendron - korkkipuut 

P. amurense, korkkipuut 318/12. Turku: Brahen 
puisto, 20. 10.88. P. amurense X japonicum IlO/ 
15 ,5. Helsinki: ktp, OOZZ-261, 8.1.89. 

Picea - kuuset 

P. abies subsp . abies, euroopankuusi 465/ 28,5 . 
Sumiainen: Pynnönsaari, 8.12.88. P. abies f. ar
gentea (kirjavaneulasinen, uudet neulaset säily
vät keilanvalkoisina puussa yli talven) 136/33,5. 
Riihimäki: Kernaala, Sipilä, 23.10.87. P. abies f. 
aurea, kultakuusi 145/25,5. Suonenjoki: Jalkala, 
27.9.88. P. abies f. condensata (luutamainen) 
-254/ 17. Masku: Hujala, 25.8.88. P. abies f. 
co/umnaris, pylväskuusi 133/19,5. Vesanto: Kul
makylä, 15.9.88. P. abies f. corticata (runko 
kaarnainen) 105/19,5. Jämsänkoski: Haavisto, 
1.8.87. P. abies f. cubans (matalakasvuinen, oksat 
kaartuvat alas , joten puu muistuttaa a lassuin 
olevaa pataa) 30/ 1,85. Tenhola: Lindön kno, 
2.10.88. P. abies f. pendula, surukuusi 141 /24,5 
(pendula-osa alkaa 10 m korkeudelta, alaosa 
normaalia kuusta) Mäntsälä: kk, 19.9.88. P. 
abies f. tuberculata (rungossa syytämäisiä kas
vannaisia, jotka ovat kerrostunutta kuorta) 98/ 
24. Padasjoki: Nyystölä, 1.11.88. P. abies f. vimi
nalis, riippakuusi 107/21,5. Suonenjoki: Pörhö
länmäki, 29.10.87. P. abies f. virgata, käärme
kuusi 240/ 26,5. Helsinki: Tuomarinkylän kno , 
9.12.88. P. abies f. ei nimetty (rungon alaosa 
epäsäännöllisen muhkurainen) + 367/27,5. 
Enonkoski: Ihamaniemi, 16.8.88. P. abies f. ei 
nimetty (latva leveän pöytämäinen, ei pituuskas
vua) 331 / 8,5. Sulkava: Eerikkilä, 27.9.88. P. 
abies f. ei nimetty (ohut kuori halkeilee päremäi
siksi levyiksi, joiden alareunat kaartuvat ulos 
rungosta) 104/28,5. Vantaa: Simonsilta, 10.3.88. 
P. asperata, kiinankuusi 58/10. Elimäki: Mustila , 
43, 17.6.87. P. engelmannii, engelmanninkuusi 
190/ 22,5. Pyhäselkä: Niittylahti, 26.10.87 . P. en
gelmannii 'Glauca' 120/ 19,5. Valkeala: Valkealan 
kno, 13. 10.88. P. glauca. valkokuusi 190/ 19,5. 
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Rääkkylä: kk, kunnalliskoti , 29.9.87. P. glauca 
var. a/bertiana, albenankuusi 187/ 21,5 . Heinola: 
Rantapuisto, 31.10.87. P. glehnii, glehninkuusi 
160/23. Tenhola: Solböle, mv 204 , 1.10.88 . P. 
jezoensis, ajaninkuusi 170/ 18. Lohjan kunta: Pa
loniemi, 6. 10.87. P. koraiensis. koreankuusi 111 / 
17. Punkaharju: kokeilualue , B 7/ 80, 27 .5.87. P. 
likiangensis 75/ 13,5. Tuusula: Ruotsinkylä, varte 
n:o 983 , 20.1.89. P. mariana, mustakuusi 110/ 
15 ,5. Punkaharju: kokeilualue, B 7/ 39, 27.5 .87 . 
P. omorika, serbiankuusi 147/ 25. Elimäki : Mus
tila, 58, 16.6.87. P. omorika. 'Pendula' 35/ 5,5. 
Helsinki: Vuosaari, Uutela, Vuosanta, 1.10.87. P. 
pungens, okakuusi 168/ 21,5. HattuJa: Lepaa, 
12.8.88. P. pungens 'Glauca', hopeakuusi 198/ 
23,5. Hattula: Lahdentaan kno, 12.8.88. P. pun
gens 'Glauca Pendula' 98/ 18 ,5. Tammisaari: Uu
si hautausmaa, 21.8.88 . P. rubens, amerikanpu
nakuusi 138/ 23 . Elimäki: Mustila , 34, 17 .6.87. P. 
sitchensis. sitkankuusi 120/ 23 ,5. Tenhola: Solbö
le, mv 286, 1.10.88. 

Pinus - männyt 

P. banksiana. banksinmänty 139/2 1. Tampere: 
Kaukajärven kno, rantarinne, 28.8.88. P. cem
bra, sembramänty 307/ 18 . Kangasala: Kerppo
lan kno , 28.8.88. P. contorta var. contorta, kan
tonamänty t 140/ 14,5. Helsinki: ktp, OOZZ-296, 
6.1.89. P. contorta var. latifolia !55129. Punka
harju: kokeilualue, B 7/2, 27.5.87. P. jlexilis. 
kalliovuortensembra 32/ 7. Elimäki : Mustila , 45 , 
17.6.87 . P. koraiensis, koreansembra 58/ 11,5 . 
Tenhola : Solböle , mv 251 , 1.10.88 . P. mugo, 
vuorimänty 105/ 11. Pohja: Mörbyn kno, 21.8 .88. 
P. mugo subsp. uncinata, alppimänty106/ 13. Eli
mäki: Mustila , 46, 15.6.87. P. peuce. makedoni
anmänty 214/22,5. Tenhola: Lindön kno, 
2.10.88. P. strobus, strobusmänty 217/ 22,5. La
pinjärvi: Eskilomin tien varsi , 13. 10.88. P. sylves
tris, metsämänty 503/ 21,5. Lieksa: Iso Ritojärvi , 
länsiranta, 25. 10.87. P. sylvestris f. aurea, kulta
mänty 70/ 12,5. Masku: Lellainen , 25 . . 88. P. 
sylvestris f. condensata, luutamänty 241 / 16,5. 
Helsinki: Velodrominmäki , 13.3.89. P. sy lvestris 
f. gibberosa, visamänty 352/ 17 ,5. Kotka : Kuutsa
lo, 26.9.88. P. sy lvestris f. monstrosa (runko 
kepppimäinen , ei oksia) 24/ 5,25. Valkeakoski : 
Säterin tehtaat , 23.9.88. P. sylvesrris f. pendula 
(oksat riippuvat) 150/ 14,5. Ypäjä: Perttula, 
9.11.88. P. sylvesrris f. virgata (oksat pitkät raip
pamaiset , haarottuminen ähäistä) 116/ 17,25. 
Masku: Hujala, 25.8.88. P. sy lvesrris f. ei nimetty 
(oksista sotkuinen, risumainen vyyhti , peittää 
rungon) 276/ 10. Pirkkala: Anian kylä, 27 .8.88. 
P. sy lvesrris f. ei nimetty (latva leveä pöytämäi
nen , ei pituuskasvua) 128/ 6,5. To ijala: Haudan
niemi , 23.10.87. P. sylvestris. tuulenpesämänty 
110/ 13 , latvassa . läpimitta 3m. Ve a nto: Kulma
kylä , 5.2.89. 
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Populus - haavat, poppeli t 

P. alba, hopeapoppeli -766/23,5. Virtasa lmi: Pal
lolanmäki, 16.9.88 . P. a/ba 'Nivea', valkopoppeli 
535/31,5. Järvenpää: Koti talousopettajaopis to, 
13.6.87. P. alba 'Pyramidalis', kartiohopeapop
peli 48/9,5. Helsi nki : Hevossalmi , 15 .12.87. P. 
balsamifera. aitopalsamipoppeli 67/ 8,5. Hauho: 
Vihniöntie , 2.1 1.88. P. balsamifera 'Elongata' , 
palsamipoppeli t 311/20,5. Töysä, 28 .9.88 . P. 
balsamifera ' Hortensis ' , kartanonpoppeli 403/ 
22,5. Tampere: Tampereen yh teis lyseon piha , 
29.8.88. P. balsamifera var. michauxii, nallenpop
peli - 65/5,75. Helsinki: Tapaninvainio, 8. 1.88. P. 
X bero/inensis, berliininpoppeli t 720/35,5 . Kuo
pio: Tulliportinkatu 39, 29.10.87. P. X canadensis 
'Mariland ica' t 675/ 28,5 . Tampere: Koskipuisto , 
7.10.87. P. X canadensis 'Regenerata' 371 / 32,5. 
Helsinki: ktp, OOZZ-293, 2.5.88. P. X canadensis 
' Rohusta' -283/22,5 . Lahti: Rautatienkatu 30 , 
1.11.88. P. X canadensis 'Serotina' -228/ 18. Hel
sinki: Pakilan siinolapuutarha , 27 .3.88. P. canes
cens. harmaapoppeli 242/22, Helsinki : Sibeliuk
sen pu isto , 19 .3.88. P. canescens ' Pendula', riip
paharmaapoppeli t 300/ 21,5. Helsinki: Mylly
kallion alakenttä, 16.2.88. P. delroides. ameri
kanmustapoppeli 355/ 26,5. Helsink i: Kaivopuis
to, 15.2.88 . P. X generosa, isopoppeli 194/20. 
Turku: Seikkailupuisto, 17.8.88. P. X jackii 'Gile
adensis', ontarionpoppeli 332/ 24,5. Pietarsaari: 
Koulupuisto, 9.9.88 . P. koreana, koreanpoppeli 
81 / 19 ,5. Helsinki: ktp, OOZZ-299, 2.5.88. P. lau
rifo/ia. laakeripoppeli t 475/23 ,5. Raahe : Porva
ri- ja kauppakoulun puisto, 28.10.87. P. 'Lenin
gradskaja', leningradinpoppeli 130/ 12,5. Raahe: 
Satamakangas, 20.9.88. P. nigra, mustapoppeli t 
410/ 22. Turku: Ruissalon terveyskylpylän puis
to, 14.1.88 . P. nigra 'Charkowiensis', harkovin
poppeli 292/33. Helsin ki: ktp, OOZZ-303, 2.5.88. 
P. nigra 'Plantierensis, englanninpyramidipoppe
li t 362/22,5. Hanko: Raa tihuoneenpuisto, 
1.9.88. P. ' Pet rowsk iana' , tsaarinpoppeli +630/ 
32,5. Heinola: Rantapuisto, 31.10.87. P. 'Pet
rowskiana' X /aurifolia 1571 12,5. Helsinki : Ter
vasaari , 11.3.88. P. ' Rasumowskiana', ruht inaan
poppeli t 591 / 31,5. Tampere: äsipuisto , 
29.8.88. P. simonii, kiinanpoppeli 190/25 ,5. Piik
kiö: Puuta rhan tutkimuslai tos , 23 .8.88. P. simonii 
'Fastigiata' , piiskapoppeli t 250/ 11 ,25 . Hanko: 
Halmstadinkatu 2, 1.9.88. P. suaveo/ens, tuoksu
poppeli 217/26. Karjaa: Mustien kno, 21.8 .88 . P. 
suaveolens ' Pyramidalis ' , kaniopoppeli t 275/ 
13,5. Joensuu: Kirkkopuisto , 16.9.87. P. tremula. 
haapa -535/16,5. Perho: Humalajoki, Vehka
lampi , 16.11.88. P. rremula 'Erecta', pylväshaapa 
103/ 17,5. Kotka: Opintie 1, 23.9.87. P. rremu/a f. 
flagelliformis, raippahaapa 61/ 18,5. Lappeen
ranta: Kuusela, 22.7.88 . P. tremula f. pendula, 
riippahaapa 236/ 19,5. Valkeala: Kipparila , 
13 . 10.88. P. tremu/a 'Pyramidalis', kartiohaapa t 
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145/ 14,75. Helsinki: Pohjoinen hautausmaa, 
8.3.88. P. rremula subsp. davidiana 36/8. Tuusu
la: Ruotsi nk ylä, A 5, 20.1.89. P. tremu/a X alba 
(pystyhaarainen ja -oksainen kapea puu) 97/ 
24,5. Tuusula: Ruotsinkylä , A 5, 20.1.89 . P. 
tremuloides, amerikanhaapa -170/24,5. Tuusula: 
Ruotsinkylä, 20.1.89. P. rrichocarpa. jättipoppeli 
t 847/ 31. okia: Pitkäniemen sairaalan puisto, 
31.7 .87. P. rrisris, tummapoppeli 170/ 11. Raahe: 
Brahenkatu, tyhjä tontti , 28.10.87. P. X werrstei
nii, hybridihaapa 175/25 ,5. Tuusula: Ruotsinky
lä, A 5, 20.1.89 . P. X werrsreinii 'Hiltingbury 
Weeping', riippahybridihaapa 74/ 12, Helsinki: 
Pohjois-Haaga, Aino Ack tentie 4, 8.5 .88 . P. wil
sonii. wilsoninpoppeli -158/ 14 ,5. Helsinki: Hes
perian esplanadi , 3.10.87. P. 'Woobsti i', riippa
poppeli 313/ 25,5 . Lappeenranta: Torikadun 
puistikko , 29.3.88. 

Prunus - tuomet 

P. avium, imeläkirsikka t 152/ 13. Turku: Ruissa
lo , Villa Roma n takana, 14.1 .88 . P. maackii, 
tuohituomi t 368/ 15. Karjalohja: Tammisto, IV 1 
4, 11.6.87. P. padus, tuomi -188/ 16,5. Helsinki : 
Agricolan kirkon puisto, 1.2.89. P. padus X 
virginiana 34/ 6. Helsinki: ktp, OOZZ-319 , 6.1.89 . 
P. pensylvanica. pilvikirsikka t 134/ 12. Oulu: 
Höyhtyä, Sorsatie 34, 16.10.87. P. sargenrii, ruso
kirsikka 93/ 8. Tenhola: Solbö le, A 1, 13.11.87. P. 
serorina. kiiltotuomi , +207/ 11. Helsinki: ktp, 
OOZZ-320, 17 .12.87. P. virginiana. virginian tuomi 
208/ 11 ,25 . Helsinki : Toivonkadun puistikko, 
3.10.87. 

Pseudotsuga - douglaskuuset 

P. menziesii. douglaskuusi 286/ 33,5. Elimäki: 
Mustila , 46, 14.6.87 . P. menziesii 'Pendula ' 68/ 
15 . Tuusula: ummenkylä , Malmari , 18.8.88. 

Pterocarya - siipipähk.inät 

P. rhoifo/ia, japaninsiipipähkinä t 193/ 15 ,5. Eli
mäki: Mustila, 44, 15 .6.87 . 

Py rus - päärynät 

P. communis. päärynä 218/ 11 ,5. Ahvenanmaa: 
Eckerö, Storby, 11.6.88. 

Quercus- tammet 

Q. coccinea, purppuratammi 228/ 27,5 . Karjaloh
ja: Tammisto, V/ 2, 14.10.87. Q. macraearpa 71 / 
6, 75. Helsinki : ktp , OOZZ-324 , 6. 1.89. Q. palus
tris, sulkatammi 102/14. Karjalohja: Tammisto, 
V/2, 14 . 10.87. Q. robur, tammi 760/ 13 ,5. Piikkiö: 
Lyydikkälä, 23.8.88. Q. robur 'Fastigiata' , kani
o tammi 252/ 17,5. okia: okian kno, 27.8.88 . 
Q. rubra, punatammi t 240/ 18,5. Helsinki: ktp , 
OOZZ-336, 17. 12.88. 
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Rhamnus - paatsamat 

R. catharticus, orapaatsama 97/ 5. Korppoo: 
Åvensor, Sänken, 16.8.87. R.frangu/a, paatsama, 
38/ 6,5. Pirkkala: Pappilanniemi, 27.8 .88. 

Robinia - valeakaasiat 

R. pseudoacacia, valeakaasia 1212,86. Inkoo : 
Djurbäck, 21.8.88. 

Salix - pajut 

S. a/ba 'Argentea' , hopeapaju t 495/ 19,5. Tam
pere: Koskipuisto, 7.10.87. S. 'Aquatica' , vesipa
ju 83/8,5. Tuusula: Ruotsinkylä, A 5, 20.1.89. S. 
X b/anda, isoriippapaju 510/ 18,5. Helsinki : ktp , 
OOZZ-405 , 17. 12.88. S. caprea, raita -560/14. 
Varpaisjärvi: kk , 18. 11.88. S. 'Chrysocoma', riip
papaju t 305/ ll. Helsinki: Viikki, maataloustiet. 
laitokset, 15.3.88. S. fragilis 'Bullata', terijoensa
lava t 285/ 13. Elimäki: Mustila , Ahola, 16.6.87. 
S. pentandra, halava t 317/ 16. Joensuu: Merimie
henkatu 44, 17.9.87. S. X rubens, kujapaju 370/ 
14,5. Helsinki: Kaupunginpuutarha , 3.10.87. S. 
triandra, jokipaju 32/ 5,5. Helsinki: ktp, 1975-
140, 17. 12.88. S. vimina/is, koripaju t 110/ 11,5. 
Helsinki: ktp , OOZZ-420, 17.12.88. S. 'Vitellina', 
keltapaju 265/22. Helsinki: ktp , OOZZ-403, 
17. 12.88. 

Sorbus - pihlaja! 

S. americana, amerikanpihlaja 63/ 6,5. Tammi
saari: Uusi hautausmaa, 21.8 .88. S. amurensis 
29/ 4,10. Helsinki: ktp, 1969-286, 4. 1.89. S. aria, 
saksanpihlaja t 140/ 7. Kotka: ras , 8.9.88. S. aria 
'Majestica' 90/8,75. Helsinki: ktp , OOZZ-431, 
18. 12.88. S. aria X tormina/is -69/6. Helsinki: 
ktp, OOZZ-432, 18.12.88. S. aucuparia, kotipihla
ja t 447/ 11. Hausjärvi: Oitti, Lokinperä, 19.9.88. 
S. aucuparia 'Edulis', makeapihlaja 45/ 8. Helsin
ki: ktp, 1975-142, 18.12.88. S. aucuparia 'Pendu
la', riippapihlaja 129/7. Jyväskylä : Schaumanin
linnan piha, 1.3.88. S. aucuparia X hybrida t 160/ 
11 ,75. Helsinki: ktp , OOZZ-433, 18.12.88. S. com
mixta, japaninpihlaja -137/7,5. Helsinki : Helsin
gin puistikko 3.10.87. S. hybrida, suomenpihlaja 
-320/ 12. Ahvenanmaa: Lumparland, Klemets
by, 12.6.87. S. intermedia, ruotsinpihlaja -248/ 
13,5. okia: Nokian kno, 27.8.88. S. mougeotii 
20/ 5,25. Helsinki: ktp, 1971-263, 18 .12.88. S. X 
thuringiaca, taatanpihlaja t 185/mittaamatta . 
Järvenpää : Seurakuntaopisto, 11.6.87. 

Taxus - marjakuuset 

T. baccara, euroopanmarjakuusi 149/ 8. Ahve
nanmaa: Lemland, Nåtö. Jungfruskär , 23 .6.87 . 
T. cuspidata, japaninmarjakuusi -69/ 6. Kotka: 
ras, 23 .9.87. 
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Thuja - tuijat 

T. koraiensis, koreantuija 66/10,5. Tenhola: Sol
böle, mv 298, 13.11.87. T. occidenta/is, kanadan
tuija t 210/ 16. Helsinki : iskalan arboretum , 
9.12.88. T. occidentalis 'Fastigiata' , pilarituija t 
191 / 12,5. Tenhola: Lindön kno , 2.10.88. T. p/ica
ta, jätti tuija 185125. Särkisalo: Pettu, Sandbac
ka , 13.8.88. T. srandishii, japanintuija 50/6,5. 
Helsinki : ktp , OOZZ-504, 4. 1.89. 

Tilia - lehmukset 

T. americana, amerikanlehmus 96/ 5. Elimäki: 
Mustila , 45 , 15.6.87. T. cordata, metsälehmus t 
560/21,5. Karjaa: Mustion kno, 21.8.88 . T. X 
euchlora, kriminlehmus 191 / 17,5. Helsinki: Tah
titorninmäki, luoteiskulma, 16.2.88. T. 'Moltkei', 
berliininlehmus -190/ 9,5. Hyvinkää: Jussintorin 
puistikko, 11.9.88. T. platyphy //os, isolehtilehmus 
372/16,5. Hyvi nkää: ras , 22.8.88. T. p/atyphyllos 
'Laciniata' 126/ 15 ,5. Helsinki: ktp, OOZZ-507, 
6.1.89. T. 'Spectabilis' 168/17,5. Helsinki : ktp , 
OOZZ-513 , 7.1.89. T. tomenrosa, hopealehmus 
180/ 15. Elimäki: Mustila , 45 , 15.6.87. T. X vulga
ris, puistolehmus -490122. Parainen : Mudainen, 
20.10.88. T. X vulgaris 'Pallida', keisarinlehmus 
145/ 14. Hämeenlinna: Turunt ie 30, katupuu , 
4.10.87. 

Tsuga - bernlokit 

T. canadensis, kanadanbernlokki t 328/ 14. Kar
jaa: Mustion kno , 21.8.88 . T. caroliniana, rotko
bernlokki 89/ 11. Tenhola: Solböle, mv 309, 
13 .11.87. T. diversifolia, japaninbernlokki -95/7. 
Elimäki : Mustila , 44, 15.6.87. T. heterophylla, 
lännenbernlokki 140122. Elimäki : Mustila, 35 , 
17.6.87. T. mertensiana, vuoribernlokki 74/ 11. 
Tuusula: Ruotsinkylä , mv 420, 20.1.89. 

Ulmus - jalava! 

U. americana, valkojalava 220/ 17,5. Helsinki : 
ktp, OOZZ-514, 18 .12.8 . U. g/abra, vuorijalava t 
500/27. Vantaa: Helsingin pitäjän pappila , 
13 . 1.89. U. g/abra 'Camperdownii', sateenvarjo
jalava 142111. Helsinki: Tähtitominmäki, luo
teiskulma , 16.2.8 . U. g/abra 'Exoniensis', karti
ojalava t 308/ 16,5. Helsinki: Hietalahden tori, 
itälaita (piha), 1.2. 9. U. g/abra 'Pendula', riippa
jalava 14216,5. Helsinki: Engelinaukio 8, 1.2.89. 
U. /aevis. kynäjalava -495/ ,5. Kaarina: Vuolah
ti, 23.8.88. U. minor ' Hoersholmien is', kujajala
va -229/ 17,75. Turku : Kurjenkaivon kenttä, 
20.10.88. U. pumila, siperianjalava 83/ 9,5. Hel
sinki: ktp , OOZZ-532, 7. 1.89. 

Viburnum - heidel 

V. lentago, kiiltohei i -61 / 5,25. Helsinki : ktp, 
OOZZ-542, 17. 12. . 
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Lankuri- saarnilaji Nepalin metsätaloudessa 

Heikki Lindroos 

Lindroos, H. 1989: Lankuri- saarnilaji epalin metsätaloudessa. (Himalayan ash 
(Fraxinus floribunda), a va luable forest tree in epal.)- Sorbifolia 20( 1 ):95-10 1. 

Among the approx. thirty species of trees useful as sources of timber , fuelwood and 
protection agai nst erosion in the Himalayas, one of the most valuable seems to be 
Himalayan Ash (Fraxinus floribunda Wall.)- Lankuri in the epalese language. 
In addition to domestic production, seedlings will be produced for affores tal!on m 
nurseries established also by co-operation projects between HMG Nepal and 
Finland. 

Heikki Lindroos. Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto. Unioninkatu 15, 00130 
Helsinki. 

Saamen vuoden myötä palautuivat 
mieleen metsäiset muistikuvat Nepalis
ta monsuunikauden kynnyksellä 1985. 
Tuolloin työskenteli suomalaisia met
säammattimiehiä kehitysyhteistyöteh
tävissä Himalajan rinteillä - kuten 
tänäänkin - estämässä metsien hävi
ämistä jyrkkäpiirteisiltä, helposti ero
doituvilta vuoristoalueilta. Sain tilai
suuden tutustua tuohon työkenttään. 

Istutusalueen sijainnista ja maapoh
jasta riippuen käytetään Nepalissa 
metsänviljelyyn useita puulajeja. Itse 
asiassa käynnissä on vielä parhaiden 
koti- ja ulkomaisten lajien seulonta. 
Keskisen vuoriston a lueella on yhdeksi 
tärkeäksi viljelylajiksi tulossa Fraxinus 
jloribunda Wall., nepaliksi Lankuri . 
Suomenkieliseksi nimeksi lajille on eh
dotettu himalajansaarnea (Alanko 
1989). 

Nepalin luonnonolojen lähtökohdat 

epalin kuningaskunnan pinta-ala on 
n. 130 000 km2 (Suomen 337 000 km2). 

Itä-länsisuunnassa maa on n. 800 km 
pitkä . Intian rajalta pohjoiseen Tiibe
tin (Kiinan) rajalle kertyy matkaa 
enimmilläänkin vain 170 km (kuva 1). 
Siinä suunnassa tapahtuu luonnon
oloissa valtaisa muutos; milteipä näkö-

etäisyydellä tOISIStaan ovat trooppiset 
sademetsät ja kylmänkaru , aridinen 
Tiibetin ylänkö (kuva 2). 

Korkeusvaihtelu etelä-pohjoissuun
nassa on maailman suurin. Alavimmat 
seudut Terain alueella , Intian rajalla 
ovat lähellä merenpinnan tasoa (70 m 
mpy) ja korkein kohta löytyy Mt Eve
restin huipulta (8 848 m mpy). Sagar
matha , kuten tuon maailman korkeim
man nimi nepalinkielellä kuuluu, on 
yksi yhdeksästä yli 8 000 -metrisestä, 
ikilumen peittämästä Himalajan hui
pusta Nepalin alueella (Iozawa 1984). 

Himalaja syntyi samoissa pinnan
muotojen myilenyksissä kuin Euroo
pan Alpitkin . Geologinen nuoruus nä
kyy siinä, että vuoristo kasvaa ja siir
tyy edelleen Intian laatan puristukses
sa. Etelästä suuntautuva työntö on 
saanut aikaan itä-länsisuuntaisia vuo
ristoja. Niistä eteläisin Siwalik-vuoris
to kohoaa Terain alangolta 600-900 
metrin korkeuteen. Sen pohjoispuolel
la Ala- tai Etu-Himalajaan kuuluva 
Mahabharat Lehk-ketju eli keskinen 
vuoristo ulottuu vielä pääosin metsäi
senä aina 3 000-5 000 metriin, johon 
saumattomasti liittyy Ylä- tai Korkea
Himalaja jää- ja lumipeitteisenä "tai
vaan kattona". Lumiraja on Nepalin 
puolella 4 500 metrissä ja Tiibetin puo-
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Ieila 900 m ylempänä (Hengel 1976). 
Kallioperä koostuu paljolti muinai

sen Tethys-merenpohjan sedimenteistä 
ja korallikasvustojen kalkkiaineksesta. 
Vuoristojen poimuttuessa ylityönty
neet kerrostumat ovat peittäneet Hi
malajan graniittisia juuriosia. Erilaiset 
seoskivilajit (migmatiitit) ja kvartsiitit 
sekä kalkkipitoiset liuskeet ovat kallio
perässä tyypillisiä (Gansser 1964). 

Vääjäämätöntä kuin buddhalaisuu
den elämänpyörän - Mandalan -
kulku on kiviaineksen rapautuminen. 
Syntyvä kalkkipitoinen, usein voimak
kaan punainen ja hienojakoineo maa
aines on tosin oivallista kasvualustana 
mutta myös altista huuhtoutumiselle: 
Mikäli jyrkkien vuoristorinteiden met
sityksessä onnistutaan, eroosiota voi
ta~siin ~ykyistä paremmin hallita, ja 
HimalaJan kiertokulku savivellinä 
Bengalin fahteen voisi tapahtua ny
kyistä rauhallisemmin . 

Geologinen kehitys, erityisesti vuori
jonomuodostus, on vaikuttanut voi
makkaasti myös Nepalin kasvillisuus
kuvan muotoutumiseen. ltä-länsisuun
taisten vuorten väleihin jääneet allas
maiset pitkittäislaaksot ovat luonnon
oloiltaan toisistaan poikkeavia. Keski
sen vuoriston alueella sijaitseva Kath
mandun allas (1 400 m mpy) sekä siitä 
länteen Pokharan allas (800 m mpy) 
ovat viljavuudessaan Nepalin 17-mil-
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Kuva 1. epalin pieni ku
ningaskunta on kuin pu
ristuneena kahden ison 
valtion - Kiinan ja Intian 
- väliin. Int ian laatta on 
myös puristanut sen Tii
betin puoleiselle rajalle 
maailman mahtavimman 
vuoriston - Himalajan. 

Fig. 1. epal is a small 
kingdom ( 130 000 km2) 

between India and China. 

joonaisen kansan toimeentulon kan
nalta tärkeimmät. 

Korkeusasema ja valaistus määräävät 
kasvillisuuskuvan 

Kasvillisuuden luonteen määräävät 
Nepalissa enen muuta kasvupaikan 
korkeus merenpinnasta ja rinteiden va
laistusolot. Koko etelään viettävä osa 
Hirnalajaa saa kerran vuodessa roiman 
monsuunikuuron niskaansa. Kolmen 
kesäkuukauden aikana vettä tulee 1-2 
metrin vahvuudelta, joten vedestä ei 
ole pula. Maaperä on ravinnerikasta 
vaativillekin kasvilajeille. 

Kasvillisuusvyöhykkeet noudattavat 
viittä pääilmastovyöhykettä (Buggel 
1975): 

l. Trooppinen ilmasto vallitsee Terain alueella 
aina 1 000 m:n korkeuteen. Monsuunisateet ovat 
runsaimmat ja lämpöä riittää vaativillekin puu
lajeille, kuten useille bambulajeille, "salpuulle" 
(Shorea robusta) ja "ruusu puulle" (Dalbergia sis
soides). Korkeimmilla paikoilla viihtyy himala
Janmänty (Pinus roxburghii). 
2. Subtrooppinen lauhan sateisen kesän ja vähä
sa teisen viileän talven vyöhyke vallitsee 
1 000-2 000 m korkeudessa. Siihen kuuluu pää
osa Nepalin pääkaupungin Kathmandun ympä
rille levittäytyvästä hedelmällisestä laaksosta. 
Lehti- ja havupuumetsät ovat runsaslajisia; mm. 
tnkk1 (Tectona grandis). akaasia-lajeista Acacia 
catechu. jalokastanja (Castanea sativa) ja "hima
laJanleppä" (Ainus nepalensis). 
3. f:auhk.ea ilmastovyöhyke vallitsee epalin 
pohJOISOSISSa 2 000-3 000 metrin korkeuteen . 
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Kuva 2. Ilmastoprofiili 
Himalajan etelärinteellä 
Wissmannin ( 1961) mu
kaan. Lumiraja (Snow li
mit), "elossa pysymisen" 
vyöhyke (Survival belt ), 
puuraja (Timber Iine), 
ras terilla merkitty metsä
vyöhyke (Forest) ja siinä 
trooppisen kasvillisuuden 
raja (Warm tropical li
mits) kuvaavat hyvin olo
suhtei ta Nepalissa. 

Fig. 2. Climatic profi le of 
the southern Himalayas 
acco rding 10 Wissmann 
( 1961). 
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Kesä on lyhyt ja viileä, talvi pitkä ja kylmä , usei n 
luminenkin. Vuo ri ston lehtisekametsä n luo ntai 
nen uudistuminen o n tällä ko rkeudella hidasta 
taimien jurovan kasvun vuoksi. Ta lo udellises ti 
merkittäviä puulajeja löytyy use ita : ta mmilajeis
ta mm . Quercus semicarpifo/ia, hima laja nsetri 
(Cedrus deodora), si lkkipuu (Grevillea robusta) 
- jo ka ei kasva Nepa lissa luo nta isena , mutta 
saavuttaa viljeltynä tukkipuun mitat , pihdoista 
Abies webbiana, kyynelmänty (Pinus griffithii) ja 
koivuista (Berula alnoides). Metsäraja ulottuu 
suot uisissa pa iko issa yli 3 000 metrin . 
4. Viilleä , aridi nen vyöhyke o n tyypi ll inen Trans
Himalaja lla, Tiibetin ylä ngö llä sekä sa tei lta suo
jaisissa osissa Luoteis-Nepalissa. Puuraja tavoi
tetaan 3 600-3 700 met rissä, jonka yläpuolella 
va ll itsevat vain jakkien la iduntamat ruohikko
rinteet. Puulajeista eräs koivulaji (Betula urilis) 
kiipeää tässä sub-a lpiinisessa ilmastossa kor
keimmalle (Jenik 1979). 
5. Tundramainen kasvillisuus va llitsee ylimpänä 
kovan talven ja runsaan lumen vyöhykkeellä , 
jossa lämpöti la on lähellä nollaa kesälläkin. 

Nepalin metsätaloudesta 
ja metsien hoidosta 

Metsien merkitys on aivan viime aikoi
hin saak ka ymmärretty ensisijaisesti 

polttopuun ta rpeen näkökulmasta. Li
sääntyvä, ohjailematon polttokäyttö 
onkin suurin uhka Himalajan metsille 
(kuva 3). epalissa vuoristometsäpro
jektin johtajana toimineen metsänhoi
taja Timo Viholan toteamana Himala
ja n metsien pelastuminen onkin yhtä 
pa ljon kiinni hyvin suunnitelluista uu
neista kuin metsänhoidostakin . 

Floristisin perustein on luonnonti
la isista kasvupaikoista erotettu kaikki
aa n 35 metsä tyyppiä (Stainton 1972). 
Näillä ei kuitenkaan ole käytännön 
metsätaloudellista merkitys tä . Metsien 
hoidon tueks i on laadittu ns. kylämet
sätyypitys, joka luokittaa kasvupaikat 
seitsemään luokkaan (Tyystjärvi 1988): 

1. Hakkuukypsä Sai-metsä 
2. uorehko Sai-metsä 
3. Katus-Chilaune-vesaikko 
4. Chilaune-metsä 
5. Mäntymetsä 
6. Tammimetsä 
7. Tiheä tammimetsä 
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Kuva 3. Tammimetsikön (Quercus semicarpifo
lia) jäännöksiä Phulchoki-vuorella. Oksisto on 
tavanomaisesti riivitty polttopuiksi ja rehuiksi. 
- Valokuvat Heikki Lindroos. 

Fig. 3. The branches of these oaks (Quercus 
semicarpifolia) at Mt. Phulchoki have been cut 
for fodder and fuelwood.- Photographs Heikki 
Lindroos. 

Kasvupaikan hyvyysluokitusta ei 
luokkien järjestys suorastaan ilmaise. 
Tavoitemetsä tai vallitseva vaihe puus
ton kehityksessä ovat luokituksen run
kona tietynlaisella kasvupaikalla, ih
misen vaikutus metsään mukaanluet
tuna. 
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Luokitus kertoo myös metsätalou
dellisesti tärkeistä puulajeista Nepalis
sa: "sai"- Shorea robusta, "katus"
Castanopsis indica ja "chilaune" -
Shima wallichii. Saamaani hyötypuula
jien luetteloon, joka koski erityisesti 
Pokharan pohjoispuolista Kaskin met
sänhoitoaluetta, kuului kaikkiaan 32 
lajia (taulukko 1). Moni luettelon puu
lajeista jäi näkemättä luonnossa, mo
nen kohdalta suomenkielinen nimikin 
lienee virallistamatta. Tässä yhteydes
sä, alkuperäisessä asussaan kuvattu 
puulajiluettelo kertookin lähinnä met
sänhoidollisesti tärkeimpien lajien suu
resta määrästä, lajien talouskäytöstä 
sekä - nepalinkielisistä nimistä , joista 
moni kuulostaa korvaan tutunomaisel
ta: "koiralo", "lankuri", "lapsi" ja 
mikseipä "sissoo"- sano! 

Luettelo ei ole täydellinen koko Ne
palin aluetta ajatellen. Siitä puuttuu 
mm. paperinteon kannalta merkittävä 
Kagat Pate (Daphne papyracea), jonka 
kasvupaikaksi mainittiin eteläiset, ala
vammat seudut. Myöskään lukuisista 
alppiruusu-lajeista (Rhododendron) ei 
ole mainintaa, vaikka niitä kasvaakin 
keskisen vuoriston alueella. "Rodoa" 
käytetään sysma kullanvalannassa, 
jonka seurauksena siitä on tullut uhan
alainen laji; hiillon laillisuus on samaa 
luokkaa kuin pantikankeitto koti-Suo
messa. Alppiruusuista erityisasemassa 
on Lalligurasb (Rhododendron arbo
reum), jonka kukka on epalin kansal
liskukka. 

Kaunis kukkiva Asbare, lagerströ
mia (Lagersrroemia indica) löytyi luos
tarikoulun pihalta Hyangjan kylästä 
Pokharasta pohjoiseen. "Listan ulko
puolelta" yhytimme eräällä taimitar
halla hampun (Cannabis indica), joka 
kuitenkin kahden paikallisen metsän
hoitajan voimin kiskaistiin lähes ylitar
mokkaasti maasta taimitarhanhoitajan 
yllätykseksi, mahdollisesti myös suruk
si; hampusta päästään huumeisiin, joi
den vap~asta kaupasta johtuen epal 
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Taulukko 1. Kaskin metsänhoitoalueen (Pokhara) tärkeimmät puulajit nepalinkielisine nimineen. 
Käyttöä kuvaavat sanat ja lyhentee t: Fo = rehuksi, Fr = hedelmien vuoksi, Fu = polttopuuksi, Ti = 
puutavaraksi, Oil = öljykasvina, Compost = kompostointiin , Erosion Control =eroosion torjuntaan. 

Table 1. The main species in forestry in Kaski District, Central epal. Fo = fodder, Fr = fruit, Fu = 
fuelwood, Ti = timber. 

epalinkielinen nimi Tieteellinen nimi Käyttö 
Nepalese name Botanical name Use 

Badaha r Arrocarpus lakoocha Fo, Fr 
Bakaino Melia azedarach Fu , Compost 
Banjh Quercus /eucorricophora Fu, Ti 
Bhimal Growia oppositifolia Fo, Fu 
Champ Michelia champaca Ti 
Chilaune Schima wallichii Fu , Ti 
Chiuli Bassia buryracea Fo, Fr, Oil 
Dalo Cedrela serrara Ti 
Dhupi Salia Crypromeria japonica Ti, Fu 
Dudhilo Ficus nemoralis Fo, Fr 
Gobre Salia Pinus walliclziana Ti, Fu 
Gogan Saurauia nepalensis Fo 
lpil-ipil Leucaena /eucocephala Fu, Fo, Compost 
Kalo Siris Albi::ia lebbeck Ti 
Katus Casranopsis indica Fu, Ti 
Kavro Ficus /acor Fo 
Khayer Acacia careclzu Fu, Ti 
Khanyu Ficus semicordara Fo 
Khote Salia Pinus roxburghii Ti, Fu 
Koiralo Bauhinia variegara Fo 
Kutmiro Lirsea po/yanrha Fo 
Lankuri Fraxinus floribunda Ti, Fu 
Lapsi Choerospondias axillaris Fr, Ti , Fu 

immaro Ficus roxburghii Fo, Fr 
Paingyu Prunus cerasoides Fo 
Pakhuri Ficus glaberrima Fo 
Ritha Sapindus mukorossi Fu,Soap 
Sai Shorea robusra Ti, Fo, Fu 
Sissoo Dalbergia sissoo Ti, Fu 
Tanki Bauhinia purpurea Fo 
Tooni Cedre/a roona Ti 
Utis Alnus nepa/ensis Fu , Erosion control 

oli vielä 1970-1uvulla yhdenso rtin 
"kukkaiskansan" - hippien suosima 
turistikohde. Heistä muodostui todelli
nen maanvaiva , josta Nepa l vapautui 
vasta muutettuaan täydellisesti huume
politiikkaansa. 

Lankurimebäpuuna 

H imalajansaarnen, Lankurin, tunto
merkit löytyvät ain harvojen kasviop
paiden sivuilta (kts. Kri.issmann 1986). 
Laji muistuttaa ulkoasultaan suuresti 
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Lankuri 

Kuva 4. Lankurin , himalajansaamen (Fraxinus 
floribunda) taimen versoa. Lehdet ovat jo saar
neksi tunnisteltavissa . 

Fig. 4. Leaves of the Himalayan Ash (Fraxinus 
floribunda). 

kotoista saarneamme. Sen valkoisia 
kukkia mainitaan koristeellisen kau
niiksi ja lehvästöä syysväreineen vie
hättäväksi. Puu kukkii huhti-touko
kuussa ja siemenet kypsyvät syys-loka
kuussa. Siementen itävyys säilyy varas
toitunakin 1-2 vuotta ilman merkittä
vää elinvoimaisuuden heikkenemistä. 

Himalajansaarni kasvaa nimensä 
mukaisesti HirnaJajalla - myös Intian 
puolella, jossa se kasvaa 1 500-2 700 
m korkeudessa (Ghosh 1977). Laji on 
esiintymisessään paikallinen, koska se 
lauhkean ilmaston lisäksi suosii myös 
kosteaa, ravinnerikasta ja kalkkipitois
ta kasvualustaa. Nepalissa sen kerrot
tiin viihtyvän jopa 3 000 metrin kor
keudessa keskisen vuoriston alueella. 
Kylämetsätyypeistä lajin kasvupaik-
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koina ovat Katus-Chilaune- ja Chilau
ne-tyypit. 

Kasvupaikkavaatimustensa vuoksi 
Lankurin viljely tulee olemaan epa
lissa luonteeltaan paikallista. opea
kasvuisena siitä odotetaan kuitenkin 
soveliasta kylämetsätalouden viljelyla
jia niin poltto- kuin rakennuspuuksi
kin. Suotuisissa kasvuoloissa Jankuri 
saavuttaa jopa 40 m pituuden . Suora
runkoisena se tuottaa hyvää raaka
ainetta - lankuiksi - "lankuri" kun 
on! Godawarin taimitarhalla lähellä 
Kathmandua kerrottiin Jankurin tai
mia tuotettavan kasvavia määriä myös 
siksi , että puun juuri to sitoo tehok
kaasti eroosioaltista maata. 

Lankuri viherkasvina Järvenpäässä 

Lankurin siemenet itivät kotona Jär
venpäässä hyvin. Tänäänkin on tairuis
ta vielä jokunen hengissä - purkissa 
(kuva 4). Tulokset viihtymisestä ulko
na ovat olleet odotusten mukaiset: 
pakkanen kuorii rungon armotta. Olo
suhteet epalissa 3 000 metrinkin kor
keudessa poikkeavat liiaksi talvestam
me. Myös ikuinen jano vaivaa tätä 
kaukovierasta. Sen kasvulla ei näytä 
olevan myöskään rytmiä , vaan jokai
nen päivä on toistaiseksi ollut yhtä 
hyvä - mitä nyt silloin, kun tyttären 
mäyräkoira puraisi kaikkein komeim
man yksilön kerrasta poikki. Heitin 
juurakon kompostiin - hakeakseni 
sen kolmen viikon kuluttua takaisin! 
Rungontynkään oli näet ilmestynyt 
verson alkuja vaikka en silmuja ollut
kaan havainnut. Nyt taimi taa alkaa 
kilpailla muiden kanssa komeudesta
tosin mutkarunkoisena. 

Godawarin kasvitieteellinen puutarha 

epaliin matkaavien dendro logian 
harrastajien tiedoksi on pa ikallaan 
kertoa että pääkaupungi ta Kathman
du ta parinkymmenen minuutin auto-
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matkan päässä on G odawarin Kunin
kaallinen Kasvitieteellinen Puutarha 
luonnonkauniilla seudulla Phulchoki
vuoren kupeessa. Puutarhan vihki juh
lallisesti Hä nen Majesteettinsa Kunin
gas Ma hendra Bir Bikram Sah Deva 
vuonna 2019 (länsimaisen ajanlaskun 
mukaan vuonna 1962). 

Puutarha on tarkoitettu samanaikai
ses ti virkistys-, opetus- ja tutkimus
käyttöön. Sen ohella , että sinne pyri
tään kokoamaan näytteet Nepalin 
6 500 " korkeammasta kasvilajista", 
siellä tutkitaan ja sopeutetaan myös 
ulkomaislajeja viljelyyn - erityiskoh
teena lääkekasvit. Puutarha n korkeus 
merenpinnasta on 1 515 m. 72 hehtaa
rin alasta osa on puistona , osa las in
alaisviljelminä ja taimitarha na . 

Esitenimet " Cactus House" , " Pine
tum" , " Rosary", " Physic G arden" tai 
" Japanese Style Garden" kertovat ta
vasta, millä kasvilajit on ryhmitelty 
(Malla 1975). Puuta rhan erikoisuuksiin 
kuuluvat yhtää ltä orkideat , toisaalta 
sellaiset reliktit liitukaudelta, kuten 
eräs puusaniainen (Cyanthea spinulosa) 
sekä eräs Marattia-suvun saniainen. 
Nimekkäin näistä erikoisuuksista on 
kuitenkin heidonhiuspuu (Ginkgo bilo-
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ba). Löytyypä sieltä laboratorion nur
kalta himalajansaarnikin - Lankuri . 
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Puistokävely 

Puistokävely Metsäntutkimuslaitoksen Ruotsinkylän tutkimusalueeseen 
järjestetään perjantaina 1.9.1989. Kävelyllä tutustutaan Ruots inkylän tutki
musalueen ulkomaisten puulajien viljelmi in sekä metsänjalostuksen koe
aseman kokeisiin. Kokoontuminen Ruotsinkylän koeaseman pihalla klo 
17.00 (Ajo-ohje: Helsingin keskustasta Tuusulant ietä n. 22 km Maantieky
lään asti , käännytään vasemalle Ruotsinkylään, ajetaan n. 2 km ja jalostus
koeasema on tien vasemalla puolella.) Lisät ietoja: Anneli Viherä-Aarnio 
90-831 941 . 
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Dendrologia muuttuvassa Suomessa 

Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet r.y.:n 20-vuotisjuhla
symposio perjantaina 20.10.1989 klo 12.00-17.00 Helsingissä, Rakennus
mestarien talon Helsinki-salissa (Fredrikinkatu 51-53, Hki 10) 

Alustava ohjelma: 

Symposion avaus 
Seuran puheenjohtaja MML Jouni Mikola 

Puuvartislajistomme taksonomisista ongelmista 
Apul.prof. Leena Hämet-Ahti 

KESKAS-projektin tulosten hyödyntäminen 
Ylipuutarhuri Pentti Alanko 

Eksoottien tulevaisuus Suomen metsätaloudessa 
Prof. P.M.A. Tigerstedt 

Kahvitauko 

Puu- ja pensaslajiston monipuolistaminen ympäristön rikastuttajana 
Maisema-arkkitehti Anne Mäkynen 

Puiden ja pensaiden taimituotannon kehitysnäkymät 
Taimistoviljelijät r.y.:n puheenjohtaja Axel Tigerstedt 

Valmisteltuja puheenvuoroja dendrologian eri alojen tutkimus- ja koulutusti
lanteesta ym. näkymistä sekä yleiskeskustelu 

Dendrologian Seura- Dendrologiska Sällskapet r.y.:n 

20-~ 
perjantaina 20.10.1989 alkaen klo 19.00 Helsingissä ravintola Tekniskan 
ruokasalissa (Yrjönkatu 30, 6. kerros) . 

Ohjelmassa: 

liiallinen 
Juhlapuhe 
Ansiomerkkien jako 
Muistoja seuramme syntyvaiheista 
Kuvia seuran matkojen varrelta 

lllalliskortin hinta on 195 mk/henkilö. Ilmoittautuminen maksamalla illallis
kortin hinta seuran tilille PS-419 92-1 tiistaihin 10.10. mennessä. Merkitse 
maksukuitin tiedonantoja-kohtaan "20-vuotisjuhla". 
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Dendrologian Seura- Dendrologiska Sällskapet r.y. 

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

Hallituksen jäsenet, medlemmar i styrelsen: Max. Hagman, Saila Junnila, 
Tapio K. Kallio, Niilo Karhu, Mikko Koivistoinen, Martti Koponen, Tapio 
Lindholm, Risto Murto, Kaija Rantala, Anne Rih tniemi , Holger Tolppola, 
Anneli Viherä-Aarnio . 

Varajäsenet, suppleanter: Pentti Alanko , Anne Mäkynen , Aila Tarvainen. 

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

Varainhoitaja, skattmästare: Anne Mäkynen, Museokatu 31 A 2, 00100 
Helsinki , puh 90-8392 988, (iltaisin) 90-490 113. 

Kirjastonhoitaja, bibliotekare: Aune Koponen , Metsänhoitoti eteen laitos, 
Unioninkatu 40 B, 00170 Helsinki, puh . 90-192 4310. 

Jäsenmaksut, medlemsavgifter: Vuosijäsenmaksu 60 mk, opiskel ijat 30 
mk, ainaisjäsenmaksu 750 mk, yhteisöjäsenmaksu 750 mk seuran posti
siirtotilille 419 92-1 . Arsavgift 60 mk, studerande 30 mk, ständ igt med
lemskap 750 mk, sammansluttning 750 mk på sällskapets postgirokanto 
419 92- 1. 

Paikalliskerhojen yhteyshenkilöt 

Keski-Suomen kerho: MMM Marjatta Uosukainen , Maatalouden tutk imus
keskus , Tervetaimiasema, 41340 Laukaa, puh . 941-633 740. 

Keski-Uudenmaan kerho: Hortonomi Aila Tarvainen , Uudenmaan Maata
louskeskus, Seutulantie 1, 04400 Järvenpää, puh . 90-2916 011. 

Lounais-Suomen kerho: Ylipuutarhuri Arno Kasvi ja LuK Mauno Yli
Pietilä, Turun yliopiston kasvit ieteellinen puutarha, Ruissalo 25, 20100 
Turku , puh . 921-589 217. 

Oulun kerho: Puutarha-amanuenss i Mirja Siuruainen , Oulun yliopiston 
kasvitieteellinen puutarha, Linnanmaa, 90500 Oulu, puh . 981-352 889, 
(iltaisin) 981-381 179. 

Tampereen kerho: Metsänhoitaja Kalle Ouni , Rintamäenkatu 29 G 13, 
33820 Tampere, puh . 931-500 282, (iltaisin) 931-657 450. 
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Dendrologian Seura 20 vuotta 

Dentrologian Seura - Sendrologiska Sällskapet ry. täytti 20 vuotta 
20.10.1989 . Juhlavuoden kunniaksi julkaistaan seuran 20-vuotishisto
riikki käsilläolevana Sorbifolian erikoisnumerona 3/ 1989. 

Tämän numeron kolme ensimmäistä artikkelia muodostavat yhtenäi
sen sarjan Dendrologian Seuran perustamisen taustatekijöistä, itse 
perustaruistapahtumasta ja tähänastisesta toiminnasta. Seuraavissa ar
tikkeleissa tarkastellaan erikseen lähemmin 20-vuotistaipaleen tapahtu
mia ja aikaansaannoksia seuran toiminnan keskeisillä osa-alueilla . 

Historiallisten katsausten ohella juhlanumerossamme julkaistaan seu
ran aja n tasalla olevat säännöt, matkustussääntö ja jäsenluettelo. 

Hallitus ja Sorbifolian toimitus kiittävät juhlanumeron kirjoittajia 
huolellisesta ja perusteellisesta työstä Dendrologian Seuran ensimmäi
sen historiikin kokoamisessa. Samalla toivomme seuralle jatkuvaa 
menestystä ja pitkää ikää sekä sitä , että tämä juhlajulkaisumme muo
dostaisi pohjan monin verro in arvokkaampien katsausten laatimiselle 
kaukana tulevaisuudessa . 

Jouni Mikola Risro Murto 
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Dendrologia muuttuvassa Suomessa 

Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet ry:n 20-vuotisjuhlasymposio 
perjantaina 20.10.1989 klo 12.00-17.00 Helsingissä, Rakennusmestarien talon 
Helsinki-salissa (Fredrikinkatu 51-53, Hki 10). 

Ohjelma: 

Symposion avaus 
Seuran puheenjohtaja MML Jouni Mikola 

Puuvartislajistomme taksonomisista ongelmista 
Apul.prof. Leena Hämet-Ahti 

KESKAS-projektin tulosten hyödyntäminen 
Hortonomi Pentti Alanko 

Eksoottien tulevaisuus Suomen metsätaloudessa 
Prof. Max. Hagman 

Kahvitauko 

Puu- ja pensaslajiston monipuolistaminen ympäristön rikastuttajana 
Maisema-arkkitehti Anne Mäkynen 

Puiden ja pensaiden taimituotannon kehitysnäkymät 
Taimistoviljelijät r.y:n puheenjohtaja Axel Tigerstedt 

Valmisteltuja puheenvuoroja Dendrologian eri alojen tutkimus- ja koulutustilan
teesta ym. näkymistä sekä yleiskeskustelu. 
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Dendrologian perinteet Suomessa 

J o uni Miko la 

Mi ko la , J. 1989: Dend ro logia n perin teet Su omessa . - Sorb ifo lia 20(3): 109- 11 2. 

English summary on page 190. 

Jouni Mikola, Me/Sänjalostussäätiö, Viljatie 4 A 5, 00700 Helsinki. 

Mitä on dendrologia? 

Dendro logia - suo meksi puukasvitie
de ta i puukasvioppi- o n se osa kasvi
tiedettä, jo nka tutkimusko hteena ova t 
puuvartiset kasvit: puut , pensaa t , va r
vut ja puutuva t köynnö kset. Usein 
dendro logia käs itetään kasvisys tema
tiikan eli kasvien luokittelun osa-a lu
eeksi, mutta se selvittelee eri lajien 
tunto merkkien ja sukula isuussuhtei
den o hella myös niiden levinneisyyttä, 
kasvupa ikkavaatimuksia, vilj elyma h
do llisuuksia ja ta lo udelli sia käyttö ta
poja . Metsäntutkimuksessa dendro lo
gia sama istetaa n yleensä ulko maisten 
puu laji en tuntemukseen ja viljelyma h
do llisuuksien selvittelyyn, mutta laa
jasti käsitettynä sen piiriin voidaan lu
kea myös kaikki ko tima isten puulajien 
viljelyn, kasvatuksen ja käytö n kysy
mykset. 

Suo men dendro logisen ko keilun 
suuri ura nuurtaja A. F. Tigerstedt ku
vas i dendro logia-käs itteen hyvin laa
jasti jo v. 1922: " D endro logia opettaa 
meitä tuntemaan ka ikki ne puut ja 
pensaat, joita käytä nnö llisessä, es teet
tisessä ta i ti eteelli sessä suhteessa edulli
sest i käy viljeleminen maassa, ja o pet
taa meitä samalla ra kas tamaan ja a nta
maan a rvoa yksityiselle lajille. Sen 
kautta syventää se myöskin ha rrastus
ta mme luo ntoon ko ko na isuudessaa n". 

Vuosisadan alku suomalaisen dendrolo
gian kulta-aikaa 

Dendro logise lla koeto iminna ll a on 
Suo messa vanhat ja vanka t perinteet. 
U lko ma isten puulajien metsä tal o udel
linen koeviljely a lko i nyky-Suo men 
a luee ll a 1840-luvulla, kun N . L. Arppe 
perusti lehtikuusiko ita Kiteen Puh o k
selle. J o sa ta vuo tta a ikaisemmin o li 
saanut alkunsa kuuluisa Ra ivo la n leh
tikuusimetsä Ka rj a la n ka nna ksella. Ul
kolaispuulajien viljelyä ha rj oitettiin 
1800-luvun loppupuo lisko lla jo useissa 
valtio n metsäha llinno n ho itoalueissa ja 
metsäoppila itoksissa, mutta siihen 
käytettiin va in muuta mia , etupäässä 
siperiala isia puulajeja (Caja nder 1917). 

Va rsina iseen kuko istukseensa suo
ma la inen dendrologia nousi 1900-
luvun alkuvuos ikymmenill ä. Tä mä n 
innostuksen kauden merkkitapa uksia 
o liva t A . F . Tigerstedtin vuo nna 1902 
a lo itta mat , useiden sa tojen puu- ja 
pensaslajien ko keiluun johta neet istu
tukset Mustila n a rbo retumissa Elimä
ellä (Tigerstedt, A. F . 1922; Tigerstedt , 
P. M. A. 1970), A. K . Cajanderin 
( 19 17) suuren suo mala isen dendro logi
a n o ppik irja n ilmes tymi nen ja Olli Hei
kinheimo n yli 100 puulajia , 700 000 
ta inta ja 300 heh taa ria käsittävien koe
viljelysten perusta minen Metsä ntutki
m usla itoksen kokeilualueisiin (H eikin-
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heimo 1956; Lähde, Werren, Etholen ja 
Silander 1984). 

Mustilan ohella syntyi vuosisadan 
alun innostuksessa useita muitakin 
merkittäviä yksityisiä arboretumeja. 
Suurimmista ja lajirikkaimmista mai
nittakoon tässä Tammisto Karjalohjal
la, Ellilä Hattulassa, Hörtsänä Orive
detlä, Nuutajärvi Urjalassa, Hatla-Sip
pola Sippolassa ja Niskala Helsingissä 
(Alanko 1983). Nämä kaikki ovat ny
kyisin 100 vuoden ikää lähenevine 
puustoineen suurenmois ia nähtävyyk
siä. Tänä päivänä on vaikea käsittää, 
miten näin suuriaja lajirikkaita puu- ja 
pensaskokoelmia on voinut syntyä yk
sityisen harrastuksen tuloksena. 

Dendrologisten kokeilujen päämäärät 

Suomalaisen dendrologian harrastuk
sen todellinen sytyttäjä o li epäi lemättä 
A. F. Tigerstedt. Hänen omat lähtö
kohtansa olivat sekä käytännölliset et
tä esteettiset. Kirjassaan "Arboretu m 
Mustila" (Tigerstedt, A. F. 1922) hän 
kertoo ajatuksen ulkomaisten puula
jien istuttamisesta syntyneen pyrki
myksestä saada " ... sekä tarpeetlista 
vaihtelua silmälle että myöskin kuka
ties toimitetuksi jotakin hyödyllistä". 
Erikoiseksi innoittajakseen hän mai
nitsee professori Fr. Elfvingin luoman 
kauniin ulkomaisten puulajien kokoel
man Helsingin yliopiston kasvitieteelli
sessä puutarhassa. 

A. F. Tigerstedt olisi hal unnut käyt
tää vieraita puulajeja sekä metsänvilje
lyyn että puiston perustamiseen. Kun 
voimavarat eivät riittäneet molempiin, 
hän päätyi ensinmainittuun ja keskittyi 
ulkomaisten havupuulajien metsäta
loudelliseen kokeiluun. 1920-luvulta 
lähtien hänen poikansa C. G. Tigers
tedt jatkoi Mustilan dendrologisia ko
keiluja ja laajensi niitä erityisesti lehti
puiden ja pensaiden osalta puistonhoi-
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dolliseen suuntaan (Tigerstedt , A . F. 
1922; Tigerstedt, P. M. A . 1970). 

Perussyy suuren dendrologisen har
rastuksen heräämiseen Suomessa oli 
metsiemme luontainen puulajiköy
hyys. Myös muualla Euroopassa puu
kasviston lajimäärä on pienempi kuin 
vastaavilla ilmastoalueilla Pohjois
Amerikassa ja Itä-Aasiassa. Luonnolli
sena selityksenä tähän pidetään sitä , 
että jääkauden aikana suuri osa puu
kasvistostamme tuhoutui . Keski-Eu
roopan vuoristojen ja Itä-Euroopan 
arojen muodostamien esteiden takia 
monet lajit eivät kyenneet pakenemaan 
jään tieltä etelään eivätkä eteläiset lajit 
päässeet levittäytymään niiden tilalle 
jäätiköiden vetäytyesssä. Muualla poh
joisella pallonpuoliskolla ovat mahdol
lisuudet puulajien vaelluksille jääkau
sivaiheiden yhteydessä olleet vuorijo
nojen pohjois-eteläsuuntaisen aseman 
takia paljon suotuisammat (Cajander 
1917, Tigerstedt, A. F. 1922). 

Metsiemme vähäinen puulajivaihte
lu, A. F. Tigerstedtin (1922) sanoin 
"suorastaan painostava yksitoikkoi
suus" ja "tavaton lajiköyhyys" tarjosi 
erinomaisen syyn ja kiitollisen lähtö
kohdan laajalle dendrologiselle koetoi
minnalle. Se antoi todella perusteltua 
aihetta uskoa, että muualta maailmas
ta löytyy uusia, oloih imme sopivia ja 
kotimaiset puut voittavia puulajeja. Se 
teki pyrkimyksen niiden Suomeen ko
tiuttamiseksi "erittäin tervetulleeksi , 
elle i suorastaan välttämättömäksi" 
(Tigerstedt , A. F. 1922). A. K. Cajan
der (1917) kirjoitti , että " .. . maamme 
luontainen puulajirikkaus on niin pie
ni, että jos metsiämme voitaisiin rikas
tuttaa edes muutamilla harvoillakaan 
todella arvokkailla puulajeilla , se olisi 
suuri taloudellinen voitto". 

Koettelemusten kautta uusille urille 

Vieraiden puulajien tarjoamat mahdol
lisuudet on käytännössä jouduttu to-
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Näkymä Mustilan arboretumiin. - Valokuva Pentti Alanko 1987. 

tea maa n ehkä vähäisemmiksi kuin 
vuosisada n alkuinnostuksessa toivo t
tiin ja odotettiin . Toista iseksi va in 
muuta ma t laj it ova t osoitta utuneet 
metsä nviljelyssä todella varteenote tta
viks i va ihtoehdoi ksi ko tima isille puu
lajeille. Niitäkin toki on löytyn yt, mm. 
siperi a nlehtikuusi, ko nto rta mä nty ja 
douglask uusi. Kaikenkaikkiaa n "ek
sootti en" hyvä ksikäyttö Suomen met
sä ta loudessa on kuitenkin jää nyt pal
jon vähäisemmäksi kuin muissa Poh
joismaissa, mo nista Kesk i-Euroopan 
maista puhumattakaa n. Syynä ei o le 
se, ett eivä tk ö monet muutkin vieraa t 
puulaj it viihtyis i meillä metsä puina, 
vaa n paremminkin se, että tä nne jää
kauden jälkeen luontaisest i levinnee t 
a niha rva t oma t puulajimme ova t niin 
erino ma isia. Muuta massa sadassa ta i 
jo muuta massa kymmenessä sukupo l
vessa ne ovat ehtineet kotiutua ilmas
toomme ja maa periimme niin täydelli
sest i, että niill e o n va ikeaa enää löytää 
voittajaa. 

Dendrologia n harrastus väheni voi
makkaasti 1930-luvun jä lkeen. Liian 

suuriksi hava ittujen enna kko-odotus
ten ohella tähän vaiku tti varmaankin 
se, että alkutaipaleella ko keiluihin si
sällytettiin t iedon ja kokemuksen puut
tuessa monia meille täysin mahdotto
mia puulajeja ja huonos ti sopivia alku
peri ä . Näitä kohdanneet va ikeudet ja 
epäonnistum iset o liva t ehkä omiaan 
rajo ittamaan kiinnostusta kaikkea vie
ra iden puulaj ien kokeilua ja hyväksi
käyttöä kohtaan. J oka tapauksessa uu
sien metsänviljelykokeiden ja a rbore
tumien perusta minen ulkomaisia puu
lajeja käyttäen oli vähäistä 1940-, 1950-
ja 1960-luvuill a. 

Vanhat metsikkökokeet ovat kuiten
kin va kuuttavasti osoitta neet , että lu
kuisat meikäläisiä vastaavista ilmasto
o lo ista peräisin oleva t puulajit menes
tyvät tää llä täysin tyydyttävästi. Vaik
ka ne eivä t puuntuotoksensa määrä n ja 
laadun puolesta osoi tta isi mitään etua 
kotimaisiin puulajeihin verrattuna , ne 
usei n ta rjoavat kauneudellaan ja poik
keavalla ulkomuodollaan erinomaisia 
mahdollisuuksia elinympäris tömme 
elävöi tt ämiseen ja rikas tuttamiseen. 
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Monet niistä viihtyvät rakennetussa, 
liikenteen ja teollisuuden ras ittamassa 
ympäristössä jopa paljon paremmin 
kuin karuun puhtaaseen metsäluon
toomme sopeutuneet mänty, kuusi ja 
koivu. 

Dendrologinen seura vireillä jo 70 vuot
ta sitten 

D endrologia n harrastus oli Suomessa 
1900-luvun kolmen ensimmäisen vuo
sikymmenen aikana maailmanlaajui
sestikin katsottuna ainutlaatuisen vil
kasta. Maamme koon ja asukasmäärän 
huomioonottaen ei A. K. Cajanderin 
kirjalliselle työ lle ja Olli H eikinheimon 
tutkimuksille sekä A. F. ja C. G. Ti
gerstedtin ja monien muiden arboretu
minperustajien uhrauksille juuri löydy 
vertaa muualta maailmasta. Onkin oi
keastaan hämmäs tyttävää, että Suo
meen ei tänä suurena nousukautena 
syntynyt mitään dendrologien yhdis
tystä ta i järjestöä, toisin kuin monissa 
naapurimaissa näihin aikoihin tapah
tui. 

Itse asiassa ajatus dendrologisen 
seuran perustamisesta oli esillä Suo
messakin jo noihin a ikoihin. A. F. 
Tigerstedtin (1922) "Arboretum Musti
la"-kirjan a lkulehdiltä löytyy hänen 
12.7.192 1 päivätty kirjeensä Metsähal
lituksen ylijohtajalle, professori A.K. 
Cajanderille, jossa valitetaan vaikeuk
sia saada alkuperältään tunnettua "oi
keaperuista" siementä dendro logiseen 
koetoimintaan ja tehdää n ehdotus asi
an korjaamiseksi: "Onko tällaista sie
mentä mahdollista saada nykyisten ko
ti- tai ulkomaisten toiminimien väli
tyksellä, vai täytyykö meidän ryhtyä 
käyttämään omien kokoojain hankki
misen vaikea ta ja kallista menettelyä, 
on vielä epätietois ta. Joka tapauksessa 
olisi ehkä oman dendroloogisen seura n 
perustaminen toimenpide, joka kenties 
aluksi voi taisiin katsoa asia n edistämi
see n riittäväksi" . 
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A. F. Tigerstedtin ehdotus jäi toteut
tamatta. Liekö syynä ollut se , että den
drologien piiri ol i tuolloin si ttenkin 
vielä hyvin pieni ja he muodostivat 
tiivi in to inen toistaan auttavan ja tuke
van veljeskunnan ilman mitään vira l
lismuotoista järjestäytymistäkin. 

Suurimman kokeiluinnostuksen ta
saannuttua 1940-luvun ankarien vuo
sien vastoinkäymisiin ja pitkäaikaisten 
tulos ten odottamiseen ajatus dendrolo
gisen seuran perustamisesta unohtui 
vuosikymmeniksi. Kokeiden va rttuessa 
dendrologinen harrastus ku itenki n 
pääsi uuteen nousuun: raskaasta pe
rustamistyöstä ja viljelysten hoidon al
kuvaikeuksista vo itiin siirtyä lupaavien 
puulaj ien ja alkuperien tarkempaan 
tutkimiseen ja va rmemmalla pohjalla 
tapahtuvaan käytännön viljelyyn. Sa
malla kun ulkomaisten puulaj ien mah
dollisuudet metsä taloudessa selkiintyi
vät, dendrologian merkitys lisääntyi 
nopeas ti puutarhan- ja puistonhoidos
sa sekä kaikessa maiseman- ja ympä
ri stönsuunnittelussa. iinpä puu- ja 
pensaslajien harrastajien ja hyödyntä
jien eri tyisseuran perustaminen maa
hamme tuli väh itellen uudestaan ajan
kohtaiseksi ja toteutui lopulta vuo nna 
1969. 
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Dendrologian Seuran perustaminen 

Tapio K. Kallio 

Kal lio, T. K. 1989 : Dendrologian Seuran perustaminen. - Sorbifo lia 
20(3): 11 3- 114. 

English summa ry on page 190. 

Tapio K Kallio, Muuraismäki, 21500 Piikkiö 

Dendrologian Seura - Dendrologiska 
Sällskapet r.y:n perustava kokous oli 
Helsingissä Maataloushallituksen (ny
kyis in Maatilahallitus) istuntohuonees
sa lokakuun 20. päivänä 1969. Loka
kuun 9. päivätyssä kutsukirjeessä oli 
a llekirjoittajiksi merkitty puutarhan
hoidon tarkastaja , professori Toivo 
Rautavaara ja taimitarhain tarkastaja 
Olof Larsson Maataloushallituksesta, 
metsätieteiden tohtori Peter Tigerstedt 
Helsingin yliopiston kasvinjalostustie
teen laitoksesta sekä metsänhoitaja 
Olavi Luukkanen Helsingin yliopiston 
metsänhoitotieteen iaitoksesta. 

Kutsukirjeen mukaan as ianharrasta
jien keskuudessa oli parin edellisen 
vuoden aikana virinnyt voimakkaana 
ajatus dendrologian harrastajien yhdis
tyksen perustamisesta maahamme ja 
nyt oli "päästy sanoista tekoihin". Kir
jeen johdannossa perusteltiin vain 
muutamin sanoin , mutta kristallin
kirkkaasti , yhdistyksen perustamisen 
ta rpeellisuus: "Suomessa on ollut ja on 
maailmankuuluja dendrologeja , mer
kittäviin tuloksiin yltäneitä harrastajia 
ja arvokkaita arboretumeja. Meillä on 
vuosi vuodelta lisääntyvä dendrologi
an tiedon ja kokemuksen tarve maise
manhoidossa, puutarha-arkkitehtuu
rissa , kaupunginpuutarhoissa, hau
tausmailla ja muussa julkisessa vihrey
tyksessä, taimitarhatuotannossa, luke
mattomien yksi tyisten pihanperusta-

jain ja heidän neuvojainsa eikä vähiten 
varsinaisten puunviljelijäin keskuudes
sa. Mutta meillä ei ole tätä tiedon ja 
toiminnan alaa varten järjestöä, joita 
naapurimaissa ja useimmissa sivistys
maissa on jo kauan ollut." 

Perustavaa n kokoukseen olivat saa
puneet seuraavat 32 henkilöä , jotka 
merkittiin Dendrologian Seuran perus
tajajäseniksi: 

Autio, Aimo, MH, Metsähal lituksen met
sä nh o ito-osaston toimistometsänhoita
ja 

Hagman, Max. , MMM , METLAn metsä n
jalostuksen tutkimusosaston tutkij a, 
va nh. ass istentt i 

Hellman, Lasse, MH, Metsähallituksen yk
sityismetsien osasto n ylitarkastaj a 

Hinttala, Teuvo, MH , Metsähallituksen vt . 
ylimetsä nh o itaj a 

Jalas, Jaakko, FT, prof., Helsingin yli opis
to n kasvitieteen professori 

Jokela, Kalle, hortonomi, VR:n ylipuuta r
huri 

Kallio, Tapio, K., MMK, MTTK:n puuta r
haosaston tutkija 

Knape, Bo, agronom i, Brödtorpin ka rta non 
tilanomistaja 

Kärki , Lauri, MH, Metsänjalostussäätiön 
jalostusjohtaja 

Larsson, Olof, hortonomi, Maataloushalli
tukse n taimitarhain tarkas taja 

Luukkanen, Olavi, MH , H elsi ngi n ylio pis
to n metsä nhoitotieteen laitoksen vt. yp. 
assistentti 
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Lyytinen, Oiva, MH, Metsähallituksen 
metsäneuvos 

Olkanen, Paavo, MMM, Maataloushalli
tuksen ylim. tarkastaja 

Rainio, Robert, lääket.lis., dendrologian 
harrastaja 

Rancken, Torsten, MH, ylimetsänhoitaja 
(eläkkeellä) 

Rautavaara, Toivo, MMT, prof., Maata
loushallituksen puutarhanhoidon tar
kastaja 

Reinola, Ario, maisema-arkkitehti, TVH:n 
maisemanhoidon valvoja 

Ritoniemi, Pentti, MH, Metsähallituksen 
ylimetsänhoitaja 

Rönkkö, Pekka, MH, AKH:n metsäopetus
osaston ylitarkastaja 

Saarnijoki, Sakari, FT, prof., METLAn 
metsäbiologian osaston päällikkö 

Sarvas, Risto, MMT, prof., METLAn met
sänhoidon tutkimusosaston päällikkö 

Schalin, Bengt, puutarha-arkkitehti , Hel
singin kaupunginpuutarhuri (eläkkeel
lä) 

Simberg, Leif, hortonomi, Lepaan puutar
haopiston puutarhasuunnittelun opetta
ja 

Sundvall, H., eversti, dendrologian harras
taja 

Söyrinki, Niilo, FT, prof., Oulun yliopiston 
kasvitieteen professori 

Tigerstedt, Peter M. A., FT, Helsingin yli
opiston kasvinjalostustieteen vt. profes
sori 

Törmä, Jonne, havebr.kand., Helsingin 
kaupunginpuutarhuri 

Uusitalo, Mauno, MH, Itä-Hämeen piiri
metsälautakunnan metsänviljely- ja 
koulutuspäällikkö 

Vaarama, Antero, FT, prof., Turun yliopis
ton kasvitieteen professori 

Varsta, Osmo, MH, Metsähallituksen yksi-
tyismetsien osaston metsäneuvos 

Yli-Vakkuri, Paavo, MMT, prof., Helsingin 
• yliopiston metsänhoidon professori 
Aberg, Gunnar, FM, Svenska Trädgårds-

mästarskola, Åbo, rehtori 
Valtaosa perustajajäsenistä oli virka

miehiä. Puolet heistä oli metsäalan am
mattilaisia. Puutarhan- ja maiseman
hoidon asiantuntijat olivat myös voi
makkaasti edustettuina - runsaalla 
neljänneksellä. Mukana oli myös puh-
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taan kasvitieteen edustajia ja muutama 
muuten asiasta kiinnostunut henkilö. 

Professori Toivo Rautavaara avasi 
Dendrologian Seuran perustavan ko
kouksen; hänet valittiin myös kokouk
sen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi ja 
pöytäkirjan pitäjäksi valittiin metsän
hoitaja Olavi Luukkanen. 

Perustavassa kokouksessa laadituis
sa seuran säännöissä edellytettiin, että 
yhdistyksen hallitus valitaan siten, että 
siinä tulevat jäsenistön eri toimialat ja 
harrastukset edustetuiksi. iinpä en
simmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin 
FT Peter M. A. Tigerstedt , varapu
heenjohtajaksi tarkastaja Olof Larsson 
sekä muiksi hallituksen jäseniksi pro
fessori Jaakko Jalas (kasvitiede), 
MMK Tapio K. Kallio (puutarhantut
kimus), MML Erkki Kaukovirta (puu
tarhatiede), metsänhoitaja Lauri Kärki 
(metsänjalostus), taimistoviljelijä Gös
ta Nordling, professori Toivo Rauta
vaara, professori Sakari Saarnijoki 
(metsäntutkimus), tilanomistaja Axel 
Tigerstedt (arboretum_ja taimistovilje
ly) ja rehtori Gunnar Aberg (puutarha
opetus). Hallituksen jäsenistä oli seit
semän pääkaupunkiseudulta ja neljä 
muualta Suomesta. Hallitus kutsui 
seuran ensimmäiseksi sihteeriksi ja va
rainhoitajaksi MH Olavi Luukkasen. 

Seuran säännöt hyväksyttiin oikeus
ministeriössä jo 22.12.1969, jolloin seu
ran nimeen liitettiin kirjaimet r.y. = 
rekisteröity yhdistys. 

Loppuvuoden aikana liittyi vastape
rustettuun seuraan 11 uutta jäsentä, 
joten ensimmäistä · varsinaista toimin
tavuotta aloitettaessa kokonaisjäsen
määrä oli 43. Vuoden 1969 toiminta
vuoden, jonka pituus oli vain runsaat 
kaksi kuukautta, kertomuksessa toivo
rikkaasti havaittiin "sekä jä enistön et
tä dendrologiaan liittyvien alojen edus
tajien keskuudessa uuden yhdistyksen 
herättämää aktiivisuutta". Tåmä oli 
muodostava lupaavan lähtökohdan 
seuraavalle toimintavuodelle. 
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Dendrologian Seuran 20-vuotinen toiminta 

J ouni Mikola 

Mikola , J. 1989: Dendro logia n Seu ran 20-vuotinen toim inta. - Sorbifolia 
20(3): 115- 139. 

English summa ry o n page 190. 

Jouni Mikola, Metsänjalostussäätiö, Viljatie 4 A 5, 00700 Helsinki. 

Dendro logia n Seura - D endrologiska 
Sä llska pet ry:n tarkoituksena on yhdis
tyksen perustavassa ko kouksessa 
20.10.1969 hyvä ksyttyjen sääntöjen 
mukaa n " edistää ko tima isten ja Suo
messa menestyvien ulkoma isten puula
jien ja puuvartisten kasvilaj ien ja nii
den muotojen tuntemusta , tutkimusta 
ja ko keilua, silmä lläpitäen erityises ti 
niiden merkitys tä ja käyttöä luo nno n
ja ma isema nhoidossa , vihreytyksessä, 
puistojen ja puuta rha in suunnittelussa 
ja perusta misessa sekä metsän- ja 
muussa viljelyssä". Toiminna n alkuas
keleet keskittyivä t luo nnollises ti seu
ra n tunnetuksitekemiseen ja jäsenkun
na n laajenta miseen. Tä mä n o hella yh
di styksen ensimmäinen ha llitus ka tsoi 
tä rkeimmä ksi tehtä vä ksi yleisön opas
ta misen oikea n puu- ja pensasmateri
aa lin sekä o ikeiden menetelmien käyt
töön. 

Tässä kirjo ituksessa ta rkastellaa n 
seura n 20-vuo tista ipa leen ta pahtumia 
ensimmäisestä ko kona isesta to iminta
vuodes ta 1970 a lkaen. Seura n aa tteel
li sta ta ustaa ja perusta mista o n esitelty 
to isaa lla tässä juhla numerossa J o uni 
Mi kola n ja Ta pio Ka llion a rtikkeleissa. 

Dendrologian Seuran toimintamuodot. 

Esitelmä- ja keskustelutilaisuudet, 
opintoma tka t ja julka isuto iminta ova t 
ensimmä isestä to imintavuodesta läh
tien o lleet D endro logia n Seura n tä r-

keimmä t toimintamuodo t. Vuonna 
1972 a lkoivat talkootempaukset 
maamme arboretumeissa ja muissa 
dendrologisesti a rvokka issa kohteissa. 
Myös ne ovat vakiintuneet lä hes joka
vuo tisiksi tapahtumiksi. Vuodesta 1977 
lä htien " Vuoden puun" nimeäminen ja 
tunnetuksi tekeminen o n muodosta nut 
hyvin keskeisen osan seura n säännöl
listä to imintaa . Edelleen seura o n 
oma ksunut puuta rha näyttelyihin osa l
li stumisen osaksi tiedotusto imintaa n
sa. Pyydettäessä seura on antanut to i
mia laansa liittyviä lausuntoja . 

Puiden ja pensa iden provenienssiky
symykset, ts. viljelyyn pa rhaiten sopi
vien alkuperien etsintä ja hyväksikäyt
tö , ova t aina o lleet tä rkeä llä sij alla 
seura n toiminnassa. J o ensimmäisenä 
to imintavuo tenaan seura perusti ti e
don keruuta va rten erityisen prove
nienssi- ja kuva rekisterito imikunna n. 
Pia n kävi ku itenkin ilmeiseksi, että laa
jaa rekisterö intityötä ei voida ho itaa 
teho kkaas ti pienen aa ttee llisen yhdis
tyksen vapaaehto isin vo imin . Seura n 
yrityksen ja tkoksi on sittemmin virin
nyt vira ll isemma n tason to imintaa, 
mm . Pohj o isma isen a rbo retumtoimi
kunna n ja Pohjoiskalo tt iyhteistyön 
puitteissa ja viimeksi Suomen Aka te
mia n raho itta massa vuosina 1985-88 
to teutetussa KESKAS-projektissa eli 
kestävä n ko ristekasvimateriaa lin etsin
tä- ja rekisterö intiha nkkeessa. 

Vuonna 1987 seura otti eriko istehtä
vä kseen ka ikkien Suomessa kasvavien , 
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Peter M. A. Tigerstedt: seuran perustajajäsen, 
ensimmäinen puheenjohtaja 1969-73, halliwksen 
varsinainen jäsen lisäksi 1975-84, seuran lehden 
vastaa va toimittaja 1970-72 ja toimituskunnan 
jäsen 1979-87. Kultainen ansiomerkki 1987. Peter 
on yksi Suomen puu- ja pensaskasvian kirjoittajis
ta. - Valokuva Härnösandista, seuran matkalta 
Draflen arboretumiin Ruotsiin 1971, Pentti Alan
ko. 

luontaisten ja viljeltyjen puulajien sekä 
niiden lajikkeiden, muunnosten ja 
muotojen suurimpien yksilöiden luet
teloinnin. Yhteensä noin 350 havu- ja 
lehtipuuyksilön etsintä- ja mittaus
urakkaa ryhtyi käytä nnössä toteutta
maa n seuran entinen puheenjohtaja ja 
yksi sen suurimmista aktivisteista, toi
mittaja iilo Karhu. Suurten puiden 
mittaustyö o n loppuvaiheissaa n ja 
luettelo julkaistaneen vuoden 1990 ai
kana. 
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Dendrologian Seuran tapahtumakalen
teri 1970-1989 

Seuraavassa luetellaan aikajärjestyk
sessä Dendrologia n Seuran 20-vuotis
taipaleen päätapahtumat. Ko kous- ja 
esitelmät ilaisuuksista on tarkemmat 
tiedot taulukossa 1. Tiedot puutarha
alan näyttelyistä , joihin seura on osal
listunut , esitetään taulukossa 2. Seuran 
julkaisutoimintaa, sen järjestämiä mat
koja , retkiä ja talkoita sekä "Vuoden 
puu"-toimintoja esitellään lähemmin 
toisaalla tässä numerossa Aune Kopo
sen, iilo Karhun ja Pertti Uotilan 
kirjoituksissa . Mai nintoja niistä , var
sinkin niiden merkkitapauksista ja 
huippuhetkistä , on sisä llytetty myös 
tähän tapahtumakalenteriin, jotta se 
anta isi selkeän koko naiskuvan seuran 
toiminnan laajuudesta ja muutoksista 
20-vuotistaipaleen eri va iheissa. Ta
pahtumatiedot on koottu D endrologi
an Seuran jäsenlehden sivuilta sekä 
seuran toimintakertomuksista. Joilta
kin osin tietoja on täydennetty seuran 
hallituksen kokouspöytäkirjoista . 

1970 
Ka ksi kokousta; vain sääntömäärä iset asi
at. Seuran esittelytilaisuus Metsäviikolla. 
"Dendrologian Seuran Tiedotuksia -
Dendrologiska Sällskapets Notiser" 
-lehden julkaiseminen a loi tettiin . Matka 
Puolaan ydessä Taimistoviljelijät ry:n kans
sa. Provenienssi- ja kuvarekisteritoimikun
ta perustetti in. 

1971 
Kevätkokous, puutarhaesittely. Syysko
kous-keskustelutilaisuus. Tiedotustilaisuus 
Metsäviikolla. Esitelmätilaisuus Puolan 
puutarh oista. Matka Ruotsiin. Viikon ret
keily Etelä-Suomessa. Seuran lehdessä otet
tiin käyttöön kansikuva . 

1972 
Kevätkokous, arboretumesit tely. Syysko
kous-esitelmätilaisuus. Tiedotustilaisuus 
Metsäviikolla. Matka Eestiin ja Leningra-
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diin. Taikooto iminta alko i Tammiston ar
boretumissa Karj a lohjalla. "Föreningen fö r 
Dendro logi och Parkvård" Ru otsista ret
keili Suomessa. Seuran jäseniä osallistui 
retkeilyyn ja sen valmisteluihin . 

1973 
Kevä tkokous ; a rboretumesittely ja matka
kertomus. Syys kokous-esitelmätilaisuus. 
Matka Ruo tsiin ja Ta nskaan. Taikooretki 
Tammistoon (2. kerta). " D eutsche Dendro
logische Gesellschaft" retkeili Suo messa. 
Seuran jäseniä osallistui ja toimi matka lla 
oppaina. Perustett iin tieteellinen julkaisu
sa rj a "Publica tions of the Finnish Dendro
logica l Society" , julkaistiin No.!. 

1974 
Seura 5-vuo tias. Ensimmäinen puheenj o h
tajan vaihdos. Kevätkokous-esitelmätil a i
suu s retkeilyn yhteydessä . Syysko ko us-esi
telmätila isuus. Matka Itäva ltaa n. Retk eily 
Louna is-Suomessa . Ta ikoot Ta mmistossa 
(3. kerta) . 

1975 
Kevä tkokous-esitelmätila isuus ret keilyn 
yhteydessä. Syyskokous-esitelmä til a isuus . 
Ma tka Jugoslaviaa n. Retkeily Kymenlaak
sossa. Taikoot Orivede n H ö rtsä nässä. En
si mmä inen puistokäve ly: poppeliretki Hel
singissä. Seuralle kutsuttiin ensimmä iset 
ku nniajäsenet. 

1976 
Kevätkokous-esitelmä tilai suus retkeilyn 
yhteydessä. Syyskokous-esitelmätilaisu us. 
Viikonloppuretk i Ruo tsiin . Retkeily Ahve
na nmaalle. Ta ikoot Tammistossa (4. kerta) 
ja Mustila n a rbo ret umissa. Neljä puistokä
velyä Helsingissä: Leninpuisto, Ka upun
ginpuuta rh a, Hesperianpuisto ja poppeli
retki . Osa llistuminen puuta rha näyt telyyn 
( 1. kerta). Joulukuusisavotta Langinkos
kella; tulot se uran lehden julkaisemiseen . 
Seuran hallitus ak tivoitui; kokousten mää
rä kolminkertaistui aiempiin vuosiin ver
rattuna. Julkai su- ja kokoustoiminnassa 
olivat keskeisinä a iheina Amurinmaan ja 
Ko rea n siemenkeräys ma tka t , joihin seura n 
jäseni ä osa llistui. 
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TorSlen Rancken (t 1981) (oik .): seuran perustaja
ja kunniajäsen ( 1975). Tapio K. Kallio: seuran 
perustajajäsen, hallituksen varsinainen jäsen 
1969-74 ja vuodesta 1987 lähtien. - Valokuva 
Ekolsundista, seuran matkalta Draflen arboretu
miin Ruotsiin 197 l , Penrri Alanko. 

Leif Simberg: seuran perustaja- ja kunniajäsen 
(1983), hallituksen varsinainen jäsen 1971-73. Vii
ri no. 1 1985. - Valokuva Charlorrenlundista, 
Tanskan matkalta 1973, Jouni Mikola. 
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Robert J. Rainio (vas.): seuran perustajajäsen, puheenjohtaja 1974- 76, hallituksen varsinainen jäsen 
1973-77, seuran lehden toimituskunnan jäsen 1977-80. H opeinen ansiomerkki 1989. Oikealla Sakari 
Saarnijoki (t 1989): Seuran perustaja- ja k unniajäsen (1983), hallituksen varsinainenjäsen 1969-73. Viiri 
no. 2 1986. Kuvassa myös Peter M. A. Tigerstedt ja Leena Hämet-Ahti. - Valokuva Helsingistä, seuran 
ensimmäiseltä puistokävely itä 1975, Pentti Alanko. 

1977 
Kevätkokous retkeilyn yhteydessä. Syys ko
kous-esitelmätila isuus. Ensimmä inen mat
ka Euroopan ulkopuolelle, Kaukaasiaa n. 
Retkeily Hämeenlinna n seudulla . Ta ikoot 

å tön biologisella asemalla Ahvena nmaal
la. Kolme puistokävelyä Helsingi ssä: Kai
saniemi , Kalli on puistot ja poppeliretki. 
"Vuoden puu" -toiminta a lko i. Ensimmäi
seksi vuoden puuksi nimettiin metsä leh
mus. Metsäviiko lla järjestettiin es ite lmäti
la isuus sen merkeissä. Seuran piirissä virisi 
ajat us puu- ja pensaskasvia n a ikaa nsaami
sesta. " Suurpuuoppaan" työnimen saa nut
ta hanketta ryhtyi johta maa n sen ehdotta
ja, ho rto no mi Pentti Ala nko . Tämä 13 
vuotta myöhemmin " Suomen puu- ja pen
saskasvion" julka isemiseen johtanut suur
työ a lo itettiin eri puu- ja pensass ukuj a kä
sittelevien a rtikkelien laatimisella seuran 
lehteen. " Suurpuuoppaa n" va lmistelujen 
rahoittamiseksi jä rjestettiin joulu kuusisa
votta Musti lassa. 

1978 
Seuran sääntöjä muute tti in ( l. kerta): ke
vä t- ja syyskokous ydis tett iin yhdeksi vuo
sikokoukseksi. Vuosikokous-esitelmätila i
suus. Ylimää rä inen sääntömuutosko kous 
puistokävelyn yhteydessä. Vuoden puu ter
valeppä; esitelmätila isuus Metsäviiko lla. 
Retkeily Pohjois-Suomeen ja Pohjois-No r
jaan. Kaksi puistokävelyä Helsi ngissä: Mei
lahti-Seurasaari ja Etelä-Helsinki. J oulu
kuusisavotta Mustilassa. Seura pääsi ensi 
kertaa osa lli seksi Suomen Aka temian jaka
masta tuesta tieteell iselle jul kaisutoi min
na lle. Val tiona pua on sittemmin saatu 
säännöllisesti joka vuosi. 

1979 
Vuosiko kous-es itel mätilaisuus. Illa nvietto 
ja esi telmätilaisuus seuran 10-vuotisj uhlan 
merkeissä; alk u uudelle syyskokous-pikku
joulutradi tiolle. Vuode n puu kynäjalava ; 
esi telmätilaisuus Metsäviikolla . Aloitettii n 
"Vuoden puu" -juliste arja n julkaiseminen. 
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Retkeil y Länsi- Uudella maa lla. U lko maa n
matkaa ei jä rjestetty. Ta ikoosavotta Musti
lassa (2. kerta). Ko lme puisto käve lyä Hel
singissä j a lähiympä ristössä : poppeliretki , 
Vuosa nta ja Ta pio la. Osallistuminen puu
tarha näyttelyy n (2. kerta). Ensimmä inen 
pa ika lli sosas to , Oulun kerho , perustettiin. 
Seura a nto i ensimmä iset kaksi asia ntuntij a
lausuntoaa n . Seura n tunnuksen suunnitte
lu pa ntiin vireille. J äsenistön keskuudessa 
jä rjes tettiin merkki-idea kilpa ilu . Seura a n
toi Ympä ristövuoden 1980 merkeissä JO
vuotisj uhla nsa yhteydessä julkilausuma n 
puu- ja pensas istutuksien tä rkeydestä ym
pä ristö mm e ka unista misessa ja rikas tutta
misessa. 

1980 
Vuosiko ko us-esitelmät ila isuus. Sää ntö
muu tosko kous ( 1. käs ittely) ja esitelmä ti
la isuus. Vu oden puu visa ko ivu; esitelmä ti
la isuus Metsäviiko ll a. Retkeil y Kaa kko is
Suo messa . Ta ikoosavo tta Ta mmistossa (5. 
kerta). Ko lme pu isto kävelyä: N iska Ja n ja 
Vi ikin a rbo retumit H els ingissä, H aa pas ten
sy rjä Lopell a . Osa lli stuminen puuta rh a
näyttelyyn (3. kerta). " Suurpuuoppaa n" 
va lmistelua va rten perustettiin e rillinen ra
hasto. Seura n opinto ma tka to iminnassa ta
pa htui suuri ha rppa us: kuuden viiko n 
ka uko ma tka Kiin aa n. Lisä ksi jä rjestettiin 
to inen , perinteise mpi en mu otojen mu ka i
nen ma tka Turkkiin . Vuoden puu , visa ko i
vu , o li myös luo nn o nsuojelujä rjes töje n ju
li sta man Ympä ristövuoden tunnuspuu . 
Helsingissä jä rj es tettiin ka upungin pui sto
osasto n myötäva ikutuksella vuoden puun 
istutustapa htuma . 

198 1 
Vuos ikokous-esi te lmät ila isuus. H yväksyt
tiin muu tos seura n sääntö ihin (2. käs ittely): 
ha llitukse lle va rajäse niä. Syys ko ko us-pik
kujoulu ; esite lmä llinen illa nvie tto. Vuoden 
puu mä nty. Matka Eestiin. Retkeily Ta m
pereell a Kasvinsuojeluseura n ka nssa. Li
sä ksi jä rj es tettiin retki Pä ij ä ntee n ympä ri 
vuoden puun merkeissä. Neljä pui sto käve
lyä: Kai vopuisto (k a ksi kertaa) ja Kumpul a 
Helsingissä, Ruotsinkylä Tuusulassa. Seu
ra n merkki va lmistui ja otett iin käyttöön. 
Seura a nto i ka ksi as ia ntuntij a la usuntoa . 
Seura n lehden osa na ja eripa ino kse na j ul -
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Niilo Karhu: seuran puheenjohraja 1979- 81, vara
puheenjohraja 1977- 78, halliruksen varsinainen jä
sen 1971-73, 1976-81 ja vuodesra 1985 lährien, 
seuran lehden roimiu aja 1975-80. - Valokuva 
Hyyriäläsrä, ko rimaan rerkelrä 1981, Penui Alan
ko. 

ka istiin yhteistyössä Helsingin kaupungin 
pui sto-osaston ka nssa ensimmä inen puisto
opas (Ka ivopui sto). Ta mä o li a lkuna ko ko
na iselle sa rjalle erillisiä pui sto-o ppa ita 

1982 
Vuosikokous-esitelmä tilaisu us. Syys ko
ko us-pikk ujou lu . Vuoden puu vaa htera; 
esite lmäti laisuus Metsäviikolla. Retke ily 
Pohjois-Karja laa n. Ulkomaa nm atkaa ei 
jä rjestetty. Taikoosavota t Hirvensa lossa 
Pieta ri Kalmin puutarhassa sekä H elsingin 

i ka lassa . Kolme pu isto kävelyä: Alppil a 
ja ylio pi ston kasvitieteellinen puuta rha 
Helsi ngissä, Ko tkaniemen a rbo retum Vih
dissä. J yväskylässä perustettiin seura n toi
nen paikallisosasto: Keski-Suo men kerh o. 
Ma tkojen jä rjestelyn selkeyttä mise ksi seu
ralle laadittiin matkustussää ntö. " D endro-



120 

Max. Hagman: seuran perustajajäsen, puheenjoh
taja 1982-84, varapuheenjohtaja 1979-81, halli
tuksen varsinainen jäsen 1972- 76, 1978-84 ja vuo
desta 1987 lähtien, seuran lehden toimituskunnan 
jäsen 1972-76. - Valokuva Ruotsinkylän retkeltä 
1981, Pentti Alanko. 

logian Seuran Tiedotuksia" -lehti sai 49. 
nume rostaan (1 / 1982) alkae n uuden nimen 
"Sorbifolia". Samalla muutettiin lehden 
kansikuva koko etusivun täyttäväksi. Leh
dessä heräteltiin vuoden aikana ajatusta 
maamme su urien puuyksilöiden etsimiscksi 
ja luetteloimiseksi. 

1983 
Vuosikokous-esitelmätilaisuus. Syysko
kous-pikkujoulu. Metsän vuoden puuna oli 
kuusi; esitelmätilaisuus Metsäviikolla . 
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Matka Skotlantiin. Lisäksi viikonloppuret
ki Ruotsiin. Retkeily Pohjanmaalla. Tai
koot Tammistossa (6. kerta) sekä Helsingin 
Niskalassa (2. kerta). Kolme puistokävelyä 
Helsingissä: Kaisaniemi, Sibeliuspuisto ja 
Pitäjänmäki-Munkkiniemi. Osallistuminen 
puutarhanäyttelyyn (4. kerta). Seuran viiri 
valmistui. Seuralle kutsuttiin kaksi uutta 
kunniajäsentä. Sorbifolian eripainoksena 
julkaistiin toinen puisto-opas (Kaisaniemi). 

1984 
Vuosikokous-esitelmätilaisuus. Syysko
kous-pikkujoulu. Vuoden puu metsäome
napuu; esitelmätilaisuus Suomen Biologian 
Seura Vanamon vuosikokouksessa. Matka 
Etelä-Ruotsiin ja Tanskaan. Retkeily Lah
ti-Heinola-Elimäki. Taikoot Tammistossa 
(7. kerta). Neljä puistokävelyä Helsingissä: 
Kaivopuisto, Laajasalo ja Lauttasaari 
(kaksi kertaa). Osallistuminen kahteen 
puutarhanäyttelyyn (5. ja 6. kerta). Hollan
nin dendrologinen seura retkeili Suomessa. 
Seuramme jäseniä osallistui ja toimi oppai
na. Seuralle perustettiin kaksi uutta paikal
lisosastoa: Tampereen ja Lounais-Suomen 
kerhot. 

1985 
Vuosikokous-esitelmätilaisuus. Syysko
kous-pikkujoulu. Vuoden puu kataja; esi
telmätilaisuus Metsäviiko lla. Matka Es
panjaan. Retkeily Pohjois-Savoon ja Kai
nuuseen. Taikoot Mustilassa (3. kerta) ja 
Tammistossa (8. kerta). Kolme puistokäve
lyä Helsingissä: yliopiston kasvitieteellinen 
puutarha , Meilahti ja Töölö. Osallistumi
nen puutarhanäyttelyyn (7. kerta). Seuran 
lehden painopaikka vaihtui. Samalla otet
tiin käyttöön värikansi. 

1986 
Vuosikokous-esitelmätilaisuus. Syysko
kous-pikkujoulu. Vuoden puu tammi; esi
telmätilaisuus Metsäviikolla . Matka Sak
sa n Liittotasavaltaan . Retkeily Satakun
taa n. Lisäksi järjestettiin päivän retki Tam
misaa ren seudulle vuoden puun merkeissä. 
Taikoot Tammistossa (9. kerta). eljä puis
tokävelyä Helsingissä: Hietaniemi , Haaga , 
NiskaJan arboret um ja Alppila. Seura a ntoi 
yhden as iantuntijalausunnon ja osallistui 
luontopolun avajaisiin Helsingin Viikissä. 
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" So rbifo lia n" eripaino ksena julka istiin 
kolmas pu is to-opas (A lppipuisto) ja ensim
mä isestä (Ka ivopuisto) o tetti in uusi ko rja t
tu painos. "Yhteisvo imin" -lehden jä rj estä
mä n suurten puiden etsintäk ilpa ilun ai neis
to saatiin seuran ha ltuun. Seura n kirj as to 
sijo ite ttiin Helsi ngin ylio pisto n kasvitieteen 
laitoskirjasto n yhteyteen. Seura n pit kään 
uinuneessa tieteelli sessä sa rjassa " Publica
tio ns of the Finn is h Dendrological Society" 
julka ist ii n ka ksi nidettä, o :t 2 ja 3. Seura n 
ensimmäinen hopeinen a nsio merkk i a nnet
tiin Pentti Ala ngo lle. 

1987 
Vuos ikokous-es itelmätila isuu s. Syysko
ko us-pikkujoulu . Vuode n puu ra ud uskoi 
vu; esitelmä tilaisuus Metsäviiko lla . Julis
teesta ja So rbi fo lia n ko ko vuosikerras ta 
otettiin suuri ylipa inos yhteistyökum ppa ni
na o lleen Suo men Va neri yhdistyksen ta r
peisiin . Lehden ylipa inos sidottiin k irjaksi. 
Matka Ka nada n Albertaa n ja Brittiläiseen 
Ko lumbiaa n - seura n to inen tode llinen 
ka uko matka. Retke ily Pirka nmaa lla. Li
säks i pä ivä n retki Tuusula nj ä rve n kulttuu
rima ise missa. Kaks i puistokävelyä Helsin
gissä: Hesperia npuisto ja Va rti osaa ri . Tal
koita ei jä rjestetty. Osa llistuminen ka htee n 
puuta rha näyttelyy n (9. ja 10. kerta). Suur
ten puiden luettelo imityö käynn istyi; Työ
väline Oy: ltä saa tiin la hjoitukse na mittaus
välineitä. Seuras ta va lm is tui suo men-, 
ruotsin- ja engla nn inki elinen esitelehtinen. 
Seura n ensimmäinen kultainen a nsio merk
ki myönnettiin pro f. P.M .A. Tigerstedt ille; 
lisäksi jae ttiin neljä hopeista a nsio merkki ä. 
Seura lle ha nkittiin mikro tieto ko ne jäsenre
kisterin ja muiden toimistorutiinien ho itoa 
varten. 

1988 
Vuosiko kous-esitelmä tila isuus. Syysko
ko us-pikkujoulu (mm . ka nsa llispuun mer
keissä). Vuoden puu saa rni ; esi telmätila i
suus Metsävii ko lla. Ma tka Tsekkos lovak i
aa n. Retke ily Ahve na nmaa lle. Li sä ksi pä i
vä n retke ily Louna is-Suo mee n vuoden 
puun merkeissä. Ko lme pu isto käve lyä Hel
singissä: Sibeli ukse n- ja Topeliu ksenpuisto 
(kaksi kertaa) se kä Viikin a rbo retum . Ta l
köi ta ei jä rjestetty. Helsingin pu isto ista va l
mistui neljäs puisto-opas (Sibe liu ksen- ja 
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Olavi Luukkanen: seuran perustajajäsen, varapu
heenjohtaja ja hallituksen varsinainen jäsen 
1973-74, sihteeri ja varoinhoitaja 1969-70, seuran 
lehden vastaava toimittaja 1972- 74, toimittaja 
1970 ja toimituskunnan jäsen 1977-86. Hopeinen 
ansiomerkki 1987. - Valokuva Hyytiälästä, ko ti
maan retkellä 1981, Penlli Alanko. 

Topeliuksenpuisto). Osallist umi nen pu u
ta rha näyttelyyn ( II. kerta) . J ae tti in ka ksi 
seu ra n hopeis ta a nsiomerkk iä. Seura a ntoi 
yhden asiantu ntijalausu nno n. J ä rve npääs
sä perustettii n seura n 5. paikallisosasto: 
Keski-Uude nmaan kerho. Uutena toim in
ta muotona alo itettii n puiden tu nnista mis
kurssit: 4 ti laisuutta pidettii n sekä Järven
päässä et tä Helsingissä . Kohteina olivat 
Popu!us-. Prunus- ja Abies-suvut. Seura 
osall istu i kansallispuuäänestyksen järjestä
miseen Suomen Luonnonsuojelu liiton ja 
Ka nsallispank in kanssa. Kansallispuu ksi 
valittiin rauduskoivu. 
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Leena Hämet-Ahti: seuran puheenjohtaja 1977-78. 
varapuheenjohtaja 1975-76, hallituksen varsinai
nen jäsen 1974-78, seuran lehden toimituskunnan 
jäsen 1972-78. Leena on kirjoittanut suurimman 
osan Suomen puu- ja pensaskasviosta. - Valoku
va puistokävelyitä Helsingin Lenininpuistoon 
1982, Pentti Alanko. 

1989 
Dendrologian Seuran 20. toimintavuosi. 
Vuosikokous-esitelmätilaisuus. Jaettiin 
kaksi hopeista ansiomerkkiä . Vuoden puu
na suomenpihlaja - seuran tunnuspuu . 
Metsäviikolla sen ja vastavalitu n kansallis
puun esittelytilaisuus. Matka Etelä-Nor
jaan. Retkeily Hämeenlinna - Heinola -
Lahti . Kaksi puistokävelyä: Haapastensyr
jä Lopella ja Ruotsinkylä Tuusulassa. Tal
koita ei järjestetty. Kaksi puiden tunnista
miskurssia, kohteina Picea- ja Sorbus-su
vut. Osallistuminen puutarhanäyttelyyn 
(12. kerta). Viides puisto-opas (Esplanadin
puisto) valmistui. Suurten puiden luette
lointityöhön saati in apuraha Suomen luon
nonvarain tutkimussäätiöltä. Helsingin 
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kaupungin puisto-osaston lahjana 20-vuo
tiaalle seuralle istutettiin Helsingin Kum
pulaan 100 suomenpih lajan muistometsik
kö. L. Hämet-Ahdin , A. Palmenin , P. 
Alangon ja P.M.A. Tigerstedtin suurtyö, 
"Suomen puu- ja pensaskasvio" , ilmestyi 
seuran kustantamana Pub!. Fin. Dendr. 
Soc. -sarjan niteenä no . 5. Ta.tä kirjoitetta
essa ovat vuoden tapahtumista vielä edes
säpäin seuran 20-vuotisjuhlasymposio 
"Dendrologia muuttuvassa Suomessa", 
seuran historiikin julkaiseminen Sorbifoli
an juhlanumerona sekä seuran syntymäpäi
vänä 20.10.1989 tavallista juhlavampana 
pidettävä syyskokous. 

Paikalliskerhoilla on vuodesta 1979 
lähtien ollut omaa toimintaa: kokouk
sia, retkeilyjä , talkoita ja puistokäve
lyitä. Toisaalla tässä numerossa on 
Mirja Siuruaisen erillinen selostus seu
ran vanhimman paikallisosaston, tänä 
vuonna 10 vuoden iän saavuttaneen 
Oulun kerhon tähänastisesta toimin
nasta. 

Kokous- ja esitelmätilaisuudet 

Sääntömääräisiä vuosittain pidettäviä 
kokouksia Dendrologian Seuralla oli 
alunperin kaksi: toiminta- ja talousasi
oihin keskittyvä kevätkokous ja henki
lövali ntoihin rajoittuva syyskokous. 
Seuran sääntöjen uudistuksessa vuon
na 1978 kevät- ja syyskokous yhdistet
tiin yhdeksi vuosikokoukseksi. 

Seuran ensimmäisenä toimintavuon
na 1970 pidetyissä kevät- ja syysko
kouksessa rajoituttiin vain sääntöjen 
mukaisten kokousasioiden käsittelyyn 
sekä vapaaseen keskusteluun. Seuraa
vana vuonna kevätkokoukseen liitet
tiin tutustumisretki Helsingin yliopis
ton kasvitieteelliseen puutarhaan ja 
syyskokousillanvietossa käytiin laaja 
ja vilkas keskustelu puiden ja puuvar
tisten koristekasvien jalostuksesta. 
Toisesta toimintavuodesta 1971 lähtien 
seuran sääntömääräisiin kokouksiin 
onkin aina liittynyt myös muuta ohje!-
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maa, yleensä es itelmätilaisuus tai ret
keily, joskus molemmat (taulukko 1). 

Ensimmäisenä toimintavuotena jä r
jestettiin sääntömäärä isten kokousten 
lisäksi erillinen Metsäviikon ti edotusti
laisuus D endrologian Seuran esittele
miseksi. Osallistumista Metsäviikon 
tapahtumiin jatkettiin kahtena seuraa
vana vuonna esitelmätila isuuksilla ul
komaisten puulajien vilj elymahdolli
suuksista Suomessa. Neljänä seuraava
na vuonna (1973-76) ei Metsäviikon 
tiedotustilaisuuksia järjestetty eikä 
sääntö määräisten ko kousten lisäksi 
järjestetty mitään muitakaan kokous
tai esitelmätila isuuksia. 

Vuoden puu -tempauksen syntymi
sen myötä seuran tiedotustilaisuudet 
palasiva t taas Metsäviikkojen ohjel
miin . Erityinen vuoden puun es ittelyti
laisuus on järjestetty vuodesta 1977 
lähtien joka vuosi kahta poikkeusta 
(1981 ja -84) lukuunottamatta. 

Virallisten syyskokousten pito pää t
tyi vuoden 1978 sääntömuutoksen yh
teydessä. Jo seuraavan vuoden syksyllä 
järjestettiin kuitenkin ylimääräinen 
vaa timato n juhla ko kous seuran JO
vuotispä ivä n merkeissä. Tämä oli a lku
na vapaamuotoisille syyskokous-pik
kujoulutilaisuuksille , jo tka 1980-luvu l
la ova t vakiintuneet jokavuotisiksi ta
pahtumiksi. Niissä on keskitytty edelli
sen kesän matkojen muisteluun , yleen
sä pienen iltapa lan ja vuoden puuhun 
liittyvien maistiaisten ja pak inoinnin 
kera. 

Esi teim ien a iheet ovat Dendrologian 
Seuran til a isuuksissa va ihdelleet suu
resti , mutta ti etyt teema t ova t vakii ntu
nee t vuosittain tois tuviksi. Yksi tä lla i
nen on luonnollisest i vuoden puun es it
tely; puulaj i vai htuu , mutta es iteimien 
aihepiiri kertautuu muuten sa manta
paisena. 

To isen vakituisen ohjelma numeron 
muodostavat diakuvakertomukset seu
ran jä rjestä mistä matkoista. iitä on 
esitetty yleensä jä lkikäteen seuran va r-
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Penlli Alanko (oik.): seuran hallituksen varsinai
nen jäsen 1975-77, varajäsen vuodesta 198 1 läh
tien, sihteeri 1974, varoinhoitaja 1975, seuran 
lehden vastaava toimiuaja 1980 ja 1986, toimii/aja 
1981-83ja vuodesta 1987/ähtien, toimituskunnan 
jäsen 1977-78. Hopeinen ansiomerkki 1986. Penlli 
on lehtemme ahkerin kirjoillaja ja yksi Suomen 
puu- ja pensaskasvian tekijöistä. Kuvassa myös 
Päivi Salpakivi-Saiomaa ja Seppo Ruotsalainen. 
- Valokuva Kuopiosta, kotimaan retkeltä 1985, 
Anneli Viherä-Aarnio. 

sinaisissa kokouksissa, mukanaollei
den muistojen ve restämiseksi sekä ko
kemusten ja elämysten jakamiseksi 
myös niille, jotka eivä t mukaan pääs
seet. Eksootti si mmista matkakohteista 
on pyritty saamaan myös ennakkoesit
telyjä osanottaji lle. Usein ovat diaesi
tysten aiheina olleet myös yksittäisten 
henkilöiden tekemät tutkimus- ja opin
tomatkat kaukaisii n maihin. 

Taulukon 1 luettelo Dend ro logian 
Seura n tilaisuuksissa pidetyistä esitel
mistä ei ole aiva n täydellinen. Kaikkia 
matkaselostusten pitäjiä ei ole tullut 
kirjattua seuran toimintakertomuksiin 
eikä lehden kokousilmoituksiin ja 
-uutisiin. Esi telmöi tsijöiden nimiä sela
tessa pistää silmää n, että muutamat 
henkilö t ovat hyvi n keskeisesti vastan-
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Anne Mäkynen: seuran pitkäaikaisin varainhoita
ja. Anne on hoitanut seuran talous- ja jäsenasioita 
ja ollut hallituksen varajäsenenä vuodesta 1983 
lähtien. - Valokuva puistokävelyitä Helsingin 
Topeliuksenpuistoon 1985, Penlli Alanko. 

neet seuran tilaisuuksien ohjelma-an
nista läpi koko 20-vuotistaipaleen. 
Useimmin toistuvat viisi nimeä listalla 
ovat Max. Hagman, P.M.A. Tiger
stedt , Pentti Alanko, Robert Rainio ja 
Olavi Luukkanen. 

Seuralla ei toimintansa a lkuvuosina 
ollu t mitään vakituista kokoontumis
paikkaa. Kokouksia ja tiedotustila i
suuksia pidettiin Metsätalon tai kasvi
tieteen laitoksen luentosaleissa, hotel
lien kabineteissa, retkei lyjen yh teydes
sä jopa yksi tyisasunnoissa. Vuonna 
1977 seura pääsi kotiutumaan Tieteel
listen seurojen taloile (Säätytalo ), mis
sä sitten pidettiinkin kaikki sää ntö
määräiset vuosikokoukset sekä Vuo
den puu -tiedotustilaisuudet vuoteen 
1988 asti. Viime vuonna tieteelliset seu
rat kuitenkin saivat häädön nimikko
talostaan eikä paluusta ole juurikaan 
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toivoa . Niinpä Dendrologian Seurakin 
on taas tällä hetkellä vailla pysyvää 
kokousten pitopaikkaa. Vuonna 1979 
tavaksi tulleiden syyskokousillanviet
tojensa paikaksi seura omaksui useaksi 
vuodeksi Karjalatalon Käpylässä, mut
ta parina viime vuonna nämä tilaisuu
det on pidetty Helsingin keskustassa. 

Toimihenkilöt 

Dendrologian Seuran ensimma1sten 
sääntöjen mukaan yhdistyksen halli
tukseen tuli kuulua puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan lisäksi 7-15 jä
sentä. Jäsenmäärä vaihteli alkuvuosina 
8:n ja 12:n välillä (puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja poislukien), kunnes 
se sääntömuutoksessa 1978 määrättiin 
kiinteäksi: puheenjohtaja ja 12 jäsentä. 

Ensimmäisen sääntöuudistuksen 
päämääränä oli hallituksen vaihtuvuu
den turvaaminen. Siinä luotiin halli
tuksen erovuorojärjestelmä siten, että 
kukin jäsen valittiin kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan ja erovuorossa oleva voi tiin 
valita välittömästi uudelleen vain yh
den kerran. Samalla puheenjohtajan 
toimikausi rajoitettiin enintään kol
meen vuoteen siten, että valinta tapah
tui vuodeksi kerrallaan ja sama henki
lö voitiin valita enin tään kolme kertaa 
peräkkäin. Alkuperäisissä säännöissä 
sekä puheenjohtaja että varapuheen
johtaja valittiin vuosikokouksessa, uu
distetuissa säännöissä varapuheenjoh
tajan valinta jätettiin hallituksen kes
kuudessa tapahtuvaksi. 

Seuran ensimmäinen puheenjohtaja 
ja varsinainen toiminnan käynnistäjä 
ol i professori P.M.A. Tigerstedt. Hän 
toimi seuran johtohahmona runsaat 
neljä vuotta ( 1969-73). Hänen kuudes
ta seuraajastaan viiden puheenjohtaja
kausi on ollut tasan kolme vuotta (tau
lukko 3), mikä vuodesta 1978 lähtien 
onkin ollut yhtäjaksoisen puheenjohta
juuden enimmäispituus. 
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Puheenjohtaja ja sihteeri hoitivat al
kuvuosina kahdestaan käytännöllisesti 
katsoen kaiken seuran toiminnan . Hal
litus kokoontui vuosina 1970-74 2-3 
kertaa vuodessa, yleensä vain välttä
mättömiä kevät- ja syyskokousvalmis
teluja varten. Seuran toisen puheenjoh
tajan, lääket. lis. Robert J. Rainion 
toimikaudella ( 1974-76) hallitus akti
voitui. Vuodesta 1976 lähtien se on 
kokoontunut vähintään 6 kertaa joka 
vuosi, enimmillään jopa 12 kertaa (tau
lukko 1). 

Hallituksen kokousten lisääntymi
nen toi mukanaan uuden ongelman: 
kokouksia oli vaikea ajoittaa niin , että 
pää tösvalta isuuteen tarvittava puolet 
jäsenmäärästä olisi saatu kokoon. Ti
lanteen ratkaisemiseksi seuran sääntö
jä muutettiin toisen kerran vuonna 
198 1: hallitukseen määrättiin valitta
vaksi kolme varajäsentä. Kokousten 
päätösvaltaisuutta on jonkin verran 
helpottanut se, että vuodesta 1976 läh
tien seuran sihteeri on kuulunut halli
tukseen. Vuodesta 198 1 lähtien myös 
va rainhoitaja on pyritty pitämään va
rajäsenenä hallituksen piirissä. 

Yhdistyksen neljä ensimmäistä halli
tuksen ulkopuolista työntekijää , MH 
(MML) Olavi Luukkanen , MMK 
Christel Palmberg, MH (MMK) Jouni 
Mikola ja hortonomi Pentti Alanko, 
ehtivät jokainen läpikäydä kaikki al
kuvuosien toimihenkilötehtävät sihtee
ristä ja vara inhoitajasta seuran lehden 
toimittajaan. Palmbergia lukuunotta
matta he kaikki olivat vie lä erikseen 
lehden toimitussihteereinä ja päätoi
mittajina . Kolmena ensimmäisenä toi
mintavuotena sihteerin, varainhoitajan 
ja toimittaja n tehtävä t olivat itse asias
sa yhden henkilön harteilla kerrallaan. 
Vuonna 1973 niistä erotettiin varain
hoito ja vuonna 1975 sihteerin ja toi
mittajan työ t eri toimihenkilöille. 

Seura n kasvaessa ja kehittyessä on 
toimihenkilöiden työmäärä lisääntynyt 
nopeasti. Tänä päivänä ei voisi ajatel-
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Bo Knape (oik.) : seuran perustajajäsen, hallituk
sen varsinainen jäsen 1978-86. varapuheenjohtaja 
1982-86. Hopeinen ansiomerkki 1988. Kuvassa 
myös Hannoverin Berggarrenin puutarhan esimies, 
professori Franz Meyer. - Valokuva Saksan mat
kalta 1986. Pentti Alanko. 

takaan , että sa mat toimihenkilöt hoi
taisivat niin moninaisia tehtäviä kuin 
seuran alkutaipaleella. 

Seura n toiminnalle on ollut suureks i 
eduksi se, että se on 10 vuoden ajan 
saanut nauttia kahden tehokkaan sih
teerin palveluista. Nämä toistaiseksi 
seuran pitkäaikaisimmat sihteerit o li
va t maat. metsät. yo (MMM) Marjatta 
Uosukainen (1976-80) ja fil. yo. (FM) 
Päivi Ryöppy ( 1980-86). 

Seuran va rainhoitajat ova t olleet toi
messaan keskimäärin varsin lyhytai
kaisia. Poikkeuksen muodostaa kui
tenkin nykyinen taloudenhoitaja, mai
sema-arkkitehti Anne Mäkynen, jonka 
toimikausi alkoi vuonna 1983. 
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Pertti Uotila: Seuran puheenjohtaja 1985-87, hal
lituksen varsinainen jäsen lisäksi 1977-82, seuran 
lehden vastaava toimittaja 1981-83, toimittaja 
1980 ja toimituskunnan jäsen 1979 ja 1984-88. -
Valokuva tammiretkellä Tammisaareen 1986, 
Pentti Alanko. 

Seuran t01mmnan laajetessa on 
myös toimihenkilöiden lukumäärä vä
hitellen lisääntynyt. 1980-luvulla on 
seuralle nimetty kirjastonhoitaja, tie
dottaja ja paikalliskerhovastaava. 
Vuoden puu -toiminta ja julisteiden 
teettäminen ovat vaatineet omat vas
tuuhenkilönsä. Ajoittain on tarvittu 
varasihteeriä. Uusiin toimihenkilöteh
täviin on pyritty valjastamaan hallituk
sen jäseniä. Lisävoimia tarvittaisiin täl
läkin hetkellä seuran julkaisujen myyn-
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ti- ja postitustoimintaan sekä toimisto
rutiinien hoitoon. 

Dendrologian Seuran hallitus pitää 
sääntöjen mukaan valita siten, että jä
senistön toimialat mahdollisuuksien 
mukaan tulevat siinä edustetuiksi . On 
vaikeaa kuvitella, miten tätä sääntö
kohtaa olisi vuosikokouksissa tulkittu , 
jos erimielisyyksiä olisi ilmennyt. Käy
tännössä mitään ongelmia ei ole esii n
tynyt. Jokaisessa tähänastisessa seuran 
hallituksessa ovat olleet dendrologian 
osa-alueista edustettuina ainakin met
säntutkimus ja metsätalous, puutarha
alan tutkimus ja opetus, taimistovilje
ly, viherrakentaminen ja puistonhoito 
sekä kasvitieteen tutkimus ja opetus. 
Lisäksi lähes kaikissa hallituksissa o n 
ollut maisemansuunnittelun ja ympä
ristönhoidon ammattilaisia sekä den
drologisen kokeilun harrastajia, puh
taita amatöörejä, joista muutamat ei
vät varsinaisessa ammatissaan ole ol
leet mitenkään tekemisissä puiden ja 
pensaiden kanssa . 

Jäsenistön kehitys 

Dendrologian Seuran aloittaessa en
simmäistä kokonaista toimintavuot
taan 1970 sen jäsenmäärä oli 43. En
sim mäisenä vuotena jäsenmäärä kas
voi runsaasti kaksinkertaiseksi ja kak
sinkertaistui edelleen toisena toiminta
vuotena. Seuraavina neljänä vuotena 
uusia jäseniä liittyi likimain 100 vuosit
tain , niin että 6. toimintavuoden päät
tyessä jäseniä oli lähes 600 (taulukko 
4). 

Vuonna 1976 Jasenmaara putosi 
150:llä , kun jäsenrekisteristä ensi ker
ran poistettiin jäsenmaksunsa laimin
lyöneitten nimet. Seuraavina neljänä 
vuotena jäsenistön kasvu oli hidasta , 
koska jäsenmaksunsa karhuaruisyri
tyksestä huolimatta maksamatta jättä
neet katsottiin automaattisesti seurasta 
eronneiksi. 
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Jouni Mikola: Seuran puheenjohtaja vuodesta 19881ährien, hallituksen varsinainenjäsen lisäksi 1974-84, 
sihteeri 1971-73. varoinhoiraja 1971-74, seuran lehden vastaava roimiuaja 1975-80, roimiuaja 1971-74 
ja toimituskunnan jäsen vuodesta 1983 lähtien. Hopeinen ansiomerkki 1987. Vasemmalla Päivi Ryöppy: 
hallituksen varsinainen jäsen 1982-86. varajäsen 1981, seuran pitkäaikaisin sihteeri 1980-86. Hopeinen 
ansiomerkki 1987. Oikealla Aune Koponen: seuran hallituksen varsinainen jäsen 1983-88, kirjastonhoi
raja vuodesta 1986 lähtien, seuran lehden vastaava roimiuaja 1983-85, toimituskunnan jäsen 1986 ja 
vuodesta 1988 lähtien. - Valokuva Koripuutarhan kevärnäyuelysrä Helsingissä 1989, Anneli Viherä
Aarnio. 

Vasta vuonna 1980 jäsenmäärä ylitti 
sen tason, jolla se oli ennen ensimmäis
tä jäsenrekisterin siivousta vuonna 
1976. Tåstä eteenpäin se on noussut 
varsin tasaisesti, keskimäärin 90:llä 
hengellä vuodessa. ykyinen jäsen
määrä on yli 1400, kuten toisaalla tässä 
lehdessä esitettävästä jäsenluettelosta 
ilmenee. 

Alkuvuosina jäsenhankinta muo
dosti tärkeän osan seuran toimintaa, 
sillä jäsenmaksutulojen kartuttaminen 
oli välttämätön edellytys alunperin hy
vin vaatimattoman julkaisutoiminnan 
ylläpitämiselle ja kehittämiselle. Toi
saalta jäsenhankinta tapahtui juuri jul
kaisutoiminnan avulla. Seuran lehden 
painosmäärä oli useiden vuosien ajan 

2-3-kertainen varsinaisen jäsenjakelun 
tarpeisiin nähden. Koko 1970-luvun al
kupuolen lehteä jaettiin jäsenhakinta
mielessä sopivissa tilaisuuksissa ja sitä 
postitettiin suuria määriä vapaakappa
leina metsä- ja puutarha-alan oppilai
toksiin, tiedotusvälineille, virastoihin, 
yliopistojen biologisille laitoksille ja 
yksityisille ammattihenkilöille . Varsin
kin puutarha-alan oppilaitoksista saa
tiin joukoittain uusia opiskelijajäseniä, 
mutta valitettavan usein kii nnostus 
seuraa kohtaan näyttää lopahtaneen 
siinä vaiheessa, kun täyden jäsenmak
sun suorittaminen tuli ajankohtaiseksi. 

Aktiivista jäsenhankintaa on toki ta
pahtunut myöhemminkin, mm. kaikis
sa puutarhanäyttelyissä joihin seura on 
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Anneli Viherä-Aarnio, Jouni Mikola ja seuran 
nimikkopuu. Anneli on ollut seuran hallituksen 
varsinainen jäsen vuodesta 1986 lähtien, varajäsen 
1985, sihteeri vuodesta 1987 lähtien ja kirjaston
hoiraja 1984-85. - Valokuva suomenpihlajan is
turustapahtumasta Helsingin Vallilassa 1989, Ris
to Murto. 

osallistunut (taulukko 2). Kahdesta jä
senlehden numerosta on 1980-luvulla 
otettu ylipainos mainosmielessä uusille 
mahdollisille jäsenille levitettäväksi . 
Vuonna 1983 olivat tiedotuskampan
jan kohteena biologian ja maantieteen 
opettajat ja vuonna 1987 hortonomien 
yhdistyksen jäsenkun ta. 

Julkaisutoimintansa nopeasta käyn
nistymisestä seura saa suurelta osalta 
kiittää ensimmäisiä ainaisjäseniään. 
Aiva n alkuvaiheissa lienee keskimää-
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rin yksi seuran lehden numero vuodes
sa kustannettu yksinomaan ainaisjä
senmaksujen turvin, toinen kannatusil
moituksilla ja loput normaaleilla vuo
sijäsenmaksuilla. Toisaalta viitenä en
simmaJsenä vuotena ainaisjäseniksi 
liittyneet parikymmentä henkilöä eivät 
varmaankaan ole ka tuneet senaikaisen 
150 markan sijoitustaan , jonka vasti
neeksi he ovat ehtineet saada 79 nume
rona yli 3000 sivua Dendrologian Seu
ran Tiedotuksia- ja Sorbifolia-lehteä. 
Sopii vain toivoa, että kaikki myöhem
minkin seuran ainaisjäseniksi ryhty
neet voivat aikanaan tuntea saaneensa 
hyvän vastineen kannatusmaksulleen. 

Vain osa jäsenistöstä osallistuu aktii
visesti Dendrologian Seuran toimintoi
hin, mutta tämähän lienee yleinen ti
lanne kaikessa yhdistystoiminnassa. 
Valtaosalle seuran puolestatoistatu
hannesta jäsenestä jäsenlehden saami
nen riittää perusteeksi seuran tarkoi
tusperien kannattamiseen. Todellisten 
aktivistien , toimintaan jossakin määrin 
osallistujien ja passiivisten kannattaja
jäsenten vä lille ei tietenkään voida ve
tää mitään selviä rajoja , mutta ensin
mainittujen määrä liikkunee puolensa
dan paikkeilla ja muiden osallistujien 
useissa sadoissa. 

Tilastoa siitä , miten suuri osa jäse
nistöstä on osallistunut seuran järjestä
miin matkoihin ja retkeilyihin, ei ole 
yritettykään laatia. Todettakoon kui
tenkin, että seuran kokouksissa ja esi
telmätilaisuuksissa on vuosien varrella 
esiintynyt ainakin 45 eri henkilöä (tau
lukko 1) ja seuran lehdessä on julkaistu 
peräti 170 eri henkilön kirjoituksia. 

ämä myötävaikuttajat ovat lähes 
poikkeuksetta olleet seuran jäseniä. 

Jäsenkunnan ammattijakaumaa yri
tettiin selvittää 1970-luvulla jäsenmak
sujen perinnän yhteydessä. Kokoon
saatu aineisto jäi puutteelliseksi , mutta 
siitä varmistui ainakin se, että dendro
logien pääjoukon muodostivat juuri 
niiden alojen ammattiväki ja harrasta-
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jat, joita hallituksen jäsenet ovat koko 
seuran olemassaolon ajan varsin tasa
puolisesti edustaneet. Alkuvuosina oli 
metsänhoitajien osuus jäsenistössä hy
vin suuri, niinkuin seuran perustavassa 
kokouksessakin. 1980-luvulla ovat eri
tyisesti kasvitieteellinen tutkimus, vi
herrakentamisala ja maisemansuunnit
telu vahvistaneet asemiaan ja vaikutus
taan seuran piirissä. 

Täydellinen luettelo seuran jäsenistä 
(nimet ja kotipaikat) julkaistiin Den
drologian Seuran Tiedotuksissa vuosi
na 1972 ja 1978. Vuonna 1979 alettiin 
lehdessä pitää jäsenpalstaa, jossa aika 
ajoin julkaistiin uusien jäsenten nimet 
ja jäsenluettelosta poistettujen luku
määrät (joskus nimetkin), mutta tästä 
tavasta luovuttiin vuonna 1986. Tähän 
Sorbifolian juhlanumeroon sisä ltyy 
erillinen täydellinen Dendrologian 
Seuran jäsenluettelo. Jäsenmäärä on 
lähes kolminkertaistunut siitä, kun 
ajan tasalla oleva luettelo viimeksi 11 
vuotta sitten julkaistiin. 

Kunniajäsenet 

Syyskokouksessa 21.11.1975 Dendro
logian Seura päätti kutsua kaksi perus
tajajäsentään ensimmäisiksi kunniajä
seniks i. Nämä o livat ylimetsänhoitaja 
Torsten Rancken (k. 1981 ), Suomen 
jalopuumetsänhoidon ja maisemanhoi
don verraton asiantu ntija ja puolesta
puhuja, ja puutarha-arkkitehti Bengt 
Schalin (k. 1982), puisto- ja puutarha
suunnittelumme ennakkoluuloton uu
distaja ja dendrologisen tiedon sovelta
ja. Kummankin aikaansaa nnokset oli
vat tulleet seura lle tutuiksi retkeilyjen 
kohteina ja muodostuneet meille pysy
viksi opin ja innoituksen lähteiksi. 

Kevätkokouksessa 17.2.1983 seuralle 
kutsuttiin kaksi uutta kunniajäsentä: 
professori Sakari Saarnijoki (k. 1989) 
ja hortonomi Leif Simberg. Myös he 
olivat seuran perustajajäseniä ja kunni-
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oitettuja dendrologeja, Saarnijoki en
nenkaikkea jalojen lehtipuiden ja pui
den erikoismuotojen tutkijana tunnet
tu ja Simberg puiden ja pensaiden ko
ristekäytön kehittäjänä ja opettajana 
arvostettu. Molemmat olivat myös en
tisiä hallituksen jäseniä ja tulleet tu
tuiksi monien seuran retkeilyjen asian
tuntevina oppaina. Sakari Saarnijoen 
innostavan opastuksen ansiota on eri
tyisesti se, että Tammistan arboretum 
Karjalohjalla muodostui seuralle lähes 
vakituiseksi opinto- ja taikooretkien 
kohteeksi. 

Seuran tunnus, jäsenmerkki ja viiri 

Kevättalvella 1979 julistettiin seura n 
JO . toimintavuoden kunniaksi jäsenis
tölle ideakilpailu dendrologien tun
nukseksi sopivan .puu- tai pensasaihei
sen merkin aikaansaamiseksi. Hallitus 
valitsi voittajaksi MML Marja Yläta
lon ehdotuksen, mutta sen osoittau
duttua vaikeasti toteutettavaksi suun
nittelun lähtökohdaksi otettiin apul. 
prof. Olavi Luukkasen ehdottama suo
menpihlajan (Sorbus hybrida) lehtiku
via. 

Varsinaisen suunnittelun teki lito
grafi Albin Tervo. Tunnus valmistui 
vuonna 1981 ja otettiin välittömästi 
käyttöön pronssisena jäsenmerkkinä. 
Seuraavana vuonna se liitettiin Den
drologian Seuran Tiedotuksia -lehden 
kanteen ja seuran kirjekuoriin ja -pa
pereihin. Tunnukseen perustuva seu
ran viiri valmistui vuonna 1983. Kaikki 
merkin ja viirin suunnittelun ja valmis
tuksen käytännön järjestelyt hoiti seu-
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Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha 
siirretään Kaisaniemestä Kumpulan kartanon 
maille. Puutarha-amanuenssi Annikki Palmen esit
telee uusia suunnitelmia. Annikki on ollut seuran 
hallituksen jäsenenä 1972-73 ja hän on yksi Suo
men puu- ja pensaskasvi on kirjoittajista. Taustalla 
Kumpulan kartanon päärakennus. - Valokuva 
suomenpihlajan istutustapahtumasta Helsingin 
Vallilassa 1989, Risto Murto. 

ran puolesta hortonomi Pekka Mark
kula. 

Seuran viiri No. 1 luovutett iin kun
niajäsenellemme Leif Simbergille hä
nen täyttäessään 75 vuotta syksyllä 
1985. Viiri No. 3 annettiin samana 
vuonna seuran julkaisujen painatuksen 
16 vuoden ajan hoitaneen Painovalmis
te Ky:n edustajille Erkki ja Kari Lajas
teelle. Kunniajäsenemme Sakari Saar
nijoki sai viirin No. 2 seuraavana 
vuonna täyttäessään 80 vuotta. 

Ansiomerkit 

Syyskokouksessa 1986 seura myönsi 
ensimmäisen jäsenmerkin mallin mu
kaisen hopeisen ansiomerkkinsä pitkä
aikaiselle monitoimimiehelleen, seuran 
lehden ahkerimmalle kirjoittajalle ja 
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seuran tilaisuuksien aina auliille asian
tuntijalle, ylipuutarhuri Pentti Alan
golle . 

Ensimmäinen kultainen ansiomerk
ki luovutettiin vuosikokouksessa 1987 
seuran perustajajäsenelle, ensimmäisel
le ja pitkäaikaisimmalle puheenjohta
jalle, seuran toiminnan varsinaiselle 
käynnistäjälle ja myöhempienkin vuo
sien näkyvälle vaikuttajalle, professori 
P. M.A. Tigerstedtille. 

Hopeinen ansiomerkki myönnettiin 
vuonna 1987 seuran alkuvuosien moni
toimisille aktivisteille, apul.prof. Olavi 
Luukkaselle ja MML Jouni Mikolalle, 
sekä kahdelle pitkäaikaiselle sihteeril
le, MMM Marjatta Uosukaiselle ja FK 
Päivi Ryöpylle. Vuonna 1988 sen saivat 
monien puistotapahtumien ja seuran 
merkkiasian tehokas järjestäjä, horto
nomi Pekka Markkula, sekä seuran 
pitkäaikainen varapuheenjohtaja, pe
rustajajäsen ja retkien organisaattori, 
agronomi Bo Knape. Vuosikokoukses
sa 1989 hopeinen ansiomerkki myön
nettiin lukuisien seuran retkien taita
valle järjestäjälle ja hiljaiselle tausta
voimalle, MMK Aulikki Kauppilalle, 
sekä yhdelle seuramme innokkaimmis
ta osallistujista , perustajajäsenelle ja 
entiselle puheenjohtajalle, jalopuumet
sänhoidon asiantuntevalle ja intomieli
selle puolestapuhujalle, lääket. lis. Ro
bert J. Rainiolle. Kaikki hopeisen 
ansiomerkin saaneet ovat olleet entisiä 
pitkäaikaisia seuran hallituksen jäse
niä. 

Seuran taloudesta 

Dendrologian Seuran talous on aina 
keskittynyt hyvin voimakkaasti seuran 
lehden julkaisemiseen. Lehden kulut 
on aina peitetty valtaosaltaan jäsen
maksutuloilla. Milloin nämä eivät ole 
riittäneet, on turvauduttu ilmoitushan
kintaan, varsinkin toiminnan alkuvuo
sina. Kerran (1975) on lehden rahoitta-
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miseksi järjestetty joulukuusten han
kinta- ja myyntikampanja. 

Valtionavustusta Dendrologian Seu
ran Tiedotuksia -lehden julkaisemiseen 
saatiin ensimmäisen kerran vuonna 
1978. Avustus Suomen Akatemialta on 
sittemmin saatu joka vuosi ja se on 
kasvanut tasaisesti kustannustason 
nousun ja lehden ulkoasun kehittymi
sen myötä, kattaen jatkuvasti noin 15 
% vuotuisista julkaisu kustannuksista. 

Vuoden puu -julisteita, seuran jäsen
merkkiä, puisto-oppaita ja Pub!. Fin. 
Dendr. Soc. -sarjan julkaisuja on levi
tetty sekä postimyyntinä seuran lehden 
välityksellä että suoramyyntinä seuran 
omissa tilaisuuksissa ja puutarhanäyt
telyissä. Sitä mukaa kun näiden uusien 
tuotteiden valmistuskulut on saatu ka
tettua, niistä kertyvät myyntitulot on 
pyritty varaamaan vuodesta 1978 läh
tien tekeillä olleen Suomen puu- ja 
pensaskasvian julkaisemiseen. Puu
opasrahaston alkupääoma hankittiin 
vuosina 1977 ja 1978 kaksilla jäsenis
tön keskuudessa järjestetyillä joulu
kuusten hankinta- ja myyntitalkoilla. 

Suomen puu- ja pensaskasvian jul
kaisukulut peitetään pääosin itse kir
jan myyntituloilla, niinkuin seuran 
muidenkin tuotteiden kustannukset 
Dendrologian Seuran Tiedotuksia -
lehteä (nyk. Sorbifoliaa) lukuunotta
matta. Keväällä 1989 järjestettiin puu
ja pensaskasvian myynti jäsenistölle 
(1 kpl/jäsen) huomattavasti lopullista 
ed ullisem paan ennakkotilaushintaan . 

Seuran tulevaisuuden näkymiä 

Dendrologian Seura on 20-vuotisen 
olemassaolonsa aikana muodostunut 
tärkeäksi puuvartisten kasvien tutki
joiden, käytännön hyödyntäjien ja har
rastajien yhdyssiteeksi maassamme. 
Julkaisutoimintansa, tilaisuuksiensa ja 
näyttelyesiintymisiensä ansiosta seura 
on tullut tunnetuksi erityisesti pirteästi 
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toimivana aatteellisena tiedotus- ja 
neuvontajärjestönä . Yhdistyksemme 
on saavuttanut merkittävän aseman 
myös tieteellisenä seurana. Sellaisena 
se on oloissamme keskisuuri, mutta 
toiminnailtaan poikkeuksellisen moni
puolinen . 

Seuran työkenttä on jatkuvasti laa
jentunut, kun lähes kaikki vuosien var
rella virinneet uudet toimintamuodot 
ovat jääneet pysyviksi. Paljon olisi alal
lamme kuitenkin vielä tehtävissä. Puita 
ja pensaita koskevan tiedon tarve li
sääntyy edelleen varsinkin viherraken
tamisessa ja kaikessa ympäristönhoi
dossa ja Dendrologian Seuralle ilme
nee yhä uusia haasteita. Olisi etsittävä 
perinteisten toimintamuotojen rinnal
le, ja osittain varmaan niiden tilallekin, 
entistä tehokkaampia keinoja dendro
logisen tiedon hankkimiseksi ja levittä
miseksi. 

Seuran toiminnot ovat viime vuosi
na kasvaneet niin laajoiksi ja moni
muotoisiksi, että niiden jatkaminen 
pelkästään vapaaehtoistyönä uhkaa 
käydä ylivoimaiseksi. Lähivuosina tar
vitaan selviä ratkaisuja seuran tulevas
ta kehittämisestä. Olisiko seura jo kyp
sä vakiintumaan toiminnaltaan ja jä
senmäärältään nykyisentasoiseksi am
mattilaisten ja harrastajien yhteenliit
tymäksi ja yleisön palvelijaksi? Pitäisi
kö toimintaa suunnata enemmän den
drologian neuvonta- ja opastustyöhön, 
vai olisiko tärkeämpää kehittää seuraa 
alan asiantuntijoiden poikkitieteellise
nä keskustelufoorumina? Tiedotus- ja 
valistustoiminnan jatkuva tehostami
nen vaatisi ilmeisesti palkatun työvoi
man käyttöönottoa ja selvää siirtymis
tä liikeperiaattein tapahtuvaan kustan
nustoimintaan. Yhdistyksemme ase
man merkittävä vahvistaminen tieteel
lisenä seurana puolestaan edellyttäisi 
huomattavasti tämänhetkistä suurem
man taloudellisen tuen saamista valtio
vallalta tai muista julkisista varoista. 
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Taulukko 1. Dendrologian Seuran kokoukset ja esitelmätilaisu udet vuosilta 1969-1988.- Koonnut Anneli Viherä-Aarnio. 

Yleiskokouksen laatu Esitelmöitsijä ja aihe Läsnäolijoita 

Perustava kokous Seuran perustaminen. 32 

Es itelmätila isuus Prof. P.M.A. Tigerstedt: "Dendrologian tehtävät Suomessa", MH Olavi 
Luukkanen: "Dendrologian Seuran tavoitteet ja tähänastinen to iminta." 

Kevätkokous Sääntömääräiset asiat 

Syyskokous Sääntömää räiset asiat 

Esi telmätila isuus Prof. P.M.A. Tigerstedt: "Ulkomaisten puulajien, erityisesti Pinus contor-
tan , mahdollisuudet Suomen metsätaloudessa." 

Es itelmätila isuus Prof. S. Bialobok (Puola): "A short history of gardens and gardening in 
Poland." 

Kevätkokous Sääntömääräiset asia t, tutustuminen Helsingin yliopiston kasvitieteelliseen 20 
puuta rhaan FT Annikki Saa risalon opastuksella. 

Syyskokous Sääntömääräiset asia t, puuva rtisten kasvien jalostus (keskustelu). 24 

Esi telmätilais uus Prof. C.-L. Kiell ander (Ruotsi) , prof. Yrjö Vuokila, MMT Pentti Hakkila , 38 
prof. Sakari Saarnijoki, prof. Max. Hagman ja prof. P.M.A. 'Tigerstedt: 
"Lehtikuusien ta loudellinen ja maisemallinen merkitys Suomessa". 

Kevätkokous Sääntömääräiset as ia t, tutustumisretki Niska lan Arboretumiin Vantaalle. 14 
MH Mikko Pitkäniemen opastuksella 

Syyskokous Sääntömääräiset asia t, FT Leena Hämet-A hti : " J apa nin metsä kasvillisuus" 24 
(diakuvin). 

Kevätkokous Sääntömääräiset asiat, Ruotsinkylän kokei lua lueen Paratiisi nmäen istutuk- 16 
siin tutustuminen prof. Max. Hagmanin johdolla. Prof. P.M.A. Tigerstedt: 
kuvia Pohjo is-Amerikan metsistä . 

Syyskokous Sääntömääräiset asia t, apu!. kaupunginpuutarhuri Pekka Jyränkö: "Helsin- 35 
gin kaupungin puistot" (diakuvin) , prof. P.M.A. Tige rsted t: "Suomen 
a lpp iruusut" (diakuvin). 
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1 3 1. 5.-74 Kevätkokous 
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24.5. -75 Kevätkokous 

2 1.11.-75 Syyskokous 

29.5.-76 Kevätkokous 
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2 1.5 .-77 Kevätkokous 

22. 11.-77 Syyskokous 

19.4.-78 Esi telmä til ais uus 

26.4. -78 Kevätkokous 

2 1. 6. -78 Ylimää rä inen ko ko us 

27.2.-79 Vuosikokous 

28.3.-79 Es itelmätilaisuus 

Tutustuminen Ruissa lon dendro/ogiaa n /ää kct./is. Ro bert Rainio n ja prof. 

Paavo Kallion johdolla. Sääntömääräiset asia t. Robert Ra inio : "Walt 

Disneyn sa tufa ntasio itten metsäkuva" (diakuvin), ylimetsä nhoitaja To rsten 

Ra ncken: "Jalopuumetsiköt ja niiden hoito ." 

Sääntö mää räiset asia t, prof. Max. Hagma n: "Matka Pohjois-Koreaan" 

(diak uvin), ins . Kaj Friman: "Seuran kesäretki Itäva lt aan" (filmi ). 

Sääntö mää räiset asia t, MML Olavi Luukka nen: " Tutkimusma tka Amurin-

maa ll e." 

MH Lauri Kärk i: " Metsänja lostuksen menetelmät" , ylimetsä nhoi taja Pentti 

Riton iemi : "Jalojen lehtipuiden siemen- ja ta imituotanno n nykyva ihe". 

Diakuvia ja filmej ä kesän retkeltä Jugoslaviaa n. 

Sääntö mää rä ise t asia t, Mustil an a rboretumin savo ttaviikonloppu , ho rto no-

mi Pen tti Alanko: " Poppelin tunnistaminen." 

Sääntömääräiset as iat , MML Olavi Luukka nen , hortono mi Pentti Alanko, 

MMK J o uni Mikola: "Siementenkeruumatka Amurinmaalle syksy llä 1976". 

"Vuoden puu"- niinipuu , Tilia cordata. Lääket.lis. Robert Rainio : " Niini-

puusta ja sen eko logias ta", maisteri Paavo Olkanen: "Niinipuun es iintymi-

sestä ja käytön hi storiasta", prof. Max. Hagman: "Niinipuun kasvullisesta 

monistamisesta". 

Sää ntö mää rä iset asia t, kevätre tkeil y Hä meenlinna n ym pä ristöön. 

MML Olavi Luukkanen , FK Ma rtti Koponen , prof. P.M.A . Tigerstedt: 

"Kaukasuksen matka kesä ll ä 1977". 

Prof. Paavo Yli- Va kkuri : "Terva leppä - unohdettu puulaj imme", puutar-

ha-arkkitehti C.J. Gottberg: "Terva leppä viherrantamisessa". 

Sää ntömääräi set as iat, uudet säännöt, 1. käsittely. MML Olavi Luukkanen: 

" Kokemuksia Kiinan matka lta" . 

Uudet sää nnö t, 2. käs ittely. 

Sääntömääräiset asia t 

FT Pertti Uotila: "Kynäja lava Suomessa". Prof. Max. Hagma n: " Jalavan 

siemen- ja taimituotanto" . 
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Ajankohta 

29.11.-79 

20.2.-80 

26.3.-80 

27.11.-80 

25.2.-8 1 

26.11.-8 1 

25.2. -82 

18.3.-82 

18. 11.-82 

17.2.-83 

14.4.-83 

22. 11 .-83 

Taulukko 1. Dendrologian Seuran kokoukset ja esitelmäti laisu udet vuosilta 1969- 1988.- Koonnut Anneli Viherä-Aarnio. 

Yleiskokouksen laatu Esitelmöitsijä ja aihe Läsnäolijoita 

Seuran JO-vuotisjuhla !Seuran pj. Niilo Karhu: "Katsaus seuran toimintaan Ja kehitykseen 10- 49 
vuo tistai pa leen a ikana", MMK Jouni Miko la: "Seuran tila isuudet ja mat-
kat" (diakuvia), hortonomi Pentti Alanko: "Dendro logia gastronomica". 

Vuosikokous Sääntömääräiset asiat, MH Reino Saarnio: "Vuoden Puu - visakoivu". 23 

Es itelmätila isuus Visakoivuaiheinen tilaisuus yhdessä Visaseuran kanssa . Es itelmöitsijö inä 67 
MH Reino Saarnio ja FK Sauvo Henttonen. 

Syyskokous Sääntömuutokseen liittyvä hallituksen jäsenten varamiesjärjestelmä. Kuvia 58 
Kiinan matkalta. 

Vuosikokous Sääntömäärä iset asiat, Rune Bengtsson: "Matka J apaniin", kuvia seuran 35 
matka lta Turkkiin. 

Syyskokous, pikkujoulu MMK Aulikki Kauppila: Kuvia Himalaja lta, maisema-arkkitehti Anne 57 
Sopanen (Mäkynen): Kuvia Tallinnasta, hortonomi Pentti Alanko: "Mänt y 
ruokana ja rohtona". 

Vuosikokous Sääntömää räi set asiat , Vuoden Puun, vaahteran esitte ly, MML J ouni Miko- 21 
Ia: " Po hjois-Amerikan länsi rannikon metsä t" . 

Esitelmätil aisuus Prof. Sakari Hinneri : "Vaahtera metsäpuuna", MML Marja Ylä talo : 
"Vaahtera viherrakentamisen puuna". 

Syyskoko us, pikkujoulu Apul.prof. Leena Hämet-Ahti : " Vaahterasiirappi", prof. Max. Hagman: 5 1 
"Matkakertomus Islannista ja F'å rsaa rilt a". 

Vuosikokous Sääntömää räiset asiat, prof. Max. Hagman: "Kesän -84 ma tkakohde, 22 
Skotlanti". 

Es itelmätilaisuus MMK Maarit Kalela-Brundin : "Kuusen ekologia", MMM Ole Oskarsson: 
" Kuusen eriko ismuodot". 

Syyskoko us, pikkujoulu Kaupunginpuuta rhuri Reijo Hahkala: Kuvia Sko tlannin retkellä, prof. 31 
P.M.A. Tigerstedt : "Asiaa ja as ian viertä kuuses ta". 
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1 16.2.-84 Vuosikokous 

22. 11. -84 Syyskokous, pikkujo ulu 

26.2.-85 Vuosikokous 

Metsäviikko Esi telmätilaisuus 

26. 11 .-85 Syyskokous, pikkujoulu 

20.2.-86 Vuosikokous 

Esitelmätilaisuus 

19.11.-86 Syyskokous, pikkujo ulu 

26.2.-87 Vuosikokous 

9.4.-87 Esi telmätila isuus 

24. 11 .-87 Syyskokous, pikkujoulu 

23.2.-88 Vuosikokous 

24. 3.-88 Esi telmätilaisuus 

23. 11.-88 Syyskokous , pikkujoulu 

Sääntörnääräiset asiat, apu/.prof. Leena Härnet-Ahti: "A rgentiina", Vuoden 

Puu 1984 esittely. 

Kuvia kesä n retkiltä , ho rtono rni Pentti Ala ko: Omenapak ina 

Sääntörnääräiset asiat, prof. Max. Hagman: "Grö nlanti - vihreä maa 
ilman metsiä". 

Prof. Mikko Raa tikainen : "Kataja metsä- ja pihapuuna", Maire Pyykkö: 
"Katajan käyttö". 

Kuvia kesän -85 kotimaan matka lta, agrono mi Bo Knape: Kuvia matkalta 
Himalajalle. 

Sääntömääräiset asiat, MMK Aulikki Kauppila: Kuvia seuran matka lta 
Espanjaan kesä llä 1985. 

Lääket.li s. Robert Rainio: "Tammen esiintyminen ja viljelymahdollisuu
det" . 

Hortono mi Pentti Alanko: Kuvia seuran matkalta Saksan Liittotasavaltaan, 
maisema-arkkitehti Anne Mäkynen: Dendro logisia kohteita Saksan De
mokraatti sessa tasava llassa. 

Sääntömää räiset asiat , FK Risto Murto: "Altai 1985- suomalaisia dendro
logeja Kult aisilla vuorilla" . 

Maisema-a rkkitehti Anne Mäkynen: " Rauduskoivu maisema-arkkitehdin 
silmin". 

Maisema-a rkkitehti Vesa Kari sa lo: "Kuvia seuran kesäretkellä Albertaan." 
Muistosanat raudusko ivulle, Vuoden Puun -88 julkistaminen. 

Sääntömäärä iset asia t, ,MMK Aulikki Kauppil a: " Menneen kesän Pirkan
maa n retki diakuvin" , MMK Anneli Viherä-Aarnio: "Monipuolinen paju 
paj ujen käytön ja tutkimuksen vaiheita". 

Tutkija Aulikki Alanen: "Valtakunnallinen lehtojen suojeluohjelma valmis
tumassa", MMK Martti Venäläinen: "Saarnenja muidenjalojen lehtipuiden 
siemenhuolto." 

FK Seppo Vuokko: Diaesit ys rauduskoivun ekologiasta, ystävistä ja vihol
lisista, Lehtori Tapio K. Kallio: Kuvia seuran kesäretkellä Tsekkoslovaki
aan, MML Jouni Mikola: Saarnen varha isista käyttömuodoista, Vuoden 
Puun 1989 julkistaminen. 
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Taulukko 2. Puutarha-a la n näyttelyt , joihin Dendrologian Seuran on osallistunut.- Koonnut Anneli 
Viherä-Aarnio. 

Vuosi Näyttely 

1976 Tampereen Puutarhaseuran 80-vuo tisj uhlanäy ttely, Tampere 10.-13.9. 

1979 " Suo mi kukoistaa" -näyttely. Messukeskus, Helsinki 27. - 30.9. 

1980 Finlandia-talon näyttely, Helsinki 11.- 13.4. 

1983 "Kukkaloistoa Finlandia-talossa" - Kot ipuutarhan Kevätnäyttely, Finlandia-talo , 

Helsinki 15 .-17 .4. 

1984 "Kotipuutarhan Kevätnäyttely", Finlandia-talo, Helsinki 13.-15.4. 

" Puuta rhan kevä t" -näyttely, Impi vaaran J ää ha lli , Turku 26.-29.4. 

1985 "Suomi kukoistaa" -näyttely, Messukeskus, Helsinki 26.- 29.9. 

1986 "Kotipuutarhan Kevä tnäyttely", Jäähalli, Helsinki 25.-27.4 . 

1987 "Kotipuutarhan Kevä tnäyttely", Messukeskus. Helsinki 27.-29.3. 

Oulun Puutarhayhdistyksen juhlanäyttely , Oulu-halli, Oulu 28.-3 1.8. 

1988 " Puutarha n kevät" -näyttely, Messukeskus. Turku 21.-24.4. 

1989 "Kotipuutarhan Kevä tnäytte ly", Jääha lli . Helsinki 21.- 23.4. 

Dendrologian Seuran osasto " Puutarhan kevät" -näy rrelyssä Turun messukeskuksessa huhtikuussa 1988. 
Tiskin takana Teuvo Frändilä. - Valokuva Anneli Viherä-Aarnio. 
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Taulukko 3. Dendrologian Seuran toimihenkilöt vuosi na 1969-1989.- Koonnut Anneli Viherä
Aarnio. 

Ha ll ituksen varsin aise t jäsenet 

Sampsa Aaltio, agro nomi 
Penni Alanko, hortonomi 
C.J. Gonberg, puutarha-arkkitehti 
Max. Hagman , professori 
Leena Hämet-A hti , apulaisprofessori 
Jaakko Jalas, professori 
Saila Junnila , FK 
Pekka Jyränkö, hortonomi 
Tapio K. Kallio, maisteri, MMK, lehtori 

iilo Karhu, toiminaja 
Erkki Kaukovirta, lisensiaani, MMT 
Aulikki Kauppila, MMK 
Bo Knape, agronomi 
Mikko Koivistoinen, hortonomi 
Kimmo Ko lkka , hortono mi 
Aune Koponen, FT 
Mart ti Koponen , puutarhuri 
Lauri Kärki, MH 
Aaro Lehmushovi 
Olof Larsson , tarkastaja, puutarhaneuvos 
Martti Lepistö, MMK 
Tapio Lindholm, FL 
Olavi Luukkanen, MH (-73), MML (-74) 
Pekka Markku la, ho rtonomi 
Jouni Mikola, MMK (-79), MML (-80) 
Risto Murto, FK 
Gösta o rdling, taimistoviljelijä 
Eino Pakarinen, lehtori 
Annikki Paimen (Saarisalo), Fr 
Leo Pilz, toimitusjohtaja 
Robert J . Rainio, lääket. lis . 
Toivo Rautavaara , professori 
Anne Rihtniemi, maisema-arkkitehti 
Penni Riton iemi, ylimetsänhoitaja (-82), metsäneuvos (-83) 
Päivi Ryöppy (-Ekbom) fil.yo (-83), tutkija (-84) 
Sakari Saarnijoki, professori 
Reino Saarnio MH (-82), ylimetsänhoitaja (-83) 
Leif Simberg, openaja 
Tuulikki Simojoki, metsät. yo 
i\xel Tigerstedt , tilanomistaja 
P.M.i\. Tigerstedt, Fr, professori (-71) 
Reino Toivonen , hortonomi (-79), kaupunginpuutarhuri (-80) 
Holger Tolppola , taimis tovi ljelijä 
C.-E. Unnerus, professori 
Marjana Uosukainen, MMyo (-78), MMK (-79) 
Pertti Uotila, FL (-78), FT (-79), dosentti (-80) 
Martti Venäläinen, MMK 
Anneli Viherä-Aarnio, MH (-86), MMK (-87) 
Gunnar Åberg, rehtori 

1982- 87 
1975-77 
1975-86 
1972-76, 1978- 84, 1987-
1974-78 
1969-71 
1989-
1977-79 
1969-74, 1987-
1971-73, 1976-81, 1985-
1969-73 
1982-87 
1978-86 
1988-
1972-75 
1983-88 
1989-
1969-70 
1975 
1969-71 
1986- 88 
1985-
1973-74 
1980- 85 
1974-84, 1988-
1988-
1969-7 1 
1974-76 
1972-73 
1978- 81 
1973-77 
1969-71 
1987-
1971-85 
1982-86 
1969-73 
1972-85 
1971-73 
1971-72 
1969-70, 1972 
1969-73, 1975-84 
1979-8 1 
1987-
1971-73 
1976-86 
1977-82, 1985-87 
1986-88 
1986-
1969-70 
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H allituksen varaj äsenet 

Pentti Ala nko, ylipuuta rhuri 
Riitta La rna , Luk 
Ta pio Lindho lm, FL 
Ma tti Luostarinen, MMK 
A nne Mä kynen, ma isema-a rkkitehti 
Päivi Ryöppy-Ekbo m , fil. yo 
Ai la Ta rva inen , ho rto no mi 
Anneli Viherä-Aa rnio, M H 

Puheenjohtajat 

P.M.A. T ige rstedt , FT, pro fessori (-71) 
Ro bert Ra inio, lääket.li s. 
Leena Hä met- Ahti, a pulaispro fessori 
N iilo Ka rhu , to imittaja 
Max. H agma n, pro fessori 
Pertti Uo tila , dose ntt i 
J o uni Mikola , MML 

Varapuheenjohtaja t 

198 1-
1981-82 
1982-84 
1986- 88 
1983-
1981 
1989-
1985 

1969- 73 
1974-76 
1977- 78 
1979-8 1 
1982-84 
1985- 87 
1988-

Olo f La rsson, ta rkas taja, puuta rha neuvos 1969-7 1 
Axel T ige rstedt , tila no mistaja 1972 
Olavi Luukka nen , MH (-73), MML (-74) 1973- 74 
Leena Hä met-A hti , a pulaispro fessori 1975-76 
Ni ilo Ka rhu, to imittaja 1977- 78 
Max . H agma n , professori 1979- 8 1 
Bo Kna pe, agro no mi 1982- 86 
Sa mpsa Aa ltio, agro no mi 1987 
Ta pio Lindho lm . FL 1988-

SORBIFOLIA 20(3) 1989 

S ihteeri t 

Olavi Luukkanen . M H 1969- 70 
Chris tel Palmberg. MM K 1970- 71 
J ouni Mikola. MH (-73) 197 1-73 
Pen t ti Ala nko. hortonomi 1974 
Tuulikki Simojoki , MMK 1975 
Marjatta osukainen MMyo (-78). 1976-
MMK GN) W 
Päivi Ryöppy. fil.yo. (- 3). tutkija (-84) 1980- 86 
Anne li Viherä-Aarnio. MM K 1987-

\'a ra inhoit aja t 

Olavi Luukkanen. MH 
C hris te l Palmberg. M IK 
J ouni Mikola. M H (-73). 1M K (-74) 
Pentti Alanko. hortonomi 
Paavo Olkanen. maisteri 
Paula H avas. fil.yo 
Riitta Larna . Lu K 
Stina Ma rtola. M.1 K 
An ne Mäkynen. maisema-arkkitehti 

Kirjastonhoi taja t 

Anneli Viherä. MH 
Aune Koponen. FT 

T iedott ajat 

Anne Rihtniemi. maisema-arkki tehti 

1969- 70 
1970- 71 
1971 - 74 
1975 
1976- 77 
1978- 79 
1980- 81 
19 2 
1983-

1984-85 
1986-

1987-

Leena Hämet-Ahti, Niilo Karhu ja Peter M. A. Tigerstedt pohtimassa Viikin arboretumin tulevaisuutta 
k eväällä 1985. Seuran retkikohteena arboretum on ollut vuosina 1980 ja - 88. - Valokuva Pentti Alanko. 
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Taulukko 4. Dendrologia n Seuran jäsenistö vuosina 1969-1988.- Koo nnut Anneli Viherä-Aarnio. 

Vuos i J äse niä Maksavia Aina is- Kunniajäse niä J äseniä 

yhteensä vuos ijäseniä j äseniä ulkomailla 

kotimaassa 

(nä istä 

opiskelij a-

j äseniä) 

perustaja 

jäseniä 32 

1969 43 

1970 102 

1971 198 II 

1972 308 15 

1973 398 22 

1974 523 27 

1975 593 31 

1976 449 32 2 

1977 452 437 35 2 12 

1978 586 539 ( 124) 37 2 8 

1979 591 543 ( 153) 37 2 9 

1980 724 675 (216) 38 2 9 

1981 745 697 (180) 39 1 8 

1982 83 837 (201) 37 - 9 

1983 984 929 (211) 47 2 6 

1984 1113 755 (299) 49 2 8 

1985 1162 843 (258) 51 2 8 

1986 1208 869 (274) 55 2 8 

19 7 1327 1254 (264) 62 2 9 

198 1437 1344 (318) 82 2 9 
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Marja Koistisen kasvipiirroksia on saatu ihastella lehtemme sivuilla vuodesra 1972 lährien. Marjan 
taidonnäytteirä ovat myös Vuoden puu -julisresarja ja Suomen puu- ja pensaskasvian kuvirus. -
Valokuva Risto Murto 1989. 

DENDROLOGU.H SEURAN TIEDOTUKSU. OEHOROLOGI.ul SEURAN TIEDOTUKSIA 

DEHOROLOCISK.t. S.Ä.LLSKAPETS NOTISER 1/U.S. lt'lO 

Tolm!llll : Vt . pcof . P. M.A . Ttgentcdt(pll tol.ml tuoja) 
MHOlu:IL111.1kk-n 

TolmltllkMII otOI!.e : Untonlnkatu 40 l, Hdllllld. 11 

Tl~numuo&~: 

S<l:11raa t.lhllu.et1s.:ua mtminnuu 

Atborhtit(TOI'fl)ltllltnura) 
Lepptl&anol tl.l.a p&hld.<llpuuu.(Toh o lliiiUYUta) 
MIU DDT:n til.lll.a (Tol'fO RIIIUUI.fl) 
Si&lletpui.IIDilla (Tol.-oltllutuuu) 
Muilm111 n !llb.imman p11U11 kohuolo (Toho ltur.awuta) 
PIIUTa:tUtan tu'l'l•11 ptnl)kulill)'l utmtu.m.uu {K. Pl.tlta.._n) 
Amold Arbol'aNIIl (P.lroi..A . Ttaantedt) 

Seuran lehden ensimmäinen numero ilmestyi 
23.3.1970. 

OENDROLOQSKA SÄLLSXAPETS NOTISER 

llO n1U.Lu• uatll1 u.-IOl•Yl~tUl •l 

..... uu .t.d><>not- n ... u. (11. J. ll&lalol 

Kansikuva 01ettiin käyttöön toisen vuosikerran 
alusta. 
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Dendorologian Seuran julkaisutoiminta 

Aune Koponen 

Koponen, A. 1989: Dendrologian Seuran julkaisutoiminta. - Sorbifolia 
20(3): 141-152. 

English summary on page 190. 

Aune Koponen, Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen laitos, Unioninkatu 40 B, 
00 170 Helsinki 

Dendrologian Seuran Tiedotuksia -
Sorbifolia 

Dendrologian Seuran perustavassa ko
kouksessa hyväksyttiin seuran sään
nöt, joiden toisessa pykälässä tode
taan , että seura voi harjoittaa julkaisu
toimintaa . Vajaat puoli vuotta myö
hemmin , 23.3.1970, ilmestyi Dendrolo
gian Seuran Tiedotuksia/ Dendrologis
ka Sällskapets Notiser 1. Siinä toimitus 
(P.M.A. Tigerstedt, päätoimittaja, ja 
Olavi Luukkanen) luonnehtii lyhyesti 
lehden tulevaa linjaa: "Dendrologian 
Seuran Tiedotuksia on paitsi tiedonan
tolehti myös seuran jäsenten väliseen 
mielipiteiden vaihtoon ja dendrologi
sen tietämyksen levittämiseen varattu 
julkaisu. Näin ollen ovat kaikki kirjoi
tukset lehteen tervetulleita - sekä 
omakohtaiset havainnnot ja kokemuk
set että asiantuntijoille osoitetut tie
dustelut." Lehdelle oli perustavassa 
kokouksessa ehdotettu ja kannatettu 
nimeä "Dendron", mutta kun sen to
dettiin jo olevan dendrologisen julkai
sun nimenä , päädyttiin hallituksen ko
kouksessa yllämainittuun kaksikieli
seen nimeen. 

Ensimmäisen numeron kaikki kirjoi
tukset olivat suomenkielisiä, mutta toi
sesta numerosta alkaen kirjoituksia oli 
myöskin ruotsiksi (Torsten Rancken: 
De bortglömda ädla lövträden). Leh-

den ulkoasu oli vaatimaton. Koko on 
ollut pienehkö , mutta käytännöllinen 
A5. Ensimmäisenä vuonna kannessa 
oli lehden nimi, toimittajat, toimituk
sen osoite ja sisällysluettelo muodossa: 
"Tåssä numerossa:" . Ensimmäisestä 
vuosikerrasta alkaen Dendrologian 
Seuran Tiedotuksia ilmestyi 4 kertaa 
vuodessa. Toisen vuosikerran alusta 
lähtien lehdessä on kansikuva. Kansi
kuva liittyy aiheeltaan johonkin leh
dessä olevaan kirjoitukseen. Vuosiker
rasta 4 lähtien lehden loppuun liitettiin 
kirjoitusten englanninkieliset tiivistel
mät. 

Ensimmäisen vuosikerran sivumää
rä oli 80. Vuosi vuodelta lehden sivu
mää rä kasvoi, mutta muuten ulkoasu 
pysyi samana 11 vuotta. Vuonna 1982 
jäsenäänestyksen seurauksena lehden 
nimi muutettiin Sorbifoliaksi. Samalla 
seuran tunnus (logo), jossa on suomen
pihlajan lehti , lisättiin lehden kanteen. 
Samaan aikaan kansikuvaa suurennet
tiin ja sisällysluettelo siirrettiin ensin 
sivulle 2 ja 16. vuosikerrasta ( 1985) 
alkaen takakanteen. Vuodesta 1985 
lähtien kansikuva on ollut värillinen. 

Vuosikertojen 1970-1972 sisällyslu
ettelo julkaistiin numerossa 1/1973. 
Siitä lähtien sisällysluettelo julkaistaan 
vuosittain numerossa 4. 

imenmuutoksesta huolimatta Den
drologian Seuran Tiedotuksia -lehden 
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numerointi jatkui Sorbifoliassa. Uuden 
nimen myötä (1/1982) kirjoitusten eng
lanninkielinen tiivistelmä liitettiin kun
kin kirjoituksen loppuun , ennen kirjal
lisuusluetteloa, ja kuvatekstit kirjoitet
tiin sekä suomen että englannin kielel
lä. 

Painopaikka oli alusta lähtien hel
sinkiläinen Painovalmiste KY. Paino
valmiste KY:ssä lehti painettiin suo
raan konekirjoitusarkeista offset-me
netelmällä. Käytettävissä olleiden kir
joituskoneiden mukaan lehden teksti
asu vaihteli jopa samassa numerossa. 
Numeroissa 3 ja 4/ 1973 kokeiltiin puh
taaksikirjoitusta Painovalmisteessa ja 
taittoa kaksipalstaisena. Tuloksena oli 
kaunis ja yhtenäinen teksti. Kustan
nussyistä tästä tavasta jouduttiin luo
pumaan. Huomattiin myös, että vanha 
menetelmä joudutti lehden ilmestymis
tä. 

Offset-menetelmä sopii hyvin viiva
piirrosten painamiseen. Niinpä kasvi
piirros- ja kartakekuvitus on yleensä 
ollut hyvää. Se, että lehden mustaval
koisten valokuvien painojälki on hyvä, 
johtuu tietenkin korkeatasoisista alku
peräiskuvista , mutta myös Painoval
miste KY:n taitavasta kuvien raste
roinnista. Yleensä kirjoittajat ovat ot
taneet kirjoitustensa kuvat itse. 

Vuonna 1984 päättyi lehden 15 vuot
ta jatkunut yhteistyö Painovalmiste 
KY:n kanssa. Tästä eteenpäin lehti la
dottiin kaksipalstaisena ja englannin
kielinen tiivistelmä siirrettiin kirjoitus
ten alkuun. Uutta painopaikkaa etsit
täessä on kokeiltu mm. käsikirjoitus
ten linjasiirtoa mikrotietokoneelta la
dontakoneelle helsinkiläisissä Yliopis
topainossa ja Liikekirjapainossa 
( 1985-86) ja perinteistä käsinladontaa 
forssalaisessa Nordmanin kirjapainos
sa (1987). Vuodesta 1988 lähtien Sorbi
folia on painettu Yliopistopainossa, 
missä konekirjoitetut käsikirjoitukset 
ladotaan käsin ja mikrotietokonele
vykkeellä tulevat tekstit linjasiirtona. 
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Lehden sivu- ja painosmäärän kehitys 
ovat asetelmana sivulla 143. 

Toimittajat ja toimituskunnat 

Dendrologian Seuran Tiedotuksia 
Sorbifolia on saatu julkaistuksi vapaa
ehtoisin voimin. Lehden toimituksen 
vahvuus on vaihdellut yhdestä kol
meen henkilöön. Päätoimittaja (vas
taava toimittaja) on vastannut lehden 
sisällöstä ja ilmestymisestä, minkä li
säksi hän on myös taittanut lehden ja 
hoitanut yhteydet kirjapainoon. Viime
mainitut tehtävät ovat vuodesta 1986 
siirtyneet toimitussihteerille. umeros
ta 3/1972 alkaen toimituksen tukena 
on ollut toimituskunta. Toimitus ja 
toimituskunta hahmottelevat lehden 
sisältöä vuodeksi kerrallaan. Toimitus
kunta on myös ehdottanut teemanu
meroiden ja etenkin vuoden puu -aihei
den kirjoittajia. Toimituskunnan jäse
net ovat myöskin toimineet leh teen tul
leiden käsikirjoitusten tarkastajina. 

Ensimmäinen toimituskunta aiheutti 
käytännön muutoksen lehten kanteen. 
Koko toimitus osoitteineen ei enää 
mahtunut kanteen, joten tästä eteen
päin kannen sisäsivu on ollut varattu
na toimituksen esittelyyn. Vuosina 
1974-1987 kannen sisäsivulla julkais
tiin tietoja myös Dendrologian Seuran 
toimihenkilöistä. ämä tiedot on vuo
desta 1988 lähtien painettu lehden vii
meistä edelliselle sivulle. Lehden pää
toimittajat , toimittajat ja toimitussih
teerit sekä toimituskuntien jäsenet 
vuosina 1970-1989 luetellaan sivulla 
143. 

Pääkirjoitukset 

umerosta 3/1972 alkaen Dendrologi
an Seuran Tiedotuksia -lehdessä on 
pääkirjoitus. Ensimmäisessä pääkirjoi
tuksessa päätoimittaja Olavi Luukka-
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Dendrologian Seuran Tiedotuksien ja Sorbifolian toimitushenkilöstö ja lehden painos- ja sivumäärät 
vuosilta 1970-1988.- Koonnut Anneli Viherä-Aarnio. 

Vastaavat toimittajat (päätoimittajat) 

P.M.A . Tigerstedt 1970-72/ 2 
Olavi Luukkanen 1972/ 3-74 
Jou ni Mikola 1975-80/ 2 
Pentti Alanko 1980/ 3-4, 1986 
Pert ti Uotila 198 1-83/ 2 
Aune Koponen 1983/ 3-85 
Risto Murto 1987-

Toimittajat ja toimitussihteerit 

Olavi Luukkanen 1970/ 1-2 
Christel Palmberg 197012-4 
Jouni Mikola 1971 / 3-1974 
Niilo Karhu 1975-80/ 2 
Pertti Uotila 1980/ 3-4 
Pentti Alanko 1981-83/ 2, 1987-
Tapio Lindholm 1982-8312 
Anne Sairanen 1983/ 1-2 
Leena Helynranta 1986-

Toimituskunta 

Sampsa Aaltio 
Max . Hagman 
Leena Hämet-Ahti 
Pentti Lokonen 
Pentti Alanko 
Olavi Luukkanen 
Robert J. Rainio 
P.M.A.Tigerstedt 
Pertti Uotila 
Tapio Lindholm 
Marjatta Uosukainen 
Jouni Mikola 
Aune Koponen 
Aulikki Kauppila 
Risto Murto 
Peter Joy 
Anneli Viherä-Aarnio 
Martti Venäläinen 
Jaakko Nurmi 
Kaija Rantala 

Painosmäärä 
1972 
1973-74 
1975-80 
1981-83 
1984-86 
1987-88 
1989 

1972-76 
1972-76 
1972-78 
1972-76 
1977-78 
1977-86 
1977-80 
1979-87 
1979-80/ 2, 1983/ 2-88 
1981,1983/ 3-
1981 / 1-2 
1983/ 3-
1986, 1988-
1984 
1984-86 
1987-
1987 
1988 
1989-
1989-

500-700 kpl 
1000 , 
1000-1200 , 
1300 
1500 
1700 
1800 

Sivumäärä 

1970 80 s. 
1971 92 , 
1972 124 , 
1973 132 , 
1974 116 , 
1975 128 , 
1976 128 , 
1977 152 , 
1978 152 , 
1979 172 , 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

196 s. 
220 , 
200 , 
200 , 
200 , 
200 , 
220 , 
216 , 
216 , 

Sorbifolian nykyinen vastaava toimirraja Risto 
Murto ja toimitussihteeri Leena Helynranta valit
sevat kuvitusta lehteen. - Valokuva Marja Koisti
nen 1989. 
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Vuoden puu -roiminta alkoi 1977, misrä lährien ai
heesra on kirjoireuu ahkerasri lehreemme. 

nen kertoo lehden toimitusnäkymistä. 
Siinä mainitaan uuden toimituskunnan 
tulo lehteen ja kerrotaan hiukan kysei
sen numeron kirjoitusten aiheista. 
Vuosina 1975 ja 1976 pääkirjoitukset 
puuttuvat lehdestä. Vuonna 1977 koko 
vuosikerralla on yhteinen pääkirjoitus 
numerossa 1/1977 (L. Hämet-Ahti: 
Kahdeksannen toimintavuoden alkaes
sa). Tämä käytäntö jatkui vuosina 
1978-1980. Numerosta 1/1981 alkaen 
pääkirjoitus on ollut lähes joka nume
rossa. Yleensä pääkirjoituksen on kir
joittanut lehden päätoimittaja (vastaa
va toimittaja). Pääkirjoitusten aiheet 
ovat liittyneet seuran tapahtumiin, leh
den kirjoituksiin, vuoden puu -aihee
seen ja moniin ajankohtaisiin tapahtu
miin. Ajankohtaisista aiheista pääkir
joituksen kirjoittajana on ollut joskus 
toimituksen ulkopuolinen asiantuntija. 
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Kirjoitusten aiheista 

Ensimmäisten Dendrologian Seuran 
Tiedotuksia -numeroiden aikana leh
delle vakiintui sisältö, joka on jatkunut 
Sorbifoliassa viimeksi ilmestyneeseen 
numeroon saakka. Ensimmäisiä vuosi
kertoja lukiessa huomaa , että lehdessä 
haluttiin esittää dendrologian perustei
ta. 

Taimikasvarustaja kasvinjalostusta 

Tuoreen seuran jäseniä perehdytettiin pui
den kasvatuksen tekniikkaan kirjoituksilla 
Puuvartisten kasvien pistokaslisäys taimi
tarhassa (K. Pitkänen 1/1970), Meikäläises
tä metsänviljelytaimien kasvatuksesta (J. 

iira nen 2/1970), Puuvartisten kasvien sie
menmonistus (P.M.A. Tigerstedt 2/1971), 
Yhä parempiin tuloksiin pistokastyössä 
(M. Lepistö 1/1972), Lehtipuiden siemenen 
käsittely ja kylvö · (P. Tyystjärvi 1/ 1974), 
Kuusen kukista, siemenistä ja kasvullisesta 
lisäämisestä (V. Koski 1/1983). 

Uusien puuvanisten koristekasvien ke
hittämiseen ja kasvinjalostukseen tutustu
taan kirjoituksissa Alppiruusujen jalostus
ta Suomessa (P.M.A. Tigerstedt 4/1974), 
Alppiruusun (Rhododendron sp.). siemen
lisäys ja taimikasvatus (M. Uosukainen 2/ 
1976), Männyn jalostus, tavoitteena viljely
mänty (I. Hahl 2/1981 ). Kolmenkymmenen 
vuoden aikana suoritetuista alppiruusujen 
viljelykokeista kertoo Bo Knapen yhteen
vetokirjoitus Sådd- och odlingsförsök med 
Rhododendron i Brödtorp 1953-1983 (1/ 
1984). ykyaikaista puuvartisten kasvien 
lisäystä koeputkessa kasvupistemenetel
mällä selostetaan kirjoituksissa Kellovaive
ron (Pieris floribunda ) soiukkolisäys (M. 
Uosukainen & A.M. iskanen 2/1985) ja 
Rauduskoivun (Betula pendula) kloonaus 
(L. Ryynänen 3/1987). 

Kasvimaantiedettä 

Yhtä tä rkeäksi kuin viljelytekniikka osoi
tettiin Suomessa kasva tettavien puiden 
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vaatimukset ilmastoon ja kasvupaik kaa n 
nähden mm. kirjoituksissa Bioklimaa ttises
ti Suomea vastaavi sta a lueista (L. Hämet
Ahti 4/ 1970) ja Nä kökohtia ulkomaisten 
puulajien viljel ystä ja hoidosta (R . Saa rni o 
4/ 1972) se kä Puiden ja pensaiden prove
nienssien merkitys (P. Alanko 3/ 1974). 
Provenienssikysymys on a ina o llut kes kei
nen seuran ti edotusto iminnassa ja yleensä
kin Suomen dendro logiassa. Erinomaise n 
onnistuneen jatkon edellä lueteltuih in kir
joituksiin mu odost iva t kirjoitukset Poh
jois-Ja panin (H okkaidon) metsävyöhyk
keistä (L. Hämet-Ahti 4/ 1972) ja Dend ro
logia n Seuran Länsi-Kanadan retkikohtei
den kasvimaa ntieteellistä tu lkintaa (L. Hä
met-Ahti 1/ 1988) se kä kirj o itussa rja Amu
rinmaa n puuva rtisista kasve ista I-II (0 . 
Luukkanen 1-2/ 1975) ja Tutk imusmatka i
lijana Amurinmaa lla I-IV (0 . Luukkanen 
3-4/ 1976, 1-2/ 1977). Bioklimaa ttisesti o i
keista pai ko ista kerä tyn a ineiston tulo kse
na Amurinmaa lta saatiin useita uusia Suo
messa menestyviä puuva rtisia ko ristekasve
ja (0. Luukkanen 4/ 1978). Suo mala isten 
kasvitieteell isten puutarhojen v. 1985 Sipe
rian Alta i-vuo ristoon suunna tun keräys
ma tkan se lostus ja tkaa tätä kirj o itusperin
nettä So rbifo liassa (R. Murto 4/ 1986). 

Systematiikkaa 

Kirjo itus Fo rsythian ta rina (P.M.A. Tigers
tedt 4/ 197 1) esittelee monipuo lisesti ja kau
niisti o nnenpensa iden löytö- ja vilj elyhisto
riaa se kä tava llisimmat vilj ellyt onnenpen
saslaj it. Forsyrhian ta rina sa i ja tkoa kirjo i
tuksista J a lopähkinät Suomessa - mitä 
lajeja vilj ellää n ja missä? (A . Pa lmen 1/ 
1978), Suomessa viljellyistä tuomipihlajista 
(L. Hämet-Ahti 4/ 1978) ja Suo men ja lava t 
(P. Uoti la 2/ 1979). So rbifo lia n to imituksen 
to iveena o n o llut saada joka numeroo n 
kirjoitus Suomessa menestyväs tä ko riste
puu- ta i -pensassuvusta . Mm . suvuista Vi
burnum (P. Alank o 4/ 1980), Chaenomeles 
(C. Holm 2/ 198 1 ), Diervilla (P. Alanko 4/ 
198 1 ), Acer (L. Hä met-Ahti 2/ 1982), Kal
mia (P. Alanko 3/1982), Magnolia (P. Alan
ko 4/ 1982), Picea (L. Hämet-Ah ti 3/ 1983), 
Hydrangea (P. Ala nko 4/ 1983), Malus (T . 
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Nimi muuuui ja seuran tunnus ilmestyi kanteen 
1982. 

Kallio 1/ 1984), S ambucus (P. Alanko 2/ 
1984), Pieris (P. A1a nko 3/ 1984), Lonicera 
(S. Soininvaa ra 4/ 1984), Juniperus (L. Hä
met-A ht i & P. A1ank o 11 1985), Phelloden
dron (P. Uotila 3/ 1985), Caragana (P. A1an
ko 1/ 1986), Quercus (P. Alanko 3/ 1986), 
Kolkwirzia ja Kerria (P. A1anko 4/ 1986), 
Physocarpus (P. A1a nko 1/ 1987), Exochor
da (P. Ala nko 2/ 1987) ja Heruta (L. Hämet
Ahti & P. Alank o 4/ 1987) on jo kirj o itettu . 

Kirjoitu ks issa kuvataa n lyhyes ti kyse isen 
kasvisuvun levinneisyysa lueita, sukutunto
merkkejä ja ekologiaa. Suomessa esiinty
vien laj ien määritys kaava on runsaslaj isista 
suvuista. Lajeista esitetää n tun tomerkit ja 
käsi tellään niiden luonta isen a luee n kasvu
paikkavaa timuksia sa moin kuin viljelya lue 
Suomessa. Leht ien ta i ku kintojen piirros
kuva t tai va lok uvat hava inno llistavat tun
tome rkkejä. Sorbifoliassa ilmestyneiden 
ki rjoitusten lisäksi useista puusuvuista ei 
ole kirjoitettu vastaavaa selvitys tä suomen
kielellä. 
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Vuodesta 1985 on kannessa komeillut neliväriku
va. 

Teemanumeroita 

Ensi mmäisten vuos ien aikana ilmestyi pa ri 
numeroa, joi lla on yhteen aihepiiriin kes
kittynyt sisä ltö . Numero 2/1972 keskittyi 
maisemansuunnitteluun ja maisemanhoi
toon. Kirj oittaja t C.J. Gottberg, Katri 
Luostarinen, Ario Reinola ja Camilla Ro
sengren ova t kaikki puutarha- ja maise
mansuunnittelualan ammatt ilaisia. 

Toinen teemanumero (3/1973) va lottaa 
puiden lyhytkiertoviljelyä. Sen kirjoittajia 
ovat Max. Hagman, Olavi Luukkanen ja 
Juhani Hahl. Kirjo itussarj a kontortamän
nystä a loittaa perehtymisen tiettyyn ajan
kohtaiseen puulaj iin mahdollis imman mo
nelta kannalta. Kontortamänty - sen elä
mänkaari ja viljelymahdollisuudet Suomes
sa (P.M .A. Tigerstedt 2/ 1975), Ke ntorta
männyn eläi ntuhot (E. Annila 1/1976) ja 
Kontortamännyn sienitaudit (L. Laine II 
1976) ovat kirjoituksia, joiden kirjoittajilla 
on oll ut sekä runsaasti omakohtaisia ha-
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vaintoja että myös senhetkistä uusinta kir
jallisuutta taustanaan. 

Vuoden puu 

Dendrologian Seuran Tiedotusten nume
rossa 1/ 1977 puheenjohtaja Leena Hämet
Ahti julkistaa niinipuun Dendrologian 
Seuran ensimmäiseksi Vuoden puuksi . 
Tuntematta tarkemmin vuoden puu -idean 
toteuttamiseen johtaneita suunn itelmia 
olen saanut va ikutelman, että edellä maini
tut kontortamäntyaiheiset kirjoitukset oli
vat esimerkkinä siitä , millaiseen kokonai
suuteen vuoden puun tunnetuksi tekemi
sessä voidaan päästä . 

Vuonna 1978 vuoden puunaja huomion 
kohteena oli tervaleppä. Siitä kerrotti in 
yhtenä Suomen puulajeista (Yli-Vakkuri 2/ 
1978), sen kasvupaikkoja ja ekologiaa selvi
tettiin (A. Mäkinen 1/ 1978) ja lisänä olivat 
kirjoitukset tervalepästä typensitojana (P. 
Mikola 1/ 1978), liuskalehtisestä tervalepäs
tä (M. Erkamo 4/1978), tervalepän puua i
neesta ja sen käytöstä (J. Salmi 3/ 1978) 
sekä ruotsinkielinen kirjoitus tervalepästä 
maisemansuunnittelussa (C.J . Gottberg 2/ 
1978). 

Kaksi ensimmäistä vuoden puuta jäivät 
Dendrologian Seuran jäsenten puiksi, leh
den sivuille . Sen sijaan vuoden 1979 puulla, 
kynäjalavalla oli mahdollisuus tulla tunne
tuksi laajemminkin. Pertt i Uotilan ja Vi ljo 
Erkamon kirjoitukset vuoden 1979 ensim
mäisessä numerossa o livat kuvituksen puo
lesta "tavanomaisia" kartakkeineen ja va
lokuvineen. umerossa 2/ 1979 Marja 
Koistisen piirrokset P. Uotilan kirjoituk
seen Suomen jalavat ihastuttivat uutuudel
laan lukijaa. Saman numeron viimeisillä 
sivuilla esiteltiin myös Marja Koistisen piir
tämä Vuoden puu 1979 -juliste. Marja Kois
tisen taidokkaat , kasvitieteellisesti oikein 
piirretyt piirrokset ovat eläväittäneet siitä 
läh tien lukuisia Tiedotusten ja sittemmin 
varsinkin Sorbifolian kirjoituksia ja kansia . 

Vuoden puu -aiheiset kirjoitukset ovat 
ehkä toistensa kaltaisia , mutta samalla ne 
tarjoavat vankan tietoaineksen taman 
maan puulajeista. Vuoden puu -teeman tar
peellisuudesta on osoituksena se kiinnos
tus, jota eri asteiset oppilaitokset ja opetta
ja t ovat osoittaneet kirjoituksia kohtaan . 
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Vuodesta 1983 lähtien Mikko Raatikai
nen on vuosittain kirjoittanut artikkelin 
suomalaisista pihapuista. Yleensä puulaji 
on ollut vuoden puu, mutta esimerkiksi 
metsäomenapuun vuonna julkaistiin kirjoi
tus Omenapuu pihapuuna (3/ 1984). Kirjoi
tussarjassa pihapuita on tutkittu koko Suo
men alueelta, ja niiden yleisyyttä verrattu 
maamme eri osissa. 

Dendrologinen ki1jallisuus 

Dendrologian Seuran Tiedotuksia -lehden 
ensimmäisessä numerossa on muutama 
Toivo Rautavaaran kirjoittama kirjallisuu
desta poimittu uutinen (esim.: Maai lman 
va nhimman puun kohtalo). Myöhemmin 
lehdessä julkaistiin dendrologisen kirjalli
suuden esittelyjä. Pentti Alangon kirjoitus 
Dendrologisesta kirjallisuudesta (3/ 1972) 
sisältää lyhyen kuvaukse n 16 ulkomaisesta 
kirjasta. Näiden joukosa ovat mm. Krtiss
mannin, Rehderin ja Laasin teokset. 

Otsikolla Kirja llisuutta on numerossa 2/ 
1973 Olavi Luukkasen kirjoittama es ittely 
vuoden 1972 a ikana ilmestyneistä tutki
muksista. Ensimmäisenä esitellään kaksi 
Kim v. Weissenbergin tutkimusta kontorta
männyn vilje lystä Suomessa ja toisena Ar
boretum Kornickie -vuosikirjaa 17. Lisäksi 
Leena Hämet-Ahti esittelee kanadalaisen 
R. Daubenmiren sitkan-, oka- ja engelman
ninkuusta käsitte leviä tutkimuksia. Otsik
ko Kirj all isuutta vaki intui sisältä mään uu
tuuksina esiteltyjen dendrologisten kirjojen 
arvosteluja. 

Vuodesta 1977 alkaen Pentti Alanko on 
kirjoittanut katsauksen vuosittain Suomes
sa ilmestyneeseen dendrologiseen kirjalli
su uteen. Ensimmäinen kirjoitus (4/ 1977) 
tutustuttaa dendrologisten kirjojen ohella 
monistesarjoissa ilmestyneisiin kirjoituk
siin, dendrologisiin puutarha-a lan lehtiin ja 
julkaisuihin sekä niissä il mestyneisiin a rtik
keleihin. Es ite llyistä julkaisuista on lyhyt 
selostus, jopa hinta saattaa o lla mainittu. 
Vuoden 1978 aikana Suomessa ilmestynyt 
dendrologinen kirjallisuus on kirjoitettu ly
hyesti aakkosjä rjestyksessä kirjallisuusluet
telon muotoon; tämä tapa on jatkunut 
toistaiseksi . Vuosi vuodelta näyttää ilmes
tyneen yhä enemmän dendrologista kirjalli
suutta. Vuoden 1983 kirjallisuus sisälsi en-
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Tähän mennessä seuran lehteä on ilmestyny t 78 
numeroa, yhteensä 3248 painosivua. 

simmäisen kerran Sorbifoliassa ilmestyneet 
dendrologiset kirjoitukset. Alangon luette
loissa dendrologia on käsitetty laajasti: Ai
heet , kuten ilman epäpuhtauksien ja tuho
laisten vaikutukset puihin on otettu mu
kaan samoinkuin koko viherrakentamisen 
ala. Sen sijaan luetteloista puuttuvat varsi
naista metsänhoitoa käsittelevät kirjoituk
set. 

Puulajipuis10ja 

Monet Dendrologian Seuran jäsenet ovat 
halunneet kertoa lehdessä loma- tai työ
matkoilla näkemistään dendrologisista 
kohteista. iitä on ollut niin Vetternin kuin 
Bodenjärven ympärillä (R. Rainio 3/ 1970, 
P. Alanko 3/ 1983), Färsaarilla (S . Tuhka
nen 4/ 1982), Isla nnissa (P. Kallio 2/ 1984), 
Korfulla (S. Hinneri 2/1988), eteläisimmäs
sä Etelä-Amerikassa (S. Stenroos & J . Hy
vönen 3/ 1987) kuin Kana rian saarilla (0. 
Airaksinen , S. Bäck & K. Mäkelä 2/ 1987 ja 
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Puisto-oppaiden julkaiseminen aloitettiin 1981. 

I. Ahlholm & J. Pykälä l/1987). On myös 
kiehtova ulkomaisia puistoja ja kasvitie
teellisiä puutarhoja esittelevä kirjoitussar
ja, jonka aloitti P.M.A. Tigerstedtin kirjoi
tus Arnold Arboretumista (l/ 1970). Sitä 
jatkoivat Wisconsinin yliopiston arboretu
min (0. Luukkanen 2/ 1971) ja Arboretum 
Draflen (R. Rainio 3/ 197 1) esittelyt. Myö
hemmin esiteltiin Canberran kasvitieteelli
nen puutarha (C. Palmberg 4/1975), Batu
min kasvitieteellinen puutarha (L. Hämet
Ahti 2/1976), Rodinin puisto Rhodoksen 
saarella (L. Hämet-Aht i 4/1977), ew 
York Botanical Gardenin Cary Arboretum 
(P. Alanko 4/1978), Nikitan Arboretum 
Krimillä (T. Lehväslaiho 2/ 1980), Svinvi
kin arboretum Keski-Norjassa (M. & P. 
Uotila l/1981), Hangchounja Lusanin kas
vitieteelliset puutarhat Kiinassa (A. Kasvi 
2/1982), Havat Ha'noi Israelissa (T. 
Strandström 4/1985), Vacratot, Unkarin 
suurin kasvitieteellinen puutarha (H. Va
sander & A. Mäk inen 2/ 1986) ja Pruhonice 
Tsekkoslovakiassa (T. Kallio l/1988). 
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Kotimaan dendrologisten kohteiden esit
te lyjä sisältyy etenkin kotimaan retkien se
lostuksiin. Kaikk i maamme arboretumit, 
kasvitieteelliset puutarhat ja huomattavim
mat dendrologiset kohteet esitellään kirjoi
tuksessa Suomen arboretumit (P. Alanko 
l/ 1983). Sotavallan kartanon arboretumia 
esittelee kirjoitus Havupuukokeiluja Lem
päälässä (S . Aaltio 3/ 1984) ja Vaasan Wolf
fin puiston esittelee E. Piispala (4/ 1980). 

Dendrologian Seuran jäseniä ovat kieh
toneet myös Suomessa kasvavat suuret 
puut. Varsinais-Suomen suurista puista, 
etenkin tammista on yhteenveto K. Järven
taustan kirjoituksessa Sorbifolian nume
rossa 2/ 1985. 

Puisw-oppaar 

Dendrologian Seuran Tiedotuksia nume
ron 2/ 1981 keskimmäiset 24 sivua muodos
tavat toimituksensa, aiheensa ja sivunume
roinninkin puolesta kokonaisuuden Hel
singin Kaivopuistosta. Tapio Lindholm 
esittää Kaivopu isto-oppaan pääkirjoituk
sessa Kaivopuisto tutuksi, että oppaan 
avulla voi tutustua Kaivopuiston luonnon
varaiseen ja istutettuun puu- ja pensaslajis
toon. Siitä saa tietoa puiston perinteistä, 
sen tarjoamista entisistä ja nykyisistä hu
veista, mutta myös puistonkäyttäjän oi
keuksista ja velvollisuuksista . Kaivopuisto
opas tehtiin Dendrologian Seuran, Eteläi
set Kaupunginosat r.y.:n, Helsingin kau
pungin rakennusviraston puisto-osaston, 
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys r.y.:n ja 
Puutarhaliitto r.y.:n yhteistyönä. 

Kaivopuisto-opas päätettiin tehdä vuon
na 1975 aloitettujen puistokävelyiden tuek
si. Haluttiin antaa kaupunkilaisille mah
dollisuus omin päinkin tutustua puiston 
lajistoon. Puisto-opas testattiin käytössä 
27.5.1981 pidetyn Kaivopuistotapahtuman 
yhteydessä. Kaivopuisto-apasta painettiin 
2000 kpl eripainoksena. Paitsi Dendrologi
an Seuran markkinoimana sitä myytiin 
useista paikoista eri puolilla Helsinkiä. 
Vuonna 1986 Kaivopuisto-oppaasta otet
tiin toinen painos (2000 kpl) . 

Kaivopuisto-oppaan lisäksi ovat ilmesty
neet Kaisaniemi- (sisältäen Helsingin yli
opiston kasvitieteellisen puutarhan, 2/ 
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1983), Alppipuisto- (2/ 1986), Sibeliuksen
ja Topeliuksenpuisto- (2/1988) sekä Espla
nad inpuisto-opas (2/1989). Puisto-oppai
siin liittyy puiston kartta , johon on merkit
ty numeroin eri pensa iden ja puiden sij ai n
nit. Tunnistamista helpo ttavia piirroskuvia 
on monista puistojen pu ulajeista. Tapio 
Lindholm on ollut neljä n ensimmäisen 
puisto-oppaan vastaava to imittaja . Espla
nadinpuisto-oppaan to imitt i toimituskun
ta, jonka muodostivat Pentti Alanko, Pek
ka Markkula, Risto Murto ja An ne Riht
niemi . Puisto-oppaita myydään eripainok
sina Dendrologian Seuran jä rjestä missä ti
laisuuksissa. 

läsenleh1i 

Dendrologian Seuran Tiedotuksia - Sor
bifolia o n ennenkaikkea seuran jäsenlehti , 
jonka on saanut jäsenma ksua vastaan . J ä
senlehden luonne näkyy lehdessä. Siinä o n 
julkaistu seura n säännöt (1 / 1970) ja mat
kustussääntö (4/ 198 1, 1/ 1989). Vuodesta 
1974 lähtien seuran puheenj ohtajan, sihtee
rin, va rai nh oitajan ja kirjastonhoitajan ni
mi, osoite ja puhelinnumero löytyvät joka 
numerosta, samoin hallituksen kokoonpa
no . Seuran toimintasuunnitelma on julka is
tu lehdessä vuosikerran ensimmäisessä nu
merossa vuodesta 1979 lä ht ien. Vu odesta 
1981 lähtien edellisen vuoden toim intake r
tomus on julkaistu samassa numerossa to i
mintasuunnitelman kanssa. Kutsut vuosi
kokoukseen ja syyskokoukseen sekä selos
tuksia niiden ku lusta on niinikään julka istu 
lehdessä. 

J äse nluettelot on julkaistu kaksi kertaa 
(1/1972 ja 1/ 1978) ja uusien jäsenten nimet 
julkaistiin vuosina 1978-1986. Lehden nu
merossa 2/ 1978 otsikko Dendrologian Seu
ran jäsenasio ita sisä lsi jäse nluettelosta epä
huomiossa poisjääneiden nimet, uusien jä
senien nimet sekä jäsenluettelosta poistet
tujen nimet. Lehti on vä littänyt tietoja 
Dendrologian Seuran viiden paika llisker
hon toiminnasta. Pa ika lliskerhojen yhteys
henkilöt osoitteineen on pai nettu numeros
ta 2/1988 lähtien lehden viimeistä edellisel
le sivulle. 

Aika ajoin lehdessä on ilmoiteltu haluk
kuudesta siemen- ta i taimivaihtoon, lop-
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ESPLANADIN PUISTO 

Tänä vuonna ilmesty i viides, Espan puistoa esille
levä opasvihkonen. 

puunmyytyjen kirjojen ostoon tai myyntiin 
Jne. 

Dendrologian Seu ran järjestämät matkat 
vaativat tiedottamista hyvissä ajoin ennen 
matkoja. Matkojen jälkeen niiltä poisjää
neidenkin on mahdol lista eläytyä matka
kohteisiin lehdessä julkais tuja matkakerto
muksia lukien. Matkakertomuksissa keski
tytää n luonnollisesti dendrologisiin kohtei
siin: puulajipuistoihin , puutarhoihin ja vi
heralueisiin. Ulkomaa nmatkojen kerto
muksia ovat kirjoittaneet T. Simojoki (3/ 
1970) Puolasta, J . Mikola (3/1972) ja S. 
Aaltio (2/ 1973) Eestistä ja Leningradista , 

. Karhu, R. Rainio, J. Mikola , P.Alanko 
ja Leif Simberg (3/ 1973) sekä T . Simojoki 
(4/ 1973) Ruotsista ja Tanskasta, J. Mikola 
ja P. Alanko (3/1974) Itävallas ta , V. Koski 
ja V. Eräjää & . Karhu (3/1975) Jugosla
vias ta, P.M.A. Tigerstedt (2/ 1977) ja J. 
Mikola (3/ 1977) Kaukaasiasta, N. Karhu 
(3/ 1980) Kiinasta, L. H äme, 0 . Hä me & K. 
Ouni (4/1980) Turkista, A. Sopa nen (4/ 
1981) Eestistä ja Latviasta, E. Holmberg 
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Tilastoa Dendrologian Seuran Tiedotuksien ja 
Sorbifolian kirjoittajista vuosilta 1970-88. 
- Koonnut Jouni Mikola. 

Pentti Alanko 
Robert Rainio 
Pertti Uotila 

iilo Karhu 
Leena Hämet-Ahti 
Olavi Luukkanen 
P.M.A. Tigerstedt 
Jouni Mikola 
Tapio Kallio 
Ritso Murto 
Tapio Lindholm 

Vähintään 5 kertaa kirjoittaneita 
2-4 kertaa kirjoittaneita 
1 kerran kirjoittaneita 

Kirjoittajia yhteensä 

117 kertaa 
38 
34 
32 
24 
24 
16 
16 
13 
12 
II 

26 henkilöä 
50 
102 

178 

Kirjoituskertoja kaikkiaan n. 680 (lukuun sisäl
tyvät yhteisartikkelit) 

(4/ 1983) Skotlannista, S. Henttonen (!/ 
1985) Etelä-Ruotsista , R. Hiltunen & M. 
Siuruainen (4/ 1985) Pohjois-Espanjasta , P. 
Alanko (1/1987) Saksasta, S. Lehtinen ja 
L. Hämet-Ahti (1/1988) sekä A. Mäkynen 
(1/1989) Länsi-Kanadasta ja A. Rihtniemi 
( 11 1989) Tsekkoslovakiasta. 

Robert Rainion kirjoittama selostus (4/ 
1974) seuran helluntairetkeltä vuonna 1974 
oli ensimmäinen lehdessä julkaistu kerto
mus kotimaan retkikohteista. Sen jälkeen 
myöskin kotimaan retket on muisteltu leh
dessä. 

Dendrologian Seuran Tiedotuksia -
Sorbifolia -lehden kirjoitusten ja kirjoitta
jien määrät samoinkuin ahkerimpien kir
joittajien luettelo ovat sivulla ISO. 

Kehityksen suunta 

Dendrologian Seuran Tiedotuksia -
Sorbifolia perustettiin jäseniä yhdistä
väksi tiedotus-, opetus- ja keskustelu-
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lehdeksi. Lehteä ei tarkoitettu tieteelli
seksi sarjaksi . Seura ei yksin pystynyt 
huolehtimaan lehden kustannuksista, 
vaikka ilmoituksia myytiin alkuvuosi
na nykyistä enemmän. Lehti on saanut 
julkaisuvaroja Suomen Akatemialta 
vuodesta 1978 lähtien. Akatemian tuki 
on kattanut lehden julkaisukuluista n. 
15 %. Yhteiskunnan tuki edellyttää, 
että lehden sisältöön on kiinnitettävä 
huomiota. Tieteellinen taso on paran
tunut, englanninkieliset kuvatekstit ja 
tiivistelmät on laadittu kaikkiin kirjoi
tuksiin. Käsikirjoitusten ennakkotar
kastus on myöskin vakiintunut tavak
si, joka on eduksi lehdelle. Kirjoitusten 
asiatietojen tarkastuksen , kirjoitusten 
tiivistämisen ja kieliasun korjaamisen 
ansiosta lehden artikkelit ovat säilyttä
neet arvonsa vuosien kuluessa . Vuonna 
1984 Dendrologian Seura hyväksyttiin 
Tieteellisten Seurain Valtuuskuntaan. 
Valtuuskunnan jäsenyys edellyttää jon
kinasteista tieteellisyyttä julkaisutoi
minnassa. Sorbifolian on tarkoitus 
edelleenkin pysyä jäsenten välisenä yh
dyssiteenä. Mielestäni Sorbifoliassa on 
onnistuttu säilyttämään se aidon jäsen
lehden innostava henki , joka alkoi 
Dendrologian Seuran Tiedotuksia 
-lehdessä. 

Publication(s) of the Finnish Dendrolo
gical Society 

Dendrologian Seuran toinen julkaisu
sarja Publications of the Finnish Den
drological Society (Pub!. Fin. Dendr. 
Soc.) suunniteltiin tieteelliseksi , vieras
kielisiäkin kirjoituksia sisältäväksi sar
jaksi. Se alkoi ilmestyä vuonna 1973. 
Ensimmäinen numero on Leena Hä
met-Ahdin kirjoitus Die bioklima
tischen Zonen und die Baumarten im 
Kuusamo-Gebiet , ordfinnland. Kir
joitus suunnattiin Saksan Dendrologi
sen Seuran jäsenille, jotka olivat tulos
sa retkeilylle Suomeen kesällä 1973. 
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Tarkoitus oli laatia julkaisusarjaan 
muutama matkakohteiden metsäluon
toa käsittelevä tieteellinen kirjoitus, 
mutta Kuusamon alueen bioklimaatti
sia vyöhykkeitä ja puulajeja koskeva 8-
sivuinen tutkimus oli ainoa, joka jul
kaistiin. 

Publication -sarjan toinen numero 
(Volume 2, 1986) on Mustilan Arbore
tumin englanninkielinen opaskirjanen. 
Sen johdanto-osassa kerrotaan arbore
tumin perustamisesta ja niistä periaat
teista, joiden mukaan siellä puulajeja 
kasvatetaan. Mustilan alueen sijainti, 
maaperät ja ilmasto käsitellään lyhyes
ti samoinkuin viljelykokemukset kulu
neen 80 vuoden ajalta . Tekstin suurin 
osa muodostuu numerojärjestyksessä 
etenevästä puulajimetsiköiden esitte
lystä. Mustilan oppaan toimitti P.M.A. 
Tigerstedt. 

Publication of the Finnish Dendro
logical Society -sarja on osoittautunut 
erinomaisen käyttökelpoiseksi sarjak
si, kun on ollut julkaistavana suuria 
aineistoja. Niilo Karhun Helsingin 
poppelit (Volume 3, 1986) käsittää 130 
sivua. Siihen on koottu tiedot 12 748 
Helsingin kaupungin alueella kasva
neesta poppelista. Kirjassa käsitellään 
poppelilajit , risteymät ja lajikkeet, nii
den sijainti esitellään kartakkein ja lu
etellaan tekstissä kaupunginosittain. 
Helsingin kaupungin rakennusviraston 
puisto-osasto osallistui poppelikirjan 
kustantamiseen. 

Helsingin kaupungin rakennusviras
ton puisto-osasto kustansi Publicati
on(s) -sarjan neljännen numeron (Vo
lume 4, 1987 ), Tuomo Niemelän & 
Reijo Erkkilän tutkimuksen Helsingin 
puisto- ja metsäpuita lahottavat kää
vät. Kirjassa esitellään Helsingin kää
pälajisto (120 lajia, sekä 30 lajin kar
tat). Kirja on osoittautunut tarpeelli
seksi, sillä kääpiä ei sisälly ruokasieni
kirjoihin, joita viime vuosina on jul
kaistu useitakin. Käävät aiheuttavat 
pahoja lahovikoja puistojemme van-

Helsingin 
puisto- ja metsäpuita 
lahottavat käävät 
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Seuran roinen julkaisusarja on nimelrään Publi
carions of rhe Finnish Dendrological Sociery. 

hoille puille. Kirjasta saa hyvän käsi
tyksen kääpien yleisyydestä, isäntä
puista, kääpien vahingollisuudesta tai 
harmittomuudesta . 

Suomen puu- ja pensaskasvio (Volu
me 5, 1989), Dendrologian Seuran kus
tantama kirja, on ilmestynyt vastikään. 
Se on Leena Hämet-Ahdin, Pentti 
Alangon, Annikki Palmenin ja P.M.A. 
Tigerstedtin vuosien työn tulos. Kirjan 
kuvat on piirtänyt Marja Koistinen. 

Suomen puu- ja pensaskasvian val
mistelut käynnistyivät jo vuonna 1977, 
kun seuran hallitus valtuutti Pentti 
Alangon aloittamaan työn. Dendrolo
gian Seuran Tiedotuksia -numerossa 
2/ 1978 Pentti Alanko kertoo valmiste
luista tarkemmin. Sitä lukiessa ymmär
tää , miten paljon näytteiden keruuta, 
määritystyötä , mittauksia ja suunnitte
lua kasvio (työnimellä "Suurpuuo-
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Suomen puu- ja pensaskasvio 

Leena Hömet·Ahti 
Annikki Polm6n 
Pentti AJonleo 
Peter M. A. Tigenredt 

pas") on vaatinut ennenkuin varsinai
seen kirjoittamiseen on päästy. 

Kasvian aikataulutavoite oli 2 vuot
ta. Kireän aikataulun ansiosta seura 
aloitti pontevan varojenkeruun kasvi
on julkaisukuluja varten. Järjestettiin 
joulukuusten myyntiä ja julkaisujen ja 
julisteiden myyntiä. Kun kaksi vuotta 
oli kulunut , kertyneet varat rahastoi
tiin vuonna 1980 Suurpuuopasrahas
toksi. Rahastoa kartutettiin vuosittain 
seuran julkaisujen myyntituloilla. 

Kasvion valmistelutyöt olivat koko 
ajan käynnissä. Työ eteni yksittäisten 
puu- ja pensassukujen esittelyllä Tie
dotuksia- ja Sorbifolia-lehdessä ja 
Marja Koistisen piirtäessä kasvion ku
via usean vuoden aikana. Lopullisesta 
kasvion kirjoittamisesta on suurimman 
osan tehnyt Leena Hämet-Ahti . Suo
men puu- ja pensaskasvio on saavutus, 
josta sen kirjoittajat ja 20 vuotta täyt
tävä Dendrologian Seura/Dendrolo
giska Sällskapet ansaitsevat kiitokset 
ja onnittelut. 
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Dendrologian Seuran julkaisuvaihto ja 
kirjasto 

Alusta alkaen seuran lehteä on lähetet
ty koti- ja ulkomaisten yhdistys ten ja 
seurojen kirjallisuuden vaihtoon. Leh
temme vastineeksi saatu dendrologi
nen kirjallisuus saapui seuran toimin
nan alkuaikoina puheenj ohtajille , sih
teereille tai toimittajille ja hajaantui eri 
paikkoihin. Huomattava osa seuran 
kirj oista on saatu muistoksi ulkomaan
matkoilta, osa myös lahjoituksina seu
ran jäseniltä. 

Vuonna 1985 seura teki päätöksen 
kirjaston kokoamisesta yhteen paik
kaan, jossa se olisi jäsenten käytettä
vissä . Vuodesta 1986 alkaen seuran kir
jasto koottiin Helsingin yliopiston kas
vitieteen laitoksen kirjastoon, missä se 
on sijoitettu erilliseksi kokoelmaksi ja 
luetteloitu. Kirjastosta voi vapaasti lai
nata kirjallisuutta. Seuran kirjaston
hoitajana on ollut Aune Koponen ja 
kirjastonhoitaja Marjatta Rautiala on 
vastannut seuran kirjastosta kasvitie
teen laitoksen kirjastossa. 

Seuran kirjaston toiminnan pääpai
nona on luoda julkaisuvaihtoyhteyksiä 
alan järjestöjen kanssa. Tåhän mennes
sä va ihtoa on Suomen puutarha- ja 
metsäalan järjestöjen kanssa, pohjois
maisten dendrologisten järjestöjen 
kanssa sekä hollantilaisten, belgialais
ten, saksalaisten ja puolalaisten den
drologisten järjestöjen kanssa. Lisäksi 
julkaisuvaihtoa on eräiden ulkomais
ten yksityishenkilöiden kanssa. Sorbi
fo liassa 2/ 1987 on lyhyt seuran kirjas
ton esittely, ja siinä luetellaan tärkeim
mät kirjastoon tulleet sarjajulkaisut 
Tieteellisiin kirjastoihin ulkomaille 
seuran julkaisuja leviää myöskin Tie
teellisen kirjallisuuden vaihtokeskuk
sen järjestämän julkaisuvaihdon väli
tyksellä . 
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Dendrologian Seuran Vuoden puu 

Pertti Uoti la 

Uotila , P. 1989: Dendrologian Seuran Vuoden puu . - Sorbifolia 20(3):153-160. 

English summary on page 190. 

Pertri Uorila, Helsingin y liopisron kasviriereen lairos, Unioninkaru 44, 00170 Helsinki 

Kun selasin Dendrologian Seuran hal
lituksen vanhoja pöytäkirjoja, löysin 
ensimmäisen maininnan vuoden puus
ta 10.6.1976 pidetyn kokouksen viiden
nestä pykälästä (kokous pidettiin lai
valla paluumatkalla Ahvenanmaan 
retkeltä): "Seura päätti tutkia mahdol
lisuuksia esittää syyskokouksessa vuo
den puu, puun käyttöä, hoitoa ym. 
sekä selvittää, voidaanko vuoden puu 
esitellä myös muissa lehdissä ." Ei sen 
kummempaa, ei ajatuksen keksijää, ei 
siihen liittyneitä keskusteluja. Seuran 
tuoiloisen puheenjohtajan Robert Rai
nion esityksestä ensimmäiseksi vuoden 
puuksi valittiin hallituksen 14.1.1977 
pitämässä kokouksessa metsälehmus. 
Valinnasta ja koko vuoden puu -ideas
ta kerrottiin jäsenistölle lyhyesti seuran 
lehden numerossa 1/1977, jossa olivat 
myös ensimmäiset kirjoitukset metsä
lehmuksesta. 

Seuran 21.5 .1977 p idetyssä kevätko
kouksessa äänestettiin seuraavien vuo
sien puista. Ylivoimaiseksi ykköseksi 
tuli tervaleppä, joka sitten valittiinkin 
vuoden 1978 puuksi. Valinta julkistet
tiin syyskokouksessa 22.11.1977. 

Alkuvaiheen hapuilua 

Metsälehmus ja tervaleppä esiteltiin 
verraten suppeasti, lähinnä vain seuran 
lehdessä ja seuran järjestämässä esite!-

mätilaisuudessa Metsäviikolla. Ajatus 
vuoden puun tekemisestä tunnetuksi 
muitakin kanavia (radio, televisio, leh
distö) käyttämällä jäi keskustelun as
teelle. Jo vuonna 1977 esitettiin posti
merkin julkaisemista vuoden puusta, 
mutta Posti- ja Telelaitoksen vastaus 
oli kielteinen. Postimerkkiajatus viri
tettiin uudelleen 1980-luvun puolivälin 
jälkeen, mutta tälläkin kertaa tulokset
ta. 

Varsinkin tervalepän vuonna vuo
den puu -ideaa kehitettiin vauhdikaas
ti: vuoden puu oli esillä lähes jokaises
sa hallituksen kokouksessa. Helmi
kuussa 1978 päätettiin viiden seuraa
van vuoden puut : 1979 jalava, 1980 
kataja, 1981 tammi , 1982 pihlaja ja 
1983 koivu. 

Kokouksessa 30.11 .1978 Leo Pilz eh
dotti , että vuoden puusta tehtäisiin 
postikortti- ja plakaattisarja . Työryh
mäkin (Leo Pilz, Paula Havas, Pertti 
Uotila) asetettiin kehittelemään asiaa, 
valitsemaan sopivat kuvat ja hoita
maan painatusasioita. Mietittiin yh
teistmmmtaa Ammattikasvatushalli
tuksen , Matkailun edistämiskeskuksen 
ja Suomen Luonnonsuojelun Tuen 
kanssa . Viimeksimainittu innostui ju
listeesta, muttei postikortista . Tämän 
jälkeen kaavailtiin postikortin tekemis
tä yhdessä Helsingin yliopiston kasvi
tieteellisen puutarhan kanssa, mutta se 
ei toteutunut. 
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Juliste vuoden puusta 

Vuoden 1979 puusta, kynäjalavasta , 
päätettiin tehdä juliste yhdessä Suo
men luonnonsuojeluliiton kanssa. Mel
ko varhaisessa vaiheessa päädyttiin 
piirroskuvitukseen. Kynäjalavan kas
vualueelta kotoisin olevana hallituksen 
jäsenenä jouduin hoitamaan kynäjala
vaan liittyviä asioita ja samalla julis
teen suunnittelua ja käytännön toteu
tusta . Julisteen piirtäjäksi pyydettiin 
Marja Koistinen ja sommittelijaksi 
Markku Tanttu. Myös hallitus osallis
tui innolla ensimmäisen julisteen suun
nitteluun. Juliste saatiin valmiiksi vuo
den 1979 vuosikokoukseen, missä se 
esiteltiin seuran jäsenille. Vuoden puu 
-julistesarja oli aloitettu. Parina alku
vuonna pohdittiin julisteen tekemistä 
jälkikäteen myös kahdesta ensimmäi
sestä vuoden puusta, mutta valitet ta
vasti se jäi toteuttamatta. 

Kynäjalavajuliste todettiin onnistu
neeksi , eikä seuraaviin julisteisiin ole 
ollut aihetta tehdä kovin suuria muu
toksia. Kaikki ovat samankokoisia, 
69,5 cm x 42 cm, ja väri on pyritty 
saamaan puun yleisilmeeseen sopivak
si. Tekstin pituus vaihtelee, ja lounais
ten puulajien (metsäomenapuu, tam
mi, saarni, suomenpihlaja) julisteet 
ovat kaksikielisiä. Useissa teksteissä on 
käytetty Leena Hämet-Ahdin asian
tuntemusta. Viime vuosina Carl-Adam 
Haeggström on vastannut ruotsinkieli
sistä teksteistä. Kaikki julisteet on piir
tänyt Marja Koistinen, jonka käsialaa 
on myös niiden sommittelu vuoden 
1983 jälkeen; siihen saakka sommitteli
jana oli Markku Tanttu. Julisteet on 
painettu Forssan kirjapainossa. Painos 
on vaihdellut seitsemästäsadasta kuu
teentuhanteen kappaleeseen. 

Varsinaista julistevastaavaa ei alku
vuosina nimetty. Minä hoidin pääosan 
julisteeseen liittyvistä käytännön asi
oista vuoteen 1984, mistä eteenpäin 
julistevastaavaksi nimettiin Risto Mur-
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to. Vuodesta 1989 tehtävä siirrettiin 
vuoden puu -vas taavalle. 

Ensimmäisinä vuosina Dendrologi
an Seura ja Suomen luonnonsuojelu
liitto toteuttivat julisteen yhdessä ja ne 
kustansi Suomen Luonnonsuojelun 
Tuki. Julisteet eivät käyneet kaupaksi 
riittävän hyvin, ja Suomen Luonnon
suojelun Tuki luopui niiden kustanta
misesta vuoden 1982 jälkeen. Toteutus 
jäi Dendrologian Seuran harteille , 
mutta seura on lähes joka vuosi onnis
tunut löytämään jonkin yhteistyö
kumppanin auttamaan julisteen rahoi
tuksessa. Julisteita on jaettu ilmaiseksi 
satakunta kappaletta metsäkouluihin, 
puutarhaoppilaitoksiin , alan yliopis
tollisiin laitoksiin, metsä- ja puutarha
alan organisaatioihin ja kirjastoihin. 
Julisteita on myyty seuran tilaisuuksis
sa, Suomen Luonnonsuojelun Tuen 
myymälöissä, Helsingin yliopiston 
muutamilla laitoksilla ja parina viime 
vuonna Tiedekirjassa. J ulisteista kerty
neet varat on käytetty seuran kustanta
man Suomen puu- ja pensaskasvien 
tekemiseen. 

Lista vuoden puista vahvistetaan 

Vuosi 1980 oli päätetty valita ympäris
töteemavuodeksi. Vuodelle haluttiin 
tunnuspuu, jonka istutustempauksia 
tuona vuonna järjestettäisiin. Sauvo 
Henttonen , Luonto-Liiton puheenjoh
taja, esitti Dendrologian Seuralle aja
tuksen , että vuoden puu valittaisiin 
samalla ympäristövuoden tunnus
puuksi. Seuran aiemmin vuoden puuk
si 1980 valitsema kataja ei ollut tarkoi
tukseen sopiva siksi, ettei siitä olisi 
pys tytty tuottamaan teemavuodeksi 
riittävästi kotimaista taimimateriaalia. 
Taimitilanteen kartoituksen jälkeen 
Dendrologian Seura esitti vuoden 1980 
puuksi ja ympäristövuoden symboliksi 
visakoivua. Yhteydet ympäristövuo
den neuvottelukuntaa n hoiti C. J. 
Gottberg, Visaseuraan Reino Saarnio. 
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Vuoden puu -ajatus näytti karkaa
van käsistä. Seura oli joutunut muutta
maan päätöstään vuoden 1980 puusta, 
ja muutoinkin o li tarpeen harkita pe
rusteellisesti mitä vuoden puu -idealta 
oikein haluttiin. iinpä keväällä 1979 
hallituksen jäsenet esittivät kukin kir
jallisesti vuoden puuhun liittyvät aja
tuksensa sekä tekivät ehdotuksen pui
den esittelyjärjestykseksi. Esitysten 
pohjalta vahvistettiin kahdenkymme
nen seuraavan vuoden puun luettelo, 
joka toimitettiin tiedoksi taimitarhavil
jelijöille, jotta puista voitaisiin kysei
seksi vuodeksi tuottaa taimimateriaa
lia. Tästä listasta on toistaiseksi poiket
tu kahdesti: vuonna 1983 valittiin kuu
si samalla vuoden puuksi ja Metsän 
vuoden tunnuspuuksi ja vuonna 1989 
va littiin Dendrologian Seuran 20-vuo
tisjuhlan kunniaksi vuoden puuksi seu
ran nimikkopuu, suomenpihlaja. 

Samalla kirjaantuivat valinnan pe
rusteet: lehti- ja havupuita , yleisiä ja 
harvinaisia, sopivasti sekaisin; ensin 
kotimaiset puulajit, sitten vasta ylei
simmät ja tärkeimmät viljellyt lajit. 
Alkuvaiheessa esitettiin myös viljely
puita vuoden puiksi, erään ehdotuksen 
mukaan vuoden 1989 puu olisi ollut 
pennsylvaniankirsikka . Samalla kun 
vuoden puiksi päätettiin va lita ensin 
alkuperäiset puulajimme, esitettiin 
myös ajatus viljelypuun valinnasta var
sinaisen vuoden puun rinnalle. Seuran 
voimavarat eivät ole riittäneet tämän 
toteuttamiseen. 

Uusia toimintamuotoja 

Visakoivu ympäristövuoden puuna te
ki visakoivua ja vuoden puu -ajatusta 
tunnetuksi varsin tehokkaasti . Vuoden 
puusta kirjoitettiin muuallakin kuin 
vain seuran omassa lehdessä, ja visa
koivun jälkeen omankin lehden vuo
den puuta käsittelevien a rt ikkelien 
määrä lisääntyi siinä määrin, että eräi-
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nä vuosina sitä pidettiin jo liiallisena. 
Artikkelikoostumus muuttui mo ni
puoliseksi: kirjoitettiin paitsi vuoden 
puun biologiasta, ekologiasta ja levin
neisyydestä myös sen tuholaisista, puu
aineksesta, lisäyksestä, käytöstä ja sa
man suvun muista lajeista sekä vuoden 
puuta esittävistä postimerkeistä jne. Jo 
tervalepän vuonna muutamissa sano
ma- ja luontolehdissä sekä puutarha
alan lehdissä ja julkaisuissa a lkanut 
kirjoittelu on jatkunut ja lisääntynyt 
vuosi vuodelta. Mm. useista vuoden 
puista on ollut näyttävä artikkeli Suo
men Luonnossa ja vuodesta 1983 läh
tien Puutarhakalenterissa on ollut vuo
den puusta Pentti Alangon laatima kir
joitus. Varsinkin visakoivun vuonna 
järjestettiin vuoden puun istutustem
pauksia (yhteensä lähes 35 000 tainta 
istutettiin). Muina vuosina istutustilai
suudet näyttävät olleen harvinaisia; 
seuran piirissä aktiivisin on ollut Ou
lun kerho. 

Viime vuosina vuoden puu on julkis
tettu edellisen vuoden syyskokoukses
sa, aiemmin usein vasta saman vuoden 
vuosikokouksessa. Rauduskoivun va
linnasta vuoden 1987 puuksi tehtiin 
lehdistötiedote, ja uutinen levisi hyvin. 
Vastaavanlainen tiedote on tehty seu
raavistakin valinnoista. Rauduskoivun 
vuonna Sorbifoliasta otettiin 2 000 
kappaleen ylipainos sidottavaksi kir
jaksi ja jaettavaksi Suomen Vaneriyh
distyksen joululahjakirjana. Männyn 
vuonna järjestettiin mäntypainotteinen 
kesäretki , ja tammen ja saamen vuosi
na tehtiin vuoden puuhun tutustumis
retket lounaiseen Suomeen Robert 
Rainion johdolla. 

Tulevaisuuden näkymiä 

Vuoden puu on osoittautunut yhdeksi 
Dendrologian Seuran parhaista toi
mintamuodoista . Vaikka osa alkupe
räisistä tavoitteista on jäänyt toteutu-
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matta, vuoden puu -idea on varmasti 
täyttänyt sille asetetut toiveet. Se on 
levinnyt yleiseen tietoisuuteen, ja tietoa 
puista on saatu levitetyksi. Seuralle 
vuoden puulla on ollut huomattava 
mainosarvo. Toimintaa vuoden puun 
ympärillä voi vielä laajentaakin: pitäi
sikö vihdoin toteuttaa ajatus vuoden 
puu -postikortista? 

Tähän mennessä vuoden puina on 
esitelty noin puolet Suomen alkuperäi
sistä puulajeista . Kunhan toinen puoli 
Iajistosta saadaan käydyksi läpi on ai
ka koota hankittu aineisto yksiin kan
siin tukevaksi tietopaketiksi. Alkupe
räisissä puissamme riittää vielä aska
retta seuran seuraavalle kymmenvuo
tistaipaleelle. Olisivatkohan sitten vuo
rossa merkittävimmät viljellyt metsäta
lous- ja koristepuumme? 

Kansallispuu 

Vuonna 1988 Suomen luonnonsuojelu
liitto täytti 50 vuotta. Juhlavuotta ha
luttiin juhlistaa mm. valitsemalla Suo
men kansallispuu. Tapio Lindholm 
es itteli asian seuran hallitukselle vuo
den 1987 lopulla tiedustellen , olisiko 
Dendrologian Seura halukas yhteistyö
hön kansallispuun valitsemiseksi . Ai
kaisemmin oli jo valittu kansalliskuk
ka (kielo), kansalliseläin (karhu) ja 
kansallislintu (laulujoutsen). Seura 
läh ti mukaan hankkeeseen, ja keväällä 
1988 järjestettiin Kansallispankin 
sponsoroima yleisöäänestys kansallis
puusta. Dendrologian Seurasta oli asi
antuntijana äänestystä järjestettäessä 
Risto Murto ja vaaliavalvoneessa ka n
sallispuutoimikunnassa seuran edusta
jana Jouni Mikola. Äänestyskuponke
ja kertyi kaiken kaikkiaan 105 784 
kappaletta . Ylivoimaisella äänimääräl
lä ka nsallispuuksi valittiin rauduskoi
vu (25 224 ääntä), seuraaville sijoille 
tulivat mänty (22 090 ääntä) ja kataja 
(19 120 ään tä). 
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VUODEN PUU 1979 

KYNÄJALAVA 

Vuoden puut 1977-1989 

1977 Metsälehmus (Tilia cordata) 
Robert Rainio ja Paavo Olkanen hoitivat 
metsälehmuksen esittelyn. Puusta oli kolme 
esitelmää Metsäviikolla ja kaks i laajaa a r
tikkelia seuran lehdessä. Ei julistetta . 

1978 Tervaleppä (Alnus glutinosa) 
C.J. Ga ttberg hoiti huomattavan osan ter
valeppään liityvistä asioista. Kaksi esitel
mää Metsäviikolla, seitsemän artikkelia 
seuran lehdessä . Ei julistetta. 

1979 Kynäjalava (Ulmus laevis) 
Pertti Uotila hoiti kynäjalavaan liittyviä 
asioita. Metsäviikolla kaksi esitelmää, seu
ra n lehdessä kahdeksa n vuoden puuhun 
liittyvää a rtikkelia. Julkaistiin ensimmäi
nen jul iste: väri keltainen (PMS 127), pai
nos 3 000 kpl, ilmestyi helmikuussa 1979, 
yhteistyökumppani Suomen luonnonsuoje
luliitto. 
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VUODEN PUU 1980 

VISAKOIVU 
MASURB)ÖRK 

(IkruJ~ pendu/2!. arr:licA) 
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1980 Visakoivu (BeTula pendula f carelica) 
Ympäristövuoden 1980 symboli; seurassa 
asiaa hoitivat C. J. Gottberg ja Reino 
Saarnio. Kaksi esitelmää Metsäviikolla, 
kaksi art ikkelia seuran lehdessä. Touko
kesäkuun istutuskampanjoissa istutettiin 
lähes 35 000 visakoivun tainta, mm. met
sikkö Helsingin Itäkeskukseen 5.6. 1980. 
Harmaanruskea juliste (PMS 467), painos 
5 000 kpl, ilmestyi helmikuussa 1980, yh
teistyö-kumppanit Visaseura ja Suomen 
luonnonsuojelu Ii itto. 

1981 Mänty (Pinus sylvestris) 
Männyn esittelyä hoiti P. M. A. Tigerstedt. 
Esitelmä syyskokouksessa, seuran lehdessä 
14 artikkelia, lisäksi kolme artikkelia siirtyi 
seuraava lle vuodelle. Mäntyretki Päijän
teen ympäristöön 18.-2 1.7. Vihreä juliste 
(PMS 559), painos 3 000 kpl , ilmestyi maa
liskuussa 1981, yhteistyökumppani Suo
men luonnonsuojeluliitto. 

157 

VUODEN P U 1981 

MÄNTY 
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1982 Vaahtera (Acer platanoides) 
Vaahtera-artikkelien vastuuhenkilö oli 
Pentti Alanko. Esitelmät Metsäviikolla (2) 
ja syyskokouksessa, seuran lehdessä yhdek
sän vuoden puu -aiheista artikkelia. Keltai
nen juliste (PMS 134), painos 3 000 kpl, 
painettiin yhtä aikaa mäntyjulisteen kans
sa, julkistettiin syyskokouksessa marras
kuussa 1981 , yhteistyökumppanina Suo
men luonnonsuojeluliitto. 

1983 Kuusi (Picea abies) 
Metsäjärjestöjen "Metsän vuoden" tunnus
puu. Seuran puolesta tempauksessa oli mu
ka na Jouni Mikola , joka vastasi kuusiai
neiston hankkimisesta . Esitelmät Metsävii
kolla (2) ja syyskokouksessa ja joulukuu
sesta radiossa (J. Mikola), seuran lehdessä 
kuusi kuusiaiheista artikkelia. Vihreä julis
te (PMS 579), painos 2 000 kpl, ilmestyi 
vuodenvaihteessa 1982/ 1983, yhteistyö
kumppanina Suomen Metsäyhdistys 
Finlands Forstföreningen. 
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1984 Metsäomenapuu (Malus sylvestris) 
Vuoden puu -vastaava Risto Murto. Esitel
mä syyskokouksessa, kaksi esitelmää Suo
men biologian seura Vanamon vuosiko
kouksessa, Sorbifoliassa yhdeksän omena
puuaiheista artikkelia, seuraavana vuonna 
kaksi. Metsäomenapuun esiintymistietoja 
kyseltiin, ja tutkimus liittyi tava llista enem
män vuoden puun esittelyyn. Punertavan
keltainen juliste (PMS 148), painos 1300 
kpl, kaksikielinen, ilmestyi helmikuussa 
1984, yhteistyökumppanina Puutarhaliitto 
- Trädgårdsförbund. 

1985 Kataja (Juniperus communis) 
Vuoden puu- ja julistevastaava Risto Mur
to. Kaksi esitelmää Metsäviikolla, 12 artik
kelia Sorbifoliassa. Uhanalaisista katajake
doistakin puhuttiin. Sinivihreä juliste (PMS 
565), pai nos 700 kpl, ilmestyi helmikuussa 
1985 (tuotiin taksilla vuosikokoukseen), 
yhteistyökumppani Puutarhaliitto 
Trädgårdsförbund. 

1986 Tammi (Quercus robur) 
Vuoden puu- ja julistevastaava Risto Mur
to. Esitelmä Metsäviikolla ja syyskokouk
sessa, 10 artikkelia Sorbifoliassa. Tammi
vuoden tammiretki Tammisaareen 9.8.1986 
(Robert Rain io). Myös jalopuumetsänhoi
dosta puhuttiin. Keilanvihreä juliste (PMS 
586), painos 1200 kpl, kaksikielinen, ilmes
tyi helmikuussa 1986, yhteistyökumppani 
Helsingfors Sparbank - Helsingin Säästö
pankki. 
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1987 Rauduskoivu (Betula pendula) 
Vuoden puu -vastaava Anneli Viherä-Aar
nio, julistevastaava Risto Murto. Kaksi esi
telmää Metsä viikolla, 16 artikkelia Sorbifo
liassa, 2 000 kappaleen ylipainos Sorbifoli
an vuosikerrasta sidottiin Vaneriyhdistyk
sen joululahjakirjaksi. Ruskeankeltainen 
juliste (PMS 141), painos 6 000 kpl, ilmes
tyi tammikuussa 1987, yhteistyökumppani 
Suomen Vaneriyhdistys . Ensimmäinen leh
distötiedote ( iilo Karhu). 

1988 Saarni (Fraxinus excelsior) 
Vuoden puu -vastaava Martti Venäläinen, 
julistevastaava Risto Murto. Esitelmät 
Metsäviikolla (2) ja syyskokouksessa, 10 
artikkelia Sorbifoliassa. Saarniretki Lou
nais-Suomeen 13.8.1988 (Robert Rainio). 
Lehtojensuojelustakin puhuttiin. Keltainen 
juliste (PMS 113), painos 1 000 kpl , kaksi
kielinen, ilmestyi helmikuussa 1988, yhteis
työkumppani Puukeskus Oy:n Jalopuu
osasto. Lehdistötiedote (Anne Rihtniemi). 

1989 Suomenpihlaja (Sorbus hybrida) 
Vuoden puu -vastaava Kaija Rantala. Esi
telmä vuosikokouksessa ja Metsäviikolla, 
kahdessa ensimmäisessä Sorbifolian nume
rossa kaksi vuoden puu -artikkelia. Istutus
tapahtuma Helsingin Kumpulassa 
25.5 .1989. Punervan ruskea juliste (PMS 
474), painos 800 kpl, kaksikielinen , ilmestyi 
huhtikuussa 1989. 

"Vuoden puun nimikkoyksilön valinta" käynnissä Saarijärvellä, seuran korimaan retkellä männyn 
vuonna 1981.- Valokuva Penlli Alanko. 



SORBIFOLIA 20(3) 1989 

VUODEN PUU 1982 

VAAHTERA 
LÖNN 

(Acet pl:u2noides) 
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VUODEN PUU 1983 

KUUSI 
GRAN 
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VUODEN PUU 1986 - ÅRETS TRÄD 1986 

TAMMI 
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VUODEN PUU 1988 - ÅRETS TRÄD 1988 

SAARNI 
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Dendrologian Seuran matkat, retkeilyt ja taikoot 

Niilo Karhu 

Karhu , . 1989 : Dendrologian Seuran matkat, retkeilyt ja talkoot. - Sorbifolia 
20(3): 161-168. 

English summary o n page 190. 

Niilo Karhu, NäymlijänTie 1 B 5, 00400 Helsinki 

Dendrologian Seuran tarkoituksena 
on edistää kotimaisten ja Suomessa 
menestyvien ulkomaisten puulajien ja 
puuvartisten kasvilajien ja niiden muo
tojen tuntemusta, tutkimusta ja kokei
lua sekä tarkoitusperiään toteuttaak
seen toimeenpanna mm. retkeilyjä. Te
hokkain tapa edellä olevien sääntö
kohtien toteuttamiseksi on tutustumi
nen puuvartisten kasvien laajaan vali
koimaan luonnossa - niin kotimaassa 
kuin ulkomaillakin. iinpä matkoilla , 
retkeilyillä ja taikootoiminnalla onkin 
ollut keskeinen ja tärkeä osa seuran 
toiminnassa kuluneiden 20 vuoden ai
kana. 

Lyhyt numerotarkastelu antaa käsi
tyksen tämän toiminnan laajuudesta . 
Ulkomaanmatkoja on tehty 16 ja koh
demaita on saman verran, kun kolme 
neuvostotasavaltaa lasketaan maiksi. 
Lyhin matka on kestänyt 6 ja pisin 41 
vuorokautta, suurin osa 8-11 vuoro
kautta. Osanottajien määrät ovat 9 ja 
34 välillä, keskimäärin 23 henkilöä. 
Suosituimmat matkustuskuukaudet 
ovat olleet kesä- ja heinäkuu. Pitkää 
ulkomaanmatkaa ei o le tehty vuosina 
1971, 1976, 1978, 1979 eikä 1982, mutta 
vuonna 1980 tehtiin kaksi matkaa. 
Ruotsiin on tehty myös kolme viikon
loppumatkaa , vuosina 1971, 1976 ja 
1983. Matkat on suunniteltu erittäin 
huolellisesti, kohteista ja opastuksesta 
on sovittu hyvissä ajoin. Varsin monis-

sa tapauksissa on matkan kohteista ja 
puuvartislajistosta annettu seuran tilai
suuksissa ja lehdessä asiantuntijan laa
timia kuvauksia jo ennen matkaa ja 
matkan jälkeen mukana olleiden mat
kakertomuksia. 

Kotimaanmatkoja, joista valtaosa 
on ollut 2- 3 vuorokauden viikonlop
pumatkoja, on tehty 17 ja niiden lisäksi 
vielä kolme yhden päivän matkaa. Pi
simmät kotimaanmatkat ovat kestä
neet 8 6, 5 ja 4 vuorokautta. Osanotta
jien määrä on vaihdellut 15 ja 50 välillä 
ja on keskimääräisesti suurempi kuin 
ulkomaanmatkoilla. Eniten kotimaas
sa on liikuttu elokuussa, kesä- ja heinä
kuun ollessa tasaveroisina toisella tilal
la. Kotimaanmatkaa ei tehty vuos ina 
1970, 1972 eikä 1973, mutta v. 1981 
tehtiin kaksi matkaa. Matkojen piiriin 
mahtuu käytännöllisesti katsoen koko 
maa, sillä niiden ulkopuolelle jää vain 
yksi suurempi alue, Koillismaa ja Ina
rin Lappi. Ahvenanmaalla on käyty 
kahdesti, samoin on eri matkojen yh
teydessä käyty monilla paikkakunnilla 
2-3 kertaa. Tutustumiskohteita sisältä
neitä pa ikkakuntia on noin 80. 

Kotimaanmatkoja on tehty myös ul
komaisissa puitteissa, sillä seuran jäse
niä on osallistunut Ruotsin, Saksan ja 
Hollannin dendrologisten seurojen 
Suomeen tekemiin matkoihin. 

Puuvartislajeihin tutustumiseen on 
tarjonnut erinomaisen tilaisuuden 
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Suomalaiset dendrologit katoamassa pensaisiin Mtiralan vuorella seuran Kaukosuksen retkellä 1977. -
Valokuva Tapio K. Kallio. 

myös seuran harjoittama talkootoi
minta , raivaussavotat pääasiassa Tam
mistan arboretumiin , mutta myös mui
hin vastaavanlaisiin kohteisiin tehtyinä 
viikonloppumatkoina . Niistä tarkem
min vielä jäljempänä, samoin kuin suo
situista puistokävelyistä ja muista pa
tikkaretkistä , joita myös seuran paikal
liskerhot järjestävät. 

Muistikuvia ulkomailta 

Seu ra o li vajaan vuoden ikä inen, kun 
24.7.1970 lähdettiin ensimmäiselle ulk o
maanmatkalle. Se o li seuran ja Taim istovil
jelijät r.y:n yhtei nen matka Puolaa n. Matka 
tehtiin bussilla Etelä-Ruotsin kautta- lau
talla Itämeren yli - ai na Zakopaneen ja 
Tsekkoslovakian raja lle saakka. Matkan 

paras anti o li Kornikin arboretum ja siellä 
ha rj o itet tu tutkimusto iminta. Mieleen jää
neitä eriko isuuks ia ol ivat mm. tukkipuun 
kokoinen neidonhiuspuu ( Ginkgo biloba) ja 
peruukkipensas ( Corinus coggygria ). 

"Suomenlahden ympäri" oli nimenä 
vuoden 1972 matkalle Tallinna - Tartto -
Leningrad , jonka pääkohteeksi oli asetettu 
RaivoJan lehtikuusimetsä Karjalan Kan
naksella. Sinne ei kuitenkaan päästy. 

Pikkuautoilla Ruo tsi Tukholmasta ete
lään ja käynti Tanskassa oli vuorossa 1973. 
Skånessa tutustutt iin pyökinviljelyyn, mui
na Ruo tsin kohteina olivat Omberg, Vät
ternin Visingsö , länsi rannikolla Götebor
gin kasvitieteellinen puutarha, H alla nds 
Väderö , Sotiero ja orrvikens Trädgårdar 
sekä Tanskassa Hörsholmin a rbo retum ja 
Kööpenhaminan Charlottenlund. 

Vuonna 1974 käytiin Itävallan Hallstat
tissa , missä asuttiin yksi tyisperheissä. Me-
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no oli lentäen Budapestiin ja yötä myöten 
bussilla Wieniin ja edelleen perille. Paluu
matka Wien - Budapest tehtiin kantosiipi
aluksella Tonavaa pitkin, jolloin Bratisla
van kohdalla ajettiin tsekkien aluevesillä. 
Hallstatt oli ystävällinen ja viehättävä. Jär
vellä ajettiin sähkömoottoreilla, Krippen
steinin hotelliin noustiin vuoristoradalla, 
siellä ylhäällä oli a lppiruusuja (Rhodo
dendron), vuorimäntyjä (Pinus mugo), alp
pikelloja (Soldanella) ja lunta, alas kävel
tiin ja Plasse nsteinille kiivettiin. Eniten 
ihastusta herättänyt kasvi oli Rhodo
rhamnus chamaecisrus. 

Vuorilla liikuniin myös vuonna 1975, 
jolloin oli vuorossa Jugoslavia. Rannikon 
Dubrovnikista siirryttiin sisämaahan, mis
sä matkatoimistomies otti ja jätti meidät. 
Onneksi hän oli hankkinut hyvän bussikus
kin , joka mm. järjesti meille pääsyn Tara
vuorelle suurimpaan jäljellä olevaan serbi
ankuusimetsään (Picea omorika) , missä 
kasvoi myös tuoksuvaa valkokukkaista nä
siää (Daphne blagayana). Serbian kautta 
kuljettiin Montenegron mustille vuorille , 
Titogradin yli 40 asteen helteeseen ja alas 
Adrian ranniko lle. 

Seuraavat vuoret nähtiin vuonna 1977 
G ruusiassa Kaukasuksella, missä isäntä
nämme ja oppaanamme oli G ruu sian met
sähallinto. Vieraanvaraisuus oli gruusialai
sen ylenpa lttinen . Batumin upea rantapuis
to ja Mtiralan vuoren maanosittain raken
nettu laaja arboretum, a lppiruusutiheikön 
peittämät rinteet, Bakuri an Picea orienralis 
-metsät ja kukkaniityt, Iso Kaukasus ja 
Tbilisi muistuttavat siitä matkasta. 

Sitten onkin vuorossa kahden matkan 
vuos i 1980. Kesäkuun lopull a kohteena oli 
Turkki ja siellä Istanbul, Ankara ja Mar
marameren rannikko, missä kasvoi retke
läisten koskaan näkemistä puista suurin. Se 
oli Plaranus orienralis, jonka oksat ulottui
vat reilut 20 m rungosta. 

Vuoden toista matkaa oli suunniteltu 
pitkälti toista vuotta , mikä aika kului , en
nen kuin kiinalaiset hyväksyivät laatimam
me matkaohjelman. Matkan kesto elo
syyskuussa oli 25 vuorokautta perillä Kii
nassa ja edestakaisine junamatkoineen Si
perian halki peräti 41 vuorokautta. Helsin
gistä Helsinkiin kertyi juna-, lento- ja auto
matkaa lähes 30 000 km. Matkalla nähdys-
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Puron ylitys Abanrin vuoristossa seuran Turkin 
retkellä 1980. - Valokuva Aulikki Kauppila. 

tä ja koetusta on kerrottu seuran lehdessä 
riittävästi , joten tässä riittäköön toteamus: 
unohtumattomin kaikista 20 vuoden var
relta . 

Toinen matka Suomenlahden eteläran
nalle vuonna 1981 oli ensimmäistä antoi
sampi. Kohteina oli Tallinnan ja Riikan 
puistoja , Latvian tiedeakatemian kasvitie
teellinen puutarha Salaspils ja Tallinnan 
kasvitieteellinen puutarha sekä viera ilu 
Tartossa Eestin metsäntutkimuslaitokses
sa . 

Vuoden 1983 matkalla Skotlantiin oli 
vähän osanottajia , mutta paljon mielen
kiintoista nähtävää , mm. hyvin eksoottisia 
ja suuria puistopuita ja erittäin runsaasti 
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Suurta valkopajua mitataan sylimitalla Tartossa 
seuran matkalla Suomenlahden etelärannalle 
1981. Pajun kyljessä komeilee rikkikääpä. - Va
lokuva Anne Mäkynen. 

alppiruusuja, joiden kukinta sattui matkan 
ajaksi. 

Matkakohteena heinäkuussa 1984 oli toi
sen kerran Etelä-Ruotsi, länsi ran nikko ja 
Tanska. Tutustumiskohteet olivat pääosin 
samoja kuin aikaisemmalla matkalla, mut
ta nyt lisänä olivat Ekolsund, Örebron 
kaupunginpuutarha, eräät yksityistilat ja 
arboretumit sekä itärannikolla Alnarp. 

Kesäkuun a lkupuolella 1985 tehty matka 
kierteli Pohj ois-Espanjassa, lähtö- ja pääte
pisteenä Barcelona. Reitti sivusi myös Py
reneiden vuoristoa, missä olevaan Ordesan 
kansallispuistoon tutustuttiin metsähalli
tuksen miesten opastuksella. Siellä nähtiin 
myös meikäläisiä puita: mäntyä, raudus
koivua, haapaa, kuusta, saarnea, tammea 
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ja vuorijalavaa. Muut puulajit olivat meillä 
harvinaisia ja pääosaltaan tuntemattomia. 
Matkan kääntöpiste oli Atlantin rannikol
la, mistä käännyttiin sisämaahan ja paluu
matkalle itään. Matkan aikana nähtiin run
saasti eri puulajeilla suoritettuja istutuksia, 
mm. Eucalyptus-viljelymetsiä . 

Kesäkuun alussa oltiin liikkeellä myös 
vuonna 1986, jolloin oli kohteena Pohjois
Saksa. Yhdeksän päivän matkaan mahtui, 
Hampuri lähtökohtana, 10 muuta kaupun
kia, 10 suurta puistoa, 7 kasvitieteellistä 
puutarhaa, 1 metsätieteellinen puutarha, 2 
arboretumia, 3 lajirikasta yksityispuutar
haa ja 3 suurta kauppapuutarhaa sekä vael
telu LUneburgin nummella. Kaikista koh
teista oli karttoja, lajiluetteloita ja esitteitä. 
Oppaamme oli hoitanut tehtävänsä saksa
laisella perinpohjaisuudella. Ja kaikkialla 
oli massoittain kukkivia alppiruusuja, jopa 
metsäarboretumissa Harzvuoristossa. 

Heinäkuussa 1987 lensimme Atlantin 
taakse seuran tähän asti toiseksi pisimmälle 
- 18 vuorokautta - matkalle Albertaan ja 
Brittiläiseen Kolumbiaan. Tutustumiskoh
teina olivat Kalliovuoriston kasvit ja Van
couverin saarikin, eikä missään maailman
kolkassa liene niin loistokkaita kukkaniit
tyjä kuin Trophy-vuorella Wells Grayn laa
jan luonnonpuiston naapurissa. Matka oli 
täysosuma . 

Kesän 1988 matkalla liikuimme vanhan 
kulttuurin keskellä , missä lähes joka päi
välle - niitä oli 15 - riitti linna laajoine 
hienoine puistoineen. Oli Tsekkoslovakias
sa myös laajoja arboretumeita ja hienoja 
kasvitieteellisiä puutarhoja ja tietenkin 
aikapula rajoittamassa niihin tutustumista. 
Tatrallakin pistäydyimme, mutta tuhoutu
neita metsiä emme matkan varrella näh
neet. 

Päätän ulkomaanmatkojen muistelun 
meneillään olevaan juhlavuoteen , jolloin 
kohteena oli Etelä- orja heinäkuun alussa. 
Reitti suuntautui Oslosta tunturien yli Ber
geniin ja etelärannikkoa pitkin takaisin Os
lovuonolle. Ilmastoltaan edullisella ranni
kolla tapaa araukarioita , mammuttipetäjiä 
(Sequoiadendron giganteum) ja etelänpyök
kejä ( othofagus) komeina puina. Alppi
ruusujen kukinta oli jo valitettavasti ohi. 
Kahdeksan vuorokauden matkan voi 
Etelä- orjassakin tehdä säteilevässä aurin
gonpaisteessa . 



SORBIFOLIA 20(3) 1989 165 

Levähdystauko Parastunturiilo Norjan puolella, minne myös poikettiin seuran pitkällä kotimaan retkellä 
Pohjois-Suomeen ja Lappiin 1978. - Valokuva Pentti Alanko. 

Matkalla kotimaassa 

Ensimmäinen kotimaan matka, jo lla oli 
nimenä " Mitä suomessa o ikein kasvaa" , 
tehtiin elokuun lopu lla 1971 . Ma tka kesti 6 
pä ivää ja reitti käsitti melko isen osa n Ete
lä-Suomea: Helsinki - Mustil a - Ima tra -
Punkaha rju - Heino la - Aulanko - Nuuta
jä rvi - Turk u - So lböle - Tammisaa ri -
Fage rvik- Helsinki . Nuo pa ika nnimet ova t 
takeena siitä, että retkelä iset näki vät suurin 
piirte in ka iken , mitä Suomessa kasvaa ja 
ko keillaa n. Myöhemmät ko timaa n ma tk a t 
ova t seuraavassa luettelomaisesti . 

Keväällä 1974 louna isrannik ko (3 pä i
vää): Helsinki - Ruissa lo - Sä rkisa lo (Fö r
by, Östisholmen ja Pettu)- Solbö le (Kägra, 
Knopö ja F ramnäs)- Riilahti - Helsinki . 

Touko kuun lopulla 1975 Kymenlaa kso 
(2 pä ivää): Helsinki - Ko tk a (La nginkoski) 
- Summa - Rei tka lli - Anjala (Wredeby) -
Mustila - Helsi nki . 

Kesäk uun a lkupuolell a 1976 Ahve nan
maa (5 pä ivää): meno Köka rin Idön kautta, 
kohteet pääsaa ren itäosassa, 37 osano tta
Jaa. 

Toukokuun loppupuolella 1977 Hä
meenlinna ja ympä ristö (2 pä ivää). 

Hei näkuun a lkupuolella 1978 o li vuo ros
sa to inen pitkä koti maa nmatka, jonka kes
to o li 8 pä ivää ja joka ulo ttui Atla ntin 
ranna lle o rjaan saakka. imenä o li " Poh
jois-Suomi ja Lappi" ja reitti o li Oulu -
Limin ka (Arvola n a rbo retum ) - Kemi -
Tervola ( Clematis alpina subsp. sibirica) -
Rova niemi - Kitt ilä - Muoni o - Pa llasjä rvi 
-Kilpisjä rvi - Saana - Malla - Lyngevuo no 
-paluu Tornionjokilaaksoa pitki n. 

Kesäkuun alussa 1979 retkeilt iin Lä nsi
Uudella maa lla Tammisaa ren seuduilla (2 
pä ivää). 

Hei näk uun alkupuolella 1980 Kaakko is
Suomi (3 päivää): Helsi nki - La pinjärvi -
La ppeenranta - Sai maan ka nava - Ima tra 
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Seuran Ahvenanmaan retki 1988 k eräsi ennätykselliset 50 osanollajaa. Retken opas Carl-Adam 
Hll!ggström kuvassa selin. - Valokuva Risto Murto. 

(Enso Gutzeit Oy:n kuusen muotokokoel
ma, poppeliristeymät ym. istutukset) - Pa
rikkala (Ristimäen pihaistutukset) - Pun
kaharju - Helsinki. 

Vuonna 1981 oli kaksi 3 päivän matkaa: 
kesäkuun puolivälissä Tampere ja lähiym
päristö ja heinäkuun loppupuolella vuoden 
puun merkeissä mäntyretki Päijänteen ym
päri reitillä Helsinki - Asikka la - ynäs -
Mikkeli - Saa rijä rvi - Hyytiälä - Mä nttä -
Tampere - Helsinki. 

Elokuun loppupuolella 1982 Pohj o is
Karja la (2 pä ivää): Joensuu - Koli- Lieksa 
- Eno- J oe nsuu. 

Sa maan aikaan vuonna 1983 Pohjan
maa n rannikko (2 päivää): Kokkola - Pie
ta rsaa ri (Koulupuuta rha) - Uusikaarlepyy 
-Vaasa. 

Kesäkuun puolivälissä 1984 tehtiin 2 pä i
vä n retki: Helsinki - HattuJa (Ellilän a rbo
retum) - Lammi - Asikka la - Sippo la 
(Halla - Sippolan a rboretum) - Mustila -
Helsinki. 

Heinäkuun loppupuolella 1985 o li vuo
rossa Pohj o is-Savo ja Ka inuu (3 päivää) 
reiti llä Kuopio - Iisa lmi - Kuhmo - Kajaa
nt. 

Heinäkuun alussa 1986 liikuniin Etelä
Hämeessä ja Sa taku nnassa (3 päi vää): Hel
sinki - Fo rssa - J o kioi nen - Kokemäki 
(Kaa rimaan puuta rha) - Po ri - Rau ma -
Helsi nki . 

Kuukautta myöhemmin tehtiin vuoden 
puun merkeissä tammiretki reitillä Fager
vik - Tammisaari - Pohja . 

Kesäkuussa 1987 olimme pä ivä n kierrok
sella Tuusulanjärven maisemissa. 

Hei nä- elokuun vaihteessa 1987 o li ret
ken nimenä " Pirkanmaa" (3 pä ivää) ja 
rei ttinä Tampere - okia - H yytiä lä -
Hö rtsä nä n a rbo retu m - J ämsänkoski -
Lem päälä - uutajärven a rbo retum -
Tampere. 

Kesäkuu n alkupuolella 1988 tehtiin toi
nen matka Ahvenanmaalle , missä aikai
sempien itäosan koh teiden lisäksi käytiin 
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Raivaussavolla Tammisron arborerumissa Karjalohjalla 1986. Ahkeroimassa Seija Lehrinen, Ilpo Kuokka 
ja Vesa Karisalo. - Valokuva Pentti Alanko. 

myös lä nsirannikolla Eckerön Storbyssä. 
Ennätykselliset 50 osanottajaa liikkeelle 
saanut retki kesti 4 päivää. 

Saman saamen vuoden elokuun puolivä
lissa tehtiin päivän saarniretki reitillä Kar
jaa - Perniö - Särkisalo - Tammisaari -
Karjaa. 

Kuluvan juhlavuoden kotimaa nmatkan 
reittinä oli 10.-11.6. Helsinki - H attula 
(Lepaa ja Ellilä) - Hauho - Lammi -
Asikkala - Pulkkilan ha rju - Vierumäki -
Heinola - Lahti - Mäntsälä - Helsinki. 
Pää ko hteisiin Heinolaan ja Lahteen ist utet
tiin vuoden puu , suomenpihlaja (Sorbus 
hybrida). 

Raivaussavotat 

Seuran taikootoiminta a loitettiin elokuun 
19.-20. päivinä vuonna 1972 Karjalohjan 
Tallaassa, missä prof. Gustav Kompan 

1920 perustama Tammiston arboretu m oli 
hoitamattomaksi jääneenä eri ttäi n pa ho in 
umpeenkasvanut. Asiantuntijana oli pai
kalla prof. Sakari Saarnijoki ja käytettävis
sä hänen nuorena maisterina arbo retumista 
laa timansa täydellinen kartoitus . Vielä 
elossa olevien istutusten pelastamiseksi 
jouduttiin ylispuustoa kaatamaan mootto
risahoilla. Tammisto on ollut jatkuvasti 
raivaussavottojen pääkohde, si llä raivaus
ta , käytävien avaamista ja muita toimenpi
teitä riittää jatkuvasti. Käynnissä on myös 
jäljellä olevien lajien kartoitus. Tammiston 
arboretumiin on tehty 8 savottamatkaa, 
Mustilaan 3, H elsingi n Niskalan a rbo retu
miin 2 sekä Oriveden H ö rtsänään, Hirven
salo n Sipsaloon ja Ahvenanmaalle åtön 
asemalle kuhunkin 1 matka. Hörtsänässä 
on erikseen ollut myös seura n paikallisker
hojen järjestämiä savotoi ta . 
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Puistokävelyt 

Lähiretkeilyä seuran toiminnassa edustavat 
puistokävelyt, joiden suosio on vuosi vuo
delta kasvanut. Myös seuran paikallisker
hot ovat omaksuneet tämän toimintamuo
don. Puistokävelyt aloitettiin Helsingissä 
vuonna 1975 ja niiden määrä lähentelee jo 
viittäkymmentä. Viime aikoina on samasta 
puistokohteesta alettu järjestää jäsenkäve
lyn jälkeen myös yleisölle tarkoitettu käve
ly, jotta vältettäisiin liian suuresta joukosta 
aiheutuvat haitat. 

Puistokävelyihin voidaan lukea myös 
Helsingin ympäristöön tehdyt iltaretkeilyt , 
joiden kohteena on kahdesti ollut Metsä n
jalostussäätiön Haapastensyrjän jalostus
keskus Lopella , metsäntutkimuslaitoksen 
Ruotsinkylän jalostusasema ja Kemiran 
Vähämäen arboretum Kotkaniemen koeti
lalla Ojakkalassa. 
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"Puistokävelyjä" on järjestetty myös Helsingin ympäristöön. Iltaretkeläiset metsäntutkimuslaitoksen 
Lopen Haapastensyrjän jalostuskeskuksessa kesäkuussa 1989. - Valokuva Risto Murto. 

Kokoontuminen puisrokävelylle Helsingin Topeliuksenpuistoon syyskuussa 1985. - Valokuva Pentti 
Alanko. 
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Dendrologian Seuran Oulun kerho toiminut 10 vuotta 

Mirja Siuruainen 

Siuruainen, M. 1989: Dendrologian Seuran Oulun kerho toiminut 10 vuotta . -
Sorbifo lia 20(3): 169-171. 

English summary on page 190. 

Mirja Siuruainen, Oulun y liopisTon kasviriereel/inen puurarha, Linnanmaa, 90570 
Oulu 

Kerhon perustaminen 

Dendrologian Seuran Oulun kerho pe
rustettiin maaliskuun 15. paivana 
vuonna 1979. Ajatus kerhon perusta
misesta oli tullut esille edellisenä kesä
nä seuran jäsenten vieraillessa Oulussa 
Pohjois-Suomeen suuntautuneella ret
keilyllä. Toivottiin, ettei seuran toimin
ta keskittyisi yksinomaan Etelä-Suo
meen ja Helsinkiin. Helmikuun ko
kouksessa mainittuna vuonna seuran 
hallitus käsitteli kaupunginpuutarhuri 
Reino Toivosen esitystä Oulun paikal
liskerhon perustamiseksi ja suhtautui 
siihen myönteisesti todeten mm. "kun 
oululaiset saavat toimintansa alkuun, 
laitetaan lehteen hallituksen terveisinä 
suositus vastaavan toiminnan aloitta
misesta muuallakin". Lisäksi luvattiin , 
että kerran vuodessa joku hallituksen 
lähettämä henkilö vierailee esitelmöi
mässä Oulussa. Paikalliskerhoja on pe
rustettu tämän jälkeen muuallekin. 
Esitelmävierailut eivät toistaiseksi ole 
toteutuneet. 

Perustamiskokous pidettiin Reino 
Toivosen kokoonkutsumana Oulun 
Kauppaklubin Iso Hansa-kabinetissa. 
Kokouskutsu oli lähetetty seuran Ou
lussa asuville jäsenille. Läsnä oli seitse
män henkilöä. Kerhon puheenjohta
jaksi valittiin Reino Toivonen. Viisi
henkiseen kerhotoimikuntaan valittiin 
museonhoitaja Tauno Ulvinen, ylipuu-

tarhuri Pentti Martikainen, FM Pirjo 
Pirinen, puutarha-amanuenssi Mirja 
Siuruainen ja hortonomi Kaisu Törmi. 
Kerho päätti pitää kaksi kokousta vuo
dessa, järjestää puistokävelyitä ja ylei
söretkiä sekä Oulun päivän toimintaa, 
tiedottaa mm. vuoden puusta ja tehdä 
tunnetuksi seuran toimintaa sekä muu
toinkin levittää dendrologian aatetta. 

Toimihenkilöt ja jäsenistö 

Kaupunginpuutarhuri Reino Toivonen 
toimi kerhon puheenjohtajana kerhon 
perustamisesta kuolemaansa 24.9.88 
saakka. Vuosina 1979-1981 hän oli 
myös Dendrologian Seuran hallituksen 
jäsen. Toivosen kuoleman jälkeen ker
hon vetäjänä on toiminut museonhoi
taja Tauno Ulvinen. Sihteerin tehtäviä 
hoiti Pirjo Pirinen kevääseen 1982 
saakka, minkä jälkeen sihteerinä on 
ollut Mirja Siuruainen. 

Kerhon jäsenet ovat Dendrologian 
Seuran jäseniä. Perustamisajankohta
na Oulussa ja lähiseudulla oli 23 seu
ran jäsentä. Vuonna 1987, jolta viimei
sm tieto on käytettävissä, heitä oli n. 
50. 

Toiminta 

Vakiintuneeksi toiminnaksi kerholle 
on muodostunut vähintään yhden 
puistokävelyn järjestäminen vuosittain 
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Vuoden puun 1988 (saarni) isrurusrilaisuus Oulun Hupisaarten kaupunginpuiston Piaoransaaressa 
kesäkuussa 1988. Kuvassa vasemmalta oikealle seisovat Oulun paikalliskerhoa kuolemaansa saakka 
veränyr puheenjohtaja Reino Toivonen (t 1988), maaherra Ahti Pekkala, (silloinen) kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Eino Laaksonen ja kerhon nykyinen vetäjä Tauno Ulvinen. - Valokuva Ritva Hiltunen. 

sekä vuoden puun istutustapahtuma. 
Näiden lisäksi on ollut myös muuta 
toimintaa, alkuvuosina hieman enem
män kuin viime vuosina. 

Puistokävelyt ovat suuntautuneet 
yleensä Oulun keskustan puistoihin. 
Ainolan-Hupisaarten alue on ollut 
kohteena useammankin kerran. Sitä, 
samoin kuin kasvitieteellisen puutar
han viherrakentamiseen soveltuvia 
puita ja pensaita, kerhon jäsenet ovat 
esitelleet syyskuun alun Oulun päivän 
tapahtumissa. Kerho on vieraillut 
myös ArvoJan arboretumissa Limin
gassa. 

Vuoden puun istutus on järjestetty 
vuodesta 1985 lähtien. Istutuspaikkana 
on ollut jokin kaupungin puistoista ja 
istuttajina seuran edustajan lisäksi Ou
lun läänin ja kaupungin johtohenkilöi-

tä, mm.maaherra Ahti Pekkala oli is
tuttamassa saarnea ja kaupunginjohta
ja Ilmo Paananen suomenpihlajaa Ai
nolan puistoon. 

Vuonna 1985 Sanna-myrsky pyyh
käisi yli Oulun kaupungin tehden suur
ta tuhoa kaupungin puistoissa. Myrs
kyn tuhoista ja kaupungin puisto-osas
ton suunnitelmista jälkien korjaami
seksi kerrottiin yleisölle järjestetyssä 
tilaisuudessa, jossa nähtiin myös kuvia 
Dendrologian Seuran Pohjois-Espan
jan retkeltä. 

Vuosi 1985 oli valtakunnallinen vi
hervuosi. Silloin myös dendrologian 
kerho oli tavallista enemmän julkisuu
dessa erilaisten tapahtumien yhteydes
sä mm. paikallisradiossa. Vuoden puu
istutustapahtumat ovat aina saaneet 
varsin hyvin julkisuutta paikallisissa 
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tiedotusvälineissä. Niiden yhteydessä 
on jaettu tietoa paitsi istutuskohteena 
olevasta puusta myös Dendrologian 
Seurasta ja sen toiminnasta. 

Vuonna 1987 kerho osallistui Oulun 
Puutarhayhdistyksen 90-vuotisjuhla
näyttelyyn ja esitteli siellä erittäin suur
ta kiinnostusta saaneen Niilo Karhun 
ja Tauno Ulvisen vuonna 1980 teke
män Oulun poppelikartoituksen tulok
set. Kartoitusta on esitelty myös Oulun 
Luonnonystävien kokouksessa vuonna 
1982. Tulokset on julkaistu Dendrolo
gian Seuran Tiedotuksissa ja Oulun 
Luonnonystäväin Yhdistyksen Tiedo
tuksissa . 

Yleisötapahtumissa osanottajia on 
yleensä ollut runsaasti. Kerhon toimin
taa järjestelevä joukko sen sijaan on 
ollut pieni, vain 5-6 henki löä. 

171 

Kerholaiset ovat kartoittaneet Ou
lun jaloja lehtipuita, Oulun keskustan 
puistojen puuvartisia kasveja, poik
keuksellisen kylmien pakkastalvien 
puuvartisille kasveille aiheuttamia vau
rioita sekä tammen esiintymispaikkoja 
Oulun seudulla. Kaikki nämä aineistot 
ovat toistaiseksi julkaisematta, mutta 
julkaisusuunnitelmia on olemassa. 

Talous 

Toiminnasta aiheutuneet kulut, jotka 
ovat olleet lähinnä ilmoituskuluja ja 
kokoustilavuokria, on hoidettu Den
drologian Seuran avustuksella ja yksi
tyisillä avustuksilla. 

Dendrologian Seura ja Helsingin kaupungin puisto-osasto järjestivät seuran juhlavuoden kunniaksi suo
menpihlajan istutustapahtuman Helsingin Vallilassa toukokuussa 1989. Tilaisuudessa puhumassa seuran 
puheenjohtaja Jouni Mikola. - Valokuva Risto Murto. 
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Sääntöehdotus, hyväksytty D endrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet r.y:n ko
kouksissa 26.4. 1978 ja 21.6.1978, pykälien 4, 6 ja 9 muutokset kokouksissa 27.11.1980 ja 
25.2.198 1. 

Dendrologian Seuran säännöt 

1 § 
Yhdistyksen nimi o n D endrologia n Seura 
- Dendrologiska Sällskapet r.y. ja sen 
kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdis
tyksestä käytetään näissä säännöissä nimeä 
seura. 

2 § 
Seuran tarkoituksena on ed istää kotimais
ten ja Suomessa menestyvien ulkomaisten 
puulajien ja puuvartiste n kasvilajien ja nii
den muotojen tuntemusta, tutkimusta ja 
kokeilua, silmä lläpitäen erityisesti niiden 
merkitystä ja käyttöä luo nnon- ja maise
manhoidossa, vih reytyksessä, puistojen ja 
puutarhain suunnittelussa ja perustamises
sa sekä metsän- ja muussa vilje lyssä. 

Tarkoitusperiään toteuttaakseen seura 
alan harrastajain, tutkijain ja käytännössä 
toimivien henkilöiden yhdyssiteenä vo i toi
meenpanna kokouksia ja retkeilyjä, har
joittaa j ulkaisutoimintaa, omistaa kokeilu
aloja, a rkistoida kuva-aineistoa jäsenten 
käytettäväksi sekä yhteistoiminnassa viran
omaisten , tutkimuslaitosten ja taimitarha
ym. järjestöjen kanssa kerätä ja hoitaa pro
ve n ienssi rekisteriä. 

Seura voi ottaa vastaan la hjoituksia sekä 
toimeenpanna a rpajaisia ja keräyksiä han
kittuaan asianmukaisen luvan. 

3 § 
Seuraan voi li ittyä varsinaiseks i jäseneksi 
seuran tarkoitusperiä kannattava henkilö. 
Kannattajajäseneksi voidaan kutsua oi
keuskelpoinen yhteisö, joka tukee seuran 
toimintaa. Uudet jäsenet hyväksyy hallitus. 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

Varsinaiset ja kannattajajäsenet maksa
vat jäsenmaksut, joiden suuruudesta vuo
deksi kerrallaan päättää seuran vuosiko
kous. Jäsenmaksuja vastaan varsinaiset ja 
kannattajajäsenet saavat seuran julkaisuja 
hallituksen määräämällä tavalla. Varsinai-

nen jäsen voi maksamalla hallituksen mää
räämän kertakaikkisen jäsenmaksun siirtyä 
ainaisjäseneksi. 

Hallitus voi ottaa ulkomaalaisia jäseniä, 
joilla ei ole seurassa äänivaltaa. Hallituk
sen ehdotuksesta voi seuran kokous kutsua 
ansioituneen henkilön kunniajäseneksi . 

Hallitus voi erottaa jäsenen , joka toimii 
seuran tarkoitusperiä vastaan tai laiminlyö 
jäsenmaksunsa suorittamisen. 

4 § 
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuulu
vat puheenjohtaja ja kaksitoista jäsentä 
sekä kolme varajäsentä. Hallitus valitaan 
siten, että seuran jäsenistön toimialat ja 
harrastukset tulevat siinä edustetuiksi. 
Vuosikokous valitsee puheenjohtajan vuo
deksi kerrallaan, kuitenkin saman henkilön 
enintään kolme kertaa peräkkäin. Halli
tuksen muut jäsenet ja varajäsenet valitaan 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että 
kolmannes jäsenistä ja varajäsenistä on 
kerrallaan erovuorossa. Erovuorossa oleva 
hallituksen jäsen voidaan valita välittömäs
ti uudelleen vain kerran. Ensimmäisen ker
ran näiden sääntöjen hyväksymisen jälkeen 
määrätään erovuorot arpomalla. 

5 § 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapu
heenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa itsel
leen varainhoitajan ja muut tarvittavat toi
mihenkilöt sekä määrää heidän tehtävis
tään. Hallitus voi asettaa asioita valmistele
maan tarpeelliseksi katsomiaan toimikun
tia ja kutsua niihin jäseniä hallituksen ul
kopuolelta. 

Hallituksen tehtävänä on valmistella ko
kouksissa esille tulevat tärkeimmät asiat , 
tehdä tarvittaessa seuralle ehdotuksia sel
laisista toimenpiteistä , joista hallitus ei kat
so voivansa itse päättää , valvoa seuran 
toimihenkilöiden ja toimikuntien toimintaa 
sekä hoitaa seuran j uoksevat asiat. 
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6 § 
Ha llitus kokoo ntuu ta rpeen vaa tiessa pu
heenjohtajan kutsusta ja on pää tösva ltai
nen, kun väh intää n kuusi ha ll ituksen jäsen
tä ta i va rajäsentä sekä puheenjohtaja ta i 
va rapuhee njohtaja on pa ika lla. Millo in 
hallitukse n kokouksissa äänestettäessä ää
net menevä t tasa n, ra tka isee ko kouksen 
puheenjohtaja n kanta. 

7 § 
Seuran nimen kirjoittavat puheenj ohtaja ja 
va rapuheenjohtaja keskenää n ta i jompi
kumpi sihtee rin ta i va ra inho itajan ka nssa. 

8 § 
Seuran ti lit, jotka päätetää n ka lenterivuo
sitta in , on ennen tamm ikuun loppua yhdes
sä ha lli tukse n laatima n vuosikertomuksen 
ja ha llitu ksen pöytäkirjojen ka nssa annet
tava tili ntarkas taj ille, joiden tu lee ennen 
helmikuun viidettäto ista pä ivää antaa ha l
li tukse lle tilinta rkastuskerto mus. 

9 § 
Seuran vuosikokous pide tää n helmi kuun 
loppu un mennessä ha llitu ksen mää rää mä
nä pä ivä nä. Vuosiko kouksessa käsi tellään 
seu raava t as ia t: 

l ) Va litaa n ko koukselle puheenj ohtaja, 
si hteeri ja kaksi pöytäki rjanta rkas ta
jaa. 

2) Todetaa n kokouksen laill isuus ja pää
tösvalta isuus. 

3) H yväksytää n kokouksen työjä rjestys . 
4) Käs itellää n ha ll ituksen kertomus edelli

sen vuode n toi minnas ta ja päätetää n 
sen va hvista misesta. 

5) Käsi tellää n seura n tilit , ti lin pää tös ja 
t il in ta rkas tajien la usun to sekä va hvis
tetaa n tili npää tös. 

6) Päätetää n vas tuu vapa uden myö ntämi
sestä ha lli tukselle ta i muista to imenpi
teistä, mihin ha llinto ja tilit antavat 
a ihetta. 

7) Päätetään vuosijäse nmaksun suu ruu
des ta. 
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8) Va hvistetaan toimintasuunnitelma ja 
talousarvio. 

9) Va litaa n hall itu ksen puheenj ohtaja . 
10) Valitaan ha ll itu kse n uudet jäsenet ja 

va rajäsenet erovuoro isten tila lle. 
ll ) Valitaa n kaks i tilinta rkas tajaa va ra mie

hinee n. 
12) Käsitellää n muut ha llitukse n esittämä t 

as iat. 
13) Kä sitellää n as ia t , jo ista jäsenet ovat 

tehneet esityksen hallitu ksen jäsenille 
ennen tammi kuun loppua . 

Henkilövaa lit suorite taan umpilipuin , 
jos vä hintää n kaksi seuran jäsentä sitä vaa
tii. 

Seuran jäsenet kutsutaa n vuosikokouk
seen tiedoitu ksi n, jotka lähetetää n jäse nille 
posti tse vähintää n seitsemän pä ivää ennen 
kokousta. Kutsu voidaan samassa ajassa 
jul ka ista seuran lehdessä. 

10 § 
Yl imää räinen kokous pidetää n, kun halli
tus tai tilinta rkas taja t ka tsova t sen ta rpeel
liseksi ta i kun vä hintään kaksikymmentä 
seuran jäsentä ta i 10 % seuran jäsenistöstä , 
mikä li jäsenmää rä o n alle 200 jäsentä , sitä 
kirja llisesti vaa tii. Ylimäärä iset kokoukset 
kutsutaa n kokoon samoin kuin vuosiko
kous. 

ll § 
Muutoksia nä ihin sääntö ihin vo idaa n teh
dä ha llitu ksen a lo itteesta ta i jos vähintään 
vi isi jäsentä si tä ha ll itukselle kirja llisesti 
ehdottaa. Muutosehdo tus on käsiteltävä ja 
hyväksyttävä yksin kerta isella ää nten enim
mistöllä kahdessa peräk kä isessä seuran ko
kouksessa, joiden väliä o n vä hintää n kaksi 
vii kkoa. Sää ntöjen muu toksesta on ilmoi
tettava kokousk utsussa. 

12 § 
J os seura lakkaa, luovutetaa n sen varat 
seuran ohjelman muk aisen to iminnan tuke
miseksi jollekin muulle rekisterö idylle yh
d istykse lle, säätiölle tai la itokse lle, sen mu
kaa n kuin seu ran lakkauttamisasiaa vii
meksi käsittelevä kokous päättää. 
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Dendrologian seuran matkustussääntö 

1 § 
Dendrologian Seura - Dendrologiska 
Sällskapet r.y. järjestää sääntöjensä 2 §:n 
mukaisesti ja siinä määritellyssä ta rkoituk
sessa opinto- ja tutustumismatkoja sekä 
retkeilyjä dendrologisiin kohteisiin koti
maassa ja ulkomailla. 

2§ 
Matkasuunnitelmat esitellään jäsenistölle 
seuran lehdessä ja toimintasuunnitelman 
yhteydessä seuran vuosikokouksessa . Lo
pullisen päätöksen kustakin matkasta tekee 
seuran hallitus, joka myös vahvistaa osan
ottajien enimmäismäärän kullekin matkal
le ja nimeää matkan johdon. 

3 § 
Osanotto-oikeus seuran matkoille on sellai
sella seuran jäsenellä, jonka jäsenyys on 
alka nut viimeistään matkaa edeltäneenä 
kalenterivuotena. Tarvittaessa matkalle 
lähtijät valitaan siinä järjestyksessä , missä 
si tovat ilmoittautumiset on jätetty seuralle. 
Vapaaksi mahdollisesti jäävien paikkojen 
käyttämisen ratkaisee seuran hallitus. 

4§ 
Ilmoittautumisen jälkeen on osanottajan 
suoritettava hallituksen kussakin tapauk
sessa määräämässä ajassa ennakkomaksu 
ja matkan koko hinta on suoritettava en
nen matkan alkamista. Jos matkakustan
nuksissa tapahtuu muutoksia ilmoittautu
misen jälkeen , nämä muutokset otetaan 
huomioon matkan lopullisessa hinnassa. 

Jos osanotto peruutetaan myö hemmin 
kuin 30 päivää mutta viimeistään 14 päivää 
ennen matkan alkua, ei ennakkomaksua 
palauteta. 

J os peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 
14 päivää, mutta viimeistään 48 tuntia en
nen matkan alkamista, peritään ilmoittau
tuneelta 50 % matkan hinnasta. 

Matkan koko hinta peritään ilmoittautu
neelta , joka ei ole peruuttanut osanottoaan 
viimeistään 48 tuntia ennen matkan alka
mista tai jää saapumatta lähtöpa ika lle. 

Jos matkan järjestäminen on annettu 
jonkin matkatoimiston tehtäväksi , maksu
jen suorituksessa sekä toisaalta osanoton 
peruuttamisessa ja maksujen palauttami
sessa noudatetaan matkatoimiston sovelta
mia ehtoja. 

5 § 
Seuralla on oikeus peruuttaa matka, jos sen 
suorittamiselle tulee ylivoimai nen este (for
ce majeure) tai matkalle lähtijöiden määrä 
jää riittämätt ömäks i. Tällöin suoritetut 
maksut palautetaan ilmoittautuneille. 

6 § 
Ilmoi ttautuessaa n seuran järjestämälle 
matkalle jäsen sitoutuu noudattamaan tätä 
matkustussääntöä ja matkan aikana mat
kanjohdon ohjeita ja järjestelyjä. Matkan 
yleisestä suunnitelmasta poikkeava t eri
koistoi vomukset osanottajan on esitettävä 
ilmoittautumisen yhteydessä . Niiden to
teuttaminen on riippuvainen paikallisista 
olosuhteista matkakohteissa ja niistä ai
heutuneet lisäkustannukset suorittaa toivo
musten esittäjä . 

7 § 
Seura ei hyväksy järjestämillään matkoilla 
kasvien , taimien, pistokkaiden, siementen 
ym. kasvien os ien keruuta, ellei siihen ole 
saatu asianomaista lupaa. Kaikkeen keruu
seen tarvitaan lisäksi matkanjohtajan lupa. 

8 § 
Tätä matkustussääntöä rikko neet henkilöt 
voidaan hallituksen päätökseltä poissulkea 
seuran matkoilta määräajaksi. 

9 
Tämä matkustussääntö on hyväksytty 
13.9.1989 Dendrologian Seura - Dendro
logiska Sältskapet r.y.: n hallituksen ko
kouksessa ja sitä sovelletaan seuran järjes
tämillä matkoilla 13 .9. 1989 alkaen. 
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Dendrologian Seuran jäsenluettelo 1989 

Aaltio Leena , LEMPÄÄLÄ 
Aaltio Sampsa , LEMPÄÄLÄ 
Aalto Erkki, HELSINKI 
Aalto H. , VANTAA 
Aalto Hannu , NURMIJÄRVI 
Aalto Merja, LEPAA 
Aalto Terho, ORIMATTILA 
Aaltonen Antti, TURKU 
Aaltonen Kristiina, NAANTALI 
Aaltonen Liisa, VANTAA 
Aaltonen Mirja, VANTAA 
Aaltonen Varpu , KUHMOINEN 
Aapala Marja, OULU 
Aarnio Kauko, TAMPERE 
Aarnio Virpi, TAMPERE 
Aartolahti Mari , NURMIJÄRVI 
Aas Kaarina , ÅS, Norge 
Achren Reino, ESPOO 
Ahanen Katriina , TURKU 
Ahlroth Hillevi, TURKU 
Ahmio Kai , JOENSUU 
Ahokas Hannu, HELSI KI 
Ahola Jukka-Pekka, TAMPERE 
Ahola Pirjo, ESPOO 
Ahola Risto, VANTAA 
Ahonala Katariina , HELSINKI 
Ahonen Helena, JYVÄSKYLÄ 
Ahonen Olli, KAARINA 
Ahti Tauno , LAHTI 
Ahvenjärvi Juha, YLIVIESKA 
Aikio Anne-Riitta, TORVINEN 
Ailio Kalervo, KOUVOLA 
Aimola Nina, NURMIJÄRVI 
Airaksinen Pekka, HELSINKI 
Airamo Seija, VANTAA 
Airiainen Teuvo, PÄLKÄNE 
Airola Hannu, VANTAA 
Airola Jukka, HÄMEENLINNA 
Airola Matti , RAUMA 
Aitoila Ursula, TURKU 
Akkala Pasi , MÄKELÄ 
Alainen Tarja, HELSINKI 
Alanen Anneli, PIRKKALA 
Alanen Aulikki, HELSINKI 
Alanen Veli-Matti , KYRÖSKOSKI 
Alanko Pentti , HELSINKI 
Alanne Sirpa, LAHTI 
Alatalo Veijo, HELSINKI 
Alava Reino, TURKU 
Alho Susanne, ESPOO 
Aihejärvi Pekka, HELSINKI 
Alhola Leena, VANTAA 
Alm Esko, JYVÄSKYLÄ 
Alm Hannu , HELSINKI 
Andersson Bjarne, KARIS 
Andronikos Benedetta, VANTAA 

Antikainen Margit , HYVINKÄÄ 
Antikainen Minna, KAJAANI 
.Antila Eero, LEMPÄÄLÄ 
Antola Jukka, ESPOO 
Anttila Anneli, KOKEMÄKI 
Anttila Jouko, VANTAA 
Anttila Osmo , REISJÄRVI 
Anttila Timo, AURA 
Anttiroiko Irmeli , HELSINKI 
Apajalahti Päivi , HELSINKI 
Arkko Senja, ILMAJOKI 
Arohonka Tuula, KARHULA 
Aronsson Matti , PORI 
Artzen Maria , ÅBO 
Arvola Kalle , LIMI KA 
Askoiin Carita, ESPOO 
Asiamaa Kari , TURKU 
Asunta Anju , HELST KI 
Aurava Raili , SAVO LI NA 
Autere Ismo, HELSINKI 
Autio Aimo, MIKKELI 
Backman Bo, VA TAA 
Backström Harry, EDSEVÖ 
Bergman-Robertz Barbro, PORVOO 
Berninger Frank, HELSI KI 
Björk Pehr-Olof, ESPOO 
Björksten Christel , HELSINKI 
Björkvall Kurt , HELSINKI 
Blomberg Mats , PORVOO 
Blomberg Teija , KIURUVESI 
Bonsdorffvon Edvard, HELSINKI 
Bos Henrik, KANGASALA 
Byman Eeva, VANTAA 
Bäckström Johan , VANTAA 
Collan Jukka, KUOPIO 
Colliander Birger, HELSI KI 
Delany Kajja, ESPOO 
Dromberg Katrina , ESPOO 
Eitsi Eeva, HELSINKI 
Ekholm Gunnar, PAIMIO 
Eklund Harry, TURKU 
Ekola Elina, HELSINKI 
Ekasaari Jere , JÄMSÄ 
Elander Monica, HYRYLÄ 
Elenius Leena, SEI ÄJOKI 
Ellilä Kerttu , SÄKYLÄ 
Elo Kjrsi , HELSINKI 
Elo Maija, ESPOO 
Elomaa Pirkko-Liina, KONTIO 
Elomaa Tarmo, PUNKALAIDUN 
Elsilä Merita , RAUMA 
Emeth Mika , BJÖRKLI GE, Sverige 
Eramo Eino, FORSSA 
Erkamo Viljo, HELSI KI 
Erkinaro Heikki, OULU 
Erkinharju Merja , KOUVOLA 
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Erkkilä Erkki, HELSINKI 
Erkkilä Heli, TURKU 
Erkko Veikko, HELSINKI 
Ervola Kirsti, HELSINKI 
Eskola Marja-Riitta, HELSINKI 
Eurola Päivi, JOENSUU 
Eurola Seppo, MUHOS 
Fagerstedt Kurt, ESPOO 
Fagerström Rune, TURKU 
Federley Björn, HELSINKI 
Ferrn Ari, KANNUS 
Finnbäck Bo-Erik, VAASA 
Forsman Kari, OULU 
Fredriksson K A, TURKU 
Fri Börje, ESPOO 
Frilander Harry, HELSINKI 
Friman Kaj, HELSINKI 
Frändilä Teuvo, TURKU 
Förström Pia, ESPOO 
Gattberg Carl-Johan, HUHMARI 
Gattberg Laura, HUHMARI 
Grahn Sinikka, KAUNIAINEN 
Granström Camilla, ESPOO 
Gripenberg Ulla, HELSINKI 
Grönholm Leila, HYVINKÄÄ 
Grönholm Sonja, TOLKIS 
Grönlund Leena, LAMMI 
Gustafsson Heidi, MICHELSPILTOM 
Haansuu Pasi, HELSINKI 
Haapala Matti, FORSSA 
Haapanen Antti , HELSINKI 
Haapanen Matti, HELSINKI 
Haapanen Terttu, TURENKI 
Haapanen Ulla, TURKU 
Haapio Pentti, ESPOO 
Haavisto Jouko, FORSSA 
Haeggström Carl-Adam, ESPOO 
Hagman Helena, MAISALA 
Hagman Max., MAISALA 
Hagqvist Risto, LOPPI 
Hahkala Mirja, JYVÄSKYLÄ 
Hahkala Reijo, JYVÄSKYLÄ 
Haikkakoski Matti, IMATRA 
Haikonen Ensio, JYVÄSKYLÄ 
Haikonen Veli, LAHTI 
Raila Sirpa, HELSINKI 
Haimilahti Pertti, MIKKELI 
Haippo Leena, RAJAMÄKI 
Hakala Matti , MALLUSJOKI 
Hakaneo Kaima, TURKU 
Hakkarainen Matti, HELSINKI 
Hakkarainen Pirjo, HELSINKI 
Halkka Olli, HELSINKI 
Halko Leena, HELSINKI 
Hallaperä Pentti , HELSINKI 
Hallikainen Tapio, IMATRA 
Hallman Erkki, HELSINKI 
Halme Esa, VAASA 
Halme Päivi, ESPOO 
Haimi Silja, HANKO 
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Haltia Matti, HELSINKI 
Haltia Tuula, HELSINKI 
Haltia Ulla, HELSI KI 
Hangasmaa Sinikka, SEINÄJOKI 
Hanhela Pentti, OULU 
Hanhilahti Maria, HELSINKI 
Hanhiniemi Anne, RAISIO 
Rankamäki Liisa, KOSKENPÄÄ 
Hannelius Simo, HELSINKI 
Hannula Tina, ESPOO 
Rantunen Hanna, HELSINKI 
Harinko Jukka, LOHJA 
Harju Hannu, HELSINKI 
Harjuhahto Taina, OULU 
Harlahti Nina, ESPOO 
Hartikainen Kalle, HELSINKI 
Hartikainen Pentti, TURKU 
Hartikka Helena , ESPOO 
Hasunen Kaija, TE HOLA 
Hattuneo Sirpa, HELSINKI 
Hauturi Pentti, VUORELA 
Hava Ossi, SAARENTAUS 
Havas Paavo, OULU 
Havas-Matilainen Paula, HELSINKI 
Haverinen Aarne, KAATAMO 
Ravia Pasi, KUUSJOKI 
Hedman Riitta, PORI 
Heikinheimo Osmo, HÄMEENLINNA 
Heikinmatti Mauri , KEMI 
Heikinpalo Rainer, VALKEAKOSKI 
Heikkilä Anneli , ESPOO 
Heikkilä Eila, FORSSA 
Heikkilä Hannu, TURKU 
Heikkilä Heli , KUOPIO 
Heikkilä Lauri, SEI ÄJOKI 
Heikkilä Marjo, HELSI KI 
Heikkilä Pekka, PORI 
Heikkilä Pirkko, PORI 
Heikkinen Eino, OULU 
Heikkinen Jaakko, VANTAA 
Heikkinen Martti , VALKEAKOSKI 
Heikkinen Raimo, KYMI 
Heikkinen Ritva, VANTAAIN A 
Reinilehto Marja-Leena, KAJAANI 
Heino Arja, TURKU 
Heino Eero, ESPOO 
Heino Esa, ULLAVA 
Heino Rose-Marie, HELSINKI 
Heino Saini, MYNÄMÄKI 
Heinonen Elina, ESPOO 
Heinonen Jukka, KUHMOI E 
Heinonen Marita, HELSINKI 
Heinonen Marja, KAARI A 
Heinonen Pekka, HELSI KI 
Heinonen Tuija, HOLLOLA 
Heiramo Tuomas, HELSINKI 
Heiska Paula, TURKU 
Helleaho Hannu , VASARAINEN 
Hellsten Elina, HELSI KI 
Hellsten Jorma, PIIKKIÖ 
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Helminen Pertti , ESPOO 
Helmisaari Harry, HELSINKI 
Helosmaa Rami, TURKU 
Helynranta Leena, HELSINKI 
Hemgård Grete!, HELSINKI 
Hemmer Salme, HELSINKI 
Hemmilä Tuomo, URJALA 
Hentinen Hanna, HELSINKI 
Henttonen Sauvo , JANAKKALA 
Herlevi Erik, HELSINKI 
Hermas Anu, ESPOO 
Hermelin Sven, STOCKHOLM, Sverige 
Hernejärvi Pekka, KORPPOO 
Herrala Riitta-Leena, TURKU 
Hietakangas Tellervo , HÄRMÄ 
Hietalahti Visa, HELSINKI 
Hietanen Ismo, MOUHIJÄRVI 
Hietanen Juhani, HELSINKI 
Hiirsalmi Heimo, PIIKKIÖ 
Hiisivuori Christa, TAMPERE 
Hikipää Paula, LEPAA 
Hilden Leena, HARTOLA 
Hiltunen Matti , KLAUKKALA 
Hiltunen Ritva, OULU 
Hinneri Sakari , UUSIKAUPUNKI 
Hintikka Veikko, HELSINKI 
Hirsimäki Jyri, HELSINKI 
Hirvonen Irma, ORAVISALO 
Hirvonen Minna-Liisa, HELSINKI 
Hirvonen Oili , HAUHO 
Hirvonen Seija, OUTOKUMPU 
Hirvonen Seppo, MÄNTTÄ 
Hirvonen Tapani, JOENSUU 
Hirvonen Veijo, JYLHÄMÄ 
Hoffren Satu , LEPAA 
Hokka Henrik, LAUKAA 
Holm Christa, STJÖRDAL, Norge 
Holm Håkan, ESPOO 
Holmberg Carl, HELSINKI 
Holmberg Ebba, HAUKILA 
Holmberg Gunilla , HAUKILA 
Holmberg Ilpo, KORSO 
Holmberg Maria, TURKU 
Holmberg Marianne , TURKU 
Holopainen Hannu , HELSINKI 
Holopainen Jarmo, KUOPIO 
Holopainen Raija , HELSINKI 
Honkakoski Pekka, KOPSA 
Honkala Pirkko, FISKARS 
Honkanen Asser , ESPOO 
Honkanen Erkki, ESPOO 
Honkanen Martti , KYLMÄLÄ 
Hoogesteger Jan , VANTAA 
Horelli Johanna, HELSINKI 
Horkka Leila, KÄRKÖLÄ 
Hovi Liisa, VANTAA 
Hrasko Zuzana , ESPOO 
Hubl in Patrick , KUOPIO 
Huikuri Marja, JOENSUU 
Hulden Mårten , HELSINKI 

Huovinen Juha, VIHTI 
Huovinen Keijo , HELSINKI 
Huovinen Pertti, VANTAA 
Huppunen Reijo , KANGASALA 
Hurmerinta Peter, HELSINKI 
Hurmerinta Ulla, NURMES 
Husso Tuija, PIIKKIÖ 
Huttunen Annamari, MIKKELI 
Huttunen Hannu, SONKAJÄRVI 
Huttunen Markku, VIINIJÄRVI 
Huttunen Pirkko, HÄMEENLINNA 
Huttunen Satu, KEMPELE 
Huuri Olavi, HELSINKI 
Huurinainen Seppo, MIKKELI 
Huuska Päivi, TAMPERE 
Huuskonen Mervi , ESPOO 
Huuskonen Rauno, KONTIOLAHTI 
Hyppänen Martti, HARTOLA 
Hyppölä Liisa , TAMPERE 
Hyrskylahti Taina , MERIKARVIA 
Hytönen Annikki , TURKU 
Hytönen Jyrki, KA NUS 
Hytönen Lea, HELSINKI 
Hyvärinen Ari, OULU 
Hyvärinen Juha, VARKAUS 
Hyvönen Olavi , HELSINKI 
Hyvönen Sari, KERAVA 
Hyytiäinen Jouko, JYVÄSKYLÄ 
Häggman Juhani, KOLARI 
Häggman Leo, MÄNTTÄ 
Häkkinen Heikki , NYKÄLÄ 
Häkkinen Raija , JYVÄSKYLÄ 
Häme Leena, YLÖJÄRVI 
Häme Olavi, YLÖJÄRVI 
Häme Tuomas, HELSINKI 
Hämet-Ahti Leena, HELSINKI 
Hämäläinen Aija, HYRYLÄ 
Hämäläinen Pirjo, TURKU 
Hämäläinen Raija, PYHTÄÄ 
Hämäläinen Ritva, KUOPIO 
Hänninen Arja, MIKKELI 
Hänninen Kari, KA NO KOSKI 
Hänninen Päivi , ROVANIEMI 
Hänninen Reino, KERAVA 
Hänninen Timo, MIKKELI 
Härkönen Eero, HYVINKÄÄ 
Härkönen Elina, ESPOO 
Härkönen Marja, ESPOO 
Härkönen Ritva, HYVINKÄÄ 
Hörkkö Juha, VINKKILÄ 
Ihantola Olli , KARSTULA 
Ihantola Risto, KORTEJOKI 
Iinatti Auli , OULU 
Iiramo Sonja, VA TAA 
Iisakkila Leena, HELSI KI 
Iittanen Veikko, VESIJAKO 
Ikkala Lauri, HÄMEENLINNA 
Ikäläinen Outi , ESPOO 
Ikävalko Johanna , ESPOO 
Ikävalko Verna, KLAUKKALA 
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Ilen Pekka, TURKU 
Ilola Rita, VALKEAKOSKI 
Ilonen Kaisu, HELSINKI 
Ilonoja Eeva, KIMOLA 
Impineo Marianne, JOUTSA 
Ingervo Jussi, ESPOO 
Inkinen Terttu, SÄKYLÄ 
Innola Anna, REILA 
Iskanius Riika, VANTAA 
Isoaho Antti, HYVINKÄÄ 
Isola Sirpa, HAILUOTO 
Itkonen Leena, ESPOO 
Jaara Raimo, OULU 
Jakamo Maarit , PIETARSAARI 
Jalas Jaakko, HELSINKI 
Jansson Jonoa, HÄMEENLINNA 
Jarnila Petteri , SÄÄKSJÄRVI 
Jauhiainen Hannes, LAPINLAHTI 
Jauhiainen Mikko, HELSINKI 
Jauhiainen Seppo, KERAVA 
Joas Kurt, PYHTÄÄ 
Joentausta Päivi, NASTOLA 
Johanson Christel, HELSNKI 
Johansson Tuula, HÄMEENLINNA 
Jokela Paul , HELSINKI 
Jokinen Ari, TAMPERE 
Jokinen Pirkko, HELSINKI 
Jokinen Reijo, HÄMEENLINNA 
Jokinen Taina, 'JÄMSÄ 
Jokinen Tuula, JÄMSÄ 
Jokipii Marja, VANTAA 
Juhola Jukka, OTAVA 
Junikka Leo, HELSINKI 
Junkkari Jaana, KAJAANI 
Junnila Saila, TURKU 
Junnila Seppo, HAAPAJÄRVI 
Juonalainen Terttu, RAISIO 
Jurvelin Niilo, SÄRKIJÄRVI 
Juslin Disa, VANTAA 
Jussila Ritva, HELSINKI 
Juuti Marjatta, KUREJOKI 
Juvonen Aulis, KLAUKKALA 
Jyränkö Pekka, HELSINKI 
Jäntti Pirkko, HELSINKI 
Järvenranta Jari, RAISIO 
Järventausta Kari, VALKEAKOSKI 
Järvinen Annika, ESPOO 
Järvinen Irma, HELSINKI 
Järvinen Jari , HÄMEENLINNA 
Järvinen Jutta, PÖRTOMAARI 
Järvinen Tapio, SALO 
Järviniemi Jukka, PUTKILAHTI 
Jääskeläinen Ismo, VARKAUS 
Jääskeläinen Timo, JOENSUU 
Jönson Monica, HELSINKI 
Kaarna Pertti, HELSINKI 
Kaarniemi Teppo, MIKKELI 
Kaarteenaho Pirkko, HELSINKI 
Kahila Pirkko, VANTAA 
Kaila Panu, HELSINKI 
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Kaipainen Niilo, JYVÄSKYLÄ 
Kaitanen Juha, TURKU 
Kaitera Juha, HELSINKI 
Kaitila Heikki, LAHTI 
Kaituri Tuula, PORI 
Kajan Eino, KERAVA 
Kakkonen Erkki, PORVOO 
Kalaoja Mauri, KEMPELE 
Kalela-Brundin Maarit, KLEPPE, Norge 
Kalland Fred, KUUSANKOSKI 
Kailankari Urpo, VANTAA 
Kallio Eila, PIIKKIÖ 
Kallio Esa, LEPAA 
Kallio Paavo, TURKU 
Kallio Tapio K, PIIKKIÖ 
Kalliola Ilona, MÄNTSÄLÄ 
Kalliola Martti , MÄ TSÄLÄ 
Kamppila Päivi, HELSI KI 
Kanerva Tiina, HELSI KI 
Kanerva-Peisa Helena, KORPPOO 
Kangas Esko, HELSI KI 
Kangas Jaakko, PÄLKÄ E 
Kangas Tuula , OULU 
Kangaspuuta Kaj , VA TAA 
Kanninen Heli , SUO E JOKI 
Kanninen Markku, HELSINKI 
Karakoski Jussi, ESPOO 
Karhiniemi Annel.i, SÄKYLÄ 
Karhiniemi Reijo, SÄKYLÄ 
Karhu Niilo, HELSINKI 
Karhu Seija-Maarit, HELSINKI 
Karhunen Eeva, TURKU 
Karhunen Kari, RAISIO 
Karisalo Vesa, HELSI KI 
Karisto Maria, HELSI KI 
Karjalainen Eeva, HELSI KI 
Karjalainen Heikki, ESPOO 
Karjalainen Jouko, OULU 
Karjalainen Sirpa, JYVÄSKYLÄ 
Karkela Lea, KERAVA 
Karlsson Göran, BROMARV 
Karlsson Kaj, MÄ TTÄ 
Karoniemi Mervi , ÄITSAARI 
Karppi Sanna, MAUKKULA 
Karppinen Alpo, TAMPERE 
Karttunen Esko, RÖ KÖNVAARA 
Karttunen Veijo, SUO E JOKI 
Kastu Merja , AA TALI 
Kasurinen Leena, TAMPERE 
Kasvi Antero, PAATTINE 
Kasvi Amo, TURKU 
Katainen Tapani, HA KASALMI 
Kattelus Airi , KOTKA 
Katvisto Seppo, HELSI KI 
Kauhanen Minna, OULU 
Kauhanen Uuno, SIILI JÄRVI 
Kaukolinna Heimo, HELSI KI 
Kaukonen Ahti, HELSI KI 
Kaukovirta Erkki, HELSI KI 
Kauppi Matti, OULU 
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Kauppila Aulikki, HELSINKI 
Kauppila Hilkka, KARKKILA 
Kauppila Seppo, TURKU 
Kauppinen Hannele , VUORELA 
Kauppinen Satu , VETELI 
Kauranen Hely, VANTAA 
Kauranen Pirjo, JYVÄSKYLÄ 
Kaurila Heikki , NUMMELA 
Kavalto Markku, PIIKKIÖ 
Kekkonen Lauri , MUURLA 
Keko Ilkka, VANTAA 
Kellari Hannaleena, ORIVESI 
Kemppainen Eija, ESPOO 
Kemppainen Esko, OULU 
Kemppi Kristiina , KERAVA 
Kerppola Klaus, KANGASALA 
Keskinen Harri , TAMPERE 
Keskinen Milja, HELSINKI 
Kestilä Annikki , OULU 
Ketola Marjo, LOIMAA 
Kettunen Jorma, HELSINKI 
Kettunen Taina, HELSINKI 
Keurulainen Irja, HYTÖLÄ 
Keynäs Kalevi , HANKO 
Kiiskinen Päivi, OULU 
Kiljander Kari, JOKELA 
Kiljunen-Siirola Raisa , LAUNONEN 
Kilpiö Elina, HELSINKI 
Kinnanen Hilma, PIIKKIÖ 
Kinnunen Heli , SAARENTAUS 
Kippo Kirsi , ESPOO 
Kirkus Christel , HEVONPÄÄ 
Kittilä Raija , LUMIJOKI 
Kiuru Heikki , NURMIJÄRVI 
Kiuru Henna, IITTALA 
Kivekäs Liisa, TAMMISAARI 
Kivi Tuuli , HELSINKI 
Kivikko Riitta , TURKU 
Kivilahti Osmo, ROVANIEMI 
Kivimäki Juha, LEPAA 
Kivinen Marjo, HELSINKI 
Kivinen Pirkko, ÄHTÄRI 
Kiviniemi Päivi, HELSINKI 
Kiviniemi Virpi, LEPAA 
Kivioja Arvo, ESPOO 
Kivisaari Tero, HELSINKI 
Kivistö Pauli , SORAMÄKI 
Klaavuniemi Jari , KUIVANIEMI 
Klemola Ismo, KARHULA 
Klenberg Dorrit , HELSI KI 
Knape Bo , POHJANKURU 
Knape Ernst, POHJANKURU 
Knape Melita, POHJANKURU 
Knuutila Tuulikki , VANTAA 
Knuutila Raija , LOIMAA 
Knuuttila Pekka, LAHTI 
Kohonen Riitta , LAPPEE RANTA 
Koikkalainen Jari, LEPSÄMÄ 
Koiranen Kimmo, HYVI KÄÄ 
Koistinen Heikki , HELSINKI 

Koistinen Marja, HELSINKI 
Koistinen 0 A, IMATRA 
Koivisto Reetta , TURKU 
Koivistoinen Mikko , HELSINKI 
Koivula Anne, ESPOO 
Koivuniemi Antti, MAULA 

. Kokko Hannu , OULU 
Kokko Lauri , ROVANIEMI 
Kolari Veli, HELSINKI 
Kolarovic Svetislav, LEMPÄÄLÄ 
Kolehmainen Ulla-Maija, OTAVA 
Kolhinen Markku, ESPOO 
Kolkka Kimmo , KARKKILA 
Kolkki Seppo , KAUNIAINEN 
Konttinen Kyösti , SUONENJOKI 
Konttinen Nina, ESPOO 
Kooij van der Wim , INKOO 
Kopo Salla, HÄMEE LIN A 
Koponen Aune, HELSINKI 
Koponen Hilkka , NURMIJÄRVI 
Koponen Martti , NURMIJÄRVI 
Koponen Martti , HELSINKI 
Koponen Timo, HELSINKI 
Koppanen Anni , KEMPELE 
Korhonen Jyrki , RA VIJOKI 
Korhonen Marjut , JOENSUU 
Korhonen Nelly, ESPOO 
Korhonen Pekka, PIEKSÄMÄKI 
Korkeamäki Hannu, LAPUA 
Korpiaho Eila , KUOHU 
Korte Antti , VEIKKOLA 
Kortelahti Marketta, LAITILA 
Kortelainen Päivi , IMATRA 
Kortesharju Jouko, KOLARI 
Kortteinen Minna, LEPAA 
Koski Henry, ESPOO 
Koski Veikko, KERAVA 
Koskikallio Vesa, KERAVA 
Koskimäki Antti, RIIHIMÄKI 
Koskinen Aarre, PIIKKIÖ 
Koskinen Ahti, TAMPERE 
Koskinen Asko, KERAVA 
Koskinen Harri , HÄMEE LINNA 
Koskinen Jukka , KAARINA 
Koskinen Tuula , VA TAA 
Koskiniemi Erkki , VANTAA 
Kost ia Anu , NURMIJÄRVI 
Kotanen Esa, LAPPEENRANTA 
Kotaniemi Jukka, TUULOS 
Kotiranta Hillevi , JYVÄSKYLÄ 
Kotiranta Veikko, JYVÄSKYLÄ 
Krannila Anssi, OTAVA 
Krook Aila , RAAHE 
Kuha Laura, ESPOO 
Kuhlberg Martti , HELSINKI 
Kuhmonen Seija , RAISIO 
Kuittinen Risto, ESPOO 
Kuitunen Tarja, KA GAS IEMI 
Kuitunen Tuomo , JYSKÄ 
Kujala Kirsi , PUKKILA 
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Kukkola Annikki, VANTAA 
Kukkola Iiris, BILLNÄS 
Kukkonen Ilkka , ESPOO 
Kulju Matti, OULU 
Kumlin Tom, ESPOO 
Kumpulainen Arja, ORIPÄÄ 
Kumpulainen Raija , JYVÄSKYLÄ 
Kumpulainen Timo, MIKKELI 
Kunttu Aimo, HELSINKI 
Kuokka Ilpo, HELSINKI 
Kuoppala Tiina, HELSINKI 
Kuosmanen Asta, JÄRVENPÄÄ 
Kupari Marja, SÄYNÄTSALO 
Kurkela Pekka, FORSSA 
Kurkela Sirkka, VAMMALA 
Kurki Seija, HELSINKI 
Kurttila Terttu, II 
Kuuppo Hellevi, HELSINKI 
Kuusisto Kimmo, HELSINKI 
Kymäläinen Jorma, HELSINKI 
Kyrklund Ritva, HELSINKI 
Kytökivi Seppo, ESPOO 
Kytöniemi Antti, TAMPERE 
Kytövuori Ilkka, HELSINKI 
Kytövuori Tapio, KELLO 
Kyöstilä Maarit, ESPOO 
Kyötikki Jorma, VIROLAHTI 
Kähkönen Marjaana, KUHMO 
Kähönen Outi, ESPOO 
Kärenmäki Risto , PAIMELA 
Kärkkäinen Arto, HELSINKI 
Kärkkäinen Jaana, POSIO 
Kärkölä Veli-Pekka, PARKANO 
Kärppä Pekka, MALMÖ, Sverige 
Kääntönen Matti, TAMPERE 
Kääriä-Fischer Li isa, KIVINIEMI 
Kääriäinen Jukka, HEINÄVESI 
Kääriäinen Liisa, KUOPIO 
Köpman Tuuli, ESPOO 
Laakkonen Laura, JOENSUU 
Laakso Ari, HIISI 
Laakso Kirsi , HELSINKI 
Laakso Sirpa, JÄMSÄ 
Laaksonen Heikki, KARHULA 
Laaksonen Martti, JYVÄSKYLÄ 
Laamanen Kari, PIRKKALA 
Laatta Erkki, HELSINKI 
Laatta Jaana, PILPALA 
Lagerbohm Kåre, KITTILÄ 
Lagerström Börje, WIEN, Austria 
Lahdenranta Marketta, KUOPIO 
Lahtela Veikko, HAMINA 
Lahti Lea-Liisa, HEINOLA 
Lahti Sakari, LAPUA 
Lahti Tapani, HELSINKI 
Lahtinen Irmeli, LAKIALA 
Lahtinen Kyllikki, KUOHU 
Lahtinen Pertti , HELSINKI 
Lahtonen Tapio, TAMPERE 
Laine Jaana, HELSINKI 
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Laine Jouko, TAIVASSALO 
Laine Kyllikki, JOKIHAARA 
Laine Lalli , ESPOO 
Laine Lauri , KUOPIO 
Laine Liisa, HELSINKI 
Laine Unto, TURKU 
Laitila Anita, MIILUNRA TA 
Laitinen Anneli , LEPAA 
Laitinen Eija, HELSI KI 
Laitinen Veikko, JÄRVENPÄÄ 
Laila Tuomo, JÄRVE PÄÄ 
Lampinen Pekka, HÄMEENLIN A 
Lampinen Petri , TAMMELA 
Lampinen Raino, HELSI KJ 
Lankia Hannele, VEHMERSALMI 
Lappalainen Iiris , HELSINKI 
Lappi Esko, LIEKSA 
Lares Juha, HELSI KI 
Larinmäki Pekka, JÄMSÄ 
Larsson 0, HELSI KJ 
Larsson Sven, TÄBY, Sverige 
Latva Janne, INKEROINE 
Laukkanen Marja-Leena, KUOPIO 
Lauren Christina, ESPOO 
Laurila Arto, NURMIJÄRVI 
Laurila Pekka, ESPOO 
Lehesaho-Rautio Hanna, KUOPIO 
Lehesmaa Pirkko, HYRYLÄ 
Lehmonen Anita, HELSI KJ 
Lehmushovi Aaro , PAIMIO 
Lehmusvuori Merja , UMMI E 
Lehtijärvi Asko, ESPOO 
Lehtimäki Jyrki , POHJANKURU 
Lehtinen Leo, TAMPERE 
Lehtinen Maija, HELSI KJ 
Lehtinen Seija, LEPAA 
Lehtinen Tuovi, VA TAA 
Lehtiniemi Tapio, ESPOO 
Lehtivuori Aaron, ESPOO 
Lehto Jouko, PUNKAHARJU 
Lehtomaa Leena, TURKU 
Lehtonen Jukka, KELLOKOSKI 
Lehtonen Pirkko, HELSI KJ 
Lehtonen Tarja, VANTAA 
Lehväslaiho Tuure, HELSI KJ 
Leidenius Jouni, ESPOO 
Leikas Ri itta, LAPPEE RANTA 
Leikola Marjatta, MO TOLA 
Leikola Matti , HELSI KJ 
Leimu Pirkko, HELSI KI 
Leino Tarja, LOPPI 
Leinonen Kirsti , EURAJOKI 
Leivo Anneli, KERAVA 
Lemmetty Anne, FORSSA 
Lempiäinen Terttu, TURKU 
Lemström Jarmo, ESPOO 
Lepistö Martti, VA TAA 
Lepola Katariina, KEHRO 
Leppäkorpi Helvi , JYVÄSKYLÄ 
Leppälä Vesa, IITTALA 
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Leppänen Arvo, KUOHU 
Leppänen Eija, KOUVOLA 
Leppänen Laura, JÄMSÄ 
Leppänen Sauli , ESPOO 
Leppänen Seppo, KATINALA 
Leppänen Seppo, VÄÄKSY 
Leskelä Liisa, HELSINKI 
Leskinen Arja, MIKKELI 
Leskinen Ilpo, MIKKELI 
Leskinen Pekka, HELSINKI 
Lestelin Kaija , SAMMATTI 
Lievonen Kari, PORLAMMI 
Liitola Pertti , RAISIO 
Liljeblad Marika, ESPOO 
Liljeqvist Lasse, KOTKA 
Li!landt Bo-Göran, KRISTINESTAD 
Lindberg Göran, VAIVIO 
Lindberg Henrik, ESPOO 
Linden Bo-Eric, PARAINEN 
Linden Carl-Johan, SJUNDEÅ 
Linden Irma , JÄRVENPÄÄ 
Linden Leena, HELSINKI 
Linderoos Anne, VANTAA 
Lindgren Seppo, HALKIA 
Lindh Armi, KAJAANI 
Lindhe Sten-Erik, STOCKHOLM, Sverige 
Lindholm Annika, EKENÄS 
Lindholm Leo , KIRKNIEMI 
Lindholm Tapio, HELSINKI 
Lindqvist Gunvor, ESPOO 
Lindroos Heikki, JÄRVENPÄÄ 
Lindroth Ebba, KIMITO 
Lindström Stefan, ESPOO 
Linkoaho Tina, VANTAA 
Linna Heikki , ASKOLA 
Linnaluoto Leila, TURKU 
Lintu Anitta , HILTULANLAHTI 
Lipasti Marja-Leena, KAUHAJOKI 
Lipponen Pertti , JOUTSENO 
Liski Jari , HELSINKI 
Littunen Anne, RAUMA 
Liukkonen Ri itta , MIKKELI 
Lohrum Kurt , HESINKI 
Loiva Risto, PÖRSÄNMÄKI 
Lokki Juhani , HELSINKI 
Lokonen Pentti , ESPOO 
Lomma Kalevi , JÄRVENPÄÄ 
Louhelainen Jari, ESPOO 
Louna Timo, HELSINKI 
Lounamaa Maija , ESPOO 
Luhtanen Erika, IMATRA 
Lumenko Harri, KEURUU 
Lumme-Lahti Tanja, PIIKKIÖ 
Lundberg Riitta, PIISPANRISTI 
Lunden Hilve, NUMMELA 
Lundgren Seppo, NOUSIAINEN 
Luoma Keijo , RÖNKÖNVAARA 
Luostarinen Katri, HELSINKI 
Luostarinen Pia, LEPAA 
Luostarinen Terho, SAVONLINNA 

Luotonen Aila, TURKU 
Luttinen Rea, ESPOO 
Luukinen Raila , VANTAA 
Luukkainen Olavi , ÖSTERSUNDOM 
Lyijyneo Erkki, MUHOS 
Lyyra-Jokinen Katri, ESPOO 

. Lyytikäinen Jukka, VANTAA 
Lähteenmäki Pekka, MUHOS 
Lönegren Gerd , ESPOO 
Lönnberg Githa, STRÖMMA 
Maasalo Kirsi, MYLLYKOSKI 
Mahlamäki Maija, KUREJOKI 
Mahaala Marko, URJALA 
Majava Ulla, TAIVALKOSKI 
Makkonen Olli , ESPOO 
Makkonen Sari, KITEE 
Malinen Pasi, LEPAA 
Mallon Lothar, ESPOO 
Malmi Jukka, TURKU 
Mannerkorpi Markku, LEMU 
Mannerla Meri, HELSINKI 
Manninen Marja, HELSINKI 
Mappes Johanna, JYVÄSKYLÄ 
Mappes Tapio , JYVÄSKYLÄ 
Markkanen Jussipekka, MAA VESI 
Markkula Pekka , HELSINKI 
Marsela Jari , ORIVESI 
Martikainen Irja, HELSINKI 
Martikainen Pentti , OULU 
Martikainen Vappu, OULU 
Martiskainen Irene, JOENSUU 
Martola Stina, HELSINKI 
Matikainen Arto, ETELÄ-PETRUMA 
Matila Airi, HELSINKI 
Mattila Päivi, HELSINKI 
Mattila Raija, TURKU 
Mattila Saara, TAMPERE 
Maukonen Raakel , KUOPIO 
Maunula Jukka, KOKKOLA 
Mauria Holger, HELSINKI 
Melamies Kauko, ROVANIEMI 
Menoa Harri, KUO RTTI 
Merikaila Irene, HELSINKI 
Meriluoto Markku, LAHTI 
Merilä Juha, JOENSUU 
Meriläinen Eino, KARSTULA 
Merivuori Tuula-Maria , HELSINKI 
Mero-Palviainen Aura, LEPAA 
Metsola Pekka, HELSI KI 
Metsola Solmu, SILTAKYLÄ 
Metsämuuronen Markku, KYMI 
Metsänheimo Katariina, OULU 
Metsäpuro Heikki, TAMPERE 
Mettala Eeva, LEPAA 
Mettälä Jouko, UUSI-VÄRTSILÄ 
Michelsen Peter, LAHTI 
Miettinen Heikki, KARKKILA 
Miettinen Katri , SU ILA 
Miettinen Tuija, IMATRA 
Mikkola Lauri , TAMPERE 
Mikkola Marja , OUSIAI EN 
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Mikkola Marja, HELSINKI 
Mikkonen Mauri , HELSINKI 
Mikkonen Sirpa, TAMPERE 
Mikkonen Taina, KEMPELE 
Mikkonen Tuula, HELSINKI 
Mikola Jouni , HELSINKI 
Mikola Liisa, HELSINKI 
Mikola Peitsa, HELSINKI 
Mitikka Marja-Liisa, KAUSALA 
Miyazawa Toyohiro, KORKEAKOSKI 
Mohell Raija, VANTAA 
Mononen Sinikka, HELSINKI 
Moring Monica, ESPOO 
Muhonen Timo, VANTAA 
Muona Outi , OULU 
Muotiala Pekka, KAUNIAINEN 
Murto Risto, HELSINKI 
Murtovaara Erkki, HAMINA 
Mustalahti Aimo, LOHJA 
Mutanen Erja, JYVÄSKYLÄ 
Mutila Eija, VIRRAT 
Muttilainen Helena, HELSINKI 
Muurinen Vesa, IHODE 
Muuttomaa Elina, HELSINKI 
Muuttomaa Risto, SIIKAINEN 
Myöhänen Pekka, HÄMEENLINNA 
Mäenpää Pirkko, ISO-VIMMA 
Mähönen Marjukka, HELSINKI 
Mäkelä Katariina, HELSINKI 
Mäkelä Leena, VÄHÄKYRÖ 
Mäkelä Liisa, VANTAA 
Mäkelä Matti, HELSINKI 
Mäkelä Matti , MUSTIO 
Mäki Alpo, OTAJOKI 
Mäki-Arvela Seppo, PORI 
Mäkilä Johanna, JOKIOINEN 
Mäkinen Ahti , VANTAA 
Mäkinen Jouko, ESPOO 
Mäkinen Kirsi, HELSINKI 
Mäkinen Markku, HAUHO 
Mäkinen Sari, YLISTARO 
Mäkinen Seppo, TURKU 
Mäkipentti Ilkka, ESPOO 
Mäkirinta Urho, OULU 
Mäkitie Matti , IMATRA 
Mäkitie Sole, IMATRA 
Mäkynen Anne, HELSINKI 
Määttänen Heikki, HELSINKI 
Määttänen Yrjö, HELSINKI 
Nahkola Annamari, NOKIA 
Napola Marja-Leena, LÄYLIÄINEN 
Nenonen Martti , KUOPIO 
Nielikäinen Pertti , HELSINKI 
Niemi Timo, KOTKA 
Nieminen Annikki , VANTAA 
Nieminen Arvi, NAANTALI 
Nieminen Markku, PÄLKÄNE 
Nieminen Olavi, PORI 
Nieminen Reijo, JYVÄSKYLÄ 
Nieminen S G, ESPOO 
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Nieminen Seppo, YLÖJÄRVI 
Nieminen Sirpa, VAHANKA 
Niini Kustaa , SKURU 
Niini Sara, HELSINKI 
Niinimäki Anna, HELSINKI 
Niinimäki Laura, LAMMI 
Niinimäki Marja, TURKU 
Nikander Toini , TAMPERE 
Nikkanen Teijo, PUNKASALMI 
Nikulainen Kari , ESPOO 
Nippala Tapani, PERNIÖ 
Niskanen Anna-Maija, HELSINKI 
Niskanen Kyösti, YLIVIESKA 

ordling Gösta, SALO 
Norja Anna, VAASA 
Nerokorpi Yrjö, ROVANIEMI 
Nukari Terttu , HELSINKI 
Nummelin Matti, JOKELA 
Nummi Aimo , VANTAA 
Nummi Elina, HELSINKI 
Numminen Erkki, RIIHIMÄKI 
Nuoranne Anneli, KUOPIO 
Nuorteva Heikki, HELSI KI 
Nuorteva Matti , HELSI KI . 
Nuotio Aino-Kaisa, HÄMEENLINNA 
Nurmi Jaakko, HELSINKI 
Nurmi Kari , HAMARI 
Nurmi Leena, HELSINKI 
Nurmi Sanna, TURKU 
Nurmi Satu, PAIMIO 
Nurmi Seppo , HELSINKI 
Nurmi Tarja, HELSINKI 
Nurmilaakso Heikki, ESPOO 
Nurminen Matti , HELSINKI 
Nurminen Tuulikki, TURKU 
Nuutero Juha, VESILAHTI 
Nygren Reijo, HELSINKI 
Nygård Maria, VÄHÄKYRÖ 
Nykänen Maire, JYVÄSKYLÄ 
Nymalm Birger, ESPOO 
Nyman Mervi , HELSINKI 
Nyyssönen Mervi , LEPPÄVIRTA 
Ohela Kalervo, LAPPEENRANTA 
Ohenoja Esteri, OULU 
Ohenoja Martti, KIIMINKI 
Oikarinen Seija, HELSI KI 
Oinonen Erkki, KUOPIO 
Oinonen Kirsti , KUOPIO 
Ojanen Kaarina, PÄIJÄLÄ 
Ojansuu Aino, KEIKYÄ 
Oksanen Kari , PALOKKA 
Oksanen Matti , VA TAA 
Oksanen Paula, ESPOO 
Oksanen Sisko, VA TAA 
Oksanen-Peltola Leeua , HELSINKI 
Olkanen Paavo, LAUKKOSKI 
Olkkola M, HELSI KI 
Oikkonen Tauno, HAM ULA 
Ollila Aimo, OULU 
Ollinmaa Paavo, JÄRVE PÄÄ 
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Ormio Hannu, HELSINKI 
Oskarsson Ole, VANTAA 
Osola Ilona, KARHULA 
Otsamo Antti, KORKEAKOSKI 
Ouni Kaarlo , TAMPERE 
Paajanen Leena-Kaisa, MATKU 
Paarlahti J aana, HOLLOLA 
Paasikallio Kirsti, HELSINKI 
Paasivirta Raija , VANTAA 
Paaskunta Ulla, TURKU 
Paasonen Tuija, PIETILÄ 
Paavilainen Eero, VANTAA 
Paavola Pekka, LAHTI 
Pajamäki Jaakko, HYRYLÄ 
Pajari Jukka-Pekka, KORIA 
Pajari Kaisu , HELSINKI 
Pajarre Ritva , PIRKKALA 
Pajunen Pasi, HELSINKI 
Pakarinen Eeva, LEPAA 
Pakarinen Eino, LEPAA 
Palervo Marja-Leena, ESPOO 
Palmu Eija-Riitta, HELSINKI 
Palo Harri , HELSINKI 
Palojärvi Eila, LAHTI 
Palva Vuokko, KAUNIAINEN 
Pankka Reijo, JOENSUU 
Panu Jorma , VAASA 
Parkkali Terhi , KARTANO 
Parkkari Terttu, HELSINKI 
Parkkulainen Eija, OULU 
Parmala Mauri, ESPOO 
Pamela Ari, SUOMUSSALMI 
Paronen Susanna, HELSINKI 
Partanen Tiina , SUKEVA 
Partinen Marja, LAPPEENRANTA 
Parviainen Tiina , HAARAJOKI 
Parviala Johanna, HELSINKI 
Paukkonen Katri, OULU 
Paukku Nina, HELSINKI 
Paulus Tarja, NUUTAJÄRVI 
Pehkonen Irja , ALATEMMES 
Pehkonen Jukka, KOUVOLA 
Peitsalmi Maija, HÄMEENLINNA 
Pekkala Tuula, OULU 
Pekuri Antti, HAMINA 
Pelkonen Esko, ESPOO 
Pelkonen Marita , KOLKKI 
Pellinen Kerttu , HELSINKI 
Peltola Ilmo , HELSINKI 
Peltola Satu , JÄRVENPÄÄ 
Peltonen Eeva, HELSINKI 
Peltonen Pietari , ESPOO 
Peltonen Sari , PORLAMMI 
Peltonen Unto, MARJAKYLÄ 
PennaJa Ritva-Liisa, LIMI KA 
Pennanen Auli, IKKALA 
Penttinen Minna, ORIVESI 
Pere Anja, ISO-VIMMA 
Perko Anna-Kaarina , VIRRAT 
Perttunen Kaisa-Marja, HELSINKI 

Perälä Elvi , HELSINKI 
Perälä Tuula, LAHTI 
Perälä Veikko, KARKKILA 
Pesonen Esa , HÄMEENKYRÖ 
Pesonen Soili , TUUSNIEMI 
Pessala Tapani , PIIKKIÖ 
Pessi Eero , OHKOLA 
Peteri Sirkka-Liisa , HIRVAS 
Pettinen Päivi , KANGASNIEMI 
Pietikäinen Heikki , VANTAA 
Pietilä Kalle, YLÖJÄRVI 
Pietiläinen Lahja, TURENKI 
Piha Helena, VIC, Australia 
Pihkanen Petteri, RENKO 
Pihlajavaara Raimo, RAUMA 
Pi iparineo Raila, ROVANIEMI 
Piirainen Juhani , RAISIO 
Piirainen Mikko, ESPOO 
Piiroinen Yrjö, JOENSUU 
Piironen Pekka, JOENSUU 
Piironen Tuomas, HELSINKI 
Piispala Eija, VAASA 
Pikkarainen Auli , MIKKELI 
Pilz Leo, HELSINKI 
Pipatti Ari, RAVATTULA 
Pirhonen Jaana, HELSINKI 
Pirhonen Martti , HELSI KJ 
Pirhonen Ritva , KANGASALA 
Pirinen Anna-Liisa, JOENSUU 
Pirttinen Heini , KARSTULA 
Pispa Marjaana, HELSINKI 
Pispa Raili , KYMINLIN A 
Pitkälahti Riku , KOUVOLA 
Pitkänen Anja, HELSINKI 
Pitkänen Esa, KERAVA 
Pitkänen Matti , LAITIKKALA 
Pohjakallio Kari, ESPOO 
Pohjo la Heikki , ESPOO 
Polkutie Anja , KISTA , Sverige 
Porki Ari , KAIPOLA 
Pousi Juhani, SAARENTAUS 
Prehti Antti, KAUVATSA 
Prehti Marja, KAUVATSA 
Priha-Immonen Ulla, VANTAA 
Puhakainen Petter, HELSI KJ 
Puhakka Seija , SIILI JÄRVI 
Puhtila Ossi, NAA TALI 
Pukari Tommi, LEPAA 
Pulkkinen Airi , TURKU 
Pulkkinen Arto, LAPPEENRANTA 
Pulkkinen Kalevi , VAAJAKOSKI 
Pulkkinen Keijo, HELSINKI 
Pulkkinen Leena, JOE SUU 
Pulkkinen Merja, HELSINKI 
Pulkkinen Pasi , MIKKELI 
Pulkkinen Saku , KIRJAVALA 
Punta-Partanen Leena, TURKU 
Puntila Matti , IITTALA 
Puputti Ilpo, TENHOLA 
Puranen-Rahmel Ulla, ESPOO 
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Purola Urpo , ITÄKYLÄ 
Pursiainen Pentti , KARHULA 
Puska Reetta, ESPOO 
Puskala Tuomo, TUOLOS 
Putkonen Kirsi , VANTAA 
Puttaa Aapo, MASKU 
Puttonen Pasi, VANTAA 
Puustinen Erkki, HELSINKI 
Puustinen Kirsti , LAPPEENRANTA 
Pykälä Juha, ESPOO 
Pylväs Aino, ESPOO 
Pynnönen Veli-Matti, PIEKSÄMÄKI 
Pyykkö Maire, HELSINKI 
Pyykkö Seppo, PADASJOKI 
Pyykönen Ari , MIKKELI 
Pyysalo Veikko, TURENKI 
Pämppi Elise, HELSINKI 
Päällysaho Keijo, TAMPERE 
Pöyhiä Merja, HELSINKI 
Pöykkö Tapani, LÄYLIÄINEN 
Pöyry Päivi, HÄMEENLINNA 
Raatikainen Mikko, JYVÄSKYLÄ 
Raatikainen Terttu, JYVÄSKYLÄ 
Rainio Olavi, MYLLYOJA 
Rainio Robert, PERNIÖ 
Raivio Mauri, TAMPERE 
Rajala Heikki, HELSINKI 
Rajala Juhani, JYVÄSKYLÄ 
Rajala Pekka, JÄMSÄ 
Rajamaa Raija , MÄNTTÄ 
Rajasärkkä Ari, HELSINKI 
Rancken Rolf, TAMMISAARI 
Ranki Teuvo, TURKU 
Ranne Risto , NOORMARKKU 
Rannikko Maire, HELSINKI 
Ranta Antti, JOENSUU 
Ranta Rauli , PORVOO 
Rantala Esko, JÄMSÄNKOSKI 
Rantala Kaija , HELSINKI 
Rantala Kullervo, PARIKKALA 
Rantala Riitta, TAMPERE 
Rantala Tero, RAISIO 
Rantanen Pauli, HELSINKI 
Rappe Erja, POHJASLAHTI 
Rasimus Heino, SALO 
Rasimus Jouni , RIIHIMÄKI 
Rassi Pertti, ESPOO 
Ratalahti Matti, LAHTI 
Ratilainen Rauno, ILOMANTSI 
Rautama Jukka, HAARAJOKI 
Rautamäki Maija, TElJO 
Rautanen Juha, JOROINEN 
Rautaneva Tapio, HARVIALA 
Rautiala Marjatta, HELSINKI 
Rautio Pentti , LAIKKO 
Rehn Yngvar, KARLEBY 
Reif Heribert , KAMEN, BRD 
Reilin Juha-Pekka, TAMPERE 
Reims Eric, PIIKKIÖ 
Reina Kaija, HÄMEENLINNA 
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Renfors Jorma, PORI 
Repo Anne, HAMINA 
Reponen Leena, JÄMSÄ 
Ridanpää Minna, VANTAA 
Rihtniemi Anne, HELSINKI 
Riikonen Antti , HELSI KI 
Riikonen Feliks, JAKOKOSKI 
Riikonen Satu, PÖYTYÄ 
Riipinen Elina, VANTAA 
Rikala Anita , LEHTIMÄKI 
Rinne Tarja, VIRKKALA 
Rintakallio Juha, VAASA 
Rintakomsi Pasi , PIRKKALA 
Rintala-Ruohonen Sirpa, VANTAA 
Rintamäki Liisa, HELSINKI 
Rintanen Tapio, VIROLAHTI 
Riola Liisa, JÄRVENPÄÄ 
Ripatti Helena , HYVI KÄÄ 
Ripatti Virpi , HELSINKI 
Riska Sven, PETALAX 
Rissanen Arma , JUUKA 
Ritakari Aimo, HELSINKI 
Ritamäki Otto, SIURO 
Ritoniemi Pentti , HELSINKI 
Roininen Raija , KOTKA 
Roivainen Anne, SIILINJÄRVI 
Romakkaniemi Pirkko, HELSINKI 
Romppanen Laina, OULU 
Romppanen Mervi , HELSINKI 
Romu Jorma , TAMPERE 
Rontu Helge, HELSI KI 
Roos Hannu , KERAVA 
Ropo Markku, HELSI KJ 
Roponen Heikki, HÄMEE LINNA 
Rosengren Camilla, HELSINKI 
Rosenlew Barbro, HELSI KJ 
Rosenlew F W, HELSINKI 
Rosqvist Ulla, HELSINKI 
Rossi Kauko, SUONENJOKI 
Rossi Pekka, RAUTALAMPI 
Rossing Birgitta, HELSINKI 
Rousi Arne, TURKU 
Ruohoneo Anneli , KEMI 
Ruokokoski Mirja, VA TAA 
Ruokonen Ria , HELSINKI 
Ruotsala Minna, MARKKULA 
Ruotsalainen Arto, IISALMI 
Ruotsalainen Seppo, KOLARI 
Ruottinen Seija, RIIHIKALLIO 
Rusanen Mari , VANTAA 
Rusi Soini, SAUVO 
Ruuhijärvi Rauno, VA TAA 
Ruusunen Johanna, HELSI KJ 
Ruutiainen Ismo, KITEE 
Ryhänen Marianne, HELSI KJ 
Rytkö Tarja, HELSI KJ 
Rytkölä Irma, TURKU 
Ryttäri Terhi, HELSI KJ 
Rytöluoto Risto , OKIA 
Ryynälä Helena , SÄÄKSKYLÄ 
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Ryynänen Leena, PUNKASALMI 
Ryöppy Päivi , VANTAA 
Räihä Anu , VIIALA 
Räihä Osmo, KUOPIO 
Räihä Tiina, LAHTI 
Rärnö-Ranta Pirjo, PORVOO 
Räsänen Marko, LEPAAA 
Räsänen Tuula, JOENSUU 
Rönkä Antti , OULU 
Rönn Lars, MAANTIEKYLÄ 
Saarainen Eila, HELSINKI 
Saarelainen Arho, REIJOLA 
Saarelainen Riitta, ONTTOLA 
Saarenpää Anne, LEPAA 
Saari Veli, JYVÄSKYLÄ 
Saarikko Jarmo, LAMMI 
Saarimaa Timo, HALIKKO 
Saarinen Elina, HELSINKI 
Saarinen Hannu, ESPOO 
Saarinen Marita, KOLKKI 
Saarinen Seppo , PAROLA 
Saarinen Timo, HÄMEENLINNA 
Saarinen Ulla-Maija, HEINOLA 
Saario Ilkka, HELSINKI 
Saarisalo Leena, ESPOO 
Saami Tuomo, ESPOO 
Saamijoki Stiina, HELSINKI 
Saarnio Reino, HELSINKI 
Saatsi Helena , HELSINKI 
Saavataineo Pentti , KLAUKKALA 
Sainio Aake, HEINOLA 
Sainio Sampo, RIIHIKALLIO 
Sairanen Pentti, VANTAA 
Sakara Antti , VANTAA 
Salakari Hannu, VIIALA 
Salernaa Maija, HELSINKI 
Salin Matti, MIKKELI 
Salmela Eino, KALANTI 
Salmenkallio Marjatta, HELSINKI 
Salmi Hilkka, HELSINKI 
Salmi Juhani, HELSINKI 
Salmia Aulikki , VANTAA 
Salminen Anne, HELSINKI 
Salminen Martti , KORPILAHTI 
Salo Elina, LAHTI 
Salo Ritva, NURMIJÄRVI 
Salo Sari, LEPAA 
Salo Vanamo, HELSINKI 
Salonen Hannu, KARJAA 
Salonen Hellevi , SALMENTAKA 
Salonen Kaisa , TURKU 
Salonen Kalervo, HELSINKI 
Salonen Maija, HELSINKI 
Salonen Pipa, LAHTI 
Salonen Pirjo-Riitta, LAHTI 
Salonen Tiina, LEPAA 
Saloniemi Hilkka, ELIMÄKI 
Saloniemi Marketta, HELSINKI 
Salow Sari , LEPAA 
Salpakivi Merja, HELSI KJ 

Salpakivi-Satomaa Päivi, KUOPIO 
Sankala Erkki, KYLÄJOKI 
Santala Liisa , HELSINKI 
Santaniemi Jussi , TURENKI 
Sarelli Jorma, VA TAA 
Sareva Laura, FORSSA 
Sarvarinne Jukka, TURKU 

· Saura Marjatta,_ IKKAL~ .. 
Sauren Seija, JARVENPAA 
Savinainen Leena, ESPOO 
Savio Hannu, LAHTI 
Savolainen Arto, VANTAA 
Savolainen Virpi , ÄHTÄ RI 
Savoneo Kimmo, PARKANO 
Savonmäki Marja, HELSINKI 
Schrnitz Ritva, TURKU 
Schroderus Anita, HELSINKI 
Schulrnan Erik, PIETARSAARI 
Schultz Maj, HELSI KI 
Segercrantz Margareta, KOUVOLA 
Selander Jukka, HELSINKI 
Selonen Kari, HELSI KI 
Seppälä Hilkka, HELSINKI 
Seppälä Pirkko , TURKU 
Seppälä Suvi, KUIVA TO 
Seppälä Tiina, VALKEAKOSKI 
Seppänen Antti, TAMPERE 
Seppänen Kimmo, LAPPEENRANTA 
Seppänen Liisa, HELSINKI 
Seppänen Raija , VANTAA 
Seren Ulla, VANTAA 
Serola Jarmo, PYHÄRA TA 
Setälä Eeva , RUSKO 
Sihvonen Matti , PORVOO 
Siirilä Markus, SEI ÄJOKI 
Siivonen Heli, LAHTI 
Sikiö Sirkka-Liisa, VESANKA 
Silvennoinen Sakari , MALMÖ, Sverige 
Silventoinen Jukka, HELSINKI 
Silvo Veli, HELSINKI 
Simberg Leif, HÄMEENLIN A 
Simberg Nils, TENHO LA 
Simberg Ulla, TENHOLA 
Sirnolinna Jaakko , ORIMATTILA 
Sirnons Tom, HELSINKI 
Sirnula Jaana, TURKU 
Sinkkilä Jyrki , TURK U 
Sipilä Maiju, SUOMUSSALMI 
Sipiläinen Pirjo, HELSINKI 
Siren Tuija, TAMPERE 
Siren-Toivonen Ritva, RIIHIMÄKI 
Sirviö Ri itta, AKERTAJA 
Siuruainen Mirja, OULU 
Sivonen Sirpa, HELSINKI 
Sjöblorn-Ritonierni Karin , HELSI KJ 
Sjögren Birgitta , KARIS 
Sjönberg Timo, LAHTI 
Skult Henrik, PARAT E 
Sköld Monica, HELS I KI 
Slätis Johan , HELSI KI 

185 



186 

Snellman Hans, HELSINKI 
Snicker Jouni, HELSINKI 
Soikkanen Sinikka, ESPOO 
Soininvaara Heikki, HELSINKI 
Solantie Reijo, HELSINKI 
Somppi Jaana, KONTIOLAHTI 
Sorsa Rauha, HELSINKI 
Soukka Aimo, KOTKA 
Soveri Kari, LAMMI 
Sten Eino, KIRKKONUMMI 
Sten Tiia, HELSINKI 
Stenroos Soili , KIRKKONUMMI 
Stukaloff Ari, ESPOO 
Suhonen Markus, HELSINKI 
Suikkanen Seija, HAMINA 
Sundqvist Isa, ESPOO 
Sundström Stina, ESPOO 
Suntio Seppo, ESPOO 
Suokas Kaija , VANTAA 
Suomala Heikki, HANKASALMI 
Suomalainen Esko, HELSINKI 
Suomalainen Sinikka, RAISIO 
Suomalainen Sisko, HELSINKI 
Suominen Heidi, ULLANDET 
Suominen Juha, KERAVA 
Suominen Leena, HELSINKI 
Suominen Olavi, TURKU 
Suvenvuo Kirsti , JOKELA 
Suvilehto Erkki, PYHÄJÄRVI 
Sykäri Venla, HELSINKI 
Syri Paula, KEMPELE 
Syrjänen Matti , UUSITALO 
Sysmäläinen Leena, SUOLAHTI 
Säkkinen Seija, ROVANIEMI 
Sälliluoma Jorma, YLI-PUTTO 
Sämskar Majvor, ESPOO 
Särkijärvi Paula, FORSSA 
Särkimäki Irja, HELSINKI 
Särkkä Jari, ARKKUKARI 
Särkkä Liisa, HELSINKI 
Söderberg Tapani, PORI 
Söderholm Jukka, KARHULA 
Söyrinki Niilo, HELSINKI 
Taarna Jorma, KOUVOLA 
Tahvonen Kari , POHJANKURU 
Tahvonen Olli, HELSINKI 
Taipale Nina, ONKAMAA 
Taipale Tiina-Liisa, HELSINKI 
Taipalus Jukka, HELSINKI 
Takala Juha, PÄLKÄNE 
Takala Timo, OULU 
Takalo Seija, KEMPELE 
Takeva Risto, KOSKI 
Takeva Sirkka, KOSKI 
Tallgren Tuula, HELSINKI 
Tamminen Aili , LAPUA 
Tamminen Heikki , TERVAKOSKI 
Taneli Mauno, PÖYTYÄ 
Tanner Kari, TURENKI 
Tanskanen Esko, LOHJA 
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Tarvainen Aila, MARTINKYLÄ 
Tarvainen Oili , JYVÄSKYLÄ 
Tarvainen Sinikka, NILSIÄ 
Tasanen Tapani, TAATILA 
Taskinen Juha, MIKKELI 
Taskinen Olli , HELSINKI 
Taulavuori Terhi , HELSINKI 
Tavela Leena, KANGASALA 
Tavela Tiina, HELSI KI 
Tegel Kalevi, KESKI-PALOKKA 
Tegel Satu, HELSINKI 
Teivainen Lauri, KUOPIO 
Telen Eva-Lisa, LEPAA 
Tervo Tarja, JOENSUU 
Tervonen Arja, PERTTULA 
Tervonen Raili , VUOLIJOKI 
Thuneberg Olavi, VANTAA 
Thuneberg Pentti , KEURUU 
Tigerstedt Axel , ELIMÄKI 
Tigerstedt Nils , ELIMÄKI 
Tigerstedt P M A, ESPOO 
Tihtonen Leena, LEPAA 
Tiira Yrjö, KAUNIAINE 
Tiirakari Kauko , KUUSANKOSKI 
Tikka Keijo , PERTTULA 
Tikka Veikko, VA TAA 
Tikkala Heikki, SAIMAA HARJU 
Tikkala Outi , LEPAA_ 
Tikkanen Tuula , HELSINKI 
Tikkanen Vieno, HELSINKI 
Tikkanen-Lindström Terhi , HELSINKI 
Tillman Eila, ROVANIEMI 
Timgren Jussi , ESPOO 
Timgren Karri , NOKIA 
Timonen Jouko, ESPOO 
Timonen Risto, HELSINKI 
Timonen Tuuli , HELSINKI 
Tirkkonen Juha, MIKKELI 
Toijala Heikki, SUI ULA 
Toikka Pentt i, RENKO 
Toikkanen Anni , HAMMASLAHTI 
Toivola Maria, PITKÄJÄRVI 
Toivonen Asta, LEPAA 
Toivonen Heikki , KANGASALA 
Toivonen Jukka, SÖDERKULLA 
Toivonen Matt i, RIIHIMÄKI 
Toivonen Pirkko , KUREJOKI 
Toivonen Reino, OULU 
Toivonen Ritva, KIUKAINEN 
Tolkki Lassi, HELSI KI 
Tolonen Erkki , HELSI KI 
Tolonen Hannu, LUUMÄKI 
Tolonen Jaana, OULU 
Tolonen Raija, LEPAA 
Tolonen Tarja , TAMPERE 
Tolonen Ulla , KAJAA I 
Tolppola Holger, ESPOO 
Tolvanen Ari , HELSI KI 
Tonteri Leena , ES POO 
Tontt i Tarja, HÄMEE LI A 
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Tormilainen Mikko, ROVANIEMI 
Tsokkinen Jouko, PIEKSÄMÄKI 
Tuimala Aili, ESPOO 
Tuisku Vesa, HELSINKI 
Tukeva Jorma, ÄHTÄRI 
Tukkinen Tauno, KARJALOHJA 
Tuomaala Tuomas, TURKU 
Tuominen Kaarina, JOUTSA 
Tuominen Mari, VALKKINEN 
Tuominen Matti, KOTKA 
Tuominen Pasi , LEPAA 
Tuominen Timo, TAMPERE 
Tuomisto Pekka, ESPOO 
Tuomola Timo, HÄMEENLINNA 
Tuoriniemi Marjaana, VUORELA 
Tuovila Taina, OULU 
Tuovinen Minnamari, EVO 
Turkki Pekka, VANTAA 
Turkulainen Tarja, SAARENTAUS 
Turpeinen Sari, TURKU 
Turpeinen Tanja, VANTAAKI 
Turtiainen Senni, HELSINKI 
Turunen Armas, SIPOO 
Turunen Liisa, RÖYKKÄ 
Turunen Olli , VANTAA 
Turunen Olli, HELSINKI 
Turunen Reijo , ESPOO 
Turunen Tauno, IMATRA 
Tuukkanen Bertta, JYVÄSKYLÄ 
Tyrväinen Liisa , HELSINKI 
Tyynilä Marjukka , HELSINKI 
Tyystjärvi Pentti , LOPPI 
Tång Solveig, VASA 
Tölli Pentti , KEMPELE 
Törnblom Gunilla , LOVIISA 
Töyrylä Kalervo, RIIHIMÄKI 
Ui monen Jarmo, PIEKSÄMÄKI 
Uimonen Jyri, H ELSINKI 
Ukkonen Jukka , HELSINKI 
Ukonaho Esa, KALAJOKI 
Ulvinen Arvi, HELSINKI 
Ulvinen Tauno, OULU 
Unnerus Carl-Erik, ESBO 
Uosukainen Hellikki, ELIMÄKI 
Uosukainen Marjatta, VIHTAVUORI 
Uotila Heikki, TAATILA 
Uotila Marja, HELSINKI 
Uotila Pertti, HELS INKI 
Uotinen Pekka, HÄMEENLINNA 
Uronen Tapani, KASINI EM I 
UschanoiT Jaakko, LEHMO 
Uski Veli-Markku, VAASA 
Utriainen Pauli, HAUKIVUORI 
Uusikivi Tapio, VANTAA 
Uusitalo Kaija, TOPENO 
Uusitalo Matti , KANGASALA 
Uusivuori Sinikka, PORI 
Uuttana Pirjo, JYVÄSKYLÄ 
Vahvaselkä Veikko, HELSINKI 
Vainio Juha , VAASA 

Vainio Juha , NUPPULINNA 
Vainio Marja, TAMPERE 
Vainio-Haapala Sinikka, HELSINKI 
Vainionpää Sirkka, SAVONLINNA 
Vaianne Terho, TURKU 
Valkama Tarja, RIIHIMÄKI 
Valkonen Matti , HELSI KI 
Valkonen Pekka, JYVÄSKYLÄ 
Valli Maila, KOKEMÄKI 
Valli Pasi , HELSINKI 
Valo Kalervo, OTAVA 
Valtonen Martti , VANTAA 
Valtonen Raisa , JOENSUU 
Vanhala Heino, KEMPELE 
Vanhalakka Helena , LEPAA 
Vanhatalo Elina, PORI 
Varhimo Antero, ESPOO 
Vartiainen Terttu , H ELSINKI 
Vasander Harri, VANTAA 
Vasari Yrjö, HELSINKI 
Vatanen Ritva, SIUNTIO 
Vattu lainen Pekka, PAPINSALMI 
Vauras Jukka, TURKU 
Veijola Tuomo, OULU 
Velling Pirkko, VANTAA 
Ventola Matti , RIIHIMÄKI 
Venäläinen Anne, VANTAA 
Venäläinen Juha, H ELSINKI 
Venäläinen Martti , VANTAA 
Verkasalo Erkki, ESPOO 
Vesala Timo, TURK U 
Vesanto Taina, ESPOO 
Vesanto Timo, PIRKKALA 
Vesterinen Tuulikki , KOUVOLA 
Vieno Marja, TURKU 
Viertamo Timo, KIMINKI 
Viherä Pekka, TOIJALA 
Viherä-Aarnio Anneli , HELSINKI 
Viholainen Tarja , ESPOO 
Viinikkala Ilse, SAND ES, Norge 
Viitaharju Johanna , TURKU 
Viitanen Ari, PORI 
Vikkula Esko, NOKIA 
Viksten Eero, TAMMELA 
Viksten Markku, FORSSA 
Villanen Harri , NASTOLA 
Virkamäki Heikki , HAAPAVESI 
Virkkunen Anja, ES POO 
Virkkunen Juhani , ESPOO 
Virolainen Pirkko, TURKU 
Virrankoski Kirsti, VANTAA 
Virta Helena, KAUHAJOKI 
Virtanen Aija, HELSI KI 
Virtanen Antti, TAMPERE 
Virtanen Marjukka, LAHTI 
Virtanen Raija, OULAI E 
Virtanen Risto , OULU 
Virtanen Solja, LAHTI 
Virtanen Tarmo, RAISIO 
Viskari Oili, TURKU 
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Visto Markku, LAPPEENRANTA 
Vitikainen Orvo, KERAVA 
Voho Kirsti , LEPAA 
Voutilainen Juha, KUOPIO 
Voutilainen Leena, HÄMEENLINNA 
Vuokko Seppo, KANNUSKOSKI 
Vuolanto Seppo, LUOMA 
Vuolio Maija, VESANKA 
Vuorikko Liisa, NASTOLA 
Vuorinen Esko, HELSINKI 
Vuorinen Juha-Matti , RUSKO 
Vuorinen Soili, LOHJA 
Vuorio Pekka, TURKU 
Vuoristo Tuulikki, HELSINKI 
Vähämäki Tuula, HELSINKI 
Väinölä Anu, HELSINKI 
Väisänen Anne, HELSINKI 
Väisänen Jarmo, JYVÄSKYLÄ 
Väisänen Sirkka, LEMU 
Välikangas Ulla-Maija, SEINÄJOKI 
Väljä Henry, LEPAA 
Välttilä Kaisa, HELSINKI 
Vänskä Heino, HELSINKI 
Vänskä Pirkko, JOENSUU 
Väre Henry, OULU 
Värri Sakari, KORIA 
Vääränen Paula, HELS INKI 
Vääräniemi Mirja, ROVANIEMI 
Wahlberg Anna, UUSIKAARLEPYY 
Wallenius Jukka, HELSINKI 
Waris Jouko, HELSINKI 
Wegelius Jaakko, HÄMEENLINNA 
Wegelius Jorma, SAIRIALA 
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Wegelius Sinikka, SAIRIALA 
Welling Marjo, LEPAA 
Westerlund Tero, RIIHIMÄKI 
Wiklund Eva, ESPOO 
Wikström Sirkka-Liisa, VAASA 
Wilenius Markku, HELSI KI 
Wilska Anneli, HELSI KI 
Wrede Tomas, TURKU 
Wright Jouko, MÄKELÄ 
Wuolijoki Jukka, ESPOO 
Wuorenrinne Heikki , ESPOO 
Yli-Pietilä Manu , TURKU 
Yli-Rekola Matti , TURKU 
Yli-Vakkuri Paavo, HELSINKI 
Yiimartimo Anneli, ESPOO 
Ylitalo Esa, VA TAA 
Ylitalo Kaija, HÄMEE LI A 
Ylitalo Raija , SATALINNA 
Ylä-Korpi Erkki, VAAJAKOSKI 
Ylähollo Ari, IMATRA 
Ylänen Helmi, HELSINKI 
Ylänen Mikko, HELSI KI 
Ylätalo Marja, HELSINKI 
Ylänen Sirpa, MIKKELI 
Yrjänä-Ketola Leena, LESTIJÄRVI 
Yrjönen Kaj, ASIKKALA 
~tterberg Pentti , JOE SUU 
Aijälä Seppo, HELSI KI 
Äskölä Heljä, HELSI KI 
Åkerlund Arja , HELSI KI 
Åström Minna, SÖDERKULLA 
Öling Marika, ESPOO 

Yläkuva: Seuran ulkomaanmatkalla 1974 kiiveuiin Plassensteinille Itävallan Hallstauissa. Hengähdystau
olla (vasemmalta) Jouni Mikola, Pentti Alanko, Leo Pilz. Peter M.A. Tigerstedt ja Penui Ritoniemi. 
- Valokuva Tapio K. Kallio. 

Alakuva: Dendrologit matkalla Kuopion Karhonsaareen Pohjois-Savon ja Kuhmon retkellä 1985. - Valo
kuva Anneli Viherä-Aarnio. 
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The first 20 years of the Finnish Dendrological Society 

Jouni Mikola 

This is a special issue of Scrbifolia , 
published in commemoration of the 
20th anniversary of the Finnish Den
drological Society on October 20, 1989. 

The first article by Jouni Mikola 
discusses the tradition of dendrological 
experimentation in Finland , as the 
background for the establishment of 
the Dendrological Society. 

The article by Tapio Kallio reviews 
the constitutional meeting of the Socie
ty on Oct. 20, 1969. 

The second article by Jouni Mikola 
is a general survey of the activities of 
the society from 1970 to 1989. It also 
gives a list of the main annual events 
over the 20 year period. 

The article by Aune Koponen re
views the publishing activities of the 
society. Thus far, 79 issues of Sorbifo
lia (earlier Bulletin of Finnish Dendro
logical Society), totalling more than 
3000 pages, have appeared. In addition 
five volumes have been published in 
the series Publications of the Finnish 
Dendrological Society, including the 
Woody Flora of Finland by Hämet
Ahti et.al. in 1989 (Voi. 5, 290 pages). 

The article by Pertti Uotila reports 
the society's "Tree of the Year" activi
ties , which were begun in 1977. Since 
then, 13 native tree species have been 
ehosen for this title. Each "Tree of the 
Year" in its turn has featured promi
nently in the activities of the society. 
From 1979 onwards a poster of the 
"Tree of the Year" has been published 
annually. 

The article by iilo Karhu reviews 
the excursions and other outdoor activ
ities arranged by the society. Over the 
past 20 years, members have visited 
foreign countries (including China and 
Canada) 16 times on 1 to 5-week trips. 
As well as this, 18 trips have been made 
in various parts of Finland for periods 
of 2-11 days. Short walking tours in 
the parks of Helsinki have been· ar
ranged annually since 1975, and 15 
working parties have set to work in 
Finnish arboreta. 

The article by Mirja Siuruainen re
views the activities of the society's 
oldest local club in Oulu, Northern 
Finland. The Oulu Club was estab
lished in 1969. 
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Juhlasymposion tuliaiset seuran hallitukselle 

Seura n 20-vuo tisjuhlasymposio yllätti yleisömenestyksellään: Rakennusmestarien 
tal on Helsinki-sali o li perjantaina 20. 10.1989 tupaten täynnä, osa kuulijoista joutui 
jopa se isomaan. Väkeä o li parhaimmi ll aa n yli 150 henkil öä. Mikä ilahduttavinta 
yle isö jaksoi kuunnella tiiviin ohjelman a lusta loppuun . Kiitos symposion järjestä
ji lle ja es itel möitsij ö ille hyvästä työstä. 

Valmistellut puheenvuorot ja yleiskesk ustelu antoiva t seuran hallitukselle run
saasti uusia tehtäviä ja haas teita. Eri tyisesti dendrologian opetuksessa todettiin 
oleva n vielä pa ra nnettavaa . Opetusta pidettiin liian haja utettuna, epäyhtenäisenä ja 
puutteellisena . Esimerkiksi kasvitieteilij ö ille a nnetaa n a ivan liian vähän dendrolo
gista opetusta . Myös metsä tieteen opetuksessa dendro logian osuutta pitäi si lisätä 
mm. anta malla enemmän dendrologista yleissivistävää opet usta, opettamalla puu
lajiston tunnistusta, taloudellista hyödyntämistä sekä käyttöä metsän- ja maise
manhoidossa. Opetukseen tulisi tu oda lisää myös kansai nvälisyyttä, onhan suoma
laiste n pa nos ko lma nnen maa ilman metsittämisessä merkittävä. Seuran hallituksen 
tulisikin pohtia miten uudi staa dendro logian opetusta . Opiskelij o ille vois i tarjota 
esimerkiksi poikkitieteellistä dendro logian peruspakettia . 

Suomalaisten dendrologien tietäm ys puiden käytöstä tulisi ottaa paremmin 
huomioon käytänn ön työssä. Vanha tieto, esimerkiksi To rsten Ranckeni n kätten 
työ, on tallennettava ja koottava nykydendrologien käyttöö n. Maamme arboretu
mien ja kartanopuistojen tila tulisi selvi ttää ja niitä tulisi ho itaa ja kehittää. Niiden 
merkitystä kansan valistamisessa ei myöskää n sovi unohtaa. 

Kasvien ta lvenkestävyyteen ja kasvupaikk atekijöiden merkitykseen on kiinnitet
tävä entistä enemmän huomi o ta ja a lan tutk imusta tehostettava. Kenttäväen 
ongelmana on myös kasvien nimien jatkuva muuttuminen, vaadittiin siirtymistä 
pysyvään käytäntöön. To isaa lta vaadittiin nimistön ja termien as ia nmukaista 
käyttöä: nykyisi n siinä on pa lj on holtittomuutta . Seura voisi to imia asiassa 
erää nl a isena koordinaattorina: nimilistan ajan tasalla pitäjänä ja tiedon jakajana. 

Hyvästä ko timaisesta taimimateriaalista on edelleen huutava puute: tässä työsar
kaa ta imita rho ille ja dendro logeille. Vihersektorin todettiin ta rvitsevan tutkimuk
sen apua . 

Seuraa pyydettiin myös enemmä n esille, ulos kuo restaa n lähemmäksi kenttävä
keä ja nuo ri a: toivottiin lisää käytännön to imintaa, kursseja , puistokävelyjä, retkiä, 
innostavaa ha rras tustoimintaa ym. 

Missä viipyvät Amurin-matkan tulo kset ja taimimateriaali? Miksei KESKAS
kasvie n jakelua vilj elyyn ole jo a lo itettu? Myös nämä olivat kuulijoiden kysymyk
siä. Lopuksi todett iin , että Suomi tarvi tsee kansallisarboretumin, paikan , jossa 
voisi katsoa, opetella, vertailla, tutkia, säil yttää, mo nistaa ja jakaa puu- ja 
pensaskasvilajeja ja -lajik keita. Siinä haasteita seuran tuleville vuosille. 

Risto Murto 
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Vuosikokous 

Dendrologian Seura- Dendroiogiska Sällskapet r.y .:n sääntömääräinen vuosiko
kous pidetään Helsingissä, Kasvitieteen laitoksen luentosalissa (Unioninkatu 44) 
keskiviikkona 28.2.1990 alkaen klo 18.00. 

Ohjelma: 

Vuosikokousasiat 
Jouni Mikola: Dendrologi Indonesian sademetsissä 
Pentti Alanko: Kuvia kesän 1990 Englanninmatkan kohteista 

Tervetuloa! 

Matka Englantiin heinäkuussa 1990 

Dendrologian Seuran ensi kesän ulkomaanmatka tehdään Englantiin 4.-14.7.1990 
(matkajärjestelyistä riippuen matkan ajankohta saattaa siirtyä muutamaa päivää 
aikaisemmaksi tai myöhäisemmäksi). Pentti Alanko selostaa retkikohteita tarkem
min sivulla 240. Matkan hinta on 4.500 mk. Siihen sisältyvät lennot, majoitus 
hotellissa kahden hengen huoneissa englantilaisine aamiaisineen ja bussikulje
tukset Englannissa. Matkalla noudatetaan Dendrologian Seuran matkustussään
töä. Sitovat ilmoittautumiset 15. helmikuuta mennessä Anne Mäkyselle, puh . 
90-839 2988 (työ) ja 90-490 113 (koti) . Ennakkomaksu 500 mk maksetaan seuran 
postisiirtotilille 419 92-1. Matkalle mukaan mahtuu 36 henkilöä ennakkomaksujen 
saapumisjärjestyksessä. Matkalle ilmoittautuneisiin pidetään yhteyttä kirjeitse. 

Metsäviikon esitelmätilaisuus 

Metsäviikolla torstaina 22.3.1990 klo 10-12 FL Tapio Lindholm esitelmöi aiheesta 
" Raita metsäpuuna" Osuuspankkien Keskuspankki Oy OKO:n kokoustilassa, Ar
kadiankatu 23, C-porras, 8. krs . (vastapäätä kauppakorkeakoulua). Kahv itarjoilu . 

Tervetuloa! 

Merkitse allakkaasi! 

Kesän kotimaanretki tehdään 9.-12.8.1990 ja alustava matkareitt i on Oulu -Tornio 
-Rovaniemi - Kemijärvi - Kuusamo. Tarkempi oh jelma ilmoitetaan myöhemmin. 
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Dendrologisia huomioita Jugoslaviasta huhtikuulta 1987 

Veli Kolari 

Kolari, V. 1989: Dendrologisia huomioita Jugoslaviasta huhtikuulta 1987 (Obser
vations on the dendrof1ora in various parts of Yugoslavia (Hrvatska , Dalmacija, 
Crna Gora , Bosna i Hercegovina, Slovenija) in April 1987).- Sorbifolia 20(4): 197-
202. 

Veli Kolari, Partiotie 25, 00370 Helsinki 

Huhtikuun viimeinen kolmannes so
veltuu erinomaisesti kevätkasvillisuu
den havainnointiin ja kotiherbaarion 
kartuttamiseen eri puolilla Jugoslavi
aa, jonka kasvisto kuuluu Euroopan 
monipuolisimpiin. Dendroflooran 
kannalta aika on kylläkin liian varhai
nen, joskin toisaalta erottuu paljon sel
laista, mikä myöhemmin kesällä hel
posti jää huomaamatta. 

Huhtikuinen matkamme vuonna 
1988 kävi Puolan, TSekkoslovakian ja 
Unkarin kautta. Puolan Wroclawissa, 
johon aluksi pysähdyimme, oli puisto
puissa jo heleä kevätlehti. Päärynä 
(Pyrus communis) ja onnenpensaat 
(Forsythia) kukkivat. Onnenpensaat 
ovat myös Jugoslaviassa yleisiä koris
tepensaita, ja niistä tulikin hyvä osoitin 
kevään edistymisestä eri leveysasteilla 
ja eri korkeuksissa. 

Jugoslaviassa kiintyi huomio aluksi 
siihen, että misteli (Viscum a/bum; kuva 
1 ), jota kautta Puolan ja siitä etelään
kin oli ollut paljaissa lehtipuissa pai
koin todella runsaasti, niukkeni ja lop
pui sitten kokonaan. Mutta se onkin 
suuressa osassa maata yllättävän har
vinainen tai puuttuu tyystin. 

Pääkohteemme oli Dalmatian ran
nikko ja sen välimerellinen floora . 
Pohjoisesta saavuimme yli Kapela- ja 
Velebit-vuorten Zadarin ikivanhaan , 
idylliseen kaupunkiin, josta sitten 
suuntasimme kohti etelää . 

Dalmatian rannikon ja saarten rin
teiden - tasaisia kohtia on koko pit
källä rannikolla tuskin nimeksi - puu
vartiskasvillisuutta edustavat yleisim
min erilaiset pensasyhdyskunnat, joita 
on kahta perustyyppiä: monilajisten, 
usein lähes puumaisen korkeiden pen
saiden muodostamaa macchiaa sekä 
niukempilajista, monasti vain yhden 
tai muutaman harvan tyyppilajin val
litsemaa phryganaa. Kumpikin on tu
losta kasvillisuuden köyhtymisestä: al
kuaan rannikkoa peittivät metsät, 
mutta jo antiikin aikana on ihminen ne 
hävittänyt, eikä uusiutuminen ole on
nistunut enempää luonnonolojen kuin 
laiduntamisenkaan vuoksi. 

Lapadin maccbia 

Kasviston köyhtyminen näkyy suna, 
että macchiaa, joka edustaa vähäisem
pää muutosta kuin phrygana, on koko 
Dalmatian rannikolla vain muutamis
sa kohdin. Tunnetuin esiintymä lienee 
Dubrovnikin kyljessä oleva Lapadin 
niemi, jossa voi pienellä alueella tavata 
useimmat tyyppilajit. Niitä ovat -
muutaman mainitakseni- nahkealeh
tiset tammet, parkkitammi (Quercus 
coccifera) ja rautatammi (Q. ilex), 
"mastiksi "pistaasi (Pistacia lentiscus), 
eräs suomulehtinen katajalaji (Junipe
rus phoenicea), aleponmänty (Pinus ha-
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lepensis), laakeripuu (Laurus nobilis), 
juudaksenpuu (Cercis siliquastrum), 
peruukkipensas (Cotinus coggygria), 
kärsimyskruunu (Paliurus spina-chris
ti), myrtti (Myrtus communis), lännen
mansikkapuu (Arburus unedo), piipen
sas (Phillyrea latifolia), oliivipuu (0/ea 
europaea; kuva 2), puukanerva (Erica 
arborea), matalampi, varpumainen E. 
manipuliflora, edelleen rosmariini (Ros
marinus officinalis), keltakukkainen 
paloyrttilaji Phlomis fruticosa tai vihe
liäisen piikikäs köyntelijä Smilax aspe
ra. 

Lukuisat rinteet kautta rannikon 
peittyivät kirkkaankeltaiseen väriin lä
hinnä kahden hernepensaan, pensasni
velvirnan (Coronilla emerus) ja piikki
vihman (Calicotome vii/osa), ansiosta. 
(Jälkimmäinen on kesällä lehdetön, vi
heliäisen piikkinen phryganalaji.) Sen 
sijaan vieläkin luonteenomaisempi vä
limerenlaji, piiskaherne (Spartium jun
ceum), aloittaa kukintansa hieman 
myöhemmin: Zadarissa ja siitä jonkin 
matkaa eteläänkin se oli vasta nupulla 
tai niukalla kukalla. Täysillään sen si
jaan kukkivat jo kistukset, Cistus sa/vi
folius valkoisin ja C. incanus vaalean
punaisin kukin. Myös varpumaiset päi
vännoudot (Helianthemum ja Fumana 
-lajeja) olivat yleisiä. 

Neretvan ja Moracan laaksot 

Toinen seutu, jonka rinteiden runsasla
jinen dendrofloora kiinnitti huomiota, 
on Neretva-joen jyrkkäseinäinen, usein 
kanjonimainen laakso ("Navaronen 
haukkojen" maisemia!). Sitä pitkin vä
limerelliset kasvistaainekset pääsevät 
poikkeuksellisen syvälle sisämaahan. 
Mikroilmasto on paikoin jugoslavialai
sittainkin epätavallinen: Mostarin kau
pungin sanotaan olevan kesällä maan 
kuumin, niin kuuma, että turisteja ke
hotetaan välttämään pitkään kestävää 
oleilua kaupungissa. 
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Edelliseen verrattava, joskaan ei yh
tä kuuma on Moraca-joen laakso Crna 
Gorassa eli Montenegrossa. Pohjoises
ta joenvarsitietä saapuja kokee tietyssä 
kohdassa, n. 35 km Titogradista poh
joiseen, äkillisen kasvillisuudenmuu
toksen, kun tie siirtyy varjoisasta "kli
surasta" kohtaan , jonne asti ulottuu 
välimerellinen lämpölaakso. Muuta
man metrin matkalla ilmestyvät gra
naattiomena (Punica granacum), viiku
na (Ficus carica), kärsimyskruunu ym. 
välimerelliset tyyppikasvilajit, joille 
pohjoisemmat rotkomaisemat eivät 
suo kasvun mahdollisuutta. 

Muualla rannikon useinkin jo suo
raan merestä tai ainakin muutaman 
kymmenen metrin päässä jyrkästi nou
sevat vuoret muodostavat seinämäisen 
esteen välimerellisen flooran etenemi
selle sisämaahan, ja vuorilla ja niiden 
takana on sitten joko karua karstimai
semaa tai keskieurooppalaista, balkaa
nisten lajien täydentämää kasvillisuut
ta. Harvoja poikkeuksia on Bukovica
niminen alue Kninin ja Obrovacin vä
lillä, joka on n. 300 metrin korkeudella 
sijaitsevaa tasankoa. Valimerellinen 
kasvillisuus - yleensä karua, niukka
lajista katajaketoa - pääsee etene
mään näinkin pitkälle, koska Zadarin 
ja Sibenikin välisellä rannikolla ei ole 
korkeita vuoria. 

Dalmatian katajia 

Rannikon ja lukuisien saarien korkeat 
rinteet ovat nekin etupäässä katajik
koa . Valtalaji on okakataja (1uniperus 
oxycedrus), harvinaisempia ovat 1. pho
enicea ja rohtokataja (1. sabina). Eten
kin ensin mainittu on vieläkin tärkeä 
hyötykasvi . Osoitin kerran Splitin to
rilla sen suuria, mustanruskeita marjo
ja kysyen, mitä ne ovat. Smrika - za 
bubrege oli vastaus: "katajaa - munu
aisiin". Puhuja, vanha rouva, osoitti 
ensinnäkin olevansa seutukuntalaisia: 
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vain aivan rannikolla ja saarilla sano
taan smrika; suurimmassa osassa Kro
atiaa tämä nimi ääntyy smrijeka, Serbi
assa taas smreka. Toiseksi näkyi tässä
kin, että kasvien perinteiset käyttöta
vat ovat monin tavoin eläviä. 

Okakatajalla on paljon tärkeämpi
kin käyttö: sillä savustetaan prsut, kuu
luisa dalmatialainen, raakakypsytetty 
kinkku, jonka valmistustapa lienee ai
nakin osaksi paikallinen, mutta jonka 
nimi on lainaa italiasta: prosciutto. 
Teurastus on uuden vuoden tienoilla, 
ja valmistus kestää useita kuukausia . 
Tulos on herkullista, mutta kunnon 
prsutia on usein vaikea saada, aivan 
kuten kahta muutakin Dalmatian kuu
luisuutta, Pag-saaren juustoa (paski 
sir) ja Maraschinolikööriä. 

Männyt, pinjat ja sypressi 

Mäntylajeista kaksi vallitsee Dalmati
an rannikkoa: mustamänty (Pinus nig
ra) ja aleponmänty. Jälkimmäinen, ho
pea nharmaaoksainen ja sironeulasi
nen, muodostaa avoimia metsiköitä lä
hes koko rannikolla, ja myös edellinen, 
järeämpineulasinen, kävyn väritykses
tä helposti tunnistettava laji, on ylei
nen. Mustamännystä kasvaa osassa 
rannikkoa, lähinnä Peljesacin niemi
maalla, lyhyempineulasinen ( 4-7 cm, 
pääalalajilla 7-18 cm) alalaji subsp. dal
matica. - Tuolla niemellä muuten 
kukki suurina kasvustoina laakeriheisi 
(Viburnum tinus), jota muualla näkyi 
vain niukalti. Erään metsikkörinteen 
laidalla puolestaan kukoisti huulikuk
kaispensas Prasium majus, jonka vaale
ansiniset kukat synnyttivät saman vie
hättävän vaikutelman kuin sitä paljon 
yleisemmän rosmariinin. 

Havupuista jatkaaksemme: pmJa 
(Pinus pinea) on Jugoslaviassa harvi
nainen, eikä viljelyperäisiä metsiköitä
kään ole paljon. Eräs sellainen on lä
hellä Zadaria Obrovaciin johtavan tien 
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Kuva 1. Jugoslaviassa harvinaisen mistelin asut
tama lehdetön puu Koillis-Kroatiassa. - Valo
kuvat Veli Kolari. 

Fig. 1. Mistletoe (Viscum album) has invaded this 
broad-leaved tree in NE Croatia , Yugoslavia. -
Photographs Veli Kolari. 

varrella. Tasaisesta latvuksestaan pin
jan erottaa jo kaukaa. Sen neulaset 
ovat järeät ja kävyt yli JO-senttiset. 
Isot , siivettömät (hyvä lajituntomerk
ki !) siemenet olivat ylivuotisina jo syö
mäkelvottomiksi kovettuneita . 

Aivan toinen asema maisemakuvas
sa on sypressillä (Cupressus sempervi
rens): noin Dubrovnikin korkeudelta 
etelään se on paikoin niin keskeinen 
maisemanelementti , että on vaikea us
koa sen olevan ihmisen kotiuttama. 
Mutta niin on: sypressiä pidetään Eu
roopassa kotoperäisenä vain Kreetalla. 
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Sypressiä on edullisilla paikoilla 
myös sisämaassa. Lähellä Stolacia (Ne
retva-joen laakson kaakkoislaidalla) 
olevalla Radimljan kedolla on kaunis 
sypressien rivistö, jonka jo tästä seikas
ta huomaa viljelyperäiseksi. Kedolla 
on harvinainen historiallinen nähtä
vyys: ns. bogumilien hautausmaa, mo
nista kaltaisistaan kenties parhaiten 
säilynyt. Suuria kivipaasia ja pystyjä 
hautakiviä, joihin on hakattu johto
miesten kuvia. Poikkeuksetta heidän 
suuri, lapiomainen oikea kätensä on 
kohotettuna valtionpäämiehemme 
"kyllä se siitä" -tervehdykseen. Liik
keestä tulikin keskiajalla valtava us
konnollinen ja yhteiskunnallinen voi
ma, jonka kanssa kirkolla oli tekemis
tä. Se levisi Italiaan ja Ranskaan , siellä 
albigenssit-nimisenä. Tämä kerettiläis
liike oli lähtöisin Bulgariasta. 

Tamariskit ja tuulet 

Dalmatian rannikon puuvartiskasveis
ta ei sovi unohtaa tamariskeja (Tama
rix spp.), noita hennon- ja hauraannä
köisiä pensaita, jotka nyt keväällä oli
vat pienten, vaaleanpunaisten kukkien 
peitossa. Jugoslaviassa kasvaa luontai
sena kolme taruariskilajia (T. parviflo
ra, T. dalmatica sekä Balkanin itäosiin 
rajoittuva T. tetrandra), mutta istutuk
set ovat yleensä muita lajeja (mm. T. 
gallica; tosin myös T. parviflo~a ~n 
suosittu koristepensas). TamanskeJa 
käytetään suojaistutuksina niiden tuu
lenkestävyyden vuoksi. Adrianmeren 
tuulet ovat raivoisia , ne alkavat ja lop
puvat yllättäen ja saavuttavat voiman, 
jota niinkin tuulisen maan kuin Suo
men asukkaan on vaikea kuvitella. Ke
sällä yleinen on etelästä ja lounaasta 
puhaltava scirocco, jonka kynsiin jou
tumista ei hevin unohda. Toinen pelot
tava tuuli on bora, joka puhaltaa idästä 
lähinnä syksyisin. Rannikon valtatiellä 
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on solien kohdalla siitä varoittavia lii
kennemerkkejä. Ne on paras ottaa va
kavasti: bora on entisinä aikoina syös
syt tieltä jopa vaunuja hevosineen. 

Kotorista etelään 

Jatkoimme Kotorio lahdelta yhä vain 
kohti etelää, Barin ja Ulcinjin kautta 
rajavyöhykkeelle asti. Tuo rannikon 
osa on kiintoisa mm. uusien, pohjoi
sempana esiintymättömien kasvilajien
sa vuoksi. Vasta siellä näkee myös laa
joja oliivilehtoja - vaikka oliivipuu 
menestyykin Istriassa asti . iiden vi lje
lyperäisyys näkyy jo siitä, että puut 
kasvavat porrasmaisilla tasanteilla , joi
ta ei luonto ole voinut luoda. Vuoren
rinteiden puusto on yleensä rehevää, 
katajaphryganaa on niukalti. 

Vasta tällä alueella havaitsimme ensi 
kertaa isokokoisen "puutyräkin", Eup
horbia dendroides. Sen sijaan "piikkity
räkki" , E. spinosa, kasvaa kai koko 
rannikolla - harvinaisen ystävällis
mielinen noiden kaikkien monien piik
kikasvien joukossa: tämän matalan, 
pallomaisia kasvustoja muodostavan 
tyräkin "piikit" ovat näet vain kuivu
neita haarojen kärkiä, jotka kämme
nessä murentuvat helposti. Kolmaskin 
kookas tyräkkilaji, yli metrinen ruoho 
E. characias subsp. wulfenii, on lähes 
koko rannikolla mitä yleisin. Täällä 
etelässä on myös rantahietikoita -
pohjoisempaa ne puuttuvat tai ov~t 
turistiraotaina -joiden upeat tyyppi
lajit olivat joko kukassa, esim. atkanna 
(Alkanna tinctoria) ja pehmeänharmaa 
mailaslaji Medicago marina, tai kukat
tominakin helposti tunnistettavissa, 
kuten meripiikkiputki (Eryngium mari
timum) sekä viheliäisen piikikäs sarja
kukkaiskasvi Echinophora spinosa. 

Pois rannikon tuntumasta 

Paluu kohti pohjoista alkoi jylhän Su
torman-vuoren poikitse Skadarjärvel-
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Ie, joka kuuluu puoliksi Jugoslavialie 
ja Albanialle. Sen korkeus merenpin
nasta on n. 6 metriä ja se on kuuluisa 
linnustostaan ja muusta eläimistöstään 
pelikaaneineen ja kilpikonnineen. Sit
ten Titograd, Niksit, Mostar js Bugoj
no - mäellä Josip Broz Titon nyt 
museona oleva huvila, jossa presidentti 
Kekkonenkin on vieraillut - ja edel
leen sisämaan teitä uudelleen kohti Za
daria. 

Sisämaan, s.o. maan länsiosien kes
kikorkeiden vuoristojen, lehtipuista oi
keastaan vain valkopyökki (Carpinus 
betulus) oli hennossa lehdessä . Näin oli 
helppo täsmentää kuvaa valkopyökki
metsien suuresta määrästä Balkanilla. 
Sijainnista ja rinteen suunnasta riippu
en valkopyökistöjen ruoho- ja varpula
jista Uälkimmäisiä ovat mm. useansu
kuiset vihmat ja väriherneet) vaihteli 
suuresti. Myös lehdetön, mutta hele
änä kukkiva punamarjakanukka (Cor
nus mas) oli aivan omaoloisensa, aivan 
kuten mannasaarni (Fraxinus ornus) 
suurine, valkoisine kukintoineen. Sitä 
vastoin Balkanin useasta vaahteralajis
ta vain ranskan vaahtera (Acer mons
pessulanum) oli kukkivana ja hieman 
lehtivänäkin tunnistettavissa, kun taas 
vuoristojen komealehtiset vaahteralajit 
A. obtusatum, turkinvaahtera (A. hyr
canum) ja Balkanin endemiitti heldreic
hinvaahtera ( A. heldreichii) tekivät seu
raa muille "heräämättömille" lehti
puille. 

Jo tähän vuodenaikaan saattoi ha
vaita eri ilmansuuntiin osoittavien 
vuortenrinteiden kasvillisuuseroja. Esi
merkiksi Neklen-vuoren eteläisen rin
teen valkopyökit !ehtivät vielä 800-850 
metrin korkeudessa, kun taas pohjois
rinteen pyökit ja tammet - valko
pyökkiä ei pohjoisrinteillä näkynyt -
eivät osoittaneet siitä vielä merkkiä
kään (rinteen suunnan lisäksi tässä tie
tysti vaikuttavat lajikohtaiset erot). 
Poikkeuksena oli muuan suojainen 
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Kuva 2. Oliivipuu Crna Goran eli Montenegron 
rannikkokaistaleella lähellä Sveti Stefanin kau
punkia. 

Fig. 2. An olive tree (0 /ea europaea) near Sveti 
Stefan in Montenegro , Yugoslavia. 

metsikkö, missä unkarintammi (Quer
cus frainetto) levitteli hentoja, mutta jo 
lähes täysimittaisia lehtiään kätkien 
siimekseensä mm. kaksi hentoa leinik
kiä, Ranunculus neapolitanus ja R. mil
lefoliatus. 

Slovenia ei enää ole Balkania 

Dalmatian rannikon päätyttyä, mat
kalla Rijekasta Rupan kautta Triesten 
suuntaan, muuttuivat sekä maisemat 
että kasvillisuus. Välimerellisyys näytti 
jo vaihtuneen keskieurooppalaisuu-
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deksi: mänty oli metsämäntyä (Pinus 
sylvestris) ja kataja kotikatajaa (Juni
perus communis), eikä kevätruohojen 
joukossa enää ollut "balkanismeja". 
Mutta matka pitkin Vipava-joen laak
soa kohti rajakaupunki Nova Goricaa 
vahvisti sen jo kesäretkiltämme tutun 
tiedon, että koko tämä seutu silti kuu
luu Slovenian submediterraaniseen 
kasvimaakuntaan. Täältä tapaamis
tamme kahdesta viehkeästä vihmasta 
toinen, keltakukkainen Cytisus pseudo
procumbens (kenties tunnetumpi syno
nyyminimillä C. diffusus ja Genista dif
fusa), näet puuttuu Slovenian muista 
kasvimaakunnista. Toisen eli punavih
man (Chamaecytisus purpureus) ala 
ulottuu kauemmas sekä länteen Alpeil
le että etelään, Albaniaan saakka. Itali
an puolella , alhaisella korkeudella , nii
den kukinta oli hieman pitemmällä 
kuin Sloveniassa. Palkoja ei sentään 
vielä ollut - emmekä voineet jäädä 
niitä odottamaan, kun oli riennettävä 
Cortina d'Ampezzon itärinteen kuusi
ja länsirinteen lehtikuusimetsien kaut
ta yli Alppien ja läpi Itävallan kohti 

Vuoden puu 1990 

Dendrologian Seura on valinnut Vuo
den puuksi 1990 raidan (Salix caprea). 

Raidan lehdet ovat koristeellisen laakerinlehtimäi
siä, paksuhkoja ja päältä kiiltäviä. - Valokuva 
Pentti Alanko. 
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Pitäjänmäkeä, jossa kevät oli vasta he
räämässä. 

Siihen mennessä olimme jo useaan 
otteeseen kokeneet Suomen kevään ja 
alkukesän tunnelmia sekä pohjois-ete
läsuunnassa että pystysuunnassakin 
liikkuessamme - eräs tuon ajankoh
dan viehättävyyksiä sekin. Kuumuus ei 
vielä missään haitannut , ja pari-kolme 
sadepäivää Dalmatiassa muistuttivat 
siitä, että tämän vuoden "talvisateet" 
eivät aivan vielä olleet päättyneet. 
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Tiedekeskus Heurekan puuvartisnäyttelyt 

Mikko Piirainen 

Piirainen , M. 1989: Tiedekeskus Heurekan puuvartisnäyttelyt. (Woody plant 
display garden a t the Heureka Science Park .)- Sorbifolia 20(4):203-208. 

Heureka, the Finnish science centre, has two planta tion areas of woody plants. A 
coniferous tree planta tion is intended to give the visitor an idea of what the locally 
most abundant coniferous tree species look like in different parts of the boreal 
zone. A bushy belt along the margin of the coniferous area shows the changing of 
the seasons. 1t includes species with different growth habits and rhythms, different 
kinds of tlowers, fruits and a variety of autumn colourations. The criteria for the 
choice of species and some difficulties that were met during the planning process 
are shortly reviewed . 

Mikko Piirainen. Helsingin yliopiston kasvimuseo. Unioninkaru 44. 00170 Helsinki 

Vantaan Tikkurilan uutta yleisömenes
tystä, Tiedekeskus Heurekaa, ympäröi 
Tiedepuisto, johon on suuniteltu luon
nontieteiden eri aloja edustavia näytte
lyjä . Myös puuvartiskasvit ovat saa
neet oman osansa puistosta. Niistä on 
muodostettu kaksi rinnakkain sijoitet
tua opetuskokonaisuutta: boreaalinen 
havupuuistutus ja sitä reunustava pen
sasvyöhyke (kuva 1). Tarkoitus on, et
tä pensasalue tulevaisuudessa reunus
taisi havupuumetsikköä samaan ta
paan kuin luonnon oma metsänreu
nuspensaikko. Koska havupuut ovat 
istutettaessa olleet melko pieniä, noin 
puolimetrisiä, kestää kuitenkin vuosia, 
ennen kuin istutusalue kokonaisuutena 
näyttää sellaiselta, miksi se on suunni
teltu. 

Tiedekeskussäätiön maisema-arkki
tehti Pentti Peurasuo on suunnitellut 
Tiedepuiston alueen ja ideoinut sinne 
sijoitettavat opetus- ja koristeistutuk
set. Itse tulin kuvaan mukaan , kun 
Peurasuo loppuvuodesta 1987 otti yh
teyttä Helsingin yliopiston kasvitieteen 
laitokseen löytääkseen kasvitieteilijän , 

joka ottaisi vastatakseen Iajisten valin
nasta idean toteutusvaiheessa. 

Havupuualue 

Havupuunäyttelyn tarkoituksena on 
tutustuttaa puistossa kävijä boreaali
sen havumetsän tärkeimpiin havupuu
sukuihin ja -lajeihin alueittain. Alku
peräinen tarkoitus oli esitellä lähinnä 
laaja-alaisia metsiä muodostavia lajeja, 
jotka omalla alueellaan ovat maise
massa leimaa antavia. Valitettavasti 
kaikista tavoitelluista lajeista ei saatu 
taimimateriaalia, joten istutus ei toteu
tunut aivan aiotulla tavalla. Tarkoitus 
on täydentää istutusta tulevaisuudessa, 
mikäli nyt puuttumaan jäänyttä lajis
toa onnistutaan jostain saamaan. 

Puut on ryhmitelty siten, että alueen 
halki kulkeminen vastaa pienoiskoossa 
siirtymistä Euraasian ja Pohjois-Ame
rikan mantereen pohjoisosien läpi bo
reaalista havumetsävyöhykettä pitkin . 
Lajisto valittiin edustamaan lähinnä 
Etelä-Suomea vastaavaa vyöhykettä, 
siis pääosin eteläboreaalista kasvilli-
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suusvyöhykettä (ks. esim. Hämet-Ahti 
ym. 1989, s. 20). 

Lajista 

Pääosa boreaalisista havupuista kuu
luu koko vyöhykkeelle yhteisiin sukui
hin Picea (kuuset), Pinus (männyt), La
rix (lehtikuuset) ja Abies (pihdat). 
Näistä suvuista alueelle on valittu usei
ta edustajia vyöhykkeen eri osista; vain 
Iehtikuusten saannissa oli niin suuria 
hankaluuksia, että toistaiseksi ei ole 
voitu istuttaa kuin yksi laji, siperian
lehtikuusi (Larix sibirica). Niukkalaji
semmista suvuista ovat nyt edustettui
na Thuja (tuijat) ja Pseudotsuga (doug
laskuuset), kummastakin yksi laji. Yh
teensä on istutettu 16 havupuulajia 
(taulukko 1 ). 

Kaikki havupuiden taimet ovat pe
räisin Metsänjalostussäätiöltä . Tai
mien emopuut ovat Suomessa kasva
neita, mutta kantojen todellinen alku
perä, provenienssi, on pystytty selvittä
mään vain puutteellisesti. 

Alkuperäisen istutussuunnitelman 
(vrt. Tyystjärvi 1989) lajeista jäävät 
tässä vaiheessa puuttumaan Larix lari
cina (kanadanlehtikuusi), L. gme/inii 
var. gme/inii (dahurianlehtikuusi) ja Pi
cea abies subsp. obovata (siperiankuu
si). Yllättävää kyllä, vaikka siperian
kuusi kuuluu maamme luonnonvarai
seen lajistoon, siitä ei ollut saatavilla 
sopivaa taimimateriaalia istutuksia 
tehtäessä. Alkuperäiseen lajiluetteloon 
kuulumaton kanadantuija lisättiin 
myöhemmin täyttämään puuttumaan 
jääneiden lajien jättämää aukkoa. 

Käytännön hankaluuksia 

Ensimmäinen eteen tullut ongelma oli 
alueen suhteellisen pieni koko (n. 
2 100 m2) ja hankala muoto (suorakai
de). Kunnianhimoinen ajatus, että pui
den kasvettua alueella kävijälle jäisi 
jonkinlainen mielikuva siitä, miltä ha-
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vumetsä näyttää eri puolilla maapal
loa, ei valitettavasti taida toteutua. Tå
hän olisi tarvittu jokaiselta alueelta 
riittävän suuri metsikkö, jonka 'sisään 
kulkija voisi sulkeutua'. Suunnittelu
vaiheessa eräänä toiveena oli myös 
metsän aluskasvillisuuden rakentami
nen kutakin aluetta edustavaksi. Ehkä 
tämäkin toive voi joskus toteutua, kun 
taimet ovat kasvaneet puun mittoihin. 

Havupuualue jouduttiin olosuhtei
den pakosta perustamaan epäedullisel
le paikalle. Tiedepuiston alue on ras
kasta savimaata, entistä peltoa. Istu
tusalue kuorittiin 80 cm:n syvyydeltä ja 
tilalle ajettiin saman paksuinen ruoka
multakerros. On kuitenkin edelleen 
varsin todennäköistä, että puiden alku
kehityksessä tulee ilmenemään vai
keuksia mm. roykaritsasienten mah
dollisen puuttumisen vuoksi. Avoimel
le pellolle istuttaminen tuo tietysti 
omat haittatekijänsä. Kevättalvella on 
olemassa kuivumisen vaara, alkukesäs
tä taas hallanvaara, lisäksi varjopuid::n 
taimilla saattaa olla alkuhankaluuksia 
liian paahteisella paikalla. On vain 
toivottava, että nämä luonnon asetta
mat vaikeudet eivät ole liian suuria 
alueen suotuisalle kehittymiselle. 

Paitsi luonto, myös alueen sijainti 
taajaan asutulla seudulla aiheuttaa 
omat hankaluutensa. Havupuuistutus 
on jouduttu aitaamaan alkuvuosien 
ajaksi nuorison liian innokkaan mo
poilla ajamisen hillitsemiseksi. Myös 
maan pinta on tehty kulkemisen kan
nalta hieman hankalaksi: multakerros 
on peitetty Hortopaperilla ja sen päälle 
on levitetty sepelikerros. Suurimpana 
syynä tähän kyllä oli toive, että rikka
ruohot eivät näin tukahduttaisi nuoria 
puun taimia liiaksi. Sepeli ja suodatin
paperi on tarkoitus jyrsiä pintamaan 
joukkoon, kun taimet ovat kasvaneet 
kyllin vahvoiksi kestämään rikkakas
vien kilpailun. 
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Taulukko 1. Tiedepuiston havupuunäyttelyn lajisto, lajien luontainen levinneisyysalue ja istutuksessa 
käytetyn kannan a lkuperä (sulkeissa ilmoi tettu siemenen suomalainen alkuperä, mikäli todellinen 
a lkuperä, provenienss i, ei ole tiedossa). Nimistö on Hämet-Ahti ym. (1989) mukainen. 

Laji 

Abies balsamea 
palsa mipihta 

A. lasiocarpa 
län nenpihta 

A. sachalinensis 
sahalininpihta 

A. sibirica 
si perianpihta 

Larix sibirica 
siperianlehtikuusi 

Picea abies 
subsp. abies 
euroopankuusi 

P. engelmannii 
engelmanninkuusi 

P. g/auca 
valkokuusi 

P. jezoensis 
ajaninkuusi 

P. mariana 
mustak uusi 

Pinus banksiana 
banksinmä nty 

P. cembra 
subsp. sibirica 
siperiansembra 

P. comorra 
var. latifolia 
kontortamänty 

P. sylvestris 
metsä mänty 

Thuja occidenralis 
kanadan tu ija 

Pseudorsuga menziesii 
var. glauca 
harmaadouglaskuusi 

Luontainen alue 

Pohjois-Amerikan koillisosat; 
boreaalinen 

läntisen Pohjois-A merikan vuoristot; 
bo reaalinen 

Saha lin, Hokkaido, Kuriilit; keskiboreaalinen 
- pohjo istemperaattinen 

Euroopan koi llisosa t - Siperia; kesk i -
hemiboreaalinen 

Euroopan koillisosat - Keski-Siperia; 
hemia rktinen - boreaalinen 

Po hjois- ja Itä-Eurooppa; 
boreaalinen 

läntisen Po hjo is-Amerika n vuoristot; 
bo reaalinen 

Po hjois-Amerikan boreaaliset osat 

Itä-Siperian rannikkoalueet - Korea, 
Japanin saaret; keski - eteläboreaali nen 

Po hjois-Amerikan bo reaaliset osat 

Pohjois-Amerikan keski- ja itäosat ; 
boreaalinen 

Siperian länsi- ja keskiosat ; 
boreaa linen 

län tisen Pohjois-Amerikan vuoristot; 
boreaalinen 

Pohjois- ja Keski-Euroopasta halki Siperian 
lähes Tyynelie merelle as ti; boreaalinen -
pohjoistemperaatt inen 

koillinen Pohjois-Amerikka; keskiboreaalinen 
- pohjoistemperaattinen 

läntisen Pohjois-Amerikan vuoristot; 
keski - hemiboreaalinen 

Alkuperä 

(Nikkarilan 
metsäopiston puisto) 

Brittiläinen Kolumbia : 
Schuswap Lake 
51 " 15'N 119 "7'W 

Hokkaido 
43 " 15'N 142" 30'E 

(Metsäntutki muslaitos, 
Punkaharju) 

RaivoJan alkuperä 
(Tapio, Oitti) 

(E telä-Suomi) 

(Metsänjalostussäätiö , 
Haapastensyrjä) 

(Mustilan arboretum) 

(Mustilan arboretum) 

(Mustilan arboretum) 

(Metsänjalostussäätiö , 
Haapastensyrjä) 

(Metsäntutkimuslaitos, 
Haapastensyrjä) 

Kanada, Squanca 
n. 60"N 

(Etelä-Suomi) 

(Helsinki , Sofianlehto) 

Alberta, Crows 
ests Pass 

49" 39'N 114. 4'W 
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Pensasreunus 

Havupuumetsikköä reunustavalle pen
sasalueelle on pyritty istuttamaan sekä 
kotoisia luonnonpensaitamme että 
myös viljeltyjä koristepensaita siten, 
että ne muodostavat vuodenaikojen 
vaihtuessa ilmettään muuttavan koko
naisuuden. Alueella on eri aikoina leh
tiviä , kukkivia ja marjovia lajeja, eri
laisia kevät-, kesä-, syys- ja talviasuja, 
toisistaan poikkeavia kasvutapoja, eri
tyyppisiä kukkia ja hedelmiä jne., joi
den ansiosta jokainen vuodenaika saa 
alueen näyttämään hieman erilaiselta. 
Vuodenaikojen havainnollistaminen 
kasvikunnassa on alueen päätarkoitus, 
mutta yhtä tärkeää on myös istutuksen 
toimiminen luonnollisen kaltaisena 
pensasreunustona viereiselle havu
puualueelle sitten, kun se on kasvanut 
metsän mittaan. Kookkaammat pen
saslajit on sijoitettu siten, että niiden 
istutusalueiden painopiste on enem
män pensasreunuksen metsän puolei
sella laidalla; pienempien lajien vastaa
vasti ulkolaidalla. Reunuksesta yritet
tiin tehdä samalla myös vaihteleva 
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Kuva 1. Tiedekeskus 
Heurekan havupuu
istutusta pensasreu
nuksineen marras
kuisessa asussaan; 
kuvassa lumimar
jaa, ruso kuusamaa 
ja euroopankuusta. 
- Valokuva Mikko 
Piirainen. 

Fig. 1. The conifer
ous tree plantation 
of the Finnish sci
ence center and its 
bushy belt in No
vember. The conifer 
is Picea abies subsp . 
abies. the bushes are 
Symphoricarpos a/
bus and Lonicera ra
rarica. - Photo
graph Mikko Piirai
nen. 

paitsi muodoiltaan , myös siten, että 
erilaisia kasvutapoja , syysvärejä ym. 
yritettiin sijoittaa vaihtelevaan järjes
tykseen. Jos havupuualue olisi voitu 
toteuttaa suurempana, 'todellisina 
luonnonmetsiköinä', myös pensasreu
nus olisi ehkä voitu suunnitella vastaa
maan kunkin metsikkötyypin luonnol
lista pensasreunusta. Tällöin lajien saa
tavuus olisi kyllä voinut osoittautua 
ongelmalliseksi. 

Lajisto 

Pensasalueella kasvaa yhteensä 33 eri 
pensas- ja puulajia. Kahdesta lajista on 
esillä rotuja tai lajikkeita, joten koko
naismäärä nousee 36:een (taulukko 2). 
Taulukossa on myös mainittu eräitä 
lajien valintaperusteita; niitä ei kuiten
kaan ole esitetty tyhjentävästi. Istutus
suunnitelma laadittiin ennen Dendro
logian Seuran julkaiseman Suomen 
puu- ja pensaskasvian (Hämet-Ahti 
ym. 1989) ilmestymistä. Kasviossa on 
korjattu eräitä vanhoja nimistöepäsel
vyyksiä, ja näin myös Tiedepuiston 
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Taulukko 2. Tiedepuiston pensasalueen lajista ja eräitä valintaperusteita. imistö Hämet-Ahti ym. 
( 1989) mukainen. 

Laji 

Acer ginna/a - mongolianvaahtera 

A. rararicum- rataarivaahtera 

Amelanchier laevis- siro tuomipihlaja 

A. spicara- isotuomipihlaja 

Aronia me/an ocarpa - koristearonia 

Berberis thunbergii- japaninhappomarja 

Berula pendula ' Birka lensis'- pirkkalankoivu 

Berula pendu/a var. carelica visakoivu 

Caragana arborescens- siperianhernepensas 

Cornus alba subsp. a/ba 
'Argenteomarginata'- laikkukirjokanukka 

C. a/ba subsp. a/ba 'Sibirica' 
- korallikanukka 

C. alba subsp. srolonifera 'Flaviramea· 
- keltaoksakanukka 

Corylus ave/lana- euroopanpähkinäpensas 

Coroneasrer integerrimus- kalliotuhkapensas 

Craraegus grayana- aitaorapihlaja 

Elaeagnus commurara- hopeapensas 

Eräitä va lintaperusteita 

kasvutapa, hedelmät. syysväri 

kasvutapa, hedelmät, syysväri 

kasvutapa. kevätasu lehden puhjetessa, kukinta, 
marjat , syysväri 

kukinta. marjat, syysväri 

marjat. syysväri 

kasvutapa . oksat, marjat. syysväri 

lehdet 

kasvutapa. runko 

ka vutapa. lehdet. kukinta , hedelmät 

lehdet. kukinta. marjat, syysväri 

talviasu. kukinta. marjat. syysväri 

talviasu. kukinta, marjat, syysväri 

kasvutapa . lehdet. varhainen kukinta , hedelmä t 

kasvutapa. lehdet , marjat. syysväri 

oksat. kukinta . marjat 

kasvutapa. lehdet. lehtien myöhäinen 
kariseminen 

Euonymus europaeus- euroopansorvarinpensas hedelmät. syysväri 

Fraxinus excelsior- (lehto )saarni 

Lonicera rararica- rusok uusama 

Physocarpus opulifolius- heisiangervo 

Ribes a/pinum - taikinamarja 

R. aureum- kultaherukka 

Rosa glauca- punalehtiruusu 

Salix caprea - raita 

S. viminalis- koripaju 

Sambucus racemosa- teruuselja 

kasvutapa. aikainen kukinta, myöhäinen 
lehtiminen. lehdet, lehden varhainen 
kariseminen. hedelmät 

kukinta. marjat 

kukinta, syysväri . peiuävyys 

lehden aikainen puhkeaminen. kukinta. marjat. 
syysväri 

varhainen ja kaunis kukinta, marjat. syysväri 

oksat. lehdet , kukinta. hedelmät 

varhainen kukinta. näkyvä siementuona 

kasvutapa . aikainen kukinta, lehtimuoto, myös 
hyötykasvi 

varhainen talvisilmujen avautuminen ja 
lehtiminen. lehtimuo!O. kukinta, marjat, vanha 
koristepensas 
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Laji 

Sorbaria sorbifolia - viitapihlaja-a ngervo 

Sorbus aucuparia - kotipihlaja 

Spiraea japonica ' F roebelii ' - ruusua ngervo 

S . ' Grefsheim'- norja nangervo 

S. salicifolia- viita pajuangervo 

Symphoricarpos a/bus- (valko)lumimarja 

Syringa rericu/a/0- likusterisyreeni 

Taxus cuspidara- ja pa ninma rja kuusi 

Thuja occidenralis- ka nada ntu ija 

Viburnum /anrana - villaheisi 

istutusten alkuperäiseen nimiluette
loon on jouduttu tekemään eräitä 
muutoksia (vrt. Tyystjärvi 1989). 

Kaikkien pensaiden emokasvit ovat 
peräisin Suomessa viljellyistä kannois
ta , joten sopeutumisvaikeuksia ei pitäi
si juuri tulla. Taimimateriaali on saatu 
Pohjois-Karjalassa toteutetulta Polvi
järvi-projektilta (Uimonen 1986). 
Joukkoon kuuluu eräitä kantoja, joita 
on tutkittu ja tallennettu myös Keskas
projektin (Aianko & Tegel 1989) yhtey
dessä. 

Havupuu- ja pensasalue osana tiede
keskuksen opetuskäyttöä 

Tiedekeskus ei ole pelkkä tunstlpyy
dys , vaan sen pääasiallinen tarkoitus 
on toimia eri tieteenaloja kiinnostaval
la tavalla esittelevänä ja havainnollis
tavana opetuskeskuksena. Myös puu
vartisnäyttelyt on suunniteltu niin, että 
tavallinen puistossa kävijä voisi saada 
niistä uutta tietoa tai virikkeitä uuden 
tiedon hankintaan. 

Tiedekeskuksen opetusosastolla on 
kortisto, jossa jokaisella istutoksiin 
käytetyllä lajilla on oma, lyhyen ja 
tiiviin esittelyn sisältävä korttinsa. 
Kortistoa on tarkoitus käyttää tulevai-
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Eräitä valintaperusteita 

talviasu, ku ki nta, perinteinen koristepensas 

lehdet , kukinta , marja t, syysväri 

pitkään jatkuva kukinta 

kukinta 

pitkää n ja tku va kuk inta , perinteinen 
ko ristepensas 

ma rjat 

kasvuta pa, kuk inta 

ai navihreä, " ma rjat" 

a inavihreä 

ta lviset kuk ka nuput , lehdet, kuki nta , syysvär i, 
pei ttävyys 

suudessa esim. Opetusvihkosten pohja
na vaikkapa koululaisryhmien tai mui
den kiinostuneiden avuksi alueella lii
kuttaessa. Havupuukorteissa on kiin
nitetty huomiota tärkeimpien tunto
merkkien ohella mm. lajien biologiaan 
niiden luontaisella esiintymisalueella. 
Myös menestymisestä ja käyttömah
dollisuuksista Suomessa on maininta. 
Pensaskortit ovat hieman suppeampia. 
Niiden pääpaino on toisaalta lajien 
niissä ominaisuuksissa , jotka muuttu
vat vuodenaikojen myötä, toisaalta 
kasvien käyttömabdollisuuksissa Suo
messa. Kortistoa on tarkoitus täyden
tää ja korjata , mikäli istutuksissa ta
pahtuu muutoksia . 
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Pihlajan nimestä Euroopassa ja Pohjois-Aasiassa 

Merja Salo 

Salo, M. 1989: Pihlajan nimestä Euroopassa ja Pohjois-Aasiassa (On the names for 
Sorbus spp. in Europe and orthern Asia.) Sorbifolia 20(4):209-2 14. 

The art icle deals with the names (also vernacular ones) of Sorbus spp. in Indo
European, Uralic, especially Finno-Ugric, and Altaic languages. As far as possible 
the author has tricd to illustrate the etyma of different words for Sorbus spp. 
Special attention has been paid to the basis for naming e.g. the properties or use of 
the tree or its berries. There is also a mention of plant species which are in one way 
or another connected with the names of Sorbus spp. 

Merja Salo, S ukukielten toimisto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Sörnäisten 
rantatie 25. 00500 Helsinki, Finland. 

Pakanuuden aikana suomalaiset piti
vät pihlajaa pyhänä puuna. Tämä us
komus oli yhteinen ainakin germaa
nien ja kelttien kanssa . Pihlajissa aja
telt iin olevan maagisia ominaisuuksia, 
jotka suojelivat pahoilta voimilta. Tai
oissa oli pihlajalla huomattava merki
tys, etenkin sen marjoilla. Toisaalta 
vainajien tai metsään eksyneiden hen
kien uskottiin voivan siirtyä pihlajiin. 
Kristinuskon myötä suhtautuminen 
muuttui torjuvammaksi , Karjalan kan
nakselta tunnetaan nimi pirunpuu. Vas
taavantyyppinen nimi löytyy myös 
saksasta: Teufelsbeere "pirunmarja" ja 
Teufelskirsche "pirunkirsikka". Eng
lannin witchwood 'kotipihlaja' voitai
si in tulkita kahdella tavalla näkökul
masta riippuen joko noitapuuksi tai 
taikapuuksi (pihlajan maagiset voi
mat). 

Indoeurooppalaiset kielet 

Sorbus on alun perin saanut nimensä 
punaisten marjojensa mukaan , latinak
si sorbum. lndoeurooppalaisen kanta
kielen juureen *ser-, *sor- 'punainen, 
punertava' on liitetty johdin *-dhos. 

Samaan juureen palautuvat mm. Iiettu
an saf-tas 'ketunruskea' ja serbenta, 
serbefitas 'herukka', venäjän sorobalina 
'ruusunmarja, karhunvatukka' ja soro
ga 'särki'. Latinan tytärkielissä sorbum 
jatkaa hieman muuntuneessa muodos
sa, esim. romanian sorb, italian sorbo, 
ranskan sorbier 'pihlaja'. Näihin yh
distyy muinaisenglannin syrfe-sanan 
kautta yksi englannin monista pihlajan 
nimistä service tree. Kreikassa tämä 
puu tunnetaan nimellä sorvia. 

Slaavilaisten kielten pihlajaa merkit
sevän sanan, esim. venäjän rjabina, slo
veenin jerebika , tsekin jefab, jefabina, 
puolan jarzab, jars~bina, pohjana on 
indoeurooppalainen juuri *heb(h)-, 
*brob(h)-, joka kuvastaa tummanpu
naisia, ruskehtavia värisävyjä. Samaan 
sanueeseen kuuluvat venäjässä mm. 
rjabCik '(metsä)pyy', rjabka 'peltopyy', 
rjabec 'jokin taimenlaji' ja adjektiivi 
rjaboj 'täplikäs; rokonarpinen'. Slaavi
laisten kielten läbeisimmistä sukulai
sista balttilaisista kielistä näihin yhdis
tetään mm. Iatvian irbe 'pyy' ja irbene 
'koti pihlaja'. Etäisempää sukua ovat 
muinaisislannin jarpr 'kanelinvärinen', 
anglosaksin eorp 'tumma, mustahko' 
ja ruotsin rapphöna 'peltopyy'. 
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Kotipihlajan (Sorbus aucuparia) laji
nimi aucuparius tarkoittaa 'linnun
pyyntiin käytetty' (< latinan aucupari 
' linnustaa' << avis 'lintu' + capere 
'pyydystää'), mihin viittaavat myös 
saksalainen nimi Vogelbeerbaum "lin
nunmarjapuu" ja ranskalainen sorbier
des-oiseaux "Iin tu pihlaja". 

Saksassa kotipihlaja tunnetaan 
yleensä nimellä Eberesche. Alkuosa 
eber- voidaan yhdistää toiseen puunni
meen, Eibe 'marjakuusi'. Pelkkä Esche 
taas on saarni. Yksi englannin kotipih
lajaa tarkoittava sana on samaten 
eräänlainen saarni, nimittäin mountain 
ash "vuorisaarni" (vrt. kotipihlajan ja 
saamen lehtiä). Toinen saksalaisella 
kielialueella laajalle levinnyt kotipihla
jan nimitys on Quiecke, Quitsche Quit
ze jne., joka palautuu germaaniseen 
sanaan *quiqua 'elävä, elinvoimainen', 
onhan pihlaja hyvin sitkeä puu ja vaa
timaton kasvupaikkansa suhteen. Se 
lisääntyy sekä siemenistä että kasvulli
sesti. Nykyenglannista tälle samalle la
jinimelle löytyy vastine quickbeam. 
Englannin beam ja saksan Baum 'puu' 
tulevat indoeurooppalaisen kantakie
len juuresta *bhou-, *bheu-, *bhu- 'kas
vaa'. Kun sanan beam merkitys on 
puhujien kielitajussa hämärtynyt, on 
syntynyt beam tree 'etelänpihlaja' tai 
'saksanpihlaja' siis oikeastaan "puu
puu". 

Englannin sana rowan 'kotipihlaja' 
on skandinaavista lainaa, vrt. ruotsin 
rönn, islannin reynir, norjan ja tanskan 
rogn, tanskan ren, norjan murteiden 
raun-, jotka kaikki palautuvat yhteis
een germaaniseen alkumuotoon *raud
na-, *raudnia-. Nimeämisen aiheena on 
kaiketi Pohjolassakin ollut marjojen 
väri, näitä sanoja pidetäänkin adjektii
vin röd 'punainen' johdoksina. Samaa 
perua ajatellaan olevan pakanallisten 
suomalaisten jumalattaren nimi Rauni 
ja lappalaisten Ravdna. Ne todistane
vat tammen ohella pihlajankin kuulu-
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neen ukkosenjumaluuksien palvon
taan. Rauni-nimen muunnos lienee 
Ison sian runossa Ukon rinnalla toimi
va Röönikkä eli Ryönikkä. 

Ukko tuota tappamahan, 
Röönnikkä repäisemähän -
Ukko säikähti, 
että hyppäsi kuuseen, 
[hyppäsi Ryönikkä raitahan], 
muut jumalat muihin puihin . 
(Krohn 1914: 133) 

Monet kotipihlajan ominaisuudet 
ovat olleet nimeämisen perusteina . 
Kukkien voimakas ja epämiellyttävä 
haju on antanut saksassa aiheen lukui
siin Stink- ja Fau/-alkuisiin nimiin 
(< stinken 'löyhkätä' ja faul 'pahentu
nut, mädäntynyt , pilaantunut'). Bal
kanilta serbokroaatista löytyy vastaa
va nimi smrdljikovina ( < smrdjeti 'löyh
kätä'). Pihlajanmarjojen happamuus ei 
ole vakuuttanut kaikkia niiden syömä
kelpoisuudesta, ja monilla seuduilla 
niitä on pidetty myrkyllisinä tai muu
ten epäilyttävinä . Tatä väheksyvää 
suhtautumista osoittavat saksalaiset 
nimet Giftkirsche "myrkkykirsikka", 
Judenbirne "juutalaisenpäärynä", 
Hundskirsche "koirankirsikka" jne. 
Ranskassa aigrelier 'etelänpihlaja' on 
saanut nimensä maustaan (< aigre 'ha
pan, karvas'). 

Saksanpihlaja (Sorbus aria) on saa
nut monessa kielessä nimensä jauhoi
sista marjoistaan, esim. saksan Mehl
beere, Mehlbaum (Mehl 'jauhot'), itali
an farinaccio (farina 'jauhot'), serbo
kroaatin mukinja (muki 'jauhot'). 
Ranskassa tämän puun harvinaisen
puoleinen nimi drouiller voidaan selit
tää kahdella tavalla: pohjana voi olla 
yksinkertaisesti joko *dercos 'marja ' 
tai *dergos 'punainen'. Molempiin ety
mologioihin sisältyy äänteellisiä ongel
mia. Monet kansat ovat myös huo
manneet saksanpihlajan alta vaale
akarvaiset lehdet, josta johtuvat esim. 
saksan Weissbaum, Silberbaum, eng-
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lannin whitebeam, ruotsin vitoxel jne. 
Venäjän bojarin belyj "valkoinen paja
ritar" liittynee myös tähän. 

Etelänpihlajalla (S. torminalis) on 
saksassa nimenä Elsbeere, ranskassa 
alisier, jotka molemmat palautuvat yh
teiseen indoeurooppalaiseen kanta
muotoon *alisa. Samaan sanueeseen 
kuuluvat myös mm. saksan Erle 'lep
pä', englannin alder 'id.', venäjän o/'ha 
'id.' ja makedonian aliha 'hopeapoppe
li' . Etelänpihlajan hedelmiä on vanhas
taan käytetty lääkkeeksi erityisesti vat
savaivoihin, josta kertoo jo tieteellin~n 
lajinimikin torminalis 'vatsanpuruJa 
(lat. tormina) vastaan käyte~tävä :: 
Tanskassa kasvi tunnetaan mmella 
tarmvrid-ren "suolisolmupihlaja" ja 
saksassa Ruhrbirne "vatsavaivapääry
nä" tai Darmbeere "suolimarja". 

Ikivanhalla Välimeren alueen viljely
kasvilla Sorbus domestica -pihlajalla 
on saksassa nimi Speierling tai Sper
berbaum. On esitetty, että näiden taus
talla oleva alkuperäinen puunnimi 
*spero 'pihlaja' olisi samaa kuin mui
naisyläsaksan sper 'keihäs'. Perusteena 
tälle olisi, että pihlajan puuaine on 
kovana ja kestävänä sopivaa aseiden 
valmistusmateriaaliksi. 

Ruotsinpihlaja (Sorbus intermedia) 
on ruotsin kielessä oxel, murteissa åxel, 
vrt. tanskan aksefbter, ruotsin murtei
den åselbär (< *ahsl-). Norjan asal 
'saksanpihlaja' saattaa edustaa alkupe
räisempää muotoa, mikäli nämä sanat 
ovat sukua saksan Arlesbeere 'etelän
pihlaja' -sanalle, jonka etyr:nol.ogi~ on 
hämärän peitossa. RuotsmpthlaJalla 
on tanskassa muitakin nimiä, esim. 
seljeren (selje 'raita (ka~v.)'), joka .viit
taa lehtien samankaltatsuuteen ratdan 
kanssa (vrt. lehden alapintaa). Ruot
sinpihlajan marjoja . ku.ts~taan haus
kasti bornholminrusmotkst Bornholms 
rosiner tai bornholminrypäleiksi, born
holmske druer. 
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Uralilaiset kielet 

Suomen sukukielissä pihlajan nimitys 
on vanhaa perua. Suomalais-ugrilai
seen kantakieleen yli 5000 vuoden 
taakse on rekonstruoitu asu *piC!a (R€:
dei 1987). Uralilaiseen kantakieleen as
ti vähintään 6000 vuotta sitten vallin
n~eseen aikaan ei kielitiede pääse, sillä 
uralilaisen kielikunnan toisesta haaras
ta , samojedilaisista kielistä ei tunneta 
etymologista vastinetta pihlajalle. Sa
naa ei ehkä ole ollut vielä silloin tai 
sitten samojedilaiset kielet ovat kadot
taneet sen jäljettömiin. Sammallahti 
(1988) on ajoituksessaan hie~an varo
vaisempi hän sijoittaa puunmmen vas
ta suomalais-permiläiseen kauteen -
vähintään 4000 vuoden päähän. Hän ei 
siis hyväksy obinugrilaisten kielten ost
jakin ja vogulin sanoja mui.den jo~k
koon. Etymologisissa lähtetssä est~e
tään kuitenkin yleensä, että suomalats
ugrilaisen kantakielen termin jatkajia 
löytyy lähes kaikista tytärkielistä. 

Itämerensuomalaisten kielten vasti
neet ovat äänteellisesti lähellä toisiaan, 
kuten suomenpihlaja (murteissa pihla
va, pihlas ym.) ja viron pihl, pihlak, 
pihlakas. Onpa tämä puunnimi levin
nyt naapurienkin kieleen: baltiansak
san Pielbeerbaum 'kotipihlaja' on itä
merensuomalaista lainaa. Odotuksen
mukaisempi olisi suomessa *pis/a
alkuinen sana, mutta tavunloppuisessa 
asemassa h esiintyy toisinaan s:n sijas
ta ennen resonanttista konsonanttia . 
Etäisemmistä sukukielistä tunnetaan 
samaa merkitseviä vastineita, esim. er
sämordvan piiol, moksamordvan piiat, 
tseremissin pazalma, pizle, pil'ie jne., 
votjakin palei, paled'i, sy!jäänin pel&S, 
pelid'i, vogulin picil · r, päsar, pasar Ja 
ostjakin pat 'ar' , patär jne. Näihin yh
distettiin vuosikymmenet unkarin fa
gyal 'likusteri' Goskus virheellisesti 
käännetty kuusamaksi), mutta nyttem
min on päädytty pitämään tätä sanaa 
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toisen ikivanhan kasvinnimen pajun 
etymologisena vastineena. 

Pihlaja on ainoita puita, jonka ni
men lappalaiset ovat osassa kielialuet
taan lainanneet skandinaaveilta: ruot
sinlapissa, luulajanlapista etelään tava
taan rönnin vastineita: siitä pohjoiseen 
norjan- l. pohjois- l. tunturilapissa 
skahpi-sanuetta (< muinaisskandinaa
vinen *skaba 'eläinten rehuksi käytetty 
puun kaarna'). ltälapista, koltan kie
lestä löytyy pihla jalle nimi rå' snn tai 
rosnn. Näätämön koltan murteesta 
tunnetaan sille nimi, jonka vastine nor
jaolapissa sai/ja tarkoittaa raitaa. Kuo
lan niemimaan puolelta Lovozerosta 1. 
Luujärveltä on joskus merkitty muis
tiin sana sujmur 'pihlaja', jonka alku
osaa on verrattu norjanlapio yliluon
nolliseen olentoon suodji tai suodja 'pa
holainen' (loppuosa 'puu'). 

Unkarilaiset ovat vaelluksellaan 
Keski-Eurooppaan unohtaneet omape
räisen nimensä pihlajalle, joten heidän 
on täytynyt lainata uusi termi naapuri
kansoilla. Unkarissa berkenye tarkoit
taa toisaalta pientä karvasta omenan 
tai päärynän muotoista punaista tai 
ruskeaa, jauhoista haperolihaista he
delmää, ja toisaalta näitä hedelmiä 
tuottavaa puuta tai pensasta, pihlajaa. 
Se on slaavilaista lainaa, vrt. serbokro
aatin brekinja 'etelänpihlaja', bulgari
an brekinja 'kotipihlaja', ukrainan 
brjakinja 'orapihlaja' jne. Samaan kan
taan palautuu myös toinen unkarin 
pihlajasana bark6ca (-Ja 'puu') 'etelän
pihlaja'. Kasvikirjoissa kotipihlajan ni
mi on madarberkenye (madtir 'lintu'), 
jonka voi rinnastaa saksan nimityk
seen Voge/(beer)baum. 

Samojedilaisista kielistä on saatavil
la painettua materiaalia niukanlaisesti, 
mikä ei sinänsä ole ihme, ovathan sa
mojedilaiset kansat pieniä, yhteensä 
vain muutama kymmenen tuhatta kie
lenpuhujaa. Heidän asuinalueensa si
joittuu Neuvostoliiton pohjoisimpiin 
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osiin, Kaninin ja Taimyrin niemimaan 
välisille tundrille ja metsävyöhykkeen 
pohjoislaitaan. Harvoista sanakirjoista 
venäläis-nenetsiläinen ei tunne hakusa
naa rjabina lainkaan. Kamassin sana
kirja antaa sekä 'pihlajan' että 'pihla
janmarjan': t'ie11te ja tie11ten k 'e' 8 De. 
Sanaliiton jälkiosa on palautettavissa 
samojedilaisen kantakielen muotoon 
*k~pt~ 'herukka' . Viime vuosisadan 
lähteistä löytyy maininta selkupin 
murteiden sanasta saipa, saiba, seaiba 
jne. 'pihlaja'. Samojedilaisilla kielillä ei 
vaikuta olevan yhteistä nimeä pihlajal
le. 

Altailaiset kielet 

Turkkilaisista kielistä pihlajan erilaisia 
nimityksiä on kirjattu alun toistakym
mentä. On pidetty mahdollisena, että 
permiläisistä kielistä (votj. palei, syrj. 
peliS) nimitys olisi saattanut lainautua 
joihinkin turkkilaisiin kieliin , ainakin 
muodot ovat hyvin samannäköiset, 
vrt. baskiirin ja tataarin mi/äs, turk
meenin meles, tsuvassin pild jne. (Lai
nasanoissa turkkilaiset kielet ovat 
usein korvanneet p:n m:llä.) Tataarin 
murteista tunnetaan myös selvä suo
malais-ugrilainen (mordvalainen) lai
nasana pizel. Monet tutkijat ovat sitä 
mieltä, että ba5kiirin misar ja siperian
tataarin micär ovat puolestaan lainaa 
obinugrilaisista kielistä. 

Tataarin murteiden balan voi merki
tä sekä pihlajaa että heisiä , sen vasti
neita ovat kazahin balam - palam 'sel
ja, heisi' ja altain kielen balan 'heisi'. 
Altaissa pihlajaa nimitetään sanalla be
/e. Kirgiisissä ja uiguurissa on käytössä 
sana cetin 'pihlaja' , jota vastaavat uz
bekin cetan ja kazahin seten. Kaukana 
sukukielistään Keski- ja Itä-Siperian 
metsävyöhykkeessä puhuttavan ja 
kuutio kielen omaperäinen nimitys täl
le puulle on sfrbfnjah. Lisäksi monissa 
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turkkilaisissa kielissä tunnetaan venä
läinen laina. 

Mongolilaisista kielistä pihlajan ni
mityksiä on tavoitettu muutamaa eri 
suppealevikkistä sanapesyettä. Klassi
sen kirjamongolin tesu-sanan jatkaja 
on Mongolian kansantasavallan pää
kielen halhamongolin tes. Baikal-jär
ven seutuvilla asuvilla burjaateilla 
vaihtelevat nimet bese modon ja muse 
modon (modon 'puu'). He tuntevat 
myös suoran lainan venäjästä. Kalmu
kit, ainoa Euroopan puolella Etelä
Venäjällä asuva mongolilainen kansa, 
käyttävät huvittavaa lajinimeä Xon 
bolirg•n'J, joka tulee sanoista X on 'lam
mas' ja bolirg'n'J 'marja; karviainen; 
vadelma' . 

Tunguusilaisista kielistä , joita puhu
taan miltei kaikkialla Siperiassa, eten
kin Jeniseistä itään Ohotanmereen 
saakka, löytyy pihlajalle nimitys aina
kin yhdeksästä eri sanueesta. Nykyisin 
tunguusilaiset kansat ovat lukumääräl
tään vähäisiä; äidinkieltään osaavia on 
yhteensä vain joitakin kymmeniä tu
hansia. Laajin levikki ja yhtenäisin 
merkitys 'pihlaja' näyttää olevan even
kin, suurimman kielen, mikte-sanalla , 
jonka vastineet tunnetaan negidaalin , 
ultsan ja orokin kielestä. Äänteellisesti 
tätä melko lähelle tulee toinen pihlajan 
nimitys : evenkin ryukte , nukte (murt. 
myös 'pihta') ja eveenin kielen nek
te-vki. (Sattumoisin evenkissä 'punai
nen' on ryulene.) 

Evenkin sanan acakta 'pihlaja, vaah
tera' vastineet muissa tunguusilaisissa 
kielissä hajaantuvat tarkoittamaan eri 
kasvilajeja: negidaalissa vaahteraa, na
nain 1. goldin kielessä pähkinää ja 
mantsun kielessä pajupensaikkoa. Pih
laja saattaa myös rionastua muihin he
delmäpuihin. Yleistunguusilainen uli"k
ta 'omenapuu, omena' sattuu udehen 
kielessä merkitsemään sekä omenaa et
tä pihlajaa, mantsussa taas päärynää ja 
pihlajaa. Sana koostuu puiden nimiä 
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muodostavasta johtimesta kta, kte ja 
mahdollisesti kannasta ub- 'ruokkia'. 
Siihen voi verrata halhamongolin sa
naa öröl 'omena'(/ ja r voivat metateet
tisesti vaihdella keskenään). 

Pelkästään evenkistä tunnetaan pih
lajaa merkitsevä sana hatakta, mant
susta puolestaan yksinä inen puunnimi 
ejk,te. Nanain nesulte ' pihlajanmarja tai 
heisi' -nimitykseen sopii rinnastaa hal
hamongolin 'pihlaja' tes. Evenkin kem
pi-sanan 'pihlajanmarja' vastine oro
kissa on kemukte, joka tarkoittaa pien
tä, hapanta syötävää kasvia, käenkaa
lia tai lillukkaa. Toinen evenkin 'pihla
janmarja' kisir muistuttaa venäjän sa
naa kismis ' rusina' , joka on saatu per
siasta turkkilaisten kielten väli tyksellä. 

Kirjallisuutta 

Benkö, L. (toim.) 1967: A magyar nyelv törti:neti 
etimol6giai sz6tåra 1.- 1142 s. Budapest. 

Cincius, V. 1. (toi m.) 1975, 1977: Sravnitel'nyj 
slovar' tunguso-man' czurskih jazykov 1-2. 
- 672, 992 s. Leningrad. 

Dm itrieva, L. V. 1972: Nazvanija ras tenij v 
tjurkskih i drugih altajskih jazykah . - Teok
sessa: Cincius, V. 1. (toim.): Ocerki sravni
tel'noj leksikologii altajskih jazykov. s. 151-
223. Leningrad . 

Falk, H. S. & Torp, A. 1960: Norwägisch-däni
sches etymologisches Wörterbuch 1-2. -
2. p. 1722 s. Oslo, Bergen. 

Fasmer, M. 1971: Etimologiceskij slovar' russko
go jazyka 3. - 827 s. Moskva. 

Hellquist, E. 1939: Svensk etymologisk ordbok 
2. - 2. p. s. 721-1484. Lund . 

Hämet-Ahti, L. , Palmen, A. , Alanko , P. & Ti
gerstedt , P. M. A. 1989: Suomen puu- ja 
pensaskasvio. - 290 s. Helsinki . 

Itkonen, E. & Joki, A. J . 1962: Suomen kielen 
etymologinen sanakirja 3. - Lexica Societa
tis Fenno-ugricae 12(3):481-840 

Janhunen , J . 1977: Samojedischer Wortschatz. 
Gemeinsamojedische Etymologien . - Cas
trenianumin toimitteita 17:1-186. 

Johansson, K. F. 1918: Om etymologien af träd
namnet rönn . - Teoksessa: Studier tillegna
de Esaias Tegner. s. 304-324. Lund. 



214 

Kluge, F. 1975: Etymologisches Wörterbuch der 
deutschen Sprache- 21. p. 915 s. Berlin. 

Krohn, K. 1914: Suomalaisten runojen uskonto. 
-Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimi
tuksia 137:1-360. 

Lange, J . 1960: Ordbog over Danmarks plante
navne 2. - 420 s. 

Marzell, H. 1979: Wörterbuch der deutschen 
Pflanzennamen 4. - 1437 s. Leipzig. 

Meyer-Liibke, W. 1935: Romanisches etymologi
sches Wörterbuch. 3. - p. 1204 s. Heidel
berg. 

Onions, C. T. (toim.) 1966: The Oxford dictiona
ry of English etymology.- 1024 s. Oxford . 

Pokorny, J. 1989: Jndogerinanisches etymologi
sches Wörterbuch 1. - 2. p. 1183 s. Bern , 
Stuttgart. 

Priszter, S. 1983: Arbores fruticesque Europae. 
Vocabularium octo linguis redactum. - 300 
s. Budapest. 

SORBIFOLIA 20(4) 1989 

Redei, K. 1987: Uralisches etymologisches Wör
terbuch 4.- s. 341-468. Wiesbaden . 

Räsänen , M. 1969: Versuch eines etymologischen 
Wörterbuchs der Tiirksprachen . - Lexica 
Societatis Fenno-ugricae 17(1): 1-533. 

Sammallahti, P. 1988: Historical phonology of 
the Uralie languages with special reference to 
Samoyed, Ugric and Permic. - Teoksessa: 
Sinor, D. (toim.), The Uralie languages. 
Description, history and foreign influences. 
s. 478-554. Leiden, ew York, K0benhavn, 
Köln. 

Schrader, 0. 1901 : Reallexikon der indogermani
schen Altertumskunde. - 1048 s. Strassburg. 

Walde, A. 1965: Lateinisches etymologisches 
Wörterbuch 2. - 4. p. 851 s. Heidelberg. 

Suomenpihlajametsikkö Vallilaan 

Helsingin kaupungin puisto-osasto järjesti Den
drologian Seuran 20-vuotisjuhlavuoden kunni
aksi seuran nimikkopuun, suomenpihlajan, istu
tustapahtuman Helsingin Vallilassa torstaina 
25.5 .1989. Siirtolapuutarha-alueen länsiosan 
puisto oli varattu tapahtuman kohteeksi. Kau
punki o li järjestänyt paikalle näyttävä t tiedotteet 
a lueen puistosuunnitelmista sekä tietysti istutus
tarvikkeet komeine suomenpihlajataimineen. 
Myös Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puu
tarhan suunnitelmat olivat hyvin esillä. Lisäksi 
Dendrologian Seuralla oli paikalla oma info
piste. 

Juhlapuheen pitivä t Helsingin kaupungin 
yleisten töiden lautakunnan puheenjohtaja Ensio 
Syrjäneo ja Dendrologian Seuran puheenjohtaja 
Jouni Mikola. Puheiden jälkeen yli viidenkym
menen in nokkaan talkoolaisen voimin istutettiin 
kaupungin hankkima! sa ta parimetristä suomen
pihlajan tainta. Paakkutaimet menivät vauhdilla 
valmiiksi kaivettuihin istutuskuoppiin. Pihlajien 
varret suoja ttiin vielä myyränsuoj uksi lla. Kau
pungin taholta ta imet saivat myös tukikepit ja 
vettä kuoppiin. Niin suomenpihlajat jäivät kau
niisiin ryhmiin varttumaan yhdessä tänä vuonna 
juhlivan Dendrologian Seuran kanssa. 

Istutusten jälkeen kaupunginpuutarhuri Pek
ka J yränkö toivotti taikooväen juhlamaljallisel
le: Tarjolla oli aitoa Suomen kansallispuujuo
maa, mahlaa. Juhlaistutustapaht uma päätt yi 
amanuenssi Annikki Palmenin opastukseen Hei-

singin yliopiston uudessa kasvitieteellisessä puu
tarhassa. 

Parhaat kiitokset ennenkaikkea Helsingin 
kaupungin puisto-osastolle viimeisen päälle jär
jestetystä istutustapahtumasta. Parempaa lahjaa 
Dendrologian Seura tuskin olisi voinut saada. 

Risto Murto 
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Guarana- Amazonin taikajuoma 

Soili Stenroos 

Stenroos, S. 1989: Guaranil - Amazonin taikajuoma. (Guaranil - the magic 
drink of the Amazonas.)- Sorbifolia 20(4):215-218 . 

Guaranil (Paullinia cupana, Sapindaceae) is a woody climber native to and lately 
also cultivated in central regions ofthe Amazonas. The plant had a prominent part 
in the aboriginal culture Iong before the arrival of Europeans. Traditionally, the 
seeds are collected and processed to a Iine powder, then mixed with water to give 
an ast ringent, refreshing drink. The stimulatory properties are due to a high 
content of caffeine and related alkaloids in the seeds. Guaranil has also been used 
for treatment of headache, diarrhoea, fevers etc. In addition to caffeine, the seeds 
contain e.g. guaranine, theobromine, theophylline, resins, saponins and large 
amounts of tannin . Nowadays most of guaranil is marketed as a sweetened and 
carbonated soft drink which is very popular in the whole of Brazil , but it is also 
gaining a reputation in Japan , the United Statesand Europe. 

Soili Stenroos, Helsingin yliopiston kasvitiereen laitos, Unioninkatu 44, 00170 
Helsinki 

Intiaanien vanha tarina kertoo Ama
zonilla eläneestä, maue-heimoon kuu
luvasta lapsesta, jonka käärmeen hah
moon verhoutunut paha henki surma
si. Lapsen silmät haudattiin maahan ja 
niistä kasvoi ensimmäinen guaranå 
(Erickson ym. 1984). Tarut ja usko
mukset, mutta myöskin tietämys kas
vien moninaisesta hyötykäytöstä, ovat 
kulkeutuneet arvokkaana perimätieto
na nykypolville. 

Etelä-Amerikka on monen nautinto
ainekasvin alkuperäkeskus. Näistä 
merkittävimmät ovat kaakao ja tupak
ka, mutta myös koka-pensas (Erythro
xylon coca) sekä mate (IIex paragua
riensis), jonka lehdistä valmistettua 
juomaa nautitaan runsaasti Etelä
Amerikassa. Eräs tärkeimmistä, joskin 
muualla maailmassa tuskin tunnettu, 
on Paullinia cupana (heimo Sapinda
ceae), joka kaikkialla Brasiliassa tun
netaan paremmin nimellä guaranå. 

Guaranå on kookas , puuvartinen li
aani, joka kiipeilee puiden runkoja 
myöten metsän latvuskerrokseen. Vil-

jelty muoto (var. sorbilis) on pensas
mainen ja matalakasvuinen. Kasvin 
lehdet ovat ainavihannat, kiiltävät, vii
silehdykkäiset. Guaranå, kuten monet 
muutkin tropiikin puuvartisista kas
veista, kukkii kuivana vuodenaikana. 
Kukinnot muodostuvat useasta sadas
ta kukasta, jotka ovat yksineuvoisia; 
jokaisessa kukinnossa on sekä hede
että emikukkia. Kukat avautuvat vai
heittain siten, että tiettynä päivänä yh
den kukkivan haaran kaikki auki ole
vat kukat ovat joko emi- tai hedekuk
kia. Yhden kukinnan kukat aukeavat 
siis vähitellen, jopa yli kuukauden kes
tävänä ajanjaksona. Kukat aukeavat 
aamulla ja niitä pölyttävät ampiaiset ja 
mehiläiset. Hedelmät ovat 3-lokeroi
sia, väriltään tummankeltaisia tai pu
naoransseja ja niissä on 1-3 tumman
ruskeaa siementä (kuva 1; kuvia tai 
piirroksia kasvista ovat julkaisseet 
mm. van den Berg 1982 ja Cavalcante 
1988). Kypsyessään hedelmän nab
kamainen kuori halkeaa kolmeen 
osaan ja siemenet niitä osittain ympä-
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Kuva 1. Guaranan siemeniä . - Valokuvat Mau
ri Korhonen. 

Fig. 1. Seeds of guarana. - Photographs Mauri 
Korhonen. 

r01vme valkeine siemenvaippoineen 
paljastuvat. Kypsät hedelmät muistut
tavat silmää, ja yhdennäköisyys on 
osaltaan vaikuttanut taika uskoon, jota 
kasviin on intiaanien keskuudessa liit
tynyt. Sato korjataan syys-tammi
kuussa. Kypsät hedelmät kerätään päi
vittäin ja poiminta suoritetaan käsin. 
Hyvin tuottavan kasvin keskimääräi
nen sato on 500 g kuivattuja siemeniä. 
Jotkut kasvit tuottavat hedelmää jo 
1 112 vuoden iässä, mutta kaupallisesti 
kannattavaa satoa tuottavat vasta n. 
3-4 vuotiaat yksilöt (Erickson ym. 
1984, Cavalcante 1988). 

Guarana kasvaa luontaisesti pieneh
köllä alueella Brasiliassa, Amazonin 
tuntumassa Manauksen ja Mauesin 
ympäristössä. Se viihtyy happamilla, 
soistumattomilla mailla ("terra fir
me"). Alueen ilmasto on kuuma ja 
kostea: vuoden keskilämpötila (Ma
naus) on 25.6°C ja vuotuinen sademää-
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rä 2439 mm. Kuivakausi on kesä-syys
kuussa (Erickson ym. 1984). Luonnon
varaisen tuotannon lisäksi satoa saa
daan nykyisin myös viljellyistä kasveis
ta, ja guaranan alue on siten hieman 
laajentunut: uusia viljelyalueita on 
mm. Paran, Bahlan ja Säo Paulan osa
valtioissa, mutta kaupallinen tuotanto 
on kuitenkin keskittynyt Amazonasin 
osavaltion keskialueille. Kokonaistuo
tanto on 250-650 tonnia vuodessa 
(Henman 1982). 

Guaranå-viljelmiä vaivaavat monet 
taudit. Näistä vakavin on kasvin lehtiä 
ja kukintoja vaurioittava sieni Colleto
trichum guaranico/a. Sen tuhoja pyri
tään vähentämään mm. kasvinjalos
tuksella (Erickson ym. 1984). 

Guaranalla on tärkeä sija Keski
Amazonin intiaaniheimojen kansanpe
rinteessä, ja sitä on käytetty rituaaleis
sa jo kauan ennen eurooppalaisten tu
loa. Perinteinen tapa on nauttia sieme
nistä valmistetusta jauheesta ja vedestä 
sekoitettua juomaa, jonka maku on 
hieman karvas. Jauheen valmistusta
vat vaihtelevat yksityiskohdiltaan, 
mutta päävaiheet ovat samat: siemenet 
kerätään, siemenvaippa poistetaan, ja 
siemenet paahdetaan, murskataan ja 
sekoitetaan veteen. Tabnasta muotoil
laan n. 4 x 15 cm kokoisia tankoja 
(bast6es), jotka kuivataan ja jauhetaan 
juomaa varten (Grieve 1979, Erickson 
ym. 1984). 

Guaranan piristävä vaikutus on sel
vä, mutta sillä uskotaan myös olevan 
parantavia ja nuoruutta säilyttäviä 
ominaisuuksia. Näistä mainitaan mm. 
päänsärkyä, reumaattisia kipuja ja ri
pulia lievittävä, kuumetta alentava, 
kouristuksia ja tropiikin kuumuuden 
aiheuttamia ongelmia helpottava sekä 
virtsan eritystä lisäävä vaikutus. Gua
ranan on uskottu myös suojelevan ma
larialta ja lisäävän sukupuolista kykyä 
(Grieve 1979, Henman 1982, Duke 
1985). 
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Lääketieteelliset vaikutukset johtu
vat etupäässä kofeiinista ja sen suku
laisa lkaloideista, mutta myös siemen
ten korkeasta tanniinipitoisuudesta 
Uopa 25 %, katekutanniinihappona; 
Duke 1985) ja saponiineista (yleisiä 
Sapindaceae-heimon kasveissa). Kofe
iinipitoisuus on huomattava: siemenet 
sisältävät 2. 7-5 .8 % kofeiinia kuiva
painostaan (Henman 1982) tai 3.5 % 
tuorepainostaan (Erickson ym. 1984) 
- määrä on noin kolminkertainen 
kahvin sisältämään kofeiiniin verrattu
na . Edellämainittujen lisäksi kasvin 
tiedetään sisältävän ainakin seuraavia 
yhdisteitä: guaraniini (kofeiinin kaltai
nen alkaloidi), adeniini, katekiini, ko
liini, guaniini, hypoksantiini, hartsit, 
rasvat, öljyt, teobromiini, teofylliini, 
timboniini ja ksantiini (Henman 1982, 
Duke 1985). Rasvat, öljyt ja hartsit 
aiheuttavat siemenjauheen huonon liu
kenemisen veteen eikä guaranå siten 
sovellu kahvin tai teen tapaan nautitta
vaksi. Todennäköisesti tästä syystä 
myös piristävä vaikutus on korkeaan 
kofeiinipitoisuuteen verrattuna lievä, 
ja alkaloidien imeytyminen tapahtuu 
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hitaasti (piristävä vaikutus voi kestää 
jopa kuusi tuntia). Kofeiinia, teobro
miinia ja teofylliiniä on runsaasti myös 
kasvin lehdissä ja kukinnoissa; kukin
toja onkin käytetty juoman valmistuk
seen, jos siementuotetta ei ole ollut 
saatavilla. Myös muita Paul/inia-1ajeja 
pidetään potentiaalisina lääkelähteinä; 
Kolumbian intiaanien tiedetään val
mistaneen juomaa Paullinia yoco -lajin 
kuoresta (Henman 1982). 

Siemeniä tai niistä perinteiseen ta
paan valmistettua jauhetta (kuva 2) 
myydään edelleen, ja pakkausten etike
tit lupaavat yhä ostajalle hyvää ter
veyttä ja pitkää ikää. Myös siementah
nasta valmistettuja koruja voi löytää 
matkamuistomyymälöistä. Nykyisin 
guaranåa käytetään kuitenkin ylivoi
maisesti eniten makuaineena ja kofeii
nilähteenä virvoitusjuomateollisuudes
sa. "Guaranå" -nimellä markkinaitua 
hiilihappoista, aromikasta virvoitus
juomaa valmistavat monet panimot 
(kaupallinen valmistus alkoi jo vuonna 
1909; Erickson ym. 1984) ja sitä myy
dään runsaasti kaikkialla Brasiliassa, 

SEMENTE D~ GUARANÅ 

Kuva 2. Guarana-tuottei
ta: virvoitusjuomaa (va
semmalla), jauhetta (kes
kellä) ja siemeniä (oikeal
la). 

Fig. 2. Guarana products: 
soft drink (left), powder 
(middle) and seeds (right). 
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mutta jonkin verran myös Japanissa, 
Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Juomaa 
voidaan hyvällä syyllä kutsua Brasilian 
kansallisjuomaksi ja sen suosion odo
tetaan lisääntyvän myös muualla maa
ilmassa. 
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Suomenpihlaja Tukon juhlapuuna 

Helsingin Vallilassa Dendrologian Seuran ja 
Helsingin kaupungin järjestämää suomenpihla
jan istutustapahtumaa edeltävänä päivänä 
24.5. 1989 vietettiin Sörnäisissä Tukon uuden 
pääkonttorin vihkiäisiä. Vihkiäisjuhla huipentui 
suomenpihlajan istuttamiseen rakennuksen sisä
pihalle. Istuttajina olivat pääministeri Harri 
Holkeri ja rouva Marja-Liisa Holkeri. 

Pääkonttorin vihkiäistilaisuutta suunniteltaes
sa päädyttiin tavanomaisen nauhanleikkaamisen 
ja muiden vastaavanlaisten tapahtumien sijasta 
juhlapuun istuttamiseen sisäpihan keskeiselle 
paikalle. Istuteltavaksi puuksi va littiin vuoden 
puu, suomenpihlaja. 

Tieto suomenpihlajasta levisi tilaisuudessa 
laajalle vaikuttajajoukolle: vihkiäisiin osallistui 
noin 1700 kutsuvierasta. Käsiohjelmassa kerrot
tiin suomenpihlajasta ja siitä, että Dendrologian 
Seura on valinnut sen vuoden puuksi. -Juhana 
Häme 

Pääministeri Harri Holkeri on istuuanut suomen
pihlajan Tukon pääkonuorin sisäpihalle, ja rouva 
Marja-Liisa Holkeri poistaa silkkinauhoja juhla
puun ympäriltä. Apuna juhlallisessa tilaisuudessa 
toimivat airuet Titta Gröndahl ja Kai-Erik Sjö
holm Tukosta. - Valokuva Iiro Nurminen. 
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Suomenpihlaja (Sorbus hybrida) viherpuuna 

Pentti Alanko 

Alanko, P. 1988: Suomenpihlaja (Sorbus hybrida) viherpuuna. (The Finnish 
Whitebeam (Sorbus hybrida) as an amenity tree).- Sorbifolia 20(4):219-220. 

The Finnish whitebeam (Sorbus hybrida) is a native tree in SW Finland and is 
occasionally cultivated in southero and central parts of the country. As it is very 
suitable as an ornamental tree for parks and gardens, especially as a specimen tree, 
planted in groups, as an avenue tree or in more naturallandscaping, it merits wider 
use. 

Penlli Alanko, Helsingin y liopiston puutarhatieteen laitos, 00710 Helsinki. 

Suomenpihlajaa (Sorbus hybrida) on 
melko vähän käytetty hyödyksi viher
puuna, vaikka se on kotimainen puula
ji. Toivottavasti sen käyttö lisääntyy 
puun saaman julkisuuden ansiosta tul
tuaan valituksi vuoden puuksi. Suo
menpihlajan kohdalla tämä on erityi
sen tärkeätä, sillä sitä näkee istutettuna 
pihoissa, puutarhoissa ja puistoissa to
dellakin aivan liian vähän. Tosin ei se 
aivan tuntematonkaan ole, mutta kui
tenkin vähemmän istutettu kuin sitä 
suuresti muistuttava ruotsinpihlaja (S. 
intermedia). Esimerkiksi Helsingin 
kaupungin puistoissa se on harvinai
suus. Tosin tilanne on nyt korjaantu
nut, kun Dendrologian Seuran ja Hel
singin kaupungin puisto-osaston yh
teisen vuodenpuu-istutustempauksen 
aikana tänä kesänä Helsingin Kurupu
laan istutettiin sadan suomenpihlajan 
metsikkö. Miksi suomenpihlajaa on is
tutettuna meillä vähemmän, on vaiketa 
sanoa, mutta osa syynä lienee se, että 
ruotsinpihlaja on yleisessä viljelyssä 
myös Keski-Euroopassa, mutta suo
menpihlaja on vastaavasti tuntematon. 
Sen siemeniä ei myöskään ole ollut 
saatavilla. Tållä hetkelläkin sitä näkee 
ruotsinpihlajaa harvemmin tarjolla tai
mitarhojen luetteloissa. 

Kasvupaikkavaatimukset 

Suomenpihlaja ei aseta kasvupaikal
leen kovinkaan suuria vaatimuksia. 
Luontaisilla kasvupaikoillaan Ahve
nanmaalla ja Lounais-Suomen saaris
tossa se kasvaa useimmiten kuivilla, 
kivikkoisilla ja aurinkoisilla mäkitöy
räillä sekä metsänreunoissa (Haeggs
tröm 1989). Ahvenanmaalla on maape
rä usein kalkkiperäinen ja nähtävästi 
suomenpihlaja ei pane pahakseen 
useimpien muiden viherpuiden ja -pen
saiden tapaan säännöllisestä kalkituk
sesta huolehtimista. Ainakin kovin lai
hassa maassa se viihtyy huonosti ja 
kasvaa hitaasti . 

Suomenpihlajan sopeutuminen kui
ville paikoille näkyy siitä, että se me
nestyy myös kujanne- ja kadunvarsi
puuna kulkuväylien varsilla, jossa kas
vuolosuhteet eivät ole kovin edulliset. 
Se sopiikin paikoille, missä ei haluta 
mitään kovin isokasvuista puuta. Kos
ka suomenpihlaja ei ole kovinkaan pit
käikäinen, jouduttaneen kujanteet uu
simaan jo 40-50 vuoden kuluttua. Pui
den pienikokoisuuden vuoksi puuku
janne on kuitenkin helppo täydentää 
kokonaiskuvan siitä kovinkaan paljon 
kärsimättä . 
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Suomenpihlajan käyttö viherpuuna 

Suomenpihlajaa suositellaan käytettä
vän yksittäis-, puistometsä-, ja kujan
nepuuna (Hämet-Ahti ym. 1989). Yk
sittäispuuna se sopiikin verraten hyvin 
pihapuuksi suhteellisen pienen kokon
sa vuoksi, onhan se täysikasvuisena 
vain noin kymmenen metrin korkui
nen. Luonnonvaraiset, monirunkoiset 
yksilöt saattavat olla tosin hyvinkin 
leveitä. Parhaiten suomenpihlaja sopii 
istutettavan puistopuuksi eli puuryh
mäksi. 

Yksi tärkeä suomenpihlajan käyttö
tapa on sen käyttö puistometsäpuuna. 
Se sopii myös hyvin istutettavaksi lii
kennealueille reunavyöhykkeeksi , puu
ryhmiin ja yksittäiskasviksi, jos vain 
maanlaatu on sopiva, läpäisevää hiek
ka- sora- tai moreenimaata. Savimaas
sa 'niin suomen- kuin ruotsinpihlaja 
viihtyy huonosti ja kärsii helposti talvi
vaurioista . Jo Tanskassa näkee suo
men- ja ruotsinpihlajaa käytetyn lei
kattuna pensasaitana, mutta meillä sitä 
ei ole käytetty siihen tarkoitukseen. 

Ominaisuudet viherpuuna 

Suomenpihlajalla on monia hyviä omi
naisuuksia, kuten riittävän hyvä tal
venkestävyys Etelä- ja Keski-Suomessa 
eli sitä voidaan viljellä menestymisvyö
hykkeillä 1-III(IV). Lehdet ovat päältä 
kiiltävän tummanvihreät ja alta har
maakarvaiset. Lehtien ylä- ja alapin
nan värien erilaisuus antaa puulle eloa, 
varsinkin tuulen liikuttaessa lehvästöä. 
Lehdet ovat koristeellisemmat kuin 
ruotsinpihlajalla, sillä tyvilehdykät 
ovat erillisiä kun ruotsinpihlajan leh
det ovat vähemmän liuskaisia, tyves
tään vain parihalkoisia. Koristeelli
suutta lisää runsas kukinta, koristeelli
set marjat ja lehtien punaiset syysvärit. 
Myös talvisaikaan on nähtävissä puun 
tyylikäs kasvutapa ja rungon kiiltävän 
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harmaa väri. Mitään mainittavia kasvi
tauteja ja tuholaisia suomenpihlajalla 
ei ole. 

Lisäys 

Suomenpihlajaa lisätään parhaiten sie
menistä , jotka tarvitsevat itääkseen 
niin lämpö- (2-3 kk) kuin kylmäkäsit
telynkin (2-3 kk). Syksyllä ulos kylve
tyt siemenet eivät ehdi saada lämpökä
sittelyä, joten ne yleensä itävät vasta 
seuraavan vuoden keväällä. Pieni erä 
voidaan hiekata ja pitää talvella sisällä 
pimeässä paikassa huoneen lämmössä 
kostean hiekan ja turpeen seoksessa 2-
3 kk ajan, jolloin siemenet saavat tar
vitsemansa lämpökäsittelyn. Esimer
kiksi minigrip-pussit sopivat hyvin tä
hän tarkoitukseen , ja siemenet sekoi
tettuna tiivisti väliaineeseen, jolloin 
kosteus pääsee vaikuttamaan sieme
niin. Tamän jälkeen pussit voidaan pi
tää 2-3 kk jääkaapissa (ei pakasteloke
rossa, jääkapin lämpötila riittää hyvin 
kylmäkäsittelyn lämpötilaksi). Koska 
siemenille on tärkeätä jatkuva hapen 
saanti, on syytä tarkistaa pussit viikoit
tain ja vaikkapa avata ne joksikin ai
kaa. Jos pussia avatessa tuntee pistä
vän hajun, on se merkkinä itämiselle ja 
siementen elinvoimalle haitallisten 
kaasujen muodostumisesta. Hiekkauk
sen jälkeen siemenet kylvetään ulos ja 
taimet saavat kasvaa seuraavaan ke
vääseen asti kylvöpenkissä , jonka jäl
keen ne koulitaan taimitarhaa n. Sie
meniä kerättäessä pitää olla tarkkana 
lajinmäärityksen suhteen, ettei ereh
dyksessä joukkoon tule ruotsinpihla
jaa. 
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Neidonhiuspuu (Ginkgo biloba) Tartossa ja Tallinnassa 

Aleksei Paivel , Heldur Sander ja JUri Elliku 

Paivel, A. & Sander, H. & Ellik u, J. 1989: Neidonhiuspuu (Ginkgo biloba) 
Tartossa ja Tallinnassa. (Maidenhair tree (Ginkgo biloba) in Tartu and Tallinn, 
Estonian SSR.)- Sorbifolia 20(4):22 1-224. 

Some Ginkgo biloba trees were planted in Tartu and Tallinn during the 1800's. The 
oldest report is from 1833. At present one is still surviving outdoors in Tallinn and 
two o thers in Tartu. The authors give a historical review of these trees and their 
development. 

Aleksei Paivel, Heldur Sander ja Jiiri Elliku, Eesti NSV Teaduste Akadeemia, 
Tallinna Botaanikaaed. Kloostrimetsa tee 46. 200019 Tallinn, Estonian SSR, USSR. 

Tarton yliopiston kasvitieteellisen puu
tarhan apulaisjohtaja J. Klinge (1883) 
mainitsee ensi kerran neidonhiuspuun 
(Ginkgo biloba) kuuluvaksi Baltian 
maiden viljeltyihin puuvartisiin kasvei
hin. Hän ilmoittaa kasvupaikaksi Rii
kan lähiseudun Latviassa, missä puu 
oli ilmeisesti kasvanut useita vuosia. 

Varhaisin tieto neidonhiuspuusta on 
kuitenkin Tarton yliopiston kasvitie
teellisen puutarhan esimieheltä N.I. 
Kuznetsovilta (1900; ks. myös Tana
vots 1976: 141-154), joka kertoo puu
tarhan kasvihuoneissa olleen niitä jo 
vuodesta 1833 alkaen. Neidonhiuspuu 
istutettiin ensi kerran avomaalle vuon
na 1897. Se kesti oljilla suojattuna hy
vin vuosien 1897/1898 ja 1899/ 1900 
talvet, mutta myöhemmät tiedot puun 
kohtalosta puuttuvat. 

Tarton yliopiston puutarhuri F. Bo
ernerin (1924) mukaan neidonhiuspuu 
on kasvanut Tartossa vain RUtelin 
kauppapuutarhassa. Puu oli puolitois
tametrinen ja se oli tullut toimeen vii
meiset neljä talvea suojaamattomana 
talon lännenpuoleisella seinustalla. 
Puu oli tuotu kasvitieteellisestä puutar
hasta ruukkutaimena, missä sitä oli 
kasvatettu kylmässä kasvihuoneessa . 
Tamänkään puun myöhemmistä vai
heista ei ole tietoa. 

Tarton yliopiston kasvitieteellisessä 
puutarhassa kasvaa nykyisin ulkona 
kaksi neidonhiuspuuta. Puiden kor
keudet olivat 13.7.1961 2,5 m (läpimit
ta 2 cm) ja 1,2 m (A. Paivelin mittaus); 
A. Pärna mittasi 13.10.1988 niiden kor
keudeksi 4,37 m (läpimitta 7 cm) ja 
2,75 m. Puiden vuosittainen pituuskas
vu on 27 vuoden mittaan ollut siis 7 ja 
6 cm. Suurempi puu lienee sama, joka 
istutettiin avomaalle kylmästä kasvi
huoneesta vuonna 1932 (Veski 
1953:255-265). 

Myöhemmät tiedot Viron neidon
hiuspuista ovat Tallinnasta. Sanoma
lehdessä "Vaba Maa" kerrottiin 
(Anon . 1930) Tallinnassa vierailleen 
Pärnun kaupungin ylipuutarhuri A. 
Treimannin löytäneen Vrruväravamä
eltä neidonhiuspuun, jonka korkeus oli 
3 m ja läpimitta 7-10 cm. Muutama 
päivä myöhemmin samassa lehdessä 
kerrottiin (Anon. 1930 a), että puun 
olisi istuttanut kyseiselle mäelle herra 
Dietrich ja hänen apulaisensa T. An
dresel 47 vuotta sitten eli vuonna 1883. 
Tammojan (1988) mukaan tämä puis
tomäki kuului tuolloin kauppias LE. 
Steinbergille, joka oli tunnettu kiinnos
tukses taan ko ristepuutarhaansa; lisäk
si hän oli jäsenenä tuolloin toimineessa 
Eestimaa Aiandusseltsissä (Viron 
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kauppapuutarhaseurassa). 
Tallinnassa asui 1800-luvun loppu

puolella sen ajan huomattava harraste
lija-luonnontutkija, Viron ensimmäi
nen sienitutkija ja Tallinnan ensimmäi
nen puulajiluettelon vuonna 18Mlaati
nut A.H. Dietrich (1820-1897) (1864), 
jota "Vaba Maa" lehden uutinen ilmei
sesti tarkoittaa. Hänen osuudestaan 
neidonhiuspuun istuttamiseen ei kui
tenkaan ole löytynyt myöhempiä tieto
ja. 

Viirok (1932, ks. myös Vilbaste 1938) 
mainitsee samasta puusta, että se oli 
tuotu erään toisen puun mukana Ber
liinistä jolloinkin 1800-luvun lopulla. 
Tieto perustuu Tallinnassa työskennel
leen huomattavan baltiansaksalaisen 
arkkitehdin Ernst Gustav Ki.ihnertin 
( 1885-1966) (1930) sekä Tallinnassa 
puulajitieteellisiä tutkimuksia tehneen 
Eduard Viirokin (1932) antamiin tietoi
hin. Näiden neidonhiuspuiden tuojana 
oli ollut Tallinnassa ylimetsänhoitaja
na työskennellyt Heinrich Ki.ihnert, 
E.G. Ki.ihnertin isä. Toisen puun H. 
Ki.ihnert istutti omaan kotipuutar
haansa Vana-Pärnu maantee 19:ään 
(nykyään Si.ida Tänavan ja Pärnu 
maanteen kulmaus), toisen taas kau
punginpuutarhurin tehtäviä silloin hoi
tanut H. Walcer Viruväravamäelle, 
minkä puun siis A. Treimann oli uu
destaan löytänyt vuonna 1930. 

E. Viirokin (1932) mukaan tämän 
Viruväravamäen neidonhiuspuun kor
keus vuonna 1929 oli 4 m ja rinnankor
keusläpimitta 6 cm. Puu kasvoi varjos
sa ja sen runko oli lenko ja kiero; 
ilmeisestikään kasvupaikka ei ollut sil
le sopiva. Puu jouduttiin kaatamaan 
1950-luvun lopulla, jolloin sen pituus 
oli 5,5 m ja rungon läpimitta 9 cm. (A. 
Paivelin mittaus). 

Heinrich Ki.ihnertin puutarhaansa 
istuttama neidonhiuspuun hänen poi
kansa E. G. Ki.ihnert joutui istuttamaan 
vuonna 1913 uudestaan katulaajennuk
sen vuoksi sen nykyiselle paikalle, mis-
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sä se on edelleen pystyssä. Vuonna 
1929 tämä puu (kuva 1) oli 6 m korkea 
ja läpimitta rinnan korkeudelta 10 cm 
(Viirok 1932). Mittaus 20.10.1988 
osoitti puun korkeudeksi 9,4 m ja läpi
mitaksi 49 cm. 59 vuoden mittaan puu 
oli siis kasvanut pituutta 3,4 m ja läpi
mitta lisääntynyt 39 cm. Tåmä puu 
otettiin luonnonmuistomerkkien luet
teloon 13.4.1966. Toinen tallinnalainen 
neidonhiuspuu kasvaa Aianduse tn. 
59:n pihalla, jonne se tuotiin 0,3 m:n 
korkuisena taimena vuonna 1984 Kie
vin kasvitieteellisestä puutarhasta (A. 
Järve, suull.) . 

E. Viirokin (1932) luettelossa on Tal
linnasta merkittynä kaikkiaan kolme 
neidonhiuspuu ta, joista kolmas puu on 
kasvanut von Sieversin kotipuutarhas
sa Wismari tn. 3:ssa. Se oli tuotu Rii
kasta ja puun korkeus oli vuonna 1929 
1,5 m. Sitä suojattiin talvisin olkiku
volla. Tåmä neidonhiuspuu hävisi il
meisesti vuoden 1939/1940 ankarana 
talvena, sillä minkäänlaisia lisätietoja 
ei siitä ole myöhemmin löytynyt. 

Tallinnan kaupunginpuutarhuri K. 
Reinin (myöh. Reala) kotipuutarhaan 
(silloinen Pärnu mt. 102) istutettiin 
1930-luvun lopulla neljä Saksasta tuo
tua neidonhiuspuuta (A. Reala, suull.) 
Vuonna 1965 ne siirrettiin Tallinnan 
kasvitieteelliseen puutarhaan, jolloin 
niistä suurimman korkeus oli 3,95 m ja 
läpimitta 7 cm. Puut istutettiin siellä 
lammen luo, mutta onnettomuudeksi 
vesimyyrät tuhosivat niiden juuriston. 
Vuonna 1967 kaatui niistä ensimmäi
nen ja toinen seurasi perässä vuonna 
1970. Loput kaksi puuta vietiin sitten 
Karja-Pärsimaalle (Saarenmaata), mis
sä ne saatavissa olevien tietojen mu
kaan ovat kuivuneet (S. Linkin suull). 

Jaan Eilartin (suull.) mukaan kirjai
lija Friedebert Tuglaksen kodin (Va
banduse pst. 12) puutarhaan istutettiin 
1950-luvun lopulla neidonhiuspuu lah
jaksi kirjailijalle, mistä myös Robert 
(1968) mainitsee. A. Eelmäen (suu!!.) 
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Kuva 1. Nykyiset neidonhiuspuiden kasvupaikat Virossa. Karttaan merkitty myös puiden korkeudet 
ja mittausvuosi. - Alkuperäinen kartta Heldur Sander. 

Fig. 1. Distribution of Ginkgo biloba in Estonian SSR. Heights of the trees are given. - Original map 
by Heldur Sander. 

mukaan puu hävisi vuoden 1971/1972 
talvella huolimattoman peittämisen 
seurauksena. Sen korkeus oli tuolloin 
ollut metrin ja puolentoista välillä. 

Tarton ja Tallinnan ulkopuolella , 
muualla Virossa, neidonhiuspuuta kas
vaa 10 paikkakunnalla yhteensä 19 yk
si löä (kuva 2.) Näistä kookkaimmat 
ovat Pärnussa (1,7 metrinen vuonna 
1987) ja Neemin kylässä Saarenmaalla 
M. Rannan puulajipuistossa (1 ,6 metri
nen vuonna 1987). 

Viron kielestä vapaas ti suomentanut Heikki 
Wuorenrinne. 
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Tallinn. 

Tammoja, N. 1988: Eestimaa Aiandusselts Tal
linnas. - Käsikirjoitus Tallinnan Kasvitie
teellisen puutarhan kirjasto. 
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dus , Tallinn. 
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Veski , V. 1953: Tartu Riikliku Olikooli Botaani
kaaed 150 aastane. - LUS-i Juubelikogute
os, Tallinn. 

Viirok, E. 1932: Ölevaade Tallinna linna puiesti
kest.- 91 s. Tartu. 

Vilbaste, J. 1938: Maoalasse varisenud usaldus
mehi . Eduard Viirok 27. juulil 1937.- Eesti 
Looduskaitse 1:28-29. 

Neidonhiuspuu (Ginkgo biloba) Suomessa 

Pentti Alanko 

Alanko, P. 1989: Neidonhiuspuu (Ginkgo biloba) Suomessa (The Maidenhair tree 
(Ginkgo biloba) in Finland.)- Sorbifolia 20(4):224-225. 

The Maidenhair tree has been grown succesfully in Reval , Estonia and in 
Stockholm, but in Finland it has only rarely been planted and trial plantings have 
not been very successful. In the Botanical Garden of the University of Turku there 
is one young tree which was planted in 1983 and which has survived the extremely 
cold winters of 1984-85 and 1986-87. This tree is now 2,6 m high and 9 cm in 
circumference (at a height of 1,30 m). 

Pentti Alanko, Helsingin y liopiston puutarhatiereen laitos, 00710 Helsinki. 

Dendrologipiireissä on usein keskus
teltu neidonhiuspuun ( Ginkgo biloba) 
viljelymahdollisuuksista Suomessa. 
Tämän erikoisen puun viljelykoke
mukset meillä eivät ole kovin lupaavia, 
verrattuna Tallinnassa Virossa saatui
hin kokemuksiin (ks. toisaalla tässä 
lehdessä, Sander ym. 1989). Toisaalta 
jo Tukholman kasvitieteellisessä puu
tarhassa (Bergianska Trädgården) 
puun tiedetään menestyvän, joten ei 
ole ihme, etteivätkö dendrologit unel
moisi neidonhiuspuun kokeilemisesta 
ulkona myös meillä. 

Neidonhiuspuu on havupuita lähellä 
olevan Ginkgoales-lahkon ainoa edus
taja, vaikka leveistä lehdistä voisi pää
tellä sen olevan jotain muuta kuin ha
vupuitten sukulainen. Se on neidon
hiuspuukasvien (Ginkgoaceae) heimon 
ainoa laji, todellinen elävä fossiili. Sen 
lähisukulaiset olivat yleisiä jurakaudel-

Ia n. 150 milj. v. sitten, mutta niitä on 
säilynyt vain kivettyrninä. Aluksi puu 
keksittiin Kiinan ja Japanin temppeli
puutarhoista, mutta on myöhemmin 
löydetty Kiinasta myös luonnonvarai
sena tai ainakin kauan sitten villiyty
neenä (Milne 1967). Toinen erikoisuus 
on se, ettei siltä tunneta mitään tauteja 
ja tuholaisia. Erikaisu det eivät lopu 
tähän: Hedelmöittymisen aikaansaavat 
kasvikunnassa harvinaiset liikkuvat, 
melko kookkaat (n. 0,1 mm) siittiöt, 
jollaisia on myös käpypalmuilla (Cy
cas). Puu on kaksikotineo ja viljelyssä 
on yleensä vain hedepuita, koska emi
puut likaavat pahasti esimerkiksi katu
käytäviä mehevämaJtoisilla hedelmil
lään. Siemenet ovat syötäviä. Jo Keski
Euroopassa neidonhiuspuuta näkee 
usein istutettuna ja siitä on viljelyssä 
myös eräitä erikoismuotoja, kuten pi
larimaista 'Fastigiata '- ja riippaoksais-
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ta 'Pendula'-lajiketta. 
Neidonhiuspuuta kasvatetaan Suo

messa kasvitieteellisissä puutarhoissa, 
joissa se joko pidetään kesät talvet 
viileässä kasvihuoneessa tai siirretään 
ulos kesäksi. Helsingin yliopiston kas
vitieteellisessä puutarhassa se saa tal
veksi suojakseen lämpöeristetyn ka
toksen. Puutarhan kasvihuoneessa sitä 
on kasvatettu Helsingin yliopiston kas
vimuseoon (H) tallennettujen näyttei
den mukaan ainakin vuodesta 1906läh
tien. Puutarhassa on kasvatettu aika 
ajoin nuoria yksilöitä kasvitieteellisten 
puutarhojen siemenvaihdosta saaduis
ta siemenistä, ja näitä taimia on annet
tu muille kasvitieteellisille puutarhoil
le. 

Turun yliopiston kasvitieteellisessä 
puutarhassa neidonhiuspuu on ollut 
ulkona ilman suojausta vuodesta 1983 
lähtien ja on selvinnyt hyvin 1980-lu
vun erityisen kylmät talvet 1984-85 ja 
1986-87 (Arno Kasvi, suull. ilm.). Puu 
on nyt 2,6 m korkea ja rungon ympä
rysmitta rinnankorkeudelta on 9 cm. 
Kasvupaikka on suojainen, tammien 
osittain varjostama rinne, jossa maa ei 
jäädy kovinkaan syvään puun juurella 
olevan kasvillisuuden vuoksi. Oulun, 
Joensuun ja Kuopion kasvitieteellisissä 
puutarhoissa puuta pidetään joko ko
ko vuoden kasvihuoneissa tai joskus 
myös kesän aikana ulkona. 

Neidonhiuspuuta on kasvatettu 
meillä myös kartanoitten puutarhojen 
kasvihuoneissa kesäksi ulos siirrettynä 
astiakasvina. Tosin sitä on nähtävästi 
silloin tällöin kokeiltu myös ulosistu
tettuna ja nähtävästi se o~ sell~ise~a 
menestynytkin useita vuosia. Amakm 
eräässä Inkoon Fagervikista vuonna 
1853 M. Enehjelmin keräämän näyt
teen (H) esitteessä kerrotaan sen tal
vehtineen ulkona ("övervintrar på 
kalljord"). Itse olen nähnyt sen ~ohjan 
Pinjaisissa Villa Bill~äsin pm~~ossa 
ulos puutarhamajan semustalle surret-
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Kuva 1. Helsingin yliopiston kasvitieteellisen 
puutarhan neidonhiuspuu. - Valokuva Pentti 
Alanko 1987. 

Fig. 1. Ginkgo biloba in the Botanical Garden of 
the University of Helsinki. - Photograph Pentti 
Alanko. 

tävänä astiakasvina 1960-luvun alussa. 
Helsingin kaupungin puutarhassa nei
donhiuspuu talvehti kaksi talvea kivi
muurin vierelle istutettuna, mutta kuo
li talvella 1975-76. Myös Peter Tiger
stedtin puutarhassa Espoon Friisilässä 
puu talvehti useita vuosia 1970-luvun 
alussa. Ehkä lukijoillamme on tietoja 
neidonhiuspuun viljelystä muuallakin. 

Neidonhiuspuun kasvattamisesta 
meillä avomaalla eivät tähänastiset ko
kemukset anna täyttä varmuutta. Tie
toja vanhoista yksilöistä ei ole. On 
kiintoisaa seurata Turun kasvitieteelli
sen puutarhan nuoren kaksimetrisen 
yksilön tulevaisuutta. Kokeiltaessa nei
donhiuspuuta täytyy ainakin kasvupai
kaksi valita mahdollisimman edulli
nen , suojaisa paikka. 

Kirjallisuutta 

Milne, L. & M.1967: Living plants of the world. 
- 336 s. elson. London. 

Sander, H., Elliku , J. & Paivel , A. 1989: Neidon· 
hiuspuu (Ginkgo biloba) Tartossa ja Tallin
nassa.- Sorbifolia 20(4):221-224. 
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Dendrologinen kirjallisuus 1988 

Pentti Alanko 

Alanko, P. 1988: Dendrologinen kirjallisuus 1988. (Dendrological literature pub
lished in Finland 1988).- Sorbifolia 20(4):226-236. 

This list summarizes the dendrological literature published in Finland or by 
Finnish authors abroad during 1988. Lists of dendrological literature have been 
published annually in Sorbifolia (earlier Bulletin of Finnish Dendrological Society) 
from year 1977. The list also mentions anicles covering related subjects such as 
nursery management, landscape architecture etc. 

Penui Alanko, Helsingin yliopiston puutarhatieteen laitos, 00710 Helsinki. 

Sorbifoliassa ja sen edeltäjässä, Den
drologian seuran tiedotuksissa on jul
kaistu katsauksia maassamme ilmesty
neeseen dendrologiseen kirjallisuuteen 
vuodesta 1977 alkaen (Dendrologian 
Seuran Tiedotuksia 1977 /4), joten nyt 
julkaistava luettelo on järjestyksessä 
kahdestoista. Mukaan on otettu nytkin 
varsinaisen dendrologisen kirjallisuu
den lisäksi kirjoituksia myös puuvar
tisten kasvien lisäykseen, maiseman
hoitoon, jopa hirvi- ja myyrätuhoihin, 
ym. dendrologiaan läheisesti liittyvistä 
aihepiireistä . Vaikka luettelo pyritään 
tekemään mahdollisimman kattavaksi, 
monia dendrologisia kirjoituksia jää 
siitä pois. Varsinkin erilaisissa yleista
juisissa aikakauslehdissä julkaistuja 
dendrologisia kirjoituksia jää varmaan 
huomioimatta. Puutteista pyydetään il
moittamaan toimitukselle ja vuoden 
1988 aikana ilmestyneistä tästä luette
losta puuttuneista kirjoituksista ote
taan tiedot mukaan seuraavaan luette
loon täydennyksinä. Vuoden 1987 den
drologisen kirjallisuuden täydennykset 
ilmnenevät oheisesta luettelosta ko. 
vuosilukumerkinnällä. 

Ahde, J. : Mustapihlaja (Aronia). Etelä-Suomen 
sanomat 3.7.1988. 

Ahola, U. 1987: Energiapajujen pituuskasvun ja 
lehtialan kasvukautinen kehitys. 91 s. Pro 

gradu-käsikirjoitus, Oulun yliopiston kasvi
tieteen laitos. 

Ahonen , P.: Rahastahan kaikki on kiinni- myös 
taimistovi ljely Suomessa. Puutarha-Uutiset 
40(2): 50. 

Alanen, A. : Lundskyddet går framåt. Finlands 
Natur 47(5): 14-17. 
Lehtojen suojeluun vauhtia. (A protection 
pian for grassherb forests in Finland). Suo
men Luonto 47(4): 38-43, 70. 
Säilykööt saarni ja muut jalopuumme. (The 
conservation of ash (Fraxinus excelsior) and 
other deciduous trees in Finland). Sorbifolia 
19(4): 169-177. 

Alanko, P.: Puut ja pensaat. 232 s. WSOY. 
Helsinki-Porvoo. 
Pihoille soveltuvia kasveja. Rakennustieto
kortista (RT) 89-10366: 1-8. 
KESKAS-tutkimuksen neljä vuotta. Horto
nomitiedote 1988( 1 ): 7-8. 
Metsänalus kasvillisuuden peittoon. Koti
puutarha 48(1): 28-30. 
Havupuuaidanteiden suojassa. Kotipuutarha 
48(2): 72-73. 
Kotipihan poppelit. Kotipuutarha 48(3): 129-
131. 
Moni-ilmeiset orapihlajat. Kotipuutarha 
48(4): 198-199. 
Kuusen muodot. Kotipuutarha 48(8): 326-
328. 
Vuoden puu saarni. Kotipuutarha 48(6-7): 
297-299. 
Unohdettuja mutta käyttökelpoisia (pensai
ta). Kotipuutarha 48( 11-12): 452-454. 
Ovatko myrkylliset kasvit vaarallisia? Koti
puutarha 48(9): 358-360. 
KESKAS-löytöjä: Pajut KESKAS-tutkimuk
sessa. Puutarha 91(1): 58-61. 
KESKAS-löytöjä: Pihlajat- tulevaisuuden vi
herpuita. Puutarha 91(2): 133-135. 
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K ESKAS-Iöytöjä: Vanhat kunnon pihdat 
(Abies). Puutarha 91(3): 202-205. 
K ESKAS-löytöjä: Kuuset luovat talvivihrey
den. Puutarha 91(4): 266-269 . 
KESKAS-Iöytöjä: Syreenit - tulevaisuuden 
pensaita. Puutarha 91(5): 334-337. 
KESKAS-Iöytöjä: Monien mahdollisuuksien 
Prunus-suku. Puutarha 91(6): 382-385. 
K ESKAS-löytöjä: Pensasruusut (Rosa). Puu
tarha 91 (7): 446-449. 
KESKAS-Iöytöjä: Verhopensaiksi sopivia. 
Puutarha 91(9): 550-552. 
KESKAS-Iöytöjä: Puisto- ja kujannepuul. 
Puutarha 91(10): 614-616. 
KESKAS-Iöytöjä: KESKAS-Iöytöjen par
haimmistoa. Puutarha 91 ( 12): 834-838. 
Vuoden puu 1989: Suomenpihlaja (Sorbus 
hybrida). Puutarhakalenteri "1988" 48: 305-
306. 
Viherpui ta ja -pensai ta 50: Saarni (Fraxinus 
excelsior). Puutarha-Uutiset 40(1): 14. 
Viherpuita ja -pensaita 51: Metsätammi 
(Quercus robur). Puutarha-Uutiset 40(2): 57. 
Viherpuita ja pensaita 52: Juhannusruusu 
(Rosa pimpinellifolia 'Plena'). Puutarha-Uu
tiset 40(3): 76. 
Viherpuita ja -pensaita 53: Tuomi (Prunus 
padus). Puutarha-Uutiset 40(4): 97. 
Viherpuita ja -pensaita 54: Mänty (Pinus 
sylvestris). Puutarha-Uutiset 40(5): 127. 
Viherpuita ja -pensaita 55: Kanadan- ja aasi
ankilpikierrot (Menispermum canadense ja 
M. dauricum). Puutarha-Uutiset 40(6): 161. 
Viherpuita ja -pensai ta 56: Kääpiömanteli 
(Prunus tenella). Puutarha-Uutiset 49(7): 
182. 
Viherpuita ja -pensaita 57: Mustamarjaora
pihlaja (Crataegus douglasii). Puutarha-Uu
tiset 40(8): 235. 
Viherpuita ja -pensaita 58: Taatanpihlaja 
(Sorbus x thuringiaea 'Fastigiata'). Puutar
ha-Uutiset 40(9): 269. 
Viherpuita ja -pensaita 59: Idän- ja lännenka
nukat (Cornus alba ja C. sericea). Puutarha
Uutiset 40(10): 284. 
Viherpuita ja -pensaita 60: Pensaskanerva 
(Myricaria germanica). Puutarha-Uutiset 
40( II): 309. .. . 
Viherpuita ja -pensaita 6 l: Kunanlatkku
köynnös (Actinidia kolomtkta). Puutarha
Uutiset 40( 12): 330. 
Viherpuita ja -pensai ta 62: Piippuköynnös 
(Aristolochia macrophylla). Puutarha-Uuti-

set 40( 13): 436. . . 
Viherpuita ja -pensaita 63: Suomyrttt (Myn
ca gale) . Puutarha-Uutiset 40(14): 469. 
Viherpuita ja -pensaita 64: Metsävaahtera 
(Acer platanoides). Puutarha-Uutiset 40( 15): 
509. 
Puuvartista kasvia voidaan siirtää yksi kas-
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villisuusvyöhyke. Puutarha-Uutiset 40( 15): 
510-511. 
Viherpuita ja -pensaita 65: Ruotsinpihlaja 
(Sorbus intermedia). Puutarha-Uutiset 
40(16): 541. 
Viherpuita ja -pensaita 66: Visakoivu (Be tula 
pendula var. carelica). Puutarha-Uutiset 
40(17): 567. 
Viherpuita ja -pensaita 67: Kerria (Kerri a 
japonica). Puutarha-Uutiset 40( 19): 622. 
Viherpuita ja -pensaita 68: Kiinankärhö (Cle
matis tangutica). Puutarha-Uutiset 40(20): 
647. 
Viherpuita ja -pensaita 69: Lamakirsikka 
(Prunus prostrata). Puutarha-Uutiset 40(21 ): 
668. 
Viherpuita ja -pensaita 70: Kalliotuhkapen
sas (Cotoneaster integerrimus). Puutarha
Uutiset 40(22): 693. 
Viherpuita ja -pensaita 71: Palsamiköynnös 
(Schisandra chinensis). Puutarha-Uutiset 
40(23): 715. 
Viherpuita ja -pensaita 72: Serbiankuusi (Pi
cea omorika). Puutarha-Uutiset 40(24): 739. 
Viherpuita ja -pensaita 73: Taikinamarja (Ri
bes alpinum). Puutarha-Uutiset 40(25): 761. 
Viherpuita ja -pensaita 74: Mongolian- ja 
tataarivaahterat (Acer ginnala ja A. tatari
cum). Puutarha-Uutiset 40(26): 779. 
Viherpuita ja -pensaita 75: Banksimänty (Pi
nus banksiana). Puutarha-Uutiset 40(27): 
803. 
Viherpuita ja -pensaita 76: Punavaahtera 
(Acer rubrum). Puutarha-Uutiset 49(28): 
823. 
Viherpuita ja -pensaita 77: Suviruusu (Rosa 
pimpinellifolia 'Poppius'). Puutarha-Uutiset 
40(29): 843. 
Viherpuita ja -pensaita 78: Tummapoppeli 
(Popu lus tristis). Puutarha-Uutiset 40(30): 
868. 
Viherpuita ja -pensai ta 79: Villaheisi (Vibur
num lantana). Puutarha-Uutiset 40(31 ): 970. 
Viherpuita ja -pensaita 80: Siperianpihta 
(Abies sibirica). Puutarha-Uutiset 40(32): 
989. 
Viherpuita ja -pensaita 81: Palsamipoppeli 
(Populus balsamifera 'Elongata '). Puutarha
Uutiset 40(33): 10 II. 
Viherpuita ja -pensaita 82: Terttuseija (Sam
bucus racemosa). Puutarha-Uutiset 40(34): 
1027. 
Viherpuita ja -pensaita 85. Douglaskuusi 
(Pseudot.suga menziesii). Puutarha-Uutiset 
40(37): 1180. 
Viherpuita ja -pensaita 86: Aaprottimaruna 
(Artemisia abrotanum). Puutarha-Uutiset 
40(38): 1210. 
Viherpuita ja -pensaita 87: Punakoiso (Sola
num dulcamara). Puutarha-Uutiset 40(39): 
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1225. 
Viherpuita ja -pensaita 88: Koreanonnenpen
sas (Forsythia ovata). Puutarha-Uutiset 
40(40): 1254-1255. 
Viherpuita ja -pensaita 89: Siperianlehtikuusi 
(Larix sibirica). Puutarha-Uutiset 40(41 ): 
1277. 
Viherpuita ja -pensaita 90: Koreanhappo
marja (Berberis koreana). Puuta rha-Uutiset 
40(42): 1339. 
Viherpuita ja -pensaita 91: Siperianvirpian
gervo (Spiraea trilobata) . Puutarha-Uutise t 
40(43): 1355. 
Viherpuita ja -pensaita 92: Unkarinsyreeni ja 
puistosyreeni (Syringa josikaea ja S. x hen
ryi). Puutarha-U utiset 40(44): 1377. 
Nordplant-taimiston kasvivalikoima. Puu
tarha-Uutiset 40(45): 1436-1437. 
Viherpuita ja -pensaita 96: Amerikanpihlaja 
(Sorbus americana). Puutarha-Uutiset 
40(49): 1512. 
Viherpuita ja -pensaita 97: Metsäkuusi (Picea 
abies). Puutarha-Uutiset40(5l-52): 1591. 
Clematis-seura perustettu Ruots issa. Puuu
tarha-Uutiset 40(49): 1521. 
Uusinta dendrologista kirjallisuutta. Sorbifo
lia 19(2): 56. 
Dendrologisista käsikirjoista . Sorbifo lia 
19(2): 55 . 
Näsiä (Daphne mezereum) ja suomyrtti (My
rica gale) puutarhakasveina. Sorbifolia 19(2): 
57-62. 
Topeliuksen puiston ja Sibeliuksen puiston 
puut ja pensaat. - Teoksessa Lindholm, T. 
(toim.): Sibeliuksen- ja Topeliuksenpuisto, s. 
10-17. Sorbifolia 19(2): 76-83. 
Mistä Sibeliuksen puiston ja Topeliuksen 
puiston puuvartiset kasvit ovat kotoisin? -
Teoksessa Lindholm, T.(toim.): Sibeliuksen
ja Topeliuksenpuisto, s. 22-23. Sorbifolia 
19(2): 88-89. 
Vaivero (Chamaedaphne calyculata) puutar
hakasvina. Sorbifolia 19(3): 127- 128. 
Kasvit talvehtivat. Tampereen luonto 5(1 ): 
16-17. 
Puukujanteet maisemassa. Uutismaa 9(2): 10. 

Alanko, P. & Kyöstilä , M. : KESKAS-löytöjä: 
Jasmikkeiden hankala suku . Puutarha 90(8): 
478-481. 

Alanko, P. & Rantala , K.: NiskaJan puulaj ipuis
to - arboretum. 32 s. Helsingin kaupunki , 
kiinteistövi rasto, metsä- ja maatalousosasto. 
2. korj . p. 
Nackböle trädpark - arboretum . 32 s. Hel
singfors stad skogs- och landbruksavdelnin
gen. 

Ali-Aiha, T . 1987: Kaatoajan vaikutus lehtipui
den vesomiseen. 87 s. Pro gradu-käsikirjoi
tus , Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen 
laitos. 
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Alm, E.: Tulisiko paljasjuuritaimien myynt iä ra
joi ttaa? Puuta rha-Uutise t 40(7): 180. 

Aniszewski, T .: Puiden, pensaiden ja vi ljeltävän 
turvemaan fenologinen tutkimus. (Phenolo
gical study on the trees, bushes and arab le 
peat land). Maatalouden tutkimuskeskus , 
tiedote 1988(2): 1-120+5. 

- Puutarhakasvien alkuperä vaikuttaa niiden 
kasvurytmiin. Puuta rha- Uutiset 40(15): 502. 

Anon.: Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. Ko
miteanmiet intö 1988( 16): l-279. 
Perusparantamisen suunnitteluohjeet. Asun
tohallitus, ohjekirja A 1.2. 
Puulaj ipuistot ja niiden kehittäminen Helsin
gissä. 27+8 s. Helsingin kaupungin pu isto
osasto. 
Metsän pojan puu. Helsingin kaupunki tie
dottaa 1988(2): 5. 
Tapiolan alueiden perusparantaminen. Läm
mike 1988(2): 7. 
Taimet turvallisesti tarhalta metsään. Metsä
liiton Viesti 29(4): 20-21. 
Mutantti Ylikiimingistä. Punakoivu kalotin 
koristeeksi . Rantapohja 67: 6. 
Tulevaisuuden taim imateriaa li ja tuotanto. 
Puutarha 91(10): 654-655 . 
Vihertuotannon politiikkaa. Vihreä kirja 89-
90: 4-ll. Puutarha 91(ll): liite. 
("Inkku"): Pietari Kalm Turussa. Puutarha
Uutiset 40(6): 160-161. 
("Inkku "): Taimistoasioista. Puutarha-Uuti
set 40(10): 292-293. 
Vuorimäntyjä vaivaa hankala sai raus Norjas
sa. Puuta rha-Uutiset 40(33): !Oll. 
Taimi ta rhatuotteiden tuonti taittumassa. 
Puutarha-Uutiset 40(49): 1518-1519. 
Nya plantskoleväxter från Alnarp. Träd
gårdsnytt 42(17): 8-9. 
(N.H .): Ljus och fungerande Alppark in Hel
singfors. Trädgårdsnytt 42( 18): 14-15. 

Antere , J. Mutkan takana vihertää. Puutarha 
91(7): 440-441. 

- Suuren luokan puistoremontti . - Puutarha 
91(10): 640. 

Anttiroiko, 1. (toim.): Kaunis kotipiha. Puutar
haliiton julk. 251: 1-99. 

Bowersox, T ., Blankenhorn, P. & Strauss, C.: 
Second rotation growth and yield of a Popu
lus hybrid. Teoksessa Ferm, A. (toim.): Pro
ceedings of the lEA Task II Meeting and 
Workshops on Cell culture and Coppicing in 
Oulu, Finland, August 24-29, 1987. Metsän
tutkimuslaitoksen tiedonant. 304: 66-73. 

Christersson, L. & von Fircks, H .: lnju ries to 
conifer seedling caused by simulated sum mer 
frost and winter desiccation. (Kesähallojen ja 
talvisen kylmäkuivumisen aiheuttamat vau
riot havupuiden taimilla). Silva Fennica 
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Dendrologian seuran kesäretki Etelä-Hämeeseen 

Pauli Rantanen 

Lauantaina 16.6.1989 kello 8.00 lähti Met
sätalolta Helsingistä lähes bussilastiilinen 
dendrologeja viileähkössä säässä kaksipäi
väiselle kesäretkelle. Lyhyttä kahvitaukoa 
lukuunottamatta ensimmäinen pysähdys
paikka oli Hämeenlinnan asema, josta poi
mittiin mukaan täydennysjoukkoja. Ase
man nurkalla ehdittiin tarkistaa siinä kas
vavan katsuran (Cercidiphyllum japonicum) 
kunto. Se oli valitettavasti kärsinyt, kuivia 
oksia oli jonkin verran. 

Ellilän kartano 

Ensimmäinen ohjelmanmukainen kohde 
oli Hattulan kunnassa sijaitseva Ellilän 
kartano . Kartanon isäntä! Aulis Kairamo, 
tervehti tulijoita, mutta ei voinut sairauten
sa takia lähteä kartanon puistoon oppaak
si. Kartanokierros tehtiin sitten Seija Lehti
sen johdolla. 

Kartanon päärakennuksen edustalla oli 
pylväshaapoja (Populus tremula 'Erecta ')ja 
sivummalla pensassembra (Pinus pumila). 
Puistossa kasvoi mm. siperianpihtaa (Abies 

sibirica) , serbiankuusta (Picea omorika) ja 
keltakoivua (Betula alleghaniensis) , joista 
yhden ympärysmitta oli 160 cm ja korkeus 
12,5 m. Kartanon 30 hehtaarin arboretu
missa kasvoi myös douglaskuusia (Pseudo
lsuga menziesii), erilaisia lehtikuusia, lius
kalehtisiä pirkkalankoivuja (Betula pendula 
'Bircalensis'), saamia (Fraxinus excelsior) ja 
harvinainen hernesypressi (Chamaecyparis 
pisifera.) Arboretumin hyttyset olivat seu
rallisia ja runsaslukuisia. 

Lahdentaan kartano 

Ellilästä jatkettiin edelleen Hattulassa ole
vaan Lahdentaan kartanoon , jossa op
paaksi saatiin itse kartanon isäntä , Seppo 
Civil!. Ensiksi ihasteltiin tyylikkäästi maa
lattua 200-vuotiasta päärakennusta, ja en
nen poislähtöä ehdittiin tutustua myös kar
tanon huoneisiin, joissa oli hienoja katto
maalauksia ja kaakeliuuneja. 

Lahdentaan puisto on englantilaistyyli
nen, valitettavasti rappeutumaan päässyt 
kuten Eililässäkin. Päärakennuksella joh-
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taa kujanne alas rantaan, jossa on paviljon
ki. Puisto tarjosi kuitenkin varsin paljon 
katsottavaa, kuten erilaisia koivuja: kyy
nelkoivu (Betu/a pendula 'Youngii'), paperi
koivu (Betula papyrifera) , jonka tuohta Ka
nadan intiaanit ovat käyttäneet kanootin 
valmistuksessa (siitä sikäläinen nimi canoe 
birch), voimakkaasti liuskainen pirkkalan
koivu ja matalana , haaroittuvana kasvava 
visakoivu (Betula pendula var. care/ica). 
Puistokujan varrella kasvoi suuri kaksois
runkoinen metsälehmus (Ti/ia cordata) , 
jonka ympärysmitaksi Niilo Karhu sai 484 
cm. Japaninpihta (Abies veitchii) oli kasva
nut erikoisesti haarautumisensa jälkeen uu
delleen yhteen . Muuta nähtävää olivat 
saarnivaahtera (Acer negundo), aito unka
rinsyreeni (Syringa josikaea), amerikanja
lopähkinä (Juglans cinerea) sekä erilaiset 
pihlajat. Aluskasvillisuudesta mainitta
koon varjolilja (Lilium martagon) , ukon
putki (Herac/eum sphondylium) ja saksan
kirveli (Myrrhis odorata). Rannassa kasvoi 
kurjenmiekkoja (Iris pseudacorus) . 

Kartanossa on toiminut aiemmin metsä
koulu, jonka aikana puistoa ei hoidettu . 
Matkan aikana tulikin esiin kartanopuisto
jen varsin säälittävä tila. Rahaa riittää ny
kyisin kaikenlaiseen muuhunkin , joten 
puute on ilmeisesti vain aloitekyvystä ja 
innostuksesta . 

Lepaa ja Lammi 

Lounastamaan ajettiin Lepaan puutarha
oppilaitokselle, jossa ehdittiin myös tutus
tua hyvin hoidettuun pihaympäristöön lai
toksen opettajan Pirkka Vaasvainion joh
dolla . Seinustalla oli säleikössä köynnök
sen tapaan kasvava omenapuu; muista la
jeista mainittakoon erilaiset pihlajat , suuri
kukintoinen amerikanpihlaja (Sorbus ame
ricana) ja keltamarjainen pihlaja (Sorbus 
aucuparia 'Upright Yellow'), ja lumipallo
heisi (Viburnum opu/us 'Roseum ') ja suuri
kukkaiset unkarinsyreenit (Syringa josi
kaea). 

Taas pieni ajomatka bussilla maisemia 
katsellen ja saavuttiin Lammin kirkonky
lään. Siellä retkeilijäitä vastassa oli Hä
meen läänin ympäristönsuojelutarkastaja 
Heikki Toivonen. 

Pellava- ja sahtimuseon kulmalta lähdet
tiin kiipeämään ylös Untulanharjulle rin-
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Kuva 1. Kesäretkeläisiä Lahdentaan kartanon 
puistossa. Etualalla kyynelkoivu (Betula pendu/a 
'Youngii'). -Valokuvat Pauli Rantanen. 

nettä, joka koetteli kengänpohjien pitoky
kyä ja myös hieman kuntoa. Untulanhar
julla, joka on luonnonsuojelualue, kasvaa 
tyypillisesti pähkinäpensasta (Cory lus avel
/ana). Harju on saumamuodostuma , joka 
on jääkauden päättyessä syntynyt pitkit
täis- ja poikittaisharjujen yhdistel mä, ja 
sillä on erikoispiirteitä, jotka mahdollista
vat erikoisen kasvillisuuden. Lössilaikut 
antavat kasvualustan hyvää maaperää vaa
tiville kasveille. Supat eli harjukuopat, jot
ka ovat syntyneet jääkauden päättyessä 
harjun sisään jääneitten jäälohkareitten su
lettua , luovat omia pienilmastojaan. Ne 
ovat 10-15 m syviä! ja niiden pohjan ja 
yläosan välillä saattaa olla jopa 15 asteen 
lämpötilaero! Tåmä vastaa kasvillisuusvyö
hykkeisiin verrattuna Helsingi n ja Utsjoen 
oloja . K.ivirakka eli harjun sisällä oleva 
karkea aines luovuttaa lämpöä talvella , 
niin että paikoitellen voi näkyä sulia kohtia 
ja vastaavasti kesällä se hohkaa kylmää . 
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Niinpä Suomessa ainoastaan Asikkalan 
suppien rinteiltä on tavattu Alppivuokkoa 
(Anemone trifo/ia). Yleisiä pensaita Untu
lanharjulla olivat lehtokuusama (Lonicera 
xylosteum) ja taikinamarja (Ribes a/pinum). 

Asikkala 

Lammilta suunnistettiin itään kohti Asik
kalaa ja sen keskustaajamaa Vääksyä, jossa 
ajettiin Anianpellon historiallisen markki
napaikan ohi. Vääksyssä kiinnittyi huomio 
tienvarressa kasvavaan komeaan serbian
kuusimetsikköön. Tässä vaiheessa oltiin 
hieman aikataulusta myöhässä, joten 
Vääksyn huomattava harju, Aurinkovuori , 
jäi tutkimatta. 

Seuraavat kohteet, Asikkalan Keltanie
men luonnonsuojelualue ja Kopsuo odotti
vat jo, ja sinne ajettiin pitkin Pulkkilanhar
jua. Se on tyypillinen jäänalaiseen jokeen 
syntynyt pitkittäisharju, "sianselkäharju". 
Maisemat olivat Punkaharjua muistutta
vat. Hetken pysähdys Asikkalanselän kirk
kaan veden äärellä rauhoitti helsinkiläistä 
vedenjuojaa. Kalkkineo ohitettiin ja ajettiin 
tietä numero 3132 Vesivehmaan suuntaan. 

Keltaniemeen saavuttaessa koko päivän 
kestänyt pilvipouta päättyi ja muuttui hil
jaiseksi sateeksi. Tämä ei kuitenkaan hai
tannut tutustumista tähän vuonna 1976 
rauhoitettuun alueeseen metsänhoitaja 
Torsti Lahden opastamana. Alueen hoidos
sa on tavoitteena elvyttää muinaisen lämpi
mämmän ilmaston valtapuuston, lehmuk
sen ja vaahteran kasvua. Tästä syystä siellä 
on hakattu lähinnä kuusta , joka muuten 
ottaisi valta-aseman. Toimenpiteet tehdään 
aluetta varten laadituo säännöstön puitteis
sa ja yhteistyössä maanomistajan kanssa . 
Keltaniemen lehmus-vaahtera kanta on 
osoittautunut erittäin elinvoimaiseksi. Ris
tipölytystä on ollut tarpeeksi ja siementuot
to on ollut poikkeuksellisen runsasta. 

Vuorossa oli päivän viimeinen kohde, 
Kopsuo. Siellä on rusaasti lähteitä , jotka 
pysyvät sulina talvellakin. Alueella on pal
jon erilaisia pienilmastoja, joiden ansiosta 
harvinaisetkin kasvit viihtyvät siellä. Kop
suo on tunnettu siitä, että siellä on Suomen 
pohjoisin luonnonvarainen saarnimetsik
kö . Saamien seassa kävellessä syntyi lähes 
sademetsämäinen tunnelma, johon vaikutti 
paitsi sade, myös saarnioksistojen läpi sii-
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lautuva valo ja runsas aluskasvillisuus, 
mm . kuUerot (Frollius europaeus) ja hiiren
portaat ( A thyrium filix-femina). 

Sateisessa metsässä kesäinenkin päivä 
tuntui alkavan jo hämärtyä. Oppaan hy
västelyn jälkeen linja-auto vei retkeläiset 
Vääksystä majapaikkaan Vierumäen urhei
luopistolle . 

Heinola 

Sunnuntaipäivä valkeni sateisena ja kole
ana, mutta tukevan aamupalan jälkeen 
matka jatkui kello 8.30 kohti Heinolaa . 

Heinolassa noustiin autosta Kaivokadul
la Rantapuiston kulmassa, jossa uudet op
paat , kaupunginpuutarhuri Pekka Javanai
nen ja hortonomi Aake Sainio odottelivat. 
Heti puiston kulmalla kasvoi harvinaisen 
komea sembramänty (Pinus cembra). Lä
hemmin tutkittiin kuitenkin ympärysmital
taan 5,72 metristä tsaarinpoppelia (Populus 
x petrowskiana), joka on istutettu vuonna 
1903, lajissaan suurin Suomessa. Puistossa 
on myös Suomen suurin punasaarni (Fraxi
nus pennsylvanica) . Huomiota saivat osak
seen myös mustamarjaorapihlaja (Crata
equs douglasii) , okakuusi (Picea pungens), 
virginiantuomi (Prunus virqiniana), säilä
orapihlaja (Crataegus macracanrha) ja ta
taarivaahtera (Acer tararicum). Poppelit 
osoittautuivat vaikeasti määritettäviksi , 
mutta Niilo Karhun asiantuntemuksella 
vahvistui ontarionpoppelin (Populus jackii 
'Gileadensis') olemassaolo. 

Puiston reunalla kasvoi kaksi kentorta
mäntyä (Pinus contorra var. latifo/ia) katu
puina. Keskellä puistoa oleva haitamaton 
kaistale selittyy siitä, että se on yksityisessä 
omistuksessa. Sateenjumalat le'ppyivät, 
kun ryhdyttiin vuoden puun , suomenpihla
jan istutukseen puiston toiseen päähän. Sen 
jälkeen siirryttjin ansaitulle lounaalle Seu
rahuoneella. 

Täysin vatsoin ja aurinkoiseksi muuttu
neessa säässä tutustuttiin seminaarin pi
haan . Määrittäminen on vaatinut siellä joi
takin tarkistuksia. Pilvikirsikan (Prunus 
pensylvanica) ympärysmitaksi tyvestä saa
tiin 2,16 m. lhajlua saivat osakseen myös 
japaninpihdan violetit pystyt kävyt sekä 
kukassa oleva pallohartensia (Hydrangea 
arborescens 'Sterilis'). 

Heinolassa poikettiin vielä lintutarhoille, 
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Kuva 2. Heinolan ranta
puisto saa suomenpihla
jansa. Tilapäisenä tukena 
Niilo Karhu . 

JOtssa nähtiin mm. riikinkukko ja valkea 
varis, joka luonnossa eläessään joutuisi la
jitoveriensa hylkimäksi ja ehkä surmaa
maksi. 

Päälle päätteeksi käytiin Jyrängöllä kat
somassa Kymi-yhtiön aikoinaan perusta
maa kontortamäntymetsikköä. 

Lahti 

Lahden kierros alkoi kaupunginpuutarhuri 
Arvo Toivolan johdolla Pikku-Vesijärven 
puistosta, jo ka on rakennettu vuosina 
1961-62 enimmäkseen täyttöalueelle . 
Puiston eri poppeleista mainittakoon palsa
mipoppeli (Popu/us balsamifera 'Elongata '), 
jättipoppeli (P. rrichocarpa) ja berliinin
poppeli (P. x berolinensis). Täälläkin saatiin 
havaita kuinka suurena vaarana varsinkin 
nuorille puille ovat puiston hoidossa käy
tettävät koneet. 

Sitten kiivettiin ylös mäkeen, jossa on 
aikoinaan laidunmaana ollut Kariniemen 
puisto . Alueelle on aiemmi n suunniteltu 
mm . pientaloaluetta ja hotellia , mutta ny
kyisen asemakaava n mukaan se on puisto
alue. Harjulla kasvoi istutettuja lehti- ja 
havupuita , mm. tuomia (Prunus padus) , 
metsälehmuksia (Tilia cordara) ja erilaisia 
kuusia . Aluskasvillisuus oli kuin rehevässä 
lehdossa : kurjenpolvia , kieloja ja lehtotäh
timöitä . Puiston hoito- ja kunnostussuun
nitelma on tekeillä , mutta jo nyt sinne on 
alettu rakentaa ulkoiluteitä ja sinne aiotaan 
sijoittaa myös Olavi Lanun maaveistoksia . 

Kaupungin keskustassa poikettiin Keski
Lahden kirkon puistoon. Kirkko on Alvar 
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ja Elisa Aallon yhteistyönä suunnittelema. 
Kaupungintalonpuisto on rakennettu 

valmiiksi v. 1913-14 ja se saneerattiin 1985-
86. Silloin poistettiin keskiosassa olleet se
kavat istutukset, käytävät rakennettiin uu
destaan ja puiston alaosa palautettiin alku
peräiseen muotoon. Puistossa on maanalai
nen kasteluverkosto. 

Kaupunginpuutarhan naapuriin on avat
tu 3.9. lahtelaisten uusin puisto, perhepuis
to. Se on eräänlainen puuhamaa, jossa voi 
harrastaa maksutta kaikenlaista. Sinne, 
kaupunginpuutarhan puoleiselle sivulle, 
retkeläiset istuttivat toisen suomenpihla
jan. Lahden kaupungin tarjoamien kahvien 
jälkeen suunnistettiin viimeiseen kohtee
seen. 

Saaren kartano 

Saaren kartanossa toimii Mäntsälän maa
talous- ja puutarhaoppilaitos. Siellä oli op
paana Esa Kallio . Kartano on alkujaan 
kuulunut de Ia Chapelle-suvulle. Senkin 
puisto on päässyt kasvamaan umpeen , 
mutta tällä vuosikymmenellä sitä on alettu 
kunnostaa. Rakennustensa puolesta miljöö 
on upea, onpa se ollut ehdolla tasavallan 
presidentin kesäasunnoksi. 

Ensin katseltiin perennaruutuja, sitten 
kierrettiin kananon metsän kautta. Sinne 
on perustettu rhododendroneitten koealue, 
jonne on istutettu 350 tainta . 

Tähän päättyi antoisa kesäretki . Ansio 
sen onnistumisesta lankeaa matkanjärjestä
jälle Anne Rihtniemelle, autonkuljettajalle 
Rolf Bergille sekä oppaille. 
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Ensi kesän Englanninretken kohteista 

Pentti Alanko 

Dendrologian Seuran vuoden 1990 kesäret
ki on päätetty tehdä tällä kertaa Englan
tiin, jossa ei tule olemaan puutetta dendro
logisista kohteista. Heinäkuuksi kaavaillun 
kymmenen päivän pituisen matkan kiinto
pisteenä ja majapaikkanana on Lontoo , 
josta käsin retket tehdään kauemmaksi 
bussilla. 

Yhden päivän ajan tutustutaan Lontoon 
keskustan kuninkaallisiin puistoihin (The 
Roya l Parks of London), jotka ovat mui
naisista metsästyspuistoista kehittyneet tä
män päivän kaupungin vihreiksi keuhkoik
si. Niitä ovat Kensington Gardens , Re
gent's Park, St. James Park, Green Park , 
Hyde Park, Greenwich Park ja kauempana 
sijaitsevat Richmond Park ja Hampton 
Court. Näistä ehkä ehditään tutustua nel
jään ensinmainittuun . 

Kew Gardens'ia pidetään yhä maailman 
kasvitieteellisistä puutarhoista kaikkein 
huomatuimpana. Puistoon tutustumiseen 
on varattu yksi päivä. Sinne pääsee käte
västi maanalaisella. Päänvaivaa vain tulee 
tuottamaan, mitä siellä halutaan katsoa. 
Päivän saa kulumaan esimerkiksi tutustu
malla puutarhassa kasvaviin 230 tammi
taksoniin . Tuskinpa niitä katsotaankaan , 
vaan tutustutaan tutumpiin puu- ja pensas
kasvisukuihin. "Onneksi" alppiruusut ei
vät enää kuki matkan aikana, mutta onhan 
puutarhan muissakin puissa ja pensaissa 
sekä perenna- ja kivikkokasveissa paljon 
nähtävää . 

Toinen huomattava puutarha on kunin
kaallisen puutarhaseuran (The Royal Hor
ticulture Society) puutarha Wisley'ssä. 
Myös tässä 250 eekkerin puutarhassa on 
"kaikkea", myös arboretumi. Sen vanha 
osa kärsi suuria myrskyvahinkoja muuta
ma vuosi sitten, mutta uuden osan (Jubilee 
Arboretum) puuvartiskokoelma on runsas
lajinen . Taälläkin puutarhaan tutustumi
seen on varattu aikaa päivän verran. Taällä 
on myös laaja kirjakauppa ja lahja myymä
lä. kuten Kew'ssa , mutta myös taimimyy
mälä löytyy. 

Edellistä hieman lähempänä Lontoota 
sijaitseva Windsor on seuraava kohde. Eh
kä piipahdetaan kuuluisaan linnaan , sillä 
tuskin kaikki ovat siellä käyneet. Pääkoh
teenamme ovat kuningatteren omat, aina
kin meillä hyvin vähän tunnetut, puutar
hat , The Savill Gardens ja The Valley Gar
den . iitä pidetään Englannin hienoimpina 
luomuksina alallaan. Vesiaiheisiin liittyen , 
kuten aina Englannissa, on upeat istutukset 
puita, pensaita ja perennoita. ama puu
tarhat eivät ole kovinkaan laajoja , mutta 
kävelemään joutuu silti. Taimimyymälä, 
ravintola, lahja- ja kirjakauppa ovat täällä
kin käytettävissä. 

Kauimmaisena kohteena tulee olemaan 
Westonbirt Arboretum Gloucesterhiressä 
Bristolin lähellä. Siellä istutukset on aloi
tettu jo vuonna 1829. Arboretumissa on 
hyvin runsaslajinen valikoima niin havu
kuin lehtipuita ja -pensaitakin hienosti 
suunniteltuina, esteettisinä kokonaisuuksi
na . Toinen huomattava arboretumi, The 
Bedgebury Pinetum , on jätettävä väliin , 
koska kaikkea ei ehditä yhden matkan 
aikana nähdä ja myrskytuhot olivat tässä 
arboretumissa niin huomattavat , että kovin 
paljon nähtävää ei enää ole jäljellä. 

Seuraava kohde Winchesterin lähellä 
Romseyssä sijaitseva Hiilierin arboretum 
on varsin nuori, sillä istutukset aloitettiin 
vasta vuonna 1952. Siitä on se etu, että puut 
eivät ole liian isoja, jolloin niitä on helppo 
tutkia. Ja tutkimista tällä 121 ha alueella 
riittääkin . Ehkä sentään ehditään tehdä 
illan suussa vielä pyrähdys läheiseen The 

ew Forest -metsään ennen Lontooseen 
paluuta . 

Yhden päivän ohjelmaksi on ajateltu 
kolme hienoa linnan puutarhaa Sussexissa 
Lontoosta etelään puolivälissä etelärannik
koa. Puutarhat ovat Sheffield Park Garden, 

ymans Gardens ja Wakehurst Place Gar
den . äitä Englannin kauneimpiin puutar
hoihin kuuluvia puistoja ei voi olla katsas
tamatta - vaikkapa vain pintapuolisesti. 
Jos joku tietää jonkun vielä hienomman, 
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ilmoittakoon siitä! 
Yksi päivä jätetetään vielä Lontoota var

ten , jolloin voi piipahtaa vaikkapa Foylesil
la , maailman suurimmassa kirjakaupassa, 
Towerissa tai ehkä jossain puistossakin -

Sorbifolia Vol. 20, 1989 

241 

aivan kunkin maun mukaan . Pari päivää 
on varattu matkustuspäiviksi , mutta toi
vottavasti nekään eivät kulu kokonaan 
va in matkustamiseen - onhan matka len-=
täen melko lyhyt. 

Hiilierin 121 hehtaarin laa
juinen arboretum Rom
seyssä, Winchesterin lähel
lä on yksi kesän Englan
ninmatkan kohteistamme. 
- Valokuva Pentti Alan
ko. 

(Vuoteen 1981 Dendro1ogian Seuran Tiedotuksia - Dendro1ogiska Sällskapets 
Notiser- Bulletin of the Finnish Dendro1ogical Society) 
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