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VUODEN PUU 1991 

TUOMI 
HÄGG 

(Prunus padus) 

Huomaamme tuomen keväällä sen o llessa täynnä valkoisia, 
ruoksuvia kukkia. Kukima kestää vain pari viikkoa ja se sattuu 
lehtien puhkeamisen aikoihin, Etelä-Suomessa toukokuussa 
muna pohjoi~mpana vasta kesäkuussa ja Lapissa heinäkuussa. 
Tuomi kasvaa luonnonvaraisena Lapin perukoira myöten. Ete
lässä se on iso pensas tai leveälarvuksinen pieni puu, jolloin se 
vo i kasvaa 10-12 m korkeaksi. Pohjoinen ruomiroru, pohjan
tuomi, jää ~nsaaksi. Tuomi on melko vaatelias ja sen vuoksi 
monin paikoin harv inainen tai saattaa puurruakin. Tyypillisiä 
kasvupaikkoja o vat ruoret-t tai kosteat rantapensaik01, lehdot , 
lehtokorvet ja metsien laireet. Tuomi leviää helposti tyvi- ja 
juurivesoista muodostaen riheitä rytt"ikköjä. Myös maahan 

raipunee r oksat juurruvat. Runko on rumma, kosteana musta. 
Niin oks issa kuin rungossa on myrkyllisiä ai neita, minkä vuoksi 
hirvi, jänikset ja myyrät t"ivät ruomeen koske. Heinä·t"lokuussa 
kypsyvät marjat ova t sitävastOin syötäviä, joskaan ei kovin 
mainavia. Tuomt"a kannaHaa säästää metsän la ite illa ja kosrei
koissa mai.st"maa kaunistavana puuna, ja sitä voidaan isruttaa 
puiswihin ja puuu.rhoihin. Se-n t"ruja ova t nopeakasvuisuus, 
näyuävä kukinta ja hyvä talvenkestävyys. Valitettavasri ruomi 
on ahis monille ruhohyömeisille ja kasvitaudeille, kuten lehtiä 
sykeröiuävälle ruomikirvalle, puut lehdetrö mäksi syövälle ruo
menkehrääjäkoille ja hedelmiin epämuodosrumia aiheuttava lle 
ruomenpussisient"llt". 
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Vuoden puu 1991 

Vuoden 199 1 puusta , tu o mesta (Pr11 1111S pa
dus), o n va lmi s tunut Ma rj a Ko istisen piir
täm ä ja suunnitte le ma piirrosjuli s te (koko 
59 x 42 c m , po hjav ä ri ru sehtava). Tekstin 
o n kirjoittanut Pe ntti A lanko. Yhte istyö
kumppanina o n tä ll ä kertaa Pirkk a-Hämeen 
metsä lautak unta . Julistevas taavana on toi
minut Aila Ta rvainen . Ka ikill e he ill e ki i
tokset. 

V uoden puu -julistesarj as a on nyt esi te l
ty ko lmeto is ta puu lajia: kynäjalava , visa
koivu , mä nty, vaahtera, kuusi , m etsäome
napuu, kataja, tammi , rauduskoivu, saarn i, 

suome npihlaj a, raita ja nyt tuomi. ( Kahdes
ta ens imm äises tä Vuoden puus ta, metsäleh
mukses ta ja te rvalepästä, ei o le tehty julis
tetta. ) Kokonai suudessaan juli stesa rj a on 
sekä nä yttävä että y hte nä ine n ja sop ii hyv in 
mm. julkisten raken nus ten, kouluj e n ja e ri 
laitosten seinille. Julisteen hinta on 20 mk , 
koko sa rja maksaa 180 mk. 

Juli s teita myydään Dendrologian Seu ran 
tilai s uuk s is sa. iitä vo i myös til ata Martti 
Koposelta (Helsing in y liopi ston kasvi ti e
teellinen puutarha, Jyrängöntie 2, 00550 
Helsinki).- Risto_ Murto 

UUTISIA! 

Koonnut Risto Murto 

Seuralle uusi puheenjohtaja 

Vuos ikoko uk sessa 13.2. 199 1 va littiin De n
dro log ia n Se uran uude ks i puheenjohtajaksi 
FT Tapio Lindho lm. H än työskente lee e ri 
koistutkijana Vesi- ja y mpä ri stö ha llituksen 
Luonn o nsuojel utut kimusyksikössä , puh. 
90-402 8 1 

Uudet hallituksen jäsenet 

Seuraavat henkilöt va litt iin vuosikokouk 
sessa e rov uo ro iste n til a ll e uu s ik si ha llituk
sen jäsenik s i: ho rto nom i Hannu A iro la, 
MH Aulikki Ka uppil a ja professori Peter 
Tigerstedt. 

Hallituksen järjestäytyminen 

Seuran ha llitu s piti 26.3. 1991 Jai]estäyty
miskokouk se n, j ossa valittiin seuraavat toi
mihenki lö t j a työryhmät: 

Varapuheenjohtaja: Aulikk i Kauppila, 
puh . 90- 160 5062 
Sihteeri: Arja Tervonen , puh. 90-276 5721 
Ha/litHksen kokoussihteeri: Saila Ka rhu , 
puh. 921-727 806 
Varainhoitaja: Elina Härkönen , 
puh. 90-866 736 

Ki1janpitäjä jajäsenasiat: Au lik k i Kauppi
la, puh. 90-160 5062 
Tiedotlaja: Ri s to M urto , puh. 9 12-204 1 
Paika//iskerhol'astaal·a: A il a Tarvainen , 
puh. 90-271 5622 
Postit11sasiat: Martt i Koponen , 
puh. 90-708 4032 
Ki1 jastonhoiraja: Aune Koponen , 
puh. 90-191 7710 
V11 oden pu11 -1•astaa1·a: Aila Tarvainen , 
puh. 90-271 5622 
P11istokävelyvastaava: Pentti A lanko, 
puh. 90-708 5334 
Kotimaanmatkavastaava: Kaija Rantala, 
puh. 90-1 69 3319 
Ulkomaanmatkavastaava: Aulikk i Kaupp i
la, puh. 90-160 5062 
P11isto-opastyöryhmä: Pentti Alanko, Max. 
Hagman, Pekka Markkula, Anne Rihtnie
mi , Mikko Piirainen (kokoonk uts uja), pu h. 
90-191 8638 
Tammisron arborewm -työryhmä: Lasse 
Aalto , Pentti Alanko , Max. Hagman, Pekka 
Markkula , Ri sto Murto (kokoonkutsuja), 
puh. 912-204 1 

Eri toimihenkilöillä ja työryhmien pe
rustamisella pyritään tehostamaan ja sel
kiyttämään ha llituksen !Oimintaa. 
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Vierailulla kukkivien puiden valtakunnassa 

Leo Junikka 

Junik ka. L. 199 1: Vierailulla kukk ivien puiden valtak unnassa . (As a to uri st in the 
kingdom of flo wering trees) . - Sorbifolia 22(1 ): 5- 17. 

Tropica l ornamental trees have sp read all over the warm areas. These ornamental 
trees have trave lled with immigrators and colonia l officers to the public parks and 
private gardens . There are few indigenous species wh ich are p lanted as ornamental 
trees in eas tern Africa . They inc lude Sparhodea campanulara , Delonix regia, D. 
elara, Eryrhrina abyssinica and Cassia didymoborrya. Colonia l officials were eager 
to bring temperate fruit and ornamental trees and shrubs to their newpost coun tri es 
such as eastern Africa. In lndia the re is a Iong tradition in p lanning and constructing 
la rge roya l ga rdens and ponds. Gardens were used as rec rea ting areas for the public 
and even as places for sta te negotiations. 

In the tropics trees have different flow ering and fruiting patterns from those in 
temperate areas . Flower in g induction follows partly the innate rythm of the plant 
and panl y the sli ght enviromental changes. 

The following trees were seen as avenue trees in Tanzania and Malawi : Pelr apho
rum prerocarpum, Delanix regia , Cassia siamea , C. specrabilis, Jacaranda mimosi
folia, Cordia sebesreana . Toona ciliara and Terminalia carappa. Cassia siamea and 
Sparhodea campanu lara are felled easily by ga les . More or less commom trees in the 
park s were Adansonia digirara. Bauhinia variegara 'Candida ', Solanum wrighrii, 
Madhuca larifolia, Casuarina equiserifolia. 

Common shrubs in the parks were Megaskepasma eryrhrochlamys, Russelia 
equiseriformis. Holmskioldia sanguinea . Brugmansia suaveolens , Argyranthemum 
fr urescens, Th evetia peruviana. Teeoma stans , Duranra repens, Perrea volubilis, 
Hamelia parens, Plum eria acurifolia, Caesalpinia pulcherrima var.f/ava and Thry
allis glauca. Some shrubs were used because of their colourful foliage , i.e. Euphor
bia corinifolia, Jarhropa gossypiifolia , Acalypha Wilkesiana-hybr. and Pedilanrhus 
rirhymaloides. As hedge plants were seen Dovyalis caffra, Bougainvillea sp. and 
Caesalpinia decaperala. 

The re were a lso magnificent c limbing plants to be found , which decorated wa ll s 
of the hou ses, i.e . Teeomario capensis , Pyrosregia venusra, Saerva magnifica , 
Bougainvillea sp. and Thunb ergia fragrans . 

Leo }unikko , Helsingin yliopisro. Kasviliereen /airos, Hämeenrie 153 8 , 00560 
Helsinki 

Vuonna 1723 neitsytmatkallaan olevan 
orjalaivan, 'Mari a Wh ipplen ', kapteeni 
luotsasi lai vaansa pitk in Länsi-Afrikan 
tutk imatoota rann ikkoa. Kapteeni 
Shippee e ts i tiettyä suoja ista pouka
maa, jossa häntä oli neuvottu nouse
maan ma ihin . Viimein ets intä tuotti toi
votun tu loksen, ja kapteeni saattoi o ll a 
tyytyväinen: la iva ankkuroitiin kahden 
hiekkasärkän vä liin työntyvään pouka
maan, ja kuten annetut ohjeet edellytti 
vät, paapuurin puolella pienen kukku-

lan lae ll a näkyi puiden voimakkaan pu
nertavia latv uksia . On ilmei stä, että nä
mä puna latvuksiset puut olivat nykyi 
si n Spathodea campanulata -n imisenä 
(Bignoniaceae) tunnettuja, Länsi-Afri
kan sademetsistä peräisin olevia puita, 
jotka ovat s ittemm in tulleet tutuiksi ko
ri stepuina kaikkia ll a trop iiki ssa (Anon. 
195l;kuval). 

Joulukuussa 1988 ja maalis-huhti 
kuussa 1989 kirjoittaja teki oman ' neit
sytmatkansa' Afrikkaan FINNIDAn 
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avustuksel la. Kohteena oli ensimmai 
se ll ä matkalla Tansania ja jälkimmäi
sel lä Malawi. Puna-, sini- ja keltakuk
kaisten puiden latvukset pilkottivat 
teitten varsilta ja asumusten pihoilta 
Land Roverin takapenkille su lassa so
vussa ruohovartisten banaanien ja le i
päpuiden seurassa. Matkan aikana he
räsi kysymys, ovatko nämä värikkäät 
puut seudu n 'alkuasukkaita' vai s iirto
laisia kaukaisilta ma ilta. 

Tropiikin kulkureita 

Useimmat koristekasvit ovat maan kier
täjiä. Ne ovat matk ustaneet joko vai
vi hkaa tai harkitu sti siirtol a isten muka
na sekä kasvinkeruuretkien tuomisina 
uu si ll e seuduille. Siemeninä ja pikku
taimina näm ä kasvit ovat vae ltaneet jo 
vuosisatoja mantereelta toisell e, ja 
ovatpa ne löytänee t ti ensä boreaalisen 
vyöhykkeen ankarimpiin kolkkiin 
saakka. He lpoimmin voimme nähdä 
sen va ikkapa omilla ikkunalaudoillam
me. Sama on toistunut trooppisten ko
ri stepuiden kohdalla. Vielä tällä vuosi
sadalla esimerk iks i Floridassa on is tu
tettu ja kokeiltu satoja eksoottisia ko
ri stepu ulajeja. Lisäksi on esitetty a rvi
o ita, että yksistään Yhdysvalloissa vo i
taisiin viljellä n. 3 000 koristepuulajia, 
joista valtaosa olisi kotoisin trooppi
sesta ilmastosta (Menninger 1975). 
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Ku va 1. Komea Spa!lw
dea campanulara Li
vingstonian lähetysase
man pihalla Malawissa. 
- Valokuvat 1. 3-4 ja 
6--13 Leo Junikka. 

Fi g . 1. Sparhodea cam
panu/ara planted in the 
ya rd of Livingstonia 
Mi ss ion , Malawi. -
Photographs 1. 3-4 and 
6--13 Leo Junikka. 

Suurimpia ongelmi a tutkijal le on 
tropiikin kasv ien tavaton lajirunsaus. 
Ensimmäi sen aav istuksen si itä saa kat
selema il a tienvarsikasvi stoa ja vaikka
pa pui stojen ja pihojen kori stekasveja. 
Toki monet koristekasvit ovat vanhas
taan tuttuja- samettikukki a, rautayrt
tejä ja kannoja tapaa lähes joka puutar
hassa. Kuitenkin pian varsinkin oma 
puu vartisten koristekasvien tuntemus 
alkaa tuntua vaatimattomalta, vaikka 
ol isikin jo onnistunut tunnistamaan 
muutaman ko ti-i kkunan vihe rkasv in 
huomattavasti suuremp ina kylläkin. 
Paljon kertovana esimerkkinä olkoon 
Singaporea halkova pääkatu, jonka 
varre lta Corner ( 1988) on määri ttänyt 
96 er i puulajia. 

Melkoinen osa kori s telaji stosta on 
tropiikissa ja subtrop iiki ssa yhteistä. 
Lajiston samankaltaisuus muistuttaa 
rikkaruohojen yleismaa ilmalli s ta in
vaasiota, jossa muutama sata rikkaruo
holajia voidaan tavata lähes kaikkialla 
tropiikin ja subtropiikin asutuilla seu
duilla . Tietysti erona on, että jä lkim
mäisiä ei tuoda harkitusti omille pel
loille tai kukkapenkkeihin. Tropiikin ja 
subtropiikin yleisistä koristekasveista 
voidaan mainita yksi tropiikin kau
neimmi sta puista, Delonix regia 1. li ek
kipuu (Fabaceae), joka parhaiten tun
netaan ranskalai sta perua o levasta ni-
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mestään ' Flamboyant' (kans ikuva ja 
kuva 2). Se on peräisin Madagaskarin 
pohjoi so sie n kuivista , kausivihanni s ta 
me ts is tä . Li ekkipuu on luonnonv ara i
sena e rittäin harvinaine n , mutta on le 
vinnyt j a me nes tynyt kori s tepuun a laa
jalti lämpimällä vyöhykkee llä (Corn er 
1988). On varsin kummallista, että ää
rimmat se n ha rvin a isena luonnossa 
es iintyvä laji on kuitenkin viihtyny t 
koristepuuna niin kujanneistutuksissa 
kuin kotipuutarhoj e n yks itt ä ispuun a
kin. Puu kukkii oranssinpunaisin , hi e 
man orkideaa mui stuttav in kukin, jotka 
lo is tava t kauas laajasta sateenvarj o
ma isesta la tv uksesta. 

Puu on koristeellinen myös kotimaas
saan 

Uusien lajie n ottaminen vi lj e lyyn e i 
näytä o levan mikään yks inkertainen 
asia tropiikissakaan. Valitettavan usei n 
koristekasvit ovat lähes kokonaan vie 
rasperäisiä eivätkä sii s kuulu a lu een 

7 

luonnonvaraiseen laji stoon . Tällaisesta 
alueesta hyvänä esimerkkinä on itäinen 
Afrikka, jossa es iintyy monia luonnon
va ra is ia pui stopuiksi sopivia puulajeja 
(Jex-Blake 1950). Tosin joitakin luon
non va rai s ia puita on istutettu pui s toi
hin, mutta use immite n vain yksittä is
puin a. Selvänä poikkeuksena on pidet
tävä jo a lu ssa mainittua länsiafrikka
la ista Spathodea campanulataa , jonka 
es iintymisa lue työntyy idässä Län s i
Ke nian ja Ugandan sademetsiin. Puuta 
on istutettu run saas ti pui sto- ja piha
puuksi Tansaniassa ja Malawissa. Kel
takukkaista Delonix elataa on käytetty 
lähinn ä kuivilla seuduilla , mi ssä se sä
vähdyttää ohikulkijan tode ll a upe ill a 
keltaisilla kukillaan joulukuun puo li
vä lin tienoilla, jolloin myös sen mada
gaskar il aine n sukulainenkin on ko
meimmillaan. Muita s ilmiinpi stävän 
kauniita lu onnonvara is ia lajej a ovat 
kirkkaanpunakukka ine n Erythrina 
abyssinica (Fabaceae), joka muodostaa 

Kuva 2. Pohjoi s tansan ia laisen Moshin kaupungin liekkipuui stutuksia (Delonix regia). Tausta ll a siin
tää lumihuippuinen Kilimanjaro . - Valokuva Tuomo iemelä. 

Fig . 2. De/onix regia plan tations in Moshi . northero Tanzania. ln the background the snow-covered 
top of Mt. Kilimanjaro.- Photograph Tuomo iemelä. 
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jäykkäoksaisen, risukkoisen latvuksen, 
sekä pystyin tähkämäisin, keltaisin ku
kinnoin kukkiva Cassia didymobotrya 
(Fabaceae) (Jex-Blake 1950) . 

Eedenistä Intiaan 

Matkaesineissä tropiikkia usein ku
vaillaan auvoisina hiekkarantoina ja 
notkuvina palmupuina tai jonkinlaise
na Eedenin puutarhana, jossa värikyl
läi set luonnonkukat sekä ma itoa ja 
mettä tiukkuvat hed e lmäpuut reunu sta
vat pikku kyliä ja kaupunkeja. ama 
mielikuvat käyvät toteen turistihotelli
en ulkopuolella sangen harvoin . Eipä 
silti , portugalilaisten löytöretkeil ijöi
den jälkeläiset pitivät nykyi stä Sri Lan
kan saa rta kadonneena Eedenin puutar
hana rehevän kasvi llisuutensa ja erään 
sie llä kasvavan puun (Tabernaemonra
na a/terniflora, Apocynaceae) vuoksi . 
Sen houkuttelevan näköi set , omenaa 
mui stuttavat hedelmät huomattiin 
myöhemmin sangen myrkyllisiksi 
(Moldenke & Moldenke 1952). 

Jo vuosituhansien ajan ihmin en on 
etsinyt kauneutta asuinympäristöstään. 
Esimerkiksi muinaisessa Inti assa suun-
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Ku va 3. Leveälatvuksi
sen Cassia specrabilik
sen tunt ee keltaisista, 
pystyis tä kukinnnoi s
taan. Mzuzu. Malawi. 

Fi g. 3. Cassia specrabi
lis has upright ye llow in
fl orescences and a broad 
crown. Mzuzu. Malawi. 

niteltiin puutarhoja kuninkaalli sten pa
lat s ien ja kaupunkie n yhteyteen. Ih as 
te li vatpa portugalil a ise t ja italialai set 
tutkimu smatkailij a t 15 . j a 16. vuosisa
dalla Vijaynagarin kuninga kunnan 
puuta rhojen kaune utta- sen lukemat
tomia mangopuita (Mangifera indica, 
Anacardiaceae), betel-palmuja (Areca 
p ., Arecaceae) ja appe lsiinipuita . 

Use in kaupunkeihin istutettiin hedel
mä- ja kukkatarhoja ekä raken nett iin 
vesilammikeila eri puolille kaupunkia. 
Vesikasveik i valittiin liljakasveja ja 
lootuksia (Ne lumbo nucifera ) ja Iam
mikoiden ja vesialtaiden ympärille is
tutettiin mm. mangopuita ja banianivii
kunoita (Ficus benghalensis , Mora
ceae) . Kaupungin asukkai ll e puut saat
toivat olla monin tavoin hyödyllisiä: 
niistä aatiin syötäviä hedelmiä ja esi
merkiks i kukkia er i juhlatilai suuksiin 
sekä päivittäisiä jumalanpalvelustar
peita varten. Puutarhoilla oli myös tär
keämpiä tehtäv iä. Kuninkaalli sia puu
tarhoja käytettiin valt io lli sina se remo
niapaikkoina ja pidettiinpä siellä tär
keitä valtiol li sia neuvotteluitakin sala
kuunte lijoiden pe lossa . Kaupunkien ui-
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kopuo lella s ij aitsevat julki set pui s tot 
palvelivat asukkaita virk istys- ja juhla
paikkoina , joi s ta ihmi set hakivat suo
jaa päi vän he li e ttä vastaan j a joissa he 
tapas iva t toi siaan (Sing h 1976) . 

Myös täm än pä ivä n Intiassa on pui
de n istuttamin e n kyliin ja kaupunkei 
hin nähty välttämättömänä. Jo vuodes
ta 1947 on j ä rj es te tty e rity is iä puiden 
istutu sv i ikkoj a, ' Vana M ahotsava', joi
de n suoj e lij o ina ovat to iminee t maan 
korkeimmat poliitikot. Nämä kampan
j at on tote utettu, jotta polttopuuta o li si 
rii ttäväs ti saa tav issa kaupunkien ja ky 
li en ympäri s tös tä. Li säks i tähän on ha
luttu myös yhdi stää kaupunkien v iih
tyi syyden li sääminen (Randhawa 
1983). 

Siirtomaavalloittajat puutarhureina 

Siirtomaiden virkamiehet ovat kautta 
aikojen o ll eet innokka ita puutarhurei
ta. Usein ko timaas ta tuotiin tuttuja v il
j e ly- ja koriste kasvej a uude ll e as um a
alueelle. Näin ovat mm . itäi sen Afrikan 
vuoristoseudu ill e saa punee t mo net 
pohjoi sen lauhkean vyöhykkeen hedel
mäpuut , kuten tarhaome na (Ma lus do
mestica), pe rs ikkapuu (Prunu s persi
ca), luumupuu (P. domestica) j a mo net 
muut. Myös kotim aasta tuttuj a koriste
pe nsa ita, kuten ke n·iaa ( K erria japon i
ca), etelänku ltasadetta (Laburnum 
anagyroides) ja angervoja (Sp iraea 
spp. ), haluttiin istuttaa omaan puutar
haa n. Nämä kasv it kotiutuivat Itä-Af
rikkaan 1900-luvun va ihteessa (Jex
Blake 1950, Epen huij sen 1976) . Kori s
tekasveja tuotiin Afrikkaan ru nsaasti 
m yös tropiikin eri os ista, es imerk ik s i 
Etelä-Amerikasta, jonka kasvirikkauk
sia e i v ielä tänä pä ivä näk ää n kunnolla 
tunn e ta. Ete lä-Amerikasta ova t kotoi
sin mm. j akaranda (Jacaranda mimosi
fo !ia , Bi g noni aceae) ja muutamat kas
siat (es ime rkiks i Cassia spectabilis; 
kuva 3), jotka v iihtyvä t er inomai ses ti 
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Ku va 4. Kiinanruusua (Hibiscus rosa-sinensis) 
käytetään paljon yks itt äispensaana ja ai takasvi
na. Livingstonian lähetysasema, Malaw i. 

Fig . 4 . Hibiscus rosa-sinensis is a popular hedge 
pian! and a lso much used as a s ingle shrub . Liv
ingstonia Mission, Ma lawi . 

' uu sissa asemapaikoi ssaan ' . Mo lempi a 
käytetään va rsin y le isest i kuj ann e pui
na katuje n varsill a ja onpa jälkimmäis
tä istute ttu lähes yhten ä iseks i kuj an
teeksi Malawin pääkaupungin Lil o ng
we n lentokentä ll e johtavan, n. 20 km 
pitui sen tien va rteen. 

Tropiikin kaunottaria 

Menninger ( 197 5) kertoo tropiikin ko
ri stekasveja käsittelevässä kirjassaan 
'Color in the Sky' kuinka muutamat 
kasvitieteilijät, tutkimusmatkai lij at j a 
muute n tropiikissa pa ljon matku staneet 
kasviharrastajat ovat nimenneet erityi
sen ka uni skukka isia puu suosikkejaan. 
Ernest H . Wilson, kuu lui sa Kiinassa 
retke ill yt kasvitieteilijä, jonka siemen
keruide n tuloksena moni eu rooppala i
nen puutarha on saanut uusia asukkeja, 
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Kuva 5. Putkikassian (Cassia fisru/a) riippuvat 
kukinnot ovat sukunsa kauneimpia. Tiwi, Kenia. 
-Valokuva Mikko Kuusinen. 

Fig. 5. Cassiajlsrula has beautiful hanging inflo
rescences. Tiwi , Kenya. - Photograph Mikko 
Kuus inen. 

kirjoitti pitävänsä Lounais-Kiinasta 
kotoisin olevaa Da vidia involucrataa 
(Nyssaceae) kauneimpana luomakun
nan puuna. Sir Joseph Hooker, tunnettu 
englantilainen taksonomi ja Kew'n 
kasvitieteellisen puutarh an esimies. ar
vosti eniten Himalajalta lähtö isin ole
vaa Magnolia campbel/iita (Magnoli
aceae). Singaporen kasvitieteellisessä 
puutarhassa työskennellyt ja s ittemm in 
Cambridgen y liopi ston trooppisen kas-
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vitieteen professorina toiminut E. J. H. 
Corner tunnu stautui Fagraea frag ran
sin (Loganiaceae) ihailijaksi. Kuite n
kin usea t tropi ikissa työskennelleet 
dendrologit ovat o ll eet haluttomia ni
memään ehdotonta suosikkiaan ja mai
nitsevat ylima lka isesti muutamia yle i
sesti tunnettuja koristepuita, es im er
kiksi liekkipuun, jakarandan ja euka
lyptukset. 

Tropiikkia tuntevien kasvinharrasta
jien ja puutarhureiden keskuudessa pi
detään y le isesti Burmasta kotoisin ole
vaa Amherstia nobi lista (Fabaceae) tro
piikin kauneimpana puuna. Sen kukin
not ovat suuret ja väriltään vaaleanpu
naiset ja kasvavat jopa 40-50 cm:n pi
tuisiksi riippuviksi tertuiksi. Puuta on 
tunnetusti vaikea vilje ll ä. Silti se o li 
yksi halutuimmista lajeista jo 1800-lu
vun puolivälin tienoilla läntisen maail
man kasvihuoneissa. Nykyisin se on 
harvinainen yksittäispuu tropiikin puu
tarhoissa (Anon. 1951). 

Kukkimisen salat 

Kukkaan puhkeaminen ei aina tapahdu 
"gregoriaanista kalenteria" noudatel
len niin kuin pohjoisemm ill a leveysas
teilla. Vuosittain subtrooppi illa alu
ei ll a toistuvat kuivakaudet osa ltaan 
sääte levät tehokkaasti lehtien ja kukki
en puhkeamista. Kukinta alkaa tavalli 
sesti kuivakauden jälkipuoliskolla tai 
jo sateiden alettua. jolloin useiden laji
en yksilöt suorastaan verhoutuvat kuk
kalehtien loisteeseen. Kuuman kosteis
sa trooppisissa metsissä kukkimistavat 
muuttuvat. Siellä vuotuinen sademäärä 
ja keskilämpöti Ia pysyttelevät jokseen
kin samoina vuoden kaikkina kuukau
sina. Lehtien ja kukk ien puhkeaminen 
noudattelee o in kasvin omaa sisäistä 
rytmiä ja osin suhtee lli sen vähä isiä ym
päristön muutoksia, esimerkiksi läm 
pö- ja kosteusolojen hetkellisiä vaihte
luita. 
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Tiettävästi yksikään puulaji ei kasva 
pituutta j atk uvasti ilman lepovaiheita, 
paitsi ehkä nuorena taimena. Esimer
kiksi mangopuu kasvattaa uu s ia lehtiä 
eri oks issa eri a ikaan. N iinpä samassa 
puussa on nähtäv issä tummanvihreit
ten va nhojen lehti en li säksi vaa lean
vihrei tä uu s ia lehtiä vars inki n puun lat
vaos issa. Monet tropiikin kasvitieteel
li s iin puutarhoihin s iirretyt la uhkean 
vyö hykkeen puut , kuten metsätammi 
(Quercus robur) ja pyökki (Fag us syl
vatica) " muistavat" kotimetsikkönsä 
vuodenaj at, mutta myöhemmin lehtien 
puhkeaminen ja kariseminen sekä kuk
kimine n a lkava t no udate ll a uuden ym 
päristön asettam ia vaat imu ksia. Walter 
& Breckle (1986) j akavat kostean tro
piikin puuvartiset kasvit kukk imi sen 
perustee lla seuraavi in ryhmiin: kesto
kukkijat, säännöttömät j a säännölli set 
e räkukkij at, j o ukkok ukkij at j a ka usi
kukkijat . 

Samanaikai sesti ympäri v uoden kuk
kivia j a hedelmöi viä puita kutsutaan 
kestokukkijoiksi . Osa niiden oksista 
saattaa olla kukassa, kun muut oksat 

Kuv a 6. Terminalia ca-
tappa on erinom ainen 
va rjopuu , j onka latv us 
muodostuu kiehkura-
mai ses ta oksi stosta . 
Sansi bar, Tansania. 

Fig. 6. Terminalia ca
tappa g ives p leasant 
shade along the stree ts 
of Zanzibar, T anzania. 
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joko jo hedelmöivät tai kari stavat leh
tiään. Tähän ryhmään kuuluu eräitä 
trooppisia, a in av ihantia koriste- ja he
delmäpuita , es imerkik si kiinanruu su 
(Hibiscus rosa-sinensis, Malvaceae; 
kuva 4), Spathodea campanulata , Cas
sia siamea, annattopuu (B ixa orellana, 
Bixaceae) ja plumeriat (Plumeria spp., 
Apocynaceae). Tähän ryhmään voi 
daan lukea myös kausivihantia lajeja. 

Säännöttömät eräkukkij at tunnistaa 
niiden tavasta kukkia epäsäännöllisesti 
oman sisäisen rytminsä mukaan, joka 
e i noudattele vuodenaikoja. Eräät tro
piikin kauneimmista koristepuista lu
keutuvat tähän ryhmään, es im . pu tki 
kass ia (Cassia fis tula; kuva 5) j a lager
strom ta (Lagerstroemia speciosa, 
Lythraceae) . Säännöllisillä eräkukki
joilla kukintajakso toi s tuu säännöllisin 
vä liaj o in . Esimerkiksi Kaakko is-Aasi
assa Terminalia catappa (Combreta
ceae) kukki i kaksi kertaa vuodessa uu
sien lehtien puhkeami sen aikaan. Ku
kintarytmi vo i vaihdella useamman 
kerran vuodessa kukkivista vain kerran 
kuudessa vuodessa kukki viin. Harvoin 

.. 
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kukkivista hyvänä esi merkkinä ovat 
Shorea-lajit (Dipterocarpaceae). 

Muutamat bambut (es imerkiksi 
Bambusa spp. , Poaceae) kukkivat ker
ran elämänsä aikana , ja kukinnan jäl
keen bambukasv usta kuolee . Tämän 
kukkimistyypin edustajia kutsutaan 
joukkokukkijoiksi. Ilmiön perustaa ei 
ta rkast i tunneta, mutta syynä saattavat 
olla sopi vas ti vaikuttavat ympäristöte
kijät Joidenkin puuv arti sten , mm. kah
vipensaan, kukinnan saa aikaan läm pö
tilan nopea aleneminen es imerkiks i 
äkillisten ukkoskuuroj en aikana (mm. 
Corner 1988). Vi imeisenä ryhmänä 
voidaan mainita vielä kausikukkijat, 
jotka kukkivat vuosittain rytmi sesti 
muuttuvien sääo lojen mukaan . Näitä 
lajeja es iintyy lähinn ä subtropiikissa, 
missä ilmasto on vuotuisten sade- ja 
kuivakausien rytmittämä. 

Kujanne- ja tienvarsipuita 

Tropiikissa kadunvarsipuiksi valitaan 
mielellään kauniita, ainavihantia, var
jostavia puita. Usein 1eveiden pääkatu
jen varsi ll e sijoitetaan puita jalkakäy-
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Kuva 7 . Afrikasta kotoi
sin oleva apinanleipäpuu 
(Adansonia digitata) so-
veltuu kori stepuuksi 
avariin puistoihin. Club 
Nkopola, Malawi. 

Fig . 7. Adansonia digira
ra is a sui table ornamen
ta l for spacious parks. 
Club Nkopola , Malawi. 

tävien molemmille puolille. Kun ajora
taa reunustavat koristeelliset, ka usivi
hannat puut, niinjalkakäytävän toisella 
puolel la ainavihannat puut suovat ter
vetullutta varj oa päiväntasaajan seu
dun porottavassa auringossa . Li säksi 
hyvän varjopuun ominaisu uksii n kuu
luu nopeakasvuisuus. Sateenvarjomai
nen tai muuten leveä, tiheä latvus suo
jaa paahteelta tehokkaasti. Suosittuja 
varjopuit a Sahelin alueell a ovat mm. 
Acacia albida (Fabaceae), ap in an lei pä
puu (Adansonia digitata, Bombaca
ceae), Azadirachta indica (Meli aceae), 
Diospyros mespi!iformis (Ebenaceae) 
ja Parkia biglobosa (Fabaceae) (May 
del! 1983). Intiassa varj op uiks i suos i
tellaan usein mm. vii kun ap uita (Ficus 
spp.), tamarindipuuta (Tamarindus in
dica, Fabaceae), Albi:ia samania (Fa
baceae) , karambolaa ( Averrhoa caram
bo/a, Oxalidaceae) ja A:adirachta in
dicaa (Randhawa 1983). Viimeksi mai
nittua kasvaa runsaasti kylien j a kau
punkien liepeillä Pohjois-Tansaniassa. 
Sen sopivuutta varjopuuksi kuvaa Sau
di-Arabiassa toteutettu suuri istutu s
projekti. Arafatin tasangol le istutettiin 
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50 000 puuta kymmenen neliökilome t
rin a lalle antamaan suojaa paahtava lta 
auringolta n. 2 miljoonall e mu s limipy
hiinvae ltaja ll e ' Haj ' -riittien ajaks i (Sa
leem y m. 1989) . 

Yle is impinä kujanne puin a es im er
kiksi Tan saniassa ja Malawis a käyte
tään Peltophorum pterocarpumia (Fa
baceae), Delonix regiaa, keltakukkai
sia Cassia siameaa ja C. spectabilista, 
sinikukk a is ta Jacaranda mimosifoliaa 
ja oranssikukkaista Cordia sebesrea
naa (Borag inaceae). Usein katujen var
si ll e o n istute ttu useampi a lajeja vuo
ron perään , ja samaa n a ikaa n kun toiset 
kukkivat, to iset hede lmöivä t ja karista 
vatpa jo pa osan le hdi stään. T e ide n ja 
katujen varsilla voi nähdä m yös Ter
minalia catappaa (k uva 6), jota vo i
daan hyödyntää joko lääke- j a öljykas
vina, hedelmi e n tai puuaineksen tak ia. 
Terminahan kukat ovat vaatimattomat, 
mutta puu on erinomainen varjopuu , 
joka kasvaa hyv in y lei senä Itä-Afrikan 
rannikkoseuduilla . Se n voi tunnistaa 
laaj a ll e lev iävästä ki ehkurama ises ta 
oksistosta j a s uurehkoi s ta nahke is ta 
le hdi s tä. Puun siemeniä syödää n päh
kinöide n tapaan Sans ibarill a (Willi ams 
1949) . Mal awissa on eräs mahonkil aji 
Toona ciliata (Meliaceae), varsin ylei
nen ti envars ipuu , joka 15-20 m kor
keana, leveä latvuks isena reunu staa ky
li e n raitteja. Sitä käytetään runsaasti 
myös kaupunkien kujannepuuna, koska 
se kehittyy nopeasti täys ikasv ui seks i. 
Puu jää kuitenkin suhtee lli sen lyhy t
ikäi sek i. Pinnanmyötäi sen juuri s tonsa 
vuoksi s itä e i s uos ita kuitenkaan vi lj e 
lyks ie n re un apuun a. 

Kuj anne puik s i va rsi n sop ivia ova t 
piikittömät (autoj e n renkaa t! ) j a myrs
kyjä kestävät laj it. Esimerkik si e uka
lyptukset ovat huonoja kujannepuita , 
koska niill ä on suhtee lli sen hauras puu
ai nes. Myöskään em. Cassia siamea ja 
Spathodea campanulata eivät sove llu 
tämän tyyppi siin istutuksi in , vaikka 
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ovatkin suosittuja kylien ja kaupunkien 
joutoalueilla ja puistoissa kuten euka
lyptuksetkin. Sopivina kujannepuina 
on pidetty Intiassa mm. Melia azeda
rachia (Me liaceae), Madhuca latifo li
aa (Sapotaceae), Albizia proceraa ja 
tamarindipuuta. Viimeks i mainittu on 
tehokas pölyns itoja ja sopii hyvin ve
denpuutteen vaivaami ll e a lueille. 

Puistojen eksotiikkaa 

T ansani assa ei juurikaan törmää hyvin 
hoidettuun pui stoon , mutta Tansanian 
etelä inen naap uri Malawi on tässä suh
tee sa se lväs ti erilainen. Esimerkiksi 
e nti sen pääkaupungin Zomban alueella 

Kuva 8. Malawilai sen Li v ings toni an o ppi kou lun 
oppi las B. B. Mad umula ja Ba11hinia variegara 
'Cand idan ' kukkiva oksa. 

Fig. 8. A secondary school s tuden t in Livings to
nia. Malawi , with a tlowering twi g of Bauhinia 
1•ariegara 'Candida ' . 
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Kuva 9. Brugmansia 
suaveolens upeimmil
laan Dedzan sa iraa lan 
vihera lueelia Malawi s
sa. 

Fig. 9. Brugmansia sua 
veolens in !he ya rd of 
Dedza hospilal in Mala
wi. 

on monia suuriakin viheralueita, ja on
pa kaupungin keskellä golfkenttäkin. 
Turi stihote llien puutarhoissa kasvaa 
apinanleipäpuuta (kuva 7 ), Bauhinia 
variegata ' Candidaa ' (Fabaceae; kuva 
8), jolla on valkoiset, arkidearnaiset 
kukat ja Solanum wrightiitä (Solana
ceae), jolla on perunan kukkia muistut
tavat , mutta suuremmat vio letit kukat. 
Kori stepensaita ja köynnöks iä on hy
vin runsaasti. Kori stepensa ista ovat 
huhtikuussa kukassa mm. punakukkai
set Megaskepasma erythroch lamys 
(Acanthaceae), Russelia equ isetiformis 
(Scrophulariaceae), Holmskioldia san
guin ea (Verbenaceae), valkokukkaiset 
Brugmansia suaveolens (Sol anaceae; 
kuva 9), Argyranthemum frutescens !. 
marketta (As teraceae; kuva 10), kelta
kukkai set Th evetia peruviana (A pocy-

Kuva 10. Markella ( Argyranthemum frwesce ns) 
on puuvaninen pensas, joka sopii vaikkapa ryh
mäksi nurmikoille. Kam uzu Airporr, Lilongwe, 
Malawi. 

Fig. 10. Argyramhemum frurescens decorales !he 
lawns of Kamuzu Airpon in Malawi. 
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naceae), Teeoma stans (Bignoniaceae), 
sinikukkai set Du.ranta repens, Petrea 
vo lu.bilis (Verbenaceae) ja köynnöks is
tä punakukkai se t Tecomaria capensis, 
Pyrosteg ia venusta , Saerva magnifica 
(Bignoniaceae), Bouga in villea sp. 
(Nyctaginaceae) ja valkokukkainen 
Thunbergia fra grans (Acanthaceae; 
kuva 11) . Syynä istutu sten monipuoli
suuteen ja hoitotasoon lienee ainakin 
osaksi maan kehittyneempi matkailu
e linke ino. Malawia markkinoidaan te
hokkaasti eteläafrikkalaisille j a eng
lantilai s ill e matkailijoille , j a se näkyy 
se lv äs ti hote lli e n tasossa ja vaikkapa 
niide n piha istutuks issa. 

Tansanian edusta ll a s ijaitseva Sansi
qa rin saa ri e rottuu selvästi muu sta 
maas ta run sa iden koriste istutu stensa 
vuoks i. Es imerkiksi Sans ibarin kau
pun g inmuseota ympäröivässä pui stos
sa kasvava t pui stopuina kaakkoisaasia
lai set Peltophoru.m pterocarpum (k uva 
12), M adhuca latifolia , hi uta lepensas 
(Breyn ia disticha, Euphorbi aceae) ja 
kasuarina (Casuarina equisetifolia, 
Casuarinaceae). Peltophorum on kelta
kukkainen, leveäla tvuks inen puu, jon
ka lehde t ova t toi s tami seen paril ehd yk
käiset, nahkea t. Lajilla on kauniit , ku
par in väriset, aukeamanomat pa lkohe
delmät, jotka näy ttävät varsin viehä ttä
vi ltä lehd e ttömänä aikana. Muut laji t 
ovat kori stee lli s ia lähinnä lehdi stö i
tään tai kasvutavaltaan. Esimerkiksi 
kasuarina mui stuttaa suuresti hav upui
ta, joihin sen voi helposti seko ittaa. It
se as iassa se kuuluu Hamame lidae-a la
luokkaan , johon luetaan mm. me ill e tu
tut koivu (Betu/a spp.) j a jalopähk in ä 
(Jug lans spp.). Kasuarinat ovat a inavi
hant ia puita , joiden versot muistuttava t 
ohuita kortte ide n versoja ja joiden leh
de t ovat vaa timattomat, suomum aiset . 
Suvun puut v iihtyvä t hie kkai s ill a kas
vupaikoilla ja py styvät hyödyntämää n 
juurinys tyröillään ilm ake hän typpeä. 
Pe nsa is ta joulukuun loppupuol e ll a 
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Ku va 11. Valko is ia mu stas ilmäsusannan sukulai
sen Thunbergia fragransi n kukintoja Zomban 
kasvitieteellisessä puutarhassa Malawi ssa . 

Fig. 11. Thunbergia fragrans flowering in Zom
ba Botanical Garden , Malawi. 

Sansibarilla kukkivat mm. punakuk
kainen Ham elia patens (Rub iaceae), 
va lkokukka inen P/umeria acutifolia 
(kuva 13), Caesa/pinia pulcherrima 
var.f/ava (Fabaceae) ja Thryallis g lau.
ca (Malpighiaceae) . Viimeksi mainittu 
on paljon käy tetty mata la aitakasvi ja 
yks ittäispen sas, j a se on lähtöi s in Mek
sik osta . 

Yks ittä ispensa in a Itä-Afrikan pui s
to issa kasvatetaan lehdi stö itään värik
käitä mutta kukinnaltaan vaatimatto
mi a pensaita- tä ll a isia ovat esimer
kiks i Euphorbia cotinifolia , Jathropa 
gossypiifolia, Aca lypha Wilkesiana
hybr. ja Pedilanthus tithyma/oides 
(Euphorbi aceae). ä is tä v iimeksi mai
nittu on lehdi stö itää n valkolaikkuinen 
ja muut yleensä vo imak kaan tumman
pun ais ia. 
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Kuva 12. Pelrophorum pterocarpum kasvaa suu
reksi puu ksi ja viihtyy mie le ll ään rannikkoa lu
e illa . Sansibar. 

Fig . 12. Pel tophorum pterocarpum thrives in 
coas tal areas, here in the park surrounding the 
city mu seu m of Zanzibar. 

Matalia pensasaitoja ol i istute ttu 
puutarhoihin ja asumusten lähettyv ille, 
jossa ne rajasivat hoidetumpia alueita . 
Aitakasveina tapas in Dovyalis cajfraa 
(Flacourti aceae), Bougainvillea sp. ja 
Caesa lp inia decapetalaa. Viimeksi 
mainittu muodostaa lähes läpäisemät
tömän aidan vapaast i kasvaessaan, 
minkä sai tuta myös kirjoittaja j äädes
sään kiipeliin terävä piikki sten oksien 
sy le il yyn. 

Sammuuko suuri suku? 

Tropiikin sademetsiä on pidetty run
saudensarvena. Sitä ne ovatkin, sillä 

SORBIFOLIA 22(1) 1991 

lajimääräksi on arv ioitu n. 180 000 
maai lman kaiken kaikkiaan 265 000 
putkilokasvi lajista. Mutta tropiikkikin 
on köyhtymässä: seuraav ien vuos ikym
menten aikana on laskettu n. 60 000 
kasvi lajin kuolevan sukupuuttoon. 
Osaa näistä ei ole oll enkaan ehditty tut
ki a tai edes tieteelli ses ti nimetä. Vars in 
kuvaava es ime rkki on Madagaskar, 
liekkipuun kotisaar i, joka sija it see 400 
km päässä Itä-Afrikan rannikosta. Sen 
aikaisemmin laajoi sta, runsaslaji sista 
mets istä (ainakin 2/3 lajei sta kotope
räisiä) on luultavasti jäljellä alle 10 % 
(Raven 1988). Li säks i saaren kasviaa r
teita hyödyntää kansainvälinen puutar
hakauppa, joka on kiinnostunut mm. 

Ku va 13. Plumeria actttifolia ll a on turpea varsi 
ja oksat. joihin se voi varastoida vettä. Sansibar. 

Fig. 13. Plumeria acurifolia flowers in December 
in Sansibar. The fleshy stem and branches serve 
as a water-reservoir for the plant. Zanzibar. 
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paksuja lasta (Pachypodium spp., Apo
cynaceae) ja eräistä orkideoista. Kasv i
harvinaisuuksia kerätään suoraan luon
non kasvupaikoilta maailmanmarkki
noilla myytäväksi (Prance & Campbell 
1988). Ehkäpä saamme tulevai suudes
sa ihailla muutamia näi stä luonnonmet
s ien kadonne ista aarteista vain tropii
kin arboretumeissa ja puistoistutuksis
sa, m ikä lienee jo väistämätöntä liekki
puun kohdalla. Siitä tulee kovin surul
linen tarina kerrottavaks i jälkipolville. 
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Puuvartisia rohdoskasveja. 1. Kuusi (Picea abies ), 
happomarjat (Berberis), tammet (Quercus), 
koivut (Betula) ja lepät (Alnus) 

Sinikka Piippo 

P iippo , S. 1991 : Puuvan isia rohdoskasvej a . 1. Kuus i (Pi cea abies), happomarjat 
(Berberi s), tammet (Qu ercus), koivut (Betula) ja lepä t (A inus) . (Medicinal use of 
some woody plant s. 1. Norw ay spruce (Pi cea ab ies), barberries (Be rberi s) , oak s 
(Querc us), birches (Betula) and a lders (Ainus)) . - Sorbifol ia 22( l ) : 18-28 . 

The art ic le deals with fo rmer and present uses of the following woody plants 
medicinally: Norway spruce (Picea abies), English oak (Quercus robur), com mon 
barberry (Berberis vulgaris), hairy bi rch (Betula pubescens), sil ver birch (8. pendu
/a), black a lder (A inus glutinosa) and some rel ated species. The different parts of 
the plant s used, the ir chem ical constituents and the traditionai uses in different 
countri es are di scussed. These plants are se ldom used in conventional medicine . 

Sinikka Piippo, Helsingin y liopisto. Kasl'itieteen laitos. Union inkatu 44 , 00 170 
Hels inki 

Tämän sarjan tarkoituksena on esitellä 
puu vartis ia rohdoskasveja, ainakin 
a luksi suurek si osaksi Suomessa esiin
tyviä, ja myöhemmin , j os kiinnostusta 
riittää, myös ulkomai sia kasveja . Män
nyn ja katajan rohdoskäytöstä on Sor
bifoliassa kirjoitettu jo aiemm in (A ian
ko & Alanko 19 82, Rautavaara 1985) . 
Koivun lääkekäyttöä on sivuttu lyhyes
ti (Lehtinen 1987, Raulo 1987, Salmi 
1987). Tarkoituksenani ei ole kertoa 
muista käyttötavoista kuin kasvien roh
tokäytöstä. 

Kiinnostus lääkekasve ihin on varsin
kin 1980- luvulla li sääntynyt suuresti , 
ja monet tietävät ja käyttävät ainakin 
joitai n lääkekasveja joko täysin vaka
vissaan tai satunnai sest i vaihtelua tuo
vana teenä tai salaattina_ Monia kasve
ja on kuitenkin mahdolli sta käyttää 
paljon monipuoli semm in kuin yleensä 
on tiedossa, samoin kuin e ri maissa 
kasveja saatetaan käyttää hyvinkin eri 
tarkoituksiin. Kaikkia esitettyjä vaiku
tu s- ja käyttötapoja e i suinkaan ole ta r-

koitettu otettavaksi vakavasti, vaan ky
seenalainenkin kansantietämys on otet
tu mukaan yleisen mielenkiinnon 
vuoksi. Tässä esiteltyjen , samoin kuin 
muidenkin rohdoskasvien käytön yh
teydessä kannattaa olla varovainen ja 
käyttää terve ttä maalaisjärkeä_ 

Sanasto 

Pieni selostus kasvien ns . va ikuttavien 
aineiden kemiallisista pääryhmistä, 
joilla on rohto- ja lääkevaikutu sta , lie
nee paikallaan. Li sätietoja on mm. 
Huovisen ja Kanervan ( 1982), Hiltu sen 
(1987) ja v. Schantzin ja Hiltu sen 
(1988) teoksi ssa. 

Primääriset aineosat ovat kaikissa 
kasveissa samanlaisia. Joill ak in nii stä 
on myös lääkevaikutuksia_ Primääri
s iin aineosiin kuuluvat hiilihydraatit , 
rasva t, ö ljyt , vahat , valkuaisa ineet, vi
tamiinit ja kivennäisaineet. Hiilih yd
raatteihin kuuluvat mm. kasvilimat, 
joilla voi olla merkitys tä esim. yskääja 
vatsa- ja suolistovaivoja hoidettaessa. 
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Sekundääriset aineosat ovat eri ent
syymien tuottamia aineita, jotka ovat 
vain tietyi II e kasveille ja kasvinosille 
ominatsta . äitä tunnetaan jo monia tu
hansia. Haihtu vat öljyt (eteeriset öljyt , 
essent iaalit öljyt) ovat nestemäisiä, 
usein miellyttävän tuoksuisia ja jo al
haisissa lämpöti loi ssa ha ihtuvia. Ke
mialliselta koostumukseltaan ne ovat 
hyvin epäyhtenäisiä. Haihtuvia öljyjä 
sisältäviä kasveja (tai ö ljyjä sinällään) 
voidaan käyttää sekä sisäisesti että ul
koisesti; ulkoisesti kiihottamaan ve
renkiertoa ja elimistön puolustusmeka
nismeja , parantamaan tulehduksia ; i
säisesti mm. yskässä, erilaisissa tuleh
duksissa desinfioimassa, ruoansulatus
kouristuksissa, ilmavaivoissa, rauhoit
~amaan, unettamaan , verenkiertoa e l
vyttämään ja virtsaneritystä li säämään. 
Jotkut haihtuvat öljyt saattavat olla 
narkoottisia tai myrkyllisiä. 

Karl'asaineet ovat kemialliselta ra
kenteeltaan hyvin epäyhtenäisiä, mutta 
vaikutuksi ltaan keskenään samankal
taisia , hyvin kitkeriä, mutta myrkyttö
miä. Kitkeryytensä vuoksi ne kiihotta
vat syljen ja ruoansulatusnesteiden eri
tystä ja näin lisäävät ruokahalua ja 
edistävät ruoansulatusta. 

Pcn·kkiaineita on nimenomaan puu
va rti sten kasvien kuoriosissa, joskus 
myös lehdissä. Niiden vaikutus on ju
moava e li limakaivoja supistava, min
kä vuoksi ne sopivat ripulin, ihosai
rauksien ja esim. vuotavien ikenien 
lääkintään. 

Fenoleja on monenlaisia, ja ne ovat 
kasvikunnassa kenties laajimmalle le
vinnyt aineryhmä. iissä erotetaan 
mm. yks inkertaiset fenolit , aldehydi
glykosidit, kumariinit , flavonoidit (fla
vonoidiglykosidit), lignaanit, ligniinit 
ja aromaattiset polyketidit (näihin kuu
lu vat esim. antrakinonig lykosidit). Käyt
töalue on erittäin laaja, mutta pääkoh
teena ovat erilaiset tulehdukset, vilus
tumissairaudet ja verenkiertohäiriöt. 

19 

Sydänglykosidit ovat hyvin voimak
kaasti vaikuttavia, eikä niitä saa käyt
tää itselääkintään, koska niistä jotkut 
keräytyvät sydänlihakseen aiheuttaen 
yliannostusvaaran ja jopa kuoleman. 

e voimistavat sydämen supistusky
kyä, vaikuttavat sydän lihakseen ja är
sytyksen johtumisjärjestelmään ja ovat 
virtsaneritystä li sääv iä e li diureettisia. 

Saponiinit ovat g lykosideja, ja eräät 
niistä ovat hyvin vaaral li sia. Jos niitä 
joutuu vereen, ne hajottavat punaiset 
verisolut. Saponiinit ovat erittä in ylei 
siä kasveissa. Veteen liuetessaan sa
poniinit aiheuttavat veden pintajänni
tyksen laskun ja vaahtoavat saippuan 
tavoin. Rohtona ne tehostavat muiden 
kemiallisten aineiden imeytymistä, ir
rottavat lim aa, lisäävät virtsaneritystä, 
torjuvat tulehduksia, elvyttävät veren
kiertoa raajoissa ja laukaisevat sileän 
lihaksiston kouristuksia. 

Alkaloidit ovat typpipitoisia, värittö
miä , hajuttornia ja karvaita yhdisteitä, 
joita on noin 10-20 % :lla kasvilajeista. 
Lääketieteessä a lkaloideja käytetään 
yleensä puhdasaineina. Monet ovat 
vaikutuksiltaan erittäin voimakkaita 
eivätkä juuri sovellu itselääkintään 
(esim. strykniin i, morfiini, kodei ini , 
hyoskyamiini, skopo lamiin i, muskarii
ni, ergot-a lka loid it, kolkisiini). Alka
loidit laajentavat verisuoni a, alentavat 
verenpainetta , vähentävät yskänärsy
tystä , laukaisevat kouristuksia, supista
vat kohtua ja kiihottavat keskusher
mostoa . 

Kuusi 

Tämä kirjoitus koskee lähinnä metsä
kuusta ( Picea abies), vaikka saksan
pihtaa (Abies alba) voinee käyttää ai 
van samoin (ks. Rautavaara 1980, Pod
lech 1989). Lisäksi Podlech mainitsee 
saksanpihtaa käytettävän verenkierto
häiriöissä. Meikäläisen kuusen osalta 
ei ole löytynyt tästä käytöstä mainin-
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Piirrokset: Marja Koistinen 

taa , vaikkakin li e nee ilmeistä, että kuu
se lla voi o ll a tällaista vaik utu ta kylpy
veteen li sätty nä ja hi e rottaessa isältä
mie nsä samankaltai s ten aineiden vuok
si. Siperianlehtikuusta (Larix sibirica) 
voi käyttää heng itystievaivoi sa (Rau
tavaara 1980). 

Yleensä kuusen käyttö rohtona muis
tuttaa pa ljon männ yn rohdoskäyttöä 
(ks. Alanko & Alanko 1982). Yleisim
min käytetään kerkkiä (nuoria vuosi
kasvaimia), joiden hyödyl li syys on 
tunnettu jo vuos ituhansia. Jotkut käyt
tävät vuos ikasva imi a syksyyn asti, 
mutta tällöin ne tarvitsevat pitemmän 
keittoajan. uoret kerkät kelpaavat e l
la isenaan sa laat tiin. Jotkut ovat huo
man neet käyttää versot kasvamaan in
toutuneesta joulukuusesta. Kuu senker
kät ovat hyvin vitamiinipitoi ia ja nii -
sä on tuoreena tai pakastettuna runsaas
ti C-vitamiinia, karotiinia ja etee ri siä 
öljyjä. Kerkät li säävät virtsan, hien ja 
sapen er itystä. Neuvostoliitossa on teh
ty kokeita koirilla ja havaittu kerkkien 
syömisen 1 isäävän sapen e ri tystä 46 
prosentilla (Rautavaara 1980). Kuu
senkerkkien pääkäyttökohteena voi pi
tää yskää, nuhaa ja keuhkoputkentuleh
dus ta. E im . kuusenkerkkäviina on 
erinomaista tähän tarkoituk een. 
Myynnissä on kuusenkerkkäsiirappia, 
joka on varsinkin Keski-Euroopassa 
käytetty rohto (Rautavaara 1980, Jo
hansson 1987). Kuusenkerkkäsi irapis-

SORBIFOLIA 22(1) 1991 

sa säilyttävänä aineena ovat hunaja ja 
rypälesokeri. euvostoliitossa käyte
tään kuusenkerkkämaitoa. Kerkkien si
sältämät vaikuttavat a ineet imeytyvät 
el im istöön hyvin myös höyryhengityk
sellä. Kerkkiä käytetään myös reumas
sa, lihaskivuissa ja puutteellisessa a i
neenvaihdunnassa, hierottuna iholle tai 
jopa höyryhengitettynä, 1 i i kahappoi
suudessa ja muis a vatsavaivoissa-ja 
korkean C-vitamiinipitoisuutensa 
vuoksi kevätväsymyksessä (Rautavaa
ra 1980, Johansson 1987, Podlech 
1989). Teeohjeeksi voisi antaa: kaksi 
teelu ikallista murskattuja kerkkiä yh
teen desilitraan kiehuvaa vettä, maus
tetaan hunajalla. 

Kuusenhavuja voidaan käyttää jok
seenkin samalla tavalla kuin kerkkiä
kin hengityselinvaivoihin , reumaan ja 
yleisvointia vahvistamaan. Rautavaara 
(1980, 1982) antaa ohjeeksi liottaa kilo 
havuja 15 litrassa kylmää vettä yhden 
vuorokauden ajan, minkä jälkeen tätä 
samaa annosta keitetään kak i tuntia. 

Tuoretta pihkaa käytetään laastarei
na ja voiteena. Pihka isäitää a- ja ~
pikeapimarolini- , pikeapimariniini- ja 
pikeapimariinihappoa, juroreseenia ja 
haihtuvia öljyjä (Stuart 1984). Suomes
sa pihkalaastareita reumat ismiin, noi 
dannuoteen ja krooniseen keuhkoput
kentulehdukseen on tehty lisäämällä 
pihkaan lampaantalia , kamferiaja anis
ta (Rautavaara 1980). Valko-Venäjällä 
hiertymiin on käynyt pihka yhdessä 
mehiläisvahan , hunajan ja auringon
kukkaöljyn kera. 

Happomarja 

Ruostehappomarja ( euroopanhappo
marja , berberis , Berberis vulgaris) on 
luontainen Keski-Euroopassa , Välime
ren maiden pohjoi osis aja Vähä-Aa
siassa. Se on kotiutunut myös Pohjoi -
Amerikan itäosiin. Suomessa e on sa
tunnainen tai villiytynyt etelässä, ja 
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puutarhoi ssa sitä käyte tään mm. a ita
kasvina . Ennen kasv ia v ilje ltiin run
saas ti , es im. keskiaj a ll a Ju os tare iden ja 
kirkkoj en lähe isyydessä marJ OJensa 
vuo ksi (ks. es im. Gri eve 198 1, Stuart 
1984). Nyky ään kasv ia e i enää kov in 
paljon kas va te ta , kos ka se on vilj akas
vi en pahan tuh os ienen, mu staruos teen, 
vä li-i säntä . Til a lle kori steta rko itu ks iin 
on ote ttu muita happomarj a lajeja, ku
ten j apaninhappomarj a (Berberis thun
bergii) . T ämän lajin lääkinn älli siä omi 
nai suuks ia e i tunneta, mutta se li enee 
rohtona samanarv o inen (Rautav aara & 
Knuuttil a 198 1). Maa ilm assa on no in 
475 happomarj a laji a (Mabberl ey 
198 7), jo is ta j o ill akin on suuremmat ja 
maukkaa mmat marj a t kuin es imerk iks i 
ruo stehappomarjalla . 

Happomarj oista on käytetty rohtona 
marjoja (rohdosnimeltään Berberidis 
f ructus, e i Suomen lääke lue tte lossa, 
ks . v. Schantz & Hiltune n l 988)ja va r
sin kin juurten ja oksien kuorta ( Berbe
ridis radicis cortex, e i Su omen lääke
lue tte lossa, ks. v. Schantz & Hiltun en 
1988). Kuori sisä ltää va rs in ki n be rbe
riin ia lka lo id ia, mutta myös erä itä m ui 
ta a lka lo ideja kute n berberub ii n ia, ber
bamiini a, be rvul s iini a, oksyakanti inia, 
ko lumbamiini a, j atrorritsii nia ja pa l
ma tiini ä (Gri eve 198 1, Rautavaara & 
Kn uuttil a 198 1, Huov in en & Kane rva 
1982, Stuart 1984, Du ke 1986, Brau n 
& Fro hne 1987, Pod lech 1989). Berbe-
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riinillä on todettu olevan antibioottisia 
ominaisuuks ia, joiden vuoks i se tehoaa 
monia bakteereja ja yks isolu isia eliöitä 
vas taan (Lew is & Elvin-Lewi s 1977 , 
Duke 1986) . Lisäksi kuoressa on mm . 
parkki a ine ita . 

Marjoi ssa on runsaasti C-vitamiinia 
ja e ril a isia happoj a (s itruuna-, viini -, 
omena-, ke l idoon i- j a ta rtaarihappoa; 
Mill spa ug hin (1974) mukaan myös ok
saalih appoa) . Korkea s itruunahappopi
to isuus tekee marj at hyvin happamik si, 
mikä selittää sen, e ttä marjamehua on 
käyte tty sitruunan ja jopa e tikan ase
mesta. Marj o issa on myös runsaas ti 
pe ktiini ä, min kä vuoksi ne sopi vat hyy
te lö iden , marmeladi en ja makeisten 
va lmi stam iseen. Rautavaara ( 1976) pi
tää marj oja arvokkaina j a antaa ohjeita 
e ri valmi stustavo ista. Paras ta lienee 
nä iden happamien marjojen sekoitta
mine n vähähappo isten marjojen kans
sa. Mehuja ym. tehtäessä s ieme niä e i 
pidä ri kkoa, koska tällöin va lmisteesta 
tul ee enti stäkin karvaampi . 

Marj at ovat ruokahalua kiihottavi a. 
Sekä s itruun a- e ttä omenahappo ova t 
vaikutu ksi ltaan supi stav ia, j oten mar
joja o n käy tetty es im . tul ehduskuu
me issa, lavantaudissa, sappi va ivoi ssa 
ja keripuki ssa j a marj ahy yte löä j a -sii 
rappi a kurkkutulehduksissa (Grieve 
198 1 ). EgyptiJ ä isten sanotaan y hä 
käy ttävän marj ojen mehu a korkean 
kuumeen lää kinnässä . Marj at li säävät 
hi en j a virtsa n e ritys tä (Duke 198 6). 

Lehdetki n ovat happami a, ja niitä o n 
josku s käytetty marj ojen tapaan. Nuo
ria lehtiä vo i käy ttää sa laa tiks i (Rauta
vaara 1976, Grieve 198 1 ). Ne ovat 
myös ul ostav ia ( Duke 1986) . 

Rohdoskäytön li säks i ku ore lla o n 
vä rjätty villaa, pe ll avaa j a nahkaa ke l
taiseks i (M ill spa ugh 1974, Gri eve 
198 1, S tuart 1984). Juure t ke itetään li
peässä, j a tä ll ä seoksella vo idaan värjä
tä v ill aa ja nahkaa. Varren sisäkuo re lla 
ja a lunalla värjätään pe ll avaa. 
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Juurten ja oksien kuori kuivataan au
ringossa tai hyvin ilmavassa paikassa 
sisätiloi ssa, myös keinolämmö ssä, ta i 
naru ssa katon rajassa. Varren kuori on 
kuiv attuna ulkopinn altaan tumman kel
lanharmaata, sisältä tumman keilanru s
keaa (Grieve 1981 ). Se värjää pureks i t
taessa syljen keltaiseks i. Juuren kuo ri 
on ulkopinnaltaan harm aanru skeaa . 
Kuoresta tehdään keitettä, haudetta j a 
tinktuuraa. Grieve ( 1981 ) kehottaa se
koittamaan keitosta varten ne lj än nes
tee1us ikallisen kuorijauhetta veteen ja 
nauttimaan sitä useas ti päivässä. Rau
tavaaran (1982) ohjeena on panna tee-
1usikallinen kuivatn1a kuorta kupilli
seen kie huvaa vettä. 

En iten vaikuttavia aineita on juurte n 
kuoressa, mutta myös oksien kuori on 
rohtona lähes yhtä hyvää (Rautav aara 
1982, Rautavaara & Knuuttila 198 1). 
Kuorta pidetään antiseptisena, diureet
ti sena, suurina annoksina ulostavana, 
ja virkistävänä (Grieve 198 1, Duke 
1986). Kuorta voidaan ulkoi sesti käyt
tää ihovaivoissa ja kurl ausvedessä 
suun lim aka lvojen tai ikenien kipey
tyessä j a li säksi sisäises ti toi stu vissa 
kuume issa sen kuumetta alentavan vai
kutuksen vuoksi (ks . myös Huovinen & 
Kan erva 19 82) . Juuren kuori s isä ltyy 
moniin keskieurooppalaisiin sappi-
1ääkke is iin yhdessä toisen maksaroh
don, voikukan , kanssa. Happomarjan 
tunnetuin rohdoskäyttö, ennen myös 
koululääketieteen piiri ssä, onkin mak
sa- ja sappivaiv at. Kuori edi stää sapen 
eritystä, minkä vuoksi sitä käytetään 
mm. keltataudissa , sappirakon tuleh
duk sessa, maksasairauks issa y leensä, 
paho invoinni ssa, ruoansulatusvai vois
sa, ripuli ssa, maksan huonosta toi min
nas ta johtuvassa ummetuksessa, perä
puk ami ssa ja yleisessä heikko udessa 
(Mi llspaugh 1974, Grieve 198 1, Huo
vinen & Kanerva 1982, Rautavaara 
1982, Rautavaara & Knuuttil a 1981, 
Duke 1986, Voge l 1990). Valko-Venä-
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jällä va lmistetaan juurten ja oks ien 
kuoresta Kholelitin-uute tta , jolla lääki
tään kroonista sappiki vitauti a (Rauta
vaa ra 1980). 

Homeopatiassa happomarjaa käyte
tään akuuteissa j a kroonisissa maksa
ja sappiva ivo issa ja nä istä johtuvissa 
pahoinvoinne issa, ummetuksessa , pe
räp ukami ssa j a ripuli ssa; akuuteissa ja 
kroonisissa munuaisvaivoissa; re uma
tismissa ja nimenomaan sormien ja var
paiden kihdissä. Vogelin ( 1990) mu
kaan kuoriuute on " hermoja vahv ista
vaa" ja munuaisten toimintaa vi lkasta
vaa. Kuoren käyttö laajentaa veri suo
nia ja alentaa si is verenpai netta (Rau
tavaara 1982). Vesi pöhö ja kivuliaat 
kuukautiset mainitaan myös happomar
jalla parannettavien va ivojen li sta lla 
(Huovinen & Kane rva 1982, Rautavaa
ra 1982). 

Du ke (1986), tyy lin sä mukaan , luet
telee suure n joukon va ivoja, joihin 
happomarjaa on käytetty eri puo lilla 
maapalloa. Kasvia on suosite ltu mak
san ja vatsan kasvaimiin, koleraan, ri
puliin, maksa- ja pernatulehdukseen , 
nive lreumaan, ki htiin, no idannu o leen, 
keuhkoputkentulehdukseen, kuumee
seen, tuberku loosii n, lavantau tiin , ri sa
tautiin , kutinaan, ihottu maan, sav ipuo
leen ja haavo ihin . Inti aanit tuntevat 
kasvin käytön yskässä, he ikkoudessa, 
ummetuksessa, vatsavaivoissa, ruoka
haluttomuudessa, mun uaisva ivo issa, 
eril a is issa kivuissa ja haavojen lääkin
nässä. Venäläiset ovat käyttäneet hap
pomarjaa tulehduksissa, kohtuveren
vuodon vähentämisessä, peräpukamien 
ja sapp irakon vaivojen lääk innässä ja 
liiallisen jännityksen lievittämisessä, 
mongolit sen sijaan eri la is issa lim akal
vovaivo issa. Iranissa marjoja pureksi
taan hengityksen raikastam iseksi ja 
yleensä kunnon kohottami seksi. 

Jokunen varoituksen sana lienee pai
kallaan kasvin käytöstä. Kuoren ja juu
ren alkaloid it ovat myrkyllis iä, joten 



SORBIFOLIA 22(1) 1991 

liika-annos tu s on vaara lli s ta (Rauta
vaa ra 1980, Rautavaara & Knuuttil a 
198 1, Huov inen & Kanerva 1982) . 
Podl ech ( 1989) on ainoa, j oka e i suos it
te le la inkaan itse lääkintää. Yli anno k
set a iheuttava t huima usta , liikehä iriö i
tä, paho in vo inti a, ripuli a, v irtsaneri
tyksen li sääntymi stä j a munua istul eh
du sta (Duke 1986). 

Berberis aristata DC. ("ne pa linhap
pomarj a" ) tunnetaan nim ell ä " Darl a
had" , mink ä nimen a ll a kul kevat myös 
B. lycium Royle j a B. asiatica Roy le 
(Grieve 198 1). Va in B. aristata on In
t iassa j a lähi seuduill a vira lli ne n roh
dos kasv i lääk ittäessä to istu via kuume i
ta . Ro hto na käytetään be rberiin iä j a 
tanni ini a s isä ltävää varren kuorta, joka 
on virkis tävää j a hios tavaa. B. asiatica 
(" inti anhappo marj a") tunne taa n Intias 
sa nim ell ä "Ru sot" . T ämäkin nimi tar
koittaa moni a happomarj a lajeja, jo is ta 
käy te tää n joko juurten ta i vars ien kuor
ta . 

Berberis amurensis (amurinhappo
marj a) on e uvos to l i i tossa tärkeä ja vi
ra lli ses ti hyväksy tty rohto kasv i (Rau
tavaa ra 1980, Rautavaa ra & Knuu tt il a 
198 1). Lehdi stä te hdään tin kt uu raa , 
jo ll a lääkitään ko rkeaa verenpa in etta j a 
na is te ntauteja j a edi ste tää n sa pen to i
mintaa . Happomarj o ille lähi s ukuine n 
mahoni a (Maho nia aq uifolium) kasvaa 
Po hj o is-Amerikan läns ios issa . Sen juu
ri ssa on be rbe riini ä j a oksyakantiini a 
(Gri eve 198 1). Vaikutus on lähinnä vi r
ki s tävä . es te uuttee ll a on lääkitty pso
ri as ista, syfili s tä, ru okaha luttom uu tta, 
ruoa nsul atusva ivoja, ummetu sta (käy
te ttäessä yhde sä pohjo isamerikka lai 
sen paa tsamalajin (Rhamnus purshia
na), "cascara" ta i "sagrada", ka nssa) j a 
"puhdi ste ttu verta " . 

Tammi 

Yh tä arvokka ina ro hdoskäytössä pide
tään sekä (me tsä) tamm ea (Quercus ro-
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bur) e ttä ta lvitammea (Q. petraea) 
(Kresanek 1990). T ammea kasvaa Eu
roopassa , Pohj ois-Afrikassa j a Länsi
Aasiassa; Suo messa luonnonvara isena 
va in maan loun a is- j a e te lärannikolla 
nk . tammivyöhy kkeessä j a v ilje ltynä 
Ouluun saakka. (Metsä)tammea on 
kunni o itettu kansan keskuudessa ehkä 
enemm än kuin mitää n muuta puuta. 
Kre ikka la iset piti vät sitä pyhänä, roo
ma laiset puoles taa n omi sti vat sen Jupi
te rill e. Druidit kunnioittiv a t tammea 
suures ti , j a v iiking it pitivät sitä ukko
senjumala Torin nimikkopuuna . 

Eniten käy te tään kevää ll ä nuori s ta 
oks ista ke rättyä kuorta (Quercus cor
tex , kuuluu yrttil ääkintään, ks . v. 
Schantz & Hiltunen 1988), joka kui va
taan kui vuri ssa ta i aurin gossa. Tam
menkuo ri on yhä apteekkirohdos or
jassa, Saksassa , S ve itsissä, Un kari ssa, 
Ranskassa j a Portuga li ssa. Ku oressa o n 
10-20 % lähi nnä katek iini - tyy ppis iä 
j umoav ia ja kitkeri ä parkk ia ine ita , 
ha rt s ia j a kvers itriini g lykos idi a (Huo
vinen & Kanerva 1982). Terhot, jo ita 
josku s käytetää n, s isä ltävät ede lli sten 
ohe lla tärkke lys tä j a so ke re ita. M yös 
nuoria lehtiä käy te tää n, mutta ha rvo in . 
Rautavaara ( 1982) j a Po dl ech ( 1 989) 
an tavat o hjeeks i panna yhdestä kah teen 
tee lu s ikallis ta hienonnettua kuorta ku-
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pilliseen vettä, ja tätä seosta keitetään 
3-5 minuutti a. Ulkonaiseen käyttöön 
seoksen tulisi olla väkevämpää. Kuo
ren lim akaivoja supi stava ja antisepti
nen vaikutus on tunne ttu hyv in pitkään. 
Aiemmin tammea osattiinkin käyttää 
paljon monipuoli semmin kuin nyky
ää n. Muinoin vanhat herba li stit pitivät 
terho- ja kuorikeitettä myös vasta-ai
neena lääkke ill e ja myrkkykasveille 
(Grieve 198 1 ). 

Lönnrot ( 1860) mainitsee Suomen 
Kasvistossa , e ttä " las tenrauhasv ikoi
hin, röhkätautiin on terhokahvi hyvin 
terveellistä". Käyttötavat heijastelevat 
nimenomaan kuoren supistavaa vaiku
tusta (k . Rautavaara 1976 , Thursova 
1977, Grieve 198 1, Braun & Frohne 
1987, Huov ine n & Kane rva 1982 , 
Stu art 1984, Podl ech 1989, Kresanek 
1990). Suun ja yleensä lim aka lvon tu
lehduksissa keitettä voidaan kurlata tai 
panna kääreisiin ja kylpyveteen rii i
taudissa, liiassa jalkahiessä, kylmän
kyhmyissä, hankaumi ssa, ihottumissa 
ja laskimotule hduks issa. Rautavaaran 
(1980) mukaan apteekeista löytyy val
miita kylpyuutteita v iimeksi mainit
tuun tarkoitukseen. Peräpuk amiajajoi
tain na istenva ivoja on lääk itty ulkoisil
la huuhte luilla. Peräpukami a, ripuli aja 
vatsahaavaa on myös hoidettu s isä ises
ti , joko kuori- ta i joskus myös terho
keitteellä. Myös irokees it ja penobs
cot- inti aan it käyttivät ennen Quercus 
alba n kuorikeitettä juomana verta vuo
taviin peräpukamiin (Lew is & Elvin
Lew is 1977). Joskus he käyttivät myös 
Q. infecto riasta saatua äkämävo idetta. 
Kuoriuute tunne taan jopa vahvistavana 
teenä, lääkkeenä toistuvissa kuumeis
sa, ja onpa s itä käytetty nuuskana keuh
kotaudin varhaisvaiheissa. Po hj o is
Amerikassa inti aanit j a uudi sasukkaat 
hoitivat hampaitaan e ri tammil ajien 
(Q . alba , Q. infectoria , Q. lyrata) äkä
millä ja kaarnajauheella (Lewis & El
vin-Lew is 1977). 
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Huovinen ja Kanerva (1982) ja Rau
tavaara (1982) varoittavat tammikeit
teen mahdollisesti ärsyttävän suolis
toa. Samoin paksusuolentulehduksen 
johtuessa stress istä e i kuorikeitettä ole 
syytä käyttää. Tammi on myös iksi 
harvinai nen ja arvokas puu , ettei s itä 
ole syytä itse kerätä. 

Tammen äkämiä (rohdosnimeltään 
Galla , kuuluu yrttilääk intään , ks. v. 
Schantz & Hiltunen 1988) käytetään 
sekä teollisesti parkitsemiseen (kuten 
tammen kuortakin) että lääkkeeksi. 
Eniten käytetään Quercus infectorialia 
asustavan Cynips gallae-tinctoriae 
-äkämäpistiäisen aikaansaamia äkäm iä 
(Grieve 1981 ). Kuoriuduttuaan munas
ta nuori pistiäistoukka syö tammen so
lu kkoa ja erittää suustaan leht ien so
lukk oja nopeaan jakautumi seen j a epä
normaaliin kehitykseen st imul o ivaa 
eritettä. joilloin muodostuu äkämä tou
kan suojaksi. Äkämä kasvaa niin ka uan 
kuin toukka siinä asustaa. Parhaat äkä
mät ovat niitä, joissa vielä asutaan. 
Äkämiä saadaan eniten Turkista , Ira
nista ja Kreikasta , ja niitä käytetään 
musteen valmi tukseen, park itsem i
seen ja värjäyk een. Turkkilaiset 
"aleppoäkämät" sisältävät 50-70 % 
gallustanniinihappoa, 2-4 % ga llus
happoa, pihkaa , lim aa, li gni ini ä ja so
keria. Äkämistä saadaan kasvikunnan 
voimakkaimm in supistavaa ainetta, 
jolla on käyttöä mm. ripuli ssa, koleras
saja tippurissa. Äkämistä ja sian ihras
ta on tehty voidetta kiv uli aisi in peräpu
kamiin ja vuotavaan nenään ja ikeniin. 

Koivut 

Sekä hieskoivua (8etula pubescens) et
tä rauduskoivua (8. pendula) vo idaan 
käyttää lääkkeeksi sama ll a tavoin. 
Kansan keskuudessa rauduskoivua o n 
kuitenkin arvo tettu enemmän. Vai
vaiskoivua (8 . nana) käytetään myös 
jonkin verran. 
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Ko iv ua käytetään rohd oks i hyvin 
monipuolisesti (R autavaara 1980, Leh
tonen 1987). Ko ivun silmut (rohdosni
meltään Berulae gemmae) sisä ltävät 
run saas ti haihtuvaa ö lj yä (4-9 %; esim. 
betuleenia, betulenoliaja muita seskvi
terpeen ij ohdoks ia) sekä saponiineja, 
flavonoideja ja karvasaineita. imen
omaan Lap issa koivun s ilmui ssa on 
paljon haihtuvaa öljyä. Silmujen pitäi s i 
kerättäessä o lla v ie lä aivan sulkeutu
neina , e ikä niitä pidä kuivata kuivuri s
sa. euvosto liitossa s ilmuj a kerätään 
jopa apteekkei hin. Silmuilla on piristä
vää ja desinfioivaa vaikutusta, ja niitä 
käytetään virtsateiden hoitoon , irrotta
maan limaa hengitysteistä, samoin 
kuin maksavioissa ja sappirakon tuleh
duksessa ("ed istää sa pen juoksua", 
Lönnrotin , 1860, sa noje n mukaan). Sil
muista tehdään m yös rohtumille levi
tettävää vo idetta. Silmuja arvostetaan 
myös vaitimaiden kovettumisen ehkäi
syssä . 

Lehdet (Berulae folium) sisältävät 
runsaasti C-vitamiinia; rauduskoivun 
lehdet v ie lä e nemmän kuin hieskoivun 
(Lehtonen 1987). Rautavaa ran ( 1980) 
mukaa n nuorissa koivunlehdissä on jo
pa 900 mg% C-vitamiinia , Lehtosen 
mukaan rauduskoivun lehdi ssä n. 220-
235 mg/100 g ja hieskoivulla n. 150-
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225 mg. VTT:n Elintarvikelaboratori
on tekemien kokeiden mukaan (Lehto
nen 1987) kuivattaminen vähentää C
vitamiinia todella paljon, joskus tuho
tensen kokonaan. Le hdet pitäisi kuiva
ta a ll e 35 asteen läm mössä . Koi vunleh
dissä on myös B2- j a B3-v itamiinej a, 
karotiinia ja paljon valkuaisainetta , 
etenkin ennen juhannusta. Koivunle h
tien kivennäisainekoostumus on e rin
omainen. Vaikuttavia aineita ovat fla
vonoidit (esim. myrisetiinigalaktosidi , 
hyperosidi ja kversitriini; Huovi nen & 
Kanerva 1982, Bra un & Frohne 1987, 
v. Schantz & Hiltunen 1988), betulii
nisaponiini , parkkiaineet (pyrokatekii
nityyppisiä ), betuloretiini- ja piihappo, 
monosakkaridit, haihtuva ö lj y, metyy
li sa li sylaatti ja harts it . 

Lehdet ja s il mut ovat parhaimmil 
laan tuoreina sa laat issa, mutta niitä voi 
myös kuivata, pakastaa ja jauhaa; niis
tä voi tehdä teetä tai hiirenkorvaviinaa, 
jopa lisätä kylpyveteen. Varsinkin 
Keski-Euroopassa koivunlehtiä käyte 
tään yleisesti teenä . Annostuksena suo
sitellaan kahta teelusikallista kasvia la
silliseen vettä, joka kiehautetaan ja 
jonka annetaan hautua 10 minuuttia e n
nen nau ttimi sta. Ko ivunl ehdet ovat 
tunn ettuja diureettisen, hi ostavan ja ai
neenva ihduntaa kiihdyttävien ominai
suuksiensa vuoks i. T ähän tarkoituk
seen lienevät kuitenkin parha ita hie 
man vanhemmat lehdet, s ill ä aivan 
nuoret lehdet ja si ltnut estävät nesteen 
poistumista e limi stöstä (Lehtonen 
1987). Koivunlehti ä käytetään munu
aisvaivoissa ja vi rtsa ti etul ehduksissa. 
Rautavaaran ( 1980, 1982) mukaan 
Munchenin yliopistossa suoritettujen 
tutkimusten perusteella nuoret koivun
lehdet ovat hyvin tehokkaita verenpai
neen ja ve ipöhön hoidossa, mikä joh
tuu ko. lehtien vettä ja suol aa e limis
töstä poistavista ominaisuuks ista. Kre
sanek ( 1990) sanoo lehdillä olevan 
myös bakteereja tappavaa vaikutusta. 
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Koivunlehdet ovat käyttökelpois ia 
reumaattisissa sairauksissa ja kihdissä 
esim. hauteina ja kylpyvedessä (Rauta
vaara 1980, Lehtonen 1987, Kresanek 
1990), kuumeessa yhdessä muiden kas
vien kans sa (Rocher 1981 , Kresanek 
1990) , rii sitaudi ssa, joskus apukeinona 
laihdutuksessa ja hiustenhoidossa. Rii
sitautia on hoidettu tekemällä kylp yjä 
koivunlehtien lisäksi tuomesta, pihl a
jasta, katajasta , haavasta, paju sta j a nä
s iän oksista ja marjoista (Rautavaara 
1980) . Joskus on käytetty vaivaiskoi
vun oksia ja pajunkuorta . Koivunlehti
teellä voi tummatukkainen huuhtoa 
hiuksiaan edistääkseen tukan kasvua ja 
parantaakseen hilsettä ja hiusten lähtöä 
(Rautavaara 1980, Rocher 1981, Leh
tonen 1987 , Ranta 1987). 

Koivun vastoja ovat parantaj at ennen 
yleisesti käyttäneet sekä loitsinnassa 
että "kleinin" ja "nivelkle inin" hoidos
sa (Rautavaara 1980, Lehtonen 1987). 
Samalla hauteena on käytetty muiden 
kasvien ohella tervaaja tärpättiä. Koi
vun oksia on käytetty myös syy lien 
poi steon (Rautavaara 1980) . 

Koivutervaa (Betulae pyroleum, Pix 
betulinae; Rautavaara 1980 , Lehtonen 
1987) kuivatislataan tuoh esta , kuoresta 
ja kannoista. Terva on tunnettu " tököt
tinä", "ryssänöljynä" (Oleum Rusci) tai 
"ruusuölj ynä", joi sta jälkimmäine n ni
mi johtui tervan käytöstä myös ruusun 
hoidoss a. Koivuterva on osana Vis
nevskin voiteessa, jolla parannetaan 
haavoja ja Wilkinsonin voiteessa , jota 
on käy tetty syyhypunkkien ja täiden 
karkottamiseen. Keski-Euroopassa 
koivuterva tunnetaan myös reumati s
min ja isk iaksen hoidossa (Thu rsova 
1977). 

Koivusokeri (ksylitoli ) tunnetu sti es
tää hammas mätää , ja koivuhiiltä käy te
tään myrkytyksissä sen imukyvy n 
vuoksi . Pohjoi s-Amerikan inti aanit 
ovat käyttäneet keitettyä koivun kaar
naa haavojen j a palovammoj en kivun-
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lievi tykseen (Lewis & Elvin-Lewis 
1977). Sisäkuorta on keitetty toi stuviin 
kuumeisiin (Grieve 1981 ). Koivuntuh
ka sisä ltää paljon hi venaineita (magne
siumi a, mangaani a j a piitä), joten sen 
nauttimise lla on merkitys tä yle iskun
non parantaj ana. Koi vuntuhkalipeää 
onkin tämän vuoks i juuri Suomessa 
käytetty syövässä j a keuhkotaudissa. 
Tuntemattomampia käyttötapoja ovat 
palovammojen ja jalkarohlumien li ev i
tys koivuntuhkan ja lähdeveden seok
se lla (Rautavaara 1980) , samoin kuin 
ripulin ja mahahaavakipuj en liev itys 
kuumalla tuhkavedellä (Vogel 1986). 

Mahla on hyv in arvostettua Neuvos
toliitossa ja s itä käytetään mm . vahvis
tavana juomanaja kevätväsymyksessä, 
hengityse lin - ja ni ve lsa irauks issa ja 
kihdissä (Rautavaara 1980, Lehton en 
1987). Aiemmin mahlalla on myös lää
kitty ummetusta. Keski-Euroopassa 
mahla on tunnettua nimenomaan ihon 
ja hiusten ho itoaineena (Rautavaara 
1980, Rocher 198 1, Stuart 1984 , Leh
tonen 1987). Es im. joi ssa in lääkesaip
puoissa mahlaa on osana, ja sitä onkin 
suosi teltu teerenpilkkuj en häivy tyk
seen, samoin kuin haavojen, näpp ylöi
den, paiseiden ja rohtumi en parantami
seen. Mahla sisältää ain akin ka liumi a, 
ka lsiumia, magnesiumia, omena- , sit
ruuna-, glutamiini- j a alaniinihappoa , 
samoin kuin hede lmä- ja rypälesokeria. 
Mahla on hyv in helposti pil aantuvaa, 
mutta se säilyy paremmin siirapiksi 
ke ite tt ynä. 

Rautavaa rall a (1980) j a Lehtosella 
( 1987) on tarkat ohjee t pakurikäävän 
(l nonotus ob/iqu us) käytöstä. Lääkitse
miseen otetaan va in koivulla kasvavia 
kääp iä. Itä-Euroopassa pakurikääväs tä 
tehdään teemäistä tsagaa . Kää pää on 
paljon yli stetty syö pää, erity ises ti vat
sa- ja keuhkosyöpää, parantavana , mut
ta tätä e i ole vie lä lääketie tee lli ses ti 
todistettu. euvostoliitossa pakurikää
pä kuuluu apteekk itavaroi hin . Kääväs-
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sä on kyllä oblikoli-yhdistettä, joka eh
käisee syöpäsolujen kasvua (ks. myös 
Lauril a 1984). Käävän sanotaan ai na
kin va hvistavan syövästä kärsiviä sa
moin kuin li ev ittävän kipuja vatsa- ja 
pohj ukai ssuol ihaavassa. 

Koi vu luokitellaan mi edoks i yrtti
lääkkeeks i, jota käy te tään yrtt il ääki n
nässä j a Ju o nta istuotte issa (v. Schanrz 
& Hiltunen 1988). Suomessa on myyn
ni ssä lehti ä ja mahl aa, sen sij aan esim. 
silmuj a j a pakurikääpää ei löydy . Leh
tiä on saa tav illa teenä, uutteina, puri s
teinaja hiu svetenä. 

Sekä Lehtonen (1987) että Kresanek 
( 1990) e ivä t suos itte le käyttämään koi
vunl ehti ä kahta viikkoa pidempään yh
täjaksoisesti , sen sij aan Thursova ym. 
(1977), Rautavaa ra ( 1982) ja Braun & 
Frohne ( 1987) e ivät usko koivunlehdis
tä olevan mitään haittaa munuai si ll e. 

Lepät 

Harmaa- j a te rva lepp ä (A inus incana ja 
A . glurinosa) ovat o ll eet rohtokäytössä 
vain kansan keskuudessa. yky isin 
käyttö on melko vähäistä . Tervalepän 
lehdet s isä ltävä t a lnu sfo li endioloonia , 
hydroksig l ut an i inia , delta-amyreno
ni a , tarakserolia, beta-sitosterolia, va
haa ja sokere i ta (Du ke 1986) . uoria 
lehtiä pidetään anti sept isina, minkä 
vuoks i niitä on käytetty tulehdusten ja 
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haavojen hoitoon (Rautavaara 1980, 
Stuart 1984). Reumatismia on lääkitty 
lepän ja koivun lehdillä , suopursulla , 
männ ynkerk ill ä , suol aheinällä ja koi
ranputkella (ks . myös Grieve 1981 ). 
Leppävihdoilla voidaan hoitaa ihoa, sa
moin kuin lehtiä voidaan li sätä kylpy
veteen paise ista pääsemi seks i. Kuten 
niin moni a muitak in kasveja, pidetään 
lepänki n lehti ä virtsaneritystä li säävi
nä. Jotkut ovat käyttäneet lepänlehti
keitettä jopa peräruiskeena suolituleh
duksessa. Duken kokoamien tietojen 
mukaan lepän lehtiä on käytetty kas
vo- , kieli- , kurkku-, rinta-, ruok ator
ven- , mahanportti-, pohjukaissuoli-, 
haima-, kohtu- ja peräsuolisyövässä. 

Kaks i- tai kolmevuotiaista oksista ir
rotetaan aikaisin keväällä kuorta , jota 
myös pidetään anti septisena. Lepän j a 
monen muun puulajin kaarnasta tehtyä 
keitettä pidetään hyödy lli senä tul eh
dusten, haavojen, palovammojen, pai
seiden, ruusuajosten j a mu steimien 
hoidossa (Rautavaara 1980, Grieve 
198 1, Huovinen & Kanerva 1982, 
Stuart 1984). Peräpukam ava ivoja o n 
lievitetty lepänkaarnaa s isä ltäv illä is
tumakylvyillä. Kaarnake itettä käyte
tään kurlausvetenä ientul ehduk sissa. 
Du ken (1 986) mukaan tervalepän kaar
na] Ja on yritetty hoitaa jopa syöpää ja 
kurkun tulehduskasvaimia. Ranskassa 
lepänkaarnaa a rvostetaan suuresti kuu
merohtona ja sitä nimitetäänki n sikä
läiseksi kin iini ksi. Kuori sisältää run
saast i parkkiaineita ( 10- 15 % ), flavo
noid ej a, punaista väri a inetta, a lnulii
ni a, protoalnuliinia, flobafeenia, tarak
sero lia, tarakse ronia , lupeoli a, beta-si
tosterolia, gluti noni a ja sitrulli in ia 
(Duke 1986). Kuorikeitettä pidetään li
makalvoja sup istavana, virkistävänä, 
diureettisena, hi ostavana ja matoja 
häätävänä. Ke itteen ajate ll aan vahvis
tavan maksaa ja pernaa. 

Myös juurten kuorta on käy tetty 
syöpään (Du ke 1986). Sisäkuorta eti-
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kassa ke ite ttynä on käy te tty syyhyy n ja 
tä iden torjuntaan , hamm asj auheena , 
ku rlattu angiinassa ja kurkunpääntu
lehduksessa, s ill ä on yrite tty alentaa 
kuumetta j a vaikuttaa kasva imiin ja 
mato ihin . 

Ne uvos to liitossa on ke ks itty käyttää 
le pän "käpyjä" paksusuo lentul ehd uk
sessa . Ne ova tkin a ine ksena e rity isessä 
vatsa teessä (Rautavaa ra 1980). 

Rautavaa ra ( 1980) va roi ttaa raskaa
na olev ia käy ttämästä leppää s isä isesti , 
koska se saattaa a iheuttaa keskenme
noj a . 
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Oulun kaupunkialueen koristepuut ja -pensaat 
Ill. Omenapuut (Malus) 

Henry Yäre 

Väre, H. 1990: Oulun kaupunkialueen koristepu ut j a -pensaa t. 111. Omen apuut 
(Malu s). (C ulti vated trees and shrubs of the Oul u Ci ty Area. lll. App les (Ma lu s).) 
- Sorbifo li a 22( 1 ) :29-32. 

Thi s anic le continues a series in which trees and shrubs cult ivated in the centre of 
Oulu (65" , Ostrobothnia ouluensis) are presented. Apple trees were plan ted for the 
first time towards the end of the 18th century. These trees were most probably 
domestic apples (Ma/us damesrica). Other apples cu lti vated are the Siberi an Crab
apple (M. bacca/a ). M. pnmifalia and about twenty different culti vars of unknown 
parentage. M. pnmifolia was introduced in the 1870 ' s and M. baccara during the 
1890's. Crab-apple trees are usually successful but they are not commonly culti
va ted. 

Henry Väre. \liilkkylä 4 8 15 , 90100 Oulu 

Omenoita (Ma lus) e i ole Oulun seud ul
la vi lj e lty taloudellisessa miele sä tai 
run saan sadon toivossa, vaikka Oulun 
Alppil an ka upun g inosassa 'Antonov 
ka' tuottaak in 3-4 kg hedelmi ä lähes 
vuo sitta in (s uull. ilm. ) . Apteekkari Ju
lin teki es immäi set omenaistutukset jo 
1700- lu v un lopulla, ka ik e ti hyödyn a i
kaka ude n innoittamana. Is tute tut puut 
olivat todennäkö ises ti tarhaomenapui
ta (M . domes tica). Lehdessä y Jo ur
na l uti Hus hå llningen (Tukho lma) vuo
den 1792 tammi-he lmikuun numerossa 
Julin kirjoitti: "Sain v iime syksynäjoi
tak in oksas te ttuj a päärynä- ja o me na
puun ta imi a is tute ltavaks i kokeeks i 
~euraavan a keväänä s iinä toivossa, että 
ne me nes ty is ivä t paremmin kuin ne 
omenapuut , jotka istutin siemen istä. 

e tuli va t to imeen kaks i ta lvea, mutta 
me ne hty iv ä t kolm ante na". 

1800- lu vulta on ka ikki aa n va in muu
tama ti e to Oulun omenapuista . Magnus 
Bre nne r ( 18??) kirjoitti vuonna 1869 
te kemästää n Oulun m atkas ta käs ik ir
joituksen , jossa mainittiin y landerien 

puutarhassa o lleen 1860- lu vulla erit
täin pienen omenapuun . Myös Ii vari 
Leiviskän (18??) e räässä käs ikirjoituk
sessa mainitaan yhde ll ä v irkkeell ä 
omenapuu sta; v ilj e ltynä kukkii ka u
nii s ti , vaa n ome nat e ivät kasva kuin 
tuum aiseks i läpimitaltaa n. Parvelan 
(1930) mukaan 1870-luvulla Oulussa 
kasvatettiin parat ii s iom enapuuta (M. 
pumila). Koska tä ltä a ikaka ude lta e i 
kasv imuseo issa o le näytte itä omena
puista , ja ome na puid e n, e tenkin lajik
keiden määritys, on moni ssa tapa uksis
sa sangen hankalaa; ei nimi s tä ole täyt
tä varmuutta . 

Vaikka tarhao me na puu sä il yy kin 
hengissä Oulu ssa, s ipe ri anomenapuu 
(M. prunifolia), marjaome napuu (M. 
baccata) ja lu kui sa t lajikkeet, joi ssa on 
jompaa kumpaa ede lli s istä laje is ta mu
kana ova t käytetympiä ja kes tävämpiä. 
Omenapuita e i kasvatetanykyisin Ou
lu ssa kovinkaan runsaasti j a nä in li e nee 
o llut ai na. Kauniide n kukkie nsa ja he
delmiensä vuoks i omenapuita voisi 
suosia enemmän. 
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Kuva 1. Siperi anomenapuu kukkii komeasti Ou
lun Lyötyssä 12. VI.I988. - Valokuvat Henry 
Väre. 

Fig. 1. Malus pnmifalia flowers beautifully in 
Oulu.- Photographs Henry Väre 

Malus baccata, marjaomenapuu 

Marjaomenapuuta on Parve lan ( 1930, 
1932) mukaan viljelty Oulussa 1890-
luvulta alkaen . Asessori Wes terlundin 
puutarhassa on vilje lty marjaomena
puuta viime vuosisadan puo le ll a. Laji 
on jäänyt mainitsematta puutarhaa kä
sitte levässä kirjoituksessa (Väre 
1986). Oulun yli opiston kasv imuseon 
(OULU) kokoelmi ssa on joitakin mar
jaomenapuunäy tteitä . Näistä on vanhin 
Margareta Snellmanin vuonna 1923 
jostakin oululaisesta pui stosta kerää
m ä. A . A. Parvela on samana vuonna 
kerännyt marjaomenapuun Ainolan 
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pui stosta. Kiikku saares sa kasvaa ny
kyis inkin m arj aomenapuita. Näistä osa 
on vanhempaa perua, 1930-luvull a is
tutettuja, mutta usei mmat ovat 1970-
lu vun a lussa Oulun y liopi ston kasvitie
tee lli seen puuta rhaan is tute ttuja. Lajia 
ei v ilje llä mui ssa oululaisissa pui stoi s
sa ( okelainen 1988). Eräillä kaupun
gin nurmialueilla marjaomenapuuta 
kuitenkin kasvatetaan, esi m. Toi von
saaren itäosan ete lä rintee ll ä on kolme 
puuta, Pe lto lan sa iraa la-a luee ll a kaks i 
matalahkoa .puuta "päiväkodin " vieres
sä ja Tuiran kirkon lähellä oli yks i van
ha puu pystyssä vie lä vuonn a 1981. Pa
ri näytettä on tallennettu Oulun yli op is
ton kasvimuseoon 1950-lu vu ll a yks i
ty is iltä pih oilta. Inti ön hautausmaan 
itäosassa on istutettuna use ita m arj a
omenapuita ta i se n ri stey miä. 

M. prunifolia, siperianomenapuu 

Parve lan (1930) mukaan s iperianome
napuuta on vilje lty Oulussa 1870-lu
vu lta a lkaen. Siperiano menapuun tal
lennettu hi sto ri a o n kuitenkin ly hyt. 
Ensimmäiset näytteet on kerätty vas ta 
vuonna 1981. To inen näyte on vanh as
ta ja kookkaasta puusta Tuiran kirkon 
läheise ltä omakotita lon pihamaalta ja 
toinen näy te on kerätty n. 8 m korkeas
ta puusta Mäkelininkatu 43:n piha
maalta. Myös jälkimmäinen puu on 
koon perusteella iäkäs, arv iolta vuosi
sadan vaihteessa is tutettu . Oulun pui s
toihin on s iperianomenapuuta istute ttu 
enemm än kuin marjaomenapuuta. 
Kiikkusaaren puut on istute ttu 1970 -lu
vun a lussa. Myös seuraavissa kaupun
gin puistoissa laji kasvaa: Paratii s isaa
ri , Hupi saaret, Madetojanpuisto , Ha lli
tuspuisto ja Lyötynpu isto (kuva 1). Si
perianomenapuita kasvatetaan run
saammin myös yks ityis issä piho issa , 
mm . Välkkylässä, Kontinkankaan sa i
raalan pihamaalla sekä useita puita In
tiön hautausmaan itäosassa. 
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Oulussa saattaa kasvaa myös marja
omenapuun ja siperianomenapuun vä
li stä ri s teymää venäjänomenapuuta 
(Malus x robusta), es im . Intiön hau
tau smaa n itäo sassa (kuva 2). 

M. domestica, tarhaomenapuu 

Elfving in ( 1897) mukaan tarhaome na
puu tuottaa Oulussa huono sti hede lmiä 
ja on hid as kasv uinen. Parve lan ( 1930) 
mukaa n tarhaomenapuita viljeltiin 
use issa puutarhoi ssa . Ainolassa kasvo i 
mm. seuraav ia lajikke ita : 'Käkisalmen 
omena', ' Snygg' , ' Soke rimironi ' ja 
' Punakane li '. Puut oli istute ttu noin 
vuonna 1915 j a ne pa leltuiva t usein, 
osa näi stä on ede ll een he ngissä . Puu
tarhuri Lahdenperän puutarhassa v il
jeltiin ' Valkeaa Naliffia ', 'As trakaa
nia ', 'Antonovkaa' , ' Kesä-Ca lv illia ' 
sekä ' Ka ne lia ' . Myös La hde nperän 
omenat oli istutettu 19 10-lu vun lopul
la . 

Kiikku saare lla vanhalla kasv itieteel
li se ll ä puutarhall a on viljelty seuraavia 
tarhaome na puun lajikke ita: 'Lepaa n 
li e reä', ' Punakaneli' ja 'Va lkea kuu
las'. Kori s te puuna tarhaome na puuta on 
käytetty m e lko niukasti. Tuirassa kas
vaa muutamill a yksity is piho ill a Koski 
tien j a Valtatien varrella tarhaomena
puuta. O ULU:n näyteet ovat yks ity isi l
tä pihoilta . Suotui s ina kesinä tarha
omenapuun s ie menet itävä t myös Ou
lussa, mm. kaatopa ikoilla. 

Koristeomenapu ulaj ikkeita 

Edellisten li säks i Oulu ssa vilje ll ään 
kori steomenapuulajikkeita. Purppura
o menapuu -risteymäryhmän lajeja on 
kasvatettu mm . Kiikku saare ll a lajike 
nime ll ä ' Aidenhamensis ' (yks i yksi lö) 
ja In tiön ha uta usmaa n itäosassa puo
le nky mme ntä puuta lajike nime ll ä 'Ele 
y i ' . Purppurao me napuita o n istutettu 
m yös Inti ö n ha utausmaan itäosaan. 
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Kuva 2. Marj a- ja siperi anomenap uun mahdolli
nen risteymä lntiön haut l usmaalla 9. Vl.I 990. 

Fig. 2 . A possible hybrid Malus x robusra in l ntiö 
Cemetery. 

Kiikkusaarella on kasvatettu m yös 
lajikke ita ' Dolgo ' ja 'Erstaa ' . Rauta
ti e no me napuuta (Malus ' Hyvin g ie n
s is') kasvaa vanhassa kasv iti e teelli ses
sä puutarhassa Kiikku saaressa (k uva 
3), jonne vuonna 1967 istutetti in 14 
yksi löä . Ra utat ieasema n ete lä puo li ses
sa puistossa kasvaa m yös yksi riippu
vaoksai ne n om e napuu. S en keltaiset 
hede lmät ovat 4 cm leveät, kun varsi
na ise lla rautat ienomenapuu ll a hede l
mie n tuli s i olla 5 cm leveä t ja tumm an
punaiset (Hämet-Ahti ym. 1989). Edel
lä ma inittuj en li säksi Oulun Po hjan 
maalta mainitaan koristeomenapuulaji
ke ' Hopa' (Hämet-A hti y m. 1989), jota 
e n Oulu ssa o le nä hn yt. 

Muut omenapuut 

Martti Ohenojan kotipuutarhassa Kii
mingissä ova t menestyneet seuraavat 
lajit: M. baccata var. mandschurica, M. 
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floribunda var. brevipes , oregonin
omenapuu (M. fusca), M. hal/iana , M. 
x :::umi 'Calocarpa ' (= M. baccata var. 
mandschurica x toringo). ämä ovat 
kasvaneet jo useamman vuoden ajan ja 
ainakin M. fusca on osoittautunut tal
venkestäväksi. M. baccata var. mand
schurica ja M.floribunda var. brevipes 
ovat kukkineet. Malus x zumi ' Calocar
pa' on run saas ti kukkiva pieni puu . 
Oranssinpunaiset pienet hedelmät ovat 
tiheissä ryhmi ssä ja sä il yvät puussa pit
källe talveen. Tätä laj iketta saa tt ai i 
kannattaa kokeilla Oulussa enemmän
kin. Kiimingi ssä yksi puolalai sta a lku
perää o leva taimi on viidessä vuodessa 
kasvanut 1,5 m mittai seks i ja tal vehti
nut hyv in. M. coronaria, ruu suomena
puu (M. f!oribunda) ja M. toringoides 
ovat kuolleet. Uusina lajeina on kokeil
tavana Hai-Tangin metsäomenapuu 
(Ma /u s x spectabilis ) ja marjaomena
pensas (M. toringo var. sargentii ). Hai
Tangin metsäo menapuu , jota ei tunneta 
luonnos ta , on risteymäsyntyinen . Sitä 
vi ljellään Kiinassa ruu sunpunakuk
kaisena pienenä koristepuuna . jonka 
keltaisia pieniä hedelmi ä käyte tää n 
makei sten valmistuksessa. 
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Katsurat (Cercidiphyllum)- itäaasialaista aatelia 

Pertt i Uotila 

Uotila, P . 199 1: Karsura t (Ce rcidiph yllum ) - itäaasia lai sta aatelia (The kat suras, 
Ce rc idiphyllum - treas ures from E Asia).- Sorbifolia 22( 1 ):33-44. 

The East Asia ti e genus Cercidiphvllum consisrs of 3 taxa . C. japonicum Sieb. & 
Z ucc., s.s tr. , is sometimes grow n as a curiosity in So uthern Finl and , where it is 
considered hard y . Tria ls in Central and o rth Cen tra l Finland have been less 
successful. Howeve r, the exceptionall y cold wi nte r of 1986/ 1987 ca used severe 
injuries in the south as we ll. Some twigs were kill ed straight off, and o rhe rs managed 
10 deve lop only small red leaves which fell early. La te r mosr of these 1 wigs also died, 
and in more severe cases. rhe enrire tree was killed. There a re two cases of cul!ivarion 
o f C. magnificum (Nakai ) Nakai in Finl and: in Turku Bo tanica l Gardens from seed 
fro m Leningrad Boranica l Garden in 1983, and in Tuu sula Ruor s ink ylä, A rbore tum 
of the Fo res r Research Institute. Young rrees from Ruots inky lä have been planted 
in some o rhe r places . too. The seed o riginared from T ochigi on Honshu , Japan, and 
was sown in 1981. Both tri a ls have been so far successful. The poorly known C. 
japonicum va r. sinense Rehder & Wilson has no! been cultiva ted in Finland . 

Per/li Uotila , Luonnomiereellinen keskusmuseo , kasvimuseo, Unioninkatu44, 00170 
Helsinki. 

Kats ura (Cerc idiphyllum japonicum ) 
kuuluu sys temaatt isest i erilli seen pi e
neen itäaas iala iseen puusukuun. Katsu
ra on viehättävä puu : se on säännölli
sen muoto inen, j a le hd istö n vä ri va ih
telee kasvukauden mittaan. Lehdet 
ova t keväällä puhjete saan purppuran
punaise t. Alkukesän vihreyden keskel
lä ne ovat vielä omaperäisen ru skeasä
vy is iä, mutta saavat sydänkesän tum
man vihreyde n jälkeen syksyllä uude l
leen vär ikk ää n, nyt keilanpunai sen ta i 
kirkkaanke lta isen asu n. Maahan pu
donneet le hd e t lev ittävät syksy ll ä ym 
päri s töön sä karamellintuoksua (mm. 
Boerne r 1968, 1969). 

Reliktipuu 

Cercidiphyllu m on he imon sa (Cerc idi
phy ll aceae) a inoa s uku , ja lajeja s uvus
sa on - rajaus pe rustei sta riippu en -
yks i, kaks i ta i e hkä ko lmekin . Muinoin 

ryhmä on ollut monilaji sempi ja laaj a l
le levinnyt po hjoisella pa llonpuoli s
koll a . Kats uroitte n ka ltai s ten kasvien 
fossi il eja tunnetaan liitukauden puoli
vä li s tä (noin JOO miljoon aa vuotta si t
ten) a lkaen. Ehkä oligoseenikaudella 
tai mioseenikauden a lu ssa, kolmisen
kymmentä miljoonaa v uotta sitten , a l
keelli se t tyypit häv is ivä t, ja sen ajan 
foss iilit ova t nyky isten katsuroitten nä
köisi stä kasvei sta (mm. Crane 1984); 
muutamat nii stä on lu e ttu katsuran s u
ku unkin . yky ise t katsurat muodo sta
vat tyy pilli sen re liktipuu suvu n , jolla ei 
ole lähe is iä sukulaisia. 

Ka tsurakasv ie n sys temaattisesta si
jainnista on kii s te lty . Aiemmin katsura 
yri tett iin s ijoittaa M agnoliidae-ala
luokkaan , use immiten Magnoliaceae
heimoon. ykyään kats urat lue taa n ta
va ll isimmin omana heimonaan Hama
mel idae-a laluokan Hamamelidales 
lahkoon ta i uu simpien tutkimusten mu-
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kaan alkeelliseen Trochodendrales
lahkoon, joka on eräänlainen välittävä 
lenkki Hamamelidae- ja Magnoliidae
alaluokan välillä (Endress 1986). Mut
ta näiden alkeellisten ryhmien sukulai
suussuhteista ei ole vielä päästy lopul
lises ti selvyyteen (mm. Hufford & Cra
ne 1989). 

Katsurat ovat yksi- tai monirunkoi
s ia, luonnossa usein kookkaita puita . 
Nuorena puut ovat kapean ka rtiomai 
sia, vanhemmiten oksat kää ntyvät vaa
kas uoraan. Katsuroilla on sekä pitkä
että lyhythaaroja; lyhythaaroi s ta sekä 
niide n ja silmujen vastakkaisesta j a 
kierte isestä asennosta puu on he lposti 
tunnetravissa tai vellakin. L ehdet ovat 
korv akkee lli s ia , j a piene t korvakkeet 
ovat yhtyneet toi s iin sa ruodin rungon 
puolelta. Pitkähaarojen lehde t ovat ta
vallisesti vastakkain, haaran keskios is
sa use in jonkin ve rran kierte isesti , e i
vätkä aivan kouras uoni s ia. L yhythaa
roilla on vain yksi ja edellisiä isompi ja 
pyöreämpi, kourasuoninen lehti. Leh
det ovat jossa in määrin juudaksenpuun 
(Cercis siliquastrum) lehtien näkö isiä, 
mistä suku on saanut nimensä . 

Katsurat kukkivat noin viikkoa e n
ne n lehtien puhkeami sta, Suomessa 
yleensä toukokuu ssa. Ne ovat kaks iko
tisia ja tuulipölyttei s iä. Nykyään 1 ienee 
päästy jolti seenkin yksimielisyyteen 
siitä , että lyhythaaroilla sijaitsevat yk
sineuvoiset, kehälehde ttömät " kukat" 
ovatkin redusoitune ita kukintoja (mm . 
Swamy & Bailey 1949, Spongberg 
1979, van Hee l 1986, Crane & Stoc key 
1986, Endress 1986) . H edeku kat ovat 
pieniä , lähes perättömiä ja muutam an 
kukan ryhminä. Ku ssakin kuk assa ka l
vo mai sen ylälehden hangassa on kym
menkunta hedettä, joide n ponsi on pu
ne rtava ja viitisen millime tri ä pitkä. 
Emikukat ovat hieman kookkaampiaja 
karmiininpunaisia. L yhytpe räisessä 
kukinnossa on kolmesta seitsem ään re
dusoitunutta yksiemistä kukkaa, joista 
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kukin s ijaitsee kalvomaisen ylälehden 
hangassa . Katsuran hedelmä on tuppi 
lo , jossa on use ita litteitä, lennins iivel
li siä s ieme niä. 

Montako lajia? 

Ensimmäinenjapanilainen katsura 

Cercidiphy llum japon icum Sieb. & 
Zucc ., (japanin)katsura , kuvattiin ti e
tee lle 1800-luvun puoli vä li ssä . Puu o n 
usei n mo nirunkoi ne n . Luonnossa se 
kasvaa 30-metri seks i ja y li 200- , ehkä 
jopa 300-vuotiaaksi. Se on Japanin 
kookkain lehtipuul aj i. Viljelyssä kat
sura kasvaa Keski-Euroopassa ta va lli
sesti 15-me triseks i (Krli ssman n 1976, 

oack 1989), mutta se vo i tull a 20-25 
-metri seks ikin (Yerstl 1990). Pohjoi
sempan a puu jää use in kymmenmetri
seks i. Kaa rna on nuoresta lähtien se l
väst i uurte inen. Lehtiruoti on puna in e n 
ja lapa kalju , tummanvihreä j a to is i
naa n alapinn a lta s ine rtävä. Pitkähaaro
je n lehtien ruoti o n tava lli sest i 2-3 cm 
pitkä , korvakkeet ova t noin 6 mm , ka
risevia; lapa 5-8 cm pitkä , leveänpui
kea , s uippokärkine n, typäkkä- tai hert
tatyvi nen , lähes e hytl a it a in e n - nyhä
laita ine n (kuvat 1 Aja 2). Ly hythaa roja 
on niukas ti , ja Spongbergin ( 1979) mu
kaa n lyhythaarojen pitäis i olla enin
tää n 6 mm pitkiä, mutta esimerkiks i 
He lsin g in kasvitieteell isen puuta rh an 
iso n katsuran van hemmi ssa oksissa ly
hythaarat ovat hi eman pitempiä. Ly
hythaarojen le hde n ruot i on 1,5-3,5 
c m , ja korvakkeet ovat vain tyvestä yh
tyneet ; lapa on 4-9 cm , lähes pyöreä, 
tava lli sesti pyöreähkökärkinen , hertta
tyvinen , se lvästi nyhälaitainen (kuva 
lB). Tuppilot ovat 15-20 mm pitkiä , 
hieman käy ri ä, melko lyh yts uippui s ia; 
siemen on 4-5 mm pitkä , vain toi ses ta 
päästä s iipipalteinen . 

Cercidiphyllum japonicum s.str. on 
kotois in Japanista , missä se kasvaa 
metsän yliskerroksen puuna koko 
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Kuva 1. Cercidiphyllum japonicum. A. Kaksi 
tyvilehteä ovat yks ivuotisten lyhythaa roj en leh
ti ä, muut pitkähaaran lehtiä. Huomaa pitkäver
son vastakkainen ja kiert ei ne n lehtiasento, pyö
reä lehden tyv i sekä tyviosan sulkamainen suoni
tus (Ke rava . Jokivarsi 1974 Roivainen. H). 
B. Lyhythaara, sen lehti ja hedelmi ä (Japani, 
Hokka ido 1966 Halla 16753. H). - Piirrokset 
Marja Koi stine n. 

Fig. 1. Cercidiphyllum japonicum. A. Leaves of 
sp urs (2 lowermost ones) and Iong shoots; note 
the dimorphi c leaves ( Kerava, Joki varsi 1974 
Roil'Ginen. H). B. A spur with a leaf and follicles 
(Japan . Hokkaido 1966 H01ra 16753 . H).- Del. 
Marja Koi st ine n. 

maassa, run sa impana Honshun poh
joisosissa ja Hokkaido! Ia. Hokkaidolla 
puu on mets ien luonnehtij a laji a ll e 300 
metri n korkeudessa, mutta kasvaa siel
lä paikoin korkeammallakin. Honshul
la s itä on enimmäkseen 500 m yläpuo
le lla ja Shikokulla aina 1800 metrissä 
asti (m m. Nitzelius 1958, oack 1989). 

Japani ssa katsuran pehmeää puuai
nesta käytetään mm. laatikko- j a huo-
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nekaluteollisuudessa sekä paneloinnis
sa. Koristepuuna se on suosittu Poh 
jois-Amerikassa ja Euroopassa, minne 
se on tuotu 1800-luvun jälkipuoliskol
la , mm. Yhdysvaltoihin 1863 (Spong
berg 1990), Saksaan n. 1880 (Verstl 
1990) ja Englantiin 1881 (Bean 1970). 
Ruotsin ensimmäiset katsurat lienevät 
Aioarpista 1890-luvulta (Dahl 1925), 
Norjasta on ensi maininta 1910 (Hirvo
nen 1959). Lähes kaikki Suomessa vil 
jell yt katsurat kuuluvat tähän takso
ni in, ja viljely alkoi viimeistään 1910-
lu vulla (Cajander 1917) . 

Kuva 2. Japaninkatsuran leht ilapa on luonteen
omaisen kurttuinen ja kohtisuorassa ruotiin näh
den. Helsingin kasvitietee llinen puutarh a 14.1 0. 
1981. -Valokuva Penlli A lanko. 

Fig. 2. The lamina is con nec ted to the petiole in 
a right ang le in Cercidiphyllum japonicum. Hel
s inki S otanicaJ Garden 14.10. 1981 . - Photo
graph Pentti Alanko. 
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Kiinalainen katsura 

Kiinanmatkaaja E. H. Wilson toi 1907 
Kiinasta Sezchuanin maakunnasta v il
jelyyn katsuran , joka on yksirunkoinen 
ja japanilaista kookkaampi , luonnossa 
jopa 40 m korkea (mm. Rehder 1934). 
Lehtiruoti mainitaan vain kaksisentti
seks i, s uonie n tyviosat a lapinna lta har
vakarva i ~ik s i , tuppilot 10-15 mm pit
kikS I, p1tkäsuippuisiksi , karvaisiks i 
(mm. Rehder 1934, Li 1955). Kasvu
paikat ovat avoimempia kuin Japanis
sa, usein jokitörmiä, ja 1700-2600 m 
k~:keudessa (L i 1955, oack 1989). 
K11nalamen katsura kuvattiin japanilai
sen variaat iona, var. sinense Rehder & 
Wilson. Mm. Li (1955) ja Spongberg 
(1979) suhtautuvat varsin kriittisest i 
sen tuntomerkkeihin , ja Spongberg 
(1979) toteaa, että Kiinassa kasvaa 
myös kalju lehtistä katsuraa. Hän halu
aakin antaa Kiinan karv a iselle katsu
ralle vain forman arvon , f. miquelia
num Inokuma. 

Kiinan katsuraesiintymät ovat nyky
ään se lvästi japanilaisista erillään, iso
loituneita. Mutta se voi johtua Kiinan 
metsien hävittämi sestä, jota on jatku
nu~vuos ituhansia (mm. oack 1989) . 
LaJinkehityksen kannalta aika on ly
hyt. Kun lisäks i morfologisia e roja on 
niuka ti, kiinalaisen katsuran suurempi 
taksomtnen arvo on pantu kyseenalai
seks i. Mutta kiinalaista katsuraa ei ole 
etenkään luonno sta, kuvattu perusteel~ 
lisesti , ja sen taksonominen arviointi 
on vielä tekemättä. Myös viljelytiedot 
ovat verraten niukkoja. Rehder (1934) 
mainitsee sen japanilaista aremmaksi. 

Toinen japanilainen katsura 

T_akenos hin Nakai kuvas i 1919 Japa
msta , Honshun keskiosista , toi en kat
suravariaation, jonka hän 1920 korotti 
lajitasolle , C . magnificum ( akai) a
kat. Puu unohdetti in runsaaksi kolmek
sikymmeneksi vuodeksi, ja vasta Lind-

SORBIFOLIA 22(1) 1991 

quistin ( 1954) selvityksen jälkeen sen 
lajiarvo yleisesti hyväksyttiin . Kysees
sä on e nintään 20-metrinen, tavallisesti 
yksirunkoinen puu. Kaarna on vasta 
vanhassa puu ssa uurteista, j a pitkähaa
roilla on aina vankkoja, jopa 18 mm 
p1tkiä lyhythaaroja (kuvat 3 ja 4). Ly
hytversoJen lehtiruotien korvakkeet 
ovat lyhyitä ja pitkään säilyviä ja pit
käversojen korvakkeet yhteenkasva
?eet. _Lehtilapa on kalju , kovempi , 
1s_omp1 sekä pyöreämpi kuin C. japo
n_t cumtlla Ja tyvilovi on ahtaampi , tyv i
!tuskat ovat usein hieman limittäisiä 
(kuva 3). Tuppiloiden kärki on voimak
kaasti taipunut; siemen on noin 6 mm 
pitkä, molemmista päistään siipipa ltei
nen (Lindquis t 1954, Spongberg 197 9) . 
Le~tien syysväri on vaatimattomampi 
kUin C. japonicumilla (mm . itzelius 
1958, Max. Hagman). Ehdotan isoleh
tikatsuraa C. magnificumin suome nki e
liseksi nimeksi. 

Cercidiphyllum magnificum on koto
peräinen eli endeemi Honshulle, missä 
se kasvaa hieman korkeammalla kuin 
C.japonicum, 2600 metriin asti, metsi-

Ku va 3. Cercidiphyllum magnificum , lyhylhaa ra, 
sen lehti sekä hedelmiä (Japani. Hondo Shinano 
1963 Yama:aki & Asano. H; apuna Hondo, Shi 
nano 1951 Ohwi. H). 

Fig. 3. Cercidiphyllum magnificum. a spur, its 
leaf and follicles (Japan, Hondo. Shinano 1963 
Yama:aki & Asano. and Hondo, Shinano 1951 
Ohwi. both H). 
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e n alemman puukerroksen lajina ja pai
koilla , missä C.japonicum on harvinai
nen tai mi stä se puuttuu. C . magnificum 
on melko harvoin viljelty. Se on C . 
japonicumia m yö häisempi ja otaksu
tust i m yös s itä a rempi (Lindqui st 1954, 
Nitzelius 1958, Flinck 198 1 ). U usi m
mat kokemukset Pohj o lasta viittaavat 
ku itenkin sen hyvään kestävyyteen 
(Thögersen 1988, Ruo tsin kylän puut). 

Täh än lajiin näyttävät kuuluvan nuo
re t puut, jotka kasvavat Turun yliop is
ton kasvitieteellisessä puutarhassa ja 
Metsäntutkimus la itok sen Ruotsinky
län koeasemalla sekä muua ll a s ieltä 
siirretty nä. Muut Suomen katsurat li e
nevät C. japonicumia . 

Riippaoksa ine n kats ura, f. pendulum 
(' Pendu lu m ' Krii ssman n 1976), on 
a lunperin kuvattu C.japonicumi n muo
to na, mutta myöhemmin se on viety C. 
mag 111jicum iin (Spo ngberg 1979). 
Riippaoksaisia puita on tavattu seu
duilta , missä mo lem mat laj it kasva vat. 
Puista ainakin osa o n tulkittu japani
la isten katsuralajien välis iksi ris tey
miks i (F linck 198 1). V iljelyssä ri stey 
mä on hyv in vo im akas- ja nopeakas
vuin en , mutta kun se risteytettiin kiina
la isen katsuran kanssa näytti tapahtu
va n taantumista (F linck 1981). Lind
quist ( 1954) e i löytänyt japanilai sten 
katsuroitten vä limuoto isia yksi lö itä 
sen e nempää Göteborgin kasv iti etee lli
ses tä puutarhasta kuin Japanistakaan ; 
Ja pani ssa laj it pitää melko hyvin eril
lään jo niiden ekologia ja lev inn e isyys. 
Mutta ri s tey tyminen ka ikkien kat s ura
takson ie n vä lill ä on mahdollista, ja ku
ten F linck (198 1) epäi lee, kaikissa tai
mi stoissa ei o le tajuttu puiden kaks iko
tisuutta, ja ne ovat risteytyneet. Herää 
epä il y, mitä ovat kaikki Flinckin mm. 
muutamissa skandinaavisissa puutar
hoissa näkemät riippaoksaiset kat surat 
j a mitä ovat meillekin tuodut monen
kirjavat ja usein nopeakasvuiset kats u
ranta imet. 
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Kuva 4. Talv iasuinen iso lehtika tsura (C. magni
Jicum ) Upsalan kasv itieteelli sessä puutarhassa 
1.2.199 1. Huomaa pitkä t , s iirottavat lyhyt haara t. 
-Valokuva Pe rtti Uotila. 

Fi g . 4. Cercidiphyllum magnificum in Uppsala 
Botani ca l Garden Febr. r, 199 1. Note the promi
nent spurs. - Photograph Pertt i Uoti Ia. 

Katsura Suomessa 

Meillä katsura (C. japonicum) vi ihtyy 
tuoreessa tai kosteassa, ravinteisessa 
maassa, aur inkoise ll a tai puolivarjoi
se lla paikalla (Hämet -A hti ym . 1989). 
Keväthalloille ja kesän kuivakausille 
se on arka. A lanko (1988) suositte lee 
s itä yks ittäi spuuksi tai pieniksi ryh
miksi lämp imill e, s uojaisille paikoille. 
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Suurimmat tuntemani Suomessa kas
vavat katsurat ovat 14-metrisiä , mutta 
use in puu jää täällä a ll e kymmenmetri
seks i ja pensasmaiseksi. Toisinaan puu 
on kasvanut suotui sa ll a paikalla varsin 
nopeasti ja venynyt kolmessakymme
nessä vuodessa kymmenmetriseksi . 

Sen li säks i, että lähes kaikki katsu
ranäytteet ovat pitkähaaroja lehdelli
sistä puista, näytteistä puuttuvat kukat 
ja hedelmät. Juuri muitakaan tietoja 
katsuroittemme sukupuo lesta ei ole. 
Ehkä jotkut puut ovat olleet kukkiak
seen liian nuoria. Toisaalta Ruotsinky
län kymmenvuotiaista taimista ainak in 
muutamat jo kukkivat. Useimmiten 
puut ovat yksittäin, ja niillä s iementen 
kehity s on mahdotonta . Ainakin Solbö
lessä on saatu itäv iä siemeniä, kun pai
kalla kasvaa sekä hede- että emi puu. 
Vain Malmin ja Honkanummen hau
tausmaalta tiedossani on laajempia is
tutuksia,ja use ita yksilöitä on kasvanut 
rinnan myös mm . Mustilassa, Ruots in
kylässä ja Hel s ingin kasvitieteellisessä 
puu tarhassa. 

Katsura lisätään siemenistä. e kyl
vetään keväällä avo lavaan , pikkuta i
met koulitaan varhain ja taimet s iirre
tään kasvupaikalleen 3-4-vuotiaina 
(Nitzeliu s 1958). Siementen a luks i 
suhtee lli sen hyvä itäv yys näyttää heik
kenevän nopeas ti (Fanta 1969). Suo
mal aista katsuransiementä li enee käy
tetty ainoastaan Ruots inkylässä, muu
toin kasvit on hankittu ulkomaisista 
taimi stoista. Nykyäänkin eräät e rikoi
suuks ia harrastavat taimimyymälät 
tuovat silloin tällöin katsurantaimia 
Keski- ja Läns i-Euroopan pohj oisos ien 
taimistoista . Katsuralla ei ole tauteja 
eikä tuhohyönteis iä, mutta taimet kel
paavat esimerkiksi jänikse lle . 

Katsuraa (C. japonicum) on koke iltu 
Suomessa melko usein Pori- Tampere 
- Vehkalahti linjan lounai spuolella 
(mm. Kallio 1966) , mutta vanhoja ja 
kookkaita puita s iellä on vähän. Seu-
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raavas sa luettelossa ovat löytämäni tie
dot Suomen katsuroista, ensin muusta 
Suomesta ja sitten vähän peru steelli
semmin Helsingi stä. Moni sta paikoi sta 
tiedot ovat kertahavaintoja ja y lim al
kaisia. Kiitolli suudella kuulen kaikki 
hava innot näiden (niinkuin muidenkin) 
kats uroitten sukupuolesta, vaiheista ja 
nykytilasta . 

Cercidiphyllum magnificum, 
isolehtikatsura 

Turku, Ruissa lo , kasvitieteellinen puutar
ha ( 1986 Alanko 57139, 1987 Alanko 
60297; H), saat u 1983 Lening rad is ta ni 
mellä C. magnificum, useita hyvin me nes
tyviä nuoria puita (Aarno Kasv i). Tuusula, 
Metsäntutkimuslaitoksen Ruotsinkylän j a
lostu sasema, 1976 Japanin Tochigista tuo
dusta siemenes tä (Hörsho lm 425177) kas
vatettuja taimia (GO 1-76- 1580). 1981 kou
littu 35 tainta, 1987 mennessä niistä kuoli 
va in yhd eksän, 1985 10 s iirre ttiin Tenho
laan Kal vdalin arboretumi in (niistä yksi 
kuol i ja sen tilalle s iirrettiin uusi taimi 
1987), 1987 kaksi a nn ettiin mh Håkan Ho i
mille Espooseen , 1989 viisi Max. Hagma
nin tontille ja seitse män Koivi ston arbore
tumiin , molemmat Ruotsi nkyl ässä; 1990 
viimeinen taimi a nn e ttiin Satu Peltolalle. 
Puut ovat menestyn eet hyvin (taimikortti 1 
Max . Hag man ). Kävi n taimistossa syksyllä 
1987. jolloin s ie ll ä oli 14 vaihtelevan nä
köi stä katsuraa, jotka o li va t kestäneet hy
vin edel li sen pakkas talven; kolmessa ol i 
muutama hedelmä. Näyte Ruots inkylän 
katsuroista jäi tuolloin keräämättä ja mää
ritys siten varmistamatta, mutta ne niinkuin 
Turunkin puut ovat mitä todennäköisem
min juuri C. magnificumia. 

Cercidiphyllum japonicum, 
(japanin)katsura 

Jomala. Karl Lindqvistin Garden Center, 
20 a lle nelivuotias ta ulkomailta tuotua tain
ta (Kallio. ark.). Kustavi , Lypyrtti, Arbore
tum Sarv ilinna , yks i puu , hankittu 1926 
Aksel Ol senilta , Tanskasta (Anon., s .d. ). 
Turku, Ruissalo , kasvitietee llinen puutar
ha , 1982 Koreasta Suveon kasvitieteelli
ses tä puut arh as ta saadui sta siemen istä kas-
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Kuva 5. Hämeenlinnan 
rautatieaseman katsura 
parhaimmi II aan 2. 10. 
1982. Rake nnuksen ääri
viivan ulkopuoli se t osat 
paleltuivattalvella 1986/ 
1987. - Valokuva Pemi 
Uotila . 

Fig. 5. Kat sura in a she l
tered corner a t Hämeen
linna railway stat ion. 
Twigs outside the she ller 
of the building were 
damaged by frost duri ng 
the cold wi nte r of 1986/ 
1987. Photograph 
Pertti Uotila. 

vate ttuja nuori a puita; Kärsämäki, ent isen 
Lyyvaaran ta imi ston pihalla ollut kookas 
puu (Aarno Kasv i); keskusta, pääpostiase
maa vastapää tä Eerikinkadun varrella pi
halla noin neljä kookasta puuta (Aarno 
Kasvi). Lieto ( Ka llio , ark .). Karjalohja , 
Tammisto ( 1985 Laine F385, H). Lohja , 
Lohj an taimi s to Oy, 30 hyvin menestynyttä 
alle kahdeksanvuotiasta puuta (Kalli o, 
ark.). Lohjan kunta , Kirkni emen Ahtiala , 
yks i yli kahdeksanvuotias puu ( Ka llio , 
ark.). Vihti , Ojakkalan asema, neljä yli kah
deksanvuotiasta puuta (Kalli o, ark.). 

Tenhola , Solböle, metsäntutkimuslaitok
sen koeasema, vuoden 1932 taimia. menes
tyneet verraten hyvi n (Heikinhe imo 1956); 
Max. Hagman in mukaan aseman pihalla 
kasvaa nykyään kaksi 5-7-metristä pensas
maista katsuraa , jotka ovat eri sukupuolta 
ja tuo tt aneet siementä. Tammisaari , Lei
jonhuvudintie ( 1979 Tarvainen & Alanko 
36127, H). Kirkkonummi, Jorvi, Bengt 
Schalinin puutarha " här har den icke orkat 
mycket över snötäcket, troli gen beroende 
på att fröet icke varit av lämp li gas te prove
niens" (Scha lin 1936), 1974 (Anon. 1975). 
Kauniainen , Työväen akatemian pui sto, 
yksi 4-8-v uotias puu (Kallio, ark.). Espoo, 
55 puuta (Ka lli o, ark.). Vantaa, Honka
nummen hautausmaa, useita puita ( Pentti 
Alanko). Tuusula, uppulinna , VR:n tai
mitarha 19 4-8-v uotiasta puuta ( Kallio , 
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a rk .). Metsäntutkimus laitoksen Ruots inky
län jalostusasema, Solbölestä 14.5.1985 
kerätystä siemenestä (GO 1-84-248) kasva
tettu ja puita . 1985 taimia koulittiin 37, seu
raavan talven jälkeen niitä oli elossa vain 
15 , 1987 12 yks. , 1988 ja 1989 9 yks . ja 
1990 8 yks . (taim ikortti 1 Max. Hagman). 
Järvenpää , Kotitalousopettajaopisto, kaksi 
yli kahdeksanvuotiasta puuta (Kallio, ark.), 
1930 Vyyryläin en (H) , 1957 (N ieminen 
195 7). Kerava , Jokivars i ( 1960 j a 1974 
Roivainen , H). Elimäki , Mustila, "vik uun
tuneet paljonkin talven 1915/ 1916 pakka
sissa" (Cajander 1917); 1935 Anon. ja 1971 
Alanko 17051 (H , OULU); 1959 yhteensä 
kymmenen 25-vuotiasta, 8,5-metristä puu
ta (Fors lund & Tigers.tedt 1959); Mustilan 
taimitarha!, 50 4-8-vuotiasta puuta (Kal
lio , ark.). Vehkalahti , Reitkallin puutarha
koulu. yksi 4-8-vuotias puu (Kallio , ark .). 

Pori , kaupunginpuutarha, yksi yli kah
deksanvuotias puu (Kallio, ark.). Hämeen
linna . rautatieasema ( 1979 Alanko 36706, 
1982 Uorila 31788 (kuva 5) ja 1988 Alanko 
63547; H), 1990 puu oli 7,5 m korkea, 
kolmehaarainen, ja rungon ympärysmitta 
puolen metrin korkeudella oli 104 cm . Au
lanko, puistoja metsäteknikon asunto , vuo
den 1932 taimia, menestyneet verraten hy
vin (Heikinheimo 1956); puistosta myö
hemmin kuollut. metsäteknikon asunnon 
luona yksi tyvihaara hengissä 1991 (Pentti 
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Alanko). HattuJa, Tyrväntö , Lepaa, Lepaan 
maataloudelliset oppilaitokset , kolme 4-8-
vuotiasta puuta (Kallio , ark.). Lammi , kir
konkylä, Soveri , yks i 4-8-vuotias puu 
(Ka i! io, ark. ); Pappil anky lä , biologinen 
asema, yks i puu , joka kuoli 1980- lu vun 
a lussa. Kärkölä, Järv elän asema , kuusi 4-
8-v uoti as ta puuta (Kallio , ark.). Asikkala, 
Yääksy , "menestyny t nuorena, 1915/16 
pakkaset vikuutti vatjonki n verran" (Cajan
der 19 17). Lahti , 10 4-8-vuotiasta p uuta 
(Kallio, ark .); keskustan pui sto, ränsistynyt 
pieni puu 1989 (Leena Hämet-A hti ); Karta
no (1979 Alanko 36469, H). Pälkäne, 
MTK:n Hämeen tutkimusasema, 1968 istu
tett u puu , joka 1982 o li 6,5 m korkea 
(Ano n. 1985); 1980- lu vun puolivälin ko vi
en pakkasten j ä lkeen puusta on sahattu 
kuolleina isoja oksia (Pen tti A lanko). Tam
pere, kaupungin taimisto 1937 2,2-me tri 
nen pensas ma inen puu, joka on a ikaisem
min vioittunut (Saarnijoki 1937). "Marian
katu 40:n piha ll a ilme isesti on tä tä lajia" 
(Tuominen 1967) . Kaukaj ärven kartano , 
enti se n Saarioi sten ta imi ston j äljiltä kolme 
hiuk an ränsi sty nyttä pensasta (Järven tausta 
1979 , 1980). H atanpään taimitarha , neljä 
pahoin ta lve ll a 1978/79 vio ittunutt a ta inta 
(Järven tau sta 1979) . Nokia, kak s i 4-8-v uo
tiasta puuta (Kallio , ark.) . 

Parikkala, Ri stimäki ( 1968 Saukkonen, 
H). Pieksämäki , asema , ko lme yks il öä, 
Karstula , yks i alle ne li vuoti as yks il ö, kaik
ki menestyneet tyydytt äväs ti (Ka lli o 
1966) . Maaninka, MTK:n Pohjois-Savon 
tutkimusasema, 1969 istute ttu , melko hy
v in menestyn yt puu (Anon. 1985), " palel
tuu vuos ittain lumirajaan" (Pe rko 1986) . 
Paavola, MTK:n Pohjo is-Pohj anmaan 
Ruukin tutkimusasema, istutet tu 1970, 
kuo li 1973 (A non. 1985). 

Helsingin katsurat 

Kaisaniemi, kasvitieteellinen puutarha. 
Tiettävästi Suomen suurin katsura (ZZ-
109), jonka korkeus kesällä 1990 oli 14m 
ja run go n ympärys 30 cm: n korkeudelta 
187 cm. Noin 70 cm: n korkeudella runko 
haarautuu kahtia; haarojen ympärysmi tta 
on 130 cm :n korkeude lta 104,5 cm ja 107 
cm. Hedepuu (Uotila 35773, H; kuvat 2, 6, 
ja 8). 1990 s iinäo li edelleen kuo ll eita oksia 
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Ku va 6. Ka tsura kukkii ja tul ee lehteen Suomessa 
toukokuussa . Kuvassa He lsingin kasvitieteelli
sen puutarhan hedepuu 23.5.1987. - Valokuva 
Pertti Uotila. 

Fig. 6. Katsuratree flowers and the leaves burst 
in May in Finland. Male tree at Helsinki Botani
ca l Garden 23.5. 1987. - Photograph Pertti Uo
tila. 

1986/1987 pakkasta lven jäljiltä. 1980- lu
vun alussa puusta sahattiin muutama iso 
oksa. 1936 tehdyn luettelon mu kaan kats u
ra on saatu puutarhaan M ustilas ta 1932; 
todennäkö isesti kyseessä on tämä puu, jo l
loin sillä o li s i ikää kuutisenkymmentä 
vuotta . Yaaraman ( 1941) mukaan puutar
hassa ol i tu o ll oin kolme katsuraa , joista 
suurin oli kaks imetrinen. Talven 1939/ 
1940 ankarilla pakkasilla sen oks istosta 
kuo li 40-70% . Pienemmät puut kärsivät 
vielä enemmän ja näy ttävät myöhemmin 
poi stetun. Il meisesti tästä puusta on puutar
hasta kerätty vanhin katsuranäytekin ( 1945 
Koskinen, H). Nykyään suuren puun vie res
sä kasvaa kaks i pienempää katsuraa , Ho l
lannis ta 1972 hankittu ( 1972-36 1) o li 1990 
6 ,5-metr inen (rym 40 cm) ja Japanista , 
Ofunan kasvitieteellisestä puutarhasta 
1979 saad usta s iemenes tä ( 1979-96) kas
va tettu puu 4,5-metrinen. Molemmat kest i
vä t pakkastalven hyvin . 

Kalli o (1966) mainitsee C. maglllficumia 
vilje ll yn Suomessa vain He ls ingi ssä. Tut 
kimuksen alkuperäisa ineiston (Ka lli o , 
ark.) mukaan ti eto olisi kasvitieteell ises tä 
puutarhasta. Siellä puuta e i kuitenkaan li e
ne kasvanut, joten kyseessä l ienee C . ja
ponicum. 

Kruununhaka, Snellmaninkadun ja Yr
jö-Koskisenkadun kulma . Kaksi pahoin 
vuorijalavan ja orapihjalajan puristuksessa 
olevaa, tyvestä saakka kahtia haarau tunutta 
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Kuva 7. Keltai seksi ja 
osin le hdeuöm äksi muut
tunulla Malmin haut a us
maan lohkon 5 katsurari
vistöä 4.10.1987. - Va
loku va Pert ti Uoti la. 

Fig. 7. Katsuras a t Ma lmi 
Cemctery, He ls inki , Oct. 
4, 1987. - Pho tograph 
Pertti Uotila. 

katsura a. Kesä llä 1990 suuremman puun 
(Uo tila 38268, H) korkeus oli noin se it se
män metriä, tyven ympärysmitta 59,5 cm ja 
haarojen rym 34 cm ja 22 cm. Pienempi puu 
oli nelimetrinen , isomman haaran rym 20,5 
cm, pienempi haara oli reilusti peukalon
paksuin en. Puut kärs ivät ahtaasta kasvu
paikasta eivätkä ole kovin hyväkuntoi s ia. 

Punavuori, Uudenmaankadun ja Yrjön
kadun kulma. Vuonna 1981 kulman pie
nessä pui stika ssa o li kolme puuta (Pentti 
Alanko), 1990 kak s i, joista suurempi noin 
viisimetrinen, tyvestä nelih aa rainen; tyven 
ympärysmitta maan rajassa oli 92 cm. Pi e
nempi puu oli kaks imetrinen, tyvestä kak
sihaarainen, ja tyven ympärysmitta maan 
rajassa oli 26 cm. Molemmissa oli jonkin 
verran kuivia, ohuita oksia . Puut ehkä kär
s ivät viereisestä kadusta. 

Sibeliuspuisto, Sibeliusmonumentin ete
läpuoli . Kaks i puuta polkujen ri steyksessä, 
noin neljän met rin etäisyydellä tois istaan 
( 1972 Alanko 20843, H ja OULU, ja 1987 
Erkamo, H ). Syksyllä 1990 suurempi oli II 
m korkea, ja se n ympärysmitta 15 cm:n 
korkeude lt a 167 cm; puolen metrin kor
keudella puu haa rautuu kuudeksi haaraksi. 
joiden rym oli 54,5 cm, 89 cm, 43 cm, 73,5 
cm, 45 cm ja 35 cm. Toisen puun korkeus 
oli 10m, ja sen ympärysm itt a puolen met
rin korkeudelta oli 126 cm; vajaan metrin 
korkeudella se haarautuu kahdek i haarak-
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si, joiden rym oli 83,5 cm ja 74,5 cm. Mo
lemmat puut olivat kaunismuotoisia ja hy
väk untoi sia. 

Munkkiniemi, Rantapolku 16. Komea , 
pensasmaisesti haarova 10,3 m korkea puu 
( 1990 Uotila 38325, H). Rungon ympärys
mitta on maan rajassa 149 cm, ja runko 
haaroo 20-80 cm:n korkeudella 14 haarak
si, joista viisi on äskettäin sahatt u pois. 
Paks uimman rym on 46 cm ja seuraavien 43 
cm ja 36 cm. Puu on hyväkuntoinen , vain 
latvaosassa on aivan muutama kuiva pik
kuoksa. Pa lmun ( 1989) mukaan taimi on 
tuo tu 1960 noin metri senä Sak asta tai Hol
lann ista. ja puu on ollut hyvin talven kestä
vä . 

Torpparinmäki. Leena Hämet-Ahdin pi
hassa kasvaa hyväkuntoinen 3,5-metrinen 
puu, joka on ostettu Oulunkylän Hankkijal
ta 1984. 

Malmi, Malmin hautausmaa. Lohkossa 
5 kasvavista 63 katsurasta vaikutti syksyllä 
1987 kuudesosa täys in kuolleilta ja toinen 
kuudesosa lähes kuolleilta (tyvelläjoku ve
sa); loput olivat se lvästi elossa. Jälkimmäi
sis täk in vai n muutama oli kes tänyt edelli
sen pakkastalven hyvin: lähes kaiki ssa osa 
varsinkin latvao sien oksista j a haaroi sta oli 
kärsinyt. Puut olivat kahdesta viiteen met
riä korkeita. tyvestä saakka monihaaraisia 
(kuva 7). Elokuun puolivälissä 1990 puita 
olijäljellä vain 27, niistä lähes puolet pelk-
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kiä kantovesaryhmiä. Pui sta kaksi heiko in
ta o li kuo llut kesällä 1990, ja viidessä oli 
kuivuneita oks ia j a pieniksi jääneitä, jo nyt 
punaisiksi muuttuneita lehti ä. Ulkoasul
taan puut o li va t va ihte levia , mm. muuta
man puun lehdet o li vat sa ngen isoja , C. 
magnificumin lehti en kaltaisia, mikä voi 
v ielä olla pakkasvaurioitten seurauksia. 

Hautausmaalla kasvaa run saasti katsu
roita toisessaki n lohkossa (Pentti Alanko ). 

Marjaniemi. Marjatta Rautia lan pihassa 
kasvaa puolitoistametrinen hyvinvaiva 
puu , joka on ostettu 1985 Puutarhakeskus 
Cem brasta. 

Vuosaari, Helsingin suomenkielisen työ
väenopiston kesäkoti. Paikalla on kasvanut 
varsin kaun ismuoto in en kartiomainen kat
sura (Uotila & A lanko 1979), joka 1971 oli 
noin kahdeksanmetrinen (Uotila 12437, H 
ja OULU). Kesällä 1987 se o li 14m korkea, 
ja rungon ympärysmitta rinn akorkeude lt a 
o li 95 cm . Oli , sillä ede lli sen talven pakka
nen koitui j o a iemmin run go ltaan va uri oi
Iuneen puun kohtaloksi: su urin osa oksis
tosta paleltui ja vain muutama alimmis ta 
haaro ista kasva tti elinvoimaisia oksia. Ke
sä llä 1990 enää yksi, jo alle pu o len metrin 
korkeudelta rungos ta eroava ja v iiden met
rin korkeuteen ulottuv a haara (rym 24 cm) 
o li e lossa, kaikki muut törrötti vät kuollei
na. 

Miten katsura menestyy Suomessa? 

Suomessa katsuran sanotaan menes ty
vä n kolmella e teläi s imm ä llä koriste
kasvien menestyrui svyöhykkeellä 
(mm . Kaukolinna 1983), joskin vuosi 
kasvaimet toi sinaan pale ltuvat (Kallio 
1966) . Viljelyä on koke iltu pohjoi sem
panakin, mutta yleisesti ottaen se e i o le 
onnistunut hyv in (Hämet-Ahti ym. 
1989). Talvi 1986/1987 osoitti , että 
Etelä-Suomessakin katsuraa kasvate
taan sen me nestyrui sa lueen äärirajoil
la. 

Esimerkiksi He lsing in y li opis ton 
kasvitieteellisen puutarhan katsurat 
näyttivät aluks i kestäneen talven 1986/ 
1987 pakkasen hyvin. Iso puu kukki 
runsaasti toukokuun 1987 lopulla , joi-
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loin lehdet o livat punaiset, penninko
koiset. Mutta sitten pakkasvauriot a l
koivat näkyä: suurin osa lehdistä jäi 
pieniksi ja ryppyisiks i. Va in muuta
miin vanhoihin ja rungon tyvipuo li s
kosta kasvaneisiin uusiin oksi in kehit
tyi normaalin näköisiä, vaikkakin hy
vin isoja lehtiä. e eivät ehtineet kun 
nolla ruskaan: vielä lokakuun a lkupuo
lella monien puiden lehdet ol iva t v ih
reitä . 

Kesäkuussa 1988 lehdet puhkesivat 
normaalisti edellisenä kesänä kunnolla 
lehtineisiin oksiin. Sen sijaan monet 
ok at, joiden lehdet edelliskesänä jä i
vät kynnenkokoisiksi , olivat nyt kuol
leita tai niihin kehittyi parisenttisiksija 
ruskeahkoiks i jääneitä lehti ä, jotka 
pian alkoivat rypistyäja kuolla reunoil
taan. Ne varis ivat syyskuu n puolivälis
sä . o rmaalit lehdet o li vat s ill oin vie lä 
vihreitä ja saivat myöhemmin keltaisen 
syysvärin ja varisivat vasta lokakuun 
lopu !I a. 

Kevääll ä 1989 puu kukki huhti-tou
kokuun taitteessa. Kaikki ta lve lla 
1986/1987 paleltuneet, kesällä 1988 
pienilehtiset oksat o li vat kuolleita. 
Myös keväällä 1990 puu kukki samaa n 
aikaan. 

Muuallakin o li pakkastalven j ä lkeen 
samanl a isia vau ri oita. Esimerkiksi Hä
meenlinnan rautatieasemalla asemara
kennuksen pohjoispäässä kasvavasta 
katsurasta paleltuivat ne oksat, jotka 
ul ottuivat rakennuksen suojaavan pää
dyn ul kopuo le ll e. Malmin hautau s
maan viidennen lohkon 63 puusta kuoli 
heti pakkastalven jälkeen kymmenkun
ta, ja v ielä u eammat vaurioituivat niin 
pahoin, että yli puolet puista o li pois
tettu kesällä 1990. 

Suomalaisten katsuroitten a lkupe
rästä ei useinkaan ole tietoa. Todennä
köisesti useimmat ova t peräisin taimis
toi s ta, jotka sijaitsevat Suomea ete läm
pänä. ja joiden kasvimateriaali e i aina 
ole hankittu ilmastollisesti Suomea 
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Ku va 8. Katsu ran maa
ha n pudonnee t lehde t 
tuoksuvat. He ls ing in 
kasvi tietee ll inen puu ta r
ha. lokaku u 1989.- Va
lok uva Pertt i Uo tila. 

Fig. 8. Fa llen leaves of 
ka tsura re lease a swee t 
odo ur. He ls inki Botan i
cal Garde n. Oc tober 
1989 . Pho tog raph 
Pertti Uoti la . 

vas taav iita a lu e ilt a . Mo lem mi sta japa
nil a is ista ka tsura laje ista saa ttaa o ll a 
löyde ttäv issä Su o messa nyky istä kes
tävämpi äk in a lkupe ri ä . Korkea ll a s i
j a it sev ie n, va ikea pääsy isie n a lueiden 
pui s ta e i o le o ll ut saa tav issa siemeni ä . 
Po hjo is maisen a rboretumto im ikunnan 
re tke ll ä ikos ta 2000 m :n korke ude lta 
ke rä tyistä s iemenistä (474-77) on C. 
magn ificumia kasva tettu hyvällä me
nes tykse ll ä Ruo ts in U umajassa (Thö
ge rse n 1988) . 

Ki itokse t 1 uk u isi II e kat sura tietojen etsimises>ä 
ja jä lj ittämisessä avus tane ille henk ilöi ll e . erityi
sesti Pen tt i Alango ll e ja Max. Hagmanille . joilta 
sain eräiden esiintym ien vaihei ta koskevia jul 
kaisemattomia ti etoja. sekä Paula Havas-Mati
lai se lle käs ikirjoituksen kriittises tä lukemi sesta. 
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Dendrologian Seuran toimintakertomus 1990 

Vuos i 1990 oli seuran 21. toimintavuosi . j oten 
se ura a lo itti jo to iminta nsa kolmannen v uosi
kymme nen. Toiminta oli kuluneen vuoden a ik a
na monipu o li s ta j a me nes tykse lli s tä. T ärkeimpi
nä to imintamuotoina olivat re tke il y t, kokoukset, 
näytte ly t. Sorbifo li an to imitt am inen j a Vuoden 
puun julki s ta mine n. T ä ll ä kertaa Vuoden puuks i 
o li va lilllt ra it a. 
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rai nh o itaj a na Elina Härk ö nen, kirj a npit äjänä Au
likki Ka uppil a, kirjastonhoitajana Aune Kopo
nen ja postiltajana Martti Ko pone n . Se ur&n ti e
doll ajana toimi Annel i Vihe rä -Aarnio. Sorbifoli
a n päätoimit tajana toimi Ri sto Murto , toimillaja
na Pe nlli Alanko ja toimitu ss ihtee rinä Leena He
ly nranta . Vuode n puu -vas taav in a toi mivat Kaija 
Ra ntala ja Aila T a rva ine n. 

Hallitus kokoontui y hteensä ka hdeksan ke r
taa . ka ks i ke rtaa ennen vuosikokousta ja kuusi 
sen j ä lkeen. 

Kokoukset, esitelmätilaisuudet ja näyttelyt 

V uosikokous pide ttiin He ls ing in y liopi sto n kas
vitieteen laitokse ll a He ls ingi ssä Kal evalanpäi vä
nä 28.2.1990. Tilai suudessa oli läsnä 42 se uran 
j äse ntä. Kokouksen vira lli sen osan jälkeen Jo uni 
Mik o la ke rtoili Indonesian sade me tsistä ja Pe ntti 
Alanko puo les taan es itt e li lUl evan kesän Englan
nin m a tkan koht e it a. 

Syys koko us ja pikkujoulu pidelliin 29.11. 
1990 Same rk a O y :ntiloissa He ls ing issä SKOP:n 
to imi essa isä nt ä nä . Ill an o hje lma kooslUi mm . 
Annikki Palme nin es it e lm ästä Suomen va nhois ta 
pu istoruu sui sia sekä Zuzana Hras kon kuvakerto
muksesta seuran Engla nnin m a tk a ll a. Läs nä til ai
s uudessa o li 57 juhlijaa. 

Me tsäv iiko n esi te lmä til a is uu s järjestettiin 
22.3.1990 OKO:n til o issa He ls ingissä. Til a isu u
de n teem a na oli pe rint e ises ti "V uode n puu " . 
Aluksi kuit e nkin M H T apio ikunen Keskusm e t
sä la ut aku nta T ap ios ta es it e lm ö i aihees ta 'Met-

sänhoidon kehityss uunnat '. Toi sena esi te lm öitsi
jänä oli FL T a pi o Lindholm a iheenaan ' Raita 
me tsäpuuna'. Luentoja kuunteli 25 he nkil öä. 

Ko tipuutarha n Kevä t -näytt e lyssä 20.-22.4. 
!990 He ls ingin Jää halli ssa se ura ll a o li oma osas
to. jossa jaettiin ti e toa cle ndrolog ias ta j a seuram 
me toiminnasta. 

Retkeily!, matkat ja taikoot 

Kevään ensim mäinen puis tokävely te htiin Ma
/us-s uvun merkeissä 4.6. 1990 He ls ing issä. Verä
ji nä toimivat Pe ntti A lanko ja Ri sto Murto mu
ka naan 25 ome napui sta kiinnostunutt a . T o ine n 
pui s tokävely to te ut e ttiin 17.9.1990 Ka uniai ste n 
kaupungissa. Ka upung in pui stoihin tutu stu ttiin 
kaup unginpuutarhuri Elina Riipi sen , Pe nlli 
Alangon ja Vuokko Palva n opastuksella. Muka
na oli 20 kuu lijaa. Kolm as pui stokäve ly te htiin 
poikkeukse lli ses ti bussilla. Kohteena olivat 
22.9.1990 tuuli sessa säässä ' He lsingin pak sut 
puut iil o Ka rhun opastuksell a. Mukana kulki 
25 k uulijaa sää tä uhmate n. 

Kotimaan matka te htiin pohjoi seen Suomeen 
9.- 12.8. 1990 Oulun- Rovani e m e n a luee ll e. Re t
ken järjestelyistä vas tasi pa ikan päällä Oulun 
paikalliskerho. Ret ke ll e osallistui 27 he nkil öä. 

lk omaan matka suunta utui tällä ke rt aa Eng 
lanti in 4.- 14.7.1990. Matk a n suunnitt e lu sta vas
tasiva t Max. Hagman, A ulikki Kauppil a j a Pe ntti 
Alanko. Au likki Kauppila toimi m atkanjoht ajana 
Lo ntooseen j a sen y mpäri s töön kohdi stun ee ll a 
matka ll a. Ma tk a la is ia oli yhteensä 25. 

Per inte iset Karj a lohj an T ammi stan a rbore tu 
min ta ikoo t pide lliin 15 .- 16.9.1990. Arbore tu 
min ho itosuunnit e lm aa va lmi ste levan toimikun 
nan jäseninä o li va t Ma x. Hagman, Pe kk a Mark 
kula ja Pen lli A la nko sekä sy ksy n aikana arbore
lllmin omistajan, Diakonissa la itoksen edustaja. 
Pa ikalla oli työs kente le t:n ässä lauan taina II j a 
s unnuntaina 22 he nkilöä. Valmi sta kiviwhkall a 
pää ll ys te ll yä po lku a saa tiin aika iseks i 600 m j a 
polku-uraa e hdittiin ra iva ta200m verran. 

Paikalliskerhot 

Seuralla on v ii s i pa ik a lli skerhoa. jotka j ärj es ti 
vä t vuoden 1990 a ika na omaa ohje lmaa mm. re t
kiä. kokouk sia. kursseja ja illanvi e ttoj a. Ke rho
jen yhteyshenk il ö ill ä to imi va t Keski -Suo m e n 
ke rh ossa MMM Marj a tt a Uosukainen , Keski-Uu
denmaan kerhossa ho rtonomi Ai la Tarva ine n, 
Lo un a is -Suomen kerhossa y lipuutarhuri Arno 
Kasvi ja LuK Ma uno Yli-Pieti lä sekä Oulun ker
hossa puutarha-amanu e nss i Mirja Siuruaine n. 
Tampereen paika lli ske rho lope tti toimintansa. 
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mult a paikalliskerhojen lukumäärä pysyi sama
na. kun Rauman ja sen ympäris tön tarpeita varten 
perustett iin Läns irannikon kerho. Uudessa ker
hossa toimivat yhteyshenkilöi nä Vesa Muurinen 
ja Jarmo Serola. Pa ik a lli ske rho vas taavana toimi 
Aila T arva inen. 

Seuran tiedotustoiminta 

Vuoden puu -j uli stei ta ehdittiin julkaista vuoden 
1990 aikana kaksi kappaleita. Huhti kuussa jul 
kaistiin 12.ju li s te 'Raita' j a vuoden lopu ll asyys
kokouksessa Vuoden puu 1991 'Tuom i· . Juli s
tee t piirsi Marja Koi s tinen ja käy tännön järjeste
lyistä vastasiva t Kaija Rantala ja Aila Tarvainen. 
OKO:n sponsoro imaa raitajulisteita painettiin 
1000 kpl ja Pirkka-Hämeen metsälautakunnan 
sponsoroimaa tuomijulisteita 800 kpl. Julisteita 
jae ttiin vapaakappa le ina er i yhteisöil le ja laitok
sille sekä myytiin mm. seuran tilaisuuksbsa. 
Metsäkirjaston ·Avoi met ovet' -Ii laisuudessa 
11 .9. 1990 o li va t kaikki Vuoden puut näyttävästi 
esil lä. Seuran kirjaa. Suomen puu- ja pensasl-as
v io ta, myy tiin vuoden aikana 411 kpl sidouun a 
ja 240 kpl nido!luna e li yhteensä 651 kpl. 

Sorbifolia- lehti ilmes ty i ne lj ä kertaa yhteissi
vumäärän o ll essa 208 s iv ua. Lehtee n kirjo illi 33 
henkilöä. yhteensä 43 artikkelia. Päätoimillajana 
toimi Risto Murto. toimi ll ajana Penni Alanko ja 
toimitussihteerinä Lee na He lynranta. Toimitus
kuntaan kuuluivat lisäksi Aune Koponen. Tapio 
Lindholm. Jouni Miko la. Jaakko Nurmi ja Kaija 
Rantala. Lehti postitettiin kaikkiaan 163-l osoit
teeseen. joista ulkomailla o li 28. Vapaakappalei
ta ja julkaisuvaihtokappa lei ta lähetelliin koti
maassa 76 osoil!eeseenja ulkomailla 28 osoinee
seen. Lehden painosmäärä o li numeroissa 1-
4/1990 2000 kp l/ nro . Le hdellä o li 26 vuositilaa
jaa . 

Muu toiminta 

Seuran kirjasto j a tko i toi mint aa nsa He lsingin 
y li opis ton kasvitieteen laitoskirjaston yhteydes-

Vuosikokouksen kuulumisia 

Dendrologian Seu ran v uos ikokous pidelliin Hel
si ng in y li op is to n kasvitieteen la itokse ll a keski
viikkona 13.2 .1 991. Ko kouk sen puheenjohtajana 
toimi jo perin teises ti Mikko Yl änen . sihteerinä 
Arja Te rvo ne n. Paikalla oli 33 seuran jäsentä. 

Vars inai se t vuosikoko usasia t käsiteltiin suju
vast i ja kaikessa sov ussa . Arja Tervonen esineli 
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sä. Vuoden 1990 aikana seuran ki rj as to kart tui 
etupäässä entisten vaihtoyhteyksien av ull a . mut
ta saatiin myös kaksi uulla vaihtoyhtey tt ä. 

' Paksut puut' -tutkimuksessa jatkel! iin Suo
messa kasvavien suurten puuyksilöiden kartoi
tusta ja mil!austa iilo Karhun toimesta edelli 
seltä vuodelta jääneen Suomen Luonnonvarain 
Tut kimussää tiö lt ä saadun apurahan turv in. Ke ni
tätyöt saatiin näin ollen loppuun. 

Seuran jäsenistö 

31. 12.1990 seuran jäsenmäärä ol i 150-l henkeä. 
Näistämaksavia vuosijäseniä oli II 08. opiskeli
joita 296. ainaisjäseniä 87 ja kunniajäseniä 1. 
Maksavista jäsenistä oli ulkomailla 12. 

Vuonna 1990 ei jaettu apurahoja. mu tt a sen 
sijaan muistelliin 10.-l. seuran hallituksen jäsen
tä ja pitkäaikaista aktivistia Max. Hagmania hä
nen jäädessä hyvin ansaitulle eläkkeelle . Hallitus 
jä rjesti Maxille pienen kahvitilais uuden. jossa 
paljastelliin Maxin muotokuva . Tapio K. Ka llion 
ja kunniajäsen Leif Simbergin merkkipäiviä 
muistelliin. 

Talous j a va rainhoilo 

Tilintarkastajat olivat Arto Sopanen KHT ja 
Mikko Ylänen sekä varatilintarkastaja t Kaj Fri
man ja Axel Tigerstedt. 

Tuloslaskelma osoilli. että seura lla oli jäsen
maksutuloja 26.205 mk ja korkotuloja 5.757.2 1 
mk. Tilikauden tulo> oli 3.302.81 mk . Osa lehden 
kuluista peitelliin Suomen Akatemian 20.000 mk 
apurahalla. Suurpuuopasrahastoon rahastoitiin 
80.000 mk vuoden lopussa. Suurpuuopasrahas
tossa oli vuoden lopussa rahaa 190.437.42 mk. 

Toimintakertomus on hyväksyuy hallituksen ko
kouksessa 30.1.1991 

urmijärvellä 30 . 1.1991 
A1ja Terl'onen. sihteeri 

vuoden 1990 toimintakertomuksen, joka julka is
taan tässä lehdessä (yllä). Varainhoitaja Elina 
Härkönen selviui seuran viime vuode n tulot ja 
menot. Tilinpäätös oli kaikkien iloksi positiivi
nen. kiitos lähinnä Suomen puu- ja pensaskasvi
on hyvän myynnin. Elina esilleli myös vuoden 
1991 talousarvion. Siitä voisi mainita Suomen 
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puu - j a pe nsaskasvian uu s itun pa ino ksen , Sorbi 
fo lian ja ma hdo lli s te n muide n julka isujen toi mit 
tami seen hankill av iin ATK-l a iu e isi in va rat un 
40.000 mk:n mää rära ha n. So rb ifo lian to imiu a
mine n kä y j o ustavamma ks i uus ie n lai n e ide n 
avull a. samoin e mi stä suurempi osa työs tä voi
daa n te hd ä omin vo imin, mik ä ti e tää myös raha n 
sääs töii. 

Jouni Mik ola ken oi a lkaneen vuode n to imin
tas uunn ite lmas ra. Siih e n mahtuukin mo ne nl ais ta 
IOimintaa: ko koontumi sia. retki ä, pui sto käve lyi
tä .. Ilmoituk se t e ri ta pahtumi sta pyrit ää n jul 
ka ise maa n So rbifo li assa hyvi ssä aj o in . 

Ha llituksen ko koonpa noa muut e uiin jo nk in 
ve rra n. Ka ik ki ko lme sääntöj e n sa llim aa ka ut 
taa n seura n puheenj o ht aj ana a ns io kkaas ti to im i
nut Jo uni Mik o la lu ovutti puheenjo htajan nuijan 
se uraaja lleen. Tapi o Lindho lmill e. Kiit os Jounil 
Ie hyväs tä työs tä j a me nes tys tä se uran uude ll e 
"" kipparill e"" ! Hallituk sen uus ik s i j äseniks i to ista 
ke naa e rovuo rossa o ll e ide n iil o Ka rhun ja T a
pio Lindho lmin tilall e valiniin Aulikki Ka uppil a 
j l! Pe te r Ti ge rstedt sekä e roa pyy tä nee n Mikk o 
Ko iv is toi sen til a ll e Hannu Airo la. Ha llitu kse n 
muut j äse ne t j atk ava t ede llee n. M yös seu ran 
muut toimihe nkil ö t j a tkava t työ tää n. 

Japanin matka 

Koska hallitukse lla ta i j äse ni stöll ä e i o llut muit a 
koko ukse lle es ite h ä vi ä as ioita . Timo Koponen 
j a tko i o hje lmaa se ura n e lo-syyskuu ssa to te ute t
ta van Ja pa nin m atka n ko hte ide n es iu e ly ll ä. Mar
ka la is ill e o n lu vassa monipuo line n j a va rmas ti 
ikimui s to ine n vi e railu. Re tkio hje lm assa o n mm . 
tutustumine n Ja panin oroboreaa li seen kasv illi 
suu svyö hy kkeeseen Ho kka idolla . kurki sru s o ro
arkti seen vyö hykkeeseen , hikoilu a lämpimä n 
te mpe raatti sessa ilm as tossa, käynti a ina kin ka h
de lla tuli vuore lla , lukui s ia te mppe lipuut a rhoja j a 
- sa mmall a kso no min j ä rj es tämästä re tkikun 
nas ta kun on kysy mys - myös v ie ra ilu kuu 
lui sassa Kokederan sammallemppe li ssä Kyo tos
sa. Puut j a pe nsaa t ovat tiet ys ti e rit y isko hte ina: 
Ja pa ni ssa o nkin runsas j a mie le nkiin toi ne n puu
vani s laj isiO. Aune ja Timo Ko posen mo ne t he n
kil öko hta ise t suht ee t j a j a panin ki e len tai to ta
kaava!. e ll ä re tki o n ta va lli sta ruri stima tkaa mo
nin ve rro in am o isampi . Minun li säksen i monia 
muit a kin '"ra nn a lle jääv iä'" varm as ti ha nn itt aa . 
e u ä nä in hyvä ti la isuu s o n j äte llävä käy ll ämä n ä! 
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Viljeltävien puu vartistennimeämisestä 

Ill an lopuks i Pe nni Al a nko ke n o i puuvani s ien 
vi lje lykasv ie n nimeämi ses tä. Es it yksen pääaihe, 
vi ljelylajikke ide n nimi stö, he rälli vilkkaan kes
kuste lun. Pe te r Tige rs tedt es illi pa inokkaa na 
ka nt anaa n, e tt ä lajike nime n käy ttöön ott amine n 
ede ll yu ää aina kas vinj a lostajan työpanosta: va 
lintaa , mahdolli s ta j a losrus työtä, kloonauk sen j a 
ve n a ilun muihin lajikke is iin. Suomi a ll e kirjoit
taa mahdo lli ses ti j o vuode n pääs tä kan sain väli
sen kas vinja lostu sta kos kev an sopimuk sen 
(U POV ). Tä mä n j ä lkeen kas vinjal ostaja saa 
myös me ill ä te kij ä no ike ude n lajikkei s iin , s ii s j a
lostus työnsä tulokseen . 

Keskuste lun a ika na kävi se lv äks i, e tt ä kasv i
laj ikke iden nimeämi sessä on v ie lä pa ljon horju
vuulla . T ämän v uoks i ta rv itt a is iin entistä se l
keämpi säännös tö. j o ta nouda tt ae n e päse lvä t tul
k inta tapa uk set vo it a is iin vä lltää . Yhte nä raj ata 
pauk sena no us i es iin s inikuu si (Picea pungens 
"Gi a uca "): laj ike tta o n li sä tt y s ie me ni stä, joll o in 
jä lke lä is tössä o n o llut puhtaaseen lajikkeeseen 
ve rrauu na hyv inkin po ikkea v ia yks il ö it ä . Tä ll a i
ses ta j ä lke lä istös tä va lituille, myy ntiin tulevill e 
ka nn o ille o li s i anne tt ava oma lajike nime nsä 
nä in onk in os iua in te ht y . Mutta kun jälke lä istöä 
o n myös ka upallu nime ll ä 'Gi a uca ' , on riko llu 
lajikkeiden nimeämissääntöj ä . 

Myös va rs in a isen ta ksonomi sen nimi stö n j a 
lajikenimi stö n rinna kk a ine n käy ttö kirvo illi 
monta puheenv uo roa. T ä tä nykyä li e nee luvalli s
ta käy n ää es ime rkik s i luo nnonva ra ises ta pirkka 
lankoivus ta muoto nimeä Berula pendu/a f . cris
pa ja v il je lyyn o te tu sta kannas ta lajike nimeä 
"Cri spa · . T ämä o n o mi aa n aihe uttam aan sekaan
nusta. To ivo ilavas ri täll a ise t ri stiriidat poi stuvat 
a ie mmin ma initun U POV-sopimuk sen myötä! 

Inno kkaa na la ine htinut kesku ste lu piti lopull a 
pää n ää kesken - a ihe tta va rm aa nkinoli s i riitt ä
nyt va ikk a myö hää n yöhö n. Lo puks i es ite ttiin 
toivomu s. e ttä De ndro log ia n Se uran kirj as toon 
hankina is iin uu s in pa inos ka nsainvä li s istä vilje
lykasvien nimeämi ssäännö istä. Toi vottav asti 
näi n käy kin , j o tt a seura n j äse ne t pääs is ivät pe
re ht ymää n ta rke mm in tä hän tä rkeään säännös
töön 1 Ensiav un saa Leena Häme t-Ahdin j a Pe ntti 
Alangon ki rjoitukses ta "Ti e tee lli se t nime t j a nii 
de n ant ami ne n· · (Puuta rh a 1989(6):434-437) j a 
tie tys ti myös Suome n puu - j a pe nsas kasv iosta (s. 
15- 18). -Mikko Piirainen 
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Länsirannikon kerhon toimintasuunnitelma 1991 

Toimintaa suu nnitte li va t Vesa Muurinen, Anssi 
Ryy nänen , Vilj o Vainio , Anna lnno la , Kai lmppu 
ja Jarmo Serola. 

Tapahtumat 

• 19.3. Es it e lmä K ES KAS-tutkimukses ta 
( Pe ntti A lanko) 

• 10.4. Hav upuiden tunni stam iskurss i (Sakari 
Hinne ri ) 

• 16.4. D iaes itys s iementen keruumatkas ta 
Neuvos to li itt oon 1990 (Aa rno Kasv i) 

• 6.6. Pui s tok äve ly Rauma ll a 

• Mahdo lli ses ti ( innostuk sen riittäessä) teem
me e lokuussa lauan taipäivän re tken johonkin 
e te läsuomalaiseen a rbo re tumiin. As iaan pa la
taa n kesän a ikana. 

• 7.9. Kokopäiväine n savott a retki Sarvilinnan 
arbore tumiin Kus ta v iin 

• 6. 11. Si sä tilai suu s , a ihe avoi n 

• Jo ulukuun a lussa vietämme yhte is tä pikku
joulua Rauman Puuta rha yhdi styksen kanssa. 

Kerhon yhteyshenkilöt 

Ja rmo Serola. 23950 Pyhä ranta. puh. 938-58 1 
35. 

Vesa Muurinen. 27320 lhode. puh. 938-43 1 
59. 

Puistokävely Raumalla 

Läns irann ikon kerho järjestää puistokävelyn Ra umalla torstaina 6.6. 
1991 . Kokoontuminen Kaupunginpuutarhalla klo 18.00 . 

Keski-Uudenmaan kerhon toimintasuunnitelma 1991 

Ke rhon vetäjinä to imiva t Tu omo Laila. Eero Pes
s i, Jo uni Rasi mus (uu s i), Arja Te rvonen ja Aila 
Tarva ine n. 

Tapahtumat 

• Retki keväiseen Porvooseen ja sen ympär is
töön. Su un nitt e lu ja ve täminen Mats Blom
be rg j a He ikki Linn a. 

• Vuoden puu -is llltus tilai suu s Järvenpäässä. 
Suunnitte lu yhdessä kaupungi n kanssa. käy
tännö n tote utu ksen va lmi s te lu Tuomo Laila 
j a Pekka Hännine n. 

• Syys retki Hyv inkään se udull e puuerikoi
suuks ia katsomaan. Suunnittelu ja ve täminen 
Jo uni Ras imus . 

• lll an is tujai se t lop pusyksy ll ä. Suunnittelu Ai
la Ta rvai nen ja Eero Pess i. 

Tapahtumi sta ti edote taa n Sorbifo li assa ja jäsen
k irj eil lä ak ti visteil le . 

Kerhon yhteyshenkilöt 

Ho rto nomi Aila T arva inen , Uudenmaan Maa
ta louskesk us. Seutulantie l. 04400 Jä rvenpää. 
puh. 90-271 5622. 

Hortonomi Jouni Rasim us. Hyvinkään kau
punki. Pui stojaos. Suokatu l. 05800 Hyvinkää. 
puh. 9 1 +-252 2~5. 
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Keski-Uudenmaan kerhon kevätretki 

Keski- Uudenmaan kerho retkeilee Porvoossa lauantaina 11.5 .1991. Ko
koon num me klo 11.00 Porvoonjoen läns ipuolella Vanhan sillan vieressä 
olevalla pysäköinti paikalla tykin luona. Liikumme omilla auto illa ja kävel
len. Lisätietoja : Heikki Linna , puh . 915-30 104. 

Vuoden puu -istutustilaisuus Järvenpäässä 

Kesk i-Uudenmaan kerh on Vuoden puu -puistikon istutustilaisuus jälleen 
kerran tiistaina 28.5 .1991 yhdessä Järvenpään kau pungi n kanssa . Ko
koonnumme klo 18.00 Pitkäpuistossa Kinnarin kaupungin osassa (ks . 
HPY karttalehti 87 ). Asian käytännön järjestelyistä vastaavat Tuomo Laila 
ja Pekka Hänninen . 

Ruotsalaisten dendrologien toiminnasta 1991 

Sorbifoliassa on oll ul 1apana julkaisla Ii ewja 
naapurimaam me dendrologien se uran , Förenin
gen för dend rologi och parkvå rd. 1oiminnas1a. 
Onhanme ill ä jo van has1aan läheisemmäl su hlee l 
lähä n de ndro log iseen seuraan ku in muihin vas
Iaav iin yhd is lyks iin. Usea! se uramme jäsene l 
kuuluva! myös Iähän yhdi slykseen. Jäsenmaksu 
vuode ll e 199 1 on 125 :- R uo1sin kruunua. muilla 
perheenjäsenillä ja opiskel ijoi ll a 40:- (edell yn ää 
op iske lijawdis lu ksen joilain dendrolog iaa n liil
lyvä l!ä a la lla ). 

Ru01 sa la is1en dendro logien 1oimin1a on pe rin
Iei sen vilkas la myös ku luvana vuonna. Vuosiko
kous oli maa liskuun a lussa . V uos ikokouksen j ä l
keen kokooilllU!liin nau u imaan pe rime islä ' den
dro logmiddag ·-päivä lli siä, jonka la isla perinne l
lä e i me ill ä ole muodoslu nu l. On kiin lo isaa ha
va i!a , euä myös ruo lsa lai se l oval keks inee l Vuo
de n puu - idean - kuluvana vuonna o n Vuoden 
puuna le hmu s (Tilia sp. ) . T ä!ä vanen o n perus
le llu opinlopiiri. jossa le hmu s käydään läp i niin 
kasvi 1 ie lee ll i ses l i. k ull!u u ri hi slo ri a ll ises1 i kuin 
kirjalli suude n ja re lkeil yjenkin avu ll a. Seuran 
halli!us loivoo Vuoden puusla muodos!U van lra
dilion . Mi ssää n e i kuil enk aa n sano la. mikä leh
mu s laji o n va linu Vuode n puuksi! Yhdi s1ys jul
kai see vuosikirjaa (sen saa jäsenmaks ua vas
laan), joka länä vuonna il mes1yy vasla syksy ll ä 
vii me j a Iämän v uoden kaksoisnumerona. Viime 
vuonna ilmes1y i T o r Ni!zeliuksen englanninkie-

Iinen julkai su 'The Ull ung rowan ', jola saa yh
di slykse llä hin 1aan 40:- Sk r. 

Seuran muu!oimin la alkaa 25.4 . kevä!relke ll ä 
Hagapa rk -pui s loon , joka on suo mala is ill ek in 1 ul
!U ainakin ku ul uisas ia pe rhos!a los laan. T o uko
kuun 9.-11. pä ivinä lehd ään re lke il y Skooneen. 
Sie ll ä lulus lulaan meikä lä islenkin dend rolog ie n 
re lki en !Ulluihin kohlei s iin , k ulen Ni! ze li uk sen 
Väx!O rpiin , Hallands Väderö-saareen ja Norrvi
kenin puul a rhaa n. Seuran ulkomaanmalka suun
lauluu enli e ll e l! ä-Saksan a luee lle 13.-25.5 . 
Ohjelmassa on monia k uul u isia puiswja , mm . 
Sanssouc i Po! sdamissa ja Muska un puis lo. 

Tukho lmassa Iu!U slu laan 1.6. Dronninghol
min pui sloon, 12.6. Ekebyhovsparken-pu isioon 
ja 1.8. Rosenda lin puu!i!rhaan Dju rgå rde nissa . 
Toinen maakunlare lki 23.-25 .8. ul olluu Da larna
maak ulll aa n, ja sen aikana käydää n mm. Axel 
Munlhe n Hildas holmissa ja paluuma!ka ll a Ekol
sundin arbo re!Umi ssa. Lokakuu ssa pide!ään kak
sipäiväisel Ieemapä iväl aihein aa n Vuode n puu , 
lehmu . ja hi s10riallise1 puis lol. Pe rinl e inen jä
semen kesäkuvien kalseluilla o n vielä syksy llä 
15.1 1. 

Jos haluaa osa lli s lu a ru01sa la isen s isa rseu
ramme Io iminlaa n , voi Iilai suuks iin osa lli s lll a ol
Iamalla yh1 ey u ä Inga J ungs ied i iin, puh. 990-46-
8--663 0803. Sorbifolian Ioimiwkse l!a la i De n
drologian Seuran si hlee rillä vo i saada kopion 
1arkemmas1a Ioiminlas uunnil e lmas la . 

- Pen11i Alanko 
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Puistokävely Helsingissä 

Dendrologian Seuran keväisellä puistokävelyllä tutustutaan Herttonie
meen ja Laajasaloon Flooran päivänä, maanantaina 13.5.1991. Kokoon
tuminen Herttoniemen kartanon puistossa klo 17 .00. Paikalle pääsee 
Herttoniemen metroasemalta kävellen (n. 1 km) tai busseilla 84-88. 

Lounais-Suomen kerhon kevätretki 

Lounais -Suomen paikalliskerhon kevätretki tehdään Särkisaloon , Turun 
maan eteläkolkkaan lauantaina 25 .5.1991. 

• lähtö linja-autolla Tuomiokirkon kupeelta klo 8.00 

• Salon rautatieasema klo 8.41 (junayhteys Hki klo 7 .02) 

• yksittäiskohteita Perniössä 

• saarnea, pihtakuusia ja lehtikuusia Förbyn Kåtassa ja Vähämaalla 
(kaikki ennen käymättöm iä kohteita) 

• Förbyn kartano , Jungfrubergskullen 

• lounas ravintola Miocinassa 

• lauttamatka Nixor - Utö - Pettu 

• T. Ranckenin kuuluisat Thuja plicata -istutukset, kaikkiaan neljä koh-
detta 

• edustavia jalopuuistutuksia 

• Salon rautatieasema klo 17.41 (j unayhteys Hki klo 19.25) 

• Turku noin klo 18.30 
Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla seuran postis iirtot ilille 419 

92-1 mk 100,-. Maksukuittiin ehdottomasti nimi ja merkintä "Lounais 
Suomen retki ". Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.5.1991 , myöhästy
neille ei voida taata lin ja-autopaikkaa. Tarkemmat kyselyt arki-iltaisin: 
Robert Rainio , puh . 924-576 52 . 

Pajujen tunnistamiskurssi Turussa 

Lounais-Suomen kerho järjestää pajujen tunnistamiskurssin Turussa 
13.-15. syyskuuta 1991 . Opettajina ovat Unto La ine (Suomen luonnon
varaiset pajut) ja Kari Järventausta (pu istopajut). Ilmoittautuminen tou
kokuun loppuun mennessä Irma Rytkö lälle , puh . iltaisin 921-397 998 . 
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Kiivi (Actinidia deliciosa) ja sen sukulaiset 

SoiliStenroos 

Stenroos, S. 1991: Kiivi (Act inidia deliciosa) ja sen sukulaiset (Kiwifruit (Ac tinidi a 
deliciosa) and it s relatives).- Sorbifolia 22(2):55-61. 

Kiwifruit (Actinidi aceae), with it s origin in China and roots in New Zea land, has 
ga ined enormous success a ll over the world in a very short period of time . Kiwifruit 
is a deciduou s, dioec ious, woody climber, whose se lected and improved c ultivars 
a re g rown mainly in ew Zealand, but also in Europe and the United States. The 
fruit itself (organologically a berry ) has a very hi gh nutritive value on virtue of its 
large amounts of ascorbic acid and iron, plus some o ther vitamins and minerals. 
Some of the rel ated species in the genus Actinidia, though bearing edible fruits , a re 
mainl y used for their decora ti ve value. 

Soili S1enroos , Helsingin yliopisian kasvilieleen lailos, Unioninkalu 44, 00170 
Helsinki 

Systemaattinen asema ja levinneisyys 

Laikkuköynnösten sukuun ( Actinidia) 
kuuluu n. 60 lajia ja yli sata takso nia 
(Crowhurst ym. 1990). Suku on tak
sonom isesti melko selvärajainen, mut
ta lajeja on use in vaikea erottaa, ja nii
den s isäinen vaihtelu on runsas ta . Sel
vityksiä on tehty lukui s ia , mutta ratkai 
sematta jääneet ongelmat lupaavat nii
tä li sää (Ferguson 1984). Laikkuköyn
nöskasv ien heimoon (Actinidiaceae) 
kuuluvia muita sukuj a ovat ainakin 
Clematoclethra (Aasia) ja Saurauia 
(subtrooppinen ja trooppinen Aasia ja 
Amerikka) ja mahdollisesti myös Sla
denia (Burma ja Län si-Kiina; Eng
strand 1980, Ferguson 1984). Heimon 
systemaattinen asema on kiistanalai
nen: ·se on s ijoitettu vuoroin Ericales- , 
Theales- ja Dilleniales-lahkoihin , joi s
ta ens in mainittu lienee todennäköisim 
min oikein (Engstrand 1980, Crow
hurst ym. 1990). Kiivi (yang-tao, mi
hou-tao, monkey peach, Chinese goo
seberry, kiwifruit, kiwi, Chinesischer 
Strahlengr iffel) , nykytaksonom ian mu
kaan Actinidia deliciosa (A. Chev.) 

C.F. Liang & A.R. Ferguson var. deli
ciosa, on sukunsa ylivoimaisesti tunne
tuin ja taloudelli ses ti tärkein laji. Se 
kuvattiin alunperin nimellä A. latifolia 
var. deliciosa, sijoitettiin myöhemmin 
laj iin A. chinensis (var. deliciosa) ja 
tuli sittemin laajalti tunnetuksi nimellä 
A. chinensis var. hispida (Crowhurst 
ym . 1990) . 

Laikkuköynnösten levinnei syyskes
kus on Lounai s-Kiinan vuoristossa, 
mutta suv un lajeja tavataan Siperiassa, 
Japanissa , Indokiinassa, Thaimaassa, 
Intias sa, Malesiassa sekä Indonesiassa. 
Kiivi on luonnonvaråinen suurimmassa 
osassa Kiinaa, mutta yleisin se on Län
si-Sichuanin, Etelä-Gansun ja Länsi
Hubein maakunni ssa (Ferguson & Lay
Yee 1983 , Ferguson 1984 ), etenkin 
Jangtse (Chang Jiang, Yangtze) -joen 
laaksossa, missä sitä kutsutaan nimellä 
"yang-tao" (Bärtels 1989). Luonnon
varaiset laikkuköynnökset kasvavat 
runsasravinteisissa havu- ja sekamet
sissä sekä metsänreunoissa, usein joki
varsilla . Ne köynnöstelevät puiden !ar
voi hin , kiertelevät aluskasvillisuudes-
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sa tai muodostuvat avoimill a j a ki visi l
lä paikoilla pensa mais iks i (kuva 1). 

Näyttäviä köynnöksiä 

La ikl}uköynn ökset ovat moni vuot1s1a, 
kesäv ihantia , kaksikotisia köynnöksiä 
ta i rennosti kasvav ia pensa ita. Köyn
nöksen kasvu voi o ll a voimakasta -
jotkut lajit kasvavat pituutta useita 
me trej ä vuodessa. Kiivi voi tulla 10 
me trin mittai seks i, j a kymmeni ä vuosia 
va nh ojen köynnösten (vo ivat e lää y li 
50 vuotta) puutunut ty vi voi olla läp i
mitaltaan monen käs ivarren paksuinen 
" runko" . Lehde t s ijaitsevat kierteisesti 
j a niiden lapa on s uuri (jopa 20 cm) 
etenki n nuorissa köynnöksissä. Täys i
kasvuisessa kiiviköynnöksessä vo i olla 
2000-3000 lehteä. Kärhiä e i ole , mutta 
versojen kärj et voivat ki e rtyä vo imak
kaasti tuen ympäri (Fe rg uson 1984, 
Vie tmeyer 1987 , Hämet-Ahti ym. 
1989). 

Laikkuköynnösten kukinto on lehti
hankainen viu hko, kukat ovat yks ineu
vois ia (harvoin kaks ineuvo is ia) ja nii
den y leensä viisi le htinen te riö o n va l
koinen , punertava tai hieman kellertä
vä. Kukissa on hyvä, mie to tuoksu, 
mutta ne e ivä t e ritä mettä. Kii v in hede-
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Ku va 1. Laikkuköyn
nös laji Snow-vuorella, 
Taiwanilla.- Valoku
va tammiku ussa 1988 
Soili Stenroos. 

Fig . 1. Acrinidia sp. on 
the Snow Mounta in , 
Tai wan. Pho to
graph in Janu ary 1988 
Soili Stenroos. 

kukassa on hete itä pitkält i to ista sa taa. 
Myös emikukassa on heteitä , mutta ne 
e ivät tuota siitepö lyä. Emikukassa o n 
y li 30 em iä, jotka ova t tyve ltää n yhdi s
tyneitä. Sikiäin on kehänpää llinen. He
dekukissakin on surkas tunut emiö -
jo idenkin hedekukkien on tode ttu ky
kenevän itsepölytykseen j a tuottamaa n 
pien ikokoisen hede lm än (Fe rg uso n 
1984, Hämet-Ahti ym . 1989). Sukuni
mensä laikk uköy nnökset ovat saa neet 
emikukkien tähtimäisen e mikimpun 
mu kaan (kre ikankie linen sana ak ti s = 
va lon säde) . 

Uuden Seelannin kii v ivilje lmill ä 
tehtyjen tutkimusten perusteella ai na
kin 150 hyönte is1aj ia toimii kukkien 
pölyttäjinä , joskin tärke impi ä ovat me
hil ä iset j a kimala iset. Luonnonvara isen 
kiivin pölyttäj is tä e i o le ti e toa, mutta 
Kiin an kiiviviljelmil le on viety mehi
läis iä varmi stamaa n riittävä pö lytys 
(Fergu on 1984). 

Hedelmä- vihreää kultaa 

Kii v in vilje ly on tehn yt U udessa See
lanni ssa enemmän miljonäärejä kuin 
mikään muu m illoinkaan aika isemmin 
(Vietmeyer 1987) . Sen menestys tari
nan vois i sanoa o levan ve rtaa nsa va i!-
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Ia. Ta rina a lkaa Kiinas ta, mi ssä e nsim
mäi set ma ininnat hede lmän käytös tä 
löy tyvä t y li 2500 vuode n takaa (Fer
guson & Lay-Yee 1983) . Lu o nno nva
rai se t hede lmä t, j o ita kutsuttiin nimell ä 
"mihou-tao", " monkey peach" ta i 
"ya ng- tao", ovat pi e ni ä ja suhtee lli sen 
kov ia , mutta ede ll een niitä ke rätää n j a 
myydää n tore ill a . 

Tämän vuos isadan a lu ssa kasv in s ie
me ni ä v ie tiin Uuteen Seelantiin j a ja
los tu s a lko i no in vuo nna 1904 (Viet
meyer 1987). Koko nyky in e n tuo tanto 
on o ikeastaa n pe rä is in yhd e n lajin yh
de n muunnoksen yhdestä k loo ni sta -
j a los tu smate ri aa l i na o li vuos isadan 
a lussa va in 30-40 y ks il öä (Fe rg uson & 
Lay- Yee 1983, Ferguson 1984). 1930-
luvull a uusisee lantil a iset onni stui vat 
tuo ttamaa n a ika isempaa s uuremman ja 
aromi kkaa mman hede lm än, jota a let
tiin kuts ua nime ll ä " Chinese goose be r
ry" (Vi e tm eyer 1987). Eurooppaa n he 
de lmi ä las ta ttiin Uudesta See lanni s ta 
vuonna 195 3 (Lontooseen) j a Yhdys 
valto ihin vuonn a 1962. Ka upankäy n
nin vauhdittamiseks i uu s isee lantil a iset 
o liva t keksineet hede lm ä ll e uude n , y ti
mekkäämm än j a m yyvämm än nime n 
" ki w ifruit". " Kiwi " o n o ikeas taa n mao
ri e n antama nimitys Uude n Seelannin 
kansa lli s linnull e, jo ka ka rvama is ine, 
ruske ine hö yhe nin een mui stuttaa ulko 
näöltää n tätä hede lmää (B ärte ls 1989). 
Vars in a ine n suursuo sio a lko i 1980 -lu
vull a, joll oin kii v i s iirty i rav into lo id e n 
j ä lkiruoka li s to ilta tava lli s iin ka up poi 
hin koke iltavaks i j a ma is te ltavaksi. 
Kiivin kehitys villi s tä kan tamu odos ta 
myy ntitava raks i on s ii s kes tänyt vä 
hemm än kuin 100 vuo tta ! 

Organo log isessa mi e lessä kii v in he 
de lmä o n m arj a. Luo nnonvara ine n he 
de lm ä o n muutaman senttim etri n pi tu i
nen, koo ltaa n j a pinnan ka rva isuude lta 
va ihte leva . Hede lmämall on vä ri o n 
vihreä ta i vihe rtävä n ke lta ine n. Vilje l
ty hede lmä o n j o pa 8 c m p itkä j a 5 cm 
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leveä, pino a ltaan ru skea j a lyhytkarva i
ne n j a sen hedelmämaito on pullonvih
reä ta i hi ve ne n ke lle rtävä . M yö s puna
ma Jto is ia lajikke ita on onni s tuttu j a los
tam aa n. Kiivin s isä ltämät pi enet , mu s
tat s ieme ne t ovat syötäv iä j a niitä o n 
myy ntik e lpo is issa hedelmi ssä 1000-
1200, j opa 1400 ka ppa le tta ( Fe rg uson 
1984, V ietmeyer 198 7). 

Verra ttuna ns . pe rinte is iin hede lmiin 
(ome na, pää rynä, pers ikka, a ppe ls iini ), 
kii v in rav in toarvo on e rinoma ine n. 
Etenkin askorbiinihappopito is uus on 
huo mattava n korkea : 300 mg 1 100 g 
(tuo re pa inos ta), jo idenkin köynnös te n 
hede lmi ssä j o pa 400 mg 1 100 g . Yks i 
hedelm ä sii s riittää pä ivä n C-vitami i
n itarpeeseen. M ui sta v itamiine is ta vo i
daa n ma inita A- vitamiini , ti amiini , ni a 
siini j a ribofla viini . Keskimäärä is tä 
e nemm än kii v issä on ra utaa, mag nes iu
mi a, fos fo ria j a ka liumia. Orgaanis is ta 
hapo ista tä rke imm ät o va t s itruuna-, 
ome na- j a k iinahappo, joi sta viimeksi 
mainitun pito isuus on muihin hede l
miin ve rratt una erittä in ko rkea . Kuitu
pito is uu s on s uu r i ja ka ioripitoisuu s al
ha ine n . Kol es te roliaja natriumia e i o le 
(Ferguson 1984, Vi e tmeyer 1987, Bä r
te ls 1989). 

Kii v in hie no , v ihreä väri jo htuu ko r
keas ta k lo rofy llipito isuudesta (vas taa 
raakaa tomaatti a) . Karote no ide ista a i
nakin ~- karo teeni , lute iini , v iol aksan
t iini , neoksantiini j a neokromi tunne
taan. Li säks i kii v issä on pi e niä mää ri ä 
n. 30 muuta karo te no idi a . K a ro te noid i
e n ko kona ispito isuu s o n 0,6- 0 ,8 mg 1 
100 g tu orepainosta. 

Kii vi n s isä ltämi ä a romi a ine ita ova t 
e tyy l ib utanoaatt i, heksanaa l i j a t rans 
heks -2-enaa li . A romi e i o le voimakas, 
m utta erity isen luonteenomaine n. 
Myös kei no teko ine n kii v ia romi on j o 
ke hi te tty. Li säksi kii vi s isä ltää run
saas ti e ntsyymi ä j ota n im ite tään akt i
ni diks i. Ak tin idi on sam anka lta in en 
kuin papa ij an papa iini , f iikuksen f ik ii -
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ni tai ananaksesta saatu bromelaiini, ja 
sitä käytetään lihan mureuttamiseen . 
Kiivin siemenet sisältävät 15 % proteii
nia ja 34% öljyä, mutta tärkkelys, alka
loidit ja tanniini puuttuvat (Ferguson 
1984). 

Viljely 

Maailman kiiviviljelmät ovat käytän
nöllisesti katsoen lähtöisin yhdeltä ai 
noalta uusiseelantilaiselta tilalta , vuo
sisadan alusta . 1940-luvulla kaupallis
ten vilje1mien ala oli Uudessa Seelan
nissa alle 40 haja 1980-luvun alussa yli 
8000 ha (Ferguson & Lay-Yee 1983). 
Päätuotanto tulee pohjoissaarelta. 
Vuonna 1986 yl i miljardi kiivihedel
mää kuljetettiin Uudesta Seelannista n. 
30 eri maahan. Näiden lisäksi yli 10 
tonnia vuodessa menee vientiin säilyk
keenä, kuivattuna , mehuna ja pakastee
na. Joka vuosi istutetaan tuhansia heh
taareja kiivitarhoja yli tusinassa maas
sa. Vuoden 1985 tilastojen mukaan 
tuottajia ovat: Uusi Seelanti (68 %), 
Yhdysvallat, enimmäkseen Kalifornia 

Kuva 2. Kiivilajikkeita: vasemmalla 'Hayward' 
ja oikealla 'Bruno'. Piirrokset Fergusonin ja 
Lay-Yeen (1983) mukaan. 

Fig . 2. Kiwifruit cul ti vars: 'Hayward 'on the left 
and ' Bruno' on the right. Drawin as accord ina to 

Ferguson & Lay-Yee (1983). 
0 0 
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(12 %), Japani, Ranska ja Italia kukin 
6% ja muut 2%. Kuluttajia puolestaan 
ovat: Japani (25%), Saksa (24%), muu 
läntinen Eurooppa (16 %), Yhdysvallat 
(12 %) , Ranska (7 %) ja Uusi Seelanti 
(5 %) (Vietmeyer 1987). Myös Kiinassa 
viljellään kiiviä jonkin verran (lajik
keet tuotu Uudesta Seelannista) , mutta 
luonnonvaraisiakin hedelmiä kerätään 
(Ferguson 1984). 

Viljellyistä lajikkeista ylivoimaises
ti suosituin on ' Hayward ' (95 %), joka 
on suurikokoisin (50-100 g; kuva 2). 
Jonkin verran viljellään myös ' Bruno' 
-nimistä laj iketta , mutta muita (esim. 
'Abbot ', 'A IIison' ja 'Monty ') tuskin 
lainkaan ( ihoul 1976 , Ferguson & 
Lay-Yee 1983 , Crowhurst ym. 1990). 
Vientiin menee lähes yksinomaan 
' Hayward ' lajiketta. 

Yksi hehtaari köynnöksiä tuottaa 
vuosittain 20-25 tonnia hedelmiä, ja 
yksi köynnös säilyttää tuottavuutensa 
25-30 vuotta (Nihoul 1976). Köynnös 
tekee ensimmäiset hedelmänsä vasta n. 
4-5 vuoden ikäisenä. Siemenestä kas
vattamalla saa yksinomaan tai lähes 
yksinomaan hedekasveja, ja satoikään 
tulo kestää kauemmin kuin muilla li
säystavoilla. 

Viljelmille on edullista, jos sade
määrä on korkea ja ilmankosteus suuri 
läp i vuoden. Viljelmät hyötyvät yleen
sä myös varjostuksesta, ja köynnösten 
raju leikkaus on edellytys hyvän sadon 
saamiseksi. Hyönteispölytyksen onnis
tuminen on myös tärkeä myyntikelpoi
selle sadalle. Riittämätön pölytys tuot
taa pienempiä, pyöreämpiä ja vähäsie
meni sempiä hedelmiä. Siksi esim. tuu
lisi lla paikoilla sijaitsevat viljelmät 
tuottavat pienempiä hedelmiä. Toisaal
ta taas hedekukkia lähimpänä sijaitse
vat köynnökset tuottavat suurimmat 
hedelmät (Ferguson 1984). Köynnös 
kestää melko hyv in pakkasta, mutta 
suuret lehdet ja nopea kasvu tekevät 
sen herkäksi tuulille. Se kestää huonos-
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ti veden puute tta j a vaa tii huole lli s ta 
tukemi sta . Valmi stunut sato poimitaa n 
käs in , hivenen raakana, j o ll o in hede l
mä t vo iva t oike in varastoituin a sä il yä 
6-8 kk . 

Kii v iä vo iva t va ivata kirvat, sukku
lamadot, lakastumi stauti ( Phytophtho
ra-s ieni ) sekä ha rmaahome. Vaikka 
vars ina is ia tauti epidemioita ta i pahoj a 
tuho la isia e i v ilje lmill ä olekaa n to ista i
seksi o llut , niiden uhka on a ina o lemas
sa, kun v ilje lyssä käy te tää n va in yhtä 
lajike tta (monokulttuuri ) . Li säks i hait
tapuo lena on , e ttä sa to va lm is tuu ly hy
enä a ikana . yky inen j alostus tä htää 
taudin kestävyy teen , mutta myös vä häi
sempää n vedentarpeeseen, tuulenkes
tävyy teen, kylmänkestävyy teen, nuo
rempi en kas vien hedelmäntuottoon , 
säännölli semmän muotois iin j a s uu
rempiin hede lmiin , vä hä isempää n kar
va isuuteen, suurempaan kl o rofy llipi 
toi s uuteen ja C-vitamiinipito isuuteen 
(Fe rguson & Lay-Yee 1983) . Valintaa 
on ehdit ty käy ttää vasta vä hän ja siten 
va in vähäi nen osa geeni va rann osta o n 
käy te tty hyväksi. Li säksi mone t lu on
non varai se t kanna t j a lähi sukui se t lajit 
ova t pote ntiaali ses ti hyöd ylli s iä vilj e 
lyä ja j a lostu sta aja te ll en (Fe rg uson 
1984) . 

Suo messa kiivin kasvatu s onni stuu 
hyv in es im . vihe rhuoneessa . Ennen 
idätys tä s ieme ni stä poi stetaa n hede l
mämaito huole lli sesti ja ne kui vataa n. 
Siemene t pa ine taan kevyesti multaan, 
pe ite tää n muovill a j a pidetään kostea
na (ky lm äkäs itte ly e i o le vä lttämätö n). 
Ne itävä t parissa viikossa, j o ll o in ti
heänä mattona kasvavat ta ime t ha rven
ne taa n. Köynnö ks iä kas te li aa n pehme
ä llä vede ll ä (sadeves i on e rityisen hy
vää) . Hede lm äsatoa s ilmäll ä pitäe n o n 
vii sa inta hankki a köynnö kse t ta imi 
myy mälästä (hede- j a emi kasv it myy
dään y leensä yhdessä). Jos s itten onnis
tuu saamaa n köynnöksensä kukk i
maa n, pö lytys on tehtävä käsi n , es im . 
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pienellä pensselill ä . Mutta ilm an kuk
kiakin kö ynnös on hy vin kaunis ja re 
heväkasvuisena täyttää he lposti piene n 
vihe rhuoneen. 

Käyttö 

Raikkaan aromin sa j a vitamiinipitoi
suutensa taki a kiivi on parhaimmillaan 
tuoreena. Sitä voidaan käy ttää jä lki
ruo kana , sa laate issa sekä ruoan j a le i
vo nna isten kori steena. Korkea hap l1<> i
su us säil y ttää hedelmämallon värin 
ha lka is tussakin hedelm ässä . Kiivi on 
kypsä, kun se kevyesti pa ine ttaessa an
taa hi eman pe riks i. Raaka hede lmä vo i
daan kypsyttää pari ssa pä ivässä h uo
neenlämmössä. Kypsyminen nopeutuu , 
jos hedelmät pannaan samaan pu ss iin 
es im . omenan kanssa (omenasta vapau
tu va e tyleeni kypsyttää) . 

Jo a iemmin mainittu entsyymi , ak
tinidi , sopii lihan mure uttajaksi: lih an 
ympärill e voidaan s itoa kiivinpaloj a 
mu utamaa tunti a ennen lihan valmi s
tus ta. Sen s ijaa n hyyte lö iden valmi s
tukseen tuore kii vi e i sove llu , kos ka 
aktinidi estää hyy te lö itymi sen. Kuu
mennu s poi staa aktinidin , mutta li sää 
hede lm än happamuutta (Engstrand 
198 0) . 

Kii vistä on myös tehty menestykse l
li ses ti v iini ä Uudessa Seelanni ssa (ku
va 3) . Viini on kevyttä ja hed e lmäi stä 
ja mui stuttaa aromiltaan hi eman Ries
ling-rypä lees tä tehtyä viini ä. Kii vivii
nin a lkoho lipi to isuu s on s uhteelli sen 
a lha inen . E rityisen s uos ittua tämä Uu
des ta Seelanni sta tuotu a lkoholijuom a 
on j apanil a is ten liikena isten keskuu
dessa, j o tka mie le ll ää n va litseva t sen 
pe rinte isten saken j a vi skin s ijaan 
(Vie tmeyer 198 7). Viini ä va lmi ste taan 
myös Kiinassa. 

Lu onnosta ke räämiensä hede lmi en 
li säks i ki ina la iset käy tti vät kasv in ver
sojen sisä ltämää Ii maa pape rinteossa j a 
li imana (Fe rguson & Lay- Yee 1983). 
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K uva 3. Uus isee lan tilaisen kiivivi inin etiketti. Fig. 3. Alabel of a New Zeala nd kiwifrui t wine. 

Kiivin sukulaisia 

Myös suom alaise t vo iv a t istuttaa puu 
tarhoihin sa laikkuköynnöksiä. Meillä 
menestyy kolme laji a : j apaninlaikku
köynnös (kru sbärsaktinidia; Actinidia 
arguta), kiinan1aikkuköy nnös (kame
leontbuske; A. kolomikta) j a mantsu
ri anl aikkuköynnös (kl ätte raktinidi a; A. 
polygama). Kaikki ko lme ovat ko tois in 
samoilta a lu e ilta , Itä-Ki inas ta j a Japa
ni sta, mi ssä ne kasvavat runsas ravi n
te isissa metsissä, usein j ok ivars illa 
(Hämet-Ahti ym. 1989) . 

Kiinanl a ikkuköynn ös on me ill ä kes
täv in . Se me nestyy e te läranniko lta a ina 
Oulun tieno ille ast i j a kasvaa vi iden 
metrin mitta iseksi (koti seuduillaan jo
pa 10m). Rehevän kasv unsa li säksi s i1 -

lä on koristee lli se t, kaks ivä ri se t lehdet, 
joiden va lkeat kärk ila ikut muuttu va t 
syksyä kohti pu nertav iks i. Ku ka t ovat 
valkeat , melko m itättömät, mutta hy
vän tuoks ui set. Kii na n1 aikkuköy nnök
sen marjat ovat ra ikkaan makui s ia, j os
kin pieniä ( 1- 1,5 cm). iiden pi nta o n 
kalj u ja väril tään ne ovat haa lean v ih
re itä ta i hieman kel lertäv iä (Puuppo
nen 1985, Hämet- Ahti ym. 1989, Phil 
lips & Ri x 1989). Marjomi seen ta rvi
taan yleensä sekä hede- että emikasvi, 
mutta kaks in euvois iaki n köy nnöks iä 
on olemassa. Ki inanl a ikkuköy nn öksen 
pääas ia llinen arvo on tois ta iseks i kui
tenkin sen koristekäytössä - se so pii 
hyv in esim. aitojen päälle, se inusto ille 
ja kiv ikkotarho ihi n. 
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Japaninl a ikkuköynnös menestyy 
vain Lounais-Suomessa. Sen hedelmät 
ovat suuremmat (2-2,5 cm), makeat ja 
hi eman hunajan makuiset. Väriltään ne 
ovat vihertävän keltaiset ja pinoaltaan 
karvattomat. Itä-Aas iassa köynnöks iä 
on vi lj e lty jo kauan, ja Neuvostoli itos
sa niiden v ilj e ly ja jalostu s on niin
ikään he rättänyt kiinnostusta. Muuta
mia lajikkeitakin on jo kehitetty 
(' Podsnaja ', 'Rannaja' ja 'Urosha in a
ja'; Engstrand 1980). Japaninlaikku
köynnökse ll ä saattaa hyvinkin olla 
merkitystä hedelmäntuottajana pohjoi
semm ill a a lu eilla, joilla kiivi itse ei 
menesty. 

Mants urianlaikkuköynnöksellä on 
k_iinanlaikkuköynnöksen tapaan val
koisia laikkuja le hdi ssään. Se menes
tyy va in Lounais-Suomessa ja sitä käy
tetään koristekasvina. Mantsurianl a ik
kuköynnök sen kukat ovat s itruunan ha
jui se t, ja j apanilai stutkijat ovat löytä
neet nii s tä y hdi s tettä, jonka vä itetään 
houkuttelevan kissoja (Nihou l 1976, 
Hämet-Ahti ym. 1989, Engstrand 
1980). 
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Dendrologian Seuran Oulun kerhon toiminta 1990 

Toukokuun 17. päivänä kerho järjesti kuudennen 
kerran Vuoden puun istutuksen. Istutus oli osa 
Oulun puutarhayhdistyksen , Kauppapuutarhalii
ton ja e rään o ululaisen sanoma lehden järjestä
mää Ainola-tapahtumaa . Maaherra Ahti Pekkala 
ja FL Tauno Ulvinen istuuivat raidat enti sen kas
vitietee lli sen puutarhan a lu eelle Hu pisaarten 
kaupunginpui s toon . Paikalla oli runsaasti ylei
söä. Myös kerholaisten ve tämään istutuksen jäl
keiseen puistokävelyyn Ainola-Hupisaaret -alu 
ee ll a osa lli stui usei ta kymmeniä ihmi siä. 

Uu tena toi mint ana kerho ll a oli toukokuu n 16. 
päivänä kevätsiivoustalkoiclen järjestäminen Li
mingassa, A lakes tiiän tilalla Kalle Arvolan arbo
retumissa. Kahdeksan kerholaisen li säksi talkoi 
s iin osa lli stu i myös muutama paikallinen avusta
ja. Siivoustalkoista on tarkoitus tehdä perinne. 
johon kerholaisten lisäk si järjestäjänä osallis tui
s i myös Limingan kunt a. 

Kerho oli mukana Dendrologian Seuran poh
joi seen suuntautuneen kotimaan retken suunni t
telussa j'l huolehti käytännön e tukäteisjärjes te
lyi stä. Kerhon jäsen Henry Väre, joka on kirjoit
tanut Sorbifoliaan Oulun kaupunkialueen kori s
tepuista ja -pensaista. toimi retkeläisten oppaana 
Oulun kaupungin puistoissa ja hau tausmaalla . 
Kasvitieteellisessä puutarhassa hänen li säkseen 
opaana oli puutarhan henkilökuntaa , joista osa 
on myös kerhon jäseniä. 

3.-24.8 . kerhon puheenjohtaja ja s ihtee ri osa l
li stuiva t Suomen kasvitietee lli s ten puutarhojen 
keräysmatkalle Neuvostolii!loon, jossa pääkoh
teena oli Länsi-Sajan. Retkellä keräuiin yhteensä 
n. 600 herbaarionäyteuä ja n. 230 an nos ta s ie
meniä , joiden joukossa on 50 puuvartisenkasvin 
siemeniä. 

Kerhon vetäjänä toimi museonhoitaja Tauno 
lvinenja sihteerinä puutarha-amanuenssi Mirja 

Siuruainen.- Milja Siuruainen 
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Oulun kaupunkialueen koristepuut ja -pensaat 
IV. Vaahterat (Acer) ja lehrnukset (Tilia) 

Henry Väre 

Väre, H. 199 1: Oulun kaupunkialueen kori stepuut ja -pensaat. IV . Vaahtera! (Acer) 
ja lehm uk se t (Ti li a). (Culti vated trees and shrubs of the Oulu City Area. IV . Maples 
(Acer) and Limes (Tilia) .)- Sorbifoli a 22(2):62-70. 

The article ' Maples (Ace r) and Limes (Tilia)' continues a seri es in whi ch trees and 
shrubs c ultivated in the centre of Oulu (6S. N, Ostrobothni a ouluensis) are intro
duced. Norway Maples (Acer platanoides) and Ash-leaved Maples (A. negundo) 
were planted for the firs t time in the 1880 ' s, the Amur Maple (A. g inna/a), the 
Tatarian Maple (A. tataricum) and the Sycamore Mapl e (A. pseudoplatanus) abou t 
ten years later. The Fie ld Maple (A. compestre) is rare and on ly late ly planted. The 
four firs t mentioned are hard y, Norway Maple being most commonly cultivated. 

The Common Lime (Tilia x vulgare) is the most common ly pl anted lime, fo r 
example along the streets. The Small-leaved Lime (T . cordata ), native in southe ro 
Finland, the Large-leaved Lime (T. platyphyllos) and the Caucas ian Lime (T. eu
chlora) are planted in relative ly few places. The first Ii me rrees (Common Lime and 
perhaps also Sm all -leaved Lime) were planted in the 1860's or 1870 's . Just when 
Large- leaved Li me and Caucasian Lime were planted for the first time is not known, 
perhaps inthe 1940 's or 1950's. Alithe spec ies menti oned are hard y. 

Henry Väre , Välkkylä 4 B 15 .90 / 00 Oulu 

Tämä se lvitys on jatkoa Sorbifoliassa 
vuonna 1990 alkaneelle (Väre 1990) 
kirjoitussarjalle Oulun kori s te pui sta ja 
-pensaista. Vaahteroita ( Acer) on is tu
tettu melko vähän Oulun kaupungin 
pui stoihin tai katujen varsille. Oulussa 
kasvaa kuutta lajia , joista metsävaahte
raa ( A. platanoides) on istutettu eniten. 
Tataarivaahteroita (A. tataricum ) ja 
mongolianvaahteroita ( A . ginnala) on 
vain muutamissa pui stoissa ja saarni
vaahteroita (A. negundo) vain kahdella 
viheralueella. Nämä lajit myös menes
tyvät hyvin Oulus sa. Monipuolis in 
vaahteralajista on Ainolan puistossa ja 
sen vierei illä Hupi saarill a, joi ssa edel
listen lisäks i on kasvate ttu sekä vuori
vaahteraa (A. pseudoplatanus) että ni
verävaahteraa (A . campestre). 

Lehmuksia (Tilia ), todennäköi sest i 
puistolehmuksia (T. x vulgare), on vi l-

jelty Oulun puistoissa jo 1800-luvun 
lopulta a lkaen. Nykyisin puistolehmus
ta on istutettu erityisen run saast i katu
jen varsille. Oulun pui stoi ssa kasvaa 
lähes yhtä runsaas ti puis tolehmusta ja 
metsälehmusta (T. cordata). Iso lehti
lehmus (T. platyphy l/os) on hi eman 
harvinaisempi. Kriminl ehmus (T. eu
chlora ) on opittu tuntemaan vasta hil
jakkoin, ja sen kaikkia kasvupa ikkoja 
e i todennäköisesti tunneta . Kaikkia 
näitä lehmus lajeja kasvaa A inolan 
pui stossa tai sen viereisiitä Hupi saaril
la . Lehmukset ovat erittäin kestäviä 
Oulussa, joskin äkämäpunkit ( Eriophy 
es) vikuuttavat joskus puistolehmuk
sen lehtiä . 

Acer campestre, niverävaahtera 

iverävaahtera on istutettu Kiikku saa
reen vuonna 1971. Muita tietoja laji s ta 
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Kuva 1 b. Mongolian
vaaht era kukkii Oulussa 
vuosittain. - Valokuva 
Henry Väre 4 . Vll.l990. 

Fig. 1 b. The Amur Ma
ple nowers ann ua ll y in 
Oulu , 4 Jul y 1990. 

ei Oulusta ole. iverävaahtera ei ole 
kuitenkaan paikalla menestynyt, vaan 
se on pale ltunut vuosittain. Talvella 
1984- 1985 se paleltui maahan asti, 
mutta versoi j uuri vesoista seuraavana 
kesänä (Nokela inen 1988). Kiikku saa
ren leikkikentän laajennustyön yhtey
dessä puu on todennäköi sest i hävinnyt. 

A. ginnala, mongolianvaahtera 

Mongolianvaahteraa on vi ljelty Oulu s
sa 1890- lu vul ta a lkaen (E lfving 1897, 
Parvela 1930). Oulun yliopistoA kasvi
mu seoon (OULU) on tallennettu kir-
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Ku va 1 a. Mongolian
vaahteran ryhmäi stutus 
Raksi lassa Eka-marketin 
taka na. Valokuva 
He nry Väre 4. Vll.l 990 

Fi g. 1 a. The Amur Ma
ple (Acer g innala) culti 
vated in Raksi la , Oulu , 4 
Jul y 1990. - Ali Photo
g rap hs by Henry Väre 
except Fig . 5. 

kon luota vuonna 19?7 kerätty mongo
lianvaahteranäyte. Mongolianvaahte
raa kasvatettiin myös Ainolassa , jossa 

se ei kuitenkaan menestynyt, eikä Par
vela tavannut s itä muualtakaan Oulusta 
(Parve la 1930). 

yky isin Ainolassa ja Kiikkusaa rel
la kasvavat mongolianvaahterat on is

tutettu vuonna 1956 ja ne ovat menes
tyneet hyvin. Ainolan puiston mongo

lianvaahterat kasvavat maakuntamuse
on pohjo ispuolen päädys sä yhdessä 

saarni-, tataari-, vuori- ja me tsävaahte
roiden kanssa. äiden 1 isä ks i mongo-
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lianvaahteraa on istutettu Lyötyn- ja 
Madetojanpu isto ihin. 

Yksityi s illä pihoilla mongolianvaah
te raa näkee vähän. Joitakin kaupung in 
puisto-osas ton istuttamia ryhmiä on 
katujen varsi ll a, mm . Raksilassa Eka
marketin takana (kuva 1) sekä Koskitie 
22:n luona Tuirassa. Kaikki Oulun 
mongol ianvaahterat ovat 2-4 metrin 
korkui s ia . 

A. negundo, saarnivaahtera 

Saarni vaahteraa kasvatettiin Oulussa 
jo 1880-luvulla (Elfving 1897, Pa rvela 
1930) . Vuonna 1896 yksi puu oli kym
menvuotias, mutta se e i kukkinut (Elf
ving 1897). Kaks ikymme ntä vuotta 
myöhemmin tämä sama puuyks ilö kuk
ki jo vuos ittain j a oli kahdeksan me trin 
korkuinen (Parvela 1930) . Puun kasvu
pa ikkaa e i ole mainittu. Todenn äköi 
ses ti se kasvo i Ainolassa, jossa vilj e l
tiin vuosisadan a lkupu olella use ita ko
ri s tepuu- ja -pensas lajeja. 

Ainolassa kasvaa nykyi sin kaksi Ou
lun neljästä saa rn i vaahterasta. e on 
istutettu vuonna 1956 (Oulun yliopis
ton kasv itietee lli sen puutarhan a rki sto ) 
maakuntamuseon edustalle (ku va 2) j a 
sen pohjoispuolen nurme lle. Ko lmas 
saarnivaahtera on Kiikku saare ll a le ik
kikentän pohjoispuolen nurmikoll a j a 
ne ljäs kasvaa Oulunsuun sairaa lan alu
eella. Ne kaikki ovat emipuita, noin 
5- 6 m korkeita, monirunkoisiaja hyvä
kuntoisia. 

A. platanoides, metsävaahtera 

Metsävaahtera on Oulun y le is in vaah
te ralaji. Ensimmäiset istutukset ovat 
1880-luvulta (Parve la 1930), ja 1890-
luvulla on kerätty ensimmä inen museo
näyte Oulusta (TURA). Hupi saarilla 
(Frihetsholmarna) kasvoi v uonna 1896 
kapea , kuusi metriä korkea pensasmai
nen metsävaahte ra (Elfving 1897). 
Kolmekymme ntä vuotta myöhemmi n 

SORBIFOLIA 22(2) 1991 

korkeimmat puut olivat kahdeksanmet
ri s iä (Parvela 1930). 

Piki saaresta on kerätty metsävaahte
ranäyte (O ULU) vuonna 1909. Linnan
saaressa me tsävaahte ra on kasvanut ai
naki n vuodesta 1915 lähtien , j a s iell ä 
kasvavat vanhimmat puut ova t nyt to
dennäköisesti 80- 1 00-vuotiaita. Met
sävaahteraa li enee vilje lty 1920- j a 
1930-luvuilla enemm än kin , kos ka kas
vimu seoon (OULU) on tältä ajanj ak
solta kertynyt use ita näytte itä. 

Metsävaahteraa on is tutettu use im
piin oululaisiin puistohin, josk in yksi
lömää rä on melko pi eni. Intiön hau
tausmaalla on noin 15 puuta, jotka ovat 
5-10 m korke ita. Hi etasaaressa on 
useita s uuri a , va nhoja vaahte ro ita. Yk
sity isill ä pihoilla vaahte raa näkee siel
lä täällä, mutta katujen va rsill a melko 
harvoi n. Metsävaahtera kestää hyv in 
kaupunki-ilmansaasteita, joten s itä 
vo isi käyttää istutuksissa enemmänkin . 
Metsävaahtera vaat ii todennäköisesti 
kuitenkin s uotuisan kasvupaikan. Li
mingan Ala-Kestiiän arbore tumin me t
sävaahte rat ovat kuolleet (A rvol a 
1987) . 

Metsävaahteran lajike verivaahtera 
(' Schwedler i ') kasvaa Myllyojalla 
Myllyojantie 9 :n pihall a. Verivaahtera 
on istutettu vuonna 1967 tai 1968. Se 
paleltuu vuosi ttain , j a runko o n jäänyt 
metrin mittaiseksi. Tämä yks il ö vesoo 
vuos itta in ja saattaa kasvattaa jopa 
metrin mittaisia oks ia kesän aikana . 
Verivaahteraa kasvatetaan myös A la
Ke tilän arboretum issa Limingassa 
(Arvola 1987). 

A. pseudoplatanus, vuorivaahtera 

Vuorivaahteraa kokeiltiin Oulussa jo 
1890-luvulla (E lfv ing 1897) , mutta 
huonolla menestyksellä (Parve la 
1930). Oulussa kasvaneen mi ehenkor
kuisen yksilön latva o li pa1eltunut het i 
ensimmäisen ta lven jälkeen (Elfv ing 
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1897). Ainolaan istutettiin vuorivaah
tera vuonna 1956 maakuntamuseo n 
pohjoispuolen nurme ll e. Se on yhä 
hengissä, va ikka sen latva paleltuukin 
to istuvasti . Nyky is in tämä pensas on 
noin miehen mittainen ja on kasvatta
nut runsaasti tyvivesoja . Vuonna 1988 
Ainolaan istutettiin kolme uutta tainta 
maakuntamuseon edusta ll e. Vuonna 
1990 istutukset o li vat yhä e lossa. 

A. tataricum, tataarivaahtera 

Tataarivaahteraa istutettiin Ouluun jo 
1890- lu vu ll a (E lfv ing 1897). Oululai
sesta pui s tosta on kerätty tataa rivaahte
ranäyte vuonna 1923 (OULU). Parvela 
( 1930) e i lajia kuitenkaan Oulussa ha
va innut. Eräät rataarivaahteran muodot 
muistuttavat melko lai ll a mongolian
vaahteraa, joten lajien tunni staminen 
saattaa o lla va ikeaa. 

Noke laisen (1988) mukaan tataari
vaahtera kasvaa seuraavissa oululaisis
sa puistoissa: A inolan pui s to (istutettu 
1965), Ki ikkusaari ( ist. 1965), Hupi
saaret , Hollihaka, Åströmin puisto, 
Kyösti Ka lli on pui s to ja Madetojan 
pui s to. Laji kasvaa li säks i Tuirassa 
Koskitie 22:n varre ll a o levassa pui s
tossa. 

Yksityi spihois sa tataa ri vaahteraa on 
harvo in. Senaattori Castn~nin hu v il al la 
(Koski tie 4) rataarivaahtera kasvoi vie
lä 1980-luvun a lussa. Tataarivaahtera 
menestyy Oulussa hyvin , alkuperät 
ovat onnistuneita. Pen sas on ka uni s, e i
kä s itä tule väheksyä. U lkonäön kan
na! ta mongol ian- ja tataari vaahtera 
ovat samanarvois ia. 

Muut vaahterat 

Oulun yliopiston kasv iti etee lli sessä 
puutarhassa v ilj e ll ää n use ita muita 
vaahteralajeja. Tässä kirjoituksessa 
mainittuj a lajeja lu kuunottamatta ne e i
vät o le menesty nee t erityisen hyvin. 
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Ku va 2. Saamivaahteran tunnu somaise t päätöpa
ri set lehdet. Ainola n puis to maakuntamuseon 
ed us talla . - Valokuva Henry Väre 16. VI. 1988. 

Fig. 2. The leaves oft he Ash-leaved Maple (Acer 
negundo) are charac te ri stica ll y imparipinn ate. 
Ainola Park , Oulu , 16 June 1988. 

Oulun keskustan ulkopuolelta , Pate
niemestä, on kerätty näyte (OULU), jo
ka muistuttaa omin.aisuuks iltaan tur
kestani nvaahteraa (A. semenowii ). Yli
opiston puutarhassa turkestaninvaahte
ra on menestynyt kohtalai sesti, joten 
lajin kasvaminen myös Pateniemessä 
on mahdolli sta. 

Suomen puu- ja pensaskasviossa 
(Hämet-Ahti ym. 1989) mainittuja ja
paninvaahteraa (A . pa/matum) ja puna
vaahte raa (A. rubrum) on kasvatettu ai
noastaan y liopiston kasvitieteellisessä 
puutarhassa. Japaninvaahtera on jo me
nehtynyt. 
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Tilia americana, amerikanlehmus 

Elfving ( 1897) mainitsee pensasmai
sen amerikanlehmuksen kasvan een 
Oulussa . Lienee todennäköi stä, e ttä 
määritys oli virheellinen (Caj ande r 
1917, Parvela 1930). Amerikanlehmus 
ei ole kes tävä Oulu ssa . Kysessä voi s i 
olla kriminlehmu s (T. euchlora ), j o ka 
on kestävä Oulussa. Ny kyi s in ameri
kanl ehmu sta kasvate taan Oulu ssa a ino
astaan Oulun yliopi ston kasv itie tee lli
sessä puutarhassa Linnanmaalla. 

T. cordata, metsälehmus 

Me tsä lehmu sta arve lti in v ilje ll yn Ou
lussa 1870- 1880-lu vuill a, s ill ä vuonna 
1896 Hupi saa rilla kasvoi kuus i-se itse
män metriä korkea lehmus , jonka ym
päry smitta oli 53 cm tyve ltä (El fv ing 
1897). Parve la (1 93 0 , 1932) mainitsee 
Hie tasaares ta 37-vuoti a ita lehmuks ia , 
joi s ta suurimmat oli va t 10- 11 m kor
keita, ja joiden tyven ympärimitta o li 
107 cm. Kauppias Ja tkoJ an pihapui sto n 
60-70-vuotias lehmu s o li kahde ksan 
metriä korkea , ja kaupung in ns. Rem
mite htaan pui stossa suurimman leh
muk sen ympärysmitta o li 83 cm tyve l
tä . Parve lan (1930) mukaa n me tsä l'eh
mus menestyi hyvin Oulussa , va ikka se 
oli harvinainen. 

On todennäköi stä , e ttä nämä va n
himmat havainnot koskevat pui sto leh
musta . M etsälehmu snäyte on kerä tty 
Oulusta (OULU) ens immäisen ke rran 
vasta vuonna 1982. Se n s ij aa n pui sto
lehmuksesta on kymmenen näyte ttä e n
nen vuotta 1950, myö s Hie tasaaresta, 
josta Parve la tunsi lehmuksen. ykyi
sin pui stol ehmuksen kasv upai kkoja o n 
arviolta noin vii si ke rtaa enemm än 
kuin metsäl ehmuksen. Puiden yks il ö
määrie n e rot ovat vie lä suuremmat, sil 
lä puisto lehmuks ia kasvaa pitkin ä ri 
vi s töinä katujen vars ill a. 

Me tsäl ehmuks ia kasvaa nyky isin 
seuraav issa oulul a is issa puisto issa: 

SORBIFOLIA 22(2) 1991 

Lyötynpui sto ( 1 puu, 7 m), Ainolan
pui sto (2 puuta , 8 m), Kiikkusaari (3 
puuta, 7 m), Pokkisenpui sto ( 16 puuta, 
12 m), Mannerhe iminpui sto (4 puuta , 6 
m) ja Made toj anpui sto (2 puuta, 9 m). 
Ainol anpui ston metsä lehmukset on is
tutettu vuos ien 1956 j a 1958 vä lill ä , 
to inen maak un ta mu seon edu sta ll e j a 
to inen se n taa kse. Oulun y li o pi sto n 
kasv it ietee llinen puutarha is tutti Kiik
kusaaren me tsä lehmukse t vuonn a 
1965. K aks i nii stä kasvaa le ikkike ntän 
itä la idassa yhdessä isolehtil ehmusten 
j a puisto lehmu sten kanssa . 

Pu is tokadun va rre ll a on lehmu skuj a , 
jossa kasvaa 14 me tsä lehmu sta yhdessä 
no in v ii de nkymmenen pui sto lehmuk
sen j a ky mmenen kriminlehmuksen 
kanssa. Metsä lehmusta kasvaa myö s 
Ratakadull a , kaks i yks ilöä Eka-marke
tin läns ipäädyn ko hda lla j a lav ien ka ns
sa , sekä In tiön hautausmaa ll a ja Oulun
suun sa iraa la-a luee ll a , kussakin j ä l
kimmäisessä muutama nuorempi puu. 
Myös Limingan Ala-K es tii än a rboretu
mi ssa kasvaa me tsä le hmu s (ArvoJa 
1987). 

T. x vulgaris, puistolehmus 

Saelan (1880) es itti use ita tuntomerk
kejä, j o ill a pui sto lehmuksen e ro ttaa 
me tsä le hmu ksesta. Silti Elfving 
( 1897) , Caj ander ( 19 17) ja Parvela 
(1930, 1932) eivät tunni staneet nä itä . 
Pu istolehmu s l ienee vanhin Oulussa 
viljelty lehmu s laj i, s ill ä ka ikki van
himmat Oulu sta ke rätyt mu seonäy tteet 
ovat s itä . Parve lan (1 930 , 1932) kirj o i
tusten perustee ll a arv io in , e ttä pui sto
lehmus ta o lis i vi lj e lty ha rvina isena 
Ou lussa 1860- 1870 -lu vuil ta a lkaen. 
Ensimm äise t näy tteet (O ULU) on ke
rä tty o ulul a is is ta pui s to is ta vuos ina 
1908 (Paukko nen), 19 15 (Pa llari ), 
1927 (V. iinimäki) j a 1928 (Parvela 
ja Pa lonen). T oppila la ises ta puutarhas
ta on kerätty näyte vuonn a 1933 (Vil-
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Ku va 3 . Pu is to lehmu s Uude nk ad un varre ll a Pa lokunnanta lon ko hda lla. - Va lok uva Eino Jokinen 
1962. 

Fig. 3. T he Common Lime (Tilia x \'ulgaris) cultivated along Uusikatu s tree t, 1962. - Pho tograph 
Eino Jok inen. 

j akka la) . Ny ky is in pui sto lehmu s o n 
Oulun y le is in lehmus. Sitä on ka tuj e n 
va rs ill a j a pui sto issa satoj a yks il ö itä . 

Oulu ssa on pitkiä pui sto lehmu sri v is
töjä mm . Koskiti e n, Pui stokadun , U u
denkadun ( ku va 3) j a Valtati e n va rre l
la. ä ide n seassa kasvaa jo nkin verran 
muita lehmuk s ia . Es im erkiks i Pui s to
kadull a kasvaa m yös metsä lehmu sta j a 
kriminl ehmu sta. Pui s to lehmu sta kas
vaa seuraav issa oulul a is issa pui s to issa: 
T o ivo niemi , Linnansaa ri , Aino lan 
e ui sto, Kii kk usaaari , Hu p isaaret, 
As tröminpui sto, He iko lanni emi , Pok
ki sen pui sto , Made toj an pui sto, Ha lli 
tus pui s to, O tto Karhinpui s to, Vaa ran
pui sto, Lyötynpui sto, Leverin pui s to, 
Manne rhe iminpui sto, Vanh a He in äto-

ri, Kyös ti Ka lli o npui s to j a Ha llih aka 
( okela ine n 1988) . Li säksi s itä kasvaa 
Tuirassa Merikoskenpui s ton le ikkike n
tä n luo na, rav into la Me ri kosken itä
puol e isessa pui stoss a j a Tuirantorin 
puis tossa . Kiikku saåre n le ikk ikentän 
itä laitaan on is tute ttu yks i pui s to le h
mu s vuonn a 1967 j a yks i 1971. Nä ide n 
seurassa kasvaa m yös iso le hti lehmu s j a 
metsä lehmus. 

Inti ön hauta usmaa lla kasvaa II pui s
to lehmusta vanh an ka ppe lin ete läpuo
lella yhdessä iso le ht il ehmuk sen j a me t
sä le hmu kse n ka nssa, j a Ouluns uun sa i
raa la-a lu ee ll a on e te lä isen uude n ra 
ke nnuksen y mpäri llä muutamia puita . 
Vanhoja is tu tuks ia on Hie tas aaressa j a 
M ustasaaressa, mm . Hi e tasaa re n kesä -
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kodin pihamaalla 19 puuta , joista kor
kein on II m, ja Mu stasaaressa a lli
karintie n j a radan kulmassa kolme kah
deksanme tri s tä puuta. Yksity isp iho ille 
puis tole hmusta on is tute ttu vai n ha r
voin. Pui s tolehmu sta kasvaa m yös Li 
mingan Al a-Kestiiän a rbore tumi ssa 
(Arvol a 1987). 

T. platyphyllos, isolehtilehmus 

Iso le htile hmus li e nee me lko myö hä i
ne n tulokas Oulussa. Ensimmäinen iso
le htil ehmuk sen mu seonäyte (OULU) 
on vasta vuodelta 1982. 

Vuonna 1965 iso le htil ehmu sta is tu
tetti in Kiikkusaareen , le ikkikentän itä
laida ll e. Sie me ne t o livat e uvosto lii 
tos ta , Mins kin kasv itie tee lli sestä puu
tarhasta. Hupisaarilla kasvaa patos ill an 
lähellä yksi kahdeksanmetrinen puu , 
Ouluns uun sa iraala-alueen länsiosassa 
yks i kuusimetrinen puu ja Intiön ha u
ta usmaa ll a vanhan kappelin ete läp uo
le lla kuusi kuus imetri stä puuta. Seu
raavi ssa oulu laisissa pui s toi ssa ( oke
laine n 1988) kasvaa iso le htil ehmu sta: 
Kiikkusaari , Hupi saa re t, Madetojan
pui s to , Ha llitus pui sto j a Mannerhei
minpui sto . 

T. euchlora, kriminlehmus 

Kriminle hmu s opitti in tunte maa n Ou
lussa vas ta 1980-lu vull a, j oten sen v il 
jelyh is tori aa e i tunneta. Kau pungi nta
lon pääs isäänkäynnin pohjo ispu o le ll a 
on yksi koo kas, liki kymm enmetrinen 
kriminle hmu s. Puun koon perustee ll a 
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arve len , että se on istutettu v iime is tään 
1950-luvulla. Tämän li säks i Pui s toka
dun varre ll a kasvaa noin kymmenen 
kriminle hmu ta metsä lehm ukse n ja 
puistolehmuksen seassa. oke la isen 
( 1988) mukaa n s itä kasvaa Kiikku saa
re ll a j a Hupi saarill a. Kriminlehmu sta 
kasvaa mahdo lli sesti muua ll aki n kau
pungi ll a. 
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Suomen paksuirnmat tuomet (Prunus padus) 

Nii lo Ka rhu 

Karhu, N. 199 1: Suomen paksuimmat tuomet (Prunus padus). (The thi ckes t Bird
c herries ( Prunu s padus) in Finland).- Sorbifolia 22(2):69-7 1. 

The th ickes t B ird -cherr ies (PntiiiiS padus) in Finland are li s ted. The thi ckes t of them 
has 3 1 stems and a circ um ference of 500 cm at the base. The auth or has collected 
data of the thickesttrees in Finland since 1987. The results wi ll be published in 1992. 

Niilo Karhu, Näyrrelijämie 1 8 5. 00400 H elsi11ki 

Kuluvan vuoden puu , tuomi (P runus 
padus), on y lei ne n koko maassa, mutta 
se e i näytä o levan y le ises ti suom ala is
ten suosiossa. Tunn e tun laulun mu kaa n 
"va lkola tva tuomi ahon la itaa re unu s
taa", mutta vars in use in tuome t s ie ltä 
ahon la id asta hakataan ros kap uina ma
talaks i. Kannosta a lkaa uusi kasv u, jo
ka s itte n a ikanaa n taas pää ttyy hakk uu
seen. Tämän ki e rtokulun seurauksena 
paks uimmat tuomemme ovat tyvestä 
haa ro via ja huono muotoi s ia . Yksirun
ko ise t ja hyvämuotoi set tuomet ovat 
harvi naisia. Vuoden puun kunniaks i 
julki s tantässä tuo me n paksuimpie n yk
sil öiden li stan ( taulukko 1). 

Kuva 1. Pi e ta rsaa re n 3 1-
runkoi sen tu omen tyvi . 

Valok uva Pentti 
Alanko. 

Fig. 1. The base of the 
Bird-c herry (Pru11us pa
dus) with 3 1 stems in 
Pie tarsaari, wes t coas t of 
Finland. - Photograph 
Pentti A lanko. 

31-runkoinen tuomi Pietarsaaressa 

Pietarsaare n Koulupui sto ssa kasvaa 
yhte ises tä juuresta 31-ru nkoinen tuo
miryhmä, jonka tyven ympärysmitta on 
ta san 500 cm ja korkeu s 14,5 m (kuva 
1). Yksittäisten runkoj e n ympärysmitta 
rinnan korkeudella on raj oissa 15-70 
cm ja yhte isen latv uksen läpimitta 16 
m. Kun rungot ovat tiheänä , kiinteänä 
ryhmänä ja samaa juurta, tä tä eriko is
laatui s ta puuta vo idaa n pitää Suomen 
paksuimpana tuome na. 

Monirunkoryhmiä on paksujen pu i
de n kartoituksessa mitattu muiltakin 
le htipuilta, varsinkin me tsä lehmukse l-
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Tau lu kko !. Suomen paksu im pien tuomien tyven ympärysmina, korkeu s, runkohaarojen lukumää-
rä , haarojen ympärysmi tt a ja puiden kasvupaikka 
Table 1. The thickes t Bird-cherries (Prunus padus) in Finland. 

No. Ympärysmi t- Korke us Haarojen Haarojen Kasvupaikka (ja muut tiedot) 
ta (he ight ) !km ympärys (s ite (and additional information)) 

(circumferen- (no. of (circ. of 
ce at base) stems) stems) 

1. 500 cm 14 ,5 m 31 15-70 cm Pietarsaari . Koulupui s to 

2. 252 cm 14 ,5 m 3 
86 , 88, Hel sinki , Tuomarinkylä, Niskala, 
106 cm Vantaanjoen rantametsä 

244 cm 3 (35 cm 82, 104, 
Elimäki , Mustilan arboretum , 

3. (25 cm kork.) 14m kork .) 104 cm 
AhoJan tienhaara (latvuksen 
ha lk. 12m) 

72 , 89, 
Helsinki, Viikin koetila, pellon-

4. 193 cm 15 m 3 91 cm 
reunustien varre lla , maatalous-
mu seon länsipuolella 

5 . 
188 cm 16,5 m 2 ( 160 cm 123. He lsinki, Eira , Agricolan kirkon 

(60 cm kork.) kork.) 153 cm puisto Tehtaankadun varrella 

Muuria, kunnantalon piha (myrs-
ky repäisi 1989 kolmannen haa-

6. 177 cm 13 m 
2 (300 cm ran , puu on kallistunut laajan ja 

kork.) tuuhean latvuksen painosta vinok-
si ; latvuksen halk. II x 14m; 
täyde ssä kukassa erinäin komea!) 

3 (400 cm 
Joensuu , i ini vaara , Tiaisenk . 

7. 163 cm 14,5 m kork .) 42 (runko vino; latvuk sen ha lk. 
14m) 

Tornio, Parasniemi , Ala-Tornion 

8. 159 cm 13 m 
2 (100 cm 82 , vanha pappila (paksumpi haara 

kork.) 128 cm haarautuu kahdeksi 140 cm: ssä, 
haarojen ymp. 76, 76 cm) 

9. 145 cm 14,5 m 1-runkoinen 
Helsinki , Kulosaaren kartanon 
ranta 

145 cm 
Helsinki, Suurmetsä, PuistoJa, 

10. (120 cm 10m 
tien varrella Maamiehenk . 22:n 

kork.) 
läns ip. (haarautuu 130-150 
cm: ssä) 

II . 137 cm 10m 
2 (220 cm aantali , Kultarannan portin 

kork. ) edustalla 
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Tarkkailkaa tuomia! ta (Tilia cordata; enimm illään 20 run
koa) sekä kanadantuijalta (Thuja occi
dentalis; 12- ja 21-runkoiset ryhmät) . 
Lehmuksen ja tuijan monirunkoryhmät 
ovat ilmeisesti puun rungon ja runko
jen toi stuvasti kärsim ien vahinkojen 
seurausta, mutta tuo 31-runkoinen tuo
mi vo i olla puutarhurin aikaansaannos. 

Viereisellä sivulla on lueteltu mittoi 
neen Suomen paksuimmat tuomet. Pak
sujen puiden mittau sten tulosten kir
joittaminenjaju lkaiseminen s iirtyy en
s i vuoden puol e lle, joten Sorbifolian 
lukijoilla on erinomainen ti laisuus il
moittaa li sää paksuja ja tietenk in tä
hänastis ia paksumpiakio tuomia. 

Seuran tuotteita tilattavana 

Oheise ta luette losta löytyvät Dendrologi an Seuran myynnissä olevat julkaisut ja muut 
tuottee t. Hintoihin sisältyy liikevaihtovero ( 17 ,5 %) seuran pronssista rintamerkkiä lukuunot
tamatta. Hinnat ovat voimassa toi staiseksi. 

Tällä kertaa Sorbifolian mukana ei ole tilauslomakctta. mutta tilata voi toki enti seen tapaan 
maksamalla tuotteet toimituskuluineen seuran tilille PS 419921. Nopeimmin tilau s tulee 
kuitenkin perille postikortilla osoitteella: Martti Koponen, Jyrängöntie 2, 00550 Helsinki. 
Laskun lähetämme jälkikäteen. 

Vuoden puu -juliste 

l 0 julisteen sarja 1982-1991 180,- + toimituskulut 30,-
5 julisteen sarja 1987-1991 90,- + toimitu skulut 22,-

Yksittäisetjulisteet a 20.- + toimituskulut 17.- yhdestä julisteesta. muuten 22,-

1979 kynä jal ava, 1980 visakoivu. 1981 mänty. 1982 vaahtera, 1983 kuusi. 1984 metsä
omenapuu- vildapel, 1985 kataja, 1986 tammi- ek, 1987 rauduskoivu, 1988 saarni- ask, 
1989 suomenpihlaja- oxclrönn, 1990 raita, 1991 tuomi 

Puisto-oppaat 

Viiden puisto-oppaan sarja 30,- + toimituskulut 15,-
Yksittäisct puisto-oppaat a 7,- + toimituskulut 10.-

Kaivopuisto Uulkaistu 1981 ), Kaisaniemi Uulkaistu 1983). Alppipuisto Uulkaistu 1986), 
Sibeliuksen- ja Tope liuksenpuisto Uulkaistu 1988) , Esplanadin puisto (j ulkaistu 1989) 

Publications of the Finnish Dendrological Society 
Volume l: Hämet-Ahti, L 1973: Die bioklimati schen Zonen und die Baur11arten im Kuusamo

Gebiet, Nordfinnland, 8 s . saks.- Loppuunmyyty 
Volume 2: Tigerstedt , P .M.A. (toim.) 1986: Arboretum Mustila, 28 s. engl.- 12,- +toimi

tu sku lut 10,-
Volume 3: Karhu, N. 1986: Helsingin poppelit , 130 s. suom.- 35,- + toimituskulut 15,
Volume 4: Niemelä, T. & Erkkilä , R. 1987: Helsingin puisto- ja metsäpuita tahottavat käävät, 

58 s. suom.- 30,- + toimitu ·kulut 10,-
Volumc 5: Hämet-Ahti, L. ym. 1989: Suomen puu- ja pensaskasvio. 290 s. suom.- sidottu 

220.- Uäscnhinta 1 65.-) + toimitusku lut 30.-

Usean teoksen tilauksen toimituskulut ovat korkeintaan 30.-

Rintamerkki 

Dendrologian Seuran jäsenille tarkoitettu pronssinen rintamerkki 15.- + toimituskulut 8,
(mikiili merkin lisäksi on muita tilauksia , ei merki stä peritä erikseen toimitusmaksua). 
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Mustamarjaisten aronioiden arvoitus 

Leena Hämet-Ahti 

Hämet-Ahti, L. 1991 : Mustamarja isien aroni oiden arvoitu s. (The riddle of the black 
fruited chok eberries (Aronia)).- Sorbifo li a 22(2):72-74. 

The taxonomy of Aronia is di cussed in li ght of recent findings. ln Finl and , there 
are three spec ies of Aronia in culti va tion, viz. A. arbutifolia. A . x prunifolia and A. 
mitscl111rinii (inc l. A. melanocarpa ' Viking'). Though frequentl y re port ed , the oc
currence of A . melanocarpa s.s tr. is still uncertai n. 

Leena Häm et-Ahti . Kasvitieteellinen puutarha. Jyrängöntie 2, 00550 Helsinki 

Aroniat ovat pieni Pohjois-Amerikan 
itäosien kasvisuku (käsitetty myös Py
rus- tai Sorbus-suvun alasuk una), jon
ka laji luvu sta on eri lai sia mielipiteitä. 
Usein si inä katsotaan olevan kolme la
jia: Aronia melanocarpa , A. arbutifolia 
ja A. prunifolia (es im. Fernald 1950). 
Muutamissa kasvioissa viimeksi mai
nitulle ei anneta laj in arvoa vaan se 
liitetään rotuna jompaankumpaan en
sin mainituista (esim. Radford ym . 
1978). Myös käsitys yhdestä ainoasta 
aronialajista, jossa on kolme rotua, 
esiintyy (e im. Scoggan 1978). 

Suomessa on ilmoitettu olevan vilje
lyksessä kaikki ko lme aroniaa (Ka llio 
1966, Hämet-Ahti ym. 1989). iistä 
käytetään nimiä koristearonia e li mus
ta-aronia (A . melanocarpa), puna-aro
nia (A. arbutifolia) ja luumuaronia (A. 
prunifolia ). Lisäksi meillä on vielä 
marja-aro nia , jota pidetään koristearo
nian lajikkeena (A. melanocarpa ' Vi
king'). Jokainen aronioiden kanssa te
kemisissä ollut ti etää, että niiden tun
nistamisessa on vaikeuksia ja määri
tysoppaissa esitetyt tuntomerkit ovat 
ri st iriita isia. Jos on nähnyt aronioita 
niiden luontaisilla kasvupaikoilla tai 
tarkaste llu t niistä otettuja näytteitä 
herbaariossa, niin toteaa, että eräät 
meillä viljellyt tuntuvat poikkeavan 
suuresti lu onnonkannoista. 

Jo pari vuo ikymmentä s itten Hardin 
(1973) esitti , että aronialajeja on vain 
kaksi , A. melanocarpa jaA . arbutifo
lia. ämä ovat oll eet e rill ään viime jää
kauden aikana, mutta sen jälkeen siir
tyessään pohjoiseen päin tavanneet , 
risteytyneetja ri steytyvät yhä edelleen
kin. Risteymät ovat fertiilejä ja takai
sinristeytymistä myös tapahtuu. Luu
muaroniaksi kutsumamme on tämän 
risteytymisen seuraus ja iksi sen tie
teellinen nimi on varus tettava ristey
mää osoittavalla merkillä: A. x pruni
f olia (Utta! 1984 ) . 

Hardinin ( 1973) perusteellisten tut
kimusten mukaan nä iden kahden aro
nialajin ainoa todellinen ero olisi mar
jojen väri, mutta tämän lisäk i syysväri 
ja marjojen karisemisaika ovat käyttö
kelpoisia (Uttal 1984). iinpä aromOI
den tunnistaminen on mahdollista vain 
yksyllä. A. melanocarpan lehdissä e i 

o le punaista syysväriä , sen marjat ovat 
mustia ja tavallisesti karisevat heti 
kypsyttyään. A. arbutifolian lehdet 
ovat loistavan punaruskeita, marjat 
ovat punaisia ja pysyvät pensaassa 
myöhäiseen syksyyn , usein jopa tal
veen saakka. Jotkut ilmoittavat näiden 
kahden pensaan kasvutavassa olevan 
myös eroja: A. melanocarpa olisi rön-
ytön mutta A. arbutifolia pitkärönsyi 

nen (Radford ym. 1978) . Tämä ominai-
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suus vaatii vielä vahvistusta. Yleisim
min kasvioissa käytetyt karvai s uu stun
tomerkit (A. melanocarpa kalju, arbu
rifo !ia karvainen) auttavat määritystä 
mutta nämä ominaisuudet muunte levat 
melkoisesti (vrt. Uttal 1984) samoin 
kuin le htil ava n muoto (Hardin 197 3). 
Siksi nämä ominaisuudet e ivät o le lun
tamerkkeinä luotettavia. 

A. x prumfo!ia omaa molempien 
vanhempi e nsa om in a isuuksia: se on 
pitkärönsyinen, sen marjat ovat puna
mu stia tai mu stia , pensaassa pitkään 
säilyv iä ja sen le hdi ssä on korean pu
nainen syysväri. 

Jos nä itte n se lv itysten va lossa tar
kastelee Suomessa viljeltyjä aronioita , 
näyt tää ilme ise ltä , että koristearoniak
si nimetty onkin pääos in e ll e i koko
naan A. xprunifo!iaa e li luumuaroniaa. 
He ls ing in y li op iston kasvimuseossa ei 
o le yhtää n se ll a ista Suomesta kerättyä 
näytettä, joka voita is iin varmuudel la 
määrittää A. melanocarpaksi. 

Myöskin muu a lla Euroopassa musta
marjaiset aroniat näy ttävät pääosin ole
van A. x prunifo!iaa, A. me/anocarpa 
li e nee ha rvinais uus. Esimerkiksi kuu
lui a Späthin taimisto levitti A. me/a
noca rpan nime llä pensas ta, jonka syys
van oli loistavan punaisenruskea 
(S päth 1930). Hollannissa mustamar
j a is ta aroniaa on kotiutuneena vilje ly
karkulaisena; vain vanhimmalta tunne
tulla löytöpaikalla on A. melanocar
paa, ka ikki muut ovat A. x prunifo!iaa 
(W iegers 1983). 

Marja-aronia, joka tuotiin Suomeen 
Neuvosto liitos ta 1970-lu vull a (esim. 

yman 1990) ja j osta käytämme nimeä 
A. melanocarpa ' Viking', e i sekään o le 
A. melanocarpaa. Ve näläi se t tutkij a t 
(Skvortsov & Maytulina 1982, Skvort
sov ym. 1983) ovat osoittaneet sen o le
van kromosomiluvultaan tetraploidin 
(2n = 68), kun muut a ro ni at ovat di
ploideja (2n = 34). Li säks i se on apo
mikti (s iemen syntyy ilman hedelm öi-

73 

ty tä). T ä lle apomiktille, tetraploidille 
taksonille , joka myös ulkomuodoltaan 
eroaa muista aronioi sta, venäläiset 
ovat anta neet laj inimen A. mirschurinii 
Skvortsov & Maitulina. 

Marja-aronian ta usta on hämärän 
peitossa. Skvortsov ym. ( 1983) o letta
vat sen sy ntyneen A. me/anocarpasta 
mutta ominaisuuksi ltaan se muistuttaa 
enemmän A. x prunifoliaa, josta on 
apomiktisiä kantoja Pohjois-Amerikas
sa (Hardin 1973). Tetraploidiaa sie ltä 
e i kuitenkaan ole mainittu. Myöskään 
marja-aronian sy ntypaikkaa e i tunneta. 
Kuuluisan kasvinjalasrajan 1. V. Mitsu
rinin tiedetään aloittaneen sen viljelyn 
marjakasvina 1890-lu vull a Koz lovissa 
(M itsurinskissa) Etelä- Venäjällä 
(Skvort sov ym . 1983), mutta ei tiedetä, 
mistä hän sa i emo materi aa lin . Saksaa 
epäi ll ään (Skvortsov ym. 1983). Mutta 
aivan ilmeisesti A. mitschurinii e i o le 
se kasvi, jonka Rehder (1912) kuvasi 
nimellä A. me/anocarpa var. elata , 
va ikka nä in on arve ltu (es im. H ämet
Ahti ym. 1989). Onko marja-aroni a tul
lut Eu rooppaan tetraploidina vai onko 
se täällä syntynyt, jäänee ikui seks i ar
voitukseks i. 

A. mitschurinii ei näy tä ol evan yhte
näinen, ilmoitetusta apomikti syydes
tään huolim atta, vaa n siinä on mm. kas
vu n vo im akkuudessa ja vars ie n vah
vu udessa näkyvää muuntelua. 

ykyt ie täm yksen mukaan Suomessa 
kasvatetaan ko lmea aronia lajia, jotka 
ovat A. arbutifolia, A . mitschurinii ja 
A. x prunifolia. A. me!anocarpa ta kai
vataan varmenn usta eli tietoj a mu sta
marjaisista aronioista, joi ssa e i o le pu
naruskeaa syysväri ä j a joide n marjat 
karisevat he ti kyp sy ttyään. Nämä ovat 
tervetulleita osoitteell a Leena Hämet
Ahti , Kasvitieteellinen puutarha, Jy
rängöntie 2, 00550 He ls inki . 

Lopuks i al ustava määrityskaava aro
nioiden tunnistamiseksi: 
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Aronia Medicus - aroniat 

Marjat kypsinä punaisia, pitkäll e syksyy n pensaassa säilyviä . ...... A. arbutifolia 
Marjat kypsinä mu stia tai punai senmu stia, kyp yttyää n heti ka ri sevia . .......... . 
tai pitkälle syksyy n pensaassa sä il yviä .. . ...... . .. . . .... . .. . . . .. . ..... .. . .. 2 

2( 1) Syysväri e i koskaa n punaruskea; marj at tav. heti ky psyttyää n kari sev ia . .. . . . .. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. melanocarpa 

2 Syysvä ri ruskea npu nai nen; marjat pitkälle syksyy n pensaassa sä ilyviä .... . . . .. 3 

3(2) Lehtilapa y li 2 kertaa lev ey ten sä pituine n; marj an läp imitta 7-8 mm .... . . . ... . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. x prunifolia 

3 Lehtilapa alle 2 kertaa levey tensä pituine n; marjan läpimitta y li l 0 mm ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. mirschurinii 
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maksu ku itteja. Suurin osa näistä on ns. konekielisiä pankkisiirtoja. Kone
kielisissä ja pankkiautomaatilla maksetuissa siirroissa maksun saajalle 
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Metsälehmusesiintymä Lallin asumuksella Köyliössä 

Aimo Nummi 

Nummi, A. 1991: Metsä lehmu sesiin tymä Lallin asumukse lla Köy liössä. (A he rb-ri ch 
fores t with a stand of Small-l eaved Li me (Tili a cordata) in Köyli ö, SW Fin land.)
Sorbifolia 22(2):75-76. 

Aimo Nummi, Askistolllie 28, 01680 Va ntaa 

Lallin as umu s -nimin en paikka s ijait
see Köyliössä lähellä Köyliön j a Koke
mäen rajaa, n. 2,5 km Turku- Pori 
maantie ltä . Se on yks i nii stä pa ikois ta, 
joissa Lallin nimi on säi lynyt. Paikka 
mainitaan jo 1486 ja 1488 rajankäynti 
pöytäkirjoi ssa ("Lalli s bool stad"), ku
ten Salminen (1 905 ) Köyli ö n pitäjän 
hi stori assa matmtsee. Hän kertoo 
myös: "Tälla is ia metsäniityille ja kau
ka is ille la idunma ille rakennettuj a kar
jata louksia oli ennenvanhaan monialla 
ja löytyy nii stä jätteitä ja kertomuksia 
use ilta paikoin maassamme. Ja kun olut 
o li suomala isten vanha vä lttämätön 
mie lijuom a, kuului tuoll aiseen kesä
as untoon a ina myös huma li sto. " Myös 
vuoden 1664 raj ankäy nnissä on pa ikal 
la mainittu o lleen kaksi maakappa letta, 
joi ssa, kuten pöytäkirja ke rtoo, " kama
rifi skaali Antti Jaakonpo ik a -vainajan 
isäni sä oli pitänyt toi sta humali stona ja 
to isessa ol i ollut karjan kesäpihatot. " 
Silloin , v. 1664, rakennukse t oli jo pu
rettu . A lueen myöhemmästä käytöstä 
e i o le sä il ynyt ti e toj a. La llin as umu s on 
nykyään merkitty kiveen kiinnitetyllä 
laata lla, ja s inne johtavalla tiellä o n 
viitat. 

Huma li sto ja ehkä myös karjatarha, 
jossa karjaa on kesällä pidetty, ovat 
sijainneet puron rannalla ete lärintees
sä. Nykyisin pa ika lla on lehtometsä; 
niitty on jo a ikoj a sitten kasvanut um
peen. Sen pohjoi s-ja e teläpuole ll a o n 
laaja kangasmetsäalu e Loot innummi . 

Tasa inen mäntyä kasvava kangasmetsä 
va ihtuu kuusta kasvavaksi rinteeksi ja 
alempana korpimetsäks i. Lehtoalueen 
ete läpään poikki o n tehty metsäti e, jo
ka on tuhonnut osan lehdosta, ja tien 
syvä t ojat ovat muuttaneet alueen kos
teussuhteita. Myös puro on perattu . 

ykyi se ll ään ti en pohjoi spuolell e jää
vä lehtoalue on n. 35 m leveä ja 40 m 
pitkä, j a se sijaitsee puron kummalla
kin rannalla. Tien e teläpuole ll e j ää pie
nempi osa hakkuiden jälkeen vesoittu
nutta al uetta . Lehdon näyttävimpään 
putkilokasvilajistoon kuuluvat: 

Kotkansiipi (Matteuccia srrwhiopteris) 
Mustakonnanmarja ( Actaea spicata) 
Va lkovuokko (Anemone nemorosa) 
Sinivuokko (Hepatica nobilis) 
Hu mala (Hu mulus lupulu s) 

okkonen (Urtica dioica) 
Lehtotähtimö (S1ellaria nemorum ) 
Ranta-alpi (Lysimachia vulgaris) 
Metsälehmus (Tilia cordaw ) 
Kevätlinnuns ilm ä (Chrysosplenium a!Ierni-

folium) 
Taikin amarj a (Ribes a/pinum) 
Pohj anpunaherukka (Ribes spicaiton) 
Mes iangervo ( Filipendula uimaria) 
Tuomi (Prunus padus) 
Lehtopalsami (lmpaiiens noli-tangere) 
Karhunputki ( Angelica sylveSiris) 
Korpipaa tsama (Rhamnus frang ula ) 
Lehtovirmajuuri (Valeriana sambucifolia) 
Lehtopähkämö (Swchys sylvaiica) 
Syyläjuuri (Scrophularia nodosa) 
Sudenmarja (Paris quadrifolia) 
Korpinurm ikka (Poa rem01a ) 

uokkuhe lmi kkä (Melica nulans) 



76 

Lehtoalueella kasvaa parikymmentä 
metsä lehmu sta, joista kaksi on kook
kaita, ympärysmitaltaan 115 ja 140 cm 
(kuva 1). Muut ovat pienempiä ja mo
net pensastav ia . Lehmu ses iintymi ä on 
Köy liössä muuallakin. Noin 300 m 
e teenpäin Lallin asumuksesta on Veh
kas uon rinteessä muutamia lehmuksia. 
Ehtamon kylän länsipuo lella on Lehti
ladonmäki -niminen lehtoalue, jossa 
kasvaa pe nsas tavia metsälehmuksia, 
samoin Pajulan kylän lähellä Marketan 
kallion rintei llä. 

Humal aa kasvaa tuomitiheikössä pu
ron rannall a. Kesä ll ä 1989 sitä oli 
use illa rungoill a aina parin metrin kor
keuteen aakka. Kasv ustossa näytt i 
o levan va in hedeyksilöitä . Lallin asu
muksen humalakasvusta lienee peräi
sin nii stä humalistoista , joita paika lla 
on ollut ainakin jo mainitun kamarifi s
kaalin es ivanhempien aikana 1500-
1600-luvuilla. Juha Suominen (1982) 
on maininnut tämän kasvu ston huma
lase l v ityksessään. 

Yhtei smetsäa lueella sij aitseva LaJ
Iin asumus olisi pyrittävä rauhoitta
maan niin , e ttä alueen harv inainen leh
tokasv illi suu s säi lyis i. Pa ikalla kävi
jöitä varten voisi merkitä luontopo lun , 
jotta pääosa a lueesta jäi s i tallaamatta. 

Kirjallisuutta 

Salminen, V. 1905: Pitäjänkertomuks ia VII. 
Köyliön pitäjän historia . -Suomalaisen kir
jallisuuden seuran toimituk sia 47. 

Kasvipörssi 
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Kuva 1. Köyliön Lallin asumuksen lehdon suurin 
metsälehmus on ympärysmita ltaan 140 cm. -
Valokuva Aimo ummi . 

Fig. 1. The circumference of the biggest Tilia 
cordata in a herb-rich fore st in Köyliö, SW Fin
land, totals 140 cm. - Photograph Aimo 
Nummi . 

Suominen, J. 1982: Suomen luonnonvarainen hu
mala (Humulus lupulu ). -Alkon Keskusla
boratorio. Seloste 8174.46 s. + 2 liitettä. 

Saatavana vielä muutamia pensasmagnolian (Magnolia sieboldii) pikkutai
mia. Lisäksi saatavi lla pohjoisamerikkalaisen pensaan Oemleria (Osmaro
nia) cerasiforme siementaimia (alkuperä Oregon). - Erkki Aalto , puh. 
90-382 309. 
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Dendrologian Seuran Englannin matkan 4.- 14.7.1990 satoa 

Matti Yli-Rekola j a Zuzana Hrasko 

Yli-Rekola, M. & Hrasko, Z . 1991 : Dendrologian Seuran Eng lannin matkan 4.-
14.7. 1990 satoa. (On the Finni sh Dendrological Society' journey to Eng land 4.-
14. 7. 1990.)- Sorbifolia 22(2):77-87. 

Me mbers vis ited the following gardens, a rboreta and parks : The Royal Botani c 
Ga rdens, Kew; The Hilli er Gardens and Arboretum ; The New Fores t; The Roya l 
Horticu ltu ral Society's Garden , Wisley; Wakehurst Pl ace Garden; Nymans Garden; 
Sheffie ld Park Garden; Wes tonbirt Arbore tu m; Windsor Grea t Park: The Sav ill 
Garden and The Valley Garden; severa l London parks and Bedgebury Na tional 
Pine tum. Short accounts of si tes visi ted are g iven as well as general or detailed 
perso nai im press ions. Almost everywhere the g rea t ga les of 1987 and 1990 had 
caused severe losses of trees in gardens. 

Malli Yli -Rekola, Turun y liopisro, Kasviriereel/inen puurarha , 20500 Turku. Zuzana 
Hrasko, Liikennerekniikka Oy , Melkonkaru 9, 002 10 Helsinki. 

Dendrolog ian Seuran vuoden 1990 
pää re tkikohteena olivat Lontoon j a sen 
ympäristön arboretumit , puutarhat j a 
pui stot. Seuran retkihi stori assa matka 
ol i sikä li epätyy pillinen , e ttä yövy ttiin 
aina samassa pa ikassa, Lontoon kes
kustan Centra l Park -hote lli ssa, jos ta 
oli käytänn ö lli s tä tehdä yksityisiä sy r
jähyppyjä läheisiin pui stoi hin. Tok i 
vars ina iseen ohje lm aankin oli va rattu 
yks i päi vä kaupung in viheralueisiin tu
tu stumi seks i. Omin päin se ikk a il ev il1e 
oli li säks i varattu yksi vapaapäivä, j on
ka ha lutessaan saattoi viettää va ikk apa 
Hampton Courtin juuri avatussa kan
sa in vä li sessä kukka- j a puuta rh anäytte 
lyssä. Kaupunkilomailu sta e i kuiten
kaa n ollut kyse, vaan use impina päivi
nä ajettiin til ausbu ss ill a Lontoon ulko
puoli siin matkakohte is iin , j o ita oli 1-3 
pä ivää kohti. 

Kew Gardens 

Ensimmäisen retkipäivän kohteeseen, 
Kunin kaalliseen kasv itie teell iseen 
pu uta rhaan Kew Garde nsiin , mentiin 

tosin kätevästi maa nala isella. Pe rillä 
teimme pa ika lli sen oppaan johdoll a 
pienen pui stokävely n puutarhan ydin
aluee lla tiedonjanoi sen seurueemme 
painaessa kyselytulvakytkimen päälle . 

Se lvis i, e ttä viime vuosien myrsky
tuhot kohdi stuivat v. 1987 ensi s ijassa 
puutarhan lehtipuihin ja v . 1990 hav u
puihin. Myrskyt ovat use in hyv inkin 
va liko ivia uhri ensa suhteen: es imer
kiks i Kaukas uk se lta kotoi s in oleva n. 
!50-v uo ti as tammi Quercus castanei-

fo lia uhmasi pys typäin myrskyä, sa
malla kun sen ympä.riltä kaatui ainakin 
ky mmenkunta muuta puuta. Nyt j äljet 
on jo s iinä määrin korjattu, että as iasta 
tietämätön tu sk in huomai si mitää n. Li
säksi korvaavat istutukset o li jo saa tu 
käynt iin , mm . Valitut Pa lat oli lahjoit
tanut 50 puunta inta vuode n 1987 myrs
kytu hojen jälkeen. 

Alppiruus ujen ongelma Kew'ssa on , 
että kaste lo ves i on me lko emäksistä
sen pH o n n . 8 . Yäliaikaisratkaisuna on 
istutu sa lueen pinnalle levitetty hapanta 
multaa, joka kuitenkin pian neutraloi-



78 

tuu myös emäksisemmän pohjamaan 
vuoksi . 

Esittelykierroksella muistiin merkit
tyjä kasveja ovat kukassa ollut kistus
laji Cistus incanus, hilseilevän puna
runkoinen idänmansikkap uu (Arbutus 
andrachne) sekä puumainen turkinpäh
kinä (Corylus colurna) . Vuoden 1981 
lumituhojen jäljet näkyivät vielä ma
honkikasvien (Meliaceae) heimoon 
kuuluvan Toona sinensiksen kaksilat
va isuutena. Taksonomiset ryhmäistu
tukset, esim. likusteri lajit (Ligustrum), 
ovat aiheuttaneet ongelmia sekaantues
saan toi siin sa. Tulppaanipuu (Lirio
dendron tulipifera) kasvaa täällä rin
nakkain itäaasialainen sisarlajinsa L . 
chinensiksen kanssa. Jälkimmäinen on 
puuna e legantimpi , tavallisesti vain yh
den rungon kasvattava, mutta tämän 
yksilön kukkimisesta ei v ielä ole ha
vaintoja. 

Rosarium eli ruusutarha ohitettiin 
pelkällä olankohautuksella - se kun 
sisälsi lähinnä vain viljely lajikke ita . 
Mieleenjääneistä havupuista mainitta
koon riipp uvaoksainen himalajankuu si 
(Picea smithiana) ja havupuuksi eri
koinen hil se ilevärunkoinen kiinanpäh
kinämänty (Pinus bungeana; kuva 1). 
Kukkivista leht ipui sta mainittakoon 
Aesculus indica 'Sydney Pearce ', joka 
on nimetty Kew' ssa työskennelleen 
apulaiskuraattorin mukaan. Rakennu s
ten se inu stoilla komeilivat isokukkai
set kuningasmagnoliat ( Magnolia 
grandiflora). 

Matalista parhaillaan kukk ivista 
pensaista olivat ajankohdalle leimall i
sia useat kuismalajit (Hypericum). 
Muista keltakukkaisista oli ällistyttä
vää todeta yksivuotisena ryhmäkasvina 
tutun chileläisen pensastohvelikukan 
(Calceolaria integrifolia) osoittautu
van nimensä mukaisesti puolipensaak
si. Syrikän suvun (Buddleja) harvem
min nähdyi stä lajeista mainittakoon 
nukkalehtinen B. crispa (Himalaj a). 
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Kew Gardensin maamerkkinä pide
tään Britannian korkeinta lipputankoa 
(kork. 68.5 m), joka on tehty Vancou
verin saarelta kaadetusta 371-vuotiaas
ta douglaskuusesta (Pseudotsuga men
ziesii) ja py sty tetty v. 1959. Lopuksi 
kirjatrakoon muis tiin sen lähettyv iltä 
pensas tädykkeen suvusta (Hebe) vie
hättävä valkokukkainen laji H. brachy
siphon. 

Hillier Arboretum 

Bussimatkalla Hiilierin arboretumiin 
Aarno Kasvi muistutti jalavasairauden 
merkityksestä maisemaan, jossa nyt 
metsiköitä hallitsevat pyökki ja tammi, 
sie llä täällä myös parhaillaan kukkiva 
jalokastanja (Castanea sativa). Moot
toriteiden varsilla näkyi myö s piikki 
hemettä (Ulex europaeus), joka nyt on 
kiusana myös Uudessa-Seelannissa. 
Tämän piikkisen lajin suojissa näkyi 
paikoin myös koivun taimia säilyneen 
karjalta. 

Hiilierin arboretum , alun perin yksi 
tyinen, nyttemmin Hampshiren kreivi
kunnan hallinnoima ja ylläpitämä, pe
rustettiin vasta v. 1953, mutta käsittää 
jo 36 000 kasvin kokoelman 11 000 eri 
taksoneineen. Puutarhatöiden rationa
li soi nnin täytyy olla huipussaan, s illä 
puutarhaa pyöritetään vain kahdeksalla 
vakinaisella puutarhurilla. 

Vaikka ollaankin Etelä-Englannissa, 
huhtikuun halla oliverottanut magnoli
oiden kukintaa (tavallisest i toukokuis
ta kävijää odottaa tääll ä oikea mag no
liakujanne) ja mm. juuri puhjenneet j a
paninkatsuran (Cercidiphyllum japoni
cum) versot ol ivat paleltuneet puiden 
tehdessä nyt uusversoja. Oppaan kerto
man mukaan fenologinen kello on kui
tenkin käyntimme sattuessa normaa
liajassa. Keskikesän ajankohdasta huo
limatta voi kuvitella mielessaän näky
mää syksyllä, jolloin mm. Acer circi
natum x japonicum 'Aconitifol ium ' 
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hehkuu ruskavärissään. Syysvä rillään 
komeilee myös muuan lehmuslaji Tilia 
dasysty la , jonka värikylläisyyttä li sää 
nuorte n oksien punai suus . Ihastelua sai 
osakseen myös jättiläiskäpymänty (Pi
nus coulteri), jonka kävyt ovat mänty
jen pa inavimmat, jopa 3 kg . 

ltä iseltä Välimeren alueelta kotoi s in 
o leva orapihlajamais lehtinen omena
puu Malus trilobata tuotti oppaan mu
kaan tänä vuonna muutaman kukankin 
-kiitos edell isvuoden kuuman kesän. 
Reitin varrelle osui pienen puun kokoi
sia, parhai llaan kukkivia leveälehtikal
mioita (Kalmia latifolia ) sekä hau kan
näköinen Kiinasta kotoi s in oleva ni
mensä mukainen h il sekaarnavaahtera 
(Acer griseum). Upean puumai sen ka
nukkalajikkeen Cornus 'Norman Had
den ' in (C. kousa x capitata ) kukkien 
suojus lehdet ovat aluksi kermanvalkoi
set, mutta muuttuvat väh ite ll e n vaalean 
violeteiksi ennen kirkkaanpun aisten 
mansikkamai sten hedelmien kypsy
mi stä. Vielä etäisempää eksotiikkaa 
edustaa eräs e ukalyptus, Euca/yptus 
pauciflora s ubsp. niphophila, joka on 
oso ittautunut tää llä ilmastolli sest i kes
täväksi e rikoi suudeks i. Puu on muuten
kin e rikoinen: sen rungon kuori vaihtaa 
jyrkästi väriä kastuttuaan . 

H ii lie rin arboretum ii n on sijoitettu 
osa kansa lli sesti harvina isten ja uhan
alaisten kasv ien suojelukokoelmasta, 
johon täällä kuu luu yhdeksän puuvar
ti ss ukua , joukossa mm. pähkin äpen
saat (Co rylus), männyt ( Pinus) j a tam
met (Quercus). 

New Forest 

Iltapä ivä v ie te ttiin New Foresti ssa, jo
ka on hämmentävä pa it si kooltaan (n. 
272 km 2,josta talou smetsää n. 80 km 2

), 

ennen ka ikkea koo stumuk seltaa n. Se 
on sekoitu s luonnon- ja kansanp ui stoa, 
e lävää maaseutua ta lonpoika isine e lin
ke inoineen, le irintä- ja piknikaluetta 
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Ku va 1. Kiinanpähk inämännyn (Pinus bungea
na) hil se ilevää runkoa Lontoon Kew Gardensis
sa.- Va lok uvat Zuza na Hrasko. 

Fig. 1. Pinus bungeana in Kew Gardens, London. 
- Photographs Zuzana Hra ko. 

sekä luonnon- j a ympäristöntutkimus
a l uetta. 

Oppaamme näkökulma oli ensi s ijas
sa ta lousmetsänhoitajan. Ajoimme bu s
si ll a al ueen syd ämeen, Lyndhurstiin , 
jossa patikoimme ihailemaan mm. 
dou glaskuus i-i stutusta. Siinäkin ede l
li en tammikuun myrsky oli te hnyt tu
hojaan . Dou g lask uu sen li säämi sessä e i 
enää ole tapana kiivetä köyden avulla 
latvaan siemeni ä hakemaa n, vaan sie
menpuut kaadetaan ja maa muokataan 
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Kuvat 2-3. Figs. 2-3. The Royal Honicultural Soc iety 's Garden, Wi sley. 
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siementai mill e sopivaksi. Lawsonin
sypress i (Chamaecyparis lawsoniana) 
e i ole metsätalousmiesten suosiossa 
runkoj e n hanka lan kuorittavuuden 
vuoksi. Aluskasvillisuudessa meikäläi
seen verrattuna mahtavankoko ista sa
nanj a lk aa (Pteridium aquilinum) jou
dutaan torjumaan kemiallisesti, koska 
se huonontaa maa pe rää ja tukahduttaa 
puuntaimia. Istutettuihin sitkankuusi 
taimikoihin (Picea sitchensis) saimme 
sorm ituntum an koetellessamme niiden 
neulasten tyypill istä pistävyyttä. Uu
distusaloilla tapas i s irkankuu sen ohella 
myös e uroopanmustamäntyä (Pinus 
nigra) . 

Rii stanho ito o n vaikuttanut täällä 
pyökin ulkonäköön: Runkojen moni
haa rai s uu s vo i johtua hirvie lä imi II e tai
tetui s ta kerpuista. Lännen bern lokki 
(Tsuga canadensis) e i tää ll ä o le taimi
vaiheen koristeellisuudestaan ja var
jonsietokyvystään hu olim atta metsä
miehen s uos iossa, va ikka s il lä on li sä
etukin: la iduntavat e läimet jättävät 
hemlokin taimet rauhaan. 1950-luvun 
jälkeen heml okkia a lettiin karsas taa 
sen s ienitaut ia lttiuden takia. Reitin 
varre ll a ol i myös runkoma isiksi ehti
ne itä e te länpyökkejä (No thofagus). Ta
va lli sen pyökin (Fagus) yleinen har
suuntumine n on oppaa n kertoman m u
kaan e hkä e nemmä nkin pintajuuri sten 
kuivuusvaurioista kuin saaste ista joh
tu vaa . 

Wisley 

Koko lauantaipäivä oli varattu tutu stu
mi se ll e Roya l Horti cultu ra l Societyn 
puutarhaan Wisleyssä (kuvat 2 ja 3). 
Kaue mpana Lontoos ta olevan sija intin
sa vuoks i Wisley jää aivan suotta 
Kew ' n varjoo n. Maaliskuu sta lähtien 
e i o llut kunnolla satanut , mikä tuntui 
erity isesti täällä, missä maaperä on 
luon nos taan hi ekkaperäistä. Vilje lyssä 
olevien kasvitaksonien määrä on täällä 
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uskomaton, n. 80 000. Puutarhan tava
ramerkkinä ovat laajat koristekasviko
koelmat, esimerkk inä mainittakoon n. 
500 erilaista kuunliljalajia ja -lajiketta 
(Hosta) . Uus ia ruohovartisia koriste
kasvi laj ikke ita v ilj e ll ää n laajo illa koe
kentillä vertailua varten enne n niiden 
mahdollista kaupallista lev ittämis tä. 

Puutarh an n. 125 ha:n alueella me
netttiin v. 1987 my rskytuhoi ssa n. 300 
puuta ja v. 1990 n. 250 runkoa. Myrs
kytuhoista o li tok i hyötyäkin , s ill ä nyt 
voitiin suunni te ll a joitakin a lueita, 
mm. puron varsiyhd ysk unta, kokonaan 
uudelleen. Osaa tuhoalueista on uudis
tettu koivu! Ia ja tammella. 

Kiintoi sista uu s ista tuttavuuksista 
mainittakoon kielomai s ia kukkia kan
tava kanervakasvi (Oxydendrum arbo
reum) . Edelleen lukui sat nie tospensaat 
(Deutzia) olivat parhaillaan kukassa: 
vo im akkaan s inipun ak ukka ine n laji D. 
koreana, samoin lil akukkainen D. !on
gifolia var. veitchii sekä tähtimäisen 
avointeriöinen D . setchuenensis, joka 
tuo mieleen jasmikkeen (Philadelp
hus). Vaikuttavin o li kuitenkin iso- ja 
yksinkertaiskukalli nen, erittäin voima
kastuoks uinen jasmikekaunotar Phila
delphus 'Be l Ie Etoile'. Kukassa olivat 
niin ikään kauas keltaisena loistava 
pii s kaherne (Spart ium junceum) sekä 
Calycanthus occidentalis. 

Wakehurst Place 

Matkall a Kew Gardensin "satelliitti
puutarhaan" Wakehurst Placeiin Aarno 
Kasvi esitteli pihoissa y leisenä näky
vän tummanpunalehtisen Prunuksen 
ve riluumuks i (P. cerasiferan Atrop ur
purea-hybridi, syn . P. pissardii). 

Wakehurst Place täyde ntää sopivast i 
Kew Gardensia vai hte levampi ne maas
tonmuoto ineen, maan laatuineen ja 
mikro ilmastoineen paremmin mm. alp
piruusuille ja etelä isen pallonpuolis
kon lauhkean vyöhykkeen kasveille so-
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pivaksi. Täällä sijaitsee myös iso sie
menpankki, jossa on edustettuna yli 1 
% maapallon kukkakasvilajeista. Pää
rakennuksen vierustalla olevassa ita
lialaistyylisessä muotopuutarhassa on 
käytetty euroopanmarj akuusta (Taxus 
baccata) leikattuna pensasaitakasvina. 
Parhaillaan kukkivia lajeja olivat sinis
tä tädykettä muistuttava Parahebe per
foliata (Australia) ja Desmodium ele
gans (Himalaja), joka muistuttaa hie
man kultasadetta, mutta jonka kukat 
ovat sinipunertavat eivätkä riippuvat. 

Pinetumiin eli havupuualueelle joh
tavan polun varrella näkyi skimmia-is
tutus (Skimmia japonica) värikkäine 
puolukkamaisine hedelmineen. Lawso
ninsypresseistä teki suurimman vaiku
tuksen ruhtinaallisen arvokas , alas asti 
tiheä, sinertäväneulasinen lajike Cha
maecyparis lawsoniana ' Ellwoodii'. 
Alppiruu su laaksossa tapasimme täy
dessä kukassa riippuvakukintoisen 
Leycesteria formosan . 

Polku , jonka varrella kasvaa Torreya 
californica j a puumaisia marjakuusia , 
johtaa lähemmäs puron pohjukkaa. 
Magnolia hypoleuca oli jo !opettele
massa kukintaansa. Maaston muoto on 
täällä upea kaartuvarinteisine purorot
koineen. Jo pelkkä rinteiden topografia 
luo uskottavaa dramatiikkaa Himalajan 
kasvillisuuden esittelylle. Laakson pe
rällä on pitkä mutta kalteva tila, jossa 
setripuu (Cedrus sp.) hallitsee maise
maa keskeisellä paikalla. 

Laaksosta noustessa kohtasimme su
gin (Cryptom eria japonica). Kellovai
vero ( Pieris japonica) oli jo ehtinyt he
delmäasteelle. Havupuut ovat tässä rin
teessä se lvästi hätää kärsimässä. Myrs
kynkaadot ovat al ti staneet myös monet 
alppiruusut liialle paahteelle. Ehkä eri
koisin havaituista alppiruusuista oli lä
hes mustakukkainen Rhododendron 
sanguineum, jolla on hieman katakuu
samaa (Weigela) muistuttavat kukat. 
Eksoottisista puu lajeista Saxegothaea 
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conspicua (Chile, Podocarpaceae) on 
hieman hemlokkia muistuttava , mutta 
siinä on myös araukariakasvien (Arau 
cariaceae) piirteitä. 

Palatessa kohtasimme väkisinkin ka
ramellinsinisiä jalohortensioita (Hyd
rangea macrophylla ). Merkillis tä , mi
ten lähes samanvärisen , hiukan aikai
semmin nähdyn valeuniken (Meconop
sis) siniväri viehätti, mutta isompana 
pintana väri lähinnä puistatti. 

Clethra delavayin (Kiina) kieloa 
muistuttavat kukat terttumaisissa ku
kinnoissa olivat juuri aukeamassa. 
Sympaattisen näköinen oli myös Ste
wartia sinensis (Kiina), jonka moni
haarainen hilseilevä runko on ikään 
kuin vaaleanhärmäntai seitin peitossa; 
puu oli erittäin upea ilmestys, a ivan 
täynnä jo putoilevia valkoisia kukkia. 
Lähistöllä oli myös pensasangervo 
(Spiraea micrantha), jonka vaalean
ruusunpunainen kukinto on tasainen 
kuin veitsellä leikattu. Käytävän vie
ressä oli myös meikäläisen kuusen ri ip
puvaoksainen muoto Picea abies ' In
versa ' . 

Kivikassa oli vieläjoitakin vahamai
sia kukkia jäljellä Philesia magellani
cassa (Chile). Lapinalppiruususta (R . 
lapponicum ) näyttäisi kasvaneen run
saan metrin korkuinen pensas sen tul
tua ri steytetyksi jonkin kookkaamman 
lajin kanssa. Päärakennuksen seinus
talla komeili valkokukkainen, mutta 
nuppuasteella hennon ruusunpunainen 
tuok sujasmiini (Jasminum officinale). 

Paikan erikoi sista puulajeista mai
nittakoon vielä pitkäneulasinen vihne
pibta ( Abies bracteata) Kaliforniasta ja 
A. numidica Pohjois-Afrikasta. Isoja 
jalokuusia oli joutunut runsaasti myrs
kyn kaatamiksi. Täällä vahvistui myös 
se oppikirjoissa ylei sesti esitetty väite , 
että myrskyt eivät kaada mammuttipe
täjää (Sequoiadendron giganteum ) ei
vätkä punapuuta (Sequoia sempervi
rens) . 
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Nymans Garden ja Sheffield Park 

Iltapä iv än ensimmäisenä tutustumis
kohteena oli Nymans Garden , joka 
muihin verratt una on atmosfääriltään 
intiimi , ihmi sen mittoj en mukainen. 
Mutta se onkin a lkuj aan yksityiskarta
non ympärille rakennettu. Omistajasu
vun nimi Messel on jäänyt monien tääl
lä a lkunsa saaneiden taksonien nimeen , 
es im. Magnolia x loebneri ' Leonard 
Messel ' . Tulipalossa raunioitunut pää
rakennus muodostaa pittoreskin taus
tan useille puille , mm. tulipalossa sääs
tyneelle isokokoisell e kuningasmagno
li a ll e ja lukui si ll e köynnöksille . N ur
mikkonäkymää hallitsee iso, maal a uk
se llin en setr ipuu (Cedrus). Puutarhan 
yd in a lueen muodostaa ita li alaista tyy
li ä edustava suihkul ähde sitä ympäröi
vine ryhmäi stutuksineen, leikattuine 
pensasai toineen ja muotoilupuineen. 
Muuritarhassa tervehtii davidia (Davi
dia in volucrata var. vifmoriniana) päh
kinöitä mui stuttavine hedelmineen. 
Styrax japonicassa on enää muutama 
kukka jäljellä. 

Puutarhassa on lu kuisasti etelä isen 
pallonpuoli skon laj istoa, kuten isoko
koinen etelänpyökki (Nothofagus men
zies ii) ja kesteri (Cest rum parqui) sekä 
ihas tuttava kaksimetrinen Desfontai
nia spinosan lajike. 

Matkamui s tomyyntipi steessä oli 
mahdolli s uu s antaa roponsa puuta rh an 
palauttamiseksi myrskyä ede ltänee
seen asuun. ymans Gardenin samoin 
kuin seuraavan pysähtymi spa ikan, 
Sheffield Parkin, ylläpitäjänä toimii 
Englanninmuinaismuisto-ja luonnon
suoj e luyhdi stys The National Trust. 

Sheffield Park on ennen muuta mai
semapuutarha näkymiä hallitsev ine ve
siaih e ineen: tekolampineen ja putouk
si neen. Puisto li enee edustavimmi ll aan 
ruska-aikana ja alppiruusujen pääku
kinta-aikana a lkukesästä. Erittäin vai
kuttavina näkyminä voi m ainita suo-
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sypressien (Taxodium distichum) pei
lautumisen lammenpinnasta. Moni ret
keläinen kertoi nähneensä juuri täällä 
elämänsä suurimm at mammuttipetäjät 
ja alppiruusut. Näimme myös kookkai
ta montereynmäntyjä (Pinus radiota) 
j a aitopihtoja ( Abies procera ). 

Westonbirt Arboretum 

Westonbirt Arboretum on jälleen ko
koelmapuutarhoja, jotka ovat synty
neet yksityishenkilöiden harrastukses
ta ja vasta II maai lmansodan jälkeen 
siirtyneet yhte iskunnan tai säätiön hal
lintaan , tässä tapauksessa metsähallin
non (Forestry Commission). Alue on 
kooltaan yl i 200 ha, ja siinä o n vanhem 
pi ydinalue j a uudempi osa, Silk Wood. 
Jälkimmäinen vaatii enemmän pati
kointia eikä ole siinä määrin kävijä
mas ojen suos iossa kuin edellinen . 
Puuvartisten kokonai stakso nimäärä on 
n. 3 000 . Täällä on erityisest i panostet
tu kasvien dokumentointiin eikä suin
kaan itsetarkoitukselli ses ti , vaan info
pisteessä on nähtävillä taksoniluettelo 
sijaintikarttoineen- siinä on yhteensä 
n. 17 000 kasviyks il öä . Ajat ovat sii s 
muuttun eet s iitä , jolloin täälläkin kas
viharvina isuudet tai er iko isuudet si
jaitsivat intomieli s ten harrastajien sa
la isissa tai sa laisen sa laisissa taimis
toissa, joi s ta vain harvat asiaan vihityt 
tiesivät. ykyisin suuntaus on päinvas
tainen, kun ATK-yhteyksien avulla 
voidaan täällä hetkessä nuuskia mui
denkin puutarhojen (es im. Kew ' n) tie
dostoja. Enää e i ole järkevää kasvattaa 
mahdollisimman monia lajeja , vaan 
keskittyä se llai siin , joilla on parhaat 
ede ll ytykset nienestyä kussak in pai
kassa. 

Westonbirt sija itsee pääasiassa kalk
kiperäisellä aluee ll a, mutta käsittää 
myös luontaisesti happamampia, hiek
kaperäisiä kohtia, mikä on mm. a lppi
ruusujen viihtymisen e htona. Silk 
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Kuva 4. Westonbirt Arboretumissa on hava innolliste ttu Britte in saart en kasvistahistoriaa istuttamalla 
alkuperäisiä puu- ja pensaslajeja s iihen aikajärjestykseen, kuin niiden on saa ri va ltakunnan alueelle 
päätelty ilmaantuneen. 

Fig. 4. Westonbirt Arbore tum. 

Woodissa on puoleksi luonnonvarai sta 
metsää , johon kohdistetaan harkittuja 
hoitotoimenpiteitä, esim. pähkinäpen
sai kkoja uudistetaan rai vaamalla 10-
15 vuoden välein. Muutoin ne tuhoutu
vat raskaan lumikuorman alla. Isoja 
tammia hyödynnetään suojapu ustona 
koristepuille ja -pensaille, esim. hok
kaidonvaahterasta (Acer japonicum) 
on lukuisia lajikkeita näyttävinä rus
kaistutuksina. Eräällä metsäaukiolla on 
Prunus-suvusta oma, n. 250 taksonia 
käsittävä kansallinen kokoelman sa, jo
ta tosin kasvitaudit ovat verottaneet. 

Brittein saarten kasv istahi storiaa on 
onnistunein istutuksin (kuva 4) havain
nollistettu marssittamalla esiin alkupe
räisinä pidettävät 33 puu- ja pensasla
jia siinä aikajärjestyksessä kuin niid en 
on nykyi sen saarivaltakunnan alueelle 

päätelty ilmaantuneen . Tänne on pelas
tettu mm . häviämässä oleva Sorbus ley
ana Englannin ja Walesin rajamailta 
sekä kulttuurihistoriallisestikin arvo
kas pensasaitakasvikokoelma (tosin 
leikkaamattomana). 

Poiminta ja vanhasta arboretumista 

Uurrekaarnavaahteran (Ace r capilli
pes ; kuva 5) runkoa luonnehtivat voi
makkaan vihreät pystysuorat viivat , 
joiden keskellä on kapeammat kuin Ii i
dulla vedetyt juovat. Jotkin tänne istu
tetuista puista ovat 1700-luvulta , esim. 
chilenaraukaria (A raucaria araucana) 
ja punatammi (Quercus rubra) , ja nii
den koko on sen mukainen. Joukossa 
on myös uusia istutuksia , jotka muo
dostavat va!Ahan puuston kanssa tasa
painoi sen kokonaisuuden . Istutu setäi-
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syydet näyttävät tarkkaan harkituilta, 
hoito esimerkilliseltä , ja mm. istutus
kate taimien ympärillä on välittömästi 
paikalla. Maisemalli sena e rityi spiir
teenä on nautalaitumen sijainti " kes
kellä" arboretumia. 

Edelleen reitin varrella oli runko
mainen x Laburnocytisus adamii. Se u
raavaks i törmäsimme istutukseen nuo
ri a taimia , joi sta kukassa olivat mm. 
Phlomis fruticosa, 0/earia macrodon
ta sekä muina lajeina mm . uudensee
lanninpellava (Phormium tenax) ja 
huonearalia (Fa tsia japonica). Opas
taulu kertoo, että paikalle on vuosina 
1987 ja 1988 is tutettu yli 260 pensas ta 
Uoukossa mediterraani sia ), joiden kas
vua, kukintaaja kestävyyttä seu rataan. 
Tämän "keskas"tutkimuksen tuloks ia 
julkaistaan "Gardening from which?" 
-aikakauslehdessä . 

Aluee ll a on li säks i muun muassa 
run saas ti kappadoki anvaahtero ita 
(Acer cappadocicum ) ja sekä "käpy
koivuks i" nimeämämme Betula med
wediewii. Niilo Karhun mukaan poppe
Iitaksoneita löytyi parikymmentä. 
Ylei sesti ottaen havupuut olivat täällä 
retken hyväkuntoisimmat. Puistoarkki
tehtuurin näkökulmasta pui stokujanne
akse lit olivat raa 'a lla käde llä tehdyt, 
mutta niitä reunust i mielenkiintoinen 
kasvivalikoima. 

Savill Garden ja Valley Garden 

Sekä Savill Garden että Yall ey Garden 
s ijaitsevat Wind sorin linnanpui ston 
eteläosassa ja edustavat 1900-luvun 
puutarhasuunnittelua , paaos in ns. 
woodland ga rdenia. Savill Garden on 
paljolti Sir Eric Savillin käsialaa 1930-
lu vulta, joskin aluetta on sodan jälkee n 
ede ll een kehitetty, j a viljelytoimenpi
teet ovat intensiivi sempiä kuin Iuon
nonmukai semmassa Yalley Gardeni s
sa. Nä ihin kahteen puutarhaan on s ijoi
te ttu osa kansallisesta kokoelmasta , 
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Ku va 5. Uurrekaarnavaahteran (Acer capillipes ) 
juovikasta runkoa Westonbirt Arboretumissa . 

Fig. 5 . Acer capillipes in Westonbirt Arboretum. 

mm. magnoliat ja rautatammet (llex) . 
Li säks i on run saastialppiruusu-j a kää
piöhavupu utaksoneja . 

Savill Gardeni ssa huomio kiinnittyi 
köynnösruusujen sidontaan pitkin 
männyn runkoja . Rosariumin v ieressä 
on suojainen muuritarha, jonka edus
ta lla on maaperäitään eri laisiks i raken
nettuja terasseja mahdollisimman mo
nen kivikkokasvilaj in viihtym isen va r
mi stami seks i. Täällä kasvavat mm. 
Daphne tangutica (Kiina), muurista tu
kea hakeva t Solanum jasminoides, 
Trachelospermum jasminoides ' Yari e 
gatum ' sekä Fremontodendron 'Cali
fornian Glory' . 

Savill Gardeni ssa on punapuun vä
hän yli metr ine n, melkein pallomainen 
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Kuva 6. Fig. 6. Bedgebury ational Pinetum. 

'Prostrata'-lajike. A lppiruusui sta, joi
den kukinta enimmältään oli jo ohi, 
mainittakoon Rhododendron leucaspis 
(Burma), jonka lehtireunoja luonnehti
vat pitkä t, harottavat, va lkoi set karvat 
sekä teriöitään pitkä- ja tahmeatorvi 
nen R. viscosum (P-Amerikka). Pihla
j an suv usta jäi mie leen vain 30 cm:n 
korkuinen Sorbus reducta (!-Aasia), 
jolla on pienet , nahkamaiset lehdet. 

Pienempi en polkujen kateaineena oli 
käytetty puuhaketta, joll a on ainakin se 
e tu , että hiekka ja muta eivät tartu jal
koihin sateen jä lkeen. Kävelyreitin 
varrella Valley Gardeniin ei voi olla 
huomaamatta täkä läisten yle lli syyttä 
pensasaitakasvin valinnassa - leikat
tua rodoa itaa. Valley Gardenissa jätti
pihtametsikön (Abies grandis) reunas
sa oleva punapuu on alkanut versoa 
rungon tyviosasta. Lähimaisemaa hal
litsee v. 1958 pystytetty toteemipaalu, 
joka on tehty Queen Charlotte -saarten 

n. 600 v. vanhas ta jättituijasta (Thuja 
plicata). Valley Gardenin yhtenä ve
tonaulana on laaja kääpiöhavupuuko
koelma. 

Bedgeburyn havupuuarboretum 

Bedgebury at ional Pinetu m (kuva 6) 
on jälleen paikka, joka on metsähallin
non (Forestry Commission) alaisuu
dessa, mutta läheisessä yhte istyössä 
Kew Gardensin kanssa. Pin etum e i ole 
pelkkä havupuukokoelma, vaan par
haimmi ll aan huol ell isesti suu nniteltu 
maisemapuutarha mm. lawsonin yp
re ikujanteineen. 

Pinetumin vieressä sijaitsevat lähin
nä tutkimusta palvelevat metsäpuiden 
0.1 ha:n suuruiset koeruudut. e perus
tettiin mm. lajien eri alkuperien ka vu n 
ja menestymisen seuraamiseksi, joskin 
myr kyt ovat tuhonneet niistä 95 %. 
Kahvila-inforakennuksen lähistöllä 
olevil la ruuduilla on sentään vie lä pys-
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tyssä a inakin valkosaarni- (Fraxinus 
americana ), kaukas ianpihta - (Abies 
nordmanniana) j a unka rintammime ts i
kö t (Quercus f rainetto) . 

Pine tum on ollut suure ll e y le isö ll e 
avo inna vas ta 1960-lu vulta, a ika isem
min va in tutkijo ill e . Opaski e rrokse ll a 
kohdattii n me lke in rinnakka in ka va 
neet samanikä iset (n. 70 v) mammutti
pe täj ä j a puna puu. Mo lemmat ova t a ika 
tasave rta is ia ki lpakumpp ane ita, s ill ä 
j ä lkimm äine n o n voittanut pituu skas
vussa, j a ede llin e n rungon paksuud es
sa. Kuuset pintajuuri s in a ovat kä rs i
neet tää ll ä pahimmat myrs kytuho t. 
Hu omattav imp ia ha ll ava uri o ita ova t 
koke neet hopeakuu si (Picea pungens 
'G ia uca') j a kiinankuu s i (P. asperata). 
Ilmasto ltaa n a lue e i o le a ro ill e kasve il 
le kov in s uo tui sa, s ill ä kuj ann e puiks i 
is tute tut ne id onhiu spuutkin (G inkgo 
biloba) oli va t muutamaa lu kuuno tta
matta ku o ll ee t. 

Arauka ri at pu o lestaa n näy tti vä t o le 
van kui v uude n j a tuulte n ras ittami a. 
Sademää rän pitkäa ika ine n kes ki a rvo 
on n. 800 mm/v , mutta vi ime a iko ina 
jo pa va in puo le t s iitä . Sukujen vä li s is tä 
ri s teymi stä tää llä on ti e ttäväs ti maa n 
suurin x Cupressocyparis /ey /andii 
(Cupressus macraearpa x Chamaecy
paris nootkatensis), joka on Kes ki -Eu
roo passa y le ine n le ikattun a a itakasv i
na . Uus i tuttav uus ulkona nähtynä o li 
m yös leveäne ulas in en kiinanke ih äs
kuu s i (Cunninghamia /anceo/ata) . 
Yl e is tä ihas te lua sa i osakseen kulta le h
tikuu si (Pseudo/arix amabilis) sekä a i
nakin ne lj än s ug in (Cryptomeria japo
nica ' Elegans') mu odostam a sa teen
suoj a temppe li . La wso ninsypress is tä 
tääll ä on a inak in 120 eri lajike tt a. Su
ku nsa edustaji sta makedoni anmänty 
(Pinus peuce) on tää ll ä se lv iytynyt pa r
ha ite n tuho la is ilta. M arj akuu s ityy ppi 
ne n Cepha /otaxus harrin gton ia antaa 
"hede lmäll ä" o ll essaan va ikutelman 
vihre istä o lii ve ista oks ill a . 
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Lontoon puistokävely 

Pui stokävel ypä ivä lle s uunnite ltuja 
kohte ita oli vat Ke ns ing to n Park , Hyde 
Park, St. James's Pa rk j a Regents Pa rk, 
joho n myö s Queen Mary 's G arde n kuu
luu. T oki ets iv ä löytää moni a muitakin 
va rteeno te ttav ia kohte ita, kute n yhde n 
Lo ntoo n puu sto is immi sta pui sto ista, 
nimittäin Ho ll and Pa rkin . 

Jos ha luaa s uunnite lma lli sesti tutu s
tua kaupung in vih e ra lue is iin , on paras 
ta hankkia Andrew Cro we n ( 1 987 ) tas
kuk irja: The Pa rks and Woodl and s of 
London. Se n mukaa n Suur-Lontoossa 
on e ri tyyppi siä julki sia v ihera lue ita 
ka ikki aa n n. 174 km 2 (n. II % pin ta 
a las ta). M ai ninnan arvo is ia ko hte ita o n 
me lke in 1 700 , joi sta kirj aan on po imit
tu lähe isempää es itte lyä varte n sara 
kunta. ä istä tos in va in osas ta o n kart
tap iirros. Yksittä is istä puul aj e ista o n 
mainin toj a e ng lanninki e l is in nimin , sa
mo in pui stoje n e lä in- , va rs inkin lin tu
maa ilmas ta. Odo te tus ti pui stoje n hi s to 
riaa käs ite ll ään laaj ast i, mutta joka ta 
pa uk sessa opas takaa seuraavan Lon
toon matkan a ika na sen, e ttä ma tkao h
je lmaa n ei j ää yhtää n tyhj ää aukkoa. 

Lopussa kii tos seisoo ... 

Ko kona isuute na ottae n Eng lanti on 
niuk kaa n lajimää rään tottuneell e shok
ki , s ill ä le uto ta lv i- ilm asto y hdi s tynee
nä pitkää n eksootti ste n kasv ie n v ilj e ly
pe rinteeseen m ahdo lli staa tö rmäämi
sen usko matto man y ll ätykse ll iseen j a 
rik kaasee n kasv imaa ilmaa n . Lo puk s i 
k iitämme koko seurueen (25 osanotta 
jaa) pu o lesta ma tkas uunnitte luun ja oh
j e lman laa timi seen osa lli s tune ita he n
kil ö itä sekä e rity ise t i matkanjohtajana 
tahdikkaasti j a ta itavasti to iminutta 
A uli kk i Kauppil aa lo istavast i organi
so idusta re tkes tä. 
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Arboretum Jussilassa saatuja kokemuksia 

Svetislav Br. Kolarovic 

Kolarovic , S. 199 1: Arbore tum Ju ss il assa saa tuja kokem uks ia. (Experiments with 
woody plants in Arboretum Ju ssi la, Ju upajok i, Central Finland).- Sorbifolia 22(2): 
88-90. 

Svetislav Br. Kolarovic, Himminpolku 2 C 21, 37500 Lempäälä 

Koska jäsenistöämme kiinnostavat 
toisten kokemukset kasvien kasvatta
mi sessa, päätin kirjoittaa om ista koke i
lui stani. Pikku arboretumini sijaitsee 
Oriveden pohjoispuolella J uu pajoella , 
jos ta ostin kesämökkitontin vuonna 
1971. Vaikka paikka on pieni , vain 
1750 m2 :n kokoinen, aloitin het i inno s
tuneesti kasvien istuttam isen. Tontti on 
pitkänomaisen kapea . Sen laakso-osa 
on savea ja ylempi kallionvieruskukku
Ia lähinnä hiekkamaata . Tontilla on 
pieni koivumets ikkö . Paikka on puu
vartiskasv ien IV menestymisvyöhyket
tä (Solantie 1986) . Joide nkin laj ien yh
teydessä ma inittu vuosiluku tarkoittaa 
istutusvuotta. 

Portin pielessä kasvaa hyvi n men es
tyvä sulkalehtihernepen sas (Ca ragana 
arborescens 'Lo rberg ii '; 1974) vieres
sään kääpiömanteli ( Prunus tenella ) ja 
pystyjä käpyjäkin jo tuottava sahali
ninpihta ( Abies sachalinensis; 197 4 ), 
jonka olen saanut j apani npihtana (A . 
ve itchii). Tämän a lap uo le ll a on hyv in 
kestävä , mutta harvo in j a niukas ti kuk
kiva mustilanalppiruusu (Rhododen
dron brachycarpum subsp. tigerstedtii; 
1975). Tontin raj a lle olen saanut (v. 
1973) Sampsa Aaltion arboretumista 
miltei kaikki hänen kasvattamansa leh
tikuu se t (Aaltio 1984) . Ainakin siperi
anlehtikuusen (Larix sibirica), euroo
panlehtikuusen (L. dec idua) ja kurili 
enleh tikuu sen (L. gmelinii var. japoni-

ca) tunnistan joukosta . Lehtikuu sten 
j uuret kasvavat erikoi se lla tavalla pit
kin maanpin taa , mikä vo i johtua maa
perän kovasta saves ta. 

Kaikki eivät ole menestyneet 

Omenapuista jänikset ovat sääs täneet 
vain koristeomenapuul aj ikkeen Malus 
' Dolgo', joka on kukkinut ja tuottaa 
runsaasti hede lmiäk in . Verivaahterala
jike Acer p /atanoides ' Faassen's 
Black' (1975) on pysynyt pensasmaise
na kerran pahas ti pa lelluttuaan, ja tu s
kin siitä puuta koskaan tuleekaan. Vuo
ri vaahtera (Acer pseudop/atanu.s) on 
pysynyt va in metrisenä jo 15 vuoden 
ajan. Barkholtin ta imi stos ta Valkea
koskelta hankkimani saarni vaahtera 
(Acer negundo; 1975) on jäänyt raippa
maisek i- se kasvaakin lii an kuiva ll a 
paikalla kalliolla koivujen a ll a. 

Tontin pikku metsikköön istuttamani 
alkuaan Jouni Mikolan arboretumi sta 
(v . 1974) saamani j apaninh emlokit 
(Tsu.ga di versifolia ) ja lännenh emlokit 
(T. heterophy /la) pärj äävät huono st i. 
Turusta hankk im ani hibatuij akaan 
(Thujopsis dolabrata; 197 5) e i ole juu
ri kasvanut. äsiä (Daphne mezereum) 
kasvaisi varmaan reheväm min avoi 
me lla kasvupaikalla. En o le myöskään 
saan ut niin kestävää kasvia kuin va i
vaiskoivu (Betula nana) menestymään! 

Menehtyneiden kasvien luette loa 
voisi vielä jatkaakin: keltamänty (Pi-
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nus ponderosa) ja kalliovuortensembra 
(P.flexilis) l ii an a rkoin a, villapaju (Sa
lix lanata; Turusta taimitarhasta ostet
tua ulkomaista kantaa) mahdollisesti 
kui vuuden vuoks i, hopeak uusi (Picea 
pungens 'G lauca') j a palsamiköynnös 
(Sch isandra sinensis) epäedulli sen 
kasvupaikan vuoksi (?), siperiansemb
ra (Pinus cembra subsp. sibirica) ja 
harv in a iset pensassembrat ( P . pumi Ia ) 
versosyövän tappamin a, jättituija 
(Thuja plicata), piippuköynnös (A ris
tolochia macrophylla) , jalokärhilajike 
(C iematis x jackmannii 'V ill e de Ly
on '), valkohopeapoppeli (Populus alba 
' Nivea'), köynnösruusut (Rosa sp.), la
pinv uokko (Dryas octopetala?) ja ja
paninke lasköy nnös (Ce lastrus orbicu
latus). Myös tyrni (Hippophae rham
noides), katsura (Cercidiphyllum japo
nicum) j a hevoskastanja (Aesculus hip
pocastanum) ovat tu houtu neet. Osa 
näi s tä li enee tuhoutunut muid en kasvi
en varjostuksen vuoksi. 

Paremmin menestyneitä kasveja 

Ihme kyllä ni verävaah te ra (Acer cam
pestre) pysyy hengissä, mutta vain pie
nenä pensaana. Ei pe nsasmainen pihla
j akaa n (Sorbus prattii ) o ikein hyv in 
vi ihd y, samoin suomenpihl aja (S. in
termedia) vo i hu onost i. Lu ku isat koti
pihl aj a t (S. aucuparia) voivat sen si
j aa n hyv in . Tuomipihlajien (Amelan
chier) j a sipe r ian he rn epensa iden (Ca 
ragana arborescens) v iih tym isessä ei 
o le mitää n vikaa. Ahti Koski se lta saa
man i seppe lvarpu (Stephanandra inci
sa 'Cri spa') on menestynyt lumen suo
jaamana. 

Hyv in menestyvien kasvien jouk
koon kuuluu pilvikirsikka (Prunus pen
sylvanica; 1975), jota voisi luull a tuo
hituomeksi (P. maackii ) samantapaisen 
kuorensa pe ru stee ll a. Pirunnuijakin 
(Op lopanax horridus) o n menestynyt 
hyvin varjo isessaja suojaisessa paikas-
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Ku va 1. Kääpiösorvarinpensas rehottaa va rj oi
sella kasvupaikallaan Arboretum Ju ssi lassa. -
Valokuva Pentti Alanko 28.6. 1990. 

Fig . 1. Euonymus nanus var. rurkes1anicus grows 
well in Arboretum Ju ssi la , Juupajoki, Central 
Finland.- Photograph Pen tti Alanko. 

sa ja on ku kki nutkin . Samoin on me
nestyny t hyvi n Mäntyharjulta Jylh än 
taimitarhasta a ikoin aa n hankkim ani 
kääp iösorva rinpensas ( Euonymus na
nus va r. turkestanicus) varjoisell a kal-
1 ion seinämä ll ä (kuva l ). Vuorijalava 
(Uimus glabra) vo i hyv in , samo in 
Barkholtin ta imi stos ta hankkim ani 
riippaja lava (U . glabra ' Pendula '; 
1975). Pylväshaapa (Populus tremula 
' Erecta ') menestyy hy vin. Hyv in ovat 
menestyneet myös-kartanonpoppeli (P . 
balsamifera ' Hortensis'; 1973) ja ter
va leppä (A inus glutinosa). Poppelin ai 
on kuitenkin poistaa sen kasvattamien 
runsaiden juurivesojen vuoks i. 

Serbialainen kun o len syntyperä ltä
ni, olen istuttanut monta serbi ankuu sta 
( Picea omorika), jotka il okseni menes
tyvät o ike in hyv in . Pui ssa oll e ista kä
vy is tä saamistani s ie meni stä o len li
sännyt puuta muill ekin jaettavaksi. 
Myös makedonianmännyt (Pinus peu
ce) pärjäävät hyvin. Havup ui sta ovat 
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viihtyneet myös douglaskuusi ( Pseu
dotsuga menziesii), mustakuusi (Picea 
mariana), kanadantuija (Thuja occi
dentalis) ja sen lajike pilarituija ('Fas
tigiata') ja tui vio ( Microbiota decussa
ta). Näistä eräiden viihtymistä haittaa 
muiden puiden varjostus; en näet hen
no kaataa pois varjostavia puita. Pihdat 
yleensäkin viihtyvät hyvin puutarhas
sani, jopa purppurapihta ( Abies amabi
lis), siperianpihdasta (A. sibirica), län
nenpihdasta (A.lasiocarpa) ja palsami
pihdasta ( A . balsamea) puhumatta
kaan. 

Ainoana köynnöskasvina punakoi
son (Solanum dulcamara) viihtymises
sä e i ole mitään moittimi sta . Pensaista 
keltalehtinen hei s iange rvo ( Physocar
pus opulifolius ' Luteus '), lumimarj a 
(Symphoricarpos albus var. lae viga
tus), amerikanheisi (Viburnum opu!us 
subsp. trilobum), keltakirjokanukka 
(Cornus alba 'Gouchaultii') sekä tuok
suvatukka (Rubus odoratus) ja va iko
vatukka (R. parviflorus) menestyvät 
hyvin savimaassani. 

Erikoisuuksia ja rumiluksia 

Eksoottisin puuni on amerikanjalopäh
kinä (Ju glans cinerea), joka on kuuti
sen metriä korkea ja yhtä leveä; sen ikä 
on noin 20 vuotta. Ensi kertaa sain siitä 
hedelmiä kesällä 1989, tosin vain kuusi 
kappaletta. Puun olen saanut taimena 
Pälkäneeltä puutarhuri Malmstedtiltä , 
joka on kasvattanut sen Aulangolta ke
rätyistä pähkinöistä . Juurivesoja muo
dostava liu skaharmaaleppä on ihan so
ma, mutta ihmeen harvinainen ja leh
diltään niin poikkeava, ette i kukaan 
tunne si tä lepäksi . Hyvin menestynyttä 
kilsepensastani (Elaeagnus commuta
ta) luullaan yleisesti hopeapaj uksi . 

Banksinmänty (Pinus banksiana) on 
rumin puuni - sen ennusti jo Sampsa 
Aaltio, jolta sain taimen. Myös vuori-
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männyt (Pinus mugo) ovat nyt van hem
miten kamalan näköisiä , kuten Pete r 
Tigerstedt jo vuosia sitten ennustik in. 

Muutama sana perennoistakin 

On kasveja, joita pitäisi varottaa istu t
lamasta puutarhaan . Yk si niistä on ete
länruttojuuri (Petasites hybridus), jon
ka istuttamista tontilleni kadun, koska 
se leviää liikaa tukahduttaen muita kas
veja. Sen s ij aan ilo itse n va ltikkanau
huksen (Ligu!aria przewa!skii) , kulta
nau huksen (L. wi!soniana), aurinko 
nauhuksen (L. stenocepha!a) ja soi htu
nauh uksen ( L. x hesse i) u peasta kas
vusta ja kukinnasta. Tarhakalliokielo 
(Po!ygonatum x hybridum) on kaunis 
kasvutavaltaan. Kielot (Co nvallaria 
maja!is) menestyvät hyvin koivikon 
aluskasvillisuutena, mikä ilahduttaa 
minua suuresti. Monet muutkin peren
nat, kuten täpläimikkä (Pulmonaria 
saccharata) ja erilaiset kuunliljat 
(Hosta) menestyvät hyvin. Muita hyv in 
menestyviä perennoja ovat sipe ri an
kurjenmiekka (Iris sibirica), idänki
mikki (Cimicifuga simplex), keltapeip
pi (Ga!eobdolon !uteum), a lppi varjo
hiippa (Epimedium alpinum) , kilpian
gervo (Astilbo ides tabu!aris), puna
kukkainen preeria-angervo ( Fi !ipendu
!a rubra) ja harm aamalvikki (Lavatera 
thuringiaca). Kanadaopiisku (So!idago 
canadensis) kasvoi tontilla jo ennen 
minun tuloani ja vo i edelleenkin hyvin. 
Sen sijaan marskin Iilj a ( Eremurus) on 
kuollut. 

Kirjallisuutta 

Aaltio, S. 1984: Havupuukoke iluja Lem pää lässä . 
- Sorbifolia 15 :139-144. 

Solantie, R. 1986: Suomen hedelmäp uiden j a 
puuvartisten koristekasv ien menestymisvyö
hykkeet- tarkennusta ent iseen. - Sorbifoli a 
17:201-209. 
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Dendrologian Seuran kotimaan retki Pohjois-Suomeen 
9.-12.8.1990 

Paul a Syri 

Kesän kotimaan retken reittinä oli Ou
lu - Kemi- Tornio- Rovaniemi- Kuu
samo. Tässä muutamia muistoja mat
kalta kempeleJäisin si lmin nähtynä. 

Oulu ja sen ympäristö 

Torstaina 9. e lokuuta noin 30 dendro
log ia e ri puolilta Suomea kokoontui 
Oulun rautat ieasemalle ja sieltä aami
a ise lle Il oise ll e Tori ll e. Oulun yl iop is
ton amanu enss i Ritva Hiltunen toivotti 
retke läiset tervetulleiksi ja esitteli Ou
lun o ppaamme kaupunginpuutarhuri 
Pentti Martikaisen ja FM Henry Yären. 

Kaupunkikierroksen a luksi tutus
tuimme kaupungintalon ympäristön is
tutuksiin: mm. laakeripoppeliin (Popu
lus /aurifolia), kriminlehmukseen (Ti
lia euchlora), vuor iruu suun (Rosa pen
dulina) ja komeaan koristeomenapuu
risteymään, jolle ehdote ttiin lajikeni
meä ' Oulu'. Sitten kävelimme Ou lu
joen suua lueen saari ll e, jotka muodos
tavat laajan puistoalueen kaupungin 
keske lle (mm. Plaatansaari, Paratiisi
saari, Hupisaaret, Ainolanpuisto) ja 
j ossa sijaitsi enn en yliopi ston kasvitie
teellinen puutarha, mikä takaa moni
puo lisen , kiinnostavan kasvivalikoi
man. Tässä muutami a lajeja , joihin 
huo mio mme e rity ises ti kiinnittyi: pil
vikirsikka (Prunus pensy lvanica), 
saarn i vaahtera ( Acer negundo ), puna
koivu (Betu /a pubescens f. rubra) , sii
pipähkinä (Pterocarya), kiinankuu s i 
(Picea asperata), kurilienlehtikuu s i 
(Larix gmelin ii var. japonica), iso riip
papaju (Salix ' Blanda '), amerikanjalo
pähkinä (Ju glans cin erea) sekä Oulun 

suurin lehtikuu si, euroopanlehtikuusi 
(Larix decidua), kasarmien luona. Ou
lun kaupunki tarjosi meill e kahvit puis
tokahvila Tuomenkukassa. 

Toinen kohteemme oli Ou lun yl i
opiston kasvitieteellinen puutarha Lin
nanmaalla. Puutarhan hi storiaa ja ny
kypäivää meille esittel i puutarhan joh
taja FT Kari Laine. Sitten porukka ha
jos i ympäri puutarhaa oppainaan yli
puutarhuri Hilkka Ahola j a opiskelija 
Kari Taulavuori. Omakohtaisena anti-

Ku va 1. Arvolan arboretum, Liminka. Kalle Ar
vola (keskellä) esi tte lee re tkel ä isille jokipajua 
(Salix rriandra).- Valok uvat Paula Syri . 
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Kuva 2. Dendrologian Seuran retkeläi siäja oululaista täydennystä Arvolan pihalla Limingassa . Edessä 
selin Kalle Arvo la. 

na tästä kohteesta oli tutustum inen pen
sasangervoitten (Spiraea), tuomipihla
jien (Amelanchie r), pensasruusujen 
(Rosa) ja syreenien (Syringa) lajinmää
rityksen ongelmiin. 

Linnanmaalta ajo imme Intiön hau
tausmaalle , jossa Henry Väre opasti 
hautausmaan kasvivalikoimaan. Eri
tyispiirteenä siellä olivat komeat koris
teomenapuu-ja sipe ri anpihtakujanteet 
( Abies sibirica, seassa myös korean
pihta (A. koreana)). 

Sitten riensimme Kempeleen puutar
haoppilaitokseen iltapalalle, jonka jäl
keen ohjelma vielä jatkui koulun esit
telyllä . Rehtori Veikko Hätälä kertoi 
koulun toiminnasta ja itse esitte lin kou
lun pui stoalu e ita. Ensimmäisenä vie
raiden huomio kiinnittyi vuoriruusu la
jikkeeseemme (Rosa pendulina ' Kem
peleen kaunotar '), josta luvattiin tehdä 
lajikekuvaus seuraavaan Suomen puu-

ja pensaskasvioon. Muita kiinnostusta 
herättäneitä kasveja ol ivat lukuisat ko 
risteomenapuuristeymämme, v il lapaju 
(Salix lanata), o ratuom i (Rhamnus cat
harticus) , siperi ankärhö (C iematis si
birica) sekä runsaasti siemenkotia 
muodostanut euroopansorvarin pensas 
(Euonymus europaeus). 

Perjantaiaamuna ajoimme Limin
kaan tutustumaan kunnallisneuvos 
Kalle ArvoJan omis tamaan arbo re tu
miin. Arboretum e li Alakest ii än til an 
puisto on osa keskiaikaista tilaa , jonka 
yli 2 hehtaarin puistoalueelle Kalle Ar
vola on vuosien varrella kerä nnyt noin 
200 puu- ja pensaslajia (nykyinen laji 
määrä noin 170). Kiertelimme tilan 
omistajan opastuksella viid akkomai
sen rehevää, purojen halkomaa puisto
aluetta, jonne oli myös koottu vanhoja 
rakennuksia esim. pellavariihiä. Pai
kallisena kasvierikoisuutena näimme 
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jokipajun (Safix triandra) . Lopuks i ti
lan emäntä tarjos i koko väe lle kahvit 
kaunii ssa päärakennuksessa. 

Kemi ja Tornio 

Oulun jä lkeen matkanjo htajan tehtäv iä 
ho iti kasv iti etee lli sen puu ta rhan puu 
ta rhuri O skar i Hankk iJa. Kemiin pääs
tyämme sö imme a lu ks i kaupung in tar
j oaman lounaan Purs iseura ll a ja Kemin 
pui stoto inta es itte li vät kaupung inpuu 
ta rhu r i Pas i He iska j a ympäri stöpää l
likkö Juha Ylimaunu . Pui stok ierrokse l
la pysähdyimme kirkon luona ihai le
maa n hyv in menes tyne itä j apaninm ar
jakuu s ia (Taxus cuspidata) j a purppu
ra tuo mi a (Prunus padus 'Colorata ' ). 
~ui sta pui sto is ta löyty i mm. kori paj u 
(Sa !ix viminalis), ontari onpoppe li (Po
pulus x jackii ' Gil eadensis'), kontorta
mänty ( Pinus contorta), banks in- ja 
ko ntorta männ yn r isteymä (Pinus bank
siana x contorta) sekä douglaskuus i 
(Pseudo tsuga menzies ii ). 

Ke min j ä lkeen oli vuorossa Torni o n 
a rbo re tum . Se rakenne ttiin Torni o n 
as unto messuja varten ja on laaj uude l
taan 3,5 ha . Puuvarti sten kasv il aji en ja 
-l aji kke iden määrä o n y li 300 j a ruo ho
varti stenno in 200. A lu eell a o ppa inam-

Kuva 3. Tornion arbore
tum. Re tke lä ise t t ut k i
massa ruu sukokoe lm ie n 
ha rv ina isuutt a Rosa nur
ka naa. 
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me toimi vat puutarhurit Sirpa Kemi ja 
Erkki Sankala. Tornion kaupungi ssa 
te imme myös pi enen lenkin e tsiskelle n 
paika lli s ia ruu sukantoj a ja Niil o Karhu 
es itte li meill e kauniit kartiopoppe lit 
(Populus suaveolens ' Pyramidali s ' ). 
Majoituimme illa ll a Peräpohj olan kan
sanopi stoll e, nautimme iltapalan j a sit
ten osa poru kas ta lähti Kukko lankos 
kelie ka tsomaan s iian lippoami sta ja 
osa tutki maan Haa parannan kasv istoa. 

Lauanta iaamun ohje lmassa o li tutu s
tuminen Tervo lan koti seutumu seon ha
vaintopui stoon . Hankkeen alkuunpani
ja, ko tita lousopettaj a Aili Jestil ä ker
to ili a lueen hi sto ri as ta. Idea hava in to
pui stos ta oli synty nyt Torni o n viherse
m inaarissa mu utama v uos i sitten. Sen 
jälkee n on nelos ti e n varteen koti seutu
museo n ympärill e talkootyönä ja op is
kelij avo imin kerä tty alu eell a menes ty
viä ko ri stekasvej a - niitäkin lahj oi 
tu ks ina saaden . Paika lli sia kasvej a oli
va t pensashanhi kk ilajike (Poten tilla 
fruti cosa ' Te rvo la ' ) j a talvikkipaju 
(Salix pyro lifo lia). 

Rovaniemi ja Kemijärvi 

Ennen Rovani emeä pysähd yimme Hir
vaa ll a Pe terio ta imi sto ll a j a he idän pi-
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Kuva 6. Kuusamo. Re tke läi set tungeksivat lri
plo idihaavan (Populus 1remu/a ' Gigas ' ) a lla. 

hapiiriään katsomassa. Sinne oli Jouni 
Peteri kerännyt naapureidenkin korj s
tepensaita tunnistettavaks i ja ihmetel
täväksi. Pihalla kukoistivat komeat 
' Kempeleen kaunotar ' -ruusut ja 'Ter
vola' -pensashanhikit. Perennavalikoi
mista löytyivät siperianampiaisyrtti 
(Dracocephalum sibiricum) ja siperi
annauhus ( Ligularia sibirica). 

Rovaniemen kaupungissa pysäh
dyimme ihailemaan kirkon ympäristöä 
ja Ounasjokivartta sekä kävimme kat
somassa paikallista riippapoppelia 
(Populus 'Woobstii'). Ruokailun jäl
keen tutustuimme Sirkka-Liisa Peterin 
opastuksel la Rovaniemen maatalous
ja puutarhaoppilaitoksen kaiottikasv i
kokoelmiin ja mikrolisäyslaboratori
oon. Siellä joimme myös Lapin puutar
hayhdistyksen tarjoamat kahvit ja li-
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sas1mme kirjastojamme yhdistyksen 
julkaisemalla ' Pihaoppaalla '. 

Kemijärvellä alle halu si käydä tar
kastamassa onko pohjoi sin riippapop
pelimme v ielä tallessa ja he ngissähän 
se vielä s ie llä oli. 

Kuusamo 

Matkamme j atk ui kaakkoo n kohti Kuu
samaa. Tässä vaiheessa mikrofoniin 
tarttui Leena H ämet-Ahti entisenä kuu
samalai sena ja muistutti , että kasv i
maantieteellises ti siirrymmekin nyt 
pohjoi seen eli keski boreaal ise lta vyö
hykkee ltä pohjoisboreaali seen. Selvä 
muutos tapahtuikin tienvarren metsi
köissä, sillä tavallisten kuu sien rinnal
le ilmes tyi kapea latvuksista siperian 
kuusta (Picea abies sub sp. obovata). 

Yöpaikaksemme oli va littu Oulan
gan kansallispuistossa Oulankajoen 
varrel la s ij aitseva Erämajat Oy:n maja. 
Illansuussa te imme kävelyretken Ou
lankajoen varrella Leena Hämet-Ahdin 
erinomaisella opastuksella. Opimme 
tuntemaan use ita mielenkiintoisia ruo
hovartiskasveja es im. yöv ilkan (Good
yera repens), idänkeulankärjen (Oxy
tropis campestris) ja kuu samolai sen 
"rikk aruohon" pul skane ilikan (Diant
hus superbus). 

Sunnuntaiaamuna sö imme aam iai
sen Oulun yliopi ston biologi se lla tutki
musasemalla ja tutustuimme s itten Ou
lankajoen komeaan koskeen Kiutakön
kääseen sekä kansallispuiston opastus
ke kuk een. Lounaan jälkeen lähdim
me Kuu samon kirkonkylä ll e, jossa 
kiertelimme pui stoja ihmetellen pai
kallisia neuvok enruusuja ja tripl o idi
haapoja ( Populus tremula ' Gigas'). 

Lopulta selvi simme kotimatkalle 
kohtiOuluaja kukin taholleen. Kiitok
set matkanj ärjestäjill e, erinomaisil le 
oppaille j a kahvittajille . Matka oli on
ni stu nut. 
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Dendrologinen kirjallisuus 1990 

Pentti A lanko 

Alanko, P. 199 1: Dendrologinen kirjallisuus 1990 (Dendrolog ica l lit e rature pub
lished in Finland 1990).- Sorbifolia 22(2):95-102. 

This li st summarizes the dendrologicalliterature published in Finland or by Finni sh 
au th ors ab road during 1990. This list also mentions some artic les covering re lated 
subjects as nursery management, landscape architec tu re etc. 

Pen//i Alanko, Helsingin yliopisTon puuwrha1ie1een laiTos, 00710 H elsinki. 

Luettelo edellisen vuoden aikana jul
ka istusta dendro log isesta ja s iihen lä
he isesti liittyvästä a lan ki rjallisuudesta 
julkaistaan totuttuun tapaan. Nytkin 
pyydetään ilmoittamaan lue ttelosta 
puuttuvat viime vuoden aikana julkais
tut dendro logiset kirjoitukset toimituk
se lle, jotta ne voidaan ottaa tä ydennyk
sinä mukaan seuraavaan luetteloon. 
Toivottavasti luette losta on apua haet
taessa tietoa e ril aisi in dendrologi si in 
kysymyks iin . 

Ahokas, H.: Apikaalidominanssin puuttuminen 
koivusta - tu loksena kaunis puumuoto (A 
case of subseq uent breakdown of apica l do
minance in birch) . Sorbifolia 21(3): 145-147. 

Ahonen, S.: Lah ti s ii rtyi ruusujen aikaan. Suo
men kunnallislehti 75( 1 5):60 . 

Ahonen, U .: Männyn (Pinus sy lvestris L.) perok
s idaas it ulkoi sten rek ijäiden aiheuttamien 
muutosten ilmentäjinä. - 106 s. + 6 liites. 
Pro gradu -käsik irj oitus. Oulun yliopisto , 
kasvitieteen laitos. 

Airola, S.: Kaunis kotikatu. Kotipuutarha 50(2): 
78-80. 

Alanko, P.: Rakkaat ruusut. Avotakka 24(6):50-
53. 

- Talvi koettelee . Kotipuutarha 50( 1): 14-15. 
- Alppiruusut ja atsa lear. Kotipuutarha 50(5) : 

274-276 . 
- Suopursustako uu si alpp iruu sul aj i? Kotipuu

ta rha 50(5):309. 
- Vaatimaton hernepensas. Kotipuutarha 

50(9) :470-472, 517. 
- Peruskasvit puutarhan runkona. Kotipuutarha 

50(9):474-477. 

- Erikoiskasvit, värejä, muo toja, arkuutta. Ko
tipuut arha 50(9):474-4 77. 

- Sulassa sov ussa (myrkylliset kasvit). Koti
puutarha 50(9):482-484. 

- Saasteet uhkana . Kotipuutarha 50(9):485-
486 . 

-Kasvien menestymisvyöhykkeer. Koripuutar
ha 50(11-12):596-597. 

- Puuvartisten kasvien kantavalintakokeiden 
tuloksia orjassa . Puutarha 93(2):82-84 . 

- Puuvartisia kasveja Tanskasta . Puut a rh a 
93(4):318-32 1. 

- Puuvartiskasviuutuuksia It ä-S aksas ta. Puu
tarha 93( 6) :466-469. 

- Ensimmäiset suositeltavat puukannat. Puu
tarha 93(7):526-528. 

- Puunoman saaren puut ja pensaat. Puutarha 
93(9) :642-644. 

- Suosi teltava t pensaskannat. Pu uta rha 93( 10): 
685-687 . 

- Suositeltavat pensaskannat II. Puutarha 
93(11) :758-760 . 
Puuvartisten kasvien jalostusta tehostetteva. 
Puutarha 93( 12):878-880. 
Vuoden puu: Tuomi (Prunu s padus) . Puutar
ha-kalenteri " 1991" 50:285-287. 
Verho- ja suojapensaa t. Puut arhakalenteri 
" 1991" 50:289-294. 
Viherpuita ja -pensaita 129: Pensasväriherne 
(Geni sra tinctoria) . Puutarha-Uuti set 42(2) : 
41. 
Viherpuita ja -pensaita 130: Raita (Sa li x cap
rea) . Puutarha-Uutiset 42(3):9. 
Viherpuita ja -pensaita 13 1: Kellovaivero 
(Pie ri s floribunda ). Puutarha-Uuti set 42(6): 
18. 
Viherpuita ja -pensaita 132: Suopursu (Le
dum palustre). Puutarha-U utiset 42(8): 5. 

- Viherpuita ja -pensaita 133: Norjanangervo 
(Spiraea 'Grefsheim ') . Puutarha-Uutiset 
42(11):9. 
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- Viherpuita j a -pensai ta 134: Koreanpoppeli 
(Populus koreana). Puutarha-Uuti se t 42( 12 ): 
13. 

- Vihe rpuit a ja -pensaita 135: Kanerva (Callu
na vulgaris) . Puut a rh a-U uti se t 42( 13): II. 

- Vihe rpuita j a -pensaita 136: T yrni ( Hippo
phaea rhamnoides). Puutarha-U uti set 42( 15): 
7. 

- Vihe rpuita j a -pensa ita 137: Makedonian
mänty ( Pinus pe uce) . Puutarha-Uutiset 
42(18): 10. 

- Uusi luonnonvarainen a lppiruusu " löyden y'' 
Suomesta. Puutarha-U uti set 42 (22) : 13. 

- Vihe rpuita ja -pensa ita 139: Näsiä (Daphne 
mezere um) . Pu utarha-Uutise t 42(23):21. 

- Vihe rpuit a ja -pensa ita 140: Punal ehtiruusu 
(Rosa g lauca) . Puutarha-Uuti set 42(26) :8. 

- Vihe rpuita j a -pensaita 14 1: Puo lukka (Vac
c inium v iti s- idaea) . Puut arha-Uutiset 42(27): 
14. 

- Viherpuita ja -pensa ita 142: Juo lu kka ( Vac-
c inium uli gi nosum ). Puutarha-Uu ti set 
42(29) : 12. 

- Vihe rpuita ja -pensa ita 143: " Hunan he is i" 
(Viburnum alnifolia). Puutarha-Uu ti set 
42(33): 16. 

- Kekk il ä on käynnistänyt as tia taimien koetoi
minnan. Puutarha-Uuti set 42(34) : II . 
Viherpuita ja -pensa ita 144: Vuorijalava (U l
mus g lab ra) . Puutarha-Uuti se t 42(36):7. 
Viherpu ita j a -pensa ita 145: Me tsä lehmu s 
(Tili a cordat a) . Puutarh a-U ut iset 42(38): 10. 
Viherpuit a ja -pensai ta 146: Kananopoppeli 
(Popu l us balsami fe ra ' Hortensis' ). Puutarha
Uuti se t 42(39) : 15. 

- Vihe rpuita j a -pensa it a 147: Hi etakirsikka 
( Prunus pumila va r. depressa) . Puutarha-U u
ti se t 42(40): II . 

- Viherpuitaja -pen sa it a 148. Nuokkukuusama 
(Lo ni ce ra sp inosa var. a lbertii). Puut arha
Uutiset 42(42):31. 
Viherpuitaja -pensa ita 149: Sinivatukk a (Ru 
bus caes iu s). Puutarha-U uti se t 42(43) : II. 

- Vie läk in suopursusta. Puutarha-Uutiset 
42(44) :26. 
Vihe rpuut j a -pen saa t Puutarha-U uti s issa. 
Puutarha-U uti set 42(45) : 10--1 1. 
Viherpuita ja -pensa ita 15 1: akkapähkinä
pensas (Cory lu s cornuta). Puutarha-Uutiset 
42( 45): 1 1. 

- Vihe rpuit a j a -pensa ita 152: Lumimarja 
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llmoittautumiset viimeistään 28.8. mennessä Kaija Rantalalle (puh. 
90-638 213 iltaisin) ta i Risto .Murrolle (puh . 90-1735 2745 päivisin). 
Lisäksi maksetaan ennakkomaksuna 150 mk seuran PS-tilille 419 92-1 
myös 28.8 . mennessä . Loppuosa retken hinnasta kerätään matkan aika
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Tammistan savotta 

Karjalohjan Tammistan arboretumin savotta jatkuu taas tänäkin vuonna. 
Savottapäivät ovat 21.-22.9.1991. Mukaan talkois iin voi myös tulla vain 
yhdeksikin päiväks i. Savottalaisille tarjotaan työpanosta vastaan ruoka ja 
kahvit . Karjalohjalla on mahdollisuus yöpyä arboretumin tilalla. Arboretu
missa jatketaan polkuverkoston kunnostamista ja raivaustöitä . Ota mu
kaan raivaustöihin sopivia työvälineitä , esim. vesuri , kirves , pokasaha, 
rautaharava , lapio , rukkaset. llmoittautumiset viimeistään 4.9. mennes
sä Risto Murrolle (puh . 90-1735 2745 työ , 90-314 036 koti ). 
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Kansi kuva : Alunperin koillisbrasilialaista cashew-pähkinää el i munuaispuuta (Ana
cardium occidentale, Anacard iaceae) viljellään laajalti lämpimällä vyöhykkeellä. 
Herkullinen pähkinä on kiinnittynyt mehevään, turvonneeseen kukkaperään 
('cashew-apple'), josta saadaan mm. erittäin C-vitamiinipitoista mehua. Soil i Sten
roosin artikkeli (s. 107-113) kertoo munuaispuun hyötykäytöstä.- Valokuva Soili 
Stenroos, 1989 Brasilia. 
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Cashew eli munuaispuu (Anacardium occidentale) 

Soi liS tenroos 

Stenroos, S. 1991: Cashew eli munuaispuu (Anacardium occidentale). (Cashew 
(A nacardium occidenta le).- Sorbifolia 22(3): 107-113. 

Anacardium occidemale L. belongs to the cashew family Anacardiaceae. It is native 
to the lowlands of Brazil but is nowadays distributed throughoutthe tropics. The tree 
is the source of the delicious, kidney-shaped cashew nuts which are commercially 
important and still gaining popularity. The nuts are auached to swo llen fruit-stalks 
(so-ca lled cashew app les) , which are edible and rich in vitamin C. The cashew app les 
are, at the moment, of linle commercial va lue. The caustic cashew shell oil, present 
in the nut shell s, contains the poisonous compounds anacardic aci d and cardol. The 
valuable oi l is extracted from the shells by roasting and it is used for various 
purposes . 

Soili Stenroos, Helsingin yliopiston kas vitieteen laitos, Unioninkatu 44, 00 170 
Helsinki 

Sumakkikasvien heimo 

Sumakkikasveihin (Anacardiaceae) 
kuuluu n. 60 sukuaja n. 600 lajia puita , 
pensaita ja köynnöksiä, joista enimmät 
ovat kotoisin tropiikista tai subtropii 
kista. Erityisen runsaasti sumakkikas
veja on Ete lä-A merikassa, Afrikassa ja 
Males iassa, mutta muutamiasukujaon 
myös temperaattisilla al ueilla Pohjois
Amerikassa ja Euraasiassa. (Purseglo
ve 1968, Kupicha 1985). 

He imassa on rikas ja monipuolinen 
hyötykasv ivalikoima, vaikka monet 
kasveista ovatkin, ainakin toi staiseksi, 
vain paikalli sessa käytössä - etenki n 
Australiassa , Kaakkois -Aasiassa, Tyy
nenmeren saarilla ja Afrikassa (Martin 
ym. 1987). Heimoon kuuluu monia ko
ri ste-, hede lmä- ja pähk inäkasveja sekä 
kasveja, jotka ovat arvokkaita tuotta
miensa hartsien vuoksi - itse asiassa 
useimmilla he imon kasveista on hartsia 
erittävää so iu kkoa ai naki n joissakin 
osissaan (Ku picha 1985). 

Maailmalla tunnetuimpia sumakki
kasveja lienevät mango (Mangifera in-

dica), joka on kotoisin Inti as ta, mutta 
on nykyisin laajimmalle levinneitä he
delmäkasveja tropiikissa; länsiaas ia
lainen mantel ipistaasi ( Pistacia vera) , 
jota vi lj ellään Välimeren mai ssa ja 
USA:n eteläosissa sekä munuaispuu 
(Anacardium occidentale; Jalas 1982). 

Heimon muita, paikallisesti suosittu
ja hedelmä- ja pähkinäkasveja ovat 
Spondias-suvun monet lajit (esim. 
trooppisen Etelä-Amerikan " mombin
luumu" , " Jamaikan luumu" ja Pol yne
sian "Otaheite-omena") sekä Kaak
kois-Aasian "Dhobin pähkinä" e li 
" idän cashew-pähkinä" (Semecarpus 
anacardium; Jalas 1982, Kupicha 
1985) . . 

Tärkeitä tanniininlähteitä ovat suma
kit (Rhus) ja eteläamerikkalaiset 
"quebrachopuut" (Schinopsis, joka käy 
myös poltto- ja rakennuspu uksi) . Lak
kaa aadaan kiinalaisesta sumakista 
(Rhus verniciflua) ja lii maa ja tärpättiä 
mm. pi staasei sta. Koristekasveina on 
käytetty etenkin sumakkeja ja pippuri
puuta (Schinus molle), jonka s iemenis-



108 SORBIFOLIA 22(3) 1991 

Kuva 1. Munuaispuu. - Valokuva Timo Koponen , 1988 Tansania. 

Fig. 1. Cashew tree . - Photograph Timo Koponen , 1988 Tanzani a. 

tä tehdään myös pippurin korviketta 
(Purseglove 1968, Jalas 1982, Kupicha 
1985). Joidenkin sumakkikasvien erite 
saattaa olla jopa myrkyllistä. Näistä 
tunnetuimpia ovat myrkkysumakit, 
mm. Rhus radicans ("myrkkymuratti", 
engl. 'poison ivy'). 

"Elefantti pähkinä" 

Cashew-pähkinä eli munuaispuu (Ana
cardium occidentale L.) kuuluu suh
teellisen pieneen Anacardium-suku un , 
johon luetaan kaikkiaan noin kahdek
san puu- ja pensaslajia Keski- ja Etelä
Amerikassa. Munuaispuu on alun perin 
kotoisin Koillis-Brasiliasta. Todennä
köisesti espanjalaiset merimiehet vei
vät sen Keski-Amerikkaan 1500-luvul
la, ja Karibian alkuasukkaiden arvel
laan kuljettaneen sen Länsi-Intiaan 
vieläkin aikaisemmin. Portugalilaiset 
siirtolaiset ja lähetyssaarnaajat veivät 

munuaispuun Itä-Afrikkaan ja Goaan, 
Intiaan vuonna 1590, mistä se sittem
min levisi MaJabarin rannikolle sekä 
Lounais-Intiaan ja myöhemmin muual
le Intiaan ja Indonesiaan. Filippiineille 
pähkinän oletetaan kulkeutuneen suo
raan Meksikosta "manilla-kaljuunoi
den" mukana (Purseglove 1968, Ro
sengarten 1984). 

ykyisin munuaispuuta viljellään 
monissa tropiikin maissa, etenkin ran
nikko euduilla. Sen laajasta viljelyalu
eesta ja suosiosta kertovat myös lukui
si in kieliin omaksutut monet nimet: 
cashew (engl.) Acajubaum , Kaschu
baum, Ka chunuB, Cashew-nuB , Ele
fantenlaus (saks.), acajou, noix anacar
de, pomme cajuil (ran k.), maraiion, 
merey, cajuil (esp .), caju (portug.), ka
ju, hidglibadan (intia), yao kuo (kiina), 
kashu nattsu Uap.), jne. (Jalas 1982, 
Campbell 1984, Rosengarten 1984, 
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Kuva 2. Kehittyvä cashew-pähkinä. - Piirros 
SoiliStenroos (Rose ngartenin 1984 mukaan) . 

Fig. 2. Cashew development. - Drawing Soili 
Stenroos (after Rosengarten 1984). 

Martin ym . 1987, Cavalcante 1988, 
Bärtels 1989). Enlanninkielinen 
'cashew' tulee portugalin 'caju'-ni
mestä , joka taas on peräisin tupi-intiaa
nien antamasta nimestä 'acaju'. Espan
jan ' marafion ' on todennäköisesti an
nettu Brasilian Maranhäo osavaltion 
mukaan, joka oli ensimmäisiä paikko
ja, missä espanjalaiset kasvin aikoi
naan näkivät (Rosengarten 1984 ). 

Cashew on ai navihanta, pieni moni
runkoinen puu (kuva 1) . Se on no
peakasvuinen ja voi hyvi ssä olosuh
teissa tulla 12- 15 m:n korkuiseksi. 
Yleen sä se jää kuitenkin paljon pie
nemmäksi. Puun latv us on sateenvarjo
mainen, ja sen rungot ja oksat kehitty
vä t use in mutkai s iks i. Lehdet ovat vuo
rottaiset, 1 i uska ttomat, ki i 1 tävät ja nah
keat; lehti lapa on 6-20 cm pitkä. Kukat 
ovat kermanvärisiä, punaviirut sta, 
myöhemmin punai s ia , tuoksuvat make
alle ja s ijaitsevat 20 cm:n pituisi ssa, 
päättei s issä kukinnoi ssa (Purseglove 
1968, Rosengarten 1984). 

Munuaispuun hedelmä on oivallinen 
esimerkki luonnon " pieni stä ihmei stä". 
Sen omalaatuinen muoto tuo ehkä en
simmäisenä mieleen munuaisen , vaik
ka sukunimi Anacardium tarkoittaakin 
sydämen muotoi sta (Rosengarten 
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1984). Varsinainen hedelmä on noin 3 
cm:n pituinen pähkinä, jonka kuori on 
sileä ja kova , väriltään harmaan ruskea. 
Pähkinä on kiinnittynyt pehmeään j a 
mehevään osaan ("cashew apple"; kan
sikuva), joka on 10-20 cm:n pituinen , 
päärynänmuotoinen, ohutkuorinen, 
kirkkaan punainen tai -keltainen ja me
hukas. Maultaan se mui stuttaa jonkin 
verran omenaa. Tätä mehevää osaa kut
sutaan usei n puun hede lmäksi, vaikka 
oikeastaan se on syntynyt turvonneesta 
kukkaperästä ja kukkapohjuksesta. 
Kaikki hedelmöityneet kukat eivät ke
hity valmiiksi, koska n . 90% hedelmi s
tä varisee nuorina. Pähkin ä kehittyy 
ensin täyteen kokoonsa ja vasta sitten 
turpoaa kukkaperä (kuva 2; Purseglove 
1968, Rosengarten 1984, Cavalcante 
1988). 

Munuaispuun viljely 

Munuaispuu kasvaa parhaiten läpäise
villä hiekkamailla, vaikka kestääkin 
monenlaisia maaperäoloja. Luontaisia 
metsiköitä, joissa se on va ltalajina, 
esiintyy pitkin Brasilian hiekkais ia 
rannikkotasankoja (restinga; Carvalho 
& Carvalho 1985). M unuaispuuta kas
vatetaan usein rinteillä, jotka ovat lii an 
kuivia ja kivisiä muille viljelykasveil
le. Edullinen vuotuinen sademäärä on 
n. 900 mm - vähäi sempi määrä alen
taa hede lmien tuottoa, mutta sato vo i
daan turvata li säkastelulla . Vaikka mu
nuaispuu onkin alavien maiden kasvi, 
sitä voidaan kasvattaa jopa yl i 1000 
m:n korkeudessa. Pakkasta puu ei kui
tenkaan kestä . Kukkiakseen ja tuot
taakseen kunno ll a hedelmää munuais
puu vaatii myös noin 3-4 ku ukauden 
kuivan kauden (Purseglove 1968, Sam
so n 1980, Ro sengarten 1984). 

Munuaispuu on helppo viljelykasvi: 
tarhan perustamisen jälkeen tarvitaan 
tuskin muuta kuin rikkaruohojen kitke
mistä ja ajoittaista leikkaamista. Sie-
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Kuva 3. Cashew-pähkinöiden poimijoita. -Valokuva Teuvo Ahti, 1987 Brasilia. 

Fig . 3. Cashew collecting.- Photograph Teuvo Ahti , 1987 Brazil. 

menet kylvetään tavallisesti suoraan 
kasvupaikalle. Ne itävät hi taasti ja 
huonosti, joten hyvien siementen va
lintaan on keksitty yksinkertainen mut
ta hyvä keino : ky lvetään ne, jotka up
poavat veteen - siemenet, joilla on 
suurempi tiheys, itävät paremmin ja ke
hittyvät elinvoimaisemmiksi taimiksi. 
Myös kasvullista lisäystä on käytetty 
(mm. oksastus, taivukkaat ja pistok
kaat; Purseglove 1968, Martin ym. 
1987). 

Munuaispuu tekee satoa 2-5 vuoden 
iässä (riippuen 1 isäystavasta) ja saavut
taa täyden tuoton noin 7-1 0-vuotiaana. 
Tuottavuutensa puu säilyttää n. 20 
vuotta. Kukinta ajoittuu kuivalle kau
delle , ja noin 3-4 viikon kuluttua ku
kinnasta pähkinän kuori saavuttaa täy
den kokon a. Puiden tuotto vaihtelee 
suuresti yksilöittäin. Hehtaarilta saatu 
sato on noin 700-900 kg pähkinäitä 
(kuorineen) vuodessa ja noin 7000-
9000 kg "cashew-omenia" . J alostuk-
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sessa on käytetty jonkin verran valin
taa, mutta lajikkeita ei ole nimetty 
(Purseglove 1968, Samson 1980, 
Campbell 1984). 

Munuaisp uulla on joitain tuholaisia 
ja tautej a, jotka voivat aiheuttaa pai
koin taloudellistakin ha ittaa . Teesääski 
(Helopeltis antonii), punkit, ripsiäiset 
j a lehdenleikkaajamuurahai set tekevät 
tuhoja lehtiin ja hedelmiin. Sienitaute
ja ovat lakastumista udit ( Phytophtho
ra , Fusarium- ja Pythium-lajit sekä 
Corticium salmonicolor ("pi nk disea
se"; Campbell 1984). 

Valmi stunut pähkinäsato korjataan 
tava lli simmin keräämällä maahan pu
donneet pähkinät (kuva 3). Aiemmin 
pähkinät kuivattiin kuorineen aurin
gossa bambumattojen, palmunlehtien 
tai tarkoitukseen sopivien kuivauslatti
oiden päällä. Paahtamisen tarkoitukse
na on haihduttaa pähkinän kuoressa 
oleva, myrkyllisiä yhdi steitä sisältävä 
öljy. Toinen perinteinen tapa , joka on 
yhä käytössä Intiassa, on paahtaa päh
kinät nuotiossa reikäpohjaisella pan
nulla, jolloin kuumuudessa laajennei s
ta solukaista vapautuva öljy pääsee va
lumaan re ikien kautta tuleen. Paahto
työ on epäterveelli stä ja epämiellyttä
vää , koska öljyroiskeet ja myrkyllinen 
savu aiheuttavat tuskallisia iho-oireita 
ja ärsyttävät si lmi ä, kurkkua ja nenää. 
Nykyaikaisempi paahtotapa on po istaa 
myrky lline n öljy "kuumassa öljykyl
vyssä": pähkinät paahdetaan niiden 
omassa myrkkyöljyssä 180°C:ssa, jol
loin kuorista vapautuva ö lj y saadaan 
talteen. Menetelmä kehitettiin vuonna 
1935. 

Paahtam isen jälkeen pähkinät kuori
taan käsin. Afrikassa kuorintaa on ko
neistettu, mutta pähkinöiden erikoinen 
muoto , niiden koon vaihtelu sekä sie
menten rikkoutuminen ovat osoittautu
neet ongelmallisiksi. Tämän vuoksi 
edell eenkin suu ri osa esim. Tansanias
sa tuotetusta sadosta viedään käsin 
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kuorittavaksi Intiaan, missä tämä taitoa 
vaati va työ hallitaan erityisen hyvin ja 
missä työvoima on halpaa . 

Kuoritut pähkinät lajiteliaan erilais
ten standardien mukaan (koko, muoto, 
väri ym.), riippuen siitä, mihin tarkoi 
tukseen pähkinät käytetään. Poikkea
van väriset siemenet voidaan erotella 
koneellisesti, mutta muu laj itte lu teh
dään edelleen käsin. Lajitellut sieme
net pakataan ilmatii v ii st i (Samso n 
1980, Rosengarten 1984 ). 

Suurimman osan (97%) maailman 
cashew-tuotannosta arvioidaan tulevan 
luonnonvarais ista, villiintynei stä tai 
pihapuutarhojen puista ja vai n n. 3% 
varsinaisilta hoidetuilta viljelmiltä. 
Pähkinöiden tärkeimmät tuottajamaat 
ovat Intia , Mosambik, Tansania ja Bra
sil ia, mutta myös Kenia, Madagaskar, 
Thaimaa, Malesia, Indonesia, Nigeria, 
Senegal, Malawi ja Angola ovat mai
ninnan arvoisia (Rosengarten 1984 ). 

Tuotantoluvuista on ri stiriitai sia tie
toja, mutta munuaispuu asettuu tuotan
tonsa mukaan heti lämpimien alueiden 
tärkeimpien hedelmäkasvien jälkeen 
(sitrukset, mango , banaani , papaija, 
taateli , ananas, mansikka ja avokado; 
Purseglove 1968). 

Kuoriöljyä (C SL eli "caustic nut 
shell liquid") tuotettiin n. 29 000 ton
nia vuonna 1980 ja määrä on koko ajan 
kasvamas a. Cashew-omenalla on lä
hinnä vain paikallista merkitystä, mut
ta se ansaitsisi laajemmankin suosion. 
Sen suurin ongelma lienee kuitenkin 
huono säilyvyys. 

Monipuolinen hyötykasvi 

Munuai spuun voisi sanoa todella an-
aitsevan nimityksen "hyötykasvi". 

Vaikka pähkinän siemenet lienevätkin 
tutuin puusta saatava "tuote", munuais
puuta käytetään lukui siin muihinkin 
tarkoituks iin. 
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Suurin osa paahdetuista siemenistä 
(kuva 4) syödään sellaisenaan (60% 
suolapähkinöinä). Etenkin Yhdysval
loissa ne tavallisesti myydään pusseis
sa erilaisina sekoituksina muiden päh
kinöiden kanssa. Siemeniä käytetään 
yleisesti myös leivonnassa ja karamel
lien mausteena; jauhettunaja kaakaoon 
sekoitettuina niistä saadaan erinomais
ta suklaata- cashew onkin mantelin 
jälkeen tärkein "jälkiruokapähkinä". 
Murskatut pähkinät voidaan sekoittaa 
jopa vanhaan madeiraan , jonka maun 
sanotaan siitä kovasti paranevan. 

Siemenistä saadaan myös hyvää öl
jyä, mutta koska pähkinät ovat kalliita, 
öljyä ei yleensä puristeta. Siemenet si
sältävät 5% vettä, 20% valkuaista, 45 % 
rasvaa, 26% hiilihydraatteja, 1.5 % kui
tua ja 2.5% kivennäisiä . Niiden ener
giamäärä on korkea (590 kcal 1 l 00 g; 
parapähkinällä 688) verrattuna esim. 
avokadoon (165), banaaniin (116) tai 
appelsiiniin (53). Vastaavasti valkuai -
ta cashew-pähkinässä on 20 g 1 100 g 
(parapähkinässä 14.5 g), avokados a 
1.5 g, banaanissa 1 g ja appelsiinissa 
0 .8 g. Myös Bt-vitamiinin (tiamiini) 
määrä on korkea (Purseglove 1968, 
Grieve 1971 , Samson 1980, Rosengar
ten 1984). 

Kuva. 4. Cashew-pähki
nän siemen iä myynnissä . 
- Valokuva Soili Sten
roos, 1988 Taiwan. 

Fig. 4. Cashew kernels 
for sa le. - Photograph 
Soili Stenroos , 1988 
Taiwan. 
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Cashew-omenalla ei ole toistaiseksi 
suurta merkitystä kansainvälisessä 
kaupassa. Valitettavasti n. 95% sadosta 
jää mätänemään puiden alle. Tämä me
hukas "hedelmä" on kuitenkin hyvin 
C-vitarniinipitoinen ja kelpaa ravin
noksi joko sellaisenaan - keltakuori
set ovat yleensä hieman makeampia 
kuin punakuoriset- tai va1mi tettuna 
mehuksi, soseiksi, hilloksi, hyytelöik
si, säi lykkeiksi, pikkel siks i, chutneyk
si, si irapiks i ja makeisiksi. Siitä voi
daan myös käyttää viinietikkaa ja vii
ni ä tai tislata viinaa. Cashew-omenat 
eivät kuitenkaan ole täysi n tuntematon 
herkku: 1700-luvulla nii stä valmistettu 
hyytelö oli jopa muodissa Euroopassa! 
Brasilia sa cashew-omenat ovat myös 
arvostettuja. Monet tehtaat valmistavat 
niitä mehujaja säi lykkeitä, jajoissain 
osissa maata niiden tuotanto on kohon
nut jopa yhtä tärkeäksi kuin pähkinöi
den. Erityisen suo ittua on laimennettu 
cashew-omena -mehu, 'caj uina'. Mehu 
on hieman kirpeää ja i ältää noin 2-3 
kertaa enemmän C-vitamiinia kuin sit
rushedelmistä puristettu mehu. Goassa, 
Intiassa, cashew-omeni ta tehdään hii
lihappopitoi sta juomaa ('cashol a'), 
mietoa alkoholijuomaa ('arrack') ja 
brandya ('fenni '). Tansaniassa nii stä 



SORBIFOLIA 22(3) 1991 

puo lestaan ti slataan ginin kaltaista al
koholijuomaa (' koniagi'). Arvellaan
kin, että cashew-omenan arvo voisi ol
lajopa suurempi kuin itse pähkinän,jos 
se saa tai s iin tehokkaaseen käyttöön 
(Grieve 1971, Campbell 1984 , Rosen
ga rten 1984). Suomessa cashew-ome
nia ei o le saatavilla, mutta paahdettuja 
pähkinöitä voi ostaa hyvinvaru stetui sta 
herkkukaupoi sta ja tavaratalojen herk
kuosastoilta. 

Pähkinän kuoressa olevaa paks ua, 
syövyttävää öljyä pidettiin ennen yk
sinomaan haitallisena, mutta nyky isi n 
sitä käytetään lukui s iin , etenkin tekni
siin tarkoituksiin. Öljyn vaikuttavat ai
neet ovat anakardihappo (90%) ja kel
taine n öljy kardoli (10 %), ja se aiheut
taa vaike ita vammoja iholle tai Iima
kal vo iiie joutuessaan (paahtamattomi
en pähkinöiden rikkominen hamp ai n 
on e rittäin vaa ra lli s ta ). Ölj yä käytetään 
ainakin vernissoihin, ruostesuoj amaa
leihin , erikoislakkoihin, emaleihin, se
menttiin , tiiliin , auton kytkinlevyihin 
j a jarruihin sitomaan kitkan aiheutta
maa lämpöä, kirjoituskoneen teloihin, 
mustei s iin, hyöntei smyrkky ihin ja rau
dan valamiseen. 

Öljyä on käyte tty myös lääkkeeks i 
syyliin , märkiviin tulehduksiin , ihon 
sienitauteihin, hil se ty stautiin , kurkku
tulehduksiin (kurlau svetenä), jalka
pohjien haavaumiin ja keripukkiin. 
Läns i-Afrikassa öljyä on käytetty tatu
ointiin, ja inti a laiset sive levät sitä lat
tioille karkoittaakseen muurahai se t. 
Länsi-inti a laiset nai set käyttävät öljyä 
ihon kuorintaan: kasvoihin sivelty öljy 
aiheu ttaa voimakkaan rakkuloiden 
nousun ja märkimisen , ja muutaman 
päivän kuluttua kuollut ih o voidaan 
kuoria pois! 

Puun rungosta saadaan hartsia ('cad
jii'), jolla on samankaltaiset ominai
suudet kuin arabikumi ll a. Etelä-Ameri-
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kassa tätä "kumia" käytetään kirjansi
donnassa estämään hyönteistuhoja. 
Rungosta saadaan myös mahtaa, josta 
tehdään mustetta (Purseglove 1968, 
Grieve 1971, Rosengarten 1984, Ca
valcante 1988). 

Vielä toi stai seks i kansainvälinen 
cashew-kauppa on kaikin puolin nuor
ta , mutta menekki on koko ajan kasva
massa. 
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Tuomen (Prunus padus) ominaisuudet ja käyttö 

Juhani Salmi 

Salmi , J . 199 1: Tuomen (Prunus padus) ominaisuudet ja käyllö (Characteri ties and 
uses of Bird-cherry, Prunus pad us) . - Sorbifolia 22(3): 11 4-1 16. 

There are on ly two Prunus spec ies native to Finland and of these only one can grow 
to the s ize of a smalltree. This species is the Bird-cherry (Pnmus padus), which can 
altain a height of 3- 12m, but it is often only a shrub. The tallest trees in Finland are 
about 16 m and the breast height diameter is about 60 cm. 

Bird-cherry is found scallered in broad-leaved woodlands throughou t Finland. lt 
is re lative ly short- li ved, se ldom surviv ing more than abo ut 60 years . 

The timber is not of great commercial importance. The wood of Bird-cherry is 
d iffuse-porous , thin-grained (fibre length 0.8-1.4 mm), pale, soft, tough, flexible , 
e lastic and polishes well. The wood shrinks and swells only lillle, but is not durable. 
The densi ty of Bird-cherry averages 6 10 kg/m3 at 12-15% moisture content. 

Bird-cherry is used in furniture making and joinery, in turning mill s and fo r 
mus ical in struments. The young shoots are used for binding and for making barrel 
hoops. 

Juhani Salmi, Ulvilantie 29/3 8 212, 00350 Helsinki 

Tuomi (Prunus padus) kuuluu ruusu
kasveihin (Rosaceae). Prunus-lajeja on 
noi n 200 pohjoisen pallonpuoliskon 
lauhkeissa osissa. Tuomi on ainoa 
luontainen suvun laji , jolla on Suomes
sa jonkin verran merkitystä puuteolli
suudessa. Toi se lla Suomessa lu ontai 
se lla suvun laj illa, oratuomella (P. sp i
nosa) ei ole puuteknistä merkitystä. 

Kasvava puu 

Tuomi on vars inaisesti pohjoi sen lauh
kean vyöhykkeen puu , mutta se kasvaa 
kuitenkin melkein koko Euroopassa, 
myös kaikissa Pohj oismaissa, samoin 
kuin Länsi-Aasiassa, Siperiassa Amur
joen aluee ll e ja Kamtsatkan niemi
maa lle asti, Himalajan alueella ja Inti
assa. Arkt ise ll a alueell a tuomi ei kasva 
(Bärner 1962). 

Suomessa tuomi kasvaa eteläi im
miltä saariita Lapin tuntureille. Se on 
hyv än metsämaan tunnus. Laihoilla ve
denjakajaseuduilla sitä ei tapaa , jota 

vastoin näitä vi lj avammi ll a alueilla se 
on erittäin yleinen au rinkoisilla pe llon
pientareilla, joenvar illa sekä varsin
kin lehdoissa. Pohjoi s-Suomessa se 
kasvaa pääasia a vai n jokitörmillä ja 
lihavissa kuruissa ja on kairoilla jok
seenki n harvinainen (Salmi 1977). 

Tuomi on verraten nopeakasvuinen , 
mutta 20-30-vuotiaana kasvu hidas tuu. 
Tuomi elää noi n 60-vuotiaaksi j a saa
vuttaa hyvi ä olosuhteissa noin 15 m 
pituuden ja 60 cm rinnankorkeus läpi
mitan. Yleen ä paksuus j ää noin 20 
cm:iin (Salmi 1977). Karhu ( 1991) il
moittaa Suomen paksuirnman , 14.5 m 
korkean tuomen tyven ympärysmitaksi 
500 cm, mikä va taa 159 cm:n läpimit
taa. Tämä 31-runkoinen puu ka vaa 
Pi etarsaaren Koulupui stossa. Bärner 
( 1962) mainit ee tuomen aavuttavan 
Sak a a noin 18 m pituuden , noin 60 
cm rinnankorkeu läpimitan ja noin 60 
vuoden iän. 

Ainoastaan hyvä ll ä, lihava lla maalla 
kasvaessaan tuomi kehittyy uora- ja 
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kaunisrunko iseks i sekä oksattomaksi 
noin 6 m:n korkeudelle . Oksista on laa
ja, taipuisa ja nuokkuva. Juuri sta on 
laaja-alai nen. Tuomi on aukkopaikko
jen pioneeripuu . Se kuuluu puolivarjo
puihin, mutta kukkii parhaiten valossa. 
Ilmastoon nähden se ei ole vaatelias, 
mutta sitäkin vaateliaampi kasvupaik
kaan nähden. Se kukk ii varhain kevääl
lä lehtimi sensä j ä lkeen. Kukintona on 
tavallisesti nuokkuva, runsaskukkai
nen - vähintään 12 kukkaa - pitkä 
terttu, joka muodostuu saman vuoden 
lehtien hankaan , usein palj aaseen ok
saan. Kukat ovat hyvän tuoksui sia, va l
ke ita, harvemmin punai sia tai punerta
via ; terälehdet ovat enimmäkseen hie
nohampaisia, 6-9 mm pitkiä. Tuomi 
kukkii Etelä-Suomessa toukokuun lo
pussa, Kemi ssä kesäkuun puoli vä li ssä 
ja Utsjoella vasta heinäkuun keskivai
heilla (Salmi 1977, Hämet-Ahti ym. 
1989; ks. myös Raat ikainen 1991 ). 

Kukkiessaan puu on upea kui n nuori 
morsian va lkoisessa mors iuspu vus
saan, mutta kori stee lli suutta kestää 
vain pari viikkoa, ja varsinkin syys
kesä llä tuomi voi näy ttää jopa vas ten
mie lise ltä eri laisi ne sienineen ja hyön
teisin een. Tuomen s ieni stä ks. Niemelä 
ja Kotiranta (199 1). Jo viime vuos isa
dalla sanott iin , että sen, joka halusi 
kuulla käen kukuntaa, tuli istuttaa pal
jon tuomia (Sa lmi 1977, Ulfve ns 1989, 
Malmberg 1991) . 

Tuomi on myrkyllinen, sillä sen kuo
ressa, lehdi ssä, kukissa j a siemenissä 
on amygdalii nia, jota on myös esim . 
karvasmantelissa. Nisäkkäät tietävät 
puun myrkylli syyden , eivätkä kajoa 
siih en. Marjojen maito sisä ltää o mena
j a sirruunahappoa sekä parkkihappoa, 
joka va ikuttaa vo imakkaasti suun lima
kalvoihin. Marjoja käytetään murskat
tuina pa lov iinan maus teena ja liköörei
hin (Sa lmi 1977, Malmberg 199 1). 

Puun kuori on s il eä, tumman ruskea 
tai tumman harmaa, vanhempana se tu-
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Iee uurteiseksi ja halkeilee pituu ssuun
nassa, väri muuttuu mustan harmaaksi, 
ja ohutta kaarnaakin saattaa muodos
tua. Tuomen li säks i Suomessa on vain 
yks i luonnonvarainen mustarunkoinen 
puu , metsälehmus (Tilia cordata; Sal
mi 1977). Tuomi omaa erinomaisen ve
so mi skyvyn ja li sääntyy helposti sekä 
tyvi- että myös juurivesoista , j a tämä 
onkin yks i syy sen pensasmai seen kas
vutapaan. Myös maahan painuneet ok
sat juurtuvat helposti . 

Puuaine 

Pintapuu ja sydänpuu erottuvat hyvin. 
Pintapuu on paksu, ja sen väri vaihte lee 
ke llertäväs tä punertavan va ikeaan. Sy
dänpuun väri va ihtelee sitä vasto in 
vaalean ruskeasta ruskean keltaiseen 
tai epämääräiseen tumm an ruskeaan. 
Puuaineessa on tummuusastee ltaan 
va ihte levia värijuovia ja vyöhykkeitä, 
jotka antavat kirjavan, raidalli sen ul
konäön. Puu aine on pituussuun ta isissa 
leikkauks is a kiiltävää . Pituussuuntai
sissa leikkauks issa näkyy usei n myös 
'peilejä", jotka ovat halkaistuja ydin 
säteitä (Bärner 1962). 

Vuosilustot ovat havaittav issa ohui
na viivoina. Putkilotja yd isäteet tuskin 
erottuvat, tos in mikroskoopilla voi 
daan todeta putkilaita olevan vuos ilu s
ton sisäreunassa tiheämmässä kuin 
muualla, joten raja on vaa leampi , j a 
puuaine mui stuttaa kehäputkiloi sia 
puita, vaikka onkin haj aputkiloinen . 
Putkiloiden väli sei ni stä on j älj ellä vain 
renkaat, j a putkiJoissa on kierrevahvis
teet. Ydinsäteet eivät ole tai ovat vain 
vaikeas ti tunnistettavissa. Ne ovat 1-
4(-6) solukerroksen paksu isia, ja solu
jen poikkileikkaukset ovat mehil äis
kennomaisia (Gayer 1939, Bärner 
1962, Salmi 1977). Kuidu n pituu s on 
0.8-1.4 mm (Thunell & Perem 1952). 

Tuoreen pyöreän puutavaran tila
vuuspaino on noin 1000 kg/m3. Puun 



116 

kuiva-tuoretiheys on 15 %:n kosteuspi
toisuudessa keskimäärin 610 kg/m3 

(Bärner 1962, Salmi 1977) . Puuaineel
la on epämiellyttävän kitkerä ja terävä 
manteli- tai etikkamainen haju, joka 
kuivauksessa häviää. Haju muodostuu 
varsinkin puihin, joiden kuori on vau
rioitunut. Puuaine on jokseenkin ohut
syistä, pehmeähköä, keskiraskasta , 
helposti halkeavaa, taipuisaa sekä mel
ko kimmoisaa, sitkeää ja luj aa. Kui 
vaus sujuu nopeasti ja vaivattomasti, 
mutta kieroutumisvaara on olemassa. 
Puuaine kutistuu ja pai suu vain vähän, 
ei ole säänkestävää, eikä muutenkaan 
erityisen kestävää. Myös lämpöarvo on 
puun tilavuuspainoon nähden huono. 
Puun työstö on helppoa kaikilla puun
työstövälineillä . Varsinkin puuaineen 
kiillottaminen sopii tuomelle hyvin , ja 
pinnat saadaan erinomaisen kauniiksi 
(Salmi 1977). 

Tuomen käyttö 

Tuomen merkitys raaka-aineena on vä
häinen . Sitä käytetään sorvaamoissa, 
puu sepän- ja vaunuteollisuudessa, soit
tovälineissä sekä mainion kiillottuvuu
tensa ansiosta huonekaluteolli suudes
sa. Puusta on tehty myös kävely- ja 
katonkattamiskeppejä, luokkeja, vem
peleitäjne., ja sitä on käytetty kalastu s
välineisiin (mm. rysän kaaret j a onki
vavat). Tuomea voidaan käyttää poltto
hakkeen joukossa. 

Nuoret vesat ovaterittäin taipui siaj a 
kimmoi sia, minkä taki a ne soveltuvat 
hyvin sidontavälineiksi ja tynnyrien 
vanteiksi. Puun hiiltä on käytetty niin 
sanotun metsäs tysruudin valmistukses
sa. Kuoren sisäosasta saadaan vihreää 

SORBIFOLIA 22(3) 1991 

väriä mm. kankaan värjäykseen (Gaye r 
1939, Bärner 1962, Sa lmi 1977). 

Nopea- j a tuuheakasv uinen sekä hel
posti juurtuva tuomi on sovelias puu 
kaikkeen viherrakentamiseen niin yk
sittäisinä puina kuin puuryhminäk in 
(ks. Raatikainen 1991 ). 

Tu omell a on aiemmi n ollut ti etty 
merkityksensä kotitaloudessa; siihen 
liittyy myös useita uskomuksia. Uskot
tiin voitavan torjua rottien ja hiirien 
hyökkäykset sijo ittamalla muutamia 
tuomen oksia vilja laareihin . Myös us
kottiin , että maamyyrät pystytään aja
maan pakosa lle istuttamall a puutar
haan tuomia tai aivan yksinkertaises ti 
työntämällä tuomen oksia eläimen 
maanalaisiin käytäviin (Uifvens 1989). 
Vanh a kansa usko i tuomen suojelevan 
varkailta j a ukkoselta. Kesäkuumall a 
vainajien arku t ym päröitiin voimak
kaasti tuoksuvin tuomen kukin (Malm
berg 1991 ). 
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Tuomi pihapuuna 

Mikko Raatikainen 

Raatikainen, M. 1991: Tuomi pihapuuna (European bird-cherry, Prunus padus as a 
homestead tree in Finland.)- Sorbi fo lia 22(3):117-122. 

European bird -cherry ( Prunus padus) was found on 5,5 per cent of the Finnish 
homesteads examined. Frequenc ies in the 16 geographic areas and the average 
number of bird-cherry trees on homesteads are illustrated. It grows both planted and 
wild. 

Mikko Raatikainen, Jyväskylän yliopiston biolog ian laitos, Yliopistonkatu 9, 40100 
Jyväskylä 

Alkuperäisiin ja yleisiin kasveihimme 
kuuluva tuomi (Prunus padus L.) on 
ollut kauan tunnettu puu. Ilmeisesti ai
nakin jo suomalais-perm iläisessä kan
takie lessä noin 3000-200 eKr. oli tuo
mella nimi, ja noin 1500-1000 eKr. 
puhutusta varhaiskantasuomesta eri
laistuneissa Iapin, liivin, viron, vatjan, 
vepsän ja karjalankielissä tuomen nimi 
on hyv in samanlainen. 

Kalevalassa (1935) tuomi mainitaan 
10 kertaa, tuomikkoviisi kertaa, tuomi
nen kaksi kertaa, Tuomivaara kaksi 
kertaa ja Tuometar kerran. Sampsa Pel
lervoinen kylvi tuomen tuorehille mail
le, ja kylvö onnistui koska 

Läksi puut y lenemähän, 
vesa t nuoret kasvamahan, .. . 
tuomet mailla tuorehilla, .. . 
tuomehen hyvä he ' elmä 

Tuomi tunnettiin hyvin, ja siitä on 
maininta runossa 2 1: " tuttu on tuomi 
muista pui sta" . 

Tuomen kasvutapa, ekologia ja käyt
tö olivat myös tiedossa. Nopeakasvoi
suurta kuvattiin ilmaisulla "nuori tuo
mikko tohisi", vesoista li sääntymi s tä 
" tiheällä tuomikolla" ja tuomikon laa
juutta astumalla "v iikon toi sen tuomik-

koa" . Tuomi sopi hyvin vemmel- eli 
luokkipuuksi ja mainitaanpa se tuvan 
rakennuspuunakin. Vaikka tuomi on 
yleensä tuoreiden maide n puu, nii n Ka
levala tuntee sen myös pihapiirin puu
na, mihin viittaa säe "tuomikko tuvan 
takana". 

Alussa mainittu tuomen yleinen tun
teminen suomalais-ugrilaisten keskuu
dessa perustunee sen laajaan levinnei
syyteen Euraasian havumetsävyöhyk
keessä ja siihen rajoittuvissa vyöhyk
keissä (Hämet-Ahti ym. 1989) sekä 
yleiseen hyötykäyttöön. Kasvin taipui
sista, sitkeistä oksista saatiin vanteita 
ja niteitä, ja sen pahanmakuisilla ja 
-hajuis illa oksilla ja kuore ll a estettiin 
muun muassa myyrien ja hiirien viljan
ja heinän syö ntiä (Anon. 1912). Se oli 
vielä tämän vuosisadan alkupuolella 
suosittu pihapiirin koriste- ja tarvepuu . 

Myöhemminkin tuomi on tunnettu ja 
arvostettu puu. Kaikkihan tunnemme 
unkarilai sen sävelmän ja sen sanat 
"Tuoksuvat tuomien valkoiset kukka
set, terttuinsa peitoss' on puu". Laulun 
mukaan tuomen alla haaveiltiin, jalo
puksi todetaan " Vaan en mä valkoisten 
tuomien tuoksua unhoittaa ko skaan, en 
koskaan mä vo i". 
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Tutkimusaineiston keruu ja luotetta
vuus 

Tämän artikkelin pihapuuaineisto ke
rättiin vuosina 1960-1982 eri puolilta 
Suomea (Raatikainen 1983). Havain
not tehtiin etupäässä tieltä käsin 6335 
pihasta, jotka sijaitsivat pääosaksi har
vaan asutulla maaseudulla . Pienikokoi
sia puidentaimiaja vaikeasti havaitta
via yksilöitä ei ole aineistossa mukana. 
Tällaisten syiden takia tuomien kuten 
muidenkin pihapuiden yleisyys on täs
sä tutkimuksessa jonkin verran pie
nempi kuin se oli todellisuudessa (Raa
tikainen 1983, 1989). 

Edellä mainitun aineiston lisäksi 
käytettävissäni on ollut lukemattomia 
muita havaintoja tuomen esiintymises
tä pihapuuna. Niitä on kertynyt monien 
muiden matkojen yhteydessä, mutta 
näitä ei voi yhdistää edellä mainittuun 
kartoitusaineistoon, koska ne on kerät
ty toisella tavoin. Lisäksi olen tehnyt 
havaintoja tuomen esiintymisestä piha
piirin ulkopuolella varsinkin Länsi-, 
Etelä- ja Keski-Suomessa muun mua -
sa julkaistujen (Raatikainen ja Tinnilä 
1961) ja osaksi julkaisemattomien tuo
mikirvatutkimusten sekä putkilokasvi
kartoitusten (Raatikainen 1990a, Väli
vaara ym . 1991) yhteydessä. 

Koska aineistoa oli yksittäisistä kun
nista vähän, valitsin alueyksiköiksi 
Granön (esim. 1951) maantieteelliset 
alueet, jotka näyttivät sopivan melko 
hyvin kaikkien pihapuulajien alueelli
seen tarkasteluun. 

Tuomen yleisyys pihapuuna 

Tuomi oli pihapuuna ainakin 346 pi
hassa eli 5,5 %:ssa tutkituista pihoista. 
Alkuperäinen, luonnonvarainen, mo
nin paikoin yleinen tuomi oli täten har
vinainen pihapuu. 

Tuomi oli yleisin Vaara-Karjalassa, 
mutta sielläkin se oli jokseenkin harvi
nainen (kuva 1). Jokseenkin harvinai-
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Ku va 1. Tuomen yleisyys (%) pihapuun a. 

Fig. 1. The occurrence (%) of bird -cherry as a 
homestead tree. 

nen pihapuu se oli myös Ylä-Kainuun 
sydänmaalla, Kainuun-Kuusamon vaa
ramaalla ja Etelä-Pohjanmaan lakeu
della . Muilla alueilla se oli yleensä har
vinainen , ja Saaristo-Suomessa hyvin 
harvinainen pihapuu . Vaikka tuomi oli 
tunturialueella harvinainen pihapuu, 
niin se oli kuitenkin Luotei s-Lapin tun
turimaalla koivujen , männyn , pihlajan 
ja kuusen jälkeen yleisin pihapuu ja 
Taka-Lapin tunturimaalla männyn ja 
koivun jälkeen pihlajan kanssa seuraa
vak i ylei s in pihapuu . Ainei sto on tosin 
pieni, mutta antanee kuitenkin karkean 
kuvan tuomen merkityksestä pohjoi
simpien alueiden pihapuuna tai oike
ammin pihapensaana. 

Yleistäen voidaan sanoa, että tuomi 
oli keskiboreaali essa vyöhykkeessä 
jokseenkin harvinainen , pohjois- ja 
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Kuva 2 . Tuomen kappa lemäärä tuomea kasvavi s
sa pihoi ssa. 

Fig. 2. umber of bi rd-cherry t rees on home
steads where they occur. 

e teläboreaa li sissa vyöhykkeissä harvi
nainen j a hemiboreaali sessa vyöhyk
keessä hyv in harvin ainen pihapuu . 

Verra ttaessa piho issa kasvav ien tuo
mi en yle isyy ttä mets issä j a so ill a kas
vane id en tuomie n yleisyyteen (Kuj ala 
1964) hava itaan, e ttä tuomi o li lu on
nossa yle is in he mi- j a e te läboreaali ses
sa vyöhykkeessä, mutta piho issa kas 
vatettun a se o li pohjoi sempi eli keski
j a pohj oisboreaali sen vyöhykkeen ko
ri stekasv i. Syynä lienee muun muassa 
se, e ttä laj i me nestyy hyv in koko Suo
messa, mutta kes ki osassa j a va rsin kin 
pohjoisosassa maata upeasti ku kki vi
en, hyv in menestyv ie n lehti puiden laji
mää rä on hyv in pie ni , j oten tuomi vas
taa s ie ll ä use ita e te lä isempi ä lehtipuu
laj eja. Tu omi o li sekä luonnossa e ttä 
piho issa rav inte isten paikkojen kasv i, 
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j a harvinaisin se oli karuilla alueilla, 
muun muass a Suomenselän vedenj aka
j a-alueella. 

Tuomen runsaus ja sijainti pihapuuna 

Tuomia o li vain 0,08 kpllpiha. Jos las
ke lm ista j äte tään pois ne pihat, j oissa 
e i o llut lainkaan pihapuita, niin tuomi a 
oli s ill oin 0, 09 kpl/piha. Tuo mi oli vä
hän yleisempi pihapuu kuin raita, j oita 
oli vas taavasti 0 ,02 j a 0 ,02 kpl/piha ei
kä 0, 12 j a 0 , 13 kpllpiha kute n v irheel
li ses ti mainitaan raita-artikkeli ssa 
(Raatika ine n 1990b ). 

Tu omea kasvav issa pihoi ssa o li kes
kimäärin 1,40 tuomea. Tavallis immin 
niitä oli va in yksi, mutta 14,5 %:ssa 
tuomea kasvav ista pihoista o li kak si, 
6, 1 %:ssa ko lme j a 2,2 %:ssa nelj ä tai 
sitä enemmän. Yhdessä paikassa o li iso 
tuomikuj a. 

Tuomie n lukumäärä niitä kasvav issa 
pihoissa oli suurin Eteläisell ä rannik
komaall a, Pohjois-Pohj anmaan lakeu
de ll a, Ete lä-Pohj anmaan lakeudell a j a 
Perä-Pohjolan jokimaa lla (ku va 2). 
Mu illa alueilla tuomia oli keskimäärin 
vai n 1,0- 1,3 kpllpiha . 

Tu ome t sij aits ivat use in pihapiirin 
laidall a ri vissä muide n puiden kanssa, 
mikä vii ttasi niitä istute tun piha-alu
eelle. Paiko ite ll e n ni itä o li myös jäänyt 
ta i lev in nyt asumuste n lähe isyy teen 
kos teal le, rav inteiselle alustalle. To isi
naan tuomea va inottiin siinä olev ien 
tuhoeläi nten, varsinkin tuomenkehrää
jäkoin takia, ja eräistä piho ista se o~i 
kaadettu sen takia. Liev~än karttami
seen j a samanaikaisesti myös suosimi
seen viittasi e, e ttä to isinaan tu omen 
sa ll ittii n kasvavan pihapiirin ulkopuo
lella, mutta kuitenkin näköetäisyyde l
lä. 

Tuomen soveltuvuus pihapuuksi 

Tuomi on ku kkim isaikana yksi kori s
tee lli simmi sta, kaune immi sta j a 
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upeimmi sta luonnonvarai sista piha
puistamme. Se liittää pihapiirin metsän 
reun aan ja metsään, mutta korostaa sa
malla poikkeuksellisella tavalla luon
nonläheistä alku peräiskulttuuria. 

Tuomi on monimuotoinen kasvi. 
Me illä se on tavalli simmin nimirotuun 
(Prunus padus subsp. padus) kuuluvaa 
metsätuomea, joka on yleislevinnei
syydeltään boreaalinen ja temperaatti
nen puu (Hämet-Ahti ym. 1989) . Met
sätuomi kasvaa 3-12 metriä korkeaks i 
monirunkoi seksi puuksi, mutta jää toi
si naan pensaaksi tai muodostaa tiheitä 
ryteikköjä koska tuomeen muodostuu 
herkäs ti tyv i- , juuri- j a oksavesoja ja 
li säksi maahan taipuneet oksat juurtu
vat. Kukkatertut ovat monikymme n
kukkaisia ja riippu via, kukat voi ma
kastuoks ui s ia. 

Lapissa ja Pohjoi s-Suomessa kasva
va rotu on pohj antuomea (subsp. bo
realis), joka jää 2-3-metriseksi pen
saaks i. Kukinnol ovat pystyjä, kukat 
kookkaita ja he ikkotuoksui s ia. Pohj an
tuomi on pohjoisboreaalinen rotu , joka 
on va llitseva koi vuvyöhykkeessä 
Enontekiön ja In arin Lapi ssa. Etelä-La
pissa ja Pohj o is-Suomessa se kasvaa 
metsätuomen ohella ja ri steytyy sen 
kanssa. 

Tuomen kukat ovat yleensä va lkeat, 
mutta ilmei est i säistä riippuen aman
kin tuomen kukat ovat erä inä vuosina 
punertavampia ku in toisina, ja kukat 
punertuvat myös ikääntyessään (Kuja
la 1965, Vuokko 1991). Muutamilla 
paikoilla vilj ellään punakukkaista 
purppuratuomea eli 'Colorata' -laj iket
ta, joka menestyy Jyväskylän ete läpuo
leise ll a alueella (Hämet-A hti ym . 
1989). 

Tuomea vo idaan li sä tä s ie meni stä. 
Luumarjat kypsyvät jo heinä-elokuu -
sa, siemenet kylvetään syksy ll ä ja ne 
itävät normaal i ti keväällä. Taivukas
ja multali äy kin onni stuvat. Tuomi on 
nuorena nopeakasvuinen ja siirottava-
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oksainen, vanhemmite n ka vu hidastuu 
j a siitä tulee leveä, usei n riippuvaok
sainen, mo nirunkoinen puu , mutta sen 
vo i kasvattaa leikkauksi n myös yksi
ronkoiseksi koristepuuksi. Tuomi on 
täys in tal venkestävä j a aav uttaa aina
kin noin 50 vuoden iän. 

Tuomen luontaiset kasvupa ikat ovat 
run sas rav inte is ia, kostei ta mets iä . Se 
menestyy myö va rj oisa sa paikassa, 
mutta kukkii parhaiten va loisa lia pai
kalla. Siksi lajia vo i suos ite ll a kasva
tettavaksi tuoreilta, puoli varj ois i ll a 
kasvupaikoilla koko maassa , suurim
massa osassa maata tuomeks i tulee va
lita metsätuomi , Lapissa kuitenkin 
pohjantuomi. Se on sopiva yksittäis- ja 
puistopuuksi ekä puistometsän puuk
si. Sitä on käytetty myös kujanne- ja 
ai dannepuun a. Voimakas tuoksui sta 
metsätuomea ei voi kuitenkaan suosi
tella pihapuuksi a tmasta ja allergiasta 
kärsiv ille, mutta pohjantuomi soveltu
nee heillekin Lapi ssa. 

Tuomen silmut puhkeavat varhain 
keväällä, joten se on lehdessä ennen 
kuin koivut ja leppä. Kukintakausi al
kaa lehtien puhjettua ja kestää pari 
viikkoa. Lounaisimmassa Suomes a la
ji kukkii jo toukokuun lopulla, Kai
nuun eteläpuolella kesäkuun alkup uo-
1 iskolla, Pohjois-Suomessa kesäkuun 
loppupuoli sko lla ja Lapin tunturimaal
la vasta heinäkuus a (Hulten 1950). 
Kukkie aan tuomi herättää huomiota 
sekä huumaavalla , etäälle leviäväliä 
tuoksuUaan että runsaalla, näyttävällä 
kukinnallaan. Se on s illoin huomion 
keskipi te. "Tuomi kukkii" -tiedotuk
sella mitataan edelleen suusta suuhun 
riemulli se ti kesän tiettyä va ihetta. 

Kukki a tuomi houkuttelee etenk in 
kärpäsi ä ja pi tiäi iä , jotka huolehti vat 
ri tipölytyk e tä, mutta it epölytyskin 
on tavallinen (Lagerberg ym. 1939). 
Kesäkautena fenologinen ero maan eri 
osien välillä ta oittuu. Mustia, her
neenkokoi ia luumarjoja kehittyy va in 
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pieneen osaan kukista . Ne kypsyvät jo 
elokuussa ja ovat lintujen , etenkin kert
tujen (Sylvia spp.) mieliravintoa. Syk
sy ll ä lehdet värittyvät ruskeanpunai
siksi ja putoavat maamme pohjoisosas
sa aikaisemmin kuin eteläosassa. Leh
tien pudottua tumma, kosteana lähes 
musta runko ja oksat ovat synkän nä
köi s iä. Niitä eivät mainittavasti peitä 
edes j äkälätkään, joita on tavattu ha
pankaarna ise lta tuomelta vähemmän 
kuin muilta puul ajeilta mme (Ko skin en 
1955). Mutta talve ll a valkean lumi va i
pan pe ittäessä oksat tuomi on juhlavan 
mustava lkoi sessa asussa. 

Tuome n kuoressa ja s iemeni ssä o n 
amygdaliineja ja lehdi ssä prunasi ini
glykos idi a. Tuomi puolustautuu näillä 
a inei lla tuho laisia vastaan , sill ä e limi s
tössä ne vo ivat hajaantua myrkylliseks i 
sin ihapoks i. Myyrät, jänikset, hirvi ja 
kotie!äimet karttavat tuomea, mutta 
marjat ovat ihmi se ll ek in syöntikelpoi
sia vaikka eivät maittavia. 

Tuomen kori stearvoa vähentävät 
muutamat siinä elävät tuhoeläimet ja 
taudit. Tunnetuin tuholainen on tuo
menkehrääjäkoi (Yponomeuta evony
mellus), jonka toukat syövät eräinä 
vuos ina tuomet lehdettömiksi ja kuto
vat suojakseen tuomen alaosaa, toisi
naan koko tuomea peittävän vaalean 
vaipan. Harso n sisässä toukat kehitty
vät kote loiksi,ja nii stä aikuistuu heinä
kuussa vitivalkosiipisiä, must ien piste
ri vien kirjaamia pikkuperhosia . Sateet 
ja tuulet repivät vähite llen vaipan pois, 
ja tuomi muodostaa loppukesäll ä uudet 
lehdet. Toisinaan loispistiä iset eivät 
kykene ehkäisemään perhosten massa
esiin tym istä ja tuomenkehrääjäkoi syö 
kahtena vuo nn a peräkkäin tuomet leh
dettömiksi , mutta puut ovat sitkeähen
ki s iä ja muodostavat vie lä si lloi nkin 
to iset uudet lehdet. 

Tuomessa e lää myös vi ijoihin hei
ni stä kääpiökasvuvirusta lev ittävä ja 
kaurassa ja ohrassa pahaa tuhoa aiheut-
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tava tuomikirva ( Rhopalosiphum padi) 
(Raatikainen & Tinnilä 1961 ). Kirvat 
lentävät syksyllä tuomeen ja munivat 
tuomen silmuihin tai niiden viereen. 
Ke vää llä muni sta kuoriutuu kantaemo
j a, j oiden jälkeläiset ja niiden jälkeläi
set aiheuttavat tuo men lehtien käperty
mi sen ennen kesäkui sta heinäkasve ill e 
muuttoaan. 

Marjatkin ovat toi s inaan pitkiä pu s
simais ia kun Taphrina-suvun sieni is
keytyy niihin. Tuomessa elää eräitä 
muitaki n sieni ä, ja monet käävät lahot
tavat sitä. 

Tuomi roskaa ympäri stöään pari ker
taa vuodessa. Sen silmusuomut vari se
vat keväällä, mutta ovat melko näky
mättömiä nurmiko lle pudottuaan. Ku
kinnan jälkeen va ri sevat terälehdet vä
rittävät puun alustan vähäks i a ikaa val
kokirjavaksi, ja syksy llä varisevat leh
det ai heuttavat syyss iivouksen, mikäli 
viheral uetta ei hoideta lu onnonmukai
sesti. 

Tuomi oli aikoinaan arvostetumpi 
puu kuin nykyään. Arvostusta ovat vä
hentäneet etenki n puuaineksen käytön 
vähentyminen, tuholaiset, kasvitaudit 
ja kukinta-a ikaan astmaatikoita hait
taava liian voimakas tuoksu. Näistä 
haitoi sta huolimatta tuomi o n edell een 
arvostettu koristeellisin, runsas- ja 
näyttäväkukka isin alkuperä in en puum
me. Sitä so isi istutettavan etenki n maa
laistalojen pihapiiriin, pui stoihin, puis
tometsii n ja kujanteis iin . 
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Tuomen (Prunus padus) lahottajasienet 

Tuomo Niemelä ja Heikki Kotiranta 

Niemelä, T . & Kotiranta, H. 1991: Tuomen (Prunus padus) lahottajasienet (Prunus 
padus and its fungal decayers).- Sorbifolia 22(3): 123-127. 

Prunus padus is not an especially good host tree for polypores and other fu ngi 
causing decay. The most common polypores on P. padus are Phellinus punctatus, 
Trametes hirsuta, T. pubescens, Datron ia mollis and Pycnoporus cinnabarinus. 
Hymenochaete tabacina is common on dead twigs and fallen trunks of P. padus. Such 
trees are so metimes infested by the very rare polypore Antrodiella americana, the 
rare corticoid fungus, Granulocystis flabelliradiata or Hypocreopsis lichenoides, a 
threatened, vulnerable ascomycete species. 

Tuomo Niemelä, Helsingin yliopisto, Kasvitieteen laitos, Unioninkatu 44, 00170 
Helsinki 
Heikki Kotiranta , Vesi- ja ympäristöhallitus, Luonnonsuojelututkimusyksikkö, PL 
250, 00101 Helsinki 

Tuomi ( Prunus padus) on sitkeän puun 
maineessa. Johtuneeko siitä, että he
vosten valjaitten luokit tehtiin usein 
tuomipuusta, vai juurivesoihin peru s
tuvasta puun tehokkaasta uudistumi
sesta. Sitkeyden maine voisi hyvin pe
rustua myös siihen, että tuomi on vas
tustuskykyinen lahottajasieniä vas
taan. 

On hyvin tavalli sta, että kullakin 
puulajillamme on yksi tai useita " ni
mikkosieniä", lahottaj ia, jotka ovat so
peutuneet juuri kyseisen puun kemiaan 
ja muihin ominaisuuksiin. Niinpä kuu
sella on lahottajansa, samoin haavalla , 
jalavalla, vaahteralla ja jopa sellaisilla 
kestävyydestään tunnetuilla puilla kuin 
männyllä ja tammellakin. Leppä- ja 
koivulajeilla on erity isen paljon omia 
lahottajasieniä. 

Tuomella ei tällaista omaa lahottaja
laji stoa juuri ole. Niin kuin muiltakin 
puiltamme, myös tuomelta tapaa satun
naislaj istoa , sieniä, jotka s illoin tällöin 
pystyvät tarttumaan tuomipuuhun , yhtä 
hyvin kuin moniin muihinkin lehtipuu-

lajeihin. Todella pahaa, tuomeen eri
koistunutta lahottajasientä Suomessa 
ei ole. 

Yleisiä lajeja 

Kuhmukääpä (Phellinus punctatus, Fo
mitoporia punctata; kuva 1) on tärkein 
tuomen lahottajakäävistä. Nimensä 
mukaisesti kuhmukäävät ulkonevat 
vain vähän puun pinnasta, mutta ovat 
monivuoti ia ja lopulta yli sentiokin 
paksui s ia kyhmyjä. Tämä sienilaji ei 
muodosta lainkaan lakkeja, vaan koko 
itiöemä on tiiviisti puuhun kiinnitty
nyttä pilli pintaa. Sen oikea väri on tum
man kanelinruskea, mutta talven jäl
keen pinta voi olla vaaleån harmaa sii
hen asti, ku n uutta ja tuoretta pillipin
taa ehtii kehittyä. Vanhat kuhmukäävät 
ovat ojennetun hauislihaksen muotoi-
iaja reuna-alueiltaan harmaantuneita. 

Yksi hyvä tuntomerkki on lohkopinnal
la: pillien vuosittaiset kasvulustot erot
tuvat selvinä kerroksina. Kuhmukääpä 
on tuoreena ja kuivana puumai sen ko
va. 
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Kuva 1. Kuhmukääpä on yksi yleisimmistä tuo
men lahouajista. Se on hyvin yleinen pellonreu
nojen tuomissa, samoin ku in purovarsien puissa. 
-Valokuvat Tuomo Niemelä. 

Fig. 1. Phellinus punctatus is the mosl common 
polypore species on living and dying Prwws 
padus trees. - Photographs Tuomo Niemelä. 

Kuhmukääpä on yleinen Etelä- ja 
Keski-Suomessa, mutta kasvaa pohjoi
sessa Oulun tienoille asti. Etelä- ja 
Keski-Suomessa se kasvaa kaikenlai
sissa tiheiköissä ja erityisesti pellon
reunojen tuomissaja puronvar ipuissa, 
mutta pohjoisrajaltaan sen tapaa yleen
sä vesistöjen varsilta .Tarkalleen puolet 
Pohjois-Suomen kuhmukääpähavain
noista on tuomesta, toinen puoli raida -
ta ja muista pajuista (Niemelä & Koti-
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ranta 1982). Sieni on melko aggressii
vinen tappaja: tukeva oksa tai rungon
haara, johon se on tarttunut, kuolee 
melko nopeasti. Puistojen pihlajissa 
kuhmukääpä tekee usein tuhoa, mutta 
jostain syy tä puistojen tuomet yleensä 
säästyvät tältä sieneltä. 

Taulakääpä (Fomes fomentarius) on 
yleisimpiä lehtipuiden lahottajasieniä 
maassamme. Se on kuitenkin sopeutu
nut elämään lähinnä koivuissa; haavas
sa e on harvoin ja tuomessa sitäkin 
har emmin, kuolevissa tai kuolleissa 
rungois a. 

Yyökääpien suvu sa (Trametes) on 
muutama tuomessakin kasvava laji. 
Tärkein on karvavyökääpä (T. hirsttta; 
kuva 2), jota tapaa hyvin monien lehti
puitten kaatuneista rungoista, pudon
neista aksi ta ja sahapölkyistä. Tuo
messa kasvae saan karvavyökääpä voi 
tarttua myös elävään puuhun. Se näyt
tää i keytyvän erityisesti oksiin, var
sinkin jos lumi on painanut niitä ala -
päin ja ne ovat heikentyneet huonon 
asentoosa tai tyvirepeytymän takia. 
Itiöemiä voi ilmaantua jo lehdellisiin 
oksiin, mutta kuolleissa oksissa niitä 
on joskus runsaina ryhminä, kauniin 
karvai et, puolipyöreät ja hyllymäisen 
ohuet lakit sievästi toinen toi ensa alla. 
Karvavyökääpien kauneutta Ii ää vielä 
kirkkaan vihreä sävy,jonka aiheuttavat 
lakin pinnan syvään karvakerrokseen 
majoittuneet viherlevät. 

Nukkavyökääpä (T. pubescens) kas
vaa jo kus kuolleissa tuomen rungois
sa. Se muodostaa vielä karvavyökää
pääkin run saampia kasvustoja, mutta 
yläpintaa peittää vain samettimainen 
nukka ja ylei väri on karvavyökääpää 
vaaleampi, kermanvalkoinen. Saman
tapainen, mutta okranruskeavöinen pi
novyökääpä (T. ochracea) on harvoin 
tuome sa; nimensä mukaan en luon
teenomai in kasvupaikka on liian pit
käksi aikaa ulkoilmaanjäänyt tukki- tai 
halkopino. 
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Kuva 2. Karvavyö
kääpä on koristeelli
nen tuomen Jahotta
ja. 

Fig. 2. Trametes hir
suta is an elegant 
polypore decayer of 
Pnmus padus. 

Karikkeen kuluttajia 

uorten metsien, hakamaitten ja ry
teikköjen oksakarikkeessa elää monen
laisia tuomen lahottaj ia. Maitohampik
ka (l rpex lacteus) on hento kääpä, jon
ka alapinnan sokkeloiset pillit repeile
vät pian epäsäännöllisiksi piikeiksi. Se 
on harvinainen, mutta joskus runsas 
siel lä, mihin on päässyt pesiytymään. 
Toisinaan maitohampikka kasvaa mel
ko järeis äkin tuomissa yhdessä karva-
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vyökäävän ja taulakäävän· kanssa. Ken
nokääpä (Datronia mo/lis; kuva 3) on 
ohut mutta suuripillinen, a lapinoa ltaan 
harmaa kääpälaji, jonka pieni lakki on 
tumman sikarinruskea. Kevätorvakka 
(Peniophora laurentii) pistää silmään 
kirkkaan oranssin värinsä ansiosta. Sen 
itiöemiä löytää läpi vuoden, mutta kau
neimmillaan se on ennen vappua. Ke
vätorvakka on eliotavoiltaan kääpien 
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Kuva 3. Kennokääpä kasvaa vain kuollei ssa maa puissa. 

Fig. 3. Datronia mollis is found only on dead , fallen twigs and trunks of Prunus padus. 

kaltainen, mutta alapinnaltaan sileä, 
vailla kääville tunnusomaisia pillejä. 

Ohutta, kuollutta tuomenoksaa ko
ristavat syksyllä usein kirkkaanpunai
set, neulannupin kokoiset sienet tasa
välisenä tiheikkönä. Punanäppy-nimi
nen kotelosieni (Nectria cinnabarina) 
on tappanut heikkokuntoisen oksan. 
Suurennuslasilla näkyy tarkemmin : ku
kin noista pikku palloista koostuu vie
läkin pienemmistä kumpareista, ja ko
konaisuus on kuin mikroskooppinen, 
kypsänä hehkuva vade lman hedelmä. 
Keväällä punanäppy on vieläkin näky
vämpi, kun sen kuromaitiöitä tuottavat 
vaaleanpunaiset näpyt peittävät oksia. 

Erikoisia elämäntapoja 

Lahottajasienissä on pieni , mutta eri
koinen ryhmä, joka vaatii menestyäk
seen korkeaa lämpöti laa. Näiden ter
mofiileiksi kutsuttujen lajien ei toki 
tarvitse olla koko elämäänsä kuumuu
dessa, mutta " lämposhokki" on tarpeen 

niiden jossakin elämän vaiheessa, mah
dolli sesti itiöiden itämisen aikaan. 
Suomalaisissa saunoissa elää sauna
kääpä ("saunasieni", Gloeophyllum 
trabeum}, jonka päälevinneisyysalue 
on Välimeren alueen paahteisilla rin
teillä. Hakkuuaukeitten kuusenkan
noi sa on aidaskääpä (Gloeophyllum 
sepiarium) ja Lapin kaatuneissa kelois
sa salokääpä ( Dichomitus squalens); 
kesäinen auringonpaahde, kulo tai 
moottori ahan kuumentama katkopinta 
saa ne heräämään. Lehtipuilla on ehkä 
vähemmän tällaisia termofiililajeja. 
Selvin esimerkki on punakääpä ( Pyc
noporus cinnabarinus), ja taitaapa olla 
samalla kauneinkin. Se on kirkkaan 
karmiininpunainen joka puolelta ja pie
nestä koostaan huolimatta näkyy kau
as. Paitsi koivuissa, punakääpä kasvaa 
toisinaan paahteiseen pellonreunaan 
kaatuneessa tuomenrungossa. Kulotus
alueen kärventynyt rungonpätkä on sen 
erityisessä uosiossa. 
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Rusko vuotikka ( Hymenochaete ta
bacina) muistuttaa sikarinruskeaa, pa
perinohutta kääpää, mutta sillä ei ole 
pillejä. Voimakkaasti suurentavall a lu
pilla voi havaita hyvän li sätuntomer
kin : alapinnasta ulkonee tiheänä pie
noismetsänä neulanteräviä, tumman
ruskeita soluja, joita kutsutaan seetoik
si. Ruskovuotikka on erity isen yleinen 
siellä, mi ssä lumi on painanut ohutta 
tuomivesaikkoa maahan, ja mihin hoi
kat puut ovat kuolleet. Tällai sen "apa
j an" vo i löytää mi stä päin Suomea hy
vänsä, yhtä hyv in ete lärannikolta kuin 
Utsjoen purovarresta. 

Jos ruskovuotikkakasvusto on run
sas, lahottajasiente n harrastaja tutkii 
sen erityisen tarkasti. Kuolleitten ru s
kovuotikoiden pinnalla kasvaa joskus 
ohuena, kermanvärisenä peitteenä vuo
tikankää pä (Antrodiella americana). 
Se on .löytynyt viime vuosina Etelä
Suomesta. Aiemmin se tunnettiin vain 
Pohjois-Amerikasta , eikä Suomen ha
va intoja ole julkiste ttu tätä ennen kuin 
Hels ingin yl iopiston opetusmonistees
sa (Niemelä 1991 ). Tänä keväänä 
( 1991 ) vuotikankääpä löytyi myös 
Norjasta (Leif Ryvarden, suu!!. ), siel
läkin se ei i ru skovuotikan lahottamassa 
puussa. 

Ruskovuotikan laho ttamassa tuomi
puussa vo i kasvaa muitaki n harvinai
suuksia : pähkin äorvakka (Granulocys
tis flabelliradiata) on löydetty Suo
mesta vai n parista pa ikas ta (Kotiranta 
& Larsson 1990) j a se on luokite ltu 
Suomessa uhanalai seks i, s ilmälläp idet
täväks i harvinai seksi laj iksi. Liu ska
pielus ( Hypocreopsis lichenoides) kuu
luu koteJasieniin j a on erikoisella ta
valla jakautunut palleromaisiks i, sä
teittäisiksi, nauhamaisiksi liu skoiksi. 
Liu skapielus on löytynyt harvi nai sena 
Etelä-Suomesta, mutta y llättäen myös 
Perä-Lapi sta, Tshieskuljoen varre lta 
Utsjoe lta (Niemelä & Nordin 1985). Se 
on uhanalainen, vaa rantunut laji. 
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Useimmista y llä mainitui sta sienistä on 
ku va kirjassa Suomen ja pohjolan sie
net (Ryman & Holmåsen 1987) . 

Tuomi tekee tenän 

Prunus-puusuku , johon tuomikin kuu
luu , vo idaan jakaa kääpätutkij an näkö
vinkkeli stä kahteen ryhmään. Ens im
mäi sen muodostavat kirsikat, luumutj a 
mantelit , eli ne Prunus-I ajit, j oiden ku
kintona on sarja (usein va in kaksikuk
kainen ) ja hedelmät ovat su urikokoisia 
luumarjoja. Toi sen "s ukuhaaran" muo
dostavat tuomi j a sen ulkomaiset lä
hi sukulai set, joilla on monikukkainen 
terttu ja pienet hedelmät. 

Kirsikka-, luumu- ja mantelipuiden 
rungoi ssa loi s ii hyv in usein luumu
puunkääpä (Phellinus tuberculosus) ja 
Keski- ja Etelä-Euroopassa eräitä mui
takin lajeja, mm. mokkakääpä (Inono
tus hisp idus). Niitä saa turhaan ets iä 
tuomista. Ero on niin ehdoton, että jos 
lahottajasienet sais ivat päättää, nämä 
kaksi Prunus-ryhmää kuuluisivat var
masti eri sukuihin. Luumupuu maistuu 
hyvältä , tuomi tekee tenän. Aika uni
versaaleja nuo makuasiat luumui sta 
mekin pidämme, mutta jätämme tuo
menmarjat linnuill e ja lankoj en värjää
j ille. 
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Sorbifoliassa olleen kehotuksen innoit
tamana kirjoitan hieman kokemuksis
tani dendrologina. Olen kasvattanut 
puuvartisia koristekasveja ja perenooja 
noin 25 vuoden ajan kesämökillämme 
Pohjois-Hämeessä Karstulan Vahan
gan kylässä Vahankajärven rannalla. 
Samassa kylässä sijaitsee tunnettu 
Ahosen taimisto. Alue kuuluu juuri ja 
juuri vanhan koristekasvien menesty
ruisvyöhykejaon (ks. Kallio 1966) IV 
vyöhykkeeseen; todellisuudessa se on 
pikemminkin V vyöhykettä. Uudessa 
jaossa (Solantie 1988) se lienee VI 
vyöhykettä. Kirjaan tässä artikkelissa 
tärkeimpiä havaintojani. 

Koreantuija (Thuja koraiensis; kuva 
1) on viihtynyt meillä hyvin parikym
mentä vuotta. Pensas ostettiin Musti
lasta vuonna 1970. Se ei ole milloin
kaan paleltunut, ei edes hirmutalvena 
1987, jolloin mm. marjaomenapuut ja 
pihasyreenit paleltuivat maahan saak
ka. Kasvilla on korkeutta nyt noin puo
litoista metriä ja leveyttä pari metriä . 
Se on pensasmainen, hyvänmuotoinen, 
aina raikkaan vihreä ja kaunis. Kasvu
paikka on alhaalta avoimen hirsimökin 
itäseinustalla, ja se on melko varjoinen 
kesällä, mutta valoisa talvella. Lähes 
yhtä kauan ovat alueella kasvaneet ser
biankuusi ( Picea omorika) ja makedo
nianmänty ( Pinus peuce). Ne selvisivät 
kovista talvista melko hyvin. 

Jo vanhoina istutuksina ovat menes
tyneet sembramänty ( Pinus cembra), 

muutama lehtikuusiristeymä (Larix
hybr. ), japaninlehtikuusi (Larix kaem
pferi), kanadantuija (Thuja occidenta
lis), pesäkuusi ( Picea abies 'Nidifor
mis '), siperianpihta (Abies sibirica) ja 
palsamipihta ? (Abies balsamea). Sipe
rianpihtaa vaivaavat kirvat, ja muuta
mana kesänä osa silmuista jäi jostakin 
syy tä puhkeamatta. Palsamipihtana 
Ahosen taimi stosta hankitulla puulla 
on lyhyet , hopeanharmaat neulaset, jo
ten se ei ehkä ole aito Abies balsamea. 

uorempina istutuksina ovat menes
tyneet erinomaisesti pensassembrat 
(Pinus pumila, P. pumila ' Glauca ') se
kä tUivio (Microbiota decussata). Mus
tilasta hankin viime kesänä aivan pie
niä koreanpihdan (Abies koreana) ja 
sahalinin- ja japaninpihdan ri steymäo 
( A. sachalinensis x A. veitchii) taimia. 

Olen ollut erityisen kiinnostunut Sy
ringa-suvusta. Hellingiltä Espoosta os
tin 1960-luvun lopussa isabellansyree
nilajikkeen (Syringa Preston-hybr. 
' Royalty '; kuva 2) . Pensas on nyt viiti
sen metriä korkea. Se on ollut täydelli
sen talvenke tävä , kasvanut rehevästi 
ja kukkinut uskollisesti joka vuosi puo
livarjossa koivun juurella. Samoihin 
aikoihin edellisen kanssa hankin Har
vialasta röyhysyreenin ( S. sweginzo
wii) nimellä taimen , joka mielestäni on 
jokin isabellansyreeoilajike. Se on 
muuten mene tynyt hyvin , mutta palel
tui osittain talvella 1987. Kukinnot 
ovat suuret, marjapuuroo väriset, kas-
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pulla istutellu isabellan
yreenimme (Syringa 

Prcston-hybr. ' Royalty ') 
kukkii uskolli ses ti joka 
vuos i. 

vutapa ja lehdistö koristeelliset. at
den molempien syreenien juurelle on 
ilmaantunut vuosien mittaan siemen
taimia. Viime keväänä istutin uuden 
isabellansyreenilaj ikkeen 'Coral' tai
men. Toivottavasti näitä kestävinä pi
dettyjä lajikkeita saadaan lisää myyn
tiin Suomeen. 

Olen itse kasvattanut s iemeni stä pal
jon Villosae-ryhmän sy reenejä. Sieme
nen olen kerännyt Lahden ja He lsingin 
puistoi ta. Emopensaiksi olen valinnut 
mahdollisimman paljon unkarin yree
ni stä (S. josika ea) poikkeavia yksilöi-
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Kuva 1. Korean tuij a 
(Thuja koraiensis) on 
viihtynyt hirs imökin itä
sei nusta ll a hyvin jo pari
kymmentä vuotta. 
- Valokuvat Markku 
Ko lhinen. 

tä. Jälkeläi set ehtivät kasvaa jo su urik
si pensaiksi, mutta osa nii stä paleltui 
pahoin kahden kovan talven aikana. Il
mei sesti kaikki ovat jonkinlaisia ris
teymiä, joiden kukat, lehdistö, kasvuta
pa ja jopa kukkien tuoksu vaihtelevat 
huomattavasti. Täysin kestävä on o llut 
esim. yksi koreansyreeninä (S. wolfii) 
Hel singin yliopi ston kasvitieteellises
sä puutarhassa kasvaneen pensaan jäl
keläinen, jonka kasv utapa on tyylikäs 
ja kukat toffeekaramellin tuoksuiset. 
Yksi kestävä pensas mui stuttaa nukka-
yreeniä (S. tomentella). Sen emopen-
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sas kasvoi 1960-1 u vulla Eduskuntata
lon puistossa nuokkusyreenien keskel
lä. Melkein kaikki emopensaat on vuo
sien mittaan syystä tai toisesta hävitet
ty. Näin puistoista katoaa kovaa vauh
tia mielenkiintoista dendrologista ma
teriaalia erilaisten saneeraustöitten 
vuoksi. Syreenit eivät ole tunnettuja 
koreista syysvärei stään, mutta ainakin 
Villosae-ryhmän syreenit voivat olla 
huomattavan kauniita ruska-a us aan. 
Viime syksynä meillä oli yksi pensa 
lehdiltään jokseenkin valkoinen, toi
nen oli kirkkaan punavioletti ja muuta
mat loistivat upean keltaisina. 

Kuten jo mainitsin, tavallinen "maa
tiais"pihasyreeni (S. vulgaris) paleltui 
pahoin talvella 1987. Samoin kävi j a
losyreenien siemenistä kasvate tuille 
pensaille. Pidän kuitenkin kahta kloo
nia arvokkaina, sillä ne ovat muute n 
olleet aivan yhtä kestäviä kuin tavalli
nen pihasyreeni. Toinen on hillittykas
vuinen , tiheä , hyvin runsaskukkai nen ; 
kukat ovat vaalean siniliian väri set. 
Toisen kukat ovat punavioletit, ja se on 
toi staiseks i kukkinut hieman lai skem
min. Molempien emopensaat kasvoivat 
1960-luvulla Lahdessa Fellmanin pui s
tossa. 

Likusterisyreeniä ( S. reticulata) 
olen yrittänyt kasvattaa kolmeen ottee
seen. Ensin ostin taimen. Se kärsi lähes 
joka talvi pakkasvaurioita. Sitten kas
vatin itse s iemenestä use ita taimia. e 
olivat kestävämpiä ja rehevämpiä , mut
ta pale ltuivat kahden kylmän talven ai
kana pahoin . Nyt on kasvamassa uu si, 
toi stai seks i hyvin kestänyt, itse kasva
tettu siementaimi. Siemen on peräi sin 
Lahden kaupunginpuutarhas ta . 

Ahosen taimi ston lumipallohe is i
kanta (Viburnum opulus ' Roseum '; ku
va 3) on menestynyt erittäin hyvin, ja 
sen lehdi stö ja kasvutapa ovat mie les
täni poikkeuksellisen kauniit verrattu
na es imerkiksi tavalli si in koiranhe isi
kantoihin , joita meillä kasvaa muuta-
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Ku va 3. Erinäin hyv in me nes tynyt lumipall ohe i
si (Viburnum opulus ' Roseum' ) syysasussaan. 
Pen aan !ehdi tö j a kasv utapa ovat mi eles tämme 
poikke uksellisen kauniit. 

mia. Kuka muuten tutkisi koiranheiden 
suurta muuntelevuutta? Lahdesta Sak
salan metsästä tuodulla pensaalla on 
jopa 3 cm leveät Iaitakukatja e marjoo 
hyvin, kun taa lähei e tä Yari saares
ta peräi in olevalla heidellä on paljon 
pienemmät mutta run aslukui semmat 
laitakukat, ja se marjoo niukasti. Leh
det ja kasvutapa ovat myös eri laiset. 
Lahtelaisen pe nsaan lehdet ovat uu
remmat , vähemmän liuskoittuneet ja 
jotenkin pehmeämmät. Erot sä ilyvät, 
vaikka pensaat istuttaisi vierekkäi n sa
manlai een multaan; olen itäkin ko
keillut. Aho e n kantaa olevat lumipal
loheidet ovat yllättäen tehneet par ina 
syk ynä muutamia oikeanmalli ia 
marjoja. Siemenet olivat hyvin kehitty-
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neet, joten tietysti kylvin kaikki. Viime 
keväänä yks i iti, ja nyt meillä on sitten 
kasvamassa pieni lumipalloheiden sie
mentaimi. Kestäviä vanhoja lumipallo
heisi-istutuksia näyttää olevan monin 
paikoin Suomessa. Pakkastalven 1987 
jälkeisenä kesänä näin suuria, hyvin 
kukkivia, todella upeita pensaita Asik
kalassa ja Ruokolahdella. Kallion 
(1966) kartan mukaan tämä pensas oli 
erittäin arka ete läisimmässäkin Suo
messa. Miten tämä ristiriita on selitet
tävissä? Amerikanheisi (V. opulus 
subsp. trilobum) ei ole jostain syystä 
menestynyt; mahdollisesti se paleltui. 
Pienehköinä itse kasvatettuina siemen
taimina ovat toistaiseksi menestyneet 
kiiltoheisi (V. lentago) ja hammasheisi 
(V. dentatum var. lucidum). 

Ruusut ovat viihtyneet meillä huo
nonlaisesti ehkä e nemmänkin kyllin 
aurinkoisten kasvupaikkojen puuttees
sa kuin· suoranaisesti pakkasten vuoksi. 
Olen kokeillut useita lajeja ja lajikkei
ta. Jäljelle ovat jääneet vain keijunruu
su (Rosa x rugotida),joka leviää hurjaa 
vauhtia mustikkatyypin maassa kauas 
alkuperäiseltä istutuspaikaltaan, sekä 
kurttulehtiru usulaj ike ( R. Rugosa
hybr. 'Moje Hammarberg'; kuva 4), ju
hannusruusu ( R. pimpinellifolia 'Ple
na ')ja metsäruusu ( R. majalis), joka on 
paikallista joenvarsikantaa. Kokeiltu
ja, mutta syystä tai toisesta huonosti 
menestyneitä ruusuja ovat kurttulehti
ruusu (R. rugosa), hansaruusu (R. ru
gosa ' Hansa'), kurttulehtiruusulajike 
' Dagmar Hastrup' ja -ri steymä 'Betty 
Bland ', juhannusruusu lajikkeet 'Mai
gold' , ' Prairie Dawn ' ja 'Grandiflora', 
kiinanke ilaruusu (R. hugonis), hariso
ninruusu (R. harisonii), punalehtiruusu 
(R. glauca), mustialanruusu (R. 'Mi
nette') sekä neido nruu sulajike (R. alba 
'Maidenblu sh'). 

Koristeomenapuista ( Malus cv .) 
olen kokeillut lajikkeita 'Nipissing' ja 
'Cowighan'. Ne menestyivät hyvin 
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noin kymmenen vuotta, mutta sitten jä
nikset söivät kuoren rungon ympäriltä 
ja puut kuolivat. Samana talvena valko
kukkaiset koristeomenapuut säilyivät 
täysin koskemattomina. Nämä sieme
nestä kasvatetut erilaiset koristeome
napuut paleltuivat sitten maahan saak
ka talvella 1987. 

Pilvikirsikka (Prunus pensylvanica) 
on tavallisessa mustikkatyypin metsä
maassa venähtänyt nopeasti korkeaksi 
puuksi. Se kukkii runsaasti, mutta ei 
juurikaan tee marjoja. Juurivesoja se 
kylläkin puskee kiusaksi asti. Virgini
antuomi (P. virginiana) on ollut aivan 
kestävä, mutta se ei mielestäni ole ko
ristearvoltaan läheskään kotimaisen 
tuomen veroinen. Kääpiömanteli (P. 
tenella) paleltui lähes joka talvi, joten 
se hävitettiin. 

Lahdessa, Pikkuvesijärven puistos
sa, kasvoi erittäin komea aroniaistutus 
1960-luvun lopulla, ilmeisesti marja
aronia (Aronia melanocarpa 'Viking') 
-tyyppiä, sillä pensaat olivat korkeita, 
hyvin reheviä ja harvinaisen isomarjai
sia. Meillä kasvaa näiden jälkeläisiä, 
tosin aivan liian varjoisella paikalla. 

e ovat muuten menestyneet moitteet
tomasti, mutta paleltuivat vuonna 1987 
lumirajaan asti. 

Mustamarjaorapihlaja (Crataegus 
douglasii) on täysin kestävä, mutta ko
vin laiska kukkimaan, vaikka on jo iä
käs pensas. Vieressä kasvava aitaora
pihlaja (C. grayana) kukkii joka toinen 
vuosi hyvin runsaasti. Suomen- ja ruot
sinpihlajat (Sorbus hybrida ja S. inter
media) ovat liian arkoja ja paleltu vat 
noin viiden vuoden välein lumirajaan. 

Pensasangervoista (Spiraea) jotkin 
lajit ovat olleet muutaman vuoden kes
täviä, mutta sitten paleltuneet pahoin: 
kreetanangervo (S. 'Margaritae'), s ipe 
ri anvirpiangervo ( S. trilobata), korean
virpiangervo (S. trichocarpa) ja mor
siu angervo (S. x arguta). Parhaat pen-
asangervot ovat olleet tavallinen idän-
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virpiangervo ( S. chamaedryfolia), nor
janangervo (S. 'Grefsheim') ja koivu
angervo (S. betulifolia) . 

Tähtijasmike ( Philadelphus lewisii 
' Waterton ') vaikuttaa hyvältä jasmik
keelta. Se ollut toistaiseksi kestävä ja 
kukkii hyvin puolivarjossakin. Olen ih
metellyt, rlliksi kirjallisuudessa usein 
mainitaan, että si llä on pienet, tuoksut
tomat, kapeateräiset kukat. Meidän 
pensaidemme kukat ovat selvästi tuok
suvia, su uria Uopa 5,5 cm), eivätkä nii
den terälehdet ole erityisen kapeita. 
Lehdet saavat syysväriä jo elokuun lo
pulla, eli pensaat tuleentuvat aikaisem
min kuin muut jasmikkeet. Kestävältä 
vaikuttaa myös pikkujasmikelajike 
'Mont Blanc' , mutta se ei ole yhtä näyt
tävä kuin tähtijasmike, sillä kukat ovat 
paljon pienemmät. Se se lvi si hyvin pie
nenä taimena ankarastatalvesta 1987. 
Tätä lajiketta muuten pidetään poik
keuksellisen kestävänä myös Ruotsissa 
ja Yhdysvalloissa. Mitkään muut ko
keillut jasmikkeet eivät ole olleet riit
tävän kestäviä. 

Lahdesta, Saksalan metsästä, siirsin 
yli 20 vuotta sitten muutamia taikina
marjan (Ribes alpinum) taimia. Niistä 
yksi on emiyksilö, jonka marjatertussa 
voi olla jopa 12 marjaa. Kultaherukka 
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Kuva 4. Syystä tai toi
sesta useimmat kokeile
mistamme ruusuis ta ovat 
menestyneet huononlai 
sesti. Kurttulehtiruusu
lajike Rosa rugosa -hyb
ridi 'Moje Hammarberg' 
sen sijaan kuko istaa. 

(R. aureum) oli pettymys: en saanut 
sitä koskaan kasvamaan kauniisti , eikä 
sii nä ollut minkäänlaista syysväriä. 

Varma syysväri on sen sijaan koral
likanukalla (Cornus alba ' Sibirica ') . 
Se on viihtynyt hyvin ja on jo aikaisin 
syksy llä tulenpalavan punainen. Meillä 
on toinenkin pensaskanukka, jonka la
jia en kylläkään tarkkaan tiedä; ehkä se 
on idänkanukka (C. alba) tai lännen
kanukka ( C. alba subsp. stolonifera). 
Se kasvoi villiintyneenä kahdessa pai
kassa keskellä Saksalan lehtometsää. 
Toinen kasvusto oli laaja ja rehevä, toi
nen varjoisessa kuusikossa, jossa pen
saan oksat kiipeilivät usean metrin kor
keuteen kuusten oksiin tukeutuen. Nä
ky oli hyvin eksoottinen. Paikalle ra
kennettiin sittemmin Saksalan lähiö, ja 
luulen, että nämä pensaat, samoin kuin 
vuorijalavat (Ulmus glabra) ja metsä
lehmukset (Tilia cordata) ja monet 
muut hienot lehtokasvit ovat kadonneet 
alueelta ikiajoiksi . o, meillä kasvaa 
nyt Karstulassa tätä kanukkaa. Se lev i
ää koko ajan juurruttamalla maahan 
painuvia oksiaan. Syysväri on kaunis 
viininpunainen, vaikka pensas kasvaa 
varjossa. 

Sinikuu amat (Lonicera caerulea) 
ovat olleet hyvin luotettavia kasveja. 
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Meillä kasvaa yks i vanhaja kaksi nuor
ta pensasta. Vanhan pensaan lehdet 
ovat muodoltaan pitkulaisemmat ja 
pyöreäpäiset, uudempien lehdet ovat 
so ikeampia. Hel singi stä Kehä I:n tai
mimyymälästä ostin keväällä 1989 
kaks i koreankuu saman (L. maackii) 
tainta. Ens immäisestä ta lvesta ne sel
visivät hyvin . Lehtien ja kasvutavan 
peru stee ll a lajinmääritys vaikuttaa oi
kealta. Koreankuu sama on j ätetty pois 
Suomen puu- j a pensaskasv iosta kai 
sen tähden, että s itä ei ole viljelty kas
vitietee lli s ten puutarhojen ja arboretu
mien ulkopuolell a. (Laji tu lee mukaan 
seuraavaan painokseen- toimituksen 
huomautus.) Kirjallisuudessa korean
kuu samaa pidetään hyvin talvenkestä
vänä ja kauniina. Minkähän takia si tä 
ei ole saa tu aikaisemmin viljelyyn Suo
messa? Mu stilassa on kuulemma vanha 
yksilö. Eikö s itä oli si voitu moni staa 
joll akin menetelmäll ä? Lehtokuu sama 
(L. xylosteum, kotoisin Saksa lan met
sästä) on vanha kookas pensas, oikei n 
kaunis marjoessaan loppukesällä. 

Ahosen taimi stolla kasvaa melko 
isokokoinen tammi (Quercus robur) , 
mutta meillä Hel si ngin Pitäjänmäeltä 
parikymme ntä vuotta s itten tuotu taimi 
o n pysy nyt pensasmai sena pakkasten ja 
jäni ste n takia. Imatralai set siementai
met eivät vie lä y lety hankirajan ylä
puolelle. 

Metsä lehmuksen (Tilia cordata) nel
jä eri yksi löä ovat o ll eet täy sin talven
kes täviä . Ne ovat kotoisin Lahden Sak
sa lan metsästä, al unperin juurtuneita 
oksia. Yksi niistä on selvästi suurileh
tisempi kuin toiset , ja se myös puhkeaa 
lehteen en nen muita. Muistan , että Sak
sa lan metsässä kasvo i en nen kauni s, 
so lakka, melko nuori niinipuu , jolla 
taas o li muita pienemmät lehdetjajoka 
puhkesi hyvin myöhään lehteen. Onko
han kukaan tutkinut metsä lehmuksen 
muuntelua Suomessa? 

Metsävaahtera (Acer platanoides) 
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ehti kasvaa komeaksi, hyvärunkoiseks i 
puuksi , mutta pakkastalvi palellutti 
puolet sen latvuksesta. Muualla Kars
tulassa vaahtera näytti selviytyneen pa
remmin , sen s ijaan niinkin etelässä 
kuin Ruokolahdella ja Parikkalassa nä
kyi kesällä 1987 todella su rkeannäköi
siä puita. Saarnivaahtera (A. neg undo) 
ja tataarivaahtera (A . tatarica) ovat se l
vinneet talvi sta, mutta ne vaatisivat va
loi samman ka vupaikan kehittyäkseen 
kauniiksi. Mongolianvaahtera (A. gin
nala) on arka. 

Kynäjalava ( Ulmus laevis) kesti pak
kaset hyvin . Kolmirunkoi sen puun 
(kolme eri yksilöä) kasvatin itse sie
meni stä, jotka keräsin Lahden rautatie
aseman takana kasvavista puista. Vuo
rij a lava (U. glabra) kasvoi korkeaksi, 
so lakkarunkoi seks i puuksi koivujen 
välissä , mutta kaksi perättäi stä kylmää 
tal vea olivat sille liikaa, ja runko kuoli . 
Uudet kantovesat ovat jo lähes kolmen 
metrin mittaisia. 

Poppelei sta (Populus) olen kokeillut 
u eita lajeja , mutta niille ei löytynyt 
sopivia kasvupaikkoja, joten hävitin 
ne . Viimeisenä kaadoin ruhtinaanpop
pelin (P. ' Rasumowskiana ') rantarä
meen laidalta, jossa se kasvo i nopeasti 
korkeaksi , harvahkoksi, a ivan haavan 
näkö iseks i puuksi. Jäljellä o n vai n hyb
ridih aapa (P. x wettsteinii), joka onkin 
sitten koko a lueen komein istutettu 
puu. Se o n muodoltaan o ikein kaunis , 
suora runko on karsiutunut oksista puo
leenvälii n saakka, ja puun latvus on jo 
vanhojen koivujen yläpu olella. 

Hyvi n menestyneitä, jo iäkkäitä istu
tuksia ovat li säksi iso tuomipihlaja 
(Amelanchier spicata), kalliotuhka
pensas ( Cotoneaste r intege rrimus), 
kääpiösorvarinpensas ( Euonymus na
nus va r. turkestanicus), euroopanher
nepen sas (Caragana frutex), siperian
hemepensas (Ca ragana arborescens) 
ja sen lajike sulkahernepen sas ('Lor
berg ii '), terva leppä (Alnus glutinosa), 
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Kuva 5 . Kesämökkialueemme vanhaa kaskikoi
vikkoa. Koiranheiden takana irtoilevatuohjnen, 
riippaoksainen koivu . 

suomyrtt i (Myrica gale), näsiä (Daph
ne mezereum) ja pihlaja-angervo (Sor
baria sorbifolia). 

Iso tuomipihlaj amme kasvutapa ei 
ole ollenkaan niin jäykän pysty kuin 
usei n etelämpänä. Euroopanhernepen
saasta meillä on kaksi toisistaan selväs
ti eroavaa kantaa . Ne vaativat paljon 
valoa kukkiakseen hyvin. Sen sijaan 
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sulkahernepensa näy ttää kukkivan 
erittäin runsaasti melko varjoisassakin 
paikassa, vaikka si tä suositellaankin 
yleensä täyteen aurinkoon. Tervaleppi
en siemen on peräi in Saimaan, Päijän
teen ja Suomen lahden rannoilta. Suo
myrtit tuotiin pieninä taimina Ruoko
lahdelta, Saimaan rantahietikolta. Pih
laja-angervo on pi enikukintoista tyyp
piä Lahdes ta , Möysän ranna ta. äs iä t 
ovat jo toisen pol ven siementaimia, al
kuaan kotoisin Lahdesta. 

uorina istutuksina ovat toi ta iseks i 
menestyneet ru ovuohenkuu sama 
(Diervilla sessilifolia), vaikovatu kka 
(Rubus parviflorus), nukkeruusu (Rosa 
nitida), palsamiköynnös ( Schisandra 
chinensis), tarhalapin vuokko ( Dryas x 
suendermannii) sekä viis i uutta koti
mai sta alppiruusul ajiketta. 

Kesämökkialueemme on vanhaa kas
kikoi vikkoa ( ikä 70-90 vuotta; kuva 
5). Koivui sta useimmat ovat hi esko ivu
ja, jotka vaihtelevat kovasti kasvuta
va ltaan. Monet nii tä ovat kauniin riip
paoksais ia, jopa paljon e lve mmin 
kuin rauduskoi vut. Riipat voivat olla 
usean metrin mittai sia . Puut ovat käsit
tääkseni hieskoivuja , s illä tuohi irtoaa 
rungoi sta iso ina liuskoina, ja yhden 
koivun tyvive at !ehtineen olivat peh
meäkarvaisia. En ole huomannut, että 
kirj a lli suude a oli i koskaan mainittu 
hieskoi vun oksien olevan riippuvia . 
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Oulun kaupunkialueen koristepuut ja -pensaat 
V. Pihlajat (Sorbus), pihlaja-angervo (Sorbaria), tuomipilliajat 
(Amelanchier), pensashanhikki (Potentilla fruticosa) ja 
heisiangervo (Physocarpus opulifolius) 

He nry Väre 

Väre, H. 1991: Oulun kaupunkialueen koristepuut ja -pensaat. V. Pihlajat (Sorbus) , 
pihlaja-angervo (Sorbaria) , tuomipihlajat (Amelanchier) , pensashanhikki (Potentilla 
fruticosa) j a heisiangervo (Physocarpus opulifolius) (Cultivated trees and shrubs of 
the Oulu City Area. V. Rowans (Sorbus) , False Spiraea (Sorbar ia), Snowy Mespi lu s 
(Amelanchier), Shrubby Cinquefoil (Potentilla fruticosa) and Ninebark (Physocar
pus opulifolius).- Sorbifolia 22(3): 135-142. 

This article continues a series in which trees and shrubs cultivated in the centre of 
Oulu (65 •N, Ostrobothnia ouluensis) are introduced. The Rowan or Mountain Ash 
(Sorbus aucuparia) , native throughout Finland, is one of the most commonly planted 
ornamentals, cultivated since the 1830' s. The Finnish Whitebeam (S. hybrida) and 
the Swedish Whitebeam (S. intermedia) were planted for the first time in the1890 ' s 
and the Whitebeam (S. oria coll.) in the 1960 ' s. These three are still very rare in 
cultivation , and they are hardy only in very favourable sites. 

The False Spiraea (Sorbaria sorbifolia) and the Snowy Mespilus (Amelanchier 
spicata) have been culti va ted since Lhe 1860's and 1880's, respectively. These two 
are hardy and commonly cultivated in Oulu. The Alderleaf Juneberry (Amelanchier 
alnifolia), A. laevis and A. lamarckii were introduced in the 1970' s and they are very 
rare in c ulti vation . 

The Shrubby Cinquefoil (Poremilla Jruticosa) and the Ninebark (Physocarpus 
opulifolius) have been cultivated since the 1870's and 1900' s. These are both hardy 
and very commonly planted in Oulu, especially along the roadsides, the latter also 
in city parks. The Shrubby Cinquefoil, Snowy Mespilus and False Spiraea are 
common ly cultivated in private gardens. 

Henry Vä re, Välkkylä 4 8 15, 90 /00 Oulu 

Artikkeli on jatkoa Sorbifoliassa vuon
na 1990 alkaneelle kirjoitussarjalle 
Oulun koristepuista ja -pensaista (Yäre 
1990a). Kotipihlaja (Sorbus aucupa
ria) on yleisimpiä koristepuita Oulus
sa. Mahdolli sesti vain koivuja on istu
tettu enemmän. Kotipihlajaa istutettiin 
yksityispihoille jo 1830-luvulla perhe
tapahtumien yhteydessä (Parvela 
1930) ja kaupungin puistoihin sitä on 
istutettu 1840-luvulta alkaen (Hautala 
1975). Riippapihlajaa (S. aucuparia 
'Pendula') on istutettu eräin paikoin 
kaupungille , mm . Kiikkusaareen leik-

kikentän laidalle ja kahvila Tuomenku
kan kasvihuoneiden viereiselle sivus
talle, Pakkahuoneenkadun varrelle kä
velykadun kohdalle, Hotelli Vaakunan 
kaupungin puoleiseen päätyyn ja esim. 
Limingan Ala-Kestiiän puistoon (Ar
voJa 1987). Lisäksi riippapihlajaa kas
vaa Heikolanniemen- ja Hallituspuis
tossa. Etenkin uusilla taajama-alueilla 
yksityiset kasvattavat toisinaan riippa
pihlajaa. Makeapihlaja (S. aucuparia 
'Edulis ') on istutettu Kiikkusaareen 
vuosina 1965 ja 1970 Oulun yliopiston 
entisen kasvitieteellisen puutarhan lää-
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kekasviosaston laitaan, paikalle, jossa 
nykyisin sijaitsee leikkikenttä. Suo
menpihlajia (S. hybrida) ja ruotsinpih
lajia (S. intermedia) on istutettu vain 
vähän Oulun kaupungin puistoihin. 
Suomenpihlaja menestyy Oulussa koh
talaisesti, mutta ruotsinpihlaja on mel
ko arka. 

Pihlaja-angervo ( Sorbaria sorbifo
lia), isotuomipihlaja (Amelanchier spi
cata), pensashanhikki ( Potentillafruti
cosa) ja heisiangervo ( Physocarpus 
opulifolius) ovat yleisimpiä koriste
pensaslajeja Oulussa. Nämä lajit myös 
menestyvät hyvin. Marjatuomipihlaja 
(Amelanchier alnifolia) on löytynyt 
vain kolmesta paikasta, rusotuomipih
laja (A. lamarckii) ja sirotuomipihlaja 
(A. laevis) yhdestä. Monipuolisin lajis
ta on Ainolan puistossa ja sen viereisii
tä Hupisaarilla. 

Sorbus aria coll., saksanpihlaja 

Saksanpihlaja on istutettu Kiikkusaa
reen kasvihuoneiden väliin vuonna 
1964. Siitä on tallennettu herbaario
näyte Helsingin yliopiston kasvimuse
oon (H) . Saksanpihlajasta ei ole Oulus
ta muita tietoja. Parvela ( 1930, 1932) 
tiesi saksanpihlajan kasvavan Oulun 
läänin alueella ainoastaan Raahessa 
(silloinen Oulun lääni kattoi myös ny
kyisen Lapin läänin). Saksanpihlaja on 
menestynyt kohtalaisesti, vaikka tal
vella 1984-85 siitä paleltui ylimpiä ok
sia (Nokelainen 1988). Saksanpihlaja 
on ilmeisesti paleltunut aiemminkin, 
koska se on saavuttanut vain kahden 
metrin korkeuden ja kasvaa pensasmai
sena. Saksanpihlaja on kuitenkin mar
jonut lähes vuosittain 1980-1 uvulla. 
Martti Ohenojan kotipuutarhassa Kii
mingissä kasvaa nuor ia saksanpihlajia, 
jotka ovat kasvaneet ulkomailta saa
dusta, vuonna 1985 idätetystä sieme
nestä. Taimet ovat nyt 30-50 cm kor
keita. 
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S. hybrido., suomenpihlaja 

Suomenpihlajaa kasvatettiin Oulussa 
jo 1890-luvulla (Elfving 1897, Parvela 
1930). Elfving (1897) löysi metrin kor
kuisen suomenpihlajan, ja Cajanderin 
(1917) mukaan suomenpihlaja kasvoi 
Oulussa pensasmaisena. Parvela 
(1930) ei tavannut suomenpihlajaa Ou
lusta. Silti Oulun yliopiston kasvimu
seoon (OULU) on tallennettu näytteitä 
oululaisten puistojen suomenpihlajasta 
vuosilta 1914 ja 1924. 

Kiikkusaareen ja Paratiisisaareen is
tutettiin suomenpihlajia vuosina 1964 
ja 1965. e ovat kuitenkin tuhoutu
neet. Paratiisisaareen istutettiin uudel
leen kolme puolentoista metrin kor
kuista suomenpihlajaa alppiosaston 
taakse vuonna 1988. Ainolanpui stoon, 
maakuntamuseon edustan eteläisen 
puistokäytävän varrelle, istutettiin kol
me tainta vuonna 1989, jolloin suo
menpihlaja oli vuoden puu. Myllytullin 
peruskoulun, entisen tyttölyseon, Ka
sarmintien puoleisella sivustalla kas
vaa siperianlehtikuusen katveessa yksi 
neljän metrin korkuinen suomenpihlaja 
(kuva 1). äiden lisäksi minulla on 
vain yksi havainto suomenpihlajasta 
yksityispihalta Oulunsuun sairaalan 
alueelta. Suomenpihlajaa ei kasva 
muissa Oulun puistoissa ( okelainen 
1988). Limingan Ala-Kestiiän arbore
tumiin on istutettu suomenpihlaja 
vuonna 1984 (ArvoJa 1987). Ala-Kes
tiiässä suomenpihlaja on ollut huomat
tavasti nopeakasvuisempi kuin ruotsin
pihlaja. 

Suomenpihlaja, kuten ruotsinpihla
ja, on ilmeisen hallanarka Oulussa, ja 
sitä on yytä istuttaa vain uojaisille 
kasvupaikoille. 

S. intermedia, ruotsinpihlaja 

Ruot inpihlajaa on kasvatettu Oulussa 
1890-luvulta alkaen (Elfving 1897, 
Parvela 1930). Vuonna 1896 Oulussa 
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Kuva !. Suomenpihlaja 
Myllytullin peruskou
lun, vanhan tynölyseon, 
Kasarmintien puoleisel
la sivusta ll a IS.VI.I 989. 
-Valokuvat Henry Vä
re. 

Fig. 1. A Finnish White
beam tree (Sorbus hyb
rida) cultivated in Oulu, 
15 June 1989. - Ali 
Photographs by Henry 
Väre. 

kasvoi yksi taimi, joka oli ta lvehti nut 
he ikosti yhtenä tai kahtena vuonna 
(Elfv ing 1897). Ruotsi npihl ajat kas
voivat pensasmaisina Oulun keskus
puistossa (ilmeisesti Hupi saarill a), 
enimmillään neljän metrin korkuisiksi 
(Parvela 1932). OULU :ssa on kaksi 
ruotsi npihl ajanäytettä vuosilta 1926 ja 
1929, todennäköisesti Hupi saarilta. 
Nämä vanhimmat ruotsinpihl aj at ovat 
sittemmin hävi nneet. 

Hupisaarill a kasvaa nykyisink in Ou
lun ainoa ruots inpihl aja (Nokelai nen 
1988). Tämän metrin korkuisen pen
saan ylimmät oksat pal e ltui vat talvella 
1984-85 . Hupi saariita on tall ennettu 
herbaarionäy te (Alanko, H) vuonna 
1987. Itse e n ole nähnyt ruotsinpihlajaa 
Hupi saarill a, kuten en muu allakaan 
Oulu ssa. Ruots inpihlaj a on istutettu 
vuonna 1964 tai hieman aiemmin Aino
lanpui stoo n Åströmin pui ston puolei 
se ll e sivusta lle (Oulun yliopi ston kas
viti etee lli en puutarh an a rki sto ), mi ssä 
se o n kuitenkin jo tuhoutunut. Limin
gan Ala-Kestiiän arboretumiin on istu
tettu yks i ruotsi npihl aja vuonna 1984 
(Arvo la 19 87). 

Ruots inpihl aja on Oulussa ilmeisesti 
suomenpihlaj aa hall anarempi , joskin 
ruotsinpihlajaa o n koke iltu vai n vähän. 
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Muut pihlajat 

Martti Ohenoja kasvattaa kotipuutar
hassaan Kiimingissä use ita pihl aja laje
ja. Seuraavassa lue tte lossa häne n istu
tuksistaan o n mainittu sului ssa siemen
ten itämisvuosi ja puiden korkeus sekä 
kk-merkki, jos laji on kukkinut. Kor
keuden Martti Ohenoja o n kirjannut 
vuonna 1989. Sorbus amurensis ( 1980, 
5 m, kk), S. cashmeriana (1985, 120 
cm), japaninpihlaja (S. commixta) 
( 1980, 80-200 cm, kk), S. discolor 
( 1980, 3m, kk), he lmipihl aja (S. koeh
neana) (1980, !50 cm, kk), S. mouge
ollii ( 1980, 100 cm), S. pohuashanen
sis (1985, 150 c m), S. prattii var. tat
siensis (1984, 100 cm), S. reducta 
(1988), S. sambucifolia ( 1984, 50 cm) 
ja S. scopulina (1984, honteloita) . Ja
paninpihlaja kasvaa myös Ala-Kestiiän 
arboretumissa (ArvoJa 1~87). 

Sorbaria sorbifolia, viitapihlaja-angervo 

Viitapihl aja-angervo on Oulun van
himpia vierasperäisiä kori stepensaita; 
sitä on istutettu jo 1860-luvulta alkaen 
(Parvela 1930). Viitapihlaja-angervo 
mainitaan Oulusta kahdessa 1800-lu
vun lopun julkaisussa (Ignatiu s 1890, 
Elfving 1897) . Ensimmäiset vi itapihl a-
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ja-angervonäyteet on kerätty Oulusta 
jo 1890-luvulla (Lauren, TURA) sekä 
vuonna 1904 oululaisesta puistosta (It
konen, H). Tämän vuosisadan alussa 
viitapihlaja-angervoa on kasvatettu ai
nakin kirkon puistossa ja Intiön hau
tausmaalla (Parvela 1930). Museonäyt
teitä (OULU) on myös yksityisten puu
tarhoista 1920-luvulta sekä Ainolan
puistosta. Yiitapihlaja-angervo oli ko
ristepen aana kuitenkin harvinainen ja 
arka: sen latvat paleltuivat talvi sin 
(Parvela 1930). 

Nykyisin viitapihlaja-angervo on 
melko yleinen koristepensas Oulu saja 
se on erittäin kestävä. Pensas on säily
nyt viljelyjäänteenä muutamin paikoin 
useita kymmeniä vuosia, kuten Mus
tasaaren vanha ll a huvila-alueella (kuva 
2). Mustasaaressa ja Hietasaaressa on 
säilynyt myös monia muita vuosisadan 
alussa istutettuja koristepuita ja -pen
saita (Väre 1990a) . Eräät monivuotiset 
koristekasvit, kuten isoritarinkannus 
(Delphinium elatum), lehtoängelmä 
(Thalictrum aquilegiifolium), vuohen
kello (Campanula rapunculoides) ja 
pikkukäenrieska (Gagea minima), ovat 
myös säi lyneet siellä viljelyjäänteenä 
tai -karkulai sena vuosikymmeniä (Vä
re 1990b). Yiitapihlaja-angervo on vi l
jelyjäänteenä myös lntiön kaakkois
kulmassa Kajaanintien ja Pohjantien 
välisessä rampissa sekä Maikkulan kar
tanon luona. Kajaanintien rampin i ä
puolella kasvaa myös vuoriruu su (Rosa 
pendulina) ja terttu selja (Sambucus ra
cemosa) sekä Oulun ainoat piparjuuri
kasvustot (Armoracia rusticana) vilje
lyjäänteenä. Alueella sijaitsi jo 1920-
luvulla Schuringin puutarha, jo ta 
myöhemmin vuokrattiin puutarhapals
toja kaupunkilaisille. Ruskon kaatopai
kalla viitapihlaja-angervo viihtyy hy
vin. 

Viitapihlaja-angervoa kasvatetaan 
nykyisin monissa yksityispihoi sa ja 
puistoissa, kuten rautatieaseman piha-
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Ku va 2. Viit apihlaja-angervo viljelyjäänteenä 
Mustasaaressa 24. VII.1 988 

Fig. 2. False Spiraea (Sorba ria sorbifo lia ), a 
feral in Mustasaari vill age area, 24 July 1988. 

alueella, Intiön hautausmaalla, Kontin
kankaan- ja Oulunsuun airaa la-alueil 
la ja Tuiran leikki puistossa. Viitapihla
ja-angervo kasvaa Ainolanpuistossa, 
Paratiisi aare sa, Kiikkusaare a ja 
Hupisaarilla. Uusiin puistoihin viita
pihlaja-angervoa ei ole istutettu paljoa
kaan. Mannerheiminpui tos a viitapih
laja-angervo kasvoi kesällä 1991, jossa 
se ei kasvanut vuonna 1987 ( okelai
nen 1988). Ainolanpui to aja Hupi
saarilla on useita i tutuksia eri puolilla. 

Viitapihlaja-angervon karvaista 
muunnosta (var. stellipila) kasvaa 
eräin paikoin Oulu a. Vanhimmat 
näytteet (OULU) on kerätty jo vuonna 
1918 oululai e ta pui tos ta ja vuonna 
1924 yk ityi pihalta. Muunno on kas-



SORBIFOLIA 22(3) 1991 

Kuva 3b. Iso tuomipihlaja kukkii Int iön hautaus
maalla 9.V l.l 990. 

Fig. 3b. Snowy Mespilus (Amelanchier sp icata ) 
flowering in lntiö Cemetery, 9 Jul y 1990. 

vanut 1950-luvulla myös Ainol assa . 
Ainolan kasvupaikkaa ei o le viime ai
koina tarki s tettu , mutta viereisillä Hu
pi saarilla , pato sillan luona, patouoman 
ja pyörätien vä li ssä sitä kasvaa. Muun
nos ta kasvaa myös Intiön kasarmialu
eell a rese rviupseerikerhon portaiko n 
kupeessa. Li säksi viitapih laja -anger
voa kasvate taan Oulun yli opiston kas-
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Ku va 3a. Isotuomipihla
ja Raati n uimahall in lu o
na 16.V l.l 988 . 

Fig. 3a. Snowy Mespilus 
(Amelanchier spicata) 
cultivated near Raa tti 
Swimming Hall in Oulu, 
16 June 1988. 

vitie teelli sessä puutarhassa Linnan
maall a. 

Amelanchier spicata, isotuomipihlaja 

Isotuomipihl aj aa on v iljelty Oulussa 
i 880-luvulta alkaen (Parvela 1930). 
Isotuomipihlaj a (n imellä Amelanchier 
botryapium) vii htyi Oulussa j a hedel 
möi 1890-luvull a (Elfving 1897). Ju s
tus Montell ta llensi näytteen Oulusta 
vuo nna 1898 (TURA) ja Itkonen oulu
lai ses ta puistosta vuonna 1904 (H). 
Isotuomipihl ajaa kasvatettiin rautatie
aseman pui stoissa ja kaupungi npui s
tossa, mutta muualla kaupung ill a vain 
vähän (Parvela 1930). Vuonna 1923 on 
kerätty näyte puutarhasta (OULU). Iso
tuomipihlajaa on kasvatettu Oulussa 
myös Puki ssa jo viime vuosisadan puo
lella (Väre 1986). 

Isotuomipihlaj a on nykyi s in eräs 
yleisimmistä kori stepensaslajei sta Ou
lussa. Eräin paikoin, mm . rantakortte
li ssa, isotuomipihlaja on v illi ytynyt ta
loj en sein ustoi lle. Hel s ingin yliopiston 
kasvimuseos a on Vappu Niinimäen 
Hietasaa resta tallentamia näytteitä 
vuosi lta 1933 j a 1934, joiden kasvupai
koiksi o n merkitty lehtimetsä ja lehto . 
Nämä ovat mahdol li ses ti lev inneet lin
tuje n mukana, joiden tiedetään syövän 
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isotuomipihlajan marjoja. Komeita is
tutuksia on nykyisin mm. Raatin uima
hallin luona (kuva 3a), yliopistollisen 
keskussairaalan nurmikoilla, Tuomio
kirkon pihamaalla ja Intiön hautaus
maalla (kuva 3b). Isotuomipihlajaa on 
myös istutettu katujen varsille sekä yk
si tyispihoille . Isotuomipihlaja kasvaa 
seuraavissa kaupungin puistoissa: Toi
voniemessä, Linnansaaressa, Ainolan
puistossa, Kiikkusaarella, Åströmin
puistossa, Hall ituspuistossa, Vaaran
puistossa, Leverinpuistossa, Manner
heiminpuistossa ja Hollihaassa (Noke
lainen 1988). Lisäksi isotuomipihlajaa 
on istutettu Karjasillalle Uumajanpuis
toon. 

A. alnifolia, marjatuomipihlaja 

Marjatuomipihlaja on varsin uusi tutta
vuus Oulussa. Marjatuomipihl aja kas
vaa Linnanmaalla isotuomipihlaja-ai
dan lomassa. Isotuomipihlajarivi stö on 
istutettu 1970-luvun jälkipuoliskolla, 
ja se on noin kolmen metrin korkuinen. 
Marjatuomipihlaja on siellä kasvanut 
n. 60 cm korkeammaksi kuin isotuomi
pihlaja. Ainolanpuistoon maakuntamu
seon taakse on keväällä 1990 istutettu 
muutamia noin puolimetri siä pensaita, 
ja Oulun yliopistollisen keskussairaa
lan eteläs ivustalla kasvaa nuoria mar
jatuomipihlajia isotuomipihlajien seas
sa. 

Muut tuomipihlajat 

Rusotuomipihlaja (Amelanchier la
marckii) on tavattu Oulun kaupunki
alueelta toistai seksi vain Tuirasta, 
Koskitie 32:n ja 34:n välisestä puistos
ta, jossa kasvaa useita pensaita. 

Ala-Kestiiän arboretumissa kasvaa 
sirotuomipihlaja (A. Laevis) (ArvoJa 
1987); täältä sitä ei kuitenkaan löyty
nyt kesällä 1991. Sirotuomipihlajanäy
te on kerätty (Alanko, H) Ainolasta, 
todennäköisesti Kiikkusaaresta , vuon-
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na 1979, Oulun yliopiston vanhasta 
kasvitieteellisestä puutarhasta. Siro
tuomipihlajaa kasvaa Kiikkusaaressa 
edelleen. Lyhyessä pensasrivistössä on 
kymmenkunta 3--4 m korkeata pensas
ta. 

Martti Ohenoja kasvattaa kotipuu
tarhassaan Kiimingissä useita lajeja. 
Seuraavassa luettelossa hänen istutuk
sistaan on mainittu suluissa siementen 
itämisvuosi, korkeus sekä kk-merkki, 
jos laji on kukkinut. Korkeuden Martti 
Ohenoja on kirjannut talvella 1991. 
Marjatuomipihlaja (1980, 300 cm, kk), 
Amelanchier bartramiana (1975, 250 
cm, kk), A. florida (1980, 300 cm, kk, 
toinen kanta 1980, 300 cm, kk), A. in
termedia (1975, 200 cm, kk) ja siro
tuomipihlaja ( 1980, 60 cm). A. bartra
miana ja A. intermedia on istutettu 
luonnonalkuperää olevista siemeni stä, 
jotka Esteri ja Martti Ohenoja ovat Ka
nadasta keränneet. 

Potentilla frnticosa, pensashanhikki 

Pensashanhikkia on vilje lty Oulussa 
1870-luvulta alkaen (Parvela 1930). 
Ensimmäiset näytteet on kerätty Oulus
ta puutarhoista ja puistoista vuosi na 
1893 (Lindgren, H), 1895 (Lauren, TU
RA), 1896 (Olin, H), 1902 (Koura, OU
LU) , 1904 (Itkonen , H)ja 1907 (Malin, 
H). Hietasaaresta on kerätty vanha näy
te puutarhasta vuonna 1916 (Merikal
lio, OULU). Pensashanhikista on poik
keuksellisen monia herbaarionäytteitä 
1800-luvun lopulta; ilmeisesti pensas
hanhikki ei tuolloin ollut Oulussa har
vinainen. Pensashanhikki kukki ja sie
menet tuleentuivat Oulu sajo 1800-lu
vun puolella (Elfving 1897, Parvela 
1930). 

Pensashanhikki kuuluu nykyisin Ou
lun tavallisimpiin koristepensaisiin. 
Melko runsaasti sitä on istutettu katu
jen varsille, kuten Kajaanintielle Intiön 
hautausmaan itäosan kohdalle (kuva 4) 
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ja monin paikoin Tuiraan Koskitien 
varrelle. Pensashanhikki on erittäin 
kestävä Oulussa, ja sitä viljellään use in 
yksityispihoilla, hiljakkoin rakennettu
j en vi rastota lojen tai sairaaloiden edus
toilla , kuten Oulunsuussa, y liopi stolli
sen kesku ssa iraalan luona j a Kontin
kankaalla. Tällai s illa paikoill a kasvaa 
use in tyy pillinen val ikoima kaikkein 
tavalli s impi a oulul a is ia kori stepensai
ta . Kontinkankaall a Rauhanyhdi styk
sen pihamaalla kasvaa isotuomipihl aja , 
kurttulehtiruusu (Rosa rugosa), nor
j anangervo ( Spiraea ' Grefsheim ') , 
idä nv irpi ange rvo (S. chamaedryfolia) , 
korallikanukka (Co rnus alba ' Sibiri
ca') ja kiiltotuhkapensas ( Cotoneaster 
lucidus). Oulun puistoissa pensas han
hikki a kasvatetaan sitä vastoi n vain 
harvoin. Istutuks ia on esi m. Lohipa
donniemessä, Ai no lanpui stos sa, Para
tii s isaaressa, Kiikkusaaressa ja Karja 
sillalla Uumajanpu istossa. 
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Pensahanhikista on kehitetty useita 
lajikkeita. Ja lostustyössä on pyritty 
yhä suurempiin kukkiin ja monimuo
toisempaan terälehtien värikirjoon. En 
ole erity isesti se lvittänyt Ouluun istu
tettuja pensashanhikkil aj ikkeita. Kä
sitte len kuitenkin tässä eräitä nii stä. 
Van himmat (ennen vuotta 1950) mu
seonäytteet Oulun yliopi ston kasv imu
seossa ovat kahdenlaisia. Toi sell a tyy
pillä teriön halka is ij a on 2 cm, ja lehdet 
ovat a lta karvaiset. To ise lla teriön hal
kaisija on noi n 3 cm, j a lehde t ovat alta 
niukkakarvai e t. Hanhikkien teräleh
det haalistuvat kuivattuna , j oten van
he mmi sta kokoelmanäytteistä niiden 
vä ri sävyä ei voi enää arvioid a. Meri
ko ken- ja Ainolanpuistossa kasvaa 
yhä ens immäistä tyyppiä. Useimmilla 
uu sista istutuks ista terälehdet ovat 
tummaokeitai ia ja halkaisijaltaan 3-4 
cm , lehdet tummanvih re itä tai kirk
kaanvihre itä ja alta lähes kalju ja - kar-

Ku va 4 . Pcnsashanhikki tienre unusnurmiko ll a lnt iön hauta usmaan luona 3 1.VII.I 989. 

Fig. 4 . Shrubby C inque foi l ( Potent illa f ruticosa) a long the roadside in lnt iö, 3 1 Jul y 1989. 
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vaisia. Monet nä istä uusista istutoksis
ta muistuttavat eniten lajikkeita ' Gold
finger' j a ' J ackrnan '. Paratii sisaarelle 
on istutettu vuonna 1988 valkokukkais
ta lajiketta nimellä ' Veitchii ', jonka te
riön halkaisij a on 3 cm, lehdet tumman 
vihreät j a karva iset molemmin puolin. 
Keskussairaalan sisäpihalla kasv aa la
jiketta, j onka terälehdet ova t kuun val
keat (Martti Ohenoj a, suull. ). Kyseessä 
voi oll a lajike 'Månel ys ' . Al a- Kes tii än 
arboretumi ssa kasv aa pensas hanhikin 
lajikkeita, joista käytetään nimi ä ' Far
reri ' j a ' Red Joker ' (ArvoJa 1987). 

Physocarpus opulifolius, heisiangervo 

Elfving (1897) ei tavannut heisianger
voa Oulusta , j a Parvelan ( 1930) mu
kaan sitä onkin kasvatettu Oulussa vas
ta 1900-luvun alusta alkaen (nimellä 
Spiraea opulifo lia) . Vanhin heisian
gervonäyte on kerätty oulul aises ta 
puistosta vuonna 1924 (Sihvoin, OU
LU). Näy tteitä on hyv in niukas ti j a il 
meisesti he isiangervo on aiemmin ollut 
Oulussa harvin ainen. 

Nykyisin hei siangervo on Oulun ta
va1lisimpia kori stepensaita . Sitä on 
käy tetty etenkin katujen j a teitten var
silla, koska heisiangervo kes tää murtu
matta tieltä auratun lumen painon. Var
sin runsaita istutuksia on Raks il an mar
kettien takapuolella, Tehtaankadun 
varrella . Nallikarin hiekkar annall a on 
kauniita pensaita heti kylpylän poh
j oispuolelta alkaen, yhdessä idänvirpi
angervon (Spiraea chamaedryfolia) 
kanssa. Hei siangervo kasvaa myös 
useissa käupungin puistoissa: Lohipa
donniemessä, Ainolanpuistossa, Para
tii sisaaressa, Kiikku saaressa, Hupi saa
rilla, Åströminpui stossa, Pokki sen
pui stossa, Vaaranpuistossa, Lyö tyn
puistossa, Leverinpui stossa, Vanhalla 
Heinätorilla, Rommakkopui stossa j a 
Holl ihaassa (Nokela inen 1988) . Run
saimmat istu tukset ova t Hollihaas sa. 
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Tuirassa he isiangervo kasvaa li säks i 
Tervaporvarin puistossa j a Tuirantorin 
länsireunassa j a Karjasillalla Uumajan
pui stossa. 

Heisiangervoa kasvaa myös Ala
Kes tii än arbore tu missa (ArvoJa 1987) . 
Martti Ohenoja kasva ttaa kotipuu ta r
hassaan Kiimingissä laj ej a P. amuren
sis ja P. capitatus. e e ivät o le vie lä 
ku kkineet, mutta ovat muuto in menes
tyneet hyv in . 

Marn i Ohenojall e erittä in paljon kiitoksia ti eto
jen luovuttami sesta käy ttööni , myös kirjo itus
sa rj an edelli sten osien puoles ta. 
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lehmukset (Tili a). (Woody medicinai plants. 2. Haze l (Corylu s avellana), elms 
(U imu s), bayberries (Myr ica), willows (Salix), poplars (Popu lus) and limes (Ti li a). 
- Sorbifol ia 22(3): 143- 152. 
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constituents and thetraditionai uses in different countries are discussed. These plants 
are se ldom used i n conventional medicine. 

Sinikka Piippo. Kasvitieteen laitos, Unioninka tu 44, 00170 Helsinki 

Pähkinäpensas 

Pähkinäpensaan (Corylus) pähkinät 
tunnetaan paremmin kauppanimeltään 
" hasselpähkinä". Meilläkin kasvavan 
e uroopanpähkin äpensaan (C. avellana) 
tuotto kelpaisi hyvi n ravinnoksi, eivät
kä va in kaupan o levan ve ripähkin äpen
saan (C. maxima) pähkinät. 

Pähkinäpensas on ollut tärkeä ravin
tokasvi jo varhaisella kivikaudella 
(Huovinen & Kanerva 1982). Pliniu s, 
Virgili us ja Cato ovatsiitä kirjoittaneet 
(Rocher 1981 ). Dioscorides suositteli 
pähkinä itä yskään, keskiajalla Pyhä 
Hildegarde neuvoi käyttämään niitä 
heikkouteen ja 1600-1u vulla pähkinöil
lä hoidettiin kalkkeutumiaja hermosär
kyjä. Euraasiassa lehti ä on poltettu tu
pakkana (Lewis & E1vin-Lewis 1977). 

Pähkinät sisältävät 60-65 % rasvaa, 
n. 17.5% va lkuaisa ineita, 7-8% tärk
kelys tä ja sokereita, 2.5 % ravinto suo
loja , tanniinia , hartsia , vahaa, karvas-

ainetta, väriain etta ja B- j a C-vitamii
nia (Rautavaara 1976, Rocher 198 1, 
Huovinen & Kanerva 1982). Rautavaa
ra kertoo pähkinöiden käyttöohjeista. 
Pähkinöistä tehdään saippuaaja ruoka
ö lj yä, ja ne ovat joidenkin voiteiden 
aineosa (Huovinen & Kanerva 1982). 

Piirroku t: 
Marja Koistinen 



144 

Pähkinöilläja karhunrasvalla on yritet
ty ehkäistä kaljuuntumista. Pähkinät 
ovat olleet myös rohto impotenssiin, 
anemiaan ja hermostoperäisiin vatsaki
puihin, ja pähkinäöljyllä on yritetty 
häätää matoja. 

Lehdet (Coryli avellanae folium) ja 
nuorten oksien kaarna sisältävät haih
tuvaa öljyä (vain nuorissa lehdissä), ta
raksas terolia, katekiinityyppisiä park
kiaineita, myrisitriiniflavonoidia ja 
run saasti C-vitamiinia. Niiden vaiku
tus on verisuonia ja limakaivoja supis
tava , verenvuotoja tyrehdyttävä, hikoi
lua estävä ja desinfioiva (Rocher 1981 , 
Huovinen & Kanerva 1982). Lehtikei
tettä voi ulkoisesti käyttää suonikohju
jen, peräpukamien ja haavojen hoitoon 
(Rocher 1981 ), ja lehti- ja kuorikeit
teellä voi kurlata suu- ja nielutulehduk
sissa. Talvisista norkoista voi tehdä 
juomaa vilustumisen yllättäessä (Huo
vinen & Kanerva 1982). Samoin nuor
ten oksien kaarnasta tai juuresta on 
valmistettu lääkettä kuumeeseen, in
fluenssaan ja keuhkokuumeeseen 
(Rocher 1981, Huovinen & Kanerva 
1982). Liikalihavuudestakin on yritetty 
päästä kuorikeitettä nauttimalla. 

Jalavat 

Suomessa kynä- ja vuorijalavaa ( Ul
mus laevis ja U. glabra) ei ole käytetty 
lääkkeenä. Sen sijaan monissa maissa 
kuoren jälttä on pidetty rohtona (Rau
tavaara 1980). Suomessa kynäjalavaa 
ei saa kerätä, koska se on rauhoitettu . 
Kuori on kerätty varhain keväällä 2-3-
vuotiaista oksista ja siitä on tehty kei
tettä tai jauhetta, jolla on lääkitty ripu
lia, reumaa, suutulehduksia ja ulkoi
sesti peräpukamia. Kaarnan ja mante
liöljyn seoksella on hoidettu ihottumi -
ta esim. savipuolta. Sisäkuoresta on 
tehty myös pettua (Hinneri ym. 1986). 
Lehtojalavaa (U. minor), jota kasvaa 
Etelä- ja Keski-Euroopassa ja Etu-Aa-
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ias a, käytetään homeopatiassa käsi
ja jalkanivetten särkyihin (Podlech 
1989). 

Punajalavaa (Ulmus rubra, entiseltä 
nimeltään U. fulva), jota esiintyy Flori
dasta Kanadan eteläosiin, pidetään 
kansanlääkinnän ja luontai stuotekau
pan tärkeimpiin kuuluvana lääkekasvi
na (Rautavaara 1980, Gri eve 1981, 
Stuart 1984, Duke 1986). J älsi tunne
taan limarohtona ja se kuuluu Yhdys
valtain farmakopeaan. Kuori kerätään 
keväällä mielellään yli 10-vuotiai sta 
rungoista ja isoi ta oksista ja kuiva
taan. Kuori myydään 60-90 cm pitkinä, 
kapeina ja ohuina, hyvin kovinaja tai
puisina kappaleina . Kuorta saa myös 
jauheena ainakin jo Englanni sta - kar
keasta jauheesta voi tehdä hauteita, 
hienorakeisesta limamai sta juomaa. 
Jauheen tuli s i olla kellertävänruskeaa 
tai harmahtavaa ; tumma tai punertava 
on laadultaan heikompaa. 

Kuoressa on limaa, joka mui s tuttaa 
pellavan iementen sisältämää limaa. 
Se turpoaa vedessä paksuksi hyytelök
si. Liman ohella kuoressa on parkki- ja 
karvasaineita . Limaa arvostetaan sen 
vahvistavien ja parantavien ominai-
uuks ien vuok i ja sen sanotaan isä1-

tävän yhtä paljon ravinteita kuin kaura
jauho . Tämän vuoksi itä käytetään pe
ru tana moniin erityi ruokiin ja uosi
tellaan nimenomaan lapsille ja huono
kuntoisille henkilöille . Rohto on vaiku
tuksiltaan myös antiseptistä, ärsytystä 
lievittävää, pehmittävää, ysköksiä 
poistavaa, di ureetti sta, ulostavaa ja 
haavoja parantavaa. 

Intiaanit ovat kauan tehneet punaja
lavasta voidetta,jolla on lääkitty erilai-
ia ihotauteja ja haavoja (Lewis & El

vin-Lewi 1977, Grieve 1981 , Duke 
1986). Potawatomit ovat lääkinneet sil
lä kramppeja , silmätulehduk ia ja pai-
eita, meskwakit kylmyyden aiheutta

mia kipuja. Intiaanilääk innän piiriin on 
kuulunut myö ekä ripulin että umme-
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tuksen hoito kuorikeitteellä. Myöhem
pinä ai.koina intiaanit käyttivät kuori
survosta helpottaakseen lyijyn poistu
mista ampumahaavoista. 

Kuorella on hyvin monia käyttötapo
ja. Kuorta nautitaan makeuttamattoma
na tai hunajalla makeutettuna juomana 
vatsa- ja suolistoärsytyksissä, punatau
di ssa, ripulissa ja ummetuksessa 
(Bremness 1988). Grieve ( 1981) mai
nitsee punajalavan käytöstä lavantau
dissa. 

Keuhkoputkentulehduksessa ja 
keuhkotaudissa rohdos on ärsytystä lie
vittävää ja sti muloivaa . Rohdos itsekin 
limai sena "käärii hankalan liman ka
saan" jolloin se pääsee poi stumaan 
suolisto n kautta. Punajalavaa onkin li
sänä moni ssa keuhkolääkkei ssä. Poh
jois-Amerikassa kansan keskuudessa 
punajalavaa on kauan käytetty virtsa
tietulehduksissa. Jotkut häätävät mato
ja punajalavakeitteellä ehkä käytettynä 
yhdessä kivikkoalvejuuren (Dryopteris 
filix-mas) kanssa, jotkut yr ittävä t alen
taa sillä kuumetta, jotkut sen sijaan lää
kitä kasvaimja ja sydänvaivoja. Puna
jalavamehull a tai kuoresta tai juuresta 
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keitetyllä teell ä on yritetty helpottaa 
synnytystä. 

Erittäin tärkeitä ovat punajalavan 
kuorijauheesta tehdyt kääreet, joilla 
hoidetaan haavoja, palovammoja, tu
lehtumia, turvonneita rauhasia , rohtu
mia, paiseita ja jopa kuolioita . Kääreet 
pehmentävät, parantavat ja vähentävät 
kipuja. Yksinkertaisia tulehduk sia hoi
detaan panemalla kuorijauheen ja kuu
man veden seosta suoraan iholle; pai
seita ja vanhoja haavoja hoidetaan pa
nemalla seos kankaiden väliin ihoa 
vasten. Lew is j a Elvin-Lewis ( 1977) 
kirjaavat kuorta käytetyn jopa poista
maan väriä mustan silmän ympäriltä. 
Vehnänleseistä, jalavajauheesta ja 
kuumasta etikasta tehdään hauteita, 
j oill a lääkitään reumati smia ja kihti ä 
nimenomaan niveli ssä. Yleisesti käyte
ryssä sa lkoru usuvoiteessa on olennai
sena osana jalavankuorta. Kuoripulve
ria pannaan myös hampaankoloon 
poistamaan kipuaja hidastamaan kolon 
laajenemi sta. 

Irani ssa, Italiassa ja Etelä-Ranskassa 
on jalavanlehdillä esiintyviä äkämiä 
käytetty haavojen huuhteluun , ruhjei
si in ja kipeytyneisiin silmiin . Äkämät 
sisältävät makeaa ja tahmeaa ainetta 
("eau d 'orme"). Syksyä kohti äkämissä 
elävät hyönteiset kuolevat, äkämät kui
vuvat, j a äkämiin muodostuu keltaista 
ta i mustuvaa bal samia ("beaume d'or
meau"), jota on suosite ltu rintasairauk
si in (G ri eve 198 1 ). 

Suomyrtit 

Suomyrtti ( Myrica gale) on voimakas
tuoksuinen pensas, joka meillä kasvaa 
merenrannoilla j a so istunei lla paikoilla 
sisämaassa, lähinnä Etelä-Suomessa. 
Suomyrttiä kasvaa paitsi Länsi- ja Poh
jois-Euroopassa, myös Itä-Aas iassa ja 
Pohjois-Amerikassa. Grieven ( 1981) 
mukaan kasvin silmuistaja kukinnoista 
erittyvä haihtuva ö lj y on myrkyllistä. 
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Lisäksi kasvi sisältää mm. kversetiini
flavonoidia. Hedelmistä saadaan myrt
tivahaa (Stuart 1984). 

Kasvin koko maanpäällistä osaa voi
daan käyttää rohdoksi. Aiemmin kas
vin kukinnoilla ja nuorilla lehdillä on 
maustettu olutta (ks. Grieve 1981 , 
Stuart 1984, Hiooeri ym . 1986, Brem
ness 1988). Näin maustetusta oluesta 
voi kuitenkin saada päänsärkyä ja kah
ta kauheamman krapulan (Rautavaara 
1980, Huovinen & Kanerva 1982). 
Suurina annoksina suomyrteillä on 
myrkyllisiä vaikutuksia (ks. esim. 
Millspaugh 1974). Suomyrtin keräämi
nen toisen maalta on ollut kiellettyä 
sen maustekäytön vuoksi. Lehdillä ja 
marjoilla voidaan pienessä määrin 
maustaa muhennoksia ja keittoja. Vii
nan mausteeksi kasvia käytetään yhä. 

Aiemmin suomyrtti on ollut viralli
nen rohto nimeltä Myrti rabantini her
ba (Grieve 1981 ). Rohtona suomyrtti 
estää joidenkin bakteerien ja sienten 
kasvua ja tappaa hyöntei siä (Huovinen 
& Kanerva 1982, Stuart 1984 ). Lönnro
tin (1860) mukaan suomyrtin hedelmiä 
(luumarja) ja lehtiä öljyssä käytettiin 
kapiin ja rohtumiin, keitettyinä pään 
syöpäläisiin (Rautavaara 1976, 1980, 
Grieve 1981 , Stuart 1984, Hinneri ym . 
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1986). Mill spaugh (1974) mainitsee 
kasvin matolääkkeenä. Oksia ja lehtiä 
pidetään vaatteiden joukossa koi ta kar
kottamassa ja niitä silputaan hajuste
pusseihin . 

Suomyrttiä on lisätty kylpyveteen ja 
sillä on lääkitty kutinaa, ihotauteja, 
haavoja, vyöruusua, hiustenlähtöä ja 
kihtiä (Mill spaugh 1974, Huovinen & 
Kanerva 1982) . Ahvenanmaalla suo
myrtin silmut paloviinauutteena ovat 
olleet tunnettu reumalääke sekä ulkoi
sesti että sisäisesti käytettynä (Hinneri 
ym. 1986) . Kenties kitkerän makunsa 
vuoksi suomyrtin lehdillä on myös yri
tetty saada aikaan keskenmenoja esim. 
Ranskassa (Grieve 1981, Huovinen & 
Kanerva 1982). Lehtikeitettä käytetään 
suoli stahäiriöihin (Rautavaara 1980, 
Bremness 1988). Kiinassa lehtiä juo
daan teenä niiden vatsaaja sydäntä lää
kitsevän maineen vuoksi. Homeopati
assa suomyrtillä lääkitään päänsärkyä, 
kurkkukipua, ienverenvuotoa, ruoka
haluttomuutta , pahoinvointia, maksa
vaivoja, keltatautia, lihaskipuja ja kuti
naa (Boericke 1988). 

Suomyrtin kuorella parkitaan nau
dan nahkaa; syksyisin kerättynä sekä 
juuri että kuori värjäävät villan keltai
seksi. Ainakin tähän tarkoitukseen 
myrttiä käytetään Ruotsissa ja Englan
ni ssa (Grieve 1981 , Stuart 1984, Brem
ness 1988). Suomessa keltaista väriai
netta on saatu kukinnoista ja silmuista 
(Hinneri ym. 1986). Marjoista saatavaa 
vahaa voidaan käyttää tuoksukynttilöi
den valmistukseen ja hyönteismyrkky
nä (Bremness 1988). 

Myrica ceriferaa kasvaa Pohjois
Amerikan itärannikolla soilla , rannoil
la ja havumetsi ssä. Se kasvaa euroop
palaista suomyrttiä korkeammaksi, 
harvoin kuitenkaan kymmenmetrisek-
i. Hedelmä on harmaa, vahapeitteinen 

luumarja. 
Rohdoksi tästä myrtistä käytetään 

sekä juurten kuorta että marjoista saa-
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tavaa myrttivahaa. Nykyään näitä käy
tetään rohdoksi vai n yrttil ääkinnässä 
(Stuart 1984). Yaha saadaan keittämäl
lä marjoja vedessä . Kahdesta kilosta 
marjoja tulee puoli kiloa vahaa. Ame
rikassa vaha tunnetaan nimill ä "Myrica 
wax" ja "Beyberry tallow". Yaha lie
nee otettu käyttöön 1700-luvun alussa. 
En nen vahalla oli paljon käyttöä ni
me nomaan sa ippu an ja kyntti lö iden 
va lmi stuksessa (M illspaugh 1974, 
Grieve 1981, Stuart 1984 ). Se on ko
vempaa ja hauraampaa kuin mehiläi s
vaha j a se sisä ltää steariini- , palmatii
ni- ja myri stiinihapon g lyseridejä 
(Grieve 1981 ). Vesi, josta vaha on ero
te ttu , voidaan ke ittää uutteeksi puna
ta utiin (Mill spaug h 1974, Gri eve 198 1, 
Stuart 1984). Itse vahaa käytetään va
kavaan punatautiin ja s isä is iin haavau
miin . Mill spaughin (1974) mukaan va
haa on· käyte tty lavantaudi ssa ja lima
kalvojen sammaksessa, tulehduksissa, 
ni e lun , suoli ston ja vatsan haavaumi ssa 
j a va lkov uodossa. 

M. ceriferan juuren kuori on supi s
tavaa. Se s isä ltää haihtuvaa öljyä, pal
jon parkkihappoa, hartsia, kumi a ja 
tärkke lystä (Stuart 1984). Myynnissä 
kuorta on 3-20 cm pitkinä kappaleina, 
joita pe ittää ohut, täplikäs kerros, jon
ka alapuolin eo korkki on s ileää j a pu
naruskeaa (Gri eve 198 1 ). Tuoksu on 
aromaattinen ja maku hyv in kitkerä. 
Ku ori kerätään myöhään syksy ll ä. Jau
hettu kuori on voimakkaasti a ivastutta
vaa ja yski tyttävää ja aiheuttaa oksen
te luajajoskus li sään tynyttä virtsan eri
tystä (Millspaugh 1974, Grieve 1981 ). 
Suurina annoksina kuori on lievästi 
ul ostuttavaa, teenä käytet tynä vahvis
tavaa (S tuart 1984). 

Kuorikeitteellä on lääk itty ripuli aja 
punatautia, kohdun verenvuotoa ja 
muita ns. naistenvaivoja, vesipöhöä, 
kuumeilua, v ilustumi sta, ja sillä on 
kurlattu kurkkua ja nie lua (Mi ll spaugh 
1974, Grieve 198 1, Stuart 1984) . Kuor-
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ta pureksimaHa voidaan li sätä sy ljen 
eritystä, vahvistaa verta vuotavia ike
ni ä ja lievittää hammassärkyä (ks. 
myös Lewis & Elvi n-Lewis 1977). Jos
kus kuoresta on tehty hauteita esim. 
yhdessä jalavan kanssa ri satautiin ja 
keltatautiin . Kasvis ta käytetään joskus 
myös lehtiä . Esimerkiksi choctawi-in
ti aanit Loui sianassa käyttivät lehti ä ja 
varsia kuumeeseen (Lewi s & Elvin
Lewis 1977). Mill spaugh ( 1974) kui
tenkin varoittaa käyttämästä kasvia 
suurina an noksi na sen monien haital
li sten s ivuva ikutusten vuoks i. 

Pajut 

Jo y li 2 400 vuotta sitten kreikkalaiset 
käyttivät va lko paju (Salix alba) -uut
teitaja monien muiden pajulajien kuor
ta mm. kivun li evity kseen ja kihtiin 
(Lewis & Elvin-Lewis !"977). Luulta
va ti yhtä kauan ovat Pohjoi s-Ameri
kan intiaanit käyttäneet paj uj a kipuun 
ja kuumeeseen. Houmat ja alabamat 
käyttivät Salix nigran kuori- ja juuri
keitettä isäi sest i ja ulkoi ses ti, chicka
sawat hoitivat S. lucidan juurilla pään
sä rkyä , montagnaisit sama isen pajun 
lehdistä va lmi stetu ll a juomal la niin 
ikään päänsärkyä. Lääkärit kiinnostui-
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vat pajuista vasta vuonna 1763, jolloin 
sitä alettiin käyttää toistuviin kuumei
siin (Millspaugh 1974). 

Salisiinia eristettiin 1800-luvulla 
monista pajulajeista (valkopaju, Salix 
alba; S. helix; halava, S. pentandra; 
kiiltopaju , S. phyiicifolia ja S. prae
cox). Nykyään pääasialliset kaupalliset 
lähteet ovat Euraasiassa luontaisina 
esiintyvät salava (S. fragilis) ja puna
paju ( S. purpurea) . Salisiinia on saatu 
myös poppeleista (esim. hopeapoppeli , 
Populus aiba; palsamipoppeli, P. bal
samifera; P. x jackii ja mustapoppeli , 
P. nigra). Ennen aspiriinin keksimi stä 
salisiini oli tärkeä kuume- ja reumatis
milääke. 

Salisyylihappoa käytetään yleisesti 
voiteena ihosairauksissa, joissa se en
sisijaisesti vaikuttaa irrottaen osia epi
teelistä, toissijaisesti tappaen bakteere
ja ja sieniä. Salisyytihappo torjuu aktii
visesti tulehduksia. Alunperin se eris
tettiin vuonna 1839 mesiangervosta 
(Fiiipenduia uimaria, entiseltä nimel
tään Spiraea uimaria). Salisyylihappoa 
sen metyyliesterimuodossa on löydetty 
myös sokerikoivun (Betula lenta ) kuo
riöljystä, jota myös on käytetty anti
reumaatti sena aineena, nykyään lähes 
ainoastaan punehduttavana aineena. 
Alkujaan salisyylihapon käyttö oli pel
kästään antireumaattista, mutta sittem
min sen huomattiin auttavan iskiakses
sa, hermo- ja lihassäryissä ja päänsä
ryissä - ja nimenomaan kuumeessa. 
Ikävä kyllä sa li syylihappo aiheutti niin 
paljon mahakipuja, etteivät monet hen
kilöt katsoneet niillä kannattavan kor
vata reumaatti sia kipuja (Lewis & El
vin-Lewis 1977). 

Keinotekoista salisyylihappoa val
mistettiin ensimmäisen kerran karboli
haposta (feno li sta) vuonna 1859. Mo
nia muitakin johdannaisia, kuten ase
tyylisalisyylihappoa valmistettiin. Ku
kaan ei kuitenkaan välittänyt tästä tuot
teesta, ennen kuin lääketehdas Bayer 

SORBIFOLIA 22(3) 1991 

ryhtyi kehittelemään salisyylihapolle 
korviketta, joka olisi sitä parempi ja 
vailla sivuvaikutuksia. Asetyylisali
syylihappo " löydettiin uudelleen" 
vuonna 1899, jolloin sen katsottiin 
täyttävän asetetut vaatimukset, ja sille 
annettiin nimeksi "aspiriini" (a = ase
tyyli, spiriini = Spiraea). Aspiriinia 
käytetään kuumeessa, tulehduksissa ja 
lUvuissa; se li sää hikoilu a ja ääreisve
renkiertoa. Jos ei halua käyttää synteet
tisiä valmisteita , voi kokeilla valkopa
jun (tai valkopajujen ryhmään kuulu
van hopeapajun, S. 'Sibirica') kuorta 
(Salicis cortex). Se kerätään keväällä, 
kuivataan ja jauhetaan hienoksi. Jau
heesta voidaan tehdä tinktuuraa sekoit
tamalla se alkoholiin. Kuoren käytöstä 
voi aiheutua joita in sivuvaikutuksia 
kuten hermostune isuutta , ärtyvyyttä, 
unettomuutta, huimau sta, ripuliaja hi
koilua (Millspaugh 1974). Monien 
muidenkin pajujen kuorta kerätään, 
esim. punapajun (S. purpurea) ja S. 
russellianan , jota pidetään kaikkein 
voimakkaimmin vaikuttavana (Mi ll
spaugh 1974). Kuori sisäl tää sa lisiini
glykosidia, joka elimistössä hajoaa en
sin saligen iiniksi ja myöhemmin sali
syylihapoksi ja sa lisyylialdehydiksi. 
Lisäksi siinä on tanniinia jopa 13 % ja 
flavonoideja (Rautavaara 1980, Grieve 
1981 , Huovinen & Kanerva 1982). 
Rautavaaran tekstistä ei voi varmasti 
päätellä, mi tä pajulajista on kyse. Se
kä salisiini, saligeniini, salisyylihappo 
että salisyylialdehydi ovat kukin osal
taan kuumetta alentavia, nivelreumaa 
ja vilustumisia parantavia, kipuja lie
vittäviä, rauhoittavia supistavia ja an
tiseptisiä (ks. Rautavaara 1980, Grieve 
1981 , Huovinen & Kanerva 1982). Pa
junkuorta käytetään yhäjoihinkin "reu
mateelaatuihin" (k . Braun & Frohne 
1987). 

Pajunkuorta tiedetään käytettävän 
myös ruoan ulatu häiriöissä, krooni
sessa ripulis a, punataudi sa, matojen 
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häädössä, rakkotulehduksissa, ulkoi 
sesti vaikeasti paranevissa haavoissa ja 
riisitaudissa, jolloin pajunkuorta mui
den kasvien ohella lisätään kylpyve
teen (ks. myös Millspaugh 1974 ). Pa
junkuori sopiikin näihin tarkoituksiin 
supi stavan ja virkistävän vaikutuksen
sa vuoksi. Rautavaara ( 1980) kirjaa 
kansan epävarmoina käyttötapoina äi
dinmaidon erityksen li säämisen ja 
keuhkovikojen hoidon. Braunin ja 
Frohnen ( 1987) mukaan pajunkuorella 
ei terapeutti s ina annoksina ole sivuvai
kutuksia. Pajunlehtiteetä on juotu si
säisiin verenvuotoihin, vatsakataniin 
ja reumaan (Hinneri ym. 1986). 

Haavat ja poppelit 

Haavan ( Populus tremula) silmuja 
(Populi gemmae) on aiemmin käytetty 
rohdoksena nimenomaan Keski-Euroo
passa vanhusten rakko- ja eturauhas
vaivoissa (Rautavaara 1976, 1980). 
Haavan lehdet ( Populifolia) ovat aina
kin karjanrehuksi erittäin valkuaisai
nepitoisia (Rautavaara 1976). Niitä voi 
yhdessä muiden kasvien kans sa käyttää 
teenä tai li sätä nuorina salaattii n. Nuo
ria juuria ja s ilmujaon aikoinaan kan
san keskuudessa keitetty "verenpuh
distuskuureihin" ja reumati smii n. 

Nuorten oksien kuorta ( Populi cor
tex) on myös aiemmin käytetty lääk
keeksi,jolla on hoidettu vanhusten rak
ko- ja e turauh asvaivoja. Myös homeo
patiassa haapa tunnetaan samojen vai
vojen lääkkeenä (Podlech 1989). Haa
van kuori sisältää salisiini- ja popu
liini g lykosideja, parkkiaineita, flavo
noideja, kanelihappojohdannaisia ja 
kivennäissuoloja (Huovin en & Kaner
va 1982). Nämä tekevät haavasta an
tiseptisen ja kuumetta alentavan, diu
reettisen ja veren vi rtsahappoisuutta 
vähentävän (Braun & Frohne 1987). 

Pohjoi s-Amerikassa tunnettu rohto 
ovat amerikanhaavan (Populus !remu-
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loides) talvella kerätyt si lmut ja syk
syinen kuoren jäisi (M ill spaugh 1974, 
Rautavaara 1980, Grieve 1981). Kuor
ta on pidetty kiinapuun (Cinchona) 
kuoren veroisena toistuvien kuumei 
den hoidossa. Sitä on jopa sanottu ar
vokkaaksi ja turvalliseksi kiinapuun 
korvikkeeksi. Muita käyttökohteita 
ovat ripuli, keltatauti, vatsa- ja virtsa
tievaivat ja yleinen heikkous. Tippuria
kin sillä on joskus lääkitty ja matoja 
häädetty. Cree-intiaanit Hudsoninlah
della syövät sisäkuorta aikaisin kevääl
lä ja pitävät sitä myös ulostuttavanaja 
yskänlääkkeenä (Millspaugh 1974). 

Mustapoppelia (Populus nigra) vil
jellään paikoitellen Etelä-Suomessa. 
Se on luontainen Etelä- ja Keski-Eu
roopassa. Lajia on käytetty lääkkeeksi 
jo antiik in aikoina (Huovinen & Kaner
va 1982, ks . myös Millspaugh 197 4 ). 
Mustapoppeli sisältää salisi inia , krysii
ni- ja tektokrysiiniflavonoideja, park
kiaineita, haihtuvia öljyjä , vahaa ja 
hartsia. Silmuja kerätään maalis-huhti
kuussa , ja niistä tehdään poppelisalvaa 
haavojen ja peräpukamien lääki tsemi
seen. Esim. nuorten oksien kuori alen-
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taa kuumetta, irrottaa ysköksiä ja kii
hottaa ruoansulatusta. 

Populus xjackiin (entisiltä nimii
tään P. X gileadensis ja P. candicans) 
lajike ontarionpoppeli (' Gileadensis') 
menestyy Suomessa melko hyvin Ou
lussa saakka (Karh u 1986). Tästä pop
pelista yhdessä palsamipoppelin ( P. 
balsamifera) ja mustapoppelin ( P. nig
ra) kanssa saadaan gileadinpalsamia, 
jota tuotetaan Eurooppaan Tacomaha
ca-nimellä (Millspaugh 1974, Grieve 
1981, Stuart 1984 ). Se sisältää haihtu
vaa öljyä, hartsiaja salisyytijohdannai
sia (mm. salisiinia ja salisiinibentso
aattia) , joiden vaikutus on lähinnä an
tiseptinen. Kuivattuja lehtiä, silmujaja 
öljyä käytetään mm. hierontavoiteissa 
ylempien hengitysteiden tulehduksi s
sa, kihdissä, haavoissa ja mustelmissa, 
jolloin paikallisesti pyritään poi sta
maan kipua ja ärsytystä (ks. myös 
Bremness 1988). 

Tacomahaca-palsamin ohje on ilmei
ses ti peräisin intiaaneilta, koska Lewis 
ja Elvin-Lewis ( 1977) mainitsevat ko
vin samantapaisesta käytöstä. Aikoi
naan intiaanit tekivät palsamipoppelin 
ja ontarionpoppelin talvisilmuista voi
detta keittämällä ne lampaanlihan tai 
karhuntalin kanssa. Menomineetja pil
lager ojibwa -intiaanit hieroivat salvaa 
sieraimiin tai työnsivät nenään, jolloin 
höyryt nousivat hengitystiehyihin ja 
auttoivat kylmettymisissä, katarreissa 
ja keuhkoputkentulehduksissa. 

Lehmukset 

Rohdoskäytössä ovat Suomessakin 
luonnonvarai sena esiintyvä metsäleh
mus (Tilia co rdata) ja meillä vain puis
toissa tavattava isolehtilehmus (T. pla
typhyllos). Pui sto lehmus (T. x vulga
ris) on edellisten risteymä. Metsäleh
mus on Ahvenanmaalla rauhoitettu. 

Aiemmin lehmus oli sekä uskonnol
lisista syistä että si itä saatavien nii-
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nisyiden vuoksi arvostettu puu. Sitä on 
käytetty vuosisatoja rohtona ja nyky
äänkin nimenomaan Keski-Euroopassa 
lehmuksenkukkatee on suosittua. Sak
sassa ja Ranskassa sitä löytynee lähes 
joka kodista ja Ranskassa sitä saa kah
vitoistakin nimellä ' Tilleul ' (Lewis & 
Elvin-Lewis 1977, Rautavaara 1980, 
Grieve 1981, Duke 1986). Teetä juo
daan nimenomaan ilta-aterian jälkeen 
auttamaan ruoansulatusta ja helpotta
maan unen tuloa (Phillips & Foy 1990). 
Lehmus kuuluu mietoihin yrttilääkkei
siin ja sitä käytetään 1 uonnontuottei ssa. 
Huolimatta lähes jokapäiväisestä käy
töstä Keski-Euroopassa ja muuallakin 
maailmassa lehmuksenkukkateetä pi
detään sydämelle ha ita!! isena pitkäai
kaisessa käytössä ja sydänongelmai s
ten tuli ikin välttää sen nauttimi sta 
(Rautavaara 1976, 1980, Duke 1986, 
Johansson 1987). Liian vanhat kukat 
saattavat aiheuttaa narkoottisia oireita 
(Grieve 1981, Duke 1986, Bremness 
1988). Rautavaaran mielestä lehmusta 
pitäisi käyttää ainoastaan lääkkeenä ei
kä lainkaan seurustelujuomana. Leh
musta käytetään mm . Itä-Euroopassa, 
Englannissa ja Yhdysvalloi ssa veren
paineeseen (yhdessä orapihlajan ja 
mistelin kera) ja veri suonten kalkkeu
tumiseen (Rocher 1981, Stuart 1984, 
Bremness 1988 , Phillips & Foy 1990). 

Tunnetuinta on lehmusten kukinto
jen (Tiliaeflos) käyttö. Kukinnot kerä
tään heinäkuussa heti kukinnan alettua 
ja kuivataan varjoisessa ja vetoisessa 
paikassa. Kukat sisältävät alle 0.02 % 
haihtu vaa öljyä Uossa on mm. farneso
li a, eugenoJia ja geraniolia), flavonoi
deja (kversetiini - ja kamferoliglykosi
deja), saponiinia ja tanniinia (Huovi 
nen & Kanerva 1982, Stuart 1984, Du
ke 1986, Braun & Frohne 1987). Kuki s
ta saatavaa hunajaa pidetään hyvin ar
vokkaana (Grieve 1981, Duke 1986). 
Lehmuksenkukkia arvos tetaan niiden 
rauhoittavan vaikutuksen takia, minkä 
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vuoksi niitä käytetään teenä tai li sätään 
ky lpyveteen lievittämään hermostunei
suutta, unettomuutta, pelkotiloja, sydä
mentykytystä, migreeniä, lihasjänni
tystä, hermostunutta oksente lua jama
ha- ja pohjukaissuolikipuja (Grieve 
1981, Rocher 1981, Huovinen & Ka
nerva 1982, Rautavaara 1982, Stuart 
1984, Bremness 1988, Phillips & Foy 
1990). Kuumana juotuna tee lisää jon
kin verran hikoi1ua. Kuumerohtona 
käytetään yhdestä kahteen teelusikal
lista kukkia haudutettuna 10 minuuttia 
2.5 desi1itrassa kiehuvaa vettä . Sekä 
teetä että myös höyryhengitystä ja kur
lausta käytetään yskässa, astmassa , vi-
1 ustu misessa, kurkun pääntulehd u kses
sa, pikkulasten angiinassaja käheydes
sä. Huonommin tunnettuja käyttökoh
teita ovat virtsat ietulehdukset (yhdessä 
muiden kasvien kera), ruoansulatuksen 
ed istäminen, reuma ja ihottumat. Kuk
kake iteveden (lehmuksenkukkavesi) 
ajatellaan häivyttävän rypyt, paranta
van suun haavat ja lisäävän hiusten 
kasvua (Phi llips & Foy 1990) . Sekä 
lehmuksenkukkavesi että -voide saat
tavat olla hyviä ihon pehmittäjiä ja 
puhdistajia , mutta herkkäihoiselle ne 
voivat aiheuttaa yliherkkyysoireita 
(Bremness 1988). 
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Keväällä kerätty kuori sisältää kate
kiini- ja ga llu shappotyy ppisiä parkki
ai neita, tilisiiniglykosidia, taraksero
lia , tiliadiinia ja vanilliinia (Grieve 
1981, Huov inen & Kanerva 1982). 
Kuorta pidetään desinfioivana, kouris
tuksia laukaisevana, verisuon ia laajen
tavana ja sapen eritystä edistävänä, 
minkä vuoksi sen pääkäy ttökohteina 
ovatk in sapp i- ja maksavaivat ja lievä 
migreeni (Rocher 1981, Huovinen & 
Kanerva 1982, Stuart 1984 ). Jo Plini
uksen tiedetään suositell een lehmuk
senkuorietikkaa iho-ongelmiin (Phil
lips & Foy 1990). 

Lehmuksen lehtiä käytetään har
voin . Niitä voi yhdessä kukintojen 
kanssa lisätä kasvoveteen tai sa laattiin 
(Rocher 1981, Kresanek 1990). Jotkut 
polttavat niitä yhdessä tupakan kanssa 
(Lewis & Elvin-Lewis 1977). 

Lehmuksenpuuhiili (Tiliae carbo) 
edistää ruoansulatusta ja helpottaa il
mavaivoja esim. keittoon li sättynä 
(Rocher 1981 ). Ranskassa ja Neuvosto
liitossa puuhiilen ja oliiviöljyn Ua 
mahdollisesti lehmustenkukkien) seok
sella lääkitään palo- ja muita haavoja, 
ja lisäksi puuhiiltä käytetään hampai
den pesuun (Duke 1986). 

Lehmus tunnetaan myös homeopati
assa, missä s itä käytetään silmän lihas
heikkouteen, pään neuralgioihin, nenä
verenvuotoon, nokkosrokkoon, kohtu
kipuihin ja valkovuotoon. Homeopa
tiassa käytettynä rohdon nimenä on Ti
lia europa (Boericke 1988). 
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Toinen luonnonvarainen loimaankoivu löydetty 

Niilo Karhu 

Loimaankoivu (Betula pendula Roth 
'Crispa') on melko yleinen koristepuu, 
mutta luonnonvaraista f. crispaa 
(Reichenb.) Hämet-Ahti on tähän saak
ka tunnettu Suomesta vain yksi Loi
maalla kasvava puu, se josta muoto on 
nimenkin saanut. Nyt on kuitenkin Ky
men läänin Rautjärveltä löytynyt toi
nenkin luonnonvarainen loimaankoi
vu. Helsingin yliopiston kasvimuseos
sa on kymmenittäin näytteitä viljellys
tä 'Crispasta', mutta luonnonvaraisesta 
f. crispasta ainoastaan Sakari Saarni
joen 29.9.1955 metsästä Loimaan 
mlk:n Karhulan kylän Niittymäen tilal
ta keräämät näytteet. Saarnijoki mää
ritti tämän "luonnonvaraisen dalecarli
ca-muotoa muistuttavan liuskalehtisen 
koivun" f. laciniataksi. Nils Hylander 
on 1962 korjannut määrityksen f. cris
paksi, minkä Tapio K. Kallio on 1981 

vahvistanut. Puu on edellä olevan lai
nauksen perusteella rauhoitettu (Turun 
ja Porin läänin lääninhallituksen rau
hoitu späätös 212) 1956 f. laciniatana, 
ja sinä se on myös rekisteröity (E 4180) 
Metsäntutkimuslaitoksella erikoispuu
na. 

Rautjärven koivun on havainnut 
metsänhoitaja Matti Mäkitie. Kävin 
mittaamassa puun 12.8.1989 ja otin sa
malla siitä näytteet (Niilo Karhu 1011; 
kuva). Sen rym. oli 63 cm ja korkeus 10 
m. Vinorunkoinen ja riippaoksainen 
koivu on selvä ti f. crispa. Lehtien 
liuskaisuus vaihtelee kapeasta yks i
liuskaisesta normaalilehden monilius
kaisuuteen, mikä on tunnu omaista 
liuskalehtisille koivuille (Saarnijoki 
1955). 

Kasvupaikka on Matti ja Sole Mäki
tien - seuramme imatralai ia jäseniä 
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- kesäpaikalla Harjulan tilalla Raut
järven Korpijärven rannalla rantarytei
kössä järven entisen, lähes metrin kor
kuisen rantatörmän alla, mi ssä ruoho
vartinen kasvilli s uus nousee lähe rin
nan korkeudelle. Puu on aloittanut kas
vunsa järven rannalla. Nyt vesiraja on 
muutaman metrin päässä ryteikön taka
na. Rantaviivan muutos on seurausta 
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järven pinnan laskusta noin 25 vuotta 
sitten. Lähistöllä ei ole viljeltyjä loi
maankoivuja . 

Kirjallisuutta 

Saarn ij ok i, S . 1955: Anatomisch-morpholog
isc he U ntersuchungen Uber di e Schlit zbl ätt
rigkei t be i eini gen Bäumen und Sträuchern. 
- Com m. lnst. Forest. Fenni ae 44(2): 1- 11 8. 

N.&.U'I IOTANIQII "'1\IEASI UU 15, HI:L.SU« T IMI 
f'UIIIIlK r-t,_. U:.tll[ 

k!llLt ~ ,.,,_ 
1.\.!...lliiiiA.oc- .1 - t....,to 

S..flS. A.lou11••o: .....,., .... ,, --JOUI " :J>I. 

"' ·l JI.C •;•, ... 
lill 1 1' .. ht.l~" 

::::7.:: ;~;~::.-....!·~~:~ ,_....., ·-t.Wyl., k ..... 

~:':":":":.., " '- ,. . ... . ; . .. , _ 10 • , •P ..:1 E.a l nooo-

t.' ;. 



154 

Kirjallisuutta 

Hämet-Ahti, L., Palmen, A., Alanko, P. & Tiger 
stedt, P. 1989: Suomen puu- ja pensaskasvio. -
290 s. Dendrologian Seura - Dendrologiska Sälls
kapet ry. Helsinki. 

Kauan odote ttu suomala inen dend ro log ian käsi
kirja Suo men puu- ja pe nsaskasv io julka is tiin jo 
kaksi vuotta s itte n Dendrologian Seuran 20-vuo
ti späivien kunniaksi. Koska to isen painoksen 
laatimi sen aika on j o käs illä, vo idaan ehkä jul
ka ista vie lä yksi kirja-arvio tästä melkoisen ai 
nutlaatuisen tuntuisesta kirj as ta. 

Suomen puu- j a pensaskasv iota tutkiessa tul ee 
väistämättä e nsimmäi senä mieleen se, kuinka 
suure n työ panoksen tul osta sen täy tyy olla. Kir
jaan on mahdute ttu valtavasti ti e toa, ja huomat 
tava osa tästä tiedosta on hankittu vähitellen tätä 
kirjaa teht äessä. Kirj aa varten on tehty uusia ni
mistöllisiä kannanottoja, se lvite tt y kasvien luon
taista lev inn e isyy ttä maapall o lla j a niiden esii n
tymistä Suomessa, te hty havaintoj a kasvei sta nii
den kas vupa ikoilla e ri pu olill a Suo mea, tutkittu 
kasvien kasvupaikkavaatimuksia yms . Kirjas ta 
pai staa usean as iantuntevan kasvi- ja puutarha
tietei lijän tuotto isa yhte istyö . 

On suorastaan ihailtavaa, kuin ka pieneen ti
laan kirjassa o n saa tu mahtumaan kaikki o lee lli 
ne n: piirros kasv is ta, lajituntomerkit, tiedot kas
vi n luontaises ta kasvupaikasta , maaperä- ja va lo
vaatimuksista sekä kasvien levi nne isyydes tä 
Suomessa ja niiden luontaisella kasvupaika ll a 
jne. Kirjassa käytettyj e n kartakkeide n, merkkien 
ja piirrosten ansiosta kasvio ava utunee vie ras
maalaisellekin , puhumattakaan siitä, ett ä es im . 
kuva lli sest i es ite tty ti e to on huo mattavas ti ha
vai nn olli se mpaa kuin useammallak in ri vill ä es i
tetty sa nallinen vastine. Tuskinpa mi ssään muu s
sa kasviossa on yhtä anto isas ti käytetty juuri 
kartakkeita. Kaikis ta suvui sta on ma inittu myös 
(tosin me lko y limalkaises ti ) li säys ja kasvintu
hoojat. Erittäin hyödy lli s inä pidän kunkin suvu n 
jä ljessä o levaa kirj a lli suu slue tte loa, j o nka avulla 
pääsee käteväs ti syventävien lähte ide n jäljille. 
Kasv ilajeista esitetään myös sopi via käyttökoh
teita ja muutenkin käytön kannalta hyödyllisiä 
tietoja (kuten että kriminlehmus (Tilia euchlora) 
ei ole yhtä a lti s tuholais ille kuin muut lehmusla
jit!). Käyttö tavo ista jä in kaipaamaan käytännön 
kanna lta se lventävää te rmi ä verhope nsas, jolla 
ta rkoitetaan maanpinnan verho iluun istutettua 
kasv ia, joka on korkeakasvuisempi kui n varsi
nainen peittokasvi, mutta mata lampi kuin si 
vusuuntaan suojaa antava suojakasvi. 

Suomen puu- ja pensaskasvio on Retkeilykas
vian tavo in antoisa lähinnä sella is ill e ihmi sille, 
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jo ill a on riitt ävät pohj atiedo t puuvarti s ista kas
veista. Ensimmäi sen painoksen vie lä melko 
niukka kuvit us lisää kasvion käytön "va ikeutta". 
Tehtäessä seu raavaan painokseen kuvitusta voisi 
ehkä harkita lisäavuksi jonkin laisten habitusku
vien käy ttöä es im. puide n kohdalla. Alo itte lev i
en kasvintuntijoiden au tt am iseksi vois i o ll a hyö
tyä myös siitä , että aivan keskeiset laji tuntomer
ki t o lisi lihavoi tu , alleviivattu tai vaikkapa mer
kitty *- merkillä. Kasvion käyttöä olisi myös hel 
pottanut suures ti , jos yleisesti käytössä olevia 
"vääriä" tai "va nhe ntune ita" sy non yymeja olisi 
ene mmän esitetty suluissa, es im. marja
omenapensas (Ma lus toringo var. sa rgentii) ta i 
syreen ilikusteri (Syringa retiwlata), jotka ova t 
"vaihtaneet nimeä" aivan hiljattain . Kirj assa on 
kin paljon "uusia·· nimiä, kun esim. lajikkeita on 
siirretty laj ista toiseen ta i lajikke ista on jätetty 
epävarmana pidetty laji nimi kokonaan pois. 
Esim. kaunokuusamasta on lopulta tehty s iro
kuu saman (Lonicera x hella) lajike 'Zabelii ' ja 
norjanangervo on pelkkä Spiraea ' Grefshe im'. 
Jo itakin lisätarkennuksia vo is i edelleen tehdä , 
esimerkkinä vaikkapa kehtokuusaman ( L. in vo
lucrata ) paksu lehtinen, roteva muoto, joka o lisi 
voi tava nimistöllisesti erottaa vähempiarvoises
ta päämuodosta. 

Kasv iossa esitettyjä menestymi skartakkeita 
on krit isoitukin . Kieltämättä menestymistiedois
sa on tiettyä epäjohdonmukaisuutta . Esimerkiksi 
riittänevät vaikkapa marjaomenapensas tai ja
paninhappomarja (Berberis thunbergii), joista 
todetaan että ne menestyvät Suomessa huonosti , 
kun taas saksanpih laja (Sorbus oria ) j a kiinansy
reeni (Syringa x clzinensis) on merkitty Ete lä
Suomessa hyvin menestyviksi. 

Vaikka kasvion kattama taksonimäärä onkin 
kunnioitettavan suuri, joitakin lisäyksiä jää vie lä 
kaipaamaan. Varsinkin lajikkeita o n esitelty vä
hän ja nekin harmiteltavan suppeasti. Lisää tie
toa kaipaisi esim. ruusulajikke is ta, kot ima isista 
rodolajikkeista tai vaikkapa ruusuorapihlajan 
(Crataegus laevigata ' Paul 's Scarlet') ja he l
miorapihlajan (C. x mordenensis 'Toba') vä li s is
tä eroavaisuuksista. Joistakin suvuista kaipaisi 
li sää lajeja mukaan , esim. köynnöskuusamia esi
tellään vain kolme. 

Kasv ion uuteen painokseen saadaan va rmasti 
taas paljon uutta tietoa, täsmennyksiä ja li säku
vitusta. Viimeistään si inä va iheessa käs issämme 
on sellainen teos , joka kuuluu jokaisen itseään 
kunnioittavan puutarha- ja kasvi-ihmisen kenttä
varusteisiin. Kirjahyllyyn näin hyödyllistä kirjaa 
ei kannata sijoittaakaan.- Satu Tege l 
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Gustaf Komppa ja Karjalohjan Tammiston arboretum 

Tauno Tukkinen 

Tukkine n, T. 199 1: Gustaf Komppa ja Karjalohjan Tammista n arboretum. (G ustaf 
Komppa and the Tammista Arboretum at Karjalohja , SW Finland). - Sorbifolia 
22( -1 ): 159-166. 

Gustaf Komppa ( 1867- 1949) was among the best-known of Finnish sc ie nti sts. By 
ca ll ing professorin chemistry , he was also a very skil lful dendrologist. In 19 11. he 
founded an arboretum at Asikkala. southern Finland. In 1919, thi s arboretum was 
moved to Karj alo hja, sou th western Finland. This new Tammista arboretum was 
planned carefully and it was also well cared for. Of the total area of 160 hec tares of 
the estate, abo ut 3 hectares were set aside for the arboretum. ln the hey-days of the 
arboretum there were approximately 720 species or races of woody plants and 
perhaps as man y as 1300 perennials at Tammi sta. After Komppa died , the arboretum 
began to run down and today only 287 of the woody plant taxa are still alive. The 
arboretum is still one of the ri chest in Finland - this is why the Dendrological 
Society in Finland has made efforts to maintain it from 1972 onwards. In thi s article 
the author describes Gustaf Komppa. a versatile scientist and an illustrious per
sonage, with the help ofthe memories of some of Komppa ' s friends and ernployees. 

Tauno Tukkinen, 09 120 Ka1jalohja 

Kemi sti Gu staf Komppa ( 1867- 1949; 
kuva 1) on tunnetuimpia tiedemiehi äm
me. Kansain vä li s tä kuului suutta 
Komppa sa i jo 1903 toteuttaessaan 
kamferihapon kokonaissynteesin , jon
ka seurauksena kamferin rakenne täy
dellisesti se lvisi. Suurta huomiota he
rätti häne n yhdessä po ikansa Olav i 
Ko mpan ( 1912- 1977) kanssa 1930- lu
vulla kehittämä menete lm ä nestemäi
sen polttoa ineen va lmi stami seks i tur
peesta. Maailmansota esti koetoimin
nan laaje ntami sen. Kemi s tinä Komppa 
va ikutti ratkai sevas ti alan kehitykseen 
maassamme. Teknilli sen korkeakoulun 
professorina hän so lmi suhteita teolli
suuteen j a oli perustamassa mo nia tun
nettuj a y rityks iä. Komppa oli innokas 
uomalaisuu smi es, j a hänen a lo ittees

taan perus tettiin 1908 Suomala ine n 
Tiedeakatemi a, jonka sihteer inä 
Ko mppa toim i 36 vuoden aj an. Korde
linin ää tiössä Kompa ll a oli laaja vai-

kutusvalta. Hän o li myös Turun yli
opiston kanslerina 1935-45. 

Korupan Anianpellon arboretum 

Jo koulupoikana Kom ppa o li kinnostu
nu t kemiasta ja sen ohe lla myös mm. 
kasvitieteestä (Komppa 1955 ). Pui sto
kasvien keräilyn ja kasvatuksen Komp
pa a loitti Asikkalan Anianpellon kyläs
sä MetsoJa- nimi se llä hu vil apa lstalla, 
jonka hän hankki om istukseensa he lmi
kuu ssa 1911 . Keväällä 191 8 käydyt an
karat taistelut vaurioitti va t jo itakin 
Kompan arboretumin puita. Salpausse
län maasto o li lii an köyhää arboretu
mille. Kansala issodan jälkeen Komppa 
kulj e tuttikin keskenkasvuiset puut kah
della junavaunulla Lohj an seudulle 
(Tukkinen 199 1 ). Mäntyvaltaisesta 
Kompan arboretumista osa on sittem
min joutunut terveyskeskuksen alle. 
Muu o a on nyky is in kunnan pui stikko
na. 
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Tammiston arboretwnin perustaminen 

Komppa osti 25.4.1919 Karj a lohj an 
Tammisten kylästä Lohjanjärve n ran
nalta 160 hehtaaria maata 270.000 mar
kalla. Maa-aluetta kutsuttiin silloin, 
kuten vieläk in , Tammisten tilaksi, 
va ikka sitä e i o le mainitulla nimellä 
v ira lli sest i rekisteröity. Tammi sto kä
sitti puolet Kiili - ja l sota lo-nimisistä 
kantatiloista ja se ol i Tammisten kylän 
ainoa tila. Komppa o li jo 1890-luvu lla 
geologian tutkimusmatkoilla käynyt 
Tammistenniemessä ja ihastunut sen 
rehevään luontoon (Meto la 1966). 

Ensimmäisenä Komppaa ehätti maa
tilan ostosta ki1jeit se onnittelemaan In
to Konrad Tnha. Lohjan Kivessalme lta 
Inha kirjoittaa 23.5.1919: " Onnitte len 
s inua suurenmoisen ta lonkaupan joh
dosta. Sait sa malla sen niemen, jota 
jotkut täkäläiset ihastelevat yhtenä 
Lohjan vesi tön kauneimmista etenkin 
näköalamahdollisuuksiin nähden.'· 
Kirjee sään Inha pyytää Kompalta sie
meniä amer ikkal a isi sta metsäpuista. 
Sopivia olisivat mm. douglaskuu i 
(Pseudotsuga men:::iesii), jättituija 
(Thuja plicata) ja lawsonin sypressi 
(Chamaecyparis /awsoniana) ' 'pohjoi-
elta kasvualueelta kuten Cajander 

mieleen teroittaa". 
lnha n mainit se ma A. K. Cajander 

julkaisi 1917 ensimmäisen laajan uo
menkielisen dendrologian oppikirjan 
(Cajander 1917), jossa hän ma initsee 
lyhye ti Kompan A ikkalassa suoritta
mat kokeilut. Vuonna 1902 A. F. Tiger-
tedt aloitti satojen puu- ja pen as lajien 

istutukset M ustilan arboretumissa Eli
mäellä . Häntä voitaneenkin pitää uo
malai se n dendrologi an isä nä. 

Kompan 1919 perustamasta Tam
mi ton arboretumi ta antoi ensimmäi
sen kerran tietoja julk isuuteen puutar
huri Kaarlo Vanamo ( 1923 ). Vanamo 
kertoo Kompan arboretumin peru ta
mi en vaatineen paljon varoja ja työtä. 
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Maaperä ja erittäinkin lauhkea ilmasto 
olivat Vanamon mukaan sove li aat yri
tyk elle. Li säksi Kompan taito ja in
nostus olivat suuret. Vaikka is tutukset 
olivat vasta alullaan vo itiin nähdä jo 
run aa ti monivuoti ia kukki a ja har
vinai ia lehti- ja havupuita sekä pen sa i
ta. 

Kompan puutarhuri Eino Eramo muis
telee 

Kymmenvuotiaa ta a ti lähes 20 vuotta 
Kompan arboretumi sa työskennellyt 
puutarhuri Eino Eramo (ent. Ekqvist, s. 
19 1 0) muistelee a rboretumin perusta
mi ta: .. Kasvit tuotiin Vääksyn Vesi
järvellä käyttäen pakkausmateriaalina 
kivikkokasveja. Vääksyn ajoi ta muis
tuttaa muuan Tammistossa kasvava sy
reeni (Syringa wo/ffii). jonka kyljessä 
on vielä nähtävi sä tulipalon merkkejä. 
Aluk i oli arboretumia varten saata a 
maanviljelykseltä tilaa ja ik i kasvit 
istutettiin peltoon tiheään, taimimai
sesti. Kun alue oli kylvet ty heinäksi, 
istutettiin kasvit harvempaan, pui to
maise ti. Käytäviä tehtiin peltoon alu
een laajennuk en myötä. Myöhemmin 
istutettiin kauemmaksi päärakennuk-
esta erilaisia puita pieniksi metsiköik

si." 
Arboretumin perustaminen suunni

teltiin Kompan johdolla tarka ti. Vasta 
tämän jälkeen alettiin penkeröimi -ja 
ta oitu työt. Kiviterassit (kuva 2) teki 
vuoden 1925 tienoilla lähistöllä asuva 
J. K. Stenman (k. 1939),joka Eino Era
molle mieluu ti kertoi Lönnrotista, sil 
lä Sammatissa a ue saan hän oli hevo-
ella kyydittänyt tätä. Tammi ton tilan 

aiemman omi rajan poika Adolf Ek
qvi t teki arkkitehti Onni Tarjanteen 
piiru tu ten mukaan huvimajan arbore
tumin ke kelle. Hänen i arensa, Esteri 
Ekqvi t, oli Kompan e nsimmäinen 
puutarhuri ja opa ti amalla Eino Era
moa. 
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Tammistan arboretumia luotaess a 
pyrittiin vanha kasvil li suus säilyttä
mään. Esimerkiksi tilan ainoan ome
napuun (Malus domestica) kohdall e 
tehtiin tiehen mutka , jotta puuta ei o li s i 
tarvinn ut kaataa . " Myös vanha vaahte
ra säi lytettiin , mutta sen rungo n ympä
rille k ietoutuvat nyt Celastrus- lajit (C. 
orbiculatu s, C. scandens). Yhtä ja toi s
ta muutakin va nh aa on hel lävaroen 
sääste tt y, mutta kokonai s uudessaan o n 
tämä monen hehtaarin a lue, ihana Tam
mi stan tarha , professo ri Kompan luo
mus·', kertoo E ino Eramo ( 1937). 
Komp pa to i josku s lii v intask ussaankin 
ulkoma ilta siemeniä ja matkal aukussa 
kasveja. Ker ran o li muuan tuijan pi s to
kas saanut s uoj akseen silkki sen nenä
liin an ja sä il yny t tämän vuoksi niin hy
vin , e ttäj uurtui T ammi stan maaperää n. 

"S uurin osa kasveista tuotiin kuiten
kin hevpspe lill ä Pohjankurusta . Kom p
pa rakasti ennen kaikkea harvina isu uk
sia. Hänen keskeinen ajatukse nsa o li 
saada se lv ill e, mitkä puut, pensaat ja 
muut ka vit menestyisivät kylmässä il
mastossa mme . Jos taimet eivät näyttä
neet menestyvän, ne siirrett iin 'sairaa
laan ', jossa o li parempi maape rä. Tää l
lä taimia ho ide ttiin hyv in. Sinne s ii rret
tiin myös uus ia tai mi a, j o tta ne o li s ivat 
to ttun ee t T ammi s ta n o los uhte is iin . Ta
pana o li myös tilata samanl aisia pieniä 
taimia , jotta niill ä vo itiin korvata me
nehtyneet ta imet. Arboretumin ta lv i
kuntoon saat tam ine n o li iso operaatio. 
Hallana rkojen kasvien suojaamiseksi 
käytimme kuusen hav uja ja järvikai s
laa . Havuj a saatto i mennä 40 hevos
kuormaa . Tästä s uuritä isestä hankkees
ta s ittemm in kuitenkin luovuttiin ja an
nettii n ka v ien tull a toimeen o min vo i
min. - Kom pall a o li tapana hi eroa ha
vunne ul asia so rm ien vä li s ä ja siten 
tunnis taa puul aj i tuoksun perusteella. 
Alkoholiliike käyttikin häntä viin in
maistajana" , Ein o Eramo mui stelee 
täydentäen sama ll a Jari Sandqvi s tin 
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Kuva 1. Gustaf Komppa 70-v uo ti aa na.- Valo
kuvatA. Pietinen v. 1937 , Museovirasto, hi sto ri
an kuva-arkisto . 

Fig. 1. 70 years old Gustaf Komppa. - Photo
graphs A. Pietinen in 1937 , ational Board of 
Antiquities. Archives for Prints and Photo
graphs. 

( 1987) Tammistosta kirjoittamaa artik
kelia . 

Kompa ll a o li innostuk sen j a asian
tuntemuksen ohe lla myös riittävästi va
roja arboretumi n perustamiseen. Puu
tarhaansa hän sai täydennystä use in 
Mustilan kartanosta Elimäeltä. Esimer
kiksi maaliskuussa 1922 C. G . Tiger
stedt lähetti Kompalle mm. punatam
men (Quercus rubra) ja vuori heml oki n 
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Kuva 2 . Tam mi ston til an päärakennu s ja kivi terasseja, portailla seisomassa Gustaf Komppa. 

Fig. 2. The main buildin g of the Tammi sto estate at Karjalohja, Gu taf Komppastanding on the stairs. 

(Tsuga mertensiana) taimia. Yhteistoi
mintaa Mu stilan j a Tammi ste n arbore
tumien vä lillä oli ilmei ses ti tarkoitus 
laajentaa, sillä C. G. Tigerstedt kirjoit 
taa Kompalle 2. 11.1928 : "Toivon läm
pimästi, että saisimme aikaan yhtei s
toimintaa dendrologian alalla ja kanna
tan täydelli sesti Metsä tieteelli sen Yh
di s tyksen viime kokouksessa esittä
määsi ajatusta. T äydentäväthän kokei 
lut Tammistossa ja Mustilassa erin
omaisesti toisiaan. " 

Tarnmistossa kävi joskus myös ulko
maisia asiantuntijoita. Hollanni sta tuli 

ylimet änhoitaja tarkastamaan mur
ra ynmäntyjen (Pinus murrayana) kas
vua. e o li istutettu puistomaisesti 
muutaman metrin e täi syydell e to is is
taan. Ylimetsänhoitaja kehotti j o ihin
kin väleih in istuttam aan vielä yhden 
männyn ja sitten suorittamaan verta ilu
ja ka vun suhteen. Harvasta tuli alhaa l
ta a ti oksia kasvavaa pui stopuuta, sillä 
männyt oli i tutettu liian tiheään. 

Kompan ollessa matko illa Eino Era
mo joutui toimimaan oppaana mm. se
naattori A. Kairamolle, tohtori Juho 
Jännekselle ja professori Harry Varik-
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selle , sillä Komppa as ui Tammistossa 
vain kesälomilla. "Metsätieteen opis
kelijat olivat hyv in kiinnostune ita ha
vupui sta. He tuli vat aivan o ppaan vie 
reen, jottaoli sivat kuulleet joka isen sa
nan . Ammattipuutarhureita T ammis
tossa ei juuri käynyt. Tämä johtui pa i
kan syrjäi ses tä s ijainni sta ja siitä, että 
emme harjoittan eet liiketo imintaa. 
Kun se naa ttori Kairamo kävi Tammis
tossa, toimin oppaana. Kairam o oli pe
rustanut arboretumin kotitilaleen Hat
tulaan. Ki erre ltyämme Tammi stoa hän 
löys i päärakennuksen lu ota nokkosen, 
asett i sen oven pieleen ja sanoi: ' Minun 
Elliläni on kuin nokko nen Tammistoon 
verrattuna '. Asiantuntijoille Komppa 
oli a ina va lmi s esittelemään puutar
haansa. Taiteilija Emil Wikström vie
raili use in . Hän piti Kompan ruus utar
haa ' Rivieran ve ro isena '", Eino Eramo 
mui stelee. 

Eino Eramo läht i 1939 Tammistosta 
ja oli vuodesta 1948 Forssan kaupun
ginpuutarhu rin a e läkkee ll e s iirtymi 
seensä asti. Työpaikkoja E ramolle tar
jottiin a ikoinaan monettakin taholta, 
sill ä hänen tointaa n Kompan puutarhu
rina pidettiin su uressa arvossa. Eramon 
kirjoittamista artikke leista (Eramo 
1937, 1987) vo i päätellä, mitä kasveja , 
pensaita ja puita Tammistossa on aikoi
naa n kasvanut. Tilan päärakennuksen 
upeista köynnöksistä kerrotaan va loku
vin Kotiliedessä (Eramo 1938). Päära
kennusta 1960-lu vull a korjattaessa hä
vitet tiin hienot köynnökset. Eramon 
hallussa on kirja, johon Komppa on 
tehnyt merkintöjä Tammi stossa menes
tynei stä kasveista. 

Taiteilija Emil Wikström ja Komppa 

Kuvanvei stäjä Emi l Wikströmin 
Komppa oli tunte nut ainakin jo vuodes
ta 1898 , sillä mainittuna vuon na Wik
ström kirjoitti Kompalle kysyen tietoja 
pron ss ia käsittelevästä kirjalli suudes-

163 

ta. Tammistosta Komppa kirjoitti hei
näkuussa 1923 Wikströmille mainiten, 
että " hyvi n kasvaa ja kuuset erittäinkin 
vo ivat mainiosti." Saksasta kesällä 
1926 lähettämässään kirjekortissa 
Komppa kertoo koonneensa paljon elä
viä a lppiruu suja. 

Kompan elokuussa 1934 lähettämäs
tä kirjeestä Emil Wikströmille ilmenee, 
että Wikströmin Tammistoon suunnit
teleman kasvihuoneen sementti se inät 
o li vat jo pystyssä. " Ko mppa antoi pii
rustukset minulle. Johdollani tehtiin ta
lon voim in parikymmentä metri ä pitkä 
ja vii si metriä leveä kasvihuone. Aurin
gonvalo ll a s iinä kypsyivät mm. viini ry
päleet, persikat ja ruukuissa kääpiö
omenat", muistelee Eino Eramo. 

Ylimetsänhoitaja Emil Vesterinen 
( 1975) kertoo Kompan itse myy neen 
kasv ihuoneensa viinirypä leitä Hel s in
g in Seurahuoneen Noschikselle. 
Komppa sa i hyvän hinnan j a "vi ininvil
jelyn parhaita satotuotteita". KOinpan 
sanavalmiudesta Vesterinen antaa esi
merkin: " Kun kysyin häneltä, kuinka 
on mahdollista, että hän, kemian pro
fessor i, voi olla näin hyv in perehtynyt 
dendrologiaan, hän huom autti, ' ettei se 
ole mikään professori , joka tuntee va in 
oman alansa"' . 

Viljo Ekqvist muistelee Komppaa 

Kompan puutarhurina toiminut Eino 
Eramon veli Vi ljo Ekqvist (s. 1920) 
kertoo: " Kun professori Tigerstedt otti 
päärakennuksen se inusta lta kasvavasta 
amurinvii ni stä siemen iä, K omppa huu
dahti : ' yt se ottaa kaikki siemenet '. 
Puutarhasta kauppoihin myytiin vai n 
omenia. Puutarhaan sa i mennä rahaa, 
mutta e i ta loon. Arboretumissa kuulin 
luonteeltaan iloisen ja puheliaan Kom
pan sanova n kasville: 'Sinäk in kuolet, 
va ikka yritin niin hyvin sinua ho itaa ' . 
Kerran otin erehdyksessä ämpäriin a lp
piruusun ehjiä nuppuja . Äkkipikainen 
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Ku va 3. Karjalohjan Tammis ton arboretumin kartt a Sakari aarnijoen \'. 1945 laa t iman alkuperäis
piirrok e n (Saa rnij oki 1952) mu kaan. 

Fi g. 3. Map of the Tammi sto Arbore tum at Karjalohja, S> Finland. according to aarnijo t.. i ( 1952). 
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Komppa isk i minua kepillä se lkään 
me nne n sitten heti s isä lle , josta tuli 
pian takaisin aiva n kuin ei mitään ol is i 
sattunutkaan . Saksasta, Hollannista ja 
Englannista saatiin kasveja. Ne haet
tiin y leensä Pohjankurun asemalta. 
Kerran asemamies hu omautti Kompal
le, ette i kasvilähetys tä o llut tullut . Tätä 
Komppa e i uskonut. H äne n määräyk
ses tää n juna odott i, kunn es kasv ipaket
ti löyty i. Puita is tutettatessa Komppa 
se iso i a in a a uringon edessä, jotta pui
den juure t e ivät ol is i kui vuneet. Kun 
isäni le ikkasi viik attee ll a saksanpähki
nän poikki , Komppa a in a s iitä mui s tut
ti . H yö nte ist iete ilijä U unio Saalas tuli 
T ammi stoon tutkimaan kuo llutta ha r
maapihtaa. Saa las totes i tuhohyönteis
ten tappaneen puun , j o ll o in Komppa 
sa noi : 'M iksi e tte va lm is ta myrkkyä ? 
Jos j oku keksii kaasun , minä ky ll ä kek
sin heti vas takaas un .' Kun pyrin vuon
na 1944 He lsinkiin puutarhakouluun , 
Komppa anto i puutarhaharrastuksesta
ni a rvosanan ka hdeksan. Kun kysy in , 
miksi e i y hdeks ikköä, Komppa sanoi: 
' Et tullut katsomaan puutarhakuviani , 
va ikk a pyys in' '" 

Kompan testamentti 

Viime is in ä e lin vuos in aa n Komp pa tun
si huolta a rbo re tumin sa vuoksi. Hän 
aav is ti , ette ivä t jälkipolvetj aksa isi si tä 
ehkä hoitaa . Pari v ii kkoa ennen kuo le
maansa Komppa ki1joitti 7. 1.1 949 sai 
raalas sa testamentin , j o ll a lahj oitt i kar
talle piirtämänsä no in kolmen hehtaa
rin a rboretumin sa Turun yli opisto lle . 
Tätä enne n Komppa o li tiettävästi yrit
tänyt lahjo ittaa a rbore tumin sa Metsän
tutkimus la itokse ll e (Meto la 1966) . 

Turun y li opiston kasvitieteen pro
fessori Harry Varis j a Turun kaupungin 
y lipuutarhuri Hellemaa kä vivä t Tam
m istossa 15.5. 1949 . Antamassaan lau
sunnossa Harry Va ri s ma ini tsee Kom
pan puuta rhan käsittävän no in 700 eri-
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laista lajia, joista hav upuit a o li no in 
100. " K ansle ri Kompan puutarhan 
merkitys koskee koko Suomea, ens i si
jassa sen metsätietee lli stä tutkimu sta , 
mutta myös kasv iti e tee lli stä opetusta. 
Sen kunnossapitoa vo idaan pitää kan
sa lli sena kunni a tehtävänä", Varis huo
mauttaa. Lahjakirjan hyvä ksyminen li
sä is i Variksen mukaan Turun yli opi s
to n kansa in vä li stä arvoa, si llä arbore
tumia ke lpa is i näyttää ulko maala is ill e 
vierai lij oi ll e. Si itä sa isi myös s ieme
niä , joita vo isi va ihtaa muiden maide n 
vastaav ien la itoste n kanssa. Arboretu
min ho ito tulisi Variksen mukaan Tu
run yli opisto ll e kuitenkin niin kalliiksi, 
että testamentt i kannattaisi vastaanot
taa va in , jos valti o suorittais i puutar
han hoitoku stannukse t. "O li s i syytä 
juuri Turun y li opiston taholta vedota 
valtioon, että kansleri Kompan puutar
haa ei missään tapauksessa sa isi jättää 
rappeutumaan , vaan että se o li si ho i
dettava ka nsa lli sena kunniatehtävänä", 
mai nitsee Varis lopuks i. 

Turun y liopiston hallitus päätt i 3 1.5. 
1949, "ettei te stamenttia val votta isi, 
koska yliopi stoll a e i ole sellais ia varo
ja, että se vo isi niin kaukana Turusta 
kuin kan sleri Kompan dendrologinen 
puuta rha on , y lläpitää s itä, e ikä se 
myöskään vo i korvata opi skelun kan
nalta lähempänä s ij a itsevan puutarhan 
tarve tta .. , 

Tammiston arboretum rapistuu 

Vuosina 1961 -63 Tammistossa työs
kennellyt Toivo Kautiainen muistelee: 
'"Kompan arboretumi a , joka a lkupe räi
sessä muodossa käs itti ko lme hehtaaria 
ja li säistutuksineen viis i hehtaaria, py
rittiin pitämään kunnossa . Monia retki
kuntia kä vi puutarhaa katsomassa. Va i
kea myyrävuosi tuhosi T ammis tan 700 
ome napuus ta useita satoja ." V uodesta 
1964 alkaen arboretum a lkoi yhä e nem
män rappeutua. Länsi-Uusimaassa 
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muuan T ammistossa kävijä totesi 23.6. 
1966: " Suurta ihmetystä herättää se, et
tä pui sto on jätetty lähes kokonaan hoi
tamatta ." 

Toukokuussa 1968 Kompan ty tä r 
Leila Mylläri ja hänen miehensä myi
vät Tammi s tan Helsingin Diakoni ssa
laitokselle, joka ei kuitenkaan pitänyt 
tärkeänä s ijoittaa varoja upeaan arbo
retumiin . Dendrologian Seura on vuo
sina 1972- 1990 suorittanut kymmene
nä kesänä raivauks ia arboretumissa. 
Syyskuussa 1990 eura ryhtyi kunno -
tamaan arboretumin polkuj a. Ya lmiik i 
saatiin yli puoli kilometri ä ki vi tuhka
pintai s ta käytävää (Murto 1990). T a r
koituksena on lähiaikoina saad a a lku
peräi se t polut kuntoon ja valmistaa alu
eesta pui sto-opas. 

Komppajulkaisi vain kerran lajiluet
telon arboretumistaan (Komppa 1926). 
Hänellä oli aikomus kirjoittaa artikkeli 
"T a mmi ston puutarha" koti seutujul 
kai suun " Karj a lohj a II". Uunio S aa lak
sen päiväk irjoi s ta j a kirj ees tä 28.7. 
1939 Kompalle ilmenee, että kotiseutu
julka isun toimittaminen vesi ttyi, kun ei 
saatu riittäv ästi tilattuja artikkeleita. 
Ensimmäi sen lajiluettelon j a kartan 
Tammi stan a rboretumi sta teki vuonna 
1945 maisteri (s ittemmin professori ) 
Saka ri Saa rnijoki (kuva 3). Täyde lli se
nä se julkais tiin vuonna 1952 (Saarni
joki 1952). Teoksessa "Suuria suoma
lai sia ti edemiehiä" (Kaskimies 1947) 
mainitaa n Tammi sta n arbo retum issa 
olevan " 1 00 erilaista havupuuta, noin 
200 erilai sta lehtipuuta ja no in 400 
pensaskasvia. Moni vuoti set kukat mu
kaan laskien Kompalla on vaa littava
naan Tammi sto ssa noin 2 000 erilai ta 
kasvia. " Hel singin yliopiston puutar
hatieteen la itoksen yliassistentti Pe ntti 
Al anko o n vi ime vuos ina laa tinut selvi-
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tyksen arboretumi sta . Alangon laskel
mien mukaan Tammi stossa o li ai koi 
naan 720 puu va rti s ta kasvilajia. Nykyi-
in (kesä ll ä 1990) nii tä on elossa 287 . 

Erityisesti pensaat ja a lppiruusut ovat 
tuhoutuneet. T ammis tan a rbo retum on 
Alangon mukaa n maamme ha rva lukui
sis ta puulaj ipui stois ta monipuoli s in , ja 
jo s iksi se tuli si saattaa asianmukaiseen 
kuntoon. 
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Vuoden puu 1992 

Dendrologian Seura on valinnut 

Vuoden puuksi 1992 

harmaalepän (Alnus incana) . 

Harm aa le pän pohj o ise n a la lajin , kuo lanharmaa
le pän (s ubsp. ko laiins is), va loku vas i Kuu samos
sa Pentti Al anko. 

Tunn ista m isku rssej a 

Dendrologian Seura järjestää seuraavat tunnistamiskurssit Helsingissä 
Kasvitieteen laitoksen isossa kurssisalissa . Unioninkatu 44 (Huom! Paikalle 
on tultava ajoissa. sillä sisään pääsee vain kurssin aloitusajankohtana) : 

Keskiviikkona 29.1.1992 klo 17.00-19.00 
Ruusut - Rosa. opettajana amanuenssi Annikki Paimen 

Keskiviikkona 5.2.1992 klo 17.00-19.00 
Jasmikkeet - Philadelphus. opettajana FK Maarit Kyöstilä 

Maanantaina 10.2 .1992 klo 17.00-19.00 
Kuusamat- Lonicera. opettajana MMK Satu Tegel 

Tiistaina 25.2.1992 klo 17.00-19.00 
Lehmukset - Tilia ja tuomipihlajat - Amelanchier. opettajana 

apul. prof. Leena Hämet-Ahti 
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Terveiset Tammistan savotasta 22.9.1991 

Karjalohjan Tammistan arboretumin kun
nostustöitä jatkettiin syksyllä 1991. Taikoot 
oli tarkoitus toteuttaa kaksipäiväi senä ta
pahtumana, mutta osanottajien vähyyden 
vuoksi ne jouduttiin pitämään vain yksipäi
väisenä. Eikö taikootyö enää kiinnosta seu
ran jäseniä? Tammistan arboretumiin on 
kuitenkin uhrattu jo runsaasti voimavaroja, 
ja seuran tuli ikin , tavalla tai toi elia, saat
taa pui to edu tuskuntoon. Onhan asias ta 
puhuttu jo vuosia. 

Kau niin a syyskui sena sunnuntain a 22.9. 
1991 paikalle oli kuitenkin aapunut kym
menen aktiiv ista seuran jäsentä. Päivä aloi
tettiin aamupalalla Tammi stan tilalla. Muo
nitu s, johon kuului myös lounas seisovassa 
pöydässä, olikin mitä parha in. Siitä kiitos 
Diakonis alaitokselle, IBM:l le sekä talon 
emännälle. Parempia puitteita talkoille ei 
enää olisi voinut toivoa . 

Diakoni ssalaitos o li kesän aikana sopi
muksen mukai sesti kunno tanut arboretu
min huoltotien . Tien ojat oli ava ttu ja rum
mut korjattu. Iloksemme saimme myös näh
dä, että pui sto n kallion päällä o leva hu vi
majakin oli korj attu . Uutuutta kiiltävä kat
topelti ja kellertävän hohtavat sei nät odotta
vat nyt vain puistoon tutu stuji a . Hu vimaja 
oli todella hienon näköinen. Kunpa puisto
kin saataisiin, ai naki n osa si itä , samaan 
kuntoon. Tähän ta rvittaisi in seuran jäseni s
tö ltä sitä vanhaa kunnon talkoohenkeä! 

Pekka Markkula ja Pentti Alanko olivat 
jälleen kerran huolehtineet paikalle tarpeel
li set työvälineet ja muun materiaalin. Osa 
talkoolaisista kunnosti polustoa. Edellisenä 
syksynä kunno tetut polut kaipasivat pai
koin vähän li sää käytävähiekkaa ja ympä
ri stön raivausta. Uutta käytävää saatiin val
miiksi va in niukasti, koska käytävähiekkaa 
oli jäänyt jäljelle viime vuodelta o letettua 
vähemmän. 

Osa poruka ta raiva i urakalla vaahteran 
ja saarnen taimia, ja kyllä niitä riittikin. 
Tuntui osin pahattakin katkoa pari-kolme
metrisiä upeita ja hyväkuntoisia puun alku
ja. 

Raivausryhmälle riitti myö töitä kaatu
neiden puiden sekä katkenneiden ja kuivu
neiden oksien poistami essa. Suomen suu
rin tuohituomikin (Prwws maackii) oli kär
sinyt kov ia: 0 a sen haaraoksista o li ro
mahtanut maahan, mutta yhä ne o li vat kui
tenkin sitkeästi hengissä. 

Päivän päätteeksi saatiin merkittyä sini 
sin nauhoin poi tettavak i tarkoitetut kook
kaat puut, lähinnä kotimai ia kuu ia, män
tyjä ja koivuja, jotka varjostavat puiston 
suojarteja. Merkityt puut tullaan Diakonis
salaitoksen toimesta kaatamaan tämän tal
ven aikana. Toivottava ti en i kerralla kun
nostustöi tä j atketaa n suuremmall a porukal
la. - Risro Muno 

Metsävii kon es itelmätila isuus Ta mpereella 

Vuoden 1992 metsäviikot pidetään poikkeuksellisesti Tampereella . Den
drologian Seuran esitelmätilaisuus on keskiviikkona 4.3.1992 klo 10.00-
12.00 Maa- ja metsätalon kokoushuoneessa. Hollituvassa (Näsinlinnan
katu 48 0) . 

Alustava ohjelma: 

• Vuoden puu 1992 - harmaaleppä 

• Leppien typpitalous Kahvitarjoilu- Tervetuloa! 
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Kurjenkanervat (Phyllodoce) puutarhakasveina 

Pentti Alanko 

Alanko, P. 199 1: Kurjenkanervat (Phyllodoce) puutarhakasve ina. (Phyllodoce spe
c ies as ga rden plant .) - Sorbifolia 22(4): 169-170 . 

Phyl!odoce caerulea is a native plant in orthern Finland, but it is on ly rarely 
cu lti vated in gardens. lt is a lovely plant and well worth cultivating. ln Arboretum 
Mustila , Southern Finland, it is thriving and has spread intoa wide stand in a half 
shady place in moi st, acid peat so i!. earby another species, P. aleurica is also 
growing well. 

Penlli Alanko, Helsingin yliopiston puutarhatiereen laitos , 00710 Hels inki. 

Lapinkävijät tietävät , että Lapi ssa kas
vaa kaunis tunturikasv i, kurjenkanerva 
( Phyllodoce caerulea, kuva 1 ja kan si
kuva). Ei ole yleisesti tiedossa, että sitä 
voisi vilje ll ä puutarhakasvinakin. Mu s
tilan arboretumissa Elimäellä on vuosi
kymmenien ajan viihtynyt hyvin kaksi 
kurjenkanervalajia, minkä vuoksi näi
den kauniiden kasvien vilj elymahdolli
suuksia kannattaa pohtia tarkemmin. 
Pitäähän Schalin ( 1955) kurjenkaner
vaa sievimpänä kotimais ista varvuista, 
ja mainitsee sen ansa itsevan tulla vil
jeliyksi kasviharrastajien puutarhassa. 

Kurjenkanervien sukuu n kuuluu 
se itsemän lajia pohjoi sen pallonpuoli s
kon kylmistä ja vi ileistä osista ja vuo
ristoista etelämpänäkin (Starling 
1988). Kaikki lajit ovat hyvi n toi stensa 
näköisiä ja niiden tunnistaminen on 
vaikeaa. Totesimme sen Dendrologian 
Seuran Kanadan matkalla vuonna 
1987, kun yritimme tunnistaa lajeja P. 
empetriformis ja P. glandulifera. 

Kurjenkanervat ovat matalakasvui
sia varpuj a, joilla on variksenmarjan 
lehtiä muistuttavat kapeat, neulasmai
sen tasasoukat , tummanvihreät lehdet. 
Suurennuslasilla katsottuna lehtien 
reuna on hienon hienosti sahalaita inen, 
kun se variksenmarjoi ll a on sileä. Ku-

kat ovat keliomai s ia tai tynnyrimäisiä , 
pitkäperäisiä ja sarjamais ina kukintoi
na varsien latvoi ssa. Kukki en väri 
vaihtelee eri lajeilla purppuranpunai
ses ta vaa leanpunaiseen ja ke ll anvalke
aan. Hyvi n viihtyessään, kuten Musti
lan arboretumissa, ne muodostavat ai 
navihreän, tiheän ja matalan, n. 30 cm 
korkean kasvuston . 

Ulkomailla viljellään kaikkia seitse
mää tunnettua kurjenkanerva lajia sekä 
eräitä ri s teymiä ja lajikkeita, mutta 
yleisiä koristekasveja ne eivät ole 

Kuva 1. Fig. 1. 
Kurjenkanerva 
( Phyl!odoce caerulea). 
-Del. Marja Koistinen. 
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(Starl ing 1988). Ne vaat ivat sopivat, 
ekologisest i tarkkaraj aiset kasv uolo
su hteet Ruotsissa suos itellaan neljää 
kurje nka nervaa käytettäväksi maan
peitekasvei na yhdessä muiden kaner
vakasv ien, kuten kanerva n, kellokaner
vien, pieni kasv ui sten alppiruu sujen, 
mustika n ja puoluka n sekä vari ksen
marjan j a mes imarj an kanssa (Bosch
W illebrand 1977). Meill ä lu mi on hyvä 
suoja kurj e nka nervillek in , mu tta jo 
Tanskassa nii de n kasva tusta haittaavat 
kevätta lven lumettomuus, yöpakkaset, 
auri ngon paahde päiv ittä in ja ku ivatta
vat tuule t (Askjaer 1986). 

Mustil an arboretumin kasv upaikka 
on puo li varj oi nen, kos teapohj ainen, 
ojite ttu turvemaa, " Suopotti". Täll ai
se ll a paika ll a kotim aine n kurj enka ner
va o n lev innyt laaj aksi kasv ustoks i. 
Kurjenkanerv ia e i kannata istuttaa au
rinko isille, kui ville paikoille. Parhai
te n ne viihtyvät nk. "turvepalke issa", 
j oita ulkomailla monet kasviharrastajat 
suos ivat. Nii ssä voidaan helpost i kas
vattaa mo ni a pieniä, happamassa ja 
tuoreessa maassa v iihtyviä kasveja 
(Evans 1974). Nämä " turvepalkit" ovat 
hyv in maatunutta turvetta , joka o n irro
tettu suosta sopivan kokoisin a palo ina. 
On suunniteltu , että niitä ru vettaisi in 
tuomaan meille Ruotsista harrastaj a
puutarhureiden tarpei siin. Toivo ttavaa 
oli s i, e ttä j oku suomalaine n y rittäj ä a l
kaisi tuottaa niitä . 

Euroopan kasv iharras taj at vilj e levä t 
yleisesti meillä Lapissa luonn onvarai
sena tunturikankailla kasvavaa kurj en
kanervaa ( P. caerulea) . Se n tie teell i
ne n lajinimi caerulea tarkoittaa sinistä. 
Kukat ovat kuitenkin purppuranpunai
set, mutta prässättäessä ne muuttu vat 
tummansinisiksi . Suomesta , Ruotsista 
j a Norj as ta on tavattu myös valkokuk
kais ta muotoa, f . albif lora (Crouch 
1989, Hiitonen 1933). Kurjenkanerv is
ta P. caerulea ll a o n laaj in lev inne i
syysalue, sillä sitä tavataan eri puolilla 
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pohjoista pallonpuol iskoa (Hulten 
1958). 

P. a/eutica on toinen Must ilassa pit
kään kasvanut laji. Se on kuitenkin 
siellä jäämässä jalkoihin hyvin viihty
vän ja kasvullisesti voimakkaasti leviä
vän P. caerulean vieressä. P. aleutica 
on n. 30 cm:n mittainen varpu ja ko to i
sin Japanista Alaskaan ul ottuvalta alu 
ee lta. Sen kukat ovat vaa leankeltaiset 
Samannäköinen P. glandulifera eroaa 
P. aleuticasta pääasias a kukissa ja 
kukkaperissä olevien nystykarvojen 
perusteella. P. glandulifera kasvaa 
Pohjois-Amerikassa Kalliovuorill a 
Oregonista Alaskaan. P. empetriformis 
taas kasvaa Kall iovuorilla A laskas ta 
Kaliforniaan. Se eroaa P. glandu life 
rasta niukemman karvoituksen j a vaa
leanpunaisten, avoi me n ke liomais ten 
kukkiensa puoles ta. Yhdessä kasvaes 
saan laj it risteytyvät luo nnos a he lpos
ti ( P. x intermedium). 

Pohjois-Kal ifornia sa kasvaa vielä 
P. breweri. Sen avona iset kukat mui s
tuttavat h ieman kalmian kukkia. P. nip
ponica ja P. tsugifolia ovat kotoisin 
Japanis ta. Mata1akasvuista (vain 10-
15 cm) ja va1kokukka ista P. nipponicaa 
pidetään ka une impana kurjenkanerva
laj ina (Starling 1988). 
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Nutkansypressi on valesypressi 

Pasi Puttonen 

Puttonen , P. 1991: Nutkansypressi on valesypressi. (Nootka cypress is a false-cyp
ress).- Sorbifolia 22(4):171-176. 

The artic le deals first ly with the nomenclature of ye llow cypress Chamaecyparis 
nootkatensis (D.Don ) Spach, a species with many misleading names . The distribu
tion of the seve n Chamaecyparis specie in the world and th at of the ye ll ow cypress 
in onh-America are summarized. Thereafter the anic le discusses the ecology, seed 
production and germi nati on, and wood properties of yellow cypress. The decline of 
ye ll ow cypress in Alaskan forests , which has continued for about a hundred years 
for unknown reasons, is discussed. Recent evidence sugges ts that dec lin e has re
sulted from extreme climatic conditions which sugges t a climate-cavitation-forest 
dec line mechani sm. 

Pasi Pul/onen, Helsingin yliopisto, Metsänhoitotieteen laitos , Unioninkatu 40 8 , 
00170 Hels inki 

utkansypressi (Chamaecyparis noot
katensis) on sy press ikasveihin (Cupres
saceae) kuu lu va havup uulaji, joka kas
vaa läntisessä Pohj ois-Amerikassa hy
vin pitkällä rannikkoalueelia Oregonin 
eteläos ista Alaskan keskiosiin. Puula
ji n tuleva isuus herättää kuitenkin huo
lestumista. Nutkansypressiä hakataan 
palj on , si ll ä se on täl lä hetkellä arvokas 
sahapu u. Samana ikaisesti lajin e lin voi
maisuus on he ikentymässä. 

Sypressikasveihin kuuluu 18 sukua 
j a yli 100 laj ia. Chamaecypa ris-lajeja 
on se itsemän, joista neljä kasvaa Itä
Aasiassa (Japanissa , Kiinassa ja Tai
wan illa) ja ko lme laji a Pohjoi s-Ameri
kassa. Kaukoidän laj it ovat Japanin hi
nok i (Chamaecyparis obtusa) ja hern e
sypress i (sawara; C. pisifera) , Kiinan 
C.funebris sekä Taiwanin C.formosen
sis. Uuden mantereen lajit ovat pallo
sypress i (At lantic white cedar; C. thy
oides), lawsonin sypress i (Port-Orford 
cedar; C. lawsoniana) Etelä-Oregonis
sa ja Pohj o is- Kaliforniassa sekä nut
kansypressi. Chamaecyparis-suvun Ia-

jien levin neisyysalueet ovat pienenty
neet kaikkialla viime vuosikymmeni
nä . 

Sekaannuttava nimistö 

Nutkansypressin käyttön imi stä on var
sin sekava. Sitä kutsutaan keltaseetrik
si, Alaskan seetriksi, keltasypressiksi, 
Alaskan sypress iksi, Alaskan kelta
seetriks i tai keltasypressiksi, rannikko 
seetriks i, va lesypress iksi jne. Seetri 
nimen käyttö englanninki e lessä ai heut
taajatkuvasti sekaannu sta. Periaattees
sa seetri vi ittaa vain aito ihin seetreihin 
(Cedrus sp.). Pohjois-Amerikassa ei 
kasva luonnonvaraisia seetrejä, vaan 
ne löytyvät Himalajalta, Vähä-Aasias
ta ja Välimeren a lueelta. Pohjoi s-Ame
rikassa seetri-nimeä käytetään moni sta 
lajeista, jotka eivät o le vä lttämättä su
kua keskenään; jättituija (western red 
cedar; Thuja plicata), kynäkataja (east
ero red cedar; Juniperus virginiana), 
kanadantuija (eastern white cedar; 
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Thuja occidentalis) j a nutkansypress i 
(Alaska cedar). 

Pielou ( 1988) ehdottaa nimistön yk
sinkertaistami sta siten, että Thuja-l aje
ja kutsuttaisiin nimellä arborvitae, Ju
niperus -1aj it olisivat katajia Uuniper) 
ja Chamaecypa ris-lajit oli sivat va le
sypressejä (false-cypress). S ypressi -ni
men käyttö ei o li s i sopivaa, koska se 
viittaa varsi nai s iin Cupressus-lajeihin. 
Chamaecyparis nootkatensis-lajin kut
sumi sta edell ä olevan mukaisest i va
lesypressiksi e hdott i jo Sarvas ( 1964). 

Lu oteisen Pohjoi s-Amerikan metsä
taloudessa nutkansypressiä on päätetty 
kutsua keltaseetriksi (ye llow cedar), 
koska tällä nimell ä sitä on kaupattu jo 
pitkään. Peruste luna on es itetty myös, 
että karto issa on tämä nimi ja karttojen 
uusim inen o li s i me lkoine n työ. 

Levinneisyys Pohjois-Amerikassa 

Nutkansypressi kasvaa länti sessä Poh
jois-Amerikassa Oregonin , Washingto
nin , Brittil äisen Kolumbi an ja Alaskan 
alueella (Little 1971 ). Se es iintyy tyy
pilli ses ti yli 600 m:n korkeudella vuo
ristossa, mutta tulee pohjoisempana lä
hes merenpinnan taso ll e. Nutkansyp
ressi kasvaa vi ileässä ja kosteassa il
mastossa, jossa kasv ukausi on lyhyt, 
mutta talv i leuto. Levinne isyysal ueel
laan nutkan sy press iä on laikuttai sesti , 
minkä on esitetty johtu van siitä, ettei 
se ole ehtinyt levitä vuoristoisella seu
dull a viimeisen jääkaude n jälkeisenä 
noin 10 000 vuoden aikana (Pie lou 
1988). 

Lajin tunnistaminen 

Nutkansypressin pienet suomumaiset 
lehdet ovat nelj änä pitkittäisenä rivinä 
eli lehtiasento on ri stikkäin vastakkai
nen. Täten oksa on lähes samann äköi 
nen kaikilta sivuilta. Nutkansypressillä 
ei ole silmu suomuj en pe ittämiä silmu
ja, vaan jokaisen verson kärkikasvuso-
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lukko on suomumaisten leh ti en peittä
mä (kuvat 1 ja 2). Jättituij a ja nutkan
sypressi kasvavat samoilla alueilla ja 
näyttävät samanlaisilta, mutta lähempi 
tarkastelu paljastaa monia eroja . Jätti
tuijan lehdet ovat litteät. Nutkan syp
ress in kuori on harmahtavaa ja hauras
ta; jättitu ijan kuori ruskeaa ja niini
mäistä (ks. myö s Hora 1981 ). 

utkansy press i on hidaskasv uinen , 
eikä se ole mikään j ätt iläi spu u, si llä se 
saavuttaa vain noin 30-35 m:n pituu
den. Korkein nutkan sypress i on ollut 
50 m ja vanhimman puun iäksi on mi
tattu 1600 vuotta (Les Jozsa, Forintek 
Canada Vancouver, suullinen tiedon
anto). Joidenkin tietojen mukaan van
hin nutkansypressi olis i ollut 3500-
vuotias (Harlow ym. 1979). utkan
sypressi on mukautumi sky kyinen il
meisesti ka vun kustannuksella. 

utkansy press i kasvaa tavalli ses ti 
sekametsiköinä. Alavi lla alueilla se 
kasvaa mm. lännenhemlokin (Tsuga 
heterophylla), ilkankuusen (Picea sit
chensis), purppurapihdan (Ab ies ama
bilis) ja jättiläispihdan (A. grandis) 
kanssa . Korkeammalla vuoris tossa se
kapuina ovat lännenpihta (A . lasiocar
pa), engelmanninkuu i ( Picea engel
mannii) ja vuorihemlokki (Tsuga mer
tens iana ). 

Uudistumisen ekologiaa 

Luonnonolosuhteissa nutkansypressin 
siemen kehittyy kolmena eri kasv ukau
tena. Hedekävyt muodostuvat kesä
kuun lopun ja heinäkuun alu n tienoilla, 
ja siitepöly on kypsää syyskuun lop
puun mennessä (vuosi 1). Emikäpyjen 
muodostuminen alkaa pari vi ikkoa 
myöhemmin. Pölyttyminen tapahtuu 
seuraavan vuoden huhtikuussa (vuosi 
2). Hedelmöittyminen tapahtuu noin 3 
kuukautta pölyttymi en jälkeen, sii s 
heinäkuussa, jolloin siemenalkion ke
hitys alkaa. Kehity keskeytyy kuiten-
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Kuva 1. Vanhan nutkansypress in oksa, jossa nä
kyy ristikkäin vastakkainen lehtiasento. Jokaisen 
verson kärkikasvusolukko on suomumaisten vih
reide n lehtien peittämä. - Valokuvat Pasi Put 
tonen . 

Fig. 1. A branchlet From an old ye llow cypress 
(Chamaecyparis 11oorkare11 sis) showing dec us
sa te leaves. Shoot terminals are covered with 
sca le li ke evergreen leaves.- Photographs Pas i 
Puttonen. 

kin lokakuu ssa, jolloin käpy vaipuu 
horrosti !aan. Siemenalkion kehity jat
kuu seuraavan vuoden huhtikuus a ja 
siemen on kypsää heinä-elokuussa 15 
kuukautta pölyttymisestä (vuosi 3) . 
Siemen varisee syy kuun lopulta alka
en (Owen ja Moider 1974, 1984). 

Kävy t ovat varsin pieni ä vain noin 1 
cm:n pitui s ia. Kyp symättömiä !-vuoti
sia käpyjä ja kypsiä 2-vuotisia käpyjä, 
jotka ovat amannäköi iä, vo i olla sa
man puun samas a oksas a . uoret kä-
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Ku va 2. Elektronimikroskooppikuva nutkansyp
ressin suomu mai sista lehdi stä. llmarakoja on 
kaikilla pinnoilla , muna eniten uojassa lehden 
alapinnalla. 

Fig. 2. A scanning e lectron microscopy picture 
from a sca lelike leaf of ye llow cypress (Chamae
cyparis 11oorkare11sis) . Stomata appear on all sur
faces but they are mos t abundant on the sheltered 
undersides. 

vyt ovat kuitenkin lähempänä oksan 
kärkeä. Kypsät kävyt sisä ltävät 5-10 
siementä. Suuri osa siemenistä on tyh
jiä, tyhjäsiemen sadannes on usein 50-
80 %. Tyhjien s iementen sy itä ovat pö
lyttymättömyys, keskeytynyt a lki onke
hitys ensimmäisen vuodenjälkeen sekä 
ieni- ja hyönteistuhot. utkansypres
in siementen tuholai ek i on äskettäin 

tunnistettu eräs äkämäsääskilaji (Con
tarinian sp.). Vaikka nutkan ypressin 
iementuotto on pieni, siemeniä sy ntyy 
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hieman joka vuosi. Eipä pitkäikäinen 
puu muuta tarvitsekaan. 

Nutkansypressi n s iemeni ll ä on vah
va siemenhorros, jonka ai heuttajana 
ovat s ie menkuoren yhdis teet. Siemen 
tarvitsee hyv in itääkseen pitkän kylmä
käsittelyn (s tratifiointi ). Paras itämis
tulos saav ute taan, kun s iemeniä e ns in 
liotetaan vedessä 24 tuntia , kuivataan 
ja pidetään +20-+30 ·e:ssa 30 vrk: n ja 
lopuksi kylmäkäsittelyssä +2 · c: sa 3-
6 kk:n ajan. Paras itäminen saavutetaan 
8 tunnin va loj akso lla +30 ·c:ssa ja 16 
tunnin pimeäjaksolla +20 · c:ssa. 

Metsänuudistamiseen n utkansypres
sistä vuositta in saatava s iemenmäärä 
on pieni, si ll ä laj i on huono s iementuot
taja ja li säks i s iemenen keräys vuori -
toisella seudull a pitki stä pui sta on han
kalaa. Nutkansypressin siemenkehitys 
näy ttää o levan mukautumi skyky inen, 
sill ä puiden tai vartteiden s iirto a las 
vuori stosta merenpinnan tasoll e esim. 
siemenvi lj e lmiksi nopeuttaa siemenke
hitys tä ja kypsymistä. Siemenviljelmil
läkään s iementuotto ei ole riittävä met
sänuudistamisen tarpeeseen. Suurin 
osa metsänistutusmateriaalista tuote
taankin pi stokkaina. 

Puuaineen ominaisuudet ja puun käyttö 

Puuta käytetään paikoissa, joi a puu
ai nee lta vaad itaan kosteudenkestä
vyyttäja muuttumattomuutta kuten ve
nerakentamisessa (purjeveneet ja ka
nootit) ja ulkorakenteissa (ikkunapuut, 
pylväät, penkit, kattorakenteet). Kestä
vyys lahoami sta j a hyö ntei stuhoja vas
taan j ohtuu sydänpuussa olevasta noot
katiin i- ai neesta. Puu aineen yhdi steet 
li säävä t myös puun lämpöarvoa. Puuai
neen tiheys on 0.42 g cm-3

, eikä se e roa 
juurikaan kevät- ja kesäpuun välillä . 
Tämän vuoks i puu sopii erinomaisesti 
myös kaivertamiseen. 

Vielä kymmenkunta vuotta itten 
nutkansypressiä pidettiin puukaupassa 
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roskapuuna. Sahaustekniikan ja mark
kinoiden parannuttua tilanne muuttui 
nopeasti. utkansypres in paras laatu i
se ta sahatukista on jo u ean vuoden 
ajan maksettu al ueen hav upuide n kor
kein hinta, n. 2000 mk tukkikuutiolta 
(600 Kanadan dollaria 1m3

), keskihin 
nan o llessa 400 mk kuutio! ta. Hyvälaa
tuinen puutavara viedään lähi nnä Ja
paniin, mi sä sitä käytetään talonra
kenta mi essa ja jopa temppelinraken
tami se a korvaamaan japanilai ta hi
nokipuuta. 

Lajin väheneminen jatkuu 

utkansypressejä on kuollut monilla 
ete läisen Ala kan alueilla koko tämän 
vuo i adan ajan. Metsiköitä , joissa 
nutkan ypressin o uus on vähintäi n 
puolet kuutiomäärästä ja neljä o a nut
kansypres e i tä on kuollut , on a rvioitu 
olevan lähes 10 000 ha. Puut kuo levat 
joko nopeas ti ja ru ki tuvat muutamas-

a kasvukaudessa tai heikentyvät hi 
taa ti ja muuttavat väriään 5- 10 vuo
de sa. Latvuston heikentye ä etenkin 
rungon läpimitan ka vu vähenee. 

utkansypress in tuhoutumisen syy tä 
ei ole vie lä se lvitetty , vaikka s itä o n 
tutkittu jo pitkään (Shaw ym. 1985). 
Lajin vähenemi tä o n tutkittu myö ta
pauksena , johon ilman epäpuhtaudet 
eivät ilmeisesti ole va ikuttaneet. Peri
aatteena on ollut tutkia ensin yk ittäis
ten metsikkökohtai ten kasvutekijöi
den vai kutuk et nutkan ypre sin huo
noon ku ntoon, ennen kuin yitä haetaan 
metsikön ulkopuolisi ta tekijöistä. 
Taulukossa l. on e itetty muutamia 
mahdolli ia syitä laji n vähenemi een. 

Sypressin kaarnakuoriai nen ( Phloeo
sinus cupressi) on toi s ijainen tuholai
nen, joka paikallisena lajina i keytyy 
vai n heikentynei iin puihin . Mesisieni
lajit (Armillaria p.) ka vavat kuollei s
sa pui a, mutta eivät heikentymä sä 
olevi sa pui a . Muut patogeenit , ku -
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Taulukko 1. Nutkansypress in he ike nt ymi seen ja kuo lem iseen mahdo lli ses ti vaikutt avat tekij ä t 
ja niiden es iintymine n nutkan sypress ill ä Auc lairin ym. ( 1990) teke män , lähinn ä pato logi s ia 
tutkimu ks ia kos keva n se lvitykse n pe ru steella . 

T abl e. 1. Fac tors poss ibl y affectin g dec li ne and deat h of ye llow cypress and the ir presence in 
ye ll ow cypress according to Auc la ir et a l. ( 1990) based o n rev iew o f mainl y patholog ic a l 
lite rature. 

Tekijä Esiintyminen 
Faetor Presence 

Rav innevara stot eht yvä t Ei ti e toa 
1. Redu ced srored foo d reserves No r doc umenred 

2. 
Juure t ja s ienijuure t he ike nt yvä t Epä va rm a 
Roors and m vco rrhi:a degenerare Unce rrain 

3. 
Vä hent yny t kasv u Es iint yy 
Redu ced grow rh Presenr 

Lyhe ntyneet oksa- ja lehtivä lit Ei ti e toa 
4. Shorr ened in re m odes and ruf red fo liage No r doc umenred 

5. 
Jälki s il mui sta synt yvät lehde t kimpui ssa Ei näyttöä 
Advenrious buds produce c/us re rs of fo liage Nor documenred 

6. 
Epäsää nnö llinen la tvus se n os ien k uo le misen vuoks i Es iint yy 
lrregular crown fo rm as porrions of crown die Presenr 

7. 
Ne ul a ten a ika ine n keli as tuminen ja putoa m ine n Es iintyy 
Premaru re co /orarion and ea rly /eaf-fa/1 Presenr 

8. 
Ke ll e rt ävä! ne ulaset j a pieni koko Esiintyy 
Yel/owing and reduced- s ize fo liage Presenr 

Lume n, jään j a pakkasen v io inamie n o ksien kaun a tuhos iene t 
pääsevät puu hun Epä varma 

9 . WinT er morraliry of rwigs and branches resulr in in vas ion of Un cerrain 
f aculra ri ve parasires 

Juuria lahou avat s ienet (es im . Arm illa ria) li säänt yvät ja ede ll ee n 
heikent ävä t puit a Es iintyy 

10. Roor-ror decay jim gi (e .g. Armill a riaJ parasiri:e roor sysrem and Prese11 1 
accenruare decline 

ten maannousema ( Heterobasidium an
nosum) tai Phytophtora-lajit , e ivät ole 
ensis ij a is ia kuo leman aiheuttajia (Hen 
non ym. 1990). Nutkansypressien ty
ve ll ä o n use in ruskean karhun (Ursus 
arctos) tekemiä kynsimäjälkiä, koska 
karhut lipovat keväällä puun nesteitä. 

ämäkään jäljet eivä t aiheuta puiden 
kuo lemaa. 

Tällä hetkellä, kun mitään biootti sta 
syytä ei ole löytynyt, puukuo lemi en 
yyks i arve llaan ympäri stös tress iä ja 

nimenomaan hi enojuuriston kuolemi s
ta pakkase n vuok i. Hienoj uurten kuo
leminen aiheuttai s i puiden vedenkulj e
tuksen häiriintymisen, koska ves ipat
sas johtojäntei sä juurista latvaan kat
keaa (cavitation) ja tämän seurauksena 
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lehdet kärsivät kuivuudesta. Kuivuutta 
esiintyy etenkin keväällä, kun ilman 
lämpötila on korkea ja kosteus alhai
nen, mutta maa on vielä roudassa tai 
maan lämpötila niin alhainen, etteivät 
puut saa riittävästi vettä (Auclair ym. 
1990). 

Nutkansypressien kunnon heikenty
mi sen vuoksi niiden normaalist ikin al
hainen s iementuotto on alentunut . 

uoret taimet ovat hirvien j a peurojen 
ravintona. Vanhojen nutkansypressi 
metsien hakkuut etenevät. Alueet met
sitetään osaksi nutkansypressillä , mut
ta ei ole varmuutta, miten uusi puusu
kupolvi tulee menestymään. 

Kirjallisuutta 
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Kasvipörssi 

M ustilan arboretumin uusi siemen- ja taimihinnasto on ilme tynyt. 
Monien puuvartislajien siemeniä on saatavi a paitsi usean sadan tai 

tuhannen erissä myös pienempinä "harrastajapaketteina··. Hinnastosta kiin
nostuneet voivat tilata sen suoraan osoitteella : Arboretum Mustila, 47200 
Elimäb tai puhelimitse 95 L-76 678. 

L ehtikuusia kaivataan Leipämäelle . Olisiko kenelläkään kurilienlehti
kuusen ( Larix gmelinii var. japonica) ja japaninlehtikuusen ( L. kaemp

feri) taikka niiden lajiristeymien (esim. L. sibirica x kaempferi) siemeniä 
tai pikkutaimia? - Vastaukset o oitteella Jouko Siivonen, Leipämäki , 
58300 Savonranta, puh . 957-389 128. 
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Kaasanin kirkon poppeli - Tallinnan vanhin vierasperäinen 
puu 

Heldur Sander 

Sander, H. 1991: Kaasanin kirkon poppeli- Tallinnan vanhin vierasperäinen puu. 
(Black poplar (Populus ni gra) , the o ldes t introduced tree in Tallinn , Estonia). -
Sorbifolia 22(4): 177-178 . 

The author describes the o ldest introduced tree in Tallinn which is black popl a r 
( Populus 11igra ). 1t grows in front of Kaasan Church near the Ol ympi a Hotel and 
according to localtrad iti on was planted by Czar Pe ter the Great in 1721. 

Heldur Sa11der, Eesti Teaduste Akadeemia, Tallililla Botaa11ikaoed, Kloostrim etsa 
tee 52, 200 019 Talli11110. Esto11ia 

Tallinnan run saassa puuvartislajistossa 
on vanh in tähän ast i sä il ynyt vieraspe
räinen puu mu stapoppeli ( Populus nig 
ra) hotelli Ol ympi aa vastapäätä Kaasa
nin kirkon pihalla. Perimätiedon mu
kaan puun istutti Pietari Suuri vuonna 
1721 häne n toimeksiannostaan raken
netun sot il ask irkon lähe lle (V iirok 
1932). 

Poppeli on nykyään Tallinnan pak
suin puu ja Viron sekä todennäköi ses ti 
myös koko Ba lti an a lu een suurin pop
peli . Puun korkeus vuonna 1988 oli 
25,5 mja y mpärys mitta 695 cm . Runko 
haarautuu kolmen metrin korkeudella 
kolmeksi haa raks i, joista kaksi on mur
tunut. Paksuin , sä ilynyt haara haarau
tuu edelleen 4-5 m korkeudella ne lj äk
si haaraks i, jotka ovat vielä aika elin
vo im aisia, vaikka niissä on monia kui
vu neita oksia (kuva 1). Runko on sisä l-

Ku va 1. Tallinnan suurin vierasperäinen puu on 
mu stapo ppeli (Populus 11igra ), joka kasvaa Kaa
sanin kirkon edessä lähe ll ä hotelli Ol ympiaa.
Valokuva Penui Alanko 2.VII.I986. 

Fig. 1. The o ldest introduced tree in Talli nn , 
Estonia is a black popl ar ( Popu/us 11igra). -
Pho tograph Pe nui Alanko. 

tä ontto ja se on suurimmalta osa lta 
täytetty sementill ä. Puun runko on ym
päröity rauta va nteell a 3,5 metrin kor
keudella. 
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Vuonna 1928 puun ympärysmitta oli 
610 cm (V iirok 1932) ja E. Viirokin 
tä llö in julkaiseman va lokuvan mukaan 
haarat oli vat vielä te rve itä. Viime vuo
sikym menill ä puun ympärysm itta e i 
ole enää kasvanut, s ill ä vuonna 1965 se 
oli 697 cm (Ki.innapuu 1975). 1930-lu
vull a o n lähe ll ä, Kaasaninkatu 2:ssa 
kas~ toinenkin mu stapoppeli, jon
ka ympärysmitta o li vuonna 1928 430 
cm (Viirok 1932). 

Vaikka mustapoppelia pidetään 
kaikkein pitkäikäisimpänä poppelilaji
na, joka vo i e lää j opa 300-vuoti aaksi 
(Laas 1987), Viirok ( 1932) ei pidä 
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mahdoll isena, että puu o lisi Pietari 
Suuren aikalainen. Kirjoittaja ei ole 
onnistunut löytämään mitään aika isem
pia viitteitä puu ta , minkä takia puun 
todellinen ikä pysyy avoimena. 

Kirjall isuutta 

Kiinnapuu , S. 1975: Tallinna j ämedamates t puu
dest.- LUS-i aas taraamat 1975:40-66. 

Laas , E. 1987: Dendro loog ia. - 824 s. ··v algus". 
Tall inn. 

Viirok. E. 1932: Olevaade Tallinn a linn a puies
tikest.- Tartu Olik. Met saosak. Toim. 22: l -
9!. 

Kolmaskin luonnonvarainen loimaankoivu 

Mikko Piirainen 

Sorbifolian viime numerossa iilo 
Karhu (Sorbifolia 22: 152) ti edotti to i
sen luonnonvaraisen loimaankoi vun 
( Betula pendula f. crispa) löy tyneen 
Suo mesta. Luettuaan tiedonannon 
Jaakko Sarve la ilmoitti kolmannenkin 
yksilön olleen tiedossa jo vuodes ta 
1980 lähtien. Puu kasvoi Etel ä-Pohj an
maalla, Jalasjärven kunnan Yli-Vallin 
kylässä Välimäen talon maalla pikku
tien pientareella metsäisellä taipaleella 
- kasvoi , sillä viime vuonna se tuli 
yli ajetuksi ja katkes i tyveään myöten. 
Kesällä 1991 puu ei enää tehnyt lehteä. 
Jaakko Sarvela otti puusta näy tteen 
(näy te on nyt Helsing in yliopiston kas
vimuseossa) 3.7 .1980, jolloin puu oli 
n. 2. 5 metrin korkuinen. Vu oteen 1990 
mennessä se oli ehtinyt kasvaa yli 3.5 

metrin mittaiseksi. Jalasjä rve llä e i tiet
tävästi ollut viljeltyä loimaankoivua 
vuonna 1980; lähimmät tunnetut puut 
oli vat Kurikan asemall a, noin 30 kilo
metrin päässä. 

Kesällä 1990 puun lähi töitä, ti en
varren soranottopaikalta, löytyi pari
senkymmentä liu skalehti stä koivun 
siementainta. Välimäen talon emännän 
kertoman mukaan taimet olivat kesällä 
1991 20-50 cm:n mittaisia j a lehdi l
tään emopuun ka ltaisia. Luonnonvarai
nen loimaankoivu on niin harvi na inen, 
että olisi varsin toivottavaa, että nämä 
taimet saisivat varttua rauhassa (tos in 
taimista ei voi varmuudella sanoa , 
ovatko ne todella loimaankoivuja, en
nen kuin ne ovat jonkun verran varttu
neet). 
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Tuomen (Prunus padus) hyönteiset 

Rauno Väisänen ja Kari Heliövaara 

Väi sä nen , R. & He li övaa ra , K. 1991: Tuome n (Prunus padu s) hyönteiset. (Insects on 
Prunu s padu s) . - So rbifoli a 22(4 ): 179- 183 . 

The insect fauna li ving on bird cherry ( Pnmu s padus) is briefly revi ewed . Only a 
few in sec t spec ies a re monophages on bird cherry. l n Finland , there are 81 spec ies 
of macrolepidopte ra associated with bird cherry, including the Black Hairstreak 
( Fixsenia pnmi) and Brown Hairstreak ( Th ecia betu/ae) butterflies. However, the 
most remarkable insec t spec ies is Yponomeura evonymellus , whose larvae every now 
and then de fo liate trees and modify the whole scene ry . ln the past decade, the 
devas tation was most conspicuous in 198 1. However, local damage has been ob
se rved aga in , especially in so me coastal areas. The bird cherry-oat aphid (Rhopa
/osiphum padi), an aphid with alternate hos ts , overwinters on bird cherry , and 
migrates to cereals and other grass hosts in late sp ring . A rich fauna of predators 
compri sing ladyb irds , sy rphids, Anthocoridae bugs and spiders follow the aphids to 
the bird cherry. From an entomological point of view, bird c he rry should a lways be 
saved in forests and gardens as a tree spec ies di stinctl y inc reas in g biodivers ity. 

Rauno Väisänen, Vesi- ja ympäristöhallitus, Luon1w nsuojelututkimusyksikkö, Pl 
250. 0010 1 Helsinki, Kari Heliöl'aara, Metsäntutkimuslaitos, P/1 8, 01 301 Vantaa 

Tuomella (Prunus padus) elää run sas 
hyönteislaji s to, josta osa on tuomesta 
riippuvais ia, osan ollessa moniruokai
sia, usei n mui llakin lehtipuilla ja -pen
sai lla eläviä lajeja. Kovakuoriai sien 
lahko ssa (Coleoptera) ei liene tuomes
ta täysin riippuva is ia lajeja. Tava lli s ia 
tuomen lehdil lä ovat tuomenruskokal
vaja (Gonioctena pallida) tai pihlajan
ruskokal vaja (G. intennedia ), harvina i
sempi on olaruskokalvaja (G. quinqu e
punctata). e kaikki kelpuuttavat ra
vinnokseen myös ainakin pihlajien ja 
pajujen leht iä (Saalas 1949). Kirsikan 
( P runus cerasus) tuholaisena tunnettu 
tuomen kukkakärsäkäs ( Anthonomus 
humeralis) e lää toukkana tuomen kuk
kas ilmuissaja aikuisena tuomen lehdil
lä. Tuomikärsäkäs (Furcipus rectirost
ris) munii nuoriin, vihreisiin tuomen 
marjoihin. Toukka kehittyy marjan ki
ven sisällä. Tuomikärsäkkää nkin nuo
ret aikuiset s iirtyvä t syömää n tuomen 
lehtiä . 

Useimmat tuomelta tavattavat pisti
äiset käyttävät toukkana ravinnokseen 
muitakin Prunus-suvun lajeja tai koko
naan muita kasveja, mutta tuomea syö
viä spes iali stilajejakin on. Kudospisti
äisiin (Pamphiliidae) kuuluva harvinai
nen ja vähälukuinen Pamphilius albo
pictus munii tuomen lehden alapinnalle 
keskisuonen viereen vihertävänvalkoi 
sen munan, josta kehittyvä toukka elää 
lehden reunasta kiertämässään käärös
sä (Viitasaari 1982). Tuomelta tavatta
v ista lehtipi stiäisistä (Tenthredinidae) 
Pristiphora retusa elää toukkana yk
sin , mutta P. pseudogenii:ulata ryhmis
sä. Suuri , karvainen Trichiosoma ae
nescens -nuijapistiäinen (C imbicidae) 
elää toukkana yks inomaan tuomella. 
Tuomella ei ole tavattu miinaavia saha
pi stiäisiä (Symphyta). 

Tuomen runkojen puuaineessa elää 
harvo in hyönteisiä . Silloin tällöin run
gon poikkileikkauksessa näkyy ru sko
täpläkärpäsen ( Phytobia-laji) toukkien 
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syömiä käytäviä ruskeina pilkkuina. 
Tuomen valkoiset, voimakkaasti 

tuoksuvat kukat eivät ole hyön te isten 
mieleen. Kimal aiset tai mehil äiset e i
vät sanottavas ti vieraile tuomen kukil
la ; pölyttäjähyönteisille on alkukesällä 
tarjolla parempiakin kasveja. Eräitä 
kovakuoriaisia voi kyllä olla kukissa 
runsaastikin. Ainakin rapsikuoriai se t 
(Meligethes -lajit ) j a vattukuoria iset 
( Byturus tomentosus) näyttävät vi ih ty
vän tuomen kukissa. Kukkia paljon pa
rempi houkutin on kirvojen ai heuttama 
tuomen mesikaste , j oka saattaa houku
tell a puun lähi stölle suuri a määriä eri
laisia pistiäisiä. 

Tuomen perhosten vaihtelevia ravinto
tottUmuksia 

Seppäsen ( 1970) mukaan Prunus-suku 
sij o ittuu suurperhosten ravintokasviti
lastossa pajujen, koivujen , haavan ja 
leppien jälkeen tammen ja pihlajien 
tuntumaan 81:1 la perhoslaj ill aan. Suo
men suurperhos issa e i ole kovin mon
taa selvää tuomen lajia: päiväperhosi -
ta ruoste- ja tuominopsasii vet (Th ecla 
betulae, Fixsenia pruni) sekä mittarei s
ta (Geometridae) tuomi vähämittari 
(Chlo roclystis ch loerata ), laikkumitta
ri (Calosp i/os sylvatus) ja täplätuomi
mittari (Lomographa bimaculata) ovat 
uskollisimp ia tuomen syöj iä. Lavimit
tareiden alahe imassa (Ennomi nae) 
näyttää olevan erityisen pa ljon laj eja, 
jotka syövät muiden ravintokasv ien 
ohella use in nimenomaan tuomea. 

Suomessa tuomen suurperhosista 
84 %, Brittein saarilla peräti 100 %, o n 
moniruokai s ia generalisteja (Leather 
1991) . Esimerk iksi täplätuomimittari , 
joka Suomessa elää vain tuomella, 
käyttää Brittein saarilla ra vinn okseen 
myös muita Rosaceae-heimon kasveja. 
Tuomivähämittari puolestaan elää 
Brittein saarilla vai n o ratuomell a ( Pru
nus spinosa ). Laikkumittari elää siellä 
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jalavalla j a joskus pyökillä ta i pähki
nällä, muttei tuomella eikä muillakaan 
Prunus-suv un lajeilla . 

Tuomenkehrääjäkoi 

Silmiinpi stäv in kaikista tuomen hyön
tei sistä on tuomenkehrääjäkoi (Ypono 
meuta evonyme/lus), aikuisena valkoi
nen, mustapiste inen pikkuperho nen, 
jonka toukat kutovat paljaaksi syöm i
ensä tuomien peitoks i va ikuttavan nä
köi sen valkoisen eit in . Toukkia (kuva 
1) on torjuttu milloin ve iruiskuin va
rustautuneen palokunnan keinoin , mil
loi n kemiallisesti esimerkiksi toluee
nia sisältävien torju nta-aineiden avul 
la. 

Tuomenkehrääjäkoin tuhoje n esiin
tymistä on seuratt u vuodesta 1981 al
kaen kyselytutkimusten av ull a (Hyön
teiskartoitus 1 Insektkartering 81, 
1985, 1990). 1980-lu vun alun laajat tu 
hot kääntyivät pian laskuun ja kannat 
ovat py yneet alhaisi na (kuva 2). Tuho
vuo nna 1981 tuomenkehrääjäkoi ol i 
runsaimmillaan Länsi -Suomessa. Tuo
met menettivät usein noin 60 o/o lehdis
tään , mutta paikoin havaitti in täydellis
tä paljaak isyömi täkin (Leather & 
Lehti 1982a). Paika lli sia tuhoja e iin
tyi kesällä 1991 etupääs ä rannikkoalu
eilla , mm. Helsingin, Turun, Vaasan j a 
Virolahden seuduilla sekä a inakin Loh
jalla ja Karjalohjalla sisämaassa. 

Tuomet eivät yleensä kuole kehrää
jäkoin käsittelyssä. Uudet lehdet ilmes
tyvät pian jo samana kesänä. Paljon o n 
kuitenkin elvittämättä. Millä perus
tei n koi valitsee sopivat puut? Mitä ta
pahtuu muille tuomen hyönteisille? 
Voisiko kehrääjäkoin ajoittais ista tu
hoista kenties olla hyötyäkin tuomelle? 

Tuornikirva - viljatuholainen 

Taloudelli esti merkittävin tuomella 
elävä hyönteinen lienee tuomikirva 
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Ku va 1. Tuome nkehrää
jäko in ( Yponomeuw evo
nymellus) to ukat e lävät 
suurina ryhminä ja keh
räävät suojakseen harso
maisen seitin.- Valoku
va Kari He li övaara. 

Fig. 1. The la rvae of Ypo
ll omeuta evOII )"III ellus 
li ve in la rge gro ups. -
Photograph Kari He li ö
vaara. 

Ku va 2. Tu omenkehrää
jäko in ka nnanva ihte lui s
ta saa käsityksen ilmoi
te ttujen tuh ojen pe rus 
tee ll a (pe ru stuu Hyön
te iskarto itu s 1 Jn sekt kar
te ring 8 1 :n a ine istoon). 
Ku vassa on es ite tt y vuo
s itta in hava itu t tuhot sa
taa kyse lyyn vastannutta 
hava i nnoi ts ijaa ko hde n. 
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Fig . 2. Fluc tuations o f 
popul at ions of Ypono
meuta evonymel/us in 
1980- 89. The Y ax is in 
the d iagram shows the 
inj ur y report ed annu a ll y 
by 1 00 observe r , based 
on the insec t mapping re
port " Hyöntei skarto itus 1 
ln sektkart e ring 8 1". 

1~1~ 1~ 1~1~1~ 1~1W1~1~1~ 

( Rhop alos iphwn p adi ), ei tuome ll e a i
heuttami ensa tuhoj en taki a vaan vilj a
tuho la isena . Sen e lämänki e rto on mo
nimutka in e n. Tu omikirva ta lve htii mu
nana tuome n oks istossa . Mun as ta kuo
riutuu s ii ve tön , hyv in li säänty mi sky
kyin en naa ras (funda tri x), j o ta seuraa 
viel ä toinen sii vetön sukupol v i (fun
datri geniae). Sitä puo lestaa n seuraa sii
ve llinen kolm as sukupo lv i, j oka siirtyy 
tuo me lta viij o ill e j a muill e he in äkas
ve ill e. Mitä suure mpi kir voj e n po pu
laati o tiheys on, s itä a ika isemmin ja 
suhtee lli ses ti s itä run saammin s ii ve lli
siä kirvoj a synt yy . Li säksi on ilme istä , 
e ttä rav innon laadull a on va ikutu sta sii
ve lli se n muodon sy ntyyn (Leathe r & 
Lehti 1982 b) . 

Vuosi 

Syksyll ä parte nogeneettinen naaras 
(gy nopara), j oka e i syö mitään , pa laa 
hei niitä tuome ll e. Se n muni sta kehittyy 
muni via , seksuaa li s ia naa ra ita (ov ipa
rae) , jotka pa ritte levat he iniitä pe räi s in 
o lev ien ko ira iden kanssa j a muni vat 
tuo men silmuj en hanko ihin (Leath er 
199 0). Sy ksy inen gynoparae-sukupol
vi e i palaa tu omi yks ilöihin sattuman
vara isesti . vaan kirvat ky ke nevät ero t
tamaa n isäntäpuiden laadun j a mu ok
kaa maa n li sääntymi sk äyttäy tymi stään 
sen mukaisesti. aa raita palaa eniten 
niihin puihin , j o issa ede lli sen kevään 
sukupo lvien li sääntymi skyky oli paras. 
On a rve ltu , e ttä naaraat kilpa ili s iva i 
pa rh a ista mu nintapa iko ista (Leath er 
1990). 
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Kuva 4. Harvina inen 
ru ostenopsas i ipi (Thecla 
berulae) on kaune impia 
tuomell a e lävi ä hyöntei
s iä . Naa raan s iip ie n ru s
ke it a y läp intoja kori sta
vat suuret oranss ittäp lät. 

Fig. 4. The rare species 
Thecia betulae is one of 
the mos t beautiful in 
sec ts li v in g on Bird 
C herry. 

Kirvojen mukana tuomiin tulee jouk
ko petoj a: yleisimpiä ovat leppäpirkat 
(Coccinellidae), nokkaluteet (Antho
coridae) , kukkakärpästoukat (Syrphi
dae) ja hämähäkit. Petoja on keväis in 
enemmän kuin syksy llä (Leather & 
Lehti 1982 b ). 

Nopsasiivetja tuomistojen suojelu 

Suomessa ei tiettävästi ole uhanalaisia 
tuomesta riippuvai sia perhoslajeja. 
Esimerkiksi tuominopsas iipi (Fixsenia 
pruni) ja ruostenopsas iipi (Thecla be
tulae), jotka molemmat talvehti va t mu-
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Kuva 3. Tuom ino psas ii
pi ( Fixsenia pruni) istus
kelee usei n tuomen lat
vustossa ja jää s iten hel
posti huomaamatta . -
Va lokuvat 3 ja 4 Jouko 
Veikkolainen. 

Fig. 3. Fixsenia pruni o n 
a Bird Cherry leaf. -
Photographs 3 and 4 
Jouko Veikkolainen. 

nina tuomen oksista a e lävät kohta
laisen runsain a monin paikoin Etelä
Su omessa (Marttila ym. 1990). 

opsa iipien suojelua on tutkittu 
etenkin Englanni a (Thomas 1984). 
Tuominopsasiivellä (kuva 3) o n pieniä 
eristynei tä populaa tioita aurinkoi i sa 
j a suojai issa paikoi ssa. Se kykenee 
hyvin hitaasti si irtymään uusille as uin
sijoille ä littö män elinympäri tön sä 
ulkopuolelle , eikä se pysty elämään 
metsiköi ä, joita hakataan säännölli
ses ti tai kovin oimaperäises ti. Tuo
minopsa iipi taantui opivien e linym-
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päri s töj e n vähe ne mi sen m yö tä tämän 
vuos isadan a ikan a, mutta s iirto istutu k
set j a ympäri s tön ho ito ovat taa nnee t 
lajin sä ilymi sen j a sen ka ntoj e n os itta i
sen e lpy mi sen. Englanni ssa arv io lta 
kolmann es nopsas ii ve n es iinty mi s tä 
po lveutuu is tutetui s ta yksil ö is tä (Tho
mas 1984). 

Ruos te nopsas iipeä (kuva 4) kuts ut
tiin a ie mmin ko ivuno psas ii veks i. Jo 
Linnae us o li ereh ty nyt (huomaa tie tee l
line n laj inimi betulae), sill ä laj i e lää 
tuo mell a, mutte i ko ivull a. Ru ostenop
sas iipi on suk ul a is taa n tuo min opsas ii
peä lii kk uvam pi . Se e lää harva lu ku ise
na laaj o ill a alue ill a. U lko maiste n t ie to
j e n mukaa n tuo min opsas ii ve ll e rii ttä is i 
0, 5- l hehtaa rin a lue e lin vo ima isen po
pul aa ti o n y ll äpitämi se ksi, mutta ruos
te nopsas ii pi vaa tii l 0-50 hehtaa ri a so
pi vaa e lin y mp ä ri stöä. E lin ympäris tö
j e n pjrs to utumine n j a iso lo ilumin e n 
saa ttaa se li ttää ruos te no psas i i ve n hä
viämi sen erä iltä a lu e ilta. 

Pe ltoj a re unu srav ie n pe nsastojen 
ho ito tapoj e n on m yös hava ittu va ikut
tava n ruos te nopsas ii ve n populaatio i
hin . Lajin häv iämine n Huntingdoni sta 
E nglanni ssa on luet tu muuttune ide n 
~o ito to imi en t iliin . Mekaani se t leikku
rit le ikk aavat syvemmältä j a tasa isem
min kuin manuaa line n käs itte ly. T ä
mä n tak ia no in puo le t ta lvehti v ista mu
ni s ta kuo li vuos itta in e räässä tutk itussa 
es iintymässä (Th o mas 1984). 

Lopuksi 

Tuo mi kuuluu niihin puulaj eihin , j o ita 
hyö nte isti e te ilij ä j a lu onno nsuoj e lij a 
so is i sopi vill a pa iko ill a a ina suos itta
va n. Run sas j a o male im a ine n tuome n 
hyö nte islaji s to tuo ti e tynl a ista veh
ma utta fau naa n kute n tuomi itse ma ise
maa n. Lajit, j o tka ete lämp änä käytt ä
vä t muita pensa ita ja j a loja leh tipuita, 
e lävät me ill ä use in tuo me ll a. Erityises
ti pe ltoj e n j a me tsie n tuo mi va lta isten 
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va ihettumavyöhykke ide n j a tuomea 
kasvav ie n le hto la ikkuj e n sä ilymine n 
li säävät merkittäväs ti luo nnon moni
mu oto isuutt a . 
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Dendrologian Seuran Unkarin matka 5.-16.5.1991 

Aapo Puttaa 

Unkarin matkan järjestely istä vastas i 
Pohjoi smainen Seniorikurss iyhdi stys 
r.y. , jonka toiminnanjohtaja Pirkko
Leena Koponen toimi matkanjohtaja
na . Matkaan osallistui lähes kolme
kymmentä dendrologian harrastaj aa, 
erinomaisena tulkkina toimi Annikki 
Fabert. Valitettavasti joukossamme e i 
ollut ketää n Dendrologian Seuran j oh
tohenkilöi s tä , sen koimme puutteena. 
Matka oli ka ikin puolin onni tunut. 
T a itava matkanjohtajamme o li valin
nut oikean toimi ston " Kult-Turi stin" 
hoitamaan käy tännön järjestel yj ä Un
kari ssa. Olimme tähän asti pääas ia sa 
amerikka lai s ia pal ve lleelle to imi sto lle 
ensimmäinen suomalai sryhmä. Ilmei
ses ti a ika isemmat as iakkaat olivat ol
lee t vaa ti via opastettavia, koska me i
dänkin pa lveluumme oli "satsattu" ai
kaa, asiantuntemusta ja mielikuvitu sta. 
Käy ttöömme oli koko matkan ajaksi 
järjeste tty oppaiksi agronomi G yörgy 
Bogdan ja kansatieteilijä Zsuzsa Szar
vas. He o li vat uupum attomi a, hei tä 
jäimme matkan päätyttyäkin kaipaa
maan ys täv in ä. 

Saavuimme Budapes tiin sunnuntai
iltapäivänä 5.5. ja majo ituimme hotel
liin. Het i seuraavana aamuna alko i 
matkamme kohti koillista Egeriin , joka 
oli tukikohtam me pari seu raavaa vuo
rok autta. 

Vacratot 

Matkalla Egeriin poikkesi mme Unka
rin laj is to ltaa n suurimp aa n kasv itie
tee lli seen puuta rhaan Vacrat6tiin. Siel
lä me itä opa ti Geza K6sa (Certi ficatea 
Engineer Horticulturi st, Curator of 
Dend rolog ica l Collec tio n). Hän kertoi , 

että Vac ra t6tin puutarha on entinen yk
sityinen maa tila , jonka pui toa alettiin 
kehittää jo 1700-luvull a j a ett ä se on 
ollut avoinna y le isö lle vuodesta 1962 
lähtien. Puiston a lu ee ll a o n 12000 e ri 
kasvilajia (neljä uurta kokoelmaa). 
Pinta-ala on 26 hehtaaria. Ka vit ie teel
linen puutarha on vain osa tutkimuslai
tosta. Maaperä o n kalkkipitoista hiek
kaa (pH 7-8). Alueen läpi virtaa Ra
cos-puro j a alueella on myö teko järvi, 
jonka rannalla ka vo i suosypress iä 
(Taxodium distichum). Alunperin pui s
tossa ei ollu t kiviä, ja kartanonomistaja 
o li tuo ttanut ni itä inne 30 000 kappa
le tta mak ae n jokaisesta. Esittelijän 
kertoman mukaan Vacrat6tissa o n maa 
roudas a syyskuu ta toukokuun puo
leenväliin , mikä tietysti on ha rvinais ta 
Unkari s a. Mei s tä e kuulo ti uskomat
tomalta. Mieleemme jäi mm. kiinan
punapuu (Metasequoia glyptostroboi
des). Pui stossa pesi 52 lintulaj ia, li säk
si iellä o li kettuja ja sa ukkoj a. 

Ti istaipäivä Egeri s ä a loitettiin uin
nill a ho te llin höyryävän lämpö i i sä 
ulkoaltai ssa . Uinnin jälkeen o limme
kin virittyneet va taanottamaan kaiken 
en mielenkiintoi en a ian, mitä Buda

pesti tä aam uruuhkassa ajanut puutar
hakorkeakoulun dosentti Dr. Gabor 
Schmidt meille kertoi Unkarin pen ais
ta , pui ta , puutarhoi ta ja puistoista. 
Tapa imme hänet vie lä myöhemmin 
uudelleen vie railles amme puutarha
korkeakoulussa. 

Biikk-vuoristo ja kansallispuisto 

Bi.ikk-vuori s to ijait ee Egeri tä poh
joi een. Sille ovat tyypilli täjy rkät rin
teet. purot ja uuret metsäalueet (ku-
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va 1) sekä vuori sto niityt Eräällä nii
tyllä oli aidattuna suurehko painanne 
erikoiseks i tutkimusalueeksi kylmyy
tensä vuoksi. Yli kolmen metrin syvyi
siä kalkkikiviluolia oli laskettu olevan 
yli 500. Alue on tuliperäistä. Ensim
mä iset il vekset sa taan vuoteen o li vat 
ilmestyneet a luee ll e 3-4 vuotta s itten. 
Tyypillisinä kasveina esitteessä mai
nittiin pihlaja, karpaattienukonhattu , 
siperiankurj enm iekka, puolukka ja kat
kera , li säksi Karpaatt ie n vuoriston eri
koi suuk sia . Villipäärynä- ja -omena
puut kukkivat parhaillaan. Alueella oli 
tammi- ja pyökkimetsiä. Viittä hehtaa
ria su urempia avo hakk uu alueita ei saa 
metsään muodostaa. Osa laajoista a lu
ei sta , joilla meitä kuljetettiin , on ylei
söltä suljettuj a. Oppaanamme toimi 
metsänhoitaja Zoltan Racotzi . 
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Tisza-joen tulva-alueet 

Keskiviikkona jätimme Egerin ja su un
tasi mme matkamme kohti Ti sza-joen 
tulva-aluetta. Osa matkalaisista jäi pe
rille päästyämme linj a-autoo n, koska 
ato i reippaasti. Tosidendrologit kahla

sivai kuitenkin urheasti sateessa ja lä
täköi ssä oppaiden perässä. Ti sza-j oen 
26 mutkaa oli oikaistu patoamaila ja 
pengertämällä, tulokseksi o li saatu 
4000 hehtaaria peltomaata. Osa mut
kista o li oikai ematta . Pengerrykseen 
oli istutettu pajujaja poppeleita. Varsi
nai se lla suojelualueelia e i o le istutuk
sia. Pengerryksen s isään jääneellä alu
eella kasvaa tammea, kynäjalavaa (Ul
mus laevis) ja saarnia (Frax in us excel
sior). Ruohovartisia ka v il ajeja oli 
runsaasti, kevätkello ( Leucojum ver
nwn) kukki parhaillaan. Retkei lij ät on-

Kuva 1. Enimmäkseen vuoristoalueilla kasvavat metsät verhoavat viidenneksen nkarin pinta-alasta. 
Kuvassa maan koillisosassa kohoavan Biikk -v uoriston laajoja tammi- ja pyökkimetsiä.- Valokuvat 
Aapo Punaa . 
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ni sruivat näke mään myös i otrapin 
(Otis tarda) , joita Unkarissa on n. 2000 
yksi löä. 

Szarvasin arboretum 

Arboretum sija itsee lähellä Szarvasin 
kaupunkia suuren Unkarin alangon ete
läosassa Körös-joen kuivuneen s ivu
haaran varre ll a. Arboretumin 82 heh
taarin alasta on 42 he htaa ria englanti
lai styyliin istute ttu a kokoelmaa, iäl
tään yli 100 vuotta. Kasvatukseen j a 
li säy kseen on va rattu 22 hehtaariaja 18 
hehtaarilla o n uudempi noin 30-vuoti as 
dendrologinen kokoelma. Arboretumin 
johtaja on prof. Andras Sipos ja ylip uu
tarhuri Peter Szijart6. 

Szarvasin a rboretum o n valtakunnal
linen luonnons uoje lu alue j a geeni
pankki. Kokoelmaan kuuluu kaikkiaan 
noin 1400 puu- j a pensas laj ia. Näistä 
noin 400 lajia on hav upuita, jois ta 
enimmät ovat perä isin maapallon se l
la is is ta maista, mi ssä ilmasto e i ole 
mantereinen. Nämä puut ova t jo so peu
tuneet arbore tumiin ja voivat hyvin . 
Seudun sademää rä on sangen vähäinen, 
va in 300 mm maali skuun ja syyskuun 
vä li senä aikana. Kevää llä j a syksyllä 
o n usein hallaa ja kuivattavia tuuli a, 
ilman suhtee llin en kosteus o n hyvi n a l
hainen . Maaperä on a lkaa lin e n. 

Matka jatkui. Kecskemetissä suori 
tettiin ly hyt kaupunkikierros, sitten 
kulku suunnattiin kohti tunnettua pap
rikan viljelyseutua j a -kaupunkia Ka
locsaa . György Bogdan kertoili autos
sa, miten seudulla oli parituhatta vuotta 
sitten vallinnut Välimeren ilmasto; To
navan ja Ti szan vä lill ä kasvoi vat ta m
mimetsät, keväi sin puiden juurella 
kukkivat kielot. V ähite lle n ilmasto 
muuttui, kesän ja talven ero kasvo i ja 
ihminen tuho i metsät. Kun metsä t kaa
dettiin , e roos io voimi stui ja hedelmäl
line n multa häv isi, jäi jäljelle vain 
hiekkainen maa a ll a o levine huonosti 
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vettä läpäi sev ine maakerroks ineen. 
Maahan kertyy suolapitoi sta vettä, ja 
viljeltävien kasvien va li koima on me l
ko raj o itettu . Al uetta on jo viime vuo
sisadall a alettu jossain määrin metsit
tää . Havupuut ja haa pa (Populus tre
mula ) menesty vät tällä a luee ll a ja estä
vä t eroosion. Aluee lla harjoitetaan run-
aas ti hedelmä- ja v ihannesv ilj e lyä 

käyttäen lajikke ita, jotka sietävä t ohu
en humuskerro ksen ja hi ekan. Kaloc
san alueella maa muuttui hedelmälli
se mmäksi; Tonavan lietteen va ikutuk
sesta kasvillisuus o li lehto maista. Vii
niköy nnös (Vitis vinifera) o li tällä a lu
eella y leisin vilje lykasv i. Yövyimme 
Szekszard issa ja käytimme illan ja aa
mun va paahetke t tutustumalla hote llin 
lähei syydessä ijaitsevien omakotita
lojen hyv in hoidettu ihin pihoihin a ito
jen yl i ja läpi tirkistellen. Jo itak in 
mei stä kut suttiin pihalle saakka kes
kustelemaan, ja kun tuli ilmi , mill ä asi 
oilla liikuimme ja mistä maasta o lim
me, poi mitt ii n kukkakimppu "serkun" 
sy liin (mm. tamariskia ( Tamarix sp. )). 

Gemencin metsä 

Gemenc in metsä on noin 40 000 heh
taarin suuruinen. Tonava o n kuljettanut 
näi lle seuduill e iemeniä pitkien mat
kojen takaa. Kasvill isuu on rehevää ja 
monipuolista. Ha upuut eivä t viihd y 
a lueella tulvien takia. Paj ut, poppelit, 
tammet, aarnet, jalavat ja vaahterat, 
joihin metsäköynnökset (Clemat is sp. ) 
j a humal a t (Humulus lupulus) kietoutu
va t, antavat rii stalle (mm . saksanhir
viä) ja runsaalle lintukan nalle oiva lli
set a uin ijat. T aimikot al ueell a on ol 
lut pakko aidata. Meitä ku ljetettiin pa
ri va lj akon etämi sä vau nui ssa, vä lillä 
pysähdyttiin kuvaamaan ja tutkimaan 
mielenkiintoisia koh teita. Silmiimme 
osuivat kauni valkoinen tähdikki (Or
nithogalum sp.) ja suojapado n unik
koniitty (Papaver sp.). 
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Kuva 2. Unkarin Den
drologian seuran edus
tajia. Vasemmalla va
rapuheenjohtaja , puu
tarha-agronomi Imre 
T6th, keskellä puheen
johtaja, Budapestin 
puutarhakorkeakoulun 
rehtori , prof. Andras 
Teyp6 ja oikea ll a kor
keakoulun dosentti, 
tohtori Gabor Schmidt. 

Gemenci tä matka jatkui kohti Bala
ton-järveä, jonka y litimme Tihany sa. 
Pal asimme muutaman pysähdyksen 
jälkeen Budapesti in. Seuraavat päivät 
lauantai ta lähtöpäivään torstaihin 
asuinime pääkaupungissa ja teimme 
sieltä käsin retkiä kaupungissa ja sen 
ympäristössä. Aamuisin kuuntelimme 
hotellissa y li opi ston lehtore iden ansi
okkaita esite lmiä Unkarin politiikan 
muutoksista ja nykytilanteesta , sosiaa
li ista o lo ista, hi storiasta j a kulttuuris
ta. Kulttuurikohte iden li säksi tutus
tuimme pääkaupun gin puistoihin ja 
Ki kunsagin kansallispuistoon. 

Puutarhakorkeakoulu ja sen arboretum 

Korkeakou luun tultuamme oli en im
mäi eks i j ärj estetty tapaaminen Unka
rin Dendro logian seuran edustajien 
kanssa. Läsnä o livat seuran puheenjoh
taja, korkeakoulun rehtori prof. Andras 
Teyp6, varapuheenj ohtaja, puutarha
suun nitte lij a Imre T6th sekä korkea
koulun dosentti , tohtori Gabor Schmidt 
(kuva 2). Pu olin ja toisin e itettyjen 
tervehdysten jälkeen prof. Andras Tey
p6 kertoi mm., että heidän seuransa ko
koontuu pienimuotoisten ympo iumi
en ja neuvotte luj en merkeissä. Päivän 
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mittai silla retkillä he tutustuvat vierai 
lukohteen isännän työhön ja ympäri s
töön. Seuralla on vilkkaat ulkomaan 
suhteet. 

Meille kerrott iin myös pääkaupun
gin i tutuk ista. Budapestin pääreittien 
varsien puuvalikoima ei o le kovin laa
ja, sen sijaan puistoissa lajeja on run-

aammin. Ongelmana on katujen pin
noitu s, suola ja tietysti ilman aasteet. 
Vielä 1920-luvulla kaupungeissa ja 
maaseudulla ei oll ut merkittäviä ilmas
toeroja. Katuvar illakin kasvoi pl a taa
neja ( Platanus orientalis), lehmuksia 
(Tilia sp.) ja hevoskastanjoita (Aescu 
/us hippocastanum, A. carnea) . Tuhot 
ilmenivät en immäiseksi herkimmissä 
eli hevo kastanjoissa. Tuhoutuneen 
puun tilalle odotetaan a ina i tuletta
vaksi uusi samaa laj ia. Näin e i kuiten
kaan enää kannata tehdä. On va in 5-6 
lajia, joita kaupunkeihin i tutetaan 
(amerikankelti s (Celtis occidentalis), 
jumaltenpuu (Ailanthus altissima), va
leakaasia (Robinia pseudoacacia), kol
mioka (Gieditsia triacanthos) ja pago
dipuu (Sophora japonica)). 

Korkeakoulun seitsemän hehtaarin 
suuruinen arboretum poikke i taas kai
ki ta aikai emmin näkem istämme. Sen 
kerrottiin olevan Unkarin lämpimin , 
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johtuen tietenkin siitä, että se oli su ur
kaupungin sydämessä suurten raken
nusten ympäröimänä etelärinteellä. La
ji valikoima oli runsas ja mielenkiintoi
nen. Erityisesti jäi mieleen hopeapen
sa isi in kuuluva Elaeagnus angustifo
lia , jota käytetään suolaisten ja kuivien 
alueitten mets ityksii n sekä mereinen 
rannikkomänty ( Pinus pinaster). Kor
keakoulussa on harjoitettu myös usean 
vuosikymmene n ajan jalostustoimin
taa, ja sen tuloksia on arboretumissa 
nähtävänä. 

Unkarin metsät 

Unkarin pinta-alasta on 18% metsää. 
Siitä on puolet istutusmetsiä. Metsät 
ovat lehtipuuvaltai s ia . Alkuperäi iä 
havumetsiä on pienin ä tilkkuina Län i
Unkarissa ja Itävallan rajan tuntuma -
sa. Metsät sija itsevat pääasias a vuo
ristoalueilla . Metsänviljelyyn käyte
tään enimmäkseen eri poppelilajeja ja 
niiden hybridejä. Havupuita on istutet
tu vuori stoo n pyökki vyöhykkeelle. 
Kaikkiaan metsän istutukseen käytettä
vä puulaji valikoima on runsas . Viljel
tyjä puita ovat mm. euroopanmusta-
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mänty ( Pinus nigra), trobusmänty ( P. 
strobus), metsämänty ( P. sylvestris), 
douglaskuu i (Pseudotsuga menziesii), 
euroopanlehtikuu i (La rix decidua), 
metsäkuusi ( Picea abies), lawsonin 
sypressi (Chamaecyparis lawsoniana), 
metsätammi (Quercus robur), puna
tammi (Q. rubra}, pyökki (Fagus syl
varica), lehtosaarni (Fraxinus excelsi
or), poppelit, valkopaju (Salix alba) ja 
akaa iat (Acacia spp.). 

Peltojen met ittäminen on lähes ri
ko · vain ellai ia alueita voidaan met-
ittää , joissa muu hyötyviljely ei me

nesty. Taimitarhoj e n puulajivalikoima 
on erittäin uuri , ko ka samoilla tar
hoilla tuotetaan taimia sekä metsänvil
jelyyn että koristeistutuksiin. 

Summa summarum 

Matkareitti oli suunniteltu hyvin. 
Saimme nähdä Unkaria laajasti ja mo
nipuoli e ti . Matkanjohtaja, kaikki op
paamme ja tulkkimme olivat taitavia. 
Mielikuva nkari ta Jaajana yk itoik
koi sena tasankana muuttui. Löysimme 
täll ä matkalla sellaisen maan , johon ha
luamme palata. 

Ulkomaanmatka Hollantiin ja Belgiaan 

Dendrologian Seuran vuoden 1992 ulkomaanmatka tehdään Hollantiin 
ja Belgiaan kesäkuun toisella viikolla . Matkan kesto on 7-10 vrk. Vierai
lemme sikäläisissä puistoissa , puutarhoissa , kasvitieteellisissä puutarhois
sa (mahd. mm. Amsterdam , Leiden, Rotterdam) , arboretumeissa 
(mahd. mm. Belmonte Wageningenissa, Trompenburg Rotterdamissa, 
Kalmthout Belgiassa lähellä Hollannin rajaa) ja puuvartisten kasvien 
tutkimusasemalla Boskooppissa . 

Tarkempi ohjelma on vielä suunnitteilla . Perillä saamme todennäköi
sesti opastusta Hollannin dendrologiselta seuralta . Tiedustelut ja mah
dolliset ehdotukset matkaohjelmaan : Pentti Alanko (puh. 90-708 5347) , 
Aulikki Kauppila (puh. 90-160 5062) ta i Max. Hagman (puh. 90-831 941 ). 
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Kirjallisuutta 

A REUNION OF TREES 

Stq>hm A. Spongbng 11rl DisaJrJny of &otic. Plants 1t1U1 
Thdr Jntroduction into North Amtriavr 

and CuropNII Ltmdsalps 

Spongberg, Stephen A. 1990: A reunion oftrees. 
The discovery of exotic plants and their intro· 
duction into orth American and European 
landscapes. - 28,5 x 22 cm. 270 s. Harvard 
University Press. ISBN 0-674-76693-8. 

Kevättalvel la 1990 kirjastonhaitajamme kysyi 
arvio tan i nähtäväksi lähetetystä A reunion of 
trees -kirjasta . Tekijä sattui o lemaan sama, 
joka oli kirjoittanut ede ll isviikot hartaasti lu
kemani katsuramonografian. Spongbergin uu
dessa teoksessa on paljon musta va lko- ja väri
kuvia, sekä piirroksia että valokuvia. Niitä on 
kasveista, kasvitietelijöistä , tutkimusretkiitä 
ja puutarhoista sekä vanhoista kirjoista ja kä
sik irjoitusten s ivuista. Sujuva teksti sisältää 
runsaasti kiintoi saa as iaa. Suosit in kirjan 
hankkimista kirjastoomme. Mutta itsekin ihas
tuin teokseen niin , että kiersin se uraavana aa
muna Akateemisen ki1jak aupan kautta j a ostin 
oman kappaleen 240 markalla. 

Miks i ostin, kirjassahan kerrotaan tutki 
musmatkailijoi sta , joista oli n lukenut ennen
kin esimerkiksi Lyten ( 1983) mainiost a teok-
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sesta Pl ant hunters (ks. Sorbifoli a 15:39-40)? 
Spongbergin teoksen teksti on monipuoli sem
pi ja kuvitus kiintoisa ja runsas . Heti ensi 
lehteilyllä mieleen pul lahtavat samat ajatukse t 
kuin aikaisemminkin tällaisten kirjojen ääres
sä: suomalaisista tu tk imu smatkai lijoi sta on 
kyllä kirjo itettu, v iime vuosina muutamasta 
biologistakin, mutta onko teosta, jossa kerro
taan miten , mistä , koska ja kenen tuomina vi l
jellyt kasvimme ovat tänne saapun eet? Meillä 
on ollut kiinteä yhteys itään, ja kasvien tuon
tihi storia poikennee Keski- ja Länsi-Euroopan 
ja myös muiden Pohjoismaiden kasvien tuon
tihi storiasta . 

Spongberg on työskennellyt pitkään takso
nomina Arnold Arboretumi ssa (USA, Boston; 
pe rustettu 1872) . A reunion of trees on osittain 
tarkoitettu tässä arboretumissa ku lkevan tieto
lähteeksi , j a ne lähes 200 puu- ja pensaslajia, 
jotka kirj assa on käsite lty, on erityisesti mer
kitty arboretumin nimikyltteihin. Arboretu
min henkilökunnan tutkimusmatkoja ja sen 
niiltä tuomia kasveja es itellään runsaasti . 

Kirjassa on kuusi lukua , ja niissä kerrotaan, 
pääpi irtei ssää n aikajärj estyksessä, Amerikan 
j a Aasianpuuvartisten kasvien löytö- ja vi lj e
lyynottohi storiasta. Kahdessa ensimmäisessä 
lu vussa ku va taan usein hyötyajattelun pohjal
ta virinnyttä Uuden maailman tutkimista. Sen 
pioneerej a olivat etenkin isä ja poika Trades
can t. jotka Lontoon puutarhassaan kasvattivat 
kaukomailta tuotuj a kasveja. Poika Tradescant 
toi 1640 Amerikasta lännenplataanin ( P/ara
nus occidenralis), joka ilmeises ti juuri Trades
cantien puutarhassa risteytyi aasialaisen idän
plataanin ( P. oriema/is) kanssa ; syntyi uusi 
koristepuu P. x acerifolia, joka oli pian tyypil 
linen Lontoon ja muun läntisen Euroopan sekä 
USA:n katuvarsille. 1700-luvun a lun ameri
kanmatkaajia olivat isä ja poika Bartram. Hei
dän löy töihinsä kuuluvat Forrhergillat sekä 
Franklinia aramaha, Georgiasta Alamaha
joen varresta kotoisin oleva kauniskukka inen , 
nykyään uhanalainen puu. 

Pohj o is-Amerikan kasv it o li vat Euroopassa 
haluttuja , ja yhä uudet tutkimusmatkailijat 
lähti vä t niitä hakemaan. Brittien (es imerkiksi 
isä ja poika Fraser, jotka toivat Rhododendron 
carawbiensen Eurooppaan) ohella as ialla oli 
yksi merk ittävä ranskala inenkin , Andre Mi
chaux, joka kulki Pohjois-Amerikassa II 
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vuotta. Hänen tehtävän ää n oli kerätä näytteitä 
Pariisin herbaarioon ja tuoda uus ia hedelmä
puita ja koristekasveja sekä etsiä la ivanraken
nukseen sopivia puulajeja istuteltavaksi Rans
kaan korvaamaan metsät, jotka merisodan 
kiihdyttämä la ivanrakennu s oli häv ittän yt. 
Michaux kasvatti puiden s iemen- j a pistokas
ta imet Yhdysva lloissa, mistä hän la ivas i ne, 
kaikkiaan 60 000 , Ran skaan. Hänen tu omansa 
laji on mm. lakkipuu (C/adrasris lurect). Mi
chauxin e lämäntyö o li vähäll ä joutua hukkaan, 
kun häntä kotiin Amerikasta kuljettanut laiva 
haaks irikkoutui Belgian rannikoll a : osa muis
tiinpanoi s ta häv is i, kasv inäytteet likos ivat ja 
tutkimu smatkailij an henki hädin tu sk in säi ly i. 

Mutta liikennettä tapahtui toi see nkin suun
taan: Euroopasta vietiin Amerikkaan 1700-lu
vun lopulla mm. pylväspoppeli ( Populus nigra 
' lta lica '), vaahtera (Ace r plaranoides) ja vuo
rivaahtera (A . pseudoplaranus) , joista viimek
simainitut kotiutuivat sinne nopeasti. 

Jo 1600- lu vu ll a katseet suuntautuivat por
tugalil a is ten ja hollantil a isten kaupi aitten an
s iosta myös Aasian itäosiin. Hollannin Itä-Aa
s ian Kauppakomppani a ll a o li Japanissa tuki 
kohta, josta saksa lainen Enge lbert Kaempfer 
teki japanilaisten kasvien keruuretkiä jo 1690-
lu vu lla. Neidonhiuspuu kasvoi 1730-luvulla 
Utrecht in kasvitieteellisessä puutarhassa, ja 
sieltä se ensimmäisenä aasialaisena puuna le
visi nopeasti eurooppalaisiin puutarhoihin. 
Puu o li tuotu Japa nis ta, jonka alkuperäiseen 
lajistoon sen tuolloin otaksuttiin kuulu van. 
Vasta myöhemmin kävi ilmi , että neidonhius
puu o li kotoisin Kiinasta ja Japanissa vain 
istutettuna. Toistakin kiinalaista puuta, pago
dipuuta (Sophora japonica), luultiin erheelli
sesti japanilaiseksi. Se aloitti 1747 vaivalloi
sen matkansa Eurooppaan j a Amerikkaan: sen 
siemeniä tuotiin karavaanill a Peking istä Mos
kovaa n j a sie ltä Pariisiin, mistä 1753 vietiin 
taimia Englantiin. Lopulta 1811 pagodipuita 
kasvoi Euroopasta tuotuina New Yorkissa kas
vitieteellisessä puutarhassa. 
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äiden ensimmäisten yritysten jälkeen ku
lui vielä kymmeniä vuosia, ennen kuin Itä-Aa
sia avaut ui lännen puutarhoille. Japan iin ove n 
avas i ru otsa lai nen Carl Peter Thunbe rg, joka 
1775 toi Japanista Eurooppaan runsaasti kas
veja, mm. kurttulehtiruusun (Rosa rugosa 
Thunb .). S amoihin aikoihin katseet suuntau
tui vat myös Tyynenmeren toiselle puolelle, 
Pohjois-Amerikan läns irannikolle. Merkittä
vimpi ä a lueen tutkijoita oli David Douglas , 
joka tek i tunnetuksi T yynenmeren länsi ranni
kon jättihavupuut ja jonka työ näkyy vielä 
douglaskuusen nimessä. 

Kiinan avautum ine n tapahtui myöhemmin 
kuin Japani n. 1800- lu vulla . Lu vu issa " Itä koh
taa lännen·· ja " Ympyrä sulkeutu u" kerrotaan 
1800- lu vulla lähi nnä Kiinaanj a Japaniin su un
tautune is ta tutkimusmatkois ta ja näi stä mai sta 
länteen tuoduista kasviuutuuksi ta. 1860- ja 
1870-lu vull a ranskalainen lähetyssaarnaaja j a 
luonnontutkij a Isä David retkeili Kiin assa j a 
kerä i runsaan he rbaari omate riaa lin , josta hä
nen kunniakseen nimettiin Davidia involucra
ra , "nenäliinapuu··. Puu kiehtoi eurooppala isia 
ka vi tietelij öitä ja puutarhaväkeä, ja E. H . 
Wil son koki monia va ikeuksia e nnen kuin löy
si Davidian uudelleen 1901 ja saatto i tuoda 
puun siemeni ä Eurooppaan. Myöhemmin hän 
pettymyksekseen kuuli, että ranskalai nen 
Maurice de Vilmorin o li jo par i vuo tta a ika i
semmin saanut lähety saarnaajilta puun s ie
meniä ja samalla kunnian Da vidian viljelyyn
otosta Euroopassa. 

Kirj an viimeisessä lu vussa kerrotaan 40 si
vun verran Arnold Arboretumin henkilökun
nan Aasiaan tekemis tä tutkimusmatkoi s ta, al
kaen Charle Sprague Sargentin Japanintutki
muksis ta 1892 ja E. H . Wilsonin 1900-lu vun 
alun merkittävistä Kiinan matkoista ja päätty
en Arboretumin 1980 tekemään kiinala is-ame
rikkalaiseen tutkimusmatkaan , johon kirjoitta
ja Spongbergkin osalli tui. Lu vusta sy ntyy kä
s itys, että Arboretumin osuus on o llut huomat
tava Japan in ja Kiinan tutkimuk essa. 

-Perui Uorila 
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Oulun kaupinkialueen koristepuut ja -pensaat 
VI. Tammet (Quercus), koivut (Betula), lepät (Alnus), euroo
panpähkinäpensas (Corylus avellana) ja jalopähkinät (Juglans) 

Henry Väre 

Väre, H. 199 1: Oulun kaupunkialueen kori stepuut ja -pensaat. VI. Tammet (Quer
cus) , koivut (Betula) , lepät (Ainus), euroopanpähkinäpen sas (Cory lu s avellana) ja 
jalopähkinät (J ug lans). (Cultivated trees and shrubs of the Oulu City Area. VI. Oaks 
(Quercus) , Birches (Betula ), Alders ( Ainus ), Common Hazel (Corylus avellana) and 
Walnuts (Juglans).- Sorbifolia 22 (4):191-198. 

This anicle continues a series in which trees and shrubs cultivated in the centre of 
Oulu (65 . N, Ostrobothnia ouluensis ) are introduced. Engli sh Oaks (Quercus robu r) 
were planted for the first time in the 1880's . The English Oak has proved hardy in 
favourable sites in Oulu city. 1t is planted only rarely in parks but is seen slighrly 
more often in pri vate garden s . The Sessile Oak (Q. perraea ) was planted in the 1960" s 
at one si te where it has survived but is not growing very well. 

Downy Birches (8erula pubescens) and Silver Birches (8. pendula) , both native 
throughout Finland , are the most cornmonly planted ornamentals in Oulu, having 
been planted since the 1840 ' s. Several cultivars occur but these are rare in cultiva
tion . Other birches cultivated are the Paper-Bark or Canoe Birch (8. papyrifera), 8. 
hwnilis , the Black Birch (8. lenra ) and the Yellow Birch (8. alleghaniensis). None 
of theseis commonly planted. 

Grey Alder (Ainus incana ) and Common Alder (A. glurinosa), also native in 
Finland, are occasionally planted. The Grey Alder also grows naturally in the centre 
ofOulu. A cut-leaved variety , A. incana "Laciniata' has been in cultivat ion since the 
1910's but it grows only at one site today. The Green Alder (A. viridis) was planted 
for rhe first time in the 1970" s ,. but it is known only at two nearby places. 

The Common Hazel (Corylus avellana) and the Butter Nut (Juglans cinerea) have 
been culti vated since the 1890' s and 1970's. respectively. These are not especially 
hardy and they are very rarely planted in the centre of Oulu. 

Henry Väre , Viilkkylä 4 8 15. 90100 Oulu 

Artikkeli on jatkoa Sorbifoliassa vuon
na 1990 alkaneelle kirjoitussarjalle 
Oulun koristepuista ja -pensai sta (Väre 
1990). Kaupungin tilikirjojen mukaan 
Oulun pui stoihin on istutettu koi vuja 
(Betula) jo 1840-luvulla (Hautala 
1975). Raudu skoivu (B. pendula) ja 
hieskoivu (B. pubescens) ovat nykyi sin 
yleisimmät lehtipuut Oulun puistoi ssa. 
Rauduskoiv un lajikkeita on istutettu 
eräille puistoalueille, ja tunturikoivua 

(B. pubescens subsp. czerepanovii ) 
kasvaa Paratii sisaarella sekä Oulun yli
opiston kasvitieteellisessä puutarhassa 
Linnanmaa lla . Hieskoivun punalehtis
tä muotoa, punakoi vua (f. rubra) 
(Kauppi & Ulvinen 1989) on istutettu 
Ainolanpui toon vuonna 1989 viisi 
ta inta , jotka ovat toi s taiseksi menesty
neet hyv in. Punakoivua o n istutettu 
myös Limingan A1a-Ke tilän arboretu
miin vuonna 1990. 
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Puistoihin ja katujen varsille on istu
tettu tervaleppiä (Alnus glutinosa) ja 
harmaaleppi ä ( A. incana), edellistä 
hieman enemmän. Kummatkin laj it 
esiintyvät luonnonvaraisina Oulun seu
dulla , tervaleppä on kuitenkin täällä 
Keski -Suomessa jo harvinaine n. Lep
pien lajikke ista vain sulkaharmaa lep
pää (A . incana ' Lac iniata') on istutettu 
Ouluun , Ainolan pui stoon. 

Metsätammi (Quercus robur) kestää 
suoj aisill a kasvupaikoilla Oulu ssa, 
mutta pui stoihin s itä on istutettu va in 
vähän. Yks ityi spihoi ssa tammea kasva
tetaan hie man e nemmän. Muut k irj oi
tuksessa ma initut puut ovat erittäin 
harvinai sia , lähinn ä Kiikkusaaressa, 
vanhassa Oulun y liopi s ton kasvitie
teelli sessä puutarhassa, kasvavia. Ou
lun Pohj anm aalla vi lj e ll yn pyöki n (Fa
gus sylvatica; Hämet-Ahti ym. 1989) 
kasvupaikkaa en tunne. 

Quercus robur, metsätammi 

Asessori Wes terlund kasvatti tammea 
Pukin tilalla (Väre 1986) lähellä Oulua 
vuodesta 1882 lähtien. Vuonna 1896 
siinä oli muutamia terhoja (Elfving 
1897). Tammea kasvatettiin myös 
eräillä Oulun lähistöllä s ijaitsevilla hu
vi loilla (Borenius 1892). Zidbäck in 
( 1893) mukaan tammi kasvo i Oulussa 
pensasmai sena. Hietasaaresta on vuon
na 1930 kerätty tamminäyte Oulun yli
opiston kasv imuseoon (OULU). Tam
mea on kasvatettu Oulu ssa 1880-lu vun 
lopulta alkaen (Parvela 1932) . Oy. Lii
ton pihalla kasvoi vuonna 1925 kah
deksan metrin korkuinen puu (Parvela 
1930). Tammi siis menestyi hyv in Ou
lussa jo tämän vuosisadan alussa, to
dennäköi sesti kuitenkin vain suojai sil
la kasv upaikoilla . OULU:n vanhimmat 
näytteet (kerätty vuosina 1926j a 194 1) 
ovat kuperalehti stä muunnosta var. pu
berula , vuoden 1926 näyte Kauppu
rienkatu 7:n pihalta. En ole nähn yt ky-
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se istä muunnosta Oulussa - tosin en 
ole si tä erikseen tarkkaillut. Muunosta 
var. puberula kasvaa Ala-Kestiiän ar
boretumissa Lirnin gassa kaksi puuta, 
joiden korkeus on 8-9 m. 

Tammea kasvaa nyky isi n va in kol
mella puistoalueella. Madetojanpuis
tossa on 12-metrinen puu, j ossa on ol
lut jonkin verran kuivia oks ia 1980-lu
vull a. Parati isisaa re ll a kasvaa kahdek
sanmetrinen tammi, jonka kasvu on ol
lut hyvä , ja Kiikkusaarella on kuusi
metrinen tammi , jonka ylimpiä oks ia 
paleltui talvella 1984-85. Kiikkusaa
ren tammi vaurioitui kovina pakkastal
vina 1984-86 ja vuosina 1987-89 sen 
lehdet puhkesivat vasta kesäkuun lo
pulla, hu omattavas ti myöhemmin kuin 
viereisellä Parat iisisaaren puulla. Kiik
ku aaren tammi on i tutettu vuonna 
1965 tai 1970 ja Paratiisisaaren tammi 
vuo nna 1967. 

Oululaisessa lehdessä tehtiin vuonna 
1986 tammikysely, johon saatujen vas
tausten tiedot yksity ispihoill a kasva
vis ta tammi sta on koottu taulukkoon 1. 
Taulukossa on ilmo itettu myös muut 
Oulun keskusta-alueella kasvavat tam
met. Taul ukossa mainittu Äimäraution 
puu on tehnyt terhoja useana vuo nna. 

e ovat itäneet hy vin j a niitä o n jaettu 
eri puolille Pohj o is-Suomea (Rit va Hil
tune n, suull .). T ammea o n istute ttu 
myös Ala-Kestiiän puistoon (Arvo la 
1987). 

Q. petraea, talvitammi 

Kiikkusaaressa kasvaa matala , moni
oksainen talvitammi suoj aisessa pai
kas a kasvihuoneiden vä li ssä. Puu o n 
i tutettu 1960-luvulla, ja se on nykyi-
in noin kolmen metrin korkuinen. Tal

vitammi on äilyny t hengissä lumjrajan 
yläpuolella, mutta sen kasvu ei ole ko
vin nopeata. Sen lehtiä on joskus infek
to inut tammenhärmä (Mic rosphaera 
alphiroides). 
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Taulukko 1. Oulun tammia, kasvupaikkoja , mää
riä ja arvio ituja pituuksia vuosina 1986-1991. 

Table 1. Sites of cultivated Eng li sh Oaks (Quer
cus robur) , number of trees and their heights 
es timated between 1986-1991. 

Paikka 
site 

Alppi Ia, Varsitie 22, istutertu 1968, 

Kpl Pituus 
no height 

(m) 

taimi tuotu Siuntiosta 1 6 

Haapalehto, Myllyojantie 9 2 4 

Haapanatie II , nuorempi kuin edel-
linen ? 

Hankasentie 16 , istutettu 1976, tai-
mi tuotu Imatralta 2 2.5 

Hietasaari , Kesäkoi i 1 6 

Hietasaari , Kutterinkuja 2 7 

Inti ö, hautausmaa 10 

Karjas.ilta, Kaukovainiokatu, istu-
tettu 1966, tuotu Turusta terhona 2 4 

Karjasilta, Summantie II, istutettu 
1966 3 

Ki ikkusaari 6 

Kontinkangas, sairaalan pihalla 6 

Laivurintie 6, istutettu 1984, taimi 
tuotu Göteborgista < 1 

Madetojanpuisto 12 

Merimiehentien kulma ? ? 

Nuottasaarenkatu 2, istutettu 1951 , 
taimi tuotu Oulunsuusta, Kajaanin-
tie 127:stä, ent. Renvallin puutar-
hasta 10 

Oulunsuun vanhan sairaala-alueen 
W-puoli 7 

Paratiisisaari 8 

Rautatieaseman puisto 5 

Rautatiekatu radan kohdalla 2 3, 4 

Toppilan mylly , Vaasan konttorin 
piha, tuotu Lohjalta 5 

Tuira, Koskitie 15 3 

Tuira, Rautatieasema 7 

Äimärautio 23, istutettu 1946 8 
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Betula pendula, rauduskoivu 

Seuraavassa tarkastellaan ainoastaan 
rauduskoivun viljelylajikkeita. Elfving 
( 1897) ei mainitse rauduskoivua tai sen 
lajikkeita Oulusta ja Parvela (1930, 
1932) tuntee vain taalainkoivun (' Da
lecarlica '), jota is tutettiin pui stoihin 
1900-luvun alussa. Koska raudu skoi
vun liuskalehtisiä muotoja ei ole help
po tunni taa, ei ole täysin varmaa, onko 
kyseessä ollut juuri taalainkoivu. Ou
lun puistoissa kasvavat vanhat raudus
koivun liu skalehtiset muodot ovat loi
maankoivua (f. crispa). 

Oulussa viljellään nykyisin seuraa
via rauduskoivun muunnoksia, muoto
ja tai lajikkeita: loimaankoivu , riippa
koivu ('Tri stis'), kyynelkoivu ('Yo un
gi i ') ja visakoivu (var. ca relica) . Niitä 
kasvaa lähinnä kaupungin puistoalueil
la. Katujen varsilla tai yksityispihoilla 
en ole niitä havainnut. Kokemukses ta 
olen kuitenkin huomannut, että liuska
lehti s ten rauduskoivujen ohitse on 
helppo kulkea havaitsematta niitä. 
Pirkkalankoivu (f. bircalensis) kasvoi 
Yälivainiolla Sirppitie 13:n pihamaal
la. Se oli istutettu vuonna 1972, mutta 
vuonna 1985 Sanna-myrsky katkoi sii
tä suuria oksia ja se kaadettiin samana 
vuonna noin kuuden metrin korkuise
na. Vaikka en ole tavannut pirkkalan 
koivua Oulusta, sitä kasvaa nykyisin
kin e imerkiks i Oulun lähi stö llä Kem
peleessä yksity isp ihalla . 

Loimaankoivua kasvaa seuraavissa 
puistoissa: Paratiisisaari , Ki ikkusaari 
(kuva 1) Hupisaaret ja Madetojanpuis
to. Paratii sisaaren loimaankoivut on is
tutettu vuosina 1965 (yksi puu) ja 1973 
(kaksi puuta) ja Hupisaarten puut (heti 
Kiikku aa ren pohjoi spuoli se lla nur
mella) vuonna 1988. Kiikku saaren 
pohjoisreunassa kasvaa kaikkiaan neljä 
noin 15 m korkeata loi maankoi vua. 
Madetojanpuiston loimaankoivu on 
nyky isin noin kymmenen metrin kor-
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Kuva 1. Loimaankoivu Kiikkusaaren leikkiken
tän län sipuolen nurmikolla 16. YI.I988.- Valo
kuvat Henry Yäre. 

Fig. 1. Be111/a pendu/a f. crispa growing at Ki ik
kusaari, 16 June 1989. - Ali photographs by 
Henry Yäre. 

kuinen ja se on kasvanut paikallaan jo 
kauan (Tauno Ulvinen suull.). 

Riippakoivu kasvaa ainoastaan Otto 
Karhin puistossa ja kyynelkoivu Kiik
kusaaressa kasvihuoneiden pohjois
puolella (kuva 2) sekä Otto Karhin 
puistossa. Kiikkusaaren kyynelkoivu 
on istutettu vuonna 1971 ja se on ny
kyisin noin neljän metrin korkuinen. 
Lisäksi kyynelkoivua kasvaa Ala-Kes
tiiän arboretumissa Limingassa (Arvo
la 1987). Ala-Kestiiän kolmimetrinen 
puu kasvaa tosin sateenvarjomaisesti. 
Visakoivu kasvaa seuraavi ssa oululai
sissa pui stoissa: Toivonie mi , Lohipa
donniemi , Linnansaari ja Kiikkusaari 
(Nokelainen 1988). Lohipadonniemel
lä kasvaa useita puita parkkipaikan ym
pärillä ja Linnansaaren eteläosassa koi-
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me neljästä kuuteen metrin korkuista 
puuta. Kiikkusaaren visakoivut (kaksi 
puuta) on istutettu leikkikentän itälai
dalle vuonna 1965. 

B. papyrifera, paperikoivu 

Paperikoi vua kasvaa Lyö tynpuistossa 
ja Hoilihaanpui stossa ( okelainen 
1988). okelaisen ( 1988) mukaan Hoi
lihaanpui ston paperikoivut ovat muun
nosta humilis . Kukkiv asta näytteestä 
määritettynä puu osoittautui kuitenkin 
tunturikoi vuksi (det. Leen a Hämet-Ah
ti ). Kaksi paperikoi vua on li säks i istu
tettu vuonna 1964 Kiikkusaaren leikki
kentän länsilaidalle (kuva 3). Paperi
koivua viljellään myös Ala-Kestiiän 
arboretumi sa. 

Ku va 2. Kyynelkoivu Kiikkusaaren kasv ihuonei
den pohjoi spuo lise lla nurmikolla 12 .liT . I988. 

Fig . 2. Bewla pendula ' Yo ungii' g rowi ng at 
Kiikkusaari , 12 March 1988. 
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Kuva 4. Betu /a humilis 
"alppikukkuloiden'' ta
kana Paratii sisaare lla 
15.VIII.l989. 

Fig . 4 . Beru la humilis 
growing at Paratii s isaa
ri , 15 September 1991. 

Muut koivut 

Paratiisisaarella alppikukkuloiden ta
kana kasvaa yksi puolitoistametrinen 
euroopanpensaskoivu (B. humilis) (ku
va 4). Pensas on istutettu 1970-luvun 
alussa. Paratiisisaaressa kasvaa myös 
kaksi kaksimetristä sokerikoivua ( B. 
lenta) maakuntamuseon puoleisella si
vustalla. Ne on saatu Ouluun Metsän
tutkimuslaitokselta siemeninä vuonna 
1982. Sokerikoivu on istutettu nykyi
selle paikalleen vuonna 1989. Kiikku
saarella kasvaa kolmemetrinen kelta
koivu (B. alleghaniensis) kasvihuonei-
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Kuva 3. Paperikoi vu 
Kiikkusaaren leikkiken
tän län s ipuolen nurmi
kolla 16. VI.1988. 

Ku va 3. Betula papyrife
ra growing at Kiikkusaa
ri , 16 June 1988. 

den pohjoispuolella kyynelkoivun vie
ressä. Ainolanpuistossa kasvaa 10 koi
vua, jotka on varustettu nimilapulla B. 
mandschurica. Puiden korkeus on 5-6 
m, niiden lehdet muistuttavat raudus
koivun lehtiä , mutta oksat ovat erittäin 
tiheästi hartsinystystyiset. Koivut eivät 
kukkineet kesällä 1991. Ne on istutettu 
ilmei sesti 1980-luvun lopulla. 

Ala-Kestiiän arboretumissa Limin
gassa kasvaa pirkkalankoivu, taalain
koivu ja kivikoivu (B. ermanii) . Pirk
kalan- ja taalainkoivu on istutettu 
vuonna 1950 (Arvo Ja 1987). Martti 
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Ohenoja kasvattaa kotipuutarhassaan 
Kiimingissä useita koivulajeja. Seuraa
vassa luettelossa hänen is tutuksistaan 
on lajinimen perässä suluissa mainittu 
siementen itämisvuosi ja puiden nykyi
nen korkeus, jonka Martti on arvioin
nut talvella l99l. Keltakoivu (1979, 50 
cm, kantove a), kivikoivu (1979, 200 
cm), B. grossa (1980, 600 cm), B. mid
dendorffii ( 1982, 130 cm), B. ovalifolia 
( 1979, 180 cm), B. platyphylla var. ja
ponica ( 1980, 600-700 cm). 

Alnus incana f. laciniata, sulkaharmaa
k!ppä 

Sulkaharmaaleppä on kasvanut Aioo
lanpuistos sa jo 1910-luvulla (Parvela 
1930). Noin 15-vuotiaana se oli 3.5 m 
korkea ja ympärysmita ltaan 25 cm. Ai
nolanpui stossa kasvanut liu skalehtinen 
leppä kaatui Sanna-myrskyssä vuonna 
1985 . Kaupunginpuutarhuri Toivo en 
mukaan kyseessä olisi ollut ulkaterva
leppä (A . glutinosa ' Laciniata '). Kiik
ku aarella kasvavassa ulkaharmaa le
pässä (kuva 5) on jo kauan ollut ulka
tervalepän nimilappu, ja on todennä
köi stä , että Ainolanpuiston puu oli 
myös sulkaharmaaleppä, mahdolli ses ti 
sama puu jonka Parvela (1930) havait-
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si . Kiikkusaaren sulkaharmaaleppä 
vaurioi tui myös Sanna- myrsky sä, ja 
si tä jouduttiin le ikkaamaan. Sulkahar
maaleppä on kuitenkin toipunut hyvi n, 
j a se on nykyisin noin 6 m korkea. Sul
kaharmaaleppä on istutettu Kiikku saa
reen vuosien 1967 ja 1969 vä li senä ai
kana (Oulun yliopiston kasvitieteel li
sen puutarhan arki sto). Sulkaharmaa
leppi ä kasvaa myös Ala-Ke tilän arbo
retumi a Liminga sa. ii tä vanhin on 
i tutettu vuonna 1970 (Arvola 1987). 

Muutlepät 

Paratii isaarella "alppikukkuloide n" 
pohjoi reuna a on ka vanut pensas
leppä (A. viridis). Se on i tute ttu vuon
na 1970 Olde nburg ista, Sak a ta saa
duista iemenistä. Tätä kantaa on 1980 -
luvun alussa siirre tty ka v iti e tee lli seen 
puutarhaan Linnanmaalle ystemaatti
seen o astoo n. Ke äll ä 1991 e n onnis
tunut löytämään Parat ii i aaren pen-
a leppää. Maakuntamu eon taakse, 

Ainolanpuiston ja Kii kku aaren väli
sen illan molempiin päihin, on i tute t
tu pen asleppiä vuonna 1990 jo lloin 
ne olivat jo noin 60-70 cm korkeita . 

Ala-Kestiiän arboretumi a (A rvoJa 
1987) ja Martti Ohenoj an kotipuutar-

Kuva S. Sulkaharmaa
leppä Kiikkusaaren kas
vihuoneiden eteläpuolel
la ankkalammen reunas
sa IS.V l.l 989. 

Fig. 5. Alnus incana ' La
ciniata· growing at Kiik
kusaari , 1 S June 1989. 
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hassa Kiimingissä kasvaa A. sinuata . 
Laji on menestynyt hyvin kummassa
kin paikassa. Kiimingin nykyi sin noin 
160 cm:n korkuinen pensas on kasva
nut vuonna 1980 itäneistä s iemeni stä. 
Versot kärsivät tal visin pakkasista jon
kin verran, mutta uu siutuvat j okseen
kin hyvin. 

Corylus avellana, euroopanpähkinä
pensas 

Euroopanpähkinäpensasta on viljelty 
Oulun pui s toi s a 1890-luvulta alkaen 
(Lei viskä 1894 , Parvela 1932). Toden
näköi ses ti se on ollut tuolloin hyv in 
harvinainen , koska Elfving ( 1897 ) ei 
sitä Oulu sta mainitse. Euroopanpähki
näpen sas kasvoi pen sasmai sena no in 
1.5 metrin korkui seksi lumensuoj assa. 
Talve lla 1929 sen latvat paleltui va t pa
hoin (Parvela 1930). 

Euroopanpähkinäpensasta kasvaa 
nykyi sin Ainolanpuistoss a ja Kiikku
saaressa. Ainolanpuiston eteläpuolelle, 
Plaatan aaren vastaiselle sivusta lle , 
pensas on istutettu vuonna 1964. Eu
roopanpähkinäpensasta kasvaa myös 
maakuntamuseon pohjoispuolella. Ou
lun yliopiston kasvitieteellinen puutar
ha istutti Ki ikkusaaren pen saat vuonna 
1965. Euroopanpähkinäpensaat ovat 
se lv iytyneet talvista hyvin ja ovat ny
kyi s in nelj än-viiden metrin korkuisia. 
Euroopanpähkin äpen sas kasvaa myös 
Al a- Kes tiiän arboretumissa Limingas
sa (Arvo la 1987) , mi ssä se on kuitenkin 
menestyn yt huonosti . 

] uglans cinerea, amerikanjalopähkinä 

Amerikanjalopähkinä kasvaa ainoas
taan Kiikkusaarella: yksi puu leikki
kentän pohjoi slaidalla j a toinen itä lai
dall a unkarinsy reenien lomassa. Oulun 
yliopiston kasv itieteellinen puutarha 
istutti puut vuonna 1970, ja ne ovat 
tällä hetkellä noin 4 ja 7 m korkeat. 
Kiikkusaaren toinen puu (leikkikentän 
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pohjoi slaidalla) ei vastaa tuntomerkeil
tään täysin Hämet-Ahdin ym. (1989) 
lajikuvausta . Hedelmä on pitkulainen 
kuten pitää (puu teki hedelmiä ensim
mäisen kerran vuonna 1989), mutta 
lehdyköiden laitahampaat eivät siirota. 
Linnanm aalla Oulun yliopiston kasvi
tietee lli sen puutarhan sys temaatti sessa 
osastossa kasvaa mantsurianjalopähki
nä (1. mandshurica), joka on siirretty 
Kiikku saaresta puutarhan muuton yh
te ydessä. Mantsurianjalopähkinä kas
vaa myö s Martti Ohenojan kotipuutar
hassa Kiimingissä, mutta se ei ole me
nestynyt erityisen hyvin , sekä Ala-Kes
tiiän arboretumi ssa Limingassa (Arvo
la 1987). Ala-Kestiiän kaks i puuta ovat 
n. 2.5 m korkeita ja hyvän näköi s iä. 

Muut jalopähkinäkasvit 

Kiikkusaarella kasvihuoneiden välissä 
kasvaa jokin jalopähkinäkasvi, joka oli 
nimetty aie mmin jumaltenpuuksi (Ai
lanthus altissima). Kaupungin puutar
haosasto n arkiston mukaan se on j a
paninsiipipähkinä (Pterocarya rhoifo
lia). Pen sas ei ole kukkinut, mutta kas
vulli sten osien tuntomerkit sopivat ja
panin siipipähkinään, joten sitä voidaan 
alustavasti sellai sena pitää. 
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C. F . Mennander ( 17 12- 1786) oli moni puo
li ses ti oppinut mies. Hän sai luonnontieteelli s
tä yksity isopetusta itseltään Car l v. Li nneltäja 
esittikin ensimmäi senä Suomessa Linnen uu
den luokituksen opettaessaan kasv itiede ttä 
T urun Akatemiassa . Myöhemmin hän oli Aka
temi assa mm . fys iikan professorina. Turun 
pii spaksi Mennander vihittiin vuonna 1757 j a 
Ruots in arkkipiispaksi vuo nna 1775. Mennan
der a lo itti rakennu s- j a is tutu työt Ala-Lemu -
sa vuonna 1765 . Hän itse o li tuo lloi n Tukhol
massa va lti opäivillä, j a puuta rhan perustamis
ta valvoi Pehr Kalm. Kalmin va ikutus luulta
vas ti näkyi myös hyvin vo imakkaana puutar
han suunnite lussa. Kalmhan o li ensimmäis iä 

SORBIFOLIA 22(4) 1991 

Parvela, A. A. 1932: Oulun läänin viljelyskasvit , 
niiden historia ja nykyinen levinneisyys . II. 
Erikoisosa. -Ann. Bot. Soc. Vanamo 2:1 -
143. 

Väre, H. 1986: Koristekasveja vuosisadan takaa . 
-Oulun Luonnonystäväin Yhdistys ry. , tie
dotuksia 11:19-22. 

Väre, H. 1990: Oulun kaupunkialueen koriste
puut ja -pensaat. 1. Havupuut. - Sorbifolia 
21:5-20 . 

Zidbäck, H. S. 1893: Uppgift öfver fyndorter 
företrädesvi s i norra Österbotten för e tt anta l 
vilda växter funna åren 1887-91.- Käsikir
joitus, Helsingin yliopiston kasvimuseo. 

puutarhatalouden puolestapuhujia Suomessa. 
Myö Turun Akatemian kemian professori 
Pehr Adrian Gadd edisti puutarha-ajatuksen 
leviämis tä samaan aikaan- hän mm. ki rjo itt i 
ensimmäisen suomenkielisen puutarhakirja n 
vuonna 1768- joten varmaanki n myös hänen 
vaikutuk ensa tuntui Ala-Lemu sa. 

Elettiin hyödyn aikakautta, joten painopis te 
Mennanderinkin puutarhassa o li a luks i hyöty
kasve issa : Ala-Lemussa kasvate tti in mm . 
omenoita, k irsiko ita, luum uja, kri iku noi ta , 
pää rynöitä, viinimarjoja ja karviaisia sekä mo
nenlaisia keittiökasveja. Kasvien koristear
voakaan ei unohdettu: marjapensaita (!)ja leh
mus ta ilmeises ti kasva tettii n leikattu ina pen
sasaitoi na, pihasyreenistä saatett iin myös 
muotoi ll a leh tihuv imaj a. Kaikes ta s iitä, mitä 
Ala- Lemussa Mennaderi n a ikana kasvate ttiin , 
e i o le täsmäll istä tietoa. Monipuolis ta puuta r
haharrastu jo tuo llo in kuitenkin oli, ja erityi-
esti ke itt iö-, ryyti- ja rohdoskasviva likoi ma 

o li laaja. 
Mennanderin j ä lkeen Ala-Lemu n puutarha 

on kokenut monenl a isia vai he ita . Kartan o 
vaih toi omis tajaa useaan kertaan . Puutarhas ta 
kuitenki n pidettiin edell een hyvää huo lta . 
Vuonna 1808, Suomen sodan a ikana, A la- j a 
Yl i-Lemun alueella käyt iin Lemun tais telu 
R uots in ja Venäjän sotajoukkojen vä lill ä. 
Tuonaika isen tykkikumm un jäännökset ovat 
kartanon al ueella ede lleen nähtäv issä. A rmfel
tie n aikana v. 19 10-1922 ti la lla o li 4 000 
omenapuu n hedelmätarha. Vie lä 1930- lu vulla 
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sanotaan kahden a lkuperäi sen, Mennaderin ai
kaisen omenapuun tehneen hedelmää. Tal vi 
sotata lven kovat pakkaset tekivät tuhoj aan he
delmätarhassa, mutta tilalle istutettiin 2 000 
uutta tainta . Tuohon aikaan tila oli J. E. Sund
strömin hallussa . Vielä 1960-lu vun alussa 
Ala-Lemu kuului Kaarinan suurimpien maati
lojen joukkoon. Turun kaupunki osti kartanon 
1960-luvun lopu ssa . Tästä vuoteen 1982 puu
tarha jäi hoidotta . Silloin kartano vuokrattiin 
Varsinais-Suomen Ka nsa llissäätiölle , joka a l
koi uudelleen kunnostaa sekä rakennuksia että 
puutarhaa. 

Kartanon nykyis in I I hehtaarin puutarhas
sa on merkkej ä y li kahden vuosisadan aja lta. 
Alkuperäistä , piispa Mennaderin aja lta säily
nyttä ei liene enää kovin paljoa. Jokin metsä
lehmusvanhus saattaa yhä olla j ä ljellä Men
nanderin istutuksista. Siperianhernepensas, 
pajuangervo, terttuselja ja pihasyreeni voivat 
edelleen olla alkuperäistä kantaa. Myös vi lli y
tynee t ruohovartisetkoriste-ja hyötykasvit se
kä mone t vanhan ku ltuurin se ura lais lajit ker
tovat omaa kieltään ta rkaavaiselle havainnoit
s ijalle. 

Yll ä" kuvattu Ala-Lemun kartanon puutar
han " pikahistoriikki " on poimittu Liisa Tuo
men opasvihkosesta. Oppaassa on kerrottu tii
viisti, mutta kuitenkin riittävän laajast i - j a 
mi elenkiintoi sest i - kartanon ja sen puutar
han va ihe ista. Vihkosessa e i ole kartanon ny
kyisen puutarhan istu tuska m aa eikä laji luette
loa; uu si n karttapiirros perustuu vuodelta 
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195 8 peräisin olevaan ilmakuvaan. Sen sijaan 
se on mainio katsaus kartanon ja sen puutarhan 
hi storiaan ja mielenkiintoinen johdatus hyö
dyn a ikakauden puutarhasuunnitteluun. Opas 
on AS-kokoinen, painettu hyvälle, kiiltävälle 
paperille ja kuvitettu väriva lokuvin ja piirrok
s in. Tällainen opas pitäisi tehdä kaikista 
maamme vanhoista kartanopuutarhoista , jois
sa kulttuurihistoria ja puutarh av ilje lyn histo
ria kohtaavat! - Mikko Piirain en 

Ala-Lemun Kartanon 
Puutarha 

- historiaa ja nykypäivää 

Vuosiko kous 26 .2. 1992 

Dendrologian Seura- Dendrologiska Sällskapet ry :n sääntömääräinen 
vuosikokous pidetään Helsingissä , Säätytalossa . Snellmaninkatu 9-11 , 
keskivi ikkona 26.2 .1992 alkaen klo 18.00. 

Ohjelma: 

• Vuosikokousasiat 

• Niilo Karhu : Mittamiehen havaintoja Suomen paksuimmista 
puista 

• Vuoden puu -juliste 

Tervetuloa! 
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Pähkinäpensaan (Corylus avellana) ja tammen (Quercus 
robur) ravintokäyttö Suomessa esihistoriallisena aikana 

Jukka Luoto 

Luo to, J. 199 1: Pähkinäpensaan (Corylus avellana) ja tammen (Q uerc us robur) 
rav intokäy tt ö S uo messa es ihistor ial lisena aikana . (The prehistoric use of the haze l 
(Corylus ave ll ana) and the English oak (Quercus robur) a food in Finland. -
Sorbifo li a 22(4):200-205 . 

T he author lists prehistoric findings of hazelnut (Corylus al'ellana) and acorns 
(Quercus robur) from archaeological excavation in Finland. During the Stone Age 
hazelnut s as we ll as acorns were col!ected as food. The most intensi ve use was 
a ro und 2600-2000 BC. This is s trange, because both the archaeological and paleo
eco log ica l ev ide nce support an ear lier dating. i.e. before 2900 BC. During the l ro n 
Age (50- 11 50 AD) haze lnuts were put in graves for religious reasons . The findings 
of aco rn s in the Stone Age burial ground of Kilteri. Vantaa indicate the same. 
Evidence of the use of hazelnuts and acorns on the southern coast of the Baltic Sea 
is s imilar to that found in Finland. 

Jukka Luoto, Vähä- Hämeenkatu 15 A 18. 20500 Turku 

Hu omi o Suomen a rkeo logisilta kai 
va uks ilta löyde tyssä ka via ineksessa 
o n kiinnitetty j äännök iin , j otka ke rto
va t v ilj e ly taloudesta. On kuitenkin se l
vää , e ttä ihminen on käyttänyt kasv ira
vintoa runsaas ti jo pyy nti as tee ll a el äe -
sään , sill ä ihmi se limi stö voi va in ää ri
tapauksissa mukautu a tul emaa n to i
meen pe lkäs tää n e lä inkunn an tuo tte il
la. 

Kerä ill y n kasv irav inn on se lvitte lyä 
va ike uttaa sä ily ne iden jäännös ten 
niu kkuus. Siitepö lyana lyys in ke ino in 
keräi lyä tuskin voidaa n osoittaa, j a ku n 
se o n huo mattavalta os in kohdi stunut 
muihin kuin hyv in sä ilyv iin j a he lpos ti 
lajill een tunni s tettav iin s iemeniinj ajy
viin , ei tutkimuksell a o le käy te tt äv is
sään mi tää n se lkeä tä ke räil ystä ke rto
vaa lähde ttä. Suome n a rkeo logiseen 
löydöstöön sisä ltyy kuite nk in se lviä 
osoituksia s iitä, että a in ak in ka hden 
puu va rti sen kasv in , pähki näpe nsaa n 
(Cory lus avellana) j a tammen (Quer
cus robur), hede lmi ä o n käy tett y ravi n-

nok i . Kolmas a rmas ti ravi nnoks i ke
rätty kasvi on nyttemmi n a luee lta mme 
häv innyt vesipähk inä (Trapa natans), 
joho n mm. Veikko Valovi rta (195 7) j a 
Marj att a Aalto ( 1982, 1983) ova t kiin
nitt änee t huo mi o ta. 

Pähkinä pensas 

Päh kinä n kuore n paloja ta i koko nais ia 
pähk inöitä on löydetty yhtee nsä 59 ar
keo logise lta löytöpaika lta ( taul ukko 
1). Kanasta (kuva 1 ), joho n on merkit
ty näiden pähki nälöytöjen pa ikat käy 
myös ilmi pähki näpen aan nykyisen ja 
muinaisen levi nneisyyden pohj o israj a 
(Hämet-Ahti 1988, Sal mi 1963). Sen 
mukaan kaikki arkeo logiset hava inn ot 
sijo ittuva t, htä poikkeus ta lukuunotta
matta (7. Kemijärvi, Haver i) pähkin ä
pensaan nykyi elle ka vualuee ll e. Yrjö 
Vasari (1962) on tavan nu t u e ista poh
joi i ta suonäytepi lare is ta, joi ta kaksi 
sija it ee Have rin asuinpaikan läheisyy
de sä, pähkinäpensaan iitepölyä ( l -
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2 %), jonka hän on kuitenkin tulkinnut 
eteläisemmiltä alueilta sinne lentä
neeks i. Haverin subfoss iilinen pähki
nälöy tö antaa mahdollisuuden toisen
laiseen tulkintaan, mitä tukee se, ettei
vät muut jalot lehtipuut ole olleet täällä 
täysin tuntemattom ia. 

Arkeologisesti Suomen subfoss iili
set pähkinälöydöt vo id aa n jakaa kah
teen ryhmään: kivikautisiin (4200-
lOOO e Kr) asui npaikkalöytöih in , joissa 
on lu kuis ia, useimmiten vähäisiä päh
kinänkuoren palasia Uoskin Suomen 
man tereelta on löydetty myös joitakin 
yksi tt äisiä pähkinöitä), ja rautakauti
siin (50- 1150 jKr) kalmistolöytöihin, 
joissa pähkinäitä tai niiden kuoren kat
ke lmia on löydetty va in muutama kus
sakin. Ensin mainitussa tapauksessa 
kysymyksessä ovat kiistatta ruu an täh
tee t. Toisen ryhmän pähkinöillä on ol
lut jokin uskomuksiin liittyvä merki
tys. Tämä käy se lvimmin ilmi Köyliön 
Köyliönsaaren (taulukko 1 :50) haudas
ta, jossa kaksi pähkinää oli kätketty 
rasian sisään. Tapa panna muutamia 
pähkinäitä vai naja ll e mukaan on laajal
le levinnyt. Tunnetuin es imerkki tästä 
tavasta on norjalainen Osebergin vii
kinkilaiva, jonka mukana Åsa-niminen 
viikinkikun nin gata r on haudattu 
(Holmboe 1927). 

Pähkinälöytöjen ajallinen suhde 
pähkinäpensaskasvustoihin 

Hu om io arkeo logisissa ajoituksissa 
(taulukko 1) kiintyy siihen, että päh
kinää ei näy käytetyn ravinnoksi me o
liittisella kivikaude ll a (7300-4200 
eKr) eikä runsaammin vie lä neoliitti
sen kauden alkupuolell lakaan , sillä 
vastajoskus vuoden 2600 eKr tienoilla 
pähkinälöydöt tulevat yleisik i. Tämä 
on outoa iksi että pähkinäpen aan tie
detään ilmaan tuneen Suomeen jo 7000 
eKr, ja että en kasvulle oli edu lli sim
mat olosuhteet 5900-2900 eKr. Pähki-
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nän ravintokäyttö näyttää siis sattuvan 
aikaan, jolloin pähkinäpensaskas vustot 
oli va t harvenemassa. Näin näyttää ole
van asian laita myös Itämeren ete läran
nikolla nykyisen Kaliningrad in alueel
la, jossa Skandinavian ja Pohj ois-Sak
san tapaan voidaan havaita muut puu
vartiset kasvit ohittava pähkin äpen
saa n s iitepölyjen määrän kasv u jo var
hai el la lämpökaudell a (5900 eKr) 
(Gro 1 939). Pähkinän näin myöhäi
nen käyttö ravinnoksi on outoa senkin 
vuoksi, että kasviravinnolla tiedetään 
olevan pyyntiasteella olevalle väes töl
le sitä suu rempi merkitys, mitä lämpi
mämpi ilma to on (Lee 1 968). Tämän
kin mukaan pähkinän keräilystä kerro
vien havaintojen olettaisi keskittyvän 
lämpökaudelle (5900-2900 e Kr) e ikä 
tätä myöhempään aikaan (Lee 1968, 
Gräsl und 197 4 ). 

Olen esittänyt arvelun (Luoto 199 1 ), 
että pähkinä kaikesta huolimatta mer
kit isi ko rviketta merestä saadu ll e riis
talle. Meren suolapitoisu ud en vähene
minen olisi pienentänyt ennen muuta 
hyljesaaliita niin, että ihmisen oli pak
ko etsiä ravinnon lähte itä muualta, mm . 
juuri pähkinästä. Tätä kysymystä ei ole 
kuitenkaan loppuun ast i ratkai tu , mikä 
käy ilmi siitä, että samoi lta paikoilta, 
joilta on löydetty pähkinän kuoria, löy
detään usein myös hylkeen luita. 

Oman kysymyksensä muodostaa 
pähkinän jääminen käytöstä ravinto
kasvina. Taulukon 1 mukaan tämä ta
pahtuu melko yht'äkkiä vuoden 1000 
eKr tienoilla. joskin jokin yksittäinen 
pähkinä sisältyyjokusenrautakautisen 
asuinpaikan löydöstöön. Pähkinällä oli 
vielä 1600-luvulla Ahvenanmaal la 
vientiartikkelin luonne (Soveri 1965). 
Kuitenkin juuri pähkinänkuorien vä
häinen lukumäärä rautakauden löytö
paikoilla osoittaa asuinpaikkojen luku
määrää selvemmin, että niiden merki
ty ravinnon lähteenä oli tuolloin enää 
vahäinen. 
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• Coryfus avellana 

o Quercus robur 
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Kuva 1. Suomen arkeologiset pähkinän pähkylä- ja tammenterholöydöt Suomen Kansallismuseon ja 

Turun yl iopis to n arkeologisten kokoelmien perusteella. 

Fig. 1. The archaeological findings of hazelnuts (Corylus m •el/ana) and acorn (Quercus robur) in 

Finland acco rding to collections of the Finnish ational Museum and the Univer ity of Turku . 

A = Pähkinä pe nsaan nykyi sen levin ne isyyden pohjoisraja Hämet-Ahdin ( 1988) mukaan 1 northern 

limit of the present di stribution of Corylus m •e//ana according to Hämet-Ahti ( 1988). 

B =Pähk inäpensaan muinai se n (subboreaa li en kauden) levinneisyyden pohjoisraja Salmen ( 1963) 

mukaan 1 northern 1 imit of the distribution of Coryi11S al'e/lana during the Late-Quaternary Sub-Boreal 

period accord ing to Salmi ( 1963). 
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Taulukko 1. Suomen esi his toriallisilta löytöpaikoilta tavatul pähkinäpensaan (Corylus avel/ana) 
pähkinä! Suome n Kansa ll ismuseon ja Turun yliopiston arkeologisten kokoe lmien perus tee lla . 

Table 1. Haze l-n uts (Cory l us avel/ana) found in prehistoric habitations in Finl and accord ing to 
archaeo log ica l co ll ec ti ons of the Finn ish National Museum and Univers it y of T urku . 

a . = asuinsija 1 hab itation k . = kal mis to 1 graveyard 

Löytöpa ikka 1 locality 

1. a. Vantaa, Erikas 
2. a. Paimio, Toispuoloja 

aj oitus 1 dating 1 Löytöpaikka 1 loca lity 

-1200 eKr 30. k. Tampere , Vilusenharju 
4200-3550 eKr 31. k. Jomala. Ladugårdslandet 

aj oitus 1 d ating 

1000 jKr 
500-1050 j Kr 
550- 1050 j Kr 
600- 1050jKr 
600- 1050jKr 
600- 1050jKr 
600- 1050 j Kr 
600- 1050 j Kr 
600- 1050 j Kr 
600-1050jKr 

3. a. Kokemäki, Kravinoja 
4. a. Maaria , Jäkärlä 
5. a. Karjaa, Högnäs 
6. a. Va ntaa , Maar inkunnas , 

4200-3350 eKr 
2800 eKr 

3350-2800 eKr 

Stenkulla 2800-2600 eKr 
7. a. Kem ijärvi, Haveri 4200-2000 eKr 
8. a. Askola , alkkila 2500-2000 eKr 
9. a. Mynämäki , Pyheensilta 2500-2000 eKr 

10. a. Geta. Smikärr 2600-1800 eKr 
II. a. Sund, Kolsvidja 2600-1800 eKr 
12. a. L ngbergsöda , Källsven 2600-1800 eKr 
13. a. Långbergsöda , Glami lders 2600- 1800 e Kr 
14. a. Jomala , Jellböle 2600-1800 eKr 
15. a. Humppi la, Järvensuo 2900-1300 eKr 
16. a. Siun t io, Dalama lm 2500-2000 eKr 

. 1300jKr 
17. a. Turku. Kanttorinmäki 2000-1300 eKr 
18. a. Dragsfjärd , Jordbro 2000-1300 eKr 
19. a. Turku. Kärsämäki 2000-1300 eKr 
20. a. Kangasala , Pohtia !V 2000-500 eKr 
21. a. Uskela. Isokylä 300 jKr 
22 . k. Perniö, Tiikkinummi 200-400 jKF 
23. k. Laitila, Palmunen 50-500 jKr 
24. k. Uskela, Palomäk i 200-550 jKr 
25. k. Lemland , Söderby 600-1050 jKr 
26. k. Laitila, Paltti la 700-800 jKr 
27. k. Saltvik , Lagmansby 800 jKr 
28 . k. Lieto, Pitkäsmäki 600-900 jKr 
29. k. Joma la , Gästgivar 900 jKr 

Mag nu s F ri es (1963) j a Irme li Vuo
re la ( 1970) ovat ilmeises ti to isis taan 
riippumatt a es ittänee t aj a tuksen, e ttä 
vilj an v ilj e ly o li si rautakaude n a lu sta 
lähti en sy rj äy ttänyt päh kin än keruun 
rav inno ks i. Ra ivatut pe ll o t o lis ivat he i
dän mukaansa tuhonnee t run saa t päh
kinäpensaska vus to t j a nä in tehnee t tä
män kilpailevan rav inn onhanki nta
muodo n paits i ta rpee tto maksi, myös
kin tuott amattomaks i. To isaa lta pähk i
näpensaan siitepö lyn mää rä vähenee 

32. k. Perniö. Tyynelä 
33. k. Lemland , Mallas 
34 . k. Sund, Tosarby 
35. k. Finström , Bartsgärda 
36. k. Finström, Strömsvik 
37. k. Fin ström. Barnäng 
38. k. Saltvik, Höhagen 
39. k. Jomala , Grinns 
-10. k. Saltvik. Kvarnbacke 
41. k. Eckerö, Åkergården 
42 . k. Hammarland, Torp 
43. k. Maaria , Saramäki 
4-1. k . Eura. Lauhianmäki 
-15. k. Kaerla , Mulli 
46. k. Karkku, Vanhamoisia 
4 7. k. Tyrvää, Kaukola 
-18. k. Fin ström. Mangelbo 
49 . k. Maaria , Virusmäki 
50. k. Köyliö, Köyliönsaari 
51. k. Halikko, Rikala 
52. a. Lieto. Vanhalinna 
53. a. Saltvik. Hjonö 
5-I. a. Eura. Kaullua 
SS . Paimio. Spurila 
56 . a. Jomala. Kyrkbacken 
57. Kangasala , Tiikka 
58. k . Loimaa, Seppälä 
59. Jämsä, Juoksulahti 

800 jKr 
600- 1 050 j Kr 
800-1050 jKr 
800-1050jKr 
800- 1050jKr 
50-IISOjKr 
50- llSOjKr 
50-1150jKr 

500-1 ISO j Kr 
1 000-1 1 50 j Kr 
1050-1150jKr 
1050-IISOjKr 
1000-1370 jKr 
600-1700 j Kr 

1000-1800 jKr 
50-1700jKr 

1150- 1700jKr 
1630jKr 

merkittäväst i j o siirryttäessä subbore
aa li se lta kaudelta subatl antti se lle kau
de ll e (800-500 e Kr) (Salmi 1963), mi
kä itse as iassa sopii edelli siä hava into
ja paremmi n yhteen pähkin än rav into
käytöstä luop um isen kanssa . 

Pähkinän käyttö ravintona 

yky i en Kaliningradin a luee lla ki vi
kaut is ia pähkinänkuo ri a on löyde tty 
niin runsaasti , että on epäilty pähkinä!-
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lä o ll een vi ljan asema (Gross 1939), ja 
samoin vo idaa n o le ttaa o lleen Ahve
nanmaa l! aki n . Ahve nanmaan asuinpa i
koi lt a o n sitä pai tsi löydetty j auhinki
viä. Maasto-o los uhteet e ivä t puhu aina 
vi ljan v iljely n pu olesta. Tästä h uoli
ma ttaja uhinki viä e i o le ha luttu ym mär
tää kerä il ytuotte ide n, vaa n vi ljan jau
hamisee n käyte tyiks i. 

Ahvenanmaan nyky isten pähkin ä
pensaskasvu stojen perustee lla on tehty 
arv io (L indqv ist 1988), jonka muk aa n 
saaren rautakaut inen väestö on hyv in
kin voinut tyydyttää ra vinnon tarpeen
sa pe lkästään pähkinöillä. Näin se luul
tavas ti ei kuitenkaan koskaan ole teh
nyt. Joka tapa uksessa pähk inäitä on 
vo itu käy ttää ravintona vain syys puo 
le lla vuo tta . Primitii vise t o losuhtee t ei 
vä t ole sa llineet pähkinö iden sä il yttä
mistä tätä pitempää n . 

Tammi 

Tammenterhojen es ihi s tori alli sesta 
käy tö stä on kolme hava intoa ( taulukk o 
2). Lea Väkevä isen ( 1975) mi e lestä 
ta mmenterho illa ei o le koskaan o llut 
merkitystä ihmi srav intona s uure n 
parkk ih appopitoi suutensa vuoks i. Kui
tenkin kuumentamalla ta i pelkästään 
kuivaamall a terhoista voidaan poi taa 
parkkihapon a iheuttam a kitkerä mak u. 

Ennen muuta Ahvena nmaa n Gl amil
dersin (2) as uinpaikka, j ossa tammen
te rho n katkelmia on löy detty ra vi nn ok
si käyte ttyjen pähkinöiden ku01·ien 
seas ta, osoittaa, että tammenterhoj ak in 
on käy tetty ra vinnoksi. Varma ti e to 
ta mmenterhojen käs itte lys tä kuumen
tamalla on Etelä-Balti as ta (Kili an 
1955). Tääll ä I tämeren etelärannikolla 
tammenterhojen ravintokäyttö näyttää 
jatkuneen kivikaudelta pronssikaude l
le (1 500-500 eKr). 

Toisessa suomala isessa tammenter
hojen löy töpaikassa, Vantaan Kilteri s
sä ( 1), kysy mys ei ehkä ole tammenter-
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Taulukko 2. Suomen esihisto ri a lli se t tammen 
(Quercus robur) terhojen löytöpaikat Suomen 
Kansa II ismuseon kokoei mien perusteell a. 

Tabie 2. Prehi sto ric findings of acorns of Quer
cus robur in Finland according to coi lections of 
the Finni sh National Museum. 

a . = a uinpaikka 1 habitation 
k . = kalmisto 1 graveyard 

Löytöpaikka / locality ajoitus 1 dating 

1. k. Vantaa. Kilteri 5100 eKr - 1650 j Kr 
2. a . Långbergsöda, Giamilders 2600-1800 e Kr 
3. a. Turku . Kannorinmäki 2000-1300 e Kr 

hojen ravintokäytöstä. Paikall a on ni
mittä in kaksi maahan kaivettua hautaa, 
joista löydettiin va inajan päälle s iro te l
tui na joukko tammenterhoja. II meisest i 
tämä käytäntö peru tuu samoihin käsi
tyk iin. jotka a iheutt ivat pähkinöiden 
sijo ittelun rautakauden hautoihin. Ki l
terin hautojen ajoitus on onge lm all i
nen. illä löytöjen ajoitukset vaihtele
vat vuodesta 5 100 eKr vuoteen 1650 
j Kr. Käsitykseni mukaan kyseessä o n 
joka tapauksessa kivikaut ine n (7200-
1000 eKr) hauta, mikä osoittaa, että 
tapa antaa vainajalle matkalle tuonpuo
li seen mukaan pähkinäitä tai tammen
te rhoja juontaa j uure nsa jo näi n kau
kaa. 

Keräilytaloudesta 

yt kerätty aineisto antaa jos a in maa
rin yll ättävän kuvan Suomessa esihis
toriallise ll a aja lla ha rras tetusta keräi
lytaloudesta. Me olii tti sella kaudella 
(7200-4200 e Kr) käytössä o n o llut kai
vinkeppien painoja (ns. s uppil o re ikäi
set pallonuijat) mikä oso ittaa, e ttä ke
räilyllä on jo tuolloin o llutj o kin asema 
taloudes a. Edulli inta kasvirav inno n 
keräily on ollut lämpökaudella (5900-
2900 e Kr). Ku mmaltakaan näi ltä kau
delta e i ole run aita merkkejä tammen 
ta i pähkinän ravintokäytöstä. On siten 
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mahdollista , että tuolloin on keskitytty 
joidenkin muiden lajien ja kasv inosien 
keräilyyn . Pähkinöiden ja tammenter
hojen keräily näyttää ratkai sevast i vä
hentyneen siirryttäessä subboreaalisel
ta aja lta suba tl antt ise lle (800-500 
eKr). Tässä vai heessa havaittu pähki
näpen sas-, tammi- ja myös vesipähki
näkasvu tojen väheneminen ta i täydel
linen häv iämin en on luultavast ijoudut
tan ut keräilytaloudesta luop umi sta. 
Jossain määrin luonnonka vien keruu 
ra vinnoksi on jatkunut tämän jälkeen
kin , joskin rautakautisista (50-1 150 
jKr) haudoi sta löydetyt pähkinät li itty
vät joihinkin uskomukse lli s iin näke
myks iin. 
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