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VUODEN PUU 1992 
0 0 

HARMAALEPPA 
GRÅAL 

(Alnus incana) 

0 . 

' 

Harmaaleppä on hyvin maan kasvi, ja niinpä ~on runsaim
millann peltojen piemareilla ja ramamersissä. Se on myös 
pioneeripuu, joka väisryy mcrsän vanhetessa. Aikoinaan K oli 
myös kaskimaiden runnuslcasveja. Siitä osaniin cdKiä myös 
rnitsevia kerppuja. Harmaalepp3 on parhaimmillaankin vain 
10-15-mecri nen, sorjarunkoinen puu. Nuorena ja kchnommil
la kasvupaikoilla se on use in pcnsasmainen. Paikoin harmaa
leppä saattn muodostaa pieniä metsiköitäkin, mutta useimmi
ten se esiinryy sekapuuna ja rwnuspuusrona. Harmaarunkoi
nen puu on huomion herättävä kevätta lvella, jolloin se kukkii 

---

kd~nivin ~norkoin. Kukinnan j31keen eminorkot puutu
vai rum1112nruskeiksi "lepän kävyiksi". Juurien typpibakteerien 
vuoksi ha.rmule"pällä ei ole syysväritystii, koska sen ei tarvit~ 
säisriä typpiyhdisteiti. Tåmi suomalaisen luonnon väh3n 
trvost~tru peruspuu bsvu koko mussa. Lapissa rosin omana 
tlabjinaan, kuolanharmaal~pp3nä. Sellaisenaan ha rmaalepä llä 
~i ole ~riryisri taloudellista arvoa. Mecs:iluonnon monipuolista· 
jana, maaperin typpiralc»uMn ~umajana ja maisemallisten 
seikkoten vuoksi h..armulepJl'i on kuitenkin merkiuäv!i metsä · 
puu. Korisrepuum.kin humaal~ppi3 tulisi suosia. 

3 
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Vuoden puu 1992 

Vuoden 1992 puusta, harmaa lepästä 
(A lnus incana) on valmistunut Marja 
Koistisen piirtämä ja suunnittelema 
piirrosjuli ste (koko 59 x 42 cm, pohja
väri vihreä) . Tekstin on kirjoittanut Ta
pio Lindholm. Juli stevastaavana on toi 
minut Aila Tarvainen. Ka ikille heille 
kiitokset. 

Vuoden puu -julistesa rj assa on nyt 
es itelty neljätoi sta puul ajia: kynäjalava 
(1979), visakoivu (1980) , mänty 
( 198 1), vaahtera (1982), kuus i (1983), 
metsäomenapu u ( 1984), kataj a ( 1985), 
tammi (1986), rauduskoiv u ( 1987), 
saarni (1988), suomenpihl aja (1989), 
ra ita (1990), tuomi ( 1991) ja harmaa-

leppä ( 1992). Kahdesta ensimmäisestä 
Vuoden puusta, metsälehmuk esta 
(1977) ja terva1epästä (1978), e i o le 
tehty julistetta . Juli tesarja on näyttävä 
ja yhtenä inen ja sopii hyvi n mm . julkis
ten rakenn usten, koulujen ja eri laitos
ten seinille. 

Juli steen hinta on 20 mk. Kymmenen 
julisteen sarja maksaa 180 mk. Mänty
ja vaahterajulisteet on myyty loppuun 
seuran julkaisuvarasto ta, muita julis
teita voi til ata Martti Koposelta oso it
teella: Helsingin yliopi ton kasvitie
teellinen puutarha, Jyrängöntie 2, 
00550 Helsinki. - Risto Murto 

Pohjoimainen seniorikurssiyhdistys -
kurssimatkoja 1992 

Viime vuotisen Unkarin matkan järjestäjän , Pohjoisma isen seniorikurs
siyhdistyksen, ohjelmassa vuodelle 1992 on laaja valikoima matkoja 
Ruijasta a ina Australiaan asti. Matkoista kiinnostuneiden dendrologien 
kannattaa ottaa yhteys yhdistykseen ja esittää mahdollisia toiveitaan 
matkaohjelman suhteen. 

Huhti-lokakuussa 1992 järjestetään seuraavat matkat: 

• Korsika 26.4.-3.5. • Man-saari ja Irlanti 27.7.-3.8. 
• Kreeta 7 .- 14.6. • Islanti 3.- 11 .8. 
• Australia 6.-18.6. 
• Ruija 14.-21 .6. 
• Sveitsi 13.-20.7. 
• Verona 13.-20.7. 

• Saksa 13.-20.9. 
• Praha 12.-19.10. 
• Pyreneet ja baskimaa syys

lokakuussa 

Tiedustelut: Pohjoismainen seniorikurssiyhd istys r.y. , Museokatu 18 A 9, 
00100 Helsinki , puh . 90-412 638 varmimmin tiistaisin ja torstaisin klo 9-15 
tai 414 877 iltaisin. 
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Jaloja lehtipuita napapiirin pohjoispuolella 

Seppo Ruotsa lainen 

Ruotsalainen, S. 1992: Ja loja leht ipuita napapiirin pohjoispuolella. (Norway 
maple (Acer platanoides) and European oak (Quercus robur) growi ng nonh of 
the Arct ic circ le).- Sorbifolia 23( 1):5- 11. 

Pianted orway maples (Acer platanoides) were found in 15 gardens in the 
comm une of Kolari (ca. 67" 15 ' ) in nonhern Finl and. The tallest map le was a 
3,7 m high individual which had been planted in a sheltered garden in 1960. A 
typical maple in Kolari wa a 1ow bu h which made new hoot every summer 
to replace those which had been killed during the previou winter. The maples 
were usua ll y seed lings transferred from the natural distribution area of the 
spec ies in southero Finland. Small plants of European Oak (Querws robur) were 
al o found in two garden in Kolari. There is quite a vigorous approx. 30-year 
old and 160 cm high oak growing at Pajala, which is a neighbouring vill age in 
Sweden . At a sheltered s ite and with good luck the e specie a well as elms 
(Uimus laevis, U. glabra) and Iinden (Tilia cordata) can g ive really exotic 
experiences in these nonhern latitudes. 

Seppo Ruotsalainen, Metsäntutkimuslaitos, Kolarin tutkimusasema , 95900 Ko
lari 

Ot ikkoa on kenties vaikea kuvitella to
deksi nykyise sä Lapissa. Onhan tos in 
monin pai_koin Lapista , mm. Kolari ta , 
maaperätutkimuksissa löydetty jää
kautta edeltävältä ajalta peräis in olevaa 
pähkinäpensaan (Corylus), tammen 
(Quercus) jajalavan (Uimus) siitepölyä 
(Hirvas 1991 ). Jääkauden jä lkei eltä
kin ajalta on löydetty Ollinmaan ( 1952) 
mukaan lehmuksen (Tilia) iitepölyä 
Enontekiöltä asti. orjas a vuorijala
van (Uimus glabra ) luontainen lev in
nei yy alue ylittää napapiirin (Hulten 
1971 ) ja onpa e tavattu viljeltynä Kirk
konieme tä asti (Jalas 1990) . Samoin 
Lofooteilla, paljon Kolaria pohjoi em
pana, ka vaa uuria vaahteroita (Acer) 
ja aarnia (Frax inus) (Aspenes 1990). 

Edellä mainitut tapauk et- vaikka 
ovatkin napapiirin pohjoi puolelta -
ovat kuitenkin joko ajallisesti ta i pai-

kalli esti nykyi en Suomen Lapin il
mastosta selvästi poikkeavista oloista. 
Ot ikko pitää kuitenkin paikkansa y
ky-Suomessakin, jos puu-käsitettä ei 
raja ta kovin ahtaa ti. Met äntutkimus
laitok en Kolarin tutkimusa eman vuo
sina 1990 ja 1991 tekemässä pihaistu
tu ten inventoinnissa on näet Kolarin 
kunnan alueelta löytynyt use ita jalojen 
lehtipuiden ryhmän edu tajia. 

Vie raita puul ajeja on etsitty pääa i
a a ajamalla autolla ympäri kuntaa ja 
tarkkai lemalla pihojen puu toa . Li säksi 
on tehty uulli ia tiedu telujaja kyselty 
havaintoja vierai ta puulajei ta paikal
li e a lehdessä. Pihoi a, joi sa on ha
vai ttu ka vavan vieraita puulajeja, on 
tehty tarka tu käynti jonka yhteydessä 
on mitattu puut ja elvitetty niiden vil
jelyhi toriaa. Aineistoa ei ole vielä eh
ditty kä itellä eikä julkai ta. Halu in 
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kuite nkin kiirehtiä jalo ja lehtipuita kos
kevien havaintojen julkaisemista, ettei 
seuraava ankara talvi muuttais i kirjoi
tusta muistopuheeksi. 

Metsävaahtera (Acer platanoides) 

Vaahteroita on tarkastetui sta n. 220 pi
hasta löytynyt viidestätoista, yhteensä 
21 yksilöä (taulukko 1 ). Yleensä vaah
tera! olivat muutama vuosi sitten viljel
tyjä nuori a puita tai taimia. Ainoastaan 
viisi yli JO-vuotiasta yksilöä löytyi. Pi
tuudellakaan vaahterat eivät voi kovin 
kerskua - mittau shetkellä ainoas taan 
kolme yksilöä ylitti metrin pituuden. 
Tilapäi sesti muutkin saattavat kesän 
kasvullaan nousta jopa puoleentoista 
metriin , mutta seuraavana keväänä kas
vu on aloitettava jälleen lumirajasta. 
Kolarin vaahteroilla ovat talvi set la tva
vauriot säännönmukai sia . Esimerkiksi 
Tapio Ylini emen pihassa, Kolarin kir
konkylällä , vaahtera ei ollut 17 vuodes
sa päässy t 40 cm:ä pidemmäksi. Keski
määrin jokaista elossaolevaa vaahteraa 
kohti löytyi myös tieto toi sesta , joka ei 
ollut se lvinnyt montakaan vuotta ole
massao lon tai stelussa kylmässä ilmas
tossa. 

Ainoa selvästi puumainen Kol arissa 
tai lähiympäristössä tapaamani vaahte
ra kasvaa Kol arin Sieppij ärvell ä Anja 
Aht iaisen puutarhassa (kuva 1). Talon 
etelä einustalla rehevässä maassa kas
vaa 3,7 m pitkä ja rinnankorkeu släpimi
taltaan 8 cm: n paksuinen me lko hyvä
kuntoinen yksi lö . Toisina talvina sen
kin latvaoksat pa leltu vat, mutta vauriot 
eivät o le olleet kohtalokkai ta. Vaahte
ran toinen haara kuoli joitakin vuosia 
s itte n. Puu on jopa kukkinut ja tuotta
nut siementä, jonka itävyydestä ei to in 
o le tietoa. Vaahtera on tuotu 20 cm:n 
korkuisena taimena v. 1960 Hyvinkääl 
tä. Alunperin istutettiin kaks i tainta 
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mutta toinen nii stä häv itettiin v. 1978 , 
si llä se jäi kituvaks i pensaaksi. Omista
j an kertoman mukaan hävi tetty yksi lö 
oli oksapistokas. 

Toi seks i pis in kolarilainen vaahtera 
on Aarre Ruokoj ärven pihalla Ruoko
järvellä kasvava v. 1966 viljelty 1,5 m 
pitkä yksilö. Samana vuonna on viljelty 
Hilma Uusitalon omistaman kiinteistön 
pihalla Koivumaassa kasvava 1, ! -met
rinen vaahtera. Ainakin Ruokojärvell ä 
kasvavasta taimesta vo i kehittyä vielä 
jonkinkokoinen puukin. 

Muut Kolarissa ja myös Ruots in Pa
j alassa näkemäni vaahtera! ova t olleet 
lumirajan alapuole lla talvehtivia pen
sa ita , j otka työntävät ai na kesäisin ty
vestä uusia versoja talvella paleltunei
den tilalle. Kaikki ko lme parhaiten me
nestynyttä vaahteraa kasvavat Kolarin 
kunnan eteläosassa, missä suurin osa 
vaahteroista ka vaaki n. Ilmas ton kyl
meneminen pohjoi een siirryttäessä ei 
kuitenkaan selittäne kirkonky län seu
duille istutettujen vaahteroiden huonoa 
menestymistä vaan ky ees ä lienee pi
kemminkin jokin paikallinen tekijä . 

Kaikki viljellyt vaahtera! ovat eteläs
tä siirrettyjä luonnontaimia. Ainoas
taan yksi , en immäisenä talvena kuol
lut yksilö, oli ollut ostotaim i. Enim
mäkseen taimet on tuotu eteläranniko l
ta lajin luontaiselta levinnei yysalueel
ta. Pisin siirtomatka on ollut yhdellä 
Gotlanni sta tuodulla taimella. Pohjoi-
immat Ii äy lähteet ovat olleet Ääne

koski ja Vaa a. Puiden omi tajien mie
lenkiintoa ka vattejaan kohtaan osoit
taa atojen kilometrien siirtomatkan li
säk i e että taimien hank intapaikka ja 
viljelyhistoria oli äilynyt hyv in muis
ti a . 

Yhde tä piha ta löytyi myö mongo
lianvaahtera (Acer ginnala) ja tataari
vaahtera (A. tataricum ). iiden menes
tymi e tä ei kannata ielä paljoa pu-
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hua, s illä ne on istutettu kesällä 1990. 
Eräässä toi sessakin pihassa oli kokeiltu 
mongolianvaahteraa, mutta huonolla 
menestykse llä. 

Tammi (Quercus robur) 

Tammia on löytynyt Koiari sta kahdesta 
pihasta yhteensä kuusi yksilöä (tauluk
ko 1). Ne kaikki ovat olleet alle puoli
metri siä, nuoria taimia. Vanherumassa 
tapauksessa viljely oli tehty Turusta 
tuoduilla terhoilta v. 1985 . Nämä tam
met olisivat voineet yltää jo lumirajaan 
saakka, ellei niitä olisi vioitettu ruo
honleikkurilla . 

Lähimenneisyydessä on Kolarin tam
mikannassa ollut paljon uljaampiakin 
edustajia. Monet 1950- ja 1960-luvuilla 
kirkonkylän kansakoulua käyneet tiesi
vät kertoa, että kou lun päädyssä oli 
kasvanut vajaan metrin korkuinen tam
mi, jota opettaja ylpeydellä esitteli 
Suomen pohjoisimpana tammena. Se 
oli tuotutaimenanoin v. 1947 Naanta
lista . 1960-luvun loppupuolella se oli 
kuitenkin hävite tty, koska sen latvaosat 
säännönmukaisesti paleltuivat talvisin. 
Parikymmenvuotisen kamppailunsa ai 
kana tammi oli kuitenkin hankkinut tu
kevan otteen kolarilaiseen maaperään: 
tammen juuristo oli saavuttanut 5 kg:n 
painon , vaikka sen maanpäällinen osa 
ei ollut painanut kuin puoli kiloa (opet
taja Pentti Jaako, suull . tiedonanto). 

Kirjalli suudessakin Kolari on tunnet
tu tammen pohjoisimpana viljelyaluee
na Suomessa. Ollinmaa (1952) kertoo 
V aattojärvell ä mv. Kortetai sen pihalla 
kasvaneesta metrin mittai sesta tammes
ta j oka ei ollut edes kovin pahoin kär
sinyt hal lavaurioi sta , mutta jäniksi tä 
kylläkin . Kyseinen yksi lö oli tuotu v. 
1938 Turusta. ykyään tätä tammea ei 
ole enää olemassa; se kuoli vuonna 
1962 ta i 1963. Parha immill aan se oli 
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Ku va 1. Kolarin Sieppijärvellä Anja Ahtiai sen 
puutarhassa kasvava v. 1960 istutettu vaahtera. 
Mittatankoa pitelemässä puulaji-invento innin 
kenttätyöntekijä Kari Peltokorpi . - Valokuvat 
Seppo Ruotsalainen. 

Fig. 1. A orway maple pl anted in 1960 in the 
garden of Anja Ahti ainen in Kolari . Kari Pel
tokorpi with the meas uring pole has carried out 
the exotic tree species in ventory of Kolari 
comm une. - Photographs Seppo Ruotsalai
nen . 

o llut hieman toi sta metriä pitkä. Tam
men tyvi oli ollut sokeritapan mallinen, 
maanpinna ta n. 5-6 cm:n paksuinen. 

Inno tu koko tämän selonteon kir
j oittami seen tuli kuitenkin korviini 
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Taulukko 1. Kolari ssa tavatut vaahtera! (Acer) j a tammet (Quercus). Tilanne ke ällä 1991 (tai 
1990). Pituus on il moitellu pisimmästä taimesta, jo on oli ut useita. 

Table 1. Maples and oaks fo und in Ko lari. Si tuat ion in summer 199 1 (or 1990). The heigh t is 
given fo r the tai Ie t individual, if there are more than one. 

Pituus 
Yksilö- Alkuperä / lisäys-

Laji 1 omistaja Kylä Ikä Vilj.vuosi 
Height 

mää rä lähde 
Species 1 owner Village Age Cult.year 

(dm) 
o. of Provenance 1 sour-

plants ce of propagation 

Metsä vaahtera, Acer platanoides 

Anja Ahti ainen Sie ppij ärvi 33 1960 37 1 Hyvinkää 

Hilma Uusi talo Koivumaa 27 1966 I I 1 Karj aa 

Aarre Ruokojärvi Ruokojärvi 27 1966 15 1 Helsink i 

Tapio Yl iniemi Kolari 18 1975 4 1 Valkeala 

Hilma Uus ita lo Sie ppij ärv i 15 1978 9 1 Karj aa 

Risto Pa lomaa Kolari 8 1986 4 1 Kustav i 

Matti Ma line n Kol arinsaari 5 1988 6 2 Äänekoski 

Viljo Uusit alo Lappea 5 1988 2 1 Mäntsä lä 

Olav i Rantane n Temppe liharju 5 1988 3 2 Hyvinkää, Loppi 

Aarne Heikka Sammalvaara 6 1989 7 2 Vaa a 

Unto Koivumaa Väy länpää 4 1989 4 2 Imatra 

Irja ja J. Hirvimäki Kurtakko 3 1990 2 3 Skövde 

Pekka Vaattovaara Kolari 2 1990 1 1 Hamina 

Janne Koberg Lappea 3 1990 3 1 Laht i 

Yrjö Rundgre n Väy länpää 3 1990 2 1 Gotlanti 

Mongolian vaahtera, Acer gimra/a 

Viljo Uus italo Lappea 5 1990 7 1 
(Metsänjalostu -
ää tiö) 

Tataarivaahtera, Acer tataricum 

Viljo Uu it alo Lappea 5 1990 6 2 
(Met änjalostu -
ää tiö) 

Metsätammi, Quercus robur 

Lauri Mettovaara Luova tus 6 1985 2 4 Turk u 

Viljo Uusitalo Lappea 5 1990 4 
(Met änjalo tu -

- äätiö). Mu tila 
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Ku va 2. Ru ots in Pajalassa kasvava v. 1963 istutettu tammi omi stajansa ora Backen esi ttelemän ä. 

Fi g. 2. A European oak grow ing in Paja la, Sweden, with its owner ora Backe. The oak was 
pl anted in 1963 . 

kantautuneesta tiedosta , jonka mukaan 
raj aväy län takana Pajalassa ka vai i 
se lväs ti puumainen tammi . Tutkimu s
matka naapurimaahan osoitti ti edon to
deksi. Emäntä ora Backen pihassa, ai
van Paj alan keskustassa, kasvoi 160 
cm:n pituinen melko hyväkunto inen 
tammi (ku va 2) . Se o li tuotu Tukho l
mas ta JO c m:n kokoisena ta ime na v. 
1963. Tämäkin tammi talvehtii kuiten
kin lumipe itteen suoj assa, sill ä e kas
vaa niin lähe ll ä ti enreunaa , että luon
nonlumen li säks i se saa pei tok een 
myö ti eltä po is aurattavan lumen. 
Emäntän ä kertoman mu kaan tammi 
saa lehdet vas ta juhannuksen jä lkeen 
mutta toisaalta pudottaa ne va ta myö
hään talvella. Yh tenä ke änä e oli te h
nyt myö pie niä te rhoj a . 

Eräässä naapuritalossa oli pari puoli
metri stä tammea. Toinen nii stä oli sei
nänvierustalla kasvaessaan kurottautu 
nut yli kahden metrin korkeuteen, mut
ta avoimemm all e paikalle siirrettynä se 
oli paleltunut maanraj asta versovaksi 
pensaaks i. ämä tammet oli tuotu noin 
900 km ete lämpää, Eskil stunan seu
duiltav.l 968 . 

Jalojen lehtipuiden viljelymahdollisuuk
sista Lapissa 

Aivan en aatiomai ia nämä ti edot 
vaahtera ta ja tamme ta e ivät ole . Par
velan (1930) mu kaan u e immi sta ja
loi ta lehtipui tam me tava ttiin Ro va
niemen seud ui lta liki parikymmenvuo
tiaita yk ilöitä yleensä jopa puumai ia . 
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Parhaiten oli hänen mukaansa menesty
nyt metsälehmus (Tilia cordata). Leh
mus (Tilia sp.) oli selviytynyt ainakin 
10 vuotta jopa Kittilän Tepsassa (Par
vela 1927). Tässä yhteydessä on hyvä 
muistaa, että Parvelan metsälehmuksik
si määrittämät yksilöt ovat ainakin Ou
lussa olleet ilmeisesti puistolehmuksia 
(Tilia X vulgaris) (Väre 1991). Juuri 
metsälehmus on kuitenkin Kallion 
(1966) mukaan menestynyt Rovanie
mellä, puistolehmus sen sijaan ei. Hul
tenin (1971) mukaan metsätammea on 
tavattu Tärännöstä, Paja lasta, ja Narvi
kin lähe ltä sekä metsävaahteraa Kii
runasta. Kovin pitkäikäisiä nämä ääri
rajan viljely-yritykset eivät kuitenkaan 
yleensä ole olleet. Esim. Parvela (1930) 
mainitsee monen kohtalaisen hyvinkin 
menestyneen jalon lehtipuun menehty
neen 1920-luvun loppuvuosina. 

Pohjois-Suomessa ja -Ruotsissa teh
tyjen jalojen lehtipuiden lajivalinnan 
näyttävät ratkaisseen eteläisten suku
laisten tai tuttavien puutarhasta saata
vissa olleet luonnontaimet Runsaasti 
siementävät lajit, tammi ja vaahtera, 
olivat ainoat löytämämme lajit Koiaris
ta ja Pajalasta. Kaupallisten taimituot
tajien puuttuminen taimilähteenä oli 
silmiinpistävää. Lienee syytä antaa tun
nustusta taimituottajille ja -markkinoi
jille, että näin epävarmoja lajeja ei ko
vin tyrkytetä tänne Pohjan perille. 

Jättäytyminen luontaisen taimiainek
sen varaan on johtanut kuitenkin siihen, 
että kokeiluissa ei ole välttämättä käy
tetty kaikkein kestävimpiä jalopuita. 
Vanhempien kirjallisuustietojen (Par
vela 1930, Ollinmaa 1952, Kallio 1966, 
Rainio 1977) mukaan tuntuisi iltä , että 
metsä lehmus olisi kaikkein kestävin ja
loista lehtipuistamme. Tähän viittaa 
myös sen luontainen levinnei syy . 
Vuorijalavan ja kynäjalavan (Ulmus 
laevis) kestävyyttä Ollinmaa ( 1952) pi-
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tää yhtä hyvänä kuin vaahteran. To in 
kynäjalavan osalta tieto on vähäi ten 
viljelyhavaintojen vuoksi melko epä
varma. Hämet-Ahdin ym. (1989) mu
kaan kuitenkin jalavat olisivat kaikista 
jaloi ta lehtipuistamme kestävimpiä. 
Tammi näyttäisi toiseksi arimmalta ja 
saarni (Fraxinus excelsior) kaikkein ar
veluttavimmalta uhkayritykseltä. Tosin 
Parvelan (1 930) mukaan Rovaniemel
läkin saarni on kasvanut jopa 2 m:n 
mittaan. 

Vieraista jalopuulajeista lienevät 
käyttökelpoi ia lähinnä pensasmaiset 
mongolian- ja tataarivaahtera. Kallion 
(1966) ja Hämet-Ahdin ym. (1989) mu
kaan mongolianvaahtera olisi mene ty
nyt Pohjois-Suomessa paremmin kuin 
tataarivaahtera, jopa paremmin kuin 
kotoinen metsävaabteramme. Parvelan 
(1930) mukaan tosin myös rataarivaah
tera oli kasvanut Rovaniemen seudulla 
2,5 metrin korkuiseksi pensaaksi. at
den havaintojen luotettavuutta heiken
tävät näiden kahden lajin tunnistami s
vaikeudet (Kallio 1966, Hämet-Ahti 
1982). 

Onko sitten mitään syytä inno taa 
kolarilaisia tai muita lappilaisia kokei
lemaan jaloja lehtipuita? Mitään ko
meitajalopuulehtoja tai -kujanteita tän
ne ei kannata suunnitella , ainakaan en
nen kuin ka vihuoneilmiö on näyttänyt 
todella terän ä. Mutta jo jollakin on 
inno tusta kaiken eksootti en viljelyyn, 
eivät taloudelli et tappiot epäonnistu
mi en attue akaan kovin uurik i tu
le, jo jonkin taimen i tuttaa puutarhan 
suojai aan nurkkaan tai sei nänvierus
talle. Onhan uomalainen vaahtera tai 
lehmu paljon ek ootti empi puulaji 
näillä seuduilla kuin iperianlehtikuu i 
(Larix sibirica) tai pohjoi amerikkalai
nen kontortamänty (Pinus contorta). 
Ede välttävä ti onni tue aan tällai-
e ta erikoi uude ta on iloa ekä i än-
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täväelle että vieraille. Jos joku tällai
seen uhkayritykseen ryhtyy, uskaltaisin 
suo itella kokeilemaan myös jalavia ja 
metsä lehmu sta, jotka ilmeisesti ovat 
kestävimmätjalot lehtipuumme. Taimi
en hankinnassa on kuitenkin ehdotto
mast i pitäydyttävä kes tävissä, mahdol
lisimman pohjoisissa alkuperissä. Raa
tikainen (1990) on epäillyt, että vaahte
ran huono menestyminen sen pohjoi
simmilla viljelypaikoilla johtui si Län
si- ja Keski-Euroopan alkuperää olevis
ta taimista. 

Levinnei syysalueensa ulkopuolell a 
viljellyillä lajeilla voi olla käyttöä 
myös opetuksen yhteydessä. Kituvan
kin jalon lehtipuun esittely tuottaa siitä 
koulu la isille pa ljon mieliinpainuvam
man kokemuksen kuin pulpetin ääressä 
nuokkuminen. Tätä todistavat ne lukui
sa t muistot, joita puulajikartoituksen 
yhteydessä entisille koululaisille tuli 
mieleen aikoinaan Kolarin kansakou
lun pihalla kasvaneesta tammesta . On
han dendrologialla esitetty olevan huo
mattava sij ansa myös pitemmälle ehti
neiden opiskelijoiden koulutuksessa 
(Stettler 1976). Osin tässä mielessä on 
tarkoitus viljellä jaloja lehtipuita Met
säntutkimuslaitoksen maalle Kolariin 
perustettavaan arboretumiin. 
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Dendrologian Seuran syysretki Länsi-Uudellemaalle 
14.-15.9.1991 

Heikki Kiuru 

Dendrologian Seuran kotimaanretki 
suuntautui vuonna 1991 länti e lle Uu
dellemaalle. Retken ensimmäinen koh
de o li Lohj an keskiaikaisen kivikirkon 
ympäristö . Hautausmaa lla kasvaa tyy
pillistä Etelä-Suomen kulttuurimaise
man puustoa: vaahteroita ( Acer plata
noides), niinipuita eli metsälehmuksia 
(Tilia cordata) sekä vanhoja mäntyj ä 
(Pinus sylvestris) . Uudempia istutuksia 
ol ivat mm. puistolehmukset (Tilia x 
vulgaris) ja ulkomai set hav upuut. uo
re hkojen puistolehmusten joukossa o li 
yk i mielenkiintoinen, mui sta poikkea
va yk ilö , j onka Leena Hämet-Ahti 
epäi li o levan isolehtil ehmuksen (T. 
platyphyllos) ja amerikanlehmu ksen 
(T. americana) ri steymän (T. x f/acci
da). Tätä ri steymää voi olla Suome sa, 
va ikka s iitä e i ole varmoja havaintoja. 
Leena Hämet-Ahti kehoittikin seuran 
jäseniä tarkkail emaan lehmuksia ensi 
kesänä kukinta-aikaan. 

Lohjan kirkolta matka jatkui R isto 
Murron opa tuksella Lohjan kunnan 
Virkkalan pähkinälehtoon . Lehto sijait-
ee Lohjanjärveen pi stäväs ä Pähkinä

nieme ä. Lehtipuuvaltaise a lehdo a 
kasvaa osittain maaperän ka lkkipitoi
suuden ansios ta useita har vinais ia ka -
veja j a sieni ä, kuten suomukka (Lath
raea squamaria) , pesäjuuri (Neottia ni
dus-avis), py tykiurunkannu (Coryda
lis solida), mäkiminttu (Satureja vulga
ris) , mu takonnanmarja (Actaea spica
ta) sekä kalvomaljakas (Carstenel/a 
vemalis), kevätkaunolakki (Calocybe 

gambosa) ja lehtopokaalimörsky (Hel
vella acetabulum). Koivujen (Betula 
pendula, B. pubescens) ja haapojen 
(Populus tremula) jouko sa ka vaa joi
tak in met ä lehmuksia. Pensa kerrok
selle antaa leiman a pähkinäpensas 
(Corylus avel/ana). 

Pähkinänieme sä ja en ympäristössä 
tutustuimme lähei en ementtitehtaan 
kalkkipölyn vaikutuk iin puuston j äkä
liin . Puiden rungoilla kasvaa monia 
korkeata pH-arvoa vaativia jäkälälaje
ja. E imerkiksi haavankeltajäkälää 
(Xan thoria parietina) näkyi runsaina 
keltai si na ka vu toina pait i haapojen 
ja saamien ( Frax inus excelsior ), myös 
tarhaomenapuiden (Malus domestica) 
ja koivujen rungoilla ja oksilla. Erään 
pui ton männynrungot olivat värjäyty
neet aivan punai iksi kalkkia uosivan 
oranssilevän (Trentepohlia umbrina) 
ansio ta. 

Lohjan kunnan Osuniemen kylässä 
Ri to Murto e itteli retkeläi ille erään 
pähkinälehdon hoito uunnitelman. 
Lehdo a oli iime talvena aloitettu 
hoitotyöt Suuria, pähkinäpen aita var
jo tavia kuu ia (Picea abies) oli poi s
tettu ja puuta ara kuljetettu poi . Alu
etta hoidetaan pieninä kuvioina. am 
lehdo ta pyritään aamaan mahdolli
s imman monipuolinen. 0 a kuvioi ta 
äilytetään luonnontilai ina , o alta taa 

poi tetaan kuu ikkoa . o alla uo itaan 
lehtipuita ja o alla taa pähkinäpen a -
ta. Lohjan eudun lehtojen erikoi uu , 
lehto inijuuri (Mercurialis perennis), 
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Kuva 2. Ahtialan kartanopuiston erikoisuus on 
jättituijan (Thuja plicata ) ja kanadantuijan (T. 
occidentalis) ri steymä (T. x p/icaroides). 

muodosti laajoja yhtenäisiä ka vu toja 
pähkinäpen a iden alle . Laji oli elvästi 
jo nyt hyötynyt 1 i ääntynee tä valo ta. 

Seuraava kohde oli Jalas aare sa si
jaitseva Ahtialan kartanon pui to (kuva 
l ), jonka Veikko Vahva eikä e itteli 
retkeil ijöille. Pui stossa kasvaa lukui sia 
harvinai sia puita ja pen aita , jotka ovat 
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Kuva l. Retke ll ä tutus
tuttiin mm . Lohjan kun 
nan Jalassaaressa sij ait 
sevan Ahtialan ka rta
non puistoon. - Va lo
kuvat 1-4 ja 6 Ri sto 
Murto. 

menestyneet hyvin suojai se lla paikalla 
läpäisevässä maassa . Mäntyjen suojas
sa pyökit (Fagus sylvatica) ovat kestä
neet kovat talvet. Pihapiirissä kasvaa 
myös veripyökkejä ( F. sylvatica 'Atro
punicea' ) . Kuten tavallisesti jalopäh
kinöiden (Juglans) laj inm ääritys tuotti 
vaikeuksia. Varmuudella kui tenkin to
dettiin kookkaiden puiden olevan eri 
lajeja. Maassa kasvoi runsaasti jalopäh
kinöiden siementaimia. 

Kartanon pihan erikoisuudeksi osoit
tautui suuri , kauni skasvuinen tuija,jon
ka Leena Hämet-Ahti ja liettualainen 
vieraamme prof. Raimonds Chinowski 
määritti vät jättituijan (Thuja plicata) ja 
kanadantuijan (T. occidentalis) ristey
mäksi (T. x plicatoides; kuva 2). Tä
män ri steymän ylei yydestä Suomessa 
ei ole tietoa. Se on ulkomuodo ltaan jät
tituijan kaltainen , mutta lehtien alapin
ta on vihreä kuten kanadantu ijal la. 
Muita harvinai ia lajeja olivat mm. her
ne ypre si (Chamaecyparis pisifera), 
jättituija, kat ura (Cercidiphyllum ja
ponicum ), turkinpähkinä (Corylus co
lurna ), kanadanhemlokki (Tsuga cana
densis) j a tiivi ska vuinen , pilarimainen 
kanadanruija , jonka lajiketta ei pystytty 
tarkemmin määrittämään. 
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Risto Murto ja Veikko Vahva eikä 
opastivat retkeilijät Jalassaaren 1940-
luvulla rauhoitettuun Tamminiemen 
lehtoon. Se on Lohjan seudun arvok
kaimpia !ehtoja. Sieltä on tavattu lukui
sia harvinaisia ja uhanalai sia putkilo
kasvi- , sammal- , jäkälä-, sieni- ja hyön
teislajeja. Puuvartiskasveista valtala
jeina ovat kuusi , koivu, pähkinäpensas, 
metsälehmus ja tammi (Quercus ro
bur) . 

Alue on vuosikymmeni'.!n kuluessa 
kuu ettunut voimakkaasti. Osalla !eh
toa kuu i on ollut valtapuunajo ennen 
rauhoitusta . Hoidon tarpeesta ja hoito
menetelmistä keskusteltiin kuusikon 
keskellä kasvavan niinipuuryhmän juu
rella. Keskusteluissa päädyttiin yksi
mielisesti erittäin varovaisiin toimenpi
teisiin , jotta harvinaisen lajiston elin-
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olosuhteet eivät huonontui i liian äkil
listen muutosten vuok i. 0 alla aluetta 
voisi poi taa vain yk ittäi iä kuu ia. 
Kauan ko kemattomana ka vanut kuu-
i-pähkinäpensa met ä tarjoaa hyvän 

mahdollisuuden lehdon ukkession seu
raamiseen, joten e kannattaa ainakin 
osaksi säilyttää täy in ko kemattoma
na. Luonnontilai en alueen on oltava 
riittävän laaja, jotta illä oli i merkitys
tä metsän kehityk en tutkimi selle. 

Luonnon uoje lualueen ympäri tö sä 
kasvaa u eita järeärunkoisia , leveälat
vuksisia tammia. Viimei enä kohteena 
Jalassaare a oli yk inään pe llolla kas
vava harvinai en vankkarunkoinen 
tammi (kuva 3), joka on rauhoitettu 
luonnonsuojelulain nojalla luonnon
muistomerkiksi. Runkoa lahottavasta 
rikkikäävästä (Laetiporus sulphureus) 

Kuva 3. Luonnonsuojelulain nojalla luonnonmui tomerkiksi rauhoitettu muhkea tammiyk ilö 
Jala aare sa. Retkeläisiä " mittakaavana" puun ympärillä. 
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huolimatta puu kasvaa yhä elinvoimai
sen rehevänä. Tammen iän arviointi ai
heutti vilkasta keskustelua. 

Matkalla Karjaalle käväisimme vielä 
tutustumassa Kirkniemen kartanon 
puistoon (kuva 4). Kartanon pääraken
nus oli parhaill aan kunnostettavana. 
Kartano on oll ut ko lmen marsalkan hal
lussa. Puistossa kasvaa mm. suuria 
saamia, lehmuksia, tammia , kaksi hy
väkuntoista sokerivaahteraa (Acer sacc
harum) sekä punatammi (Quercus rub
ra) ja jalopähkinä (Juglans sp.) . 

Karjaan seutua 

Karjaalla nautittiin huoltoaseman baa
rissa lounas jonka jälkeen tutustuimme 
Robert Rainion opastuk ella Karjaan 
dendrologiaan ja hi storiaan. Huomatta
vin kohde oli Karjaan pappilan pihalla 
kasvava ympärysmitaltaan noin viisi
metrinen tammi. Keskustelu tammien 
iästä jatkui. 

Matkasimme Pohjan kunnassa sijait
sevaan Brödtorp in kartanoon vanhaa 
Turku-Viipuri -tietä pitkin. Matkalla 
oppaamme perehdytti meidät Kunin-
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Kuv a 4. Jalopähki
nän määritystä Loh
jan kunnan Kirknie
men kartanon puis
tossa. As iantuntijoi
na Robert Rainio 
(vas.), Raimonds 
Chinowski ja Leena 
Hämet-Ahti. Oikeal
la kirjoittaja. 

kaantien historiaan. Brödtorpin isäntä, 
Bo Knape, esitteli retkeilijöille karta
non puiston. Brödtorpin kartanon puis
ton maisemallisesti merkittävimpiä 
puita ovat vanhat jalot lehtipu ut. Niistä 
leimaa-antavia ovat saamet. Suurim
man saamen ympärysmitaksi Niilo 
Karhu on mitannut 530 cm. Kartanon 
kookas, vanha peruspuusto yhdessä 
dendrologi sten harvinai suuksien kans
sa muodostaa kiinnostavan kokonai
suuden. Puis ton reunalla kasvaa rivi 
tammia, joiden Bo Knape kertoi olevan 
istutettu jo 1700-luvulla. Vanhasta 
puu stosta ovat huomion arvoisia lisäksi 
mm. harvinai sen kookkaat ja suorarun
koiset niinipuut. Jalojen lehtipuiden ja 
poikkeukselli en kookkaan raidan (Sa
lix caprea) rungoilla ja oksilla kasvaa 
runsas ja monilajinen jäkäläkasvusto. 
Puut näyttivät sen vuoksi erilaisilta 
kuin kaupunkien puistoissa. 

Bo Knape e itteli kymmenien vuosi
e n aikana puistoon keräämiänsä puu
vartiskasveja. Osa puista ja pensai sta 
on mui toja Dendrologian Seuran mat
koilta. Alppiruusuja (Rhododendron) 
puistos a kasvaa edustava valikoima. 
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Kaksi alppiruu sulaj ia jaksoi yhä kuk
kia. Pihtoja (Abies) pui stossa kasvaa 
useita lajej a. Harvinai semmi sta pih
doista ovat hyvi n menestyneet mm. 
purppurapihta (A. amabilis), korean
pihta (A. koreana) ja j apaninpihta (A. 
veitchii). Puhtaiden lajien li säksi puis
tossa kasvaa Abies-hybridejä, joiden 
määrittäminen on vaikeata. Koreantuija 
(Thuja koraiensis) ja lännenhemlokki 
(Tsuga heterophylla) kasvoivat elinvoi
maisina. Harvinaisuuksien lisäksi ret
keilijäitä kiinnostivat kauniit, kookkaat 
kanadantuijat. Lehtipuista mainitta
koon mm. kujajalava (Uimus carpinifo
lia), Balkani lta tuotu pyökki (Fagus 
sy lvatica) sekä nykyään va litettavan 
harvinainen vaahtera lajike, verivaahte
ra ( Acer platanoides 'Schwedleri '). Pa
latessamme Brödtorpista Robert Rainio 
perehdytti retkeilijäitä edelleen Kunin
kaantien historiaan ja väritti kertomus
taan Fleminginkiven kohdalla runon
lausunnalla. 

Tammisaari 

Sunnuntaina tutu stuimme Robert Rai
nion opastuksella Tammisaaren puis
toihin, puistometsiin ja yksityispihoi
hin. Aloitimme kierroksen Tammisaa
ren keskusta-alueen suurimman tam
men juurelta. Kukaan ei enää uskalta
nut kysyä tammen ikää! 

Tamm isaaren etelärannalla sijaitseva 
Hagenin, Ramsholmenin ja Högholme
nin alueiden laaja , pui tornai esti hoi
dettu met ä on eräs Län i-Uudenmaan 
rehevimmi tä !ehdoista. Lehtoalue on 
rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi. 
Sen kasvilli uus vaihtelee kuivahkoista 
pähkinälehdoista kosteisiin tervaleppä
korpiin. Alueen valtapuuston muodos
tavat kookkaat tervalepät (A inus gluti
nosa), männyt , vuorijalavat (Uimus 
glabra ; kuva 5) sekä tammet. Varsinkin 
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väli - ja alispuustossa kasvaa runsaasti 
vaahteraa. Kynäjalavaa (U. laevis) alu
eella kasvaa yksi ryhmä. Suurin kynä-

. jalava sekä eräät vuorijalavista kuu! u
vat lajinsa kookkaimpiin Suomessa. 
Vuorijalavia ja saamia on istutettu alu
eelle kujannepuiksi viime vuo isadan 
loppupuolella. Osa puista kasvaa edel
leen, vaikka ikä näkyykin niissä lahovi 
koina ja repeäminä. T . Ranckenin mu
kaan alueelle on todennäköises ti istu
tettu myös tammea. Alueella kasvaa 
myös luonnonvaraista tammea; mm. lä
heisillä saarilla tammi esiintyy luontai
sena. 

Ku va - . Rehevää kotkan iipikasvu toa (Mar
reuccia srrwhiopteris) ja vuorijalava (Uimus 
glabra) Tammisaaren Ram holmenin rauhoite
tu a lehdo a.- aiokuva Heikki Kiuru. 
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Risto Murto esitteli Hagenin ja 
Ramsholmenin hoitosuunnitelman. Ha
genin alueella oli hi ljattain tehty hoito
töitä. Alus- ja väli puustona kasvavien 
lehtipuiden hyväksi oli poistettu vallit
sevien latvuskerrosten mäntyjä ja koi
vuj a. 

Lisäksi kävimme katsomassa varoit
tavana esimerkkinä erästä hoitosuunn i
telmaan kuulumatonta hakkuuta. Pai
kalla oli samanaikaisesti suoritettu mm. 
erittäin vo imakas harvennushakkuu ja 
totaal inen pensaston raivaus sekä reu
naojien perkaus. Tammet eivät olleet 
kestäneet nopeata ympäristön muutos
ta . Tästä kielivät hakkuua lueen huono
kuntoi set, kuivuvat ja kuivuneet tam
met. Alueen tammet olivat koko ikänsä 
metsän sisässä kasvaessaan kehittyneet 
ohutrunkoisiksi ja pieni latvaisiksi . Ky
seinen kasvupaikka oli erittäin rehevä. 

Tammisaaren Brötetissä tutu stuim
me vuosina 1905- 1910 istutettuun tam
mimetsään , jonka tammikanta on Ranc
kenin mukaan Suomen parhaita. Pää
asiassa puut kasvavat elinvoimaisina. 
Tyvitukin ja osittain seuraavankin tu
kin matkalta rungot ovat oksattomia. 
Silmävaraisen arvion mukaan tammien 
pituus ylittää 25 metriä . Joi ssaki n run
goissa on pakkashalkeamia. Muutamia 
tammia oli äskettäin kuivunut nopeasti. 
Niiden kuivumiselle ei löytynyt selitys
tä. Kasvupaikka on osittain melko kos
tea ja puut kasvavat toistuvista harven
nushakkuista huolimatta tiheässä. Pen
sastossa e i ole suoritettu raivauksia. 
Maankaivuutyöt eräiden tammien juu
ristaalueella o li vat aiheuttaneet latvuk
sien heikkenemi stä. 

Rouva Munsterhjelm esitte li retkeili
jöille omakotitalonsa pihaan keräämi
änsä puuvartiskasveja (kuva 6). Suun
nilleen yksikerroksisen, tasakattoi sen 
omakotitalon korkuinen sumakki (Rhus 
typhina) oli se lviytynyt 1980-luvun ko-
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Kuva 6. Tammisaarelaisten Munsterhjelmien 
omakotitalon pihan puuvartiskokoelmaan kuu
luvat mm. kartiovalkokuusi (Picea glauca 'Co
nica '. vas.), kartiotuija (Thuja occidentalis 
' Holmstrupii ') ja komea sumakki ( Rhus ryphi
na , takana). 

vista talvista ilman vaunOJta. Lawso
ninsypressi (Chamaecyparis lawsonia
na) ja tulppaanipuu (Liriodendron tuli
pifera) olivat paleltuneet pahasti talvel
la 1987 mutta taipuneet osittain vauri
oistaan. Pihan muista lajeista mainitta
koon hyväkuntoiset kellokuusama 
(Kolkwitzia amabilis), kartiotuija (Thu
ja occidentalis Holmstrupii ') ja hiba
tuija (Thujopsis dolabrata). 

Li säks i pi ipahdimme katsomassa 
erääs ä toisessa yksityispihassa kasva
vaa, Tanskasta 30 vuotta sitten tuotua 
pyökkiä joka oli yhä tuuhealatvainen. 
Ankara ilmasto oli kuitenkin jättänyt 
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jälkensä puun runkoon. Rungossa nä
kyi paleltumia ja lahovikoja. 

jäivät mieleen jalojen lehtipuiden ja 
mäntyjen li äksi mm. muutama kookas 
strobusmänty (Pinus strobus), lehti
kuusia ( Larix) metsikköoä, amerikan
pihlajia (Sorbus americana), punatam
roia, sokerivaahteraryhmä (sokerivaah
teroista osa tuhoutunut), kanadanheru
lokki ja katsura. 

Tammisaaren metsäoppilaitoksen ar
boretumissa näimme yleisempien ulko
maisten puulajien joukossa mm. hyvä
kuntoisia sahalininpihtoj a ( Abies sac
halinensis) sekä sokerivaahteran. Tam
misaaren puistometsistä ja poistoista 

Dendrologian Seuran kotimaan retki 
Vakka-Suomeen 27.-28.6 .1992 

Alustava matkaohjelma: 

Lauantai 27.6. Kokoontuminen Laitilan linja-autoasemalla klo 10.00. 
Laitilassa tutustutaan Varppeen pähkinäpensaslehtoihin, kirkon ympä
ristöön , Antolan uuteen arboretumiin ja maan pohjoisimpaan luonnon
varaiseen tammiesiintymään Mussalossa . Rauman maalaiskunnassa 
tutustutaan Vuorelan puutarhaan ja ruokailun yhteydessä Rustilan 
kartanoon sekä Meriön havupuuistutuksiin. Pyhärannassa. jossa toden
näköisesti yövytään. vapaamuotoista tutustumista kirkonkylän yksittäis
kohteisiin; saunomis- ja uintimahdoll isuus. 

Sunnuntai 28.6. Aamupäivällä tutustutaan Uuteenkaupunkiin kohteina 
mm. Vallilan. Vanhankirkon ja Myllymäen puistoalueet. Iltapäivän koh
de on Sarvilinnan arboretum Kustavin Lypyrtin saaressa . 

Linja-outo Helsingistä lähtee lauantaina klo 7.00 rautatieaseman au
kioita turistibussien pysäkiltä. jonne paluu sunnuntaina n. klo 22.00 . 
Matkan varrella auto pysähtyy tarvittaessa poimien mukaan retkeen 
osallistujia. 

Kohtuullisella osanottajamäärällä retken hinta on n. 400 mk, johon 
sisältyy kuljetus . yöpyminen ja osa ruokailuista. 

Ilmoittautuminen retkelle tapahtuu maksamalla 5.6.1992 mennessä 
seuran PS-tilille 419 92-1 ennakkomaksuna 150 mk. Loppuosa retken 
kuluista kerätään matkan aikana . 

Lisätietoja antavat Vesa Muurinen. puh. 938-43 159 ja Jarmo Serola , 
puh. 938-58 135. llmoittautuneille toimitetaan tarkempia tietoja retkes
tä kirjeitse. 
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Hämeenlinnan tervalepät (Alnus glutinosa) 

JUKKA AIROLA 

Airola, J. 1992: Hämeenlinnan tervalepät (Alnus gl utinosa) . (The Black Alder 
(A lnus glutinosa) in the town of Hämeenlinna, South Finland). - Sorbifolia 
23( 1): 19-24. 

The author mapped the grow ing sites of the Black Alder (Ainus glutinosa) in the 
town of Hämeenlinna, South Finland, in 1987- 1990, mostly in the winter time. 
Most of the sites are located in the narrow shore belt along the largest lakes. The 
Black Alder grows often in a patch-like manner or is totally missing on the shores 
of smaller lakes and ponds. It was growing on less than half of the mires vis ited, 
either in small depressed mires or a long the margins of larger mires . The Black 
Alder grows here and there along brooks and ditches . Some trees have been 
pl anted in the parks. Trees have also been cut down when the shores were 
deve loped. Though the Black Alder ha locally dimini shed it is by no means rare 
of threatened in Hämeenlinna. 

Jukka Airola , Sibeliuksenkatu 15 A 6, 13100 Häm eenlinna 

Taustaksi 

Kasveja harraslavalle talvi on use in ai 
kaa, jolloin voi hieman hengähtää. 
Maastotöitä e i juuri ole, joten (to ivotta
vast i) saa käsitellyksi kesän a ikana ker
tynyttä havaintoaineistoa , tutustutuksi 
kirjalli suutee n ja suunnitel luksi tulevaa 
toimintaa. 

Koska saan tehdä riittävästi paperi
töitä työpaikallani enkä halunnut vel
tostua liikaa talven aikana, kehittelin 
itselleni sy ksy llä 1987 sopivaa ' projek
tia'. Sen piti olla se lväraja inen koko
naisuus ja työmäärältään kohtuullinen . 
Kasveista nousivat luonnollisena valin
tana esiin puut: niitähän pystyy sekä 
löytämään että määrittämään myö tal
vella. Harvoista luonnonvaraisi ta puu
lajeistamme valikoitui pian kohdelajik
s i tervaleppä (A inus glutinosa). Se on 
sen verran harvalukuinen, ettei s itä kas
va läheskään joka alueella, mutta toi-

saalta kuitenkin niin runsas, että ha
vaintoaineistoa sentään kertyy. Tavoit
teeksi tuli kartoittaa kaikki tervalepän 
kasvupaikat Hämeenlinnan kaupungin 
alueella (n. 185 km 2

). 

Työn suorittaminen 

Tutkimusmenetelmäni oli hyv in yksin
kertainen: Katsoin kartalta lupaavan 
näköiset alueet, jotka sitten tarkastin 
maasto sa. Valtaosan tästä tein talvella, 
joten ke kityin havainnoinnissa puihin , 
lähinnä tervaleppään , ja tein kenttäker
roksen laje ista vain satunnais ia havain
toja. Koko Hämeenlinnan alueen läpi
käymiseen kului kolme talvea (1987-
1990), jo kin yksittäisiä havaintoja on 
tämän aikajakson ulkopuoleltakin. 
Vaikka havainnointini keskittyi niille 
alueille joilla tervalepän löytymisto
dennäköisyys on suurin (erilaisten ve-
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sistöjen rannat, suot , ojanvarret yms.) , 
olen tämän työn ja muun retkeilyn aika
na käynytjokaisella Hämeenlinnan alu
een neliökilometriruudulla. Olen siis 
tarkastanut myös sellai sia alueita, joilta 
tuskin löytyy tervaleppiä. Olen myös 
kysellyt Hämeenlinnan kasvistoa tunte
vilta li sät ietoja. 

Vaikka yksittäisiä pieniä tervaleppä
esiintymiä on varmaan vielä löytymät
tä, tähän mennessä saatu kokonai skuva 
tuskin muuttuisi niiden .>eurauksena 
olennaisesti. Kaikki löydetyt tervale
pän kasvupaikat merkitsin 1:40 000 
kartalle. Joskus löytöpaikan tarkka si
joittaminen kartalle oli vaikeaa, joten 
eräät pis teet lienevät hieman väärässä 
pa ikassa. Jokaisella löytöpaika ll a kir
joitin muistiin tiedot tervaleppien mää
rästä ja yleensä myös niiden koosta kar
kean silmämääräisen luokituksen mu
kaises ti. Harkinnan mukaan merkit sin 
muistiin muitakin tietoja esim. puiden 
kunnosta ja niiden säilymismahdolli
suuksista, puihin vaikuttaneista ihmi
sen toimi sta , terva- ja harmaalepän to
dennäköi sistä risteymistä sekä näiden 
lajien kasvupaikkojen eroista. 

Tervaleppä Suomessa ja Hämeessä 

Kujala (1924) on esittänyt ensimmäi
sen laajan yhteenvedon tervalepän le
vi nneisyydestä , kasvupaikoista, seura
lais lajistosta , uudistumisesta, fenologi
asta ja rakenteesta sekä tämän laji n hi s
torias ta Suomessa . Hän on kirjoittanut 
tervalepästä myöhemminkin ( 1965), 
samoin mm . Mäkinen (1964, 1978a b). 

Terva lepän levi nnei syyden pohjoi s
raja Suomessa ku lkee Lap in lääni n ete
läosien kautta, mutta sen yhtenäisempi 
levinneisyysal ue päättyy jo etelämpä
nä. Häme on tämän laj in vahvaa isä
maa-aluetta. Ensimmäisen arvion ter
valepän ylei yyde tä Hämeenlinnan 
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seudulla ovat esittäneet Aspelin ja Thu
ren (1867), jotka pitivät sitä täällä ylei
senä . ykyään en kasvupaikat ovat 
täällä sen verran hajallaan että tuollai
nen arvio tuntuu liian runsaalta; oike
ampi olisi ' paikoittainen ' . Hämeenlin
nan kasvistoa viime aikoina se lvitellyt 
Raino Lampinen (ki rj . ilm .) pitää kui
tenkin Aspelinin j a Thurenin arvioita 
sen verran epäluotettavina, että päätel
miin tervalepän taantumisesta täällä ei 
ole riittäv iä peru teita. Paikallisesti 
taantumi sta on toki tapahtunut. Ainakin 
Kuj ala (1924) on ollut itä mieltä , että 
tämä puulaji on Suorue a väistyvä ja 
j atkuvasti vähenevä. 

Tervalepän kasvupaikat Hämeen
linnassa 

Valtaosa Hämeenlinnan tervalepistä 
(kuva 1) kasvaa kapealla vyöhykkeellä 
suurimpien järvien ran noi lla. Mui ta 
vesistöistä poikkeaa e lvirumin Vana
javes i, jonka rannoilla tervaleppiä on 
melko vähän . Pienempien järvien ja 
lampien ympärillä niitä ka vaa la ikut
taisesti tai ne puuttuvat. Purojen ja oji
en var ill a tervaleppi ä ka vaa siellä 
täällä. Vaike immin löydettäviä ovat 
suokasvupaikat, illä tervaleppiä on al
le puolella soista ja niilläkin kasvustot 
ovat usein pieniä. Suon laatu on en 
kokoa tärkeämpi eikka illä muuta
man puun esiintymiä aattaa löy tyä hy
vinkin pieni tä painantei ta. Tervalep
piä kasvaa jonkin erran myö kuivem
milla paikoilla, mutta melkoinen o a 
näi tä e iintymi tä on istutu peräisiä. 
Löysin tervaleppää 130 neliöki lometri 
ruudulta Hämeenlinna ta. Ruutujen ko
konai määrä on 225 joten tervaleppä 
ka vaa 57 8 ~ :lla ruudui ta . 

Seuraa a a tarka telen hieman lä
hemmin ter alepän ka ualueita Hä
meenlinna a: 
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} Lu~ntaiset esiintymät 1 
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(/f/J Selvästi istulelut puuryhmät 1 
apparently planted tree·groups 

Kuva 1. Tervalepän kasvupaikat Hämeenlinnassa. Rasti kirkon kohdal la osoittaa kaupungin 
keskustan s ij aint ia. 

Fig. 1. The growi ng s ites of the Black Alder in Hämeenlinna. The cross marking the church 
indicates the centre of the town . 

umeroidut ves istöt ovat 1 The larger lakes are numbered as follows: 1. Ala järvi, 2. Iso-Munakas, 
3. Hatte lmalanjärvi, 4. Ahvenistonjärvi, 5. Vanajavesi, 6. Aulangonjärvi, 7. Katumajärvi, 
8. Matkolammi, 9. Kankaistenjärvi, 10. Vaholammi. 

1. Vanajavesi 

Vanajaveden vesistö kulkee Hämeen
linnan poikki suunnill een ete läkaakosta 
länsi luoteeseen e li Hiidenjoen uul ta 
Hattul anse län eteläosaan. Kaup ungin 
kesku ta on tämän vesi tön Iän irannal
la. Te rvaleppäkasvu tot seurai levat Va
najaveden rantoja huomattavan katko
naisina niin , että yk ittäi ten e iintymi
en vä li ä saattaa olla toista kilometriä. 
Laajimmat kasvustot ovat Miemalan-

alme n itäranna lla, Miemalansaaressa 
ekä Vikmaninlahden länsi- ja Hattel

malan airaalan itäpuolell a. Miemalan-
almen kaakkoispuole lla ja Kirstulan 

kartanon pohjoispuolella tervalepät 
kas avat jopa muutaman kymmenen 
metrin päässä rannasta. Mahdollisesti 
ne osoittavat Vanajaveden rantaviivan 
paikkaa ennen Kuokkalankosken per
kaami ta Lempäälässä viime vuosisa
dalla. 
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2. Muut isotjärvet 

Vanajaveden itäpuolella SIJaitsevat ja 
siihen joko suoraan tai jonkin muun 
vesistön kautta laskevat Kankaistenjär
vi, Katumajärvi ja Aulangonjärvi , län
sipuolella puolestaan Alajärvi ja Iso
Munakas. Niitä kiertää (ainakin Hä
meenlinnan puolella) lähes yhtenäinen 
tervaleppävyö. Enimmäkseen se on hy
vin kapea, jopa vain yhden harvan puu
rivin muodostama, mutta levenee muu
tamassa kohdassa (esim. Katumajärvel
lä) usean metrin levyiseksi. Puiden ko
ko vaihtelee, mutta enimmäkseen ne 
ovat pienehköjä - keskikokoisia. Eni
ten isoja tervaleppiä on Aulangonjär
vellä. 

3. Pienet järvet ja lammet 

Pienistä järvistä Ahvenistonjärvellä on 
ympärillään säännöllinen tervaleppä
vyö. Tämä järvi on Iaskujoeron harju
alueen järvi, ja sen rantojen tervalepät 
ovat enimmäkseen varsin isoja. Huo
miota herättää se, että ne usein eivät 
kasvakaan aivan rannassa, vaan etenkin 
itäpuolella usein 1-2 metriä vesirajaa 
ylempänä, jotkin yksittäiset puut pal
jonkin ylempänä. Onkohan pohjaveden 
ja samalla myös järven pinta harjualu
eella laskenut vai onko rinne muuten 
suotuisampi kasvupaikka? 

Myös Nautalammia ympäröi lähes 
yhtenä inen tervaleppävyö. Siellä nämä 
puut ovat kuitenkin pienehköjä ja usein 
pahasti lahovikaisia. Pikku-Munakkaan 
länsirannan tervaleppävyöhyke on yh
tenäinen, mutta itärannalla niitä on vain 
parissa kohdassa. Matkolammilla ter
valeppiä kasvaa sie llä täällä ympäri 
lampea, eniten eteläpäässä. Loivilla 
pehmeäpohjaisilla rannoilla valtapuuna 
on usein harmaaleppä. Vaholammilla 
tervaleppävyö on vielä katkonaisempi 
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ja sielläkin monet puista ovat lahovi
kaisia. Hattelmalanjärven ympäristössä 
tätä puulajia kasvaa vain parissa pai
kassa. 

Ahvenistonlammelta, kummaltakin 
Kaakkolammelta , Kahtoilammelta ja 
Hirvilammelta on tiedossani vain yksi 
suppea tervaleppäesiintymä kultakin, 
Raimanlammilta ja Velkojalta ei yh
tään. 

4. Virtaavat vedet 

Eri kokoisten jokien, purojen ja ojien 
varsilla tervaleppiä kasvaa sangen oi
kullisesti. Hiidenjoen suupuolella on 
vain muutama pieni esiintymä. Alajär
ven ja Iso-Munakkaan välillä nutä on 
vain länsirarmalla eikä sielläkään koko 
matkalla. Iso- ja Pikku-Munakasta yh
distävän Välijoen varrella tervaleppiä 
on melko säännöllisesti, mutta esiinty
mät ovat pieniä ja katkonaisia. Saman
tapainen tilanne on jokiosuudella Pik
ku-Munakas - Katiskakoski - Jokilan
joki. Kankaistenjärve tä lähtevän Myl
lyojan varrelta löytyi vain yksi laajem
pi (yli 200 metriä pitkä) tervaleppäalue. 
Matkalammen ja Katumajärven välisel 
lä osuudella tervaleppiä on vain Ruu
nunmyllyltä alavirtaan eikä sielläkään 
yhtenäi e ti. Katumajärve tä Vanaja
veteen laskevan KutaJanjoen varrella 
tervaleppiä ka vaa kahde a kohda sa. 
Aulangonjärven ja Hattelmalanjärven 
laskuojien arsilta löysin vain yhden 
kasvupaikan kummaltakin. 

Korkeenojan arrella Hämeenlinnan 
itäkärjes ä ter aleppiä on lähes 600 
metrin matkalla ja V aholammin Mylly
ojallakin yli 100 metrin matkalla. Muu
alta näitä puron- ja ojanvar ika vupaik
koja on lö tyn t varsin vähän, eniten 
Hämeenlinnan eteläi immi tä o i ta. 
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5. Suot 

Useimmilta Hämee nlinnan soilta terva
leppiä ei löytynyt. Jos tässä yhteyde sä 
sivuutetaan ranta oi stumat, tämän puu
lajin suokasvupaikat ovat kahdentyyp
pisiä. Toi saalta tervaleppä kasvaa suon 
ja metsän rajalla , joskus lähe yhtenäi-
enä vyönä suon ympär i (esim . Y iljus

tankorpi (ojite ttu ), Heini suo (ojittama
ton ), M uuransuo (oj itettu ) ja autalam
minkorpi (oj itettu )) . Toi saalta kasv u
paikkana ovat pi enet, use in nimettö
mät, ohutturpe iset soi stuneet pa inan
teet. Täll ais ia paikkoj a on var inkin 
Hämeen! innan ete läisimmi ssä os issa. 

6. Muut paikat 

Terva leppi ä kasvaa Hämeenlinnassa 
muun laisissakin paikoi s a. Usein ne 
ovat kui vempia kuin edellä seloste tut. 

äiden es iintymien alkuperää on j os
kus vaikea selvittää. Ainakin osa nii stä 
on se lvä ti istute ttuja (es im. Kylmälah
den pohj oispuolen e ntinen pelto j a 
eräät kaupungin puistot). Jotkut terva
lepät ovat myös saattanee t sä il yä pai
kall aan, vaikka niide n ka vuympäri tö 
on, josku huomattavas tikin , muuttunut 
sen jälkeen, kun ne ovat tä lle paikalle 
a ettuneet. 

Risteymät ja harmaaleppä 

Tun tomerkei ltään terva lepän ja har
maa lepän väliltä o lev ia puuyk ilöitä 
löy tyi yk ittäi n ie ltä tää ltä. Arvelin 
n iitä näiden lajien risteymik i, vaikka 
kaikkia tuntomerkkejä e i näekään tal
ve ll a. Mo lempia kantalajeja e i ai na ka -
vanut lähe ll ä. 

Harmaa leppä on Hämeenlin na a 
e ivä ti terva leppää run aampi ja laaja

alai empi . Paiko in e on rannoill a val
tapuu taika vaa niil lä yhde ä koivujen 
ja pajujen kan a . Jos mo lempia leppä-
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lajeja on saman j ärven rannalla , terva
leppä kasvaa karumman näköi illä so
rais illa j a ki vi illä rannoilla , kun taas 
harmaaleppä näyttää uosivan loivia, 
ta ai ia ja pehmeäpohj ais ia rantoja. 

Tervalepän nykytilanne ja tulevaisuus 
Hämeenlinnassa 

Terva lepän nykyistä levinne isyyskuvaa 
e i voine selittää vain yhden tekij än pe
ru steella . E im. kasvupaikkakartan ja 
maaperäkartan vertailu ei osoita mitään 
se lvää keskittymistä jolle kin maalajil
le, vaan tervale ppiä kasvaa niin mo
reenillaja av imaalla kuin turpeellakin. 
Maan ve italou on jo a ikaisemmin 
osoite ttu tärkeäksi tekij äksi, mutta sen 
merkityksestä e i tässä selvityksessä 
saatu täsmä ll istä tie toa. Myös kilpai lu 
mu iden kasv ien, es im . ku usen , kanssa 
on merkittävää. 

Terva lepän lev inne isyysku vassa nä
kyvät myö hi toria ll i e t se ikat: sekä 
luonnon omat kehity kulut e ttä ihmi sen 
vaikutus . E im . auta lammin j a Vaho
lammi n monet lahot lepät näyttävät 
viittaavan iihen, että tervaleppä on vä
hitellen häv iämässä sieltä luonnolli sen 
keh ityk en eurauksena. Monill a muil 
la rannoilla ihmisen vaikutus on ilmei
nen . Lyhyt aukko tervaleppävyö sä 
jonkin kesämökin kohda ll a panee heti 
arvelemaan , että puut on kaadettu siel
tä, eikä niiden o le annettu vesoa. Jo -
ku kannot todistavatki n tämän. Myö 
met änhakkui aja raivauk i sa terva
leppiä kaadetaan , mutta ne eivät il ti 
välttämättä häviä lopulli e ti. 

Hämeenlinnan ke ku ta on o llut kau
punkina jo yli 350 vuotta. Tänä aikana 
var inkin Vanajaveden ra ntoja on käy
tetty monin tavoin: niitä on täytetty ja 
nii lle on rakennettu. Ke inu aaren vie
reinen Pikkujärvi on kokonaan häv itet
ty. Kaupungin ke ku aluee ll a e i alku-
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peräistä rantaviivaa ole enää juuri lain
kaan näkyvi ä. Tämä on varma ti osal
taan vaikuttanut tervalepän nykyiseen 
niukkuuteen siellä. Myös Vanajaveden 
pinnan lasku ja sen säännöstely näky
nevät levinneisyyskuvassa. 

Toisaalta tervaleppiä on myös suosit
tu. Sen viimeisimpiä laajahkoja istutus
alueita, joista jotkut ovat vasta muuta
man vuoden ikäisiä, ovat Kylmälahden 
pohjoispuolen pelto, Hattelmalanjär
ven eteläpuolen suo sekä Niittykadun 
ja Brahenkadun välinen alue. Kookkai
ta tervaleppiä kasvaa puistoalueelia 
mm. Parolantien varrella, Ojoisilla, 
Vuorentaan vanhainkodin lähellä sekä 
Ahvenistontien varrella. 

Tervaleppä lienee jonkin verran vä
henemässä luontaisilta kasvupaikoil
taan Hämeenlinnassa. Kokonaan se ei 
kuitenkaan täältä häviä, eikä siitä tule 
suurta harvinaisuuttakaan, ellei jotakin 
suurta mullistusta tapahdu . 
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Tavastehu trakten flora.- oti er Sällsk. 
Fauna Flora Fennica förhandlingar 7, n .. 
4:31-54. 

Kuj ala, V. 1924: Tervaleppä (Alnus glutinosa 
(L.) Gaertn.) Suomessa. - Metsätieteelli
sen koelaitok en julkai uja 7:1-269. 

Kujala, V. 1965: Alnu glutino a (L.) Gaertn. 
- tervaleppä. - Teoksessa: Jalas, J. 
(toim.), Suuri ka vikirja 11:91-96. 

Mäkinen, A. 1964: Havaintoja tervaleppäkas
vustoista ve ijättömaalla.- Suo 15:16-22. 

Mäkinen, A. 1978a: Tervalepän kasvupaikois
ta ja ekologiasta Suomessa. - Dendrolo
gian Seuran Tiedotuksia 9:6-17. 

Mäkinen A. 1978b: Tervaleppä, vuoden puu. 
-Suomen Luonto 37:220-223. 

Ruotsalaisten dendrologien toiminnasta 1992 

aapurimaan dendrologisen seuran - För
eningen för dendrologi och parkvård - toi
minta on tänä vuonna yhtä vi lka ta kuin ennen
kin. Heillä ei ole paikalliskerhoja kuten meillä 
vaan samas a ohjelmassa on tapahtumia maan 
eri puolilla. Ohjelman pääkohdat julkaistaan 
seuraavas a. Jos atutte poikkeamaan opiva ti 
naapurimaas a, on hyvä tietää mitä ja mi ä 
tapahtuu dendrologian alalla. Tilai uuk iin 
vaaditaan ennakkoi lmoittautuminen. Tarkem
pia tietoja ohjelma ta ja ilmoittautumi se ta aa 
Sorbifolian toimitukselta (lähinnä allekirjoitta
neelta). 

Kauden retkiohjelma alkaa 7.5. iltakävelyllä 
Tukholman Södermalmilla, jonka rantoja ko
ri tavat komeat piilipuut. 16.-17.5 . on kevät
retki Sigtunan seuduille ja 24.5. tutu tutaan 
euran puheenjohtajan Gösta Winqvi tin puu-

tarhaan Tukholma a. 1.6. tehdään päivän mat
ka Södertäljeen ja ympäristöön ja 3.6. iltakä
vellään ' Björn kog ' i a, jo a tutustutaan 
kunnan hyvin hoitamaan met ään. Tyre ön lin
naan ja pui toon tutu tutaan 10.6. illalla. 

Kotimaan retki kohdi tuu tänä vuonna orr
lantiin 1.-7 .7 . ja ohjelma a on niin arboretu
meita kuin tunturi aellu takin. Hollannin mat
ka tehdään 29 .. -6.9. ja kohteet ovat osittain 
amoja kuin oman euramme uunninelemalla 

Hollannin matkalla: Trompenburg arboretum, 
Het Loo ja taimitarha E veld Bo koopi a, jon
ka Acerewmi a ka vavat miltei kaikki tunne
tut vaahtera!. yk yllä onkin teemapäivät , joi
den ohjelma a ovat aahterat (9.-1 0. 1 0.) , ja 
yk yn päättää perinteinen ke än kuvien kat e

luilta 19.11.- Penui Alanko 
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Lisätietoja katsurasta 

Pertti Uotila 

Uotila, P. 1992: Lisätietoja katsurasta. (Additional notes on Cercidiphyllum in 
Finland). - Sorbifolia 23( 1 ):25- 28. 

Some additional notes to thepaperin Sorbifolia 22:33-44 (199 1) are presented 
on the cultivation and succe s of the Katsuras (Cercidiphyllum) in Finland, 
especia lly on their sex ratio and flowering in pring 1991. 

Perui Uorila, Luonnomiereellinen keskusmuseo, kasvimuseo, Unioninkaru 44, 
00170 Helsinki 

Kirjoituk eni katsuroista (Cercidiphyl
lu.m) (Uoti la 1991 ) kirvoitti lukijoilta 
kirjaamisen arvoisia täydennyksiä. Li
säksi kävin keväällä 1991 katsomassa 
useita kat uroita nähdäkseni , mitkä 
näi tä kaksikotisista puista kukkivat ja 
mitä ukupuolta kukkivat yksilöt ovat. 

Uusia tietoja 

Mauri Parm alan arboretumis a Espoon 
uuk io sa kasvaa vi i i vuoden 1989 

paikkeilla istutettua katsurantainta. e 
Parmala on kasvattanut Espoon Tapio
la ta keräämä tään siemenestä. Ka -
kenkaatajantien varre a ka voi kak i 
noin nelimetristä , er i ukupuolta olevaa 
puuta, jotka nyt on kaadettu. Siemenet 
itivät hyvin kun ne kylvettiin yk yllä 
pian keruun jälkeen kun taa yrityk et 
kylvää yk y ll ä kerättyjä iemeniä va -
ta e uraavana keväänä olivat epäonni -
tuneet. 

Matti urmisen pihalla Tuu ulan 
Ru utjärvellä ka vaa Max. Hagmanilta 
1988 aatu japaninkat ura (Cercidi
phyllumjaponicum) joka lienee Solbö
len puiden jälkeläi iä . 

Helsingin Malmin hautausmaan loh
kossa 68 kasvaa 20 japaninkatsuraa, 
jotka ovat kahta kookkaampaa lukuun
ottamatta uurin piirtein amankokoisia 
kuin hautau maan viidennen lohkon 
katsuratkin (16 .2.1992 PU). iilo Kar
hu mittasi 13.6.1989 68:nen lohkon 
katsuroi ta kookkaimman, kahdeksan
haarai en puun korkeudeksi 6,75 m ja 
tyven ympäry mitak i 141 cm. Puun 
latvaoksat olivat kärsineet pakkasista. 

Satakunnassa, Peipohj an enti sellä 
asemalla Karhu havaitsi 1989 tai 1990 
huonokuntoisen kat uran. Hän ei löytä 
nyt Vihdin Ojakkalan eikä Kärkölän 
Järvelän a emien katsuroita , jotka siis 
näyttävät hävinneen. 

Karhun ke äpaika a Lappeenrannan 
Harlanmäe ä ka vaa kak i japaninkat-
uraa jotka lienevät amaa alkuperää 

(Japani Ofunan ka vitieteellinen puu
tarha 1979) kuin Hei ingin kasvitieteel
li en puutarhan nuorin kat ura. e ovat 
ke täneet pakka talvet vaurio itta , mut
teivät ole vielä kukkineet. Suurempi oli 
yk yllä 1991 3,7 metrin korkuinen, 

k mmenrunkoinen pen a ; tyven ym
päry mitta oli 57 cm. Li äk i Harlan
mäe ä on kak i Kalle Ounilta saatua 
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Kuva 1. Katsuran emikukassa on huomiota he
rättäv ät, y li sentinpituiset , karmiininpunaiset 
luotit. Hel singin Sibeliuspuisto 19.5.1 991. -
Valokuvat Pertti Uotila. 

Fig. 1. Female flowers of C ercidiphyllum japo
nicum are visible due to Iong crimson stigmas. 
He lsinki , Park Sibeliuspuisto, May 19, 1991. 
- Photograph Pe rtti Uotila. 

Kuva 2. Upsalan kasvi
tieteellisen puutarhan 
isolehtikatsura on emi
puu. Hede lmät jäänevät 
tyhjiksi, elleivät kukat 
ole pölyttyneet ja he
delmöittyneet muuta
man kymmenen metrin 
päässä kasvavan japa
ninkatsuran s iitepö lyl
lä. Lehdet ovat pyöre
ähköjä, pyöreäkärki siä, 
ja tyvi lovi on ahd as . 
30.5. 199 1. 

Fig. 2. Female tree of 
Cercidiphyllum magni
ficum at Uppsala Bota
nical Garden , May 30 , 
1991. 
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Solbölen puiden jälkeläistä, jotka 1991 
olivat vielä pikkutaimia. 

Pentti Alangon ballu a olevan, 
1940-Iuvulla tehdyn ka viluettelon mu
kaan Hämeenlinnaan , Aulangon luon
nonsuoje lualueen kolmeen lohkoon on 
istutettu kymmeniä katsuroita. Touko
kuu a löy in metsänvartijan asun non 
luota kaksi huonokuntoista japaninkat
suraa, jotka lienevät ainoina jäljellä 
Aulangon katsuroista. 

Katsuran kukkimisesta 

Katsuran erityisansioik i mainitaan 
kaunis ulkonäkö ekä lehtien muoto ja 
värivaihtelu. Kukk.iin ei juuri ole kiin
nitetty huomiota . Katsurat kukkivat ke
väällä lehtien puhkeamisen aikoihin. 
Kukat ja kukinnot ovat vaatimattomia, 
kuten tuulipölytteisillä kasveilla yleen
sä, eikä kukinta kestä kovin montaa 
päivää. Kukissa ei ole pölyttäjiä hou
kuttelevia ja iitepölyn lentämi tä ja 
luote ille osumj ta häirit eviä värikkäi
tä, suuria terälehtiä. Mutta parhaimmil
laan emikatsuroitten kukinta saa ttaa ol
la hyv inkin näyttävä: karmiininpunai -
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Kuva 3. Tavallisesti katsura on monirunkoi 
nen. Kuvassa Munkkiniemen katsura , jonka 14 
run go ta 5 on äske ttäin poi tellu. 

Fig. 3. Katsura is usually cultivated as a many
stemmed tree. Base of a tree with 9 s tem s (and 
5 removed} in Hei inki , Munkkiniemi. 

set ja yli sentin pituiset luotit (kuva 1) 
värjä ivät Sibeliu puiston japaninkat
urat punaisiksi toukokuun puolivälis ä 

199 1. Kukkimisaikana hedepuiden leh
det näyttävät olevan uurempia kuin 
emipuiden lehdet, eivätkä kellanpunai-
et ponnet yhtä lailla erotu keltai ina 

hehkuvi ta puhkeavi ta !ehdi tä (kan i
kuva). U ein kukkia on vain puun eni
ten va loa aavi sa ok i sa. Lehtien ke
hiryttyä täy ikokoi ik i hedelmien alut
kin ovat jo eivä ti nähtävi ä (kuva 2). 

Kat uroita ka vatetaan yleen ä mo
nirunkoi ina yk ittäi spuina (kuva 3) tai 
korkeintaan muutaman puun ryhminä. 
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Yksinäisiin puihin ei kehity siemeniä 
(emipuihin ilmeisesti kylläkin sieme
nettömiä hedelmiä), ja onnen kauppaa 
on molempien ukupuolte n attuminen 
yhteen muutamankaan puun istutuksis-
a. Sukupuolet erottaa vasta kukista. 

Japaninkat ura ei yleensä näytä kukki
van kovin nuorena - iso lehtikatsura 
(Cercidiphyllum magnificum) sen si
jaan kukkii jo muutaman vuoden ikäi
senä -, huonokuntoisena tai huonolla 
paika lla kasvavana. Jos haluaa sieme
niä, pitää i tuttaa useampia katsuroita 
lähekkän hyvälle, melko avoimelle pai
kalle, ja jak aa odottaa. 

Kukinta 1991 

Turun Rui aion kasvitieteellisen puu
tarhan kaksi 2 5-metristä kahdeksan
vuotiasta isolehtikatsuraa kukkivat 26. 
5., ne ovat hedepuita (Uotila 38353, 
38354; H). Japaninkats uroi sta kukki 
amanikäinen, 1,30 m:n korkuinen emi

puu (83-308, Moskova) , mutta taimis
ton kak i amankokoista japaninkatsu
raa eivät kukkineet. Lohjan kunnan Ah
tialan japaninkatsura (korkeu 10,5 m, 
rym 45 cm) osoittautui hyvinvoivaksi 
emipuuk i. Se kukki runsaast i ja par
haimmillaan 21.5.1991 (Uotila 38344 
& P. Ha vas-Matilainen; H). Tenholan 
Solbölen kahde ta japaninkat urasta 
suurempi (tyven ympäry 175 cm, kor
keu 8 m) on hedepuu (N. Karhu, K. 
Ouni). Tuu ulan Ruotsinkylä tä Håkan 
Holmin aamat kak i i olehtikatsuraa 
ka vavat hyvin Inkoon Sona undissa . 
Puut ovat eri ukupuolta ja ne kukkivat 
myö ke ällä 1991. 

Hei ingin ka vitieteel li en puutarhan 
i o japaninkat ura (hedepuu) aloitteli 
kukintaan a 8.5.1991. Kukinta oli run
a ja parhaimmillaan vielä ainakin 

18.5. Kumpikaanpienemmi tä puista ei 
vieläkään kukkinut. Uudenmaankadun 
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ja Yrjönkadun kulman kahdesta j apa
ninkatsurasta suurempi osoittautui he
dekasviksi (kansikuva; Uotila 38339; 
H), pienempi ei kukkinut. Sibeliuspui s
ton molemmat japaninkatsurat ovat 
emipuita (kuva 1; Uotila 38340; H) ja 
kukkivat 18.5. erittäin runsaasti koko 
korkeudeltaan. Munkkiniemen japanin
katsura on niin ikään emipuu , mutta sen 
kukinta oli niukkaa. Snellmaninkadun 
ja Yrjö-Koskisenkadun kulmassa mui
den puiden puri stuksessa kasvavat ja
paninkatsurat eivät kukkineet , niin kuin 
eivät Malmin hautausmaankaan viiden
nen lohkon huonokuntoiset puut. 
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Elimäen Mustila a kasvaa useita ja
paninkatsuroita ja molempia sukupuo
lia oli kukassa 1991 päätellen syksyllä 
löytynee tä siemenelli estä hedelmästä 
(Uotila 38692 & P. Ha vas-Matilainen; 
H). Hämeenlinnan rautatieaseman japa
ninkatsura kukki ja o oittautui hede
puuksi. Kukinta oli niukkaa ja 19.5. jo 
hieman ohi (Uotila 38341; H). Kukki
vien oksien lehdenalut olivat pienem
piä kuin kukkimattomien. 

Kirjallisuutta 

Uotila, P. 1991 : Katsurat (Cercidiphyllum)
itäaasialaista aatelia. - Sorbifolia 22(1): 
33-44. 

Suomen paksuimmat harmaalepät (Alnus incana) 

iilo Karhu 

Karhu , . 1992: Suomen paksuimmat harmaalepät (Ainus incana). (The thickest 
Grey Alders (A inus incana) in Finland). - Sorbifoli a 23( 1):28-29. 

The thickest Grey Alder (Ainus incana) in Finland are Ii ted. The thickest of 
them has two stem and a circumference of 183 cm at 40 centimeter height. The 
author has coUected data of the thickest tree in Finland ince 1987 . The re ults 
are to be published in 1992. 

Niilo Karhu , Näyrte/ijäntie 1 B 5, 00400 Helsinki 

Harmaaleppä ( Alnus incana), vuoden 
puu 1992, kasvaa yleisenä koko maa -
sa, lukuunottamatta pohjoisinta Lappia, 
missä se on melko harvinainen. Varsin 
vähän sitä löytyy myö Suomenlahden 
ja Pohjanlahden rannikkoseuduilta 
Kokkolan korkeudelle saakka. Run-
aasti juurivesoja muodo tavana har

maaleppä yleensä hakataan poi , vaik
ka sillä on arvoa maaperän typen lisää-

jänä ja e im. kuu entaimi tojen suoja
puuna. 

Järeäk i ka a aan tervaleppään (A I
nus glurinosa) verrattuna harmaaleppä 
on lyhytikäinen puu joten enki n vuok
si pak ut harmaalepät o at harvinai ia. 
Pak uimman harmaalepän mitta in elo
kuu a 1988 Punkaharjulla Met äntut
kimu laitok en koea eman pihapiiri tä. 

inorunkoi en puun rym . oli 185 cm ja 
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korkeu 2 1,5 m. Syksy ll ä 1991 Punka
harjulla käyde än i en löytänyt puu ta 
ede kantoa . Moottori aha oli koitunut 

lahoksi tuomitun Suomen paksuimman 
harmaalepän kohtaloksi. ykyinen 
tilanne on taulukossa 1. 

Tau lukko 1. Suomen paksuimpien harmaa leppien ympärysmitta, korkeu s, runkohaarojen lu-
kumäärä, haarojen ympärysm itta ja puiden kasvupaikka. 

Table 1. The thickest Grey Alders (Ainus incana) in Finland. 

Ympärysmitta Haaroj en 

No. 
130 cm kork. Korkeus Haarojen lkm ympärys Kasvupaikka ja muut tiedot 

( circumference (height} (no. of stems) (circ. of (site a nd additiona l information) 
at 130 cm) tems) 

183 cm (40 2 (60 cm 
Helsink i, Vanhankaupungin ran-

1. 21,5 m 95 , 123cm tapuisto . Samaa juurta erill inen 
cm kork. ) kork .) runko, 130 cm, kork . 22,5 m 

2. 158 cm 23m 
Kuhmoinen , Arvajanlahti Päijän-
teen Iän irannalla 

3. 152 cm 22,5 m 
3 (800 cm Vantaa, Länsisalmi , Mustavuori 

kork. ) 

4. 143 cm 21m 
Kuhmoinen, Arvajan lahti ( 10 m 
pääs ä no 2: ta} 

5. 138 cm 20m 2 (600 cm Joutsa, Vehmaan kylä, MyUypu-
kork .) rontila 

6. IlO cm 20,5 m 
Värt ilä , Härkövaara, Päivärin-
teen tila 

7. 107 cm 22,5 m 
Heinolan mlk , Pai tjärv i, Kuu-
iniemen tila 

Loppuunmyytyjä 

Suomen puu- ja pen a ka vio on loppuunmy ty euran julkai uvara to -
ta. Kirjan toinen, uudi tettu paino on taitto aihee aja en ilme tymi

se tä tiedotetaan aika naan Sorbifolia a. 

V uoden puu -ju liste arjan t~äntt ja _aahterajuli teet (v. 198 1 ja 1982) 
ovat loppuunmyydyt. Mutta JUit tena on edelleen aatavi a Martti 

Kopo elta, Hei ingin yliopi ton ka vititeteelli eltä puutarhalta, Jyrängötie 
2. 00550 Hei inki. 
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Karjalan kerho perusteilla 

Dendrologian Seuran Karjalan kerhon perustava kokous pidetään 
Joensuun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa maanantaina 13.4. 
1992 klo 18.00. 

• keskustelu karjalaisesta puulajiharrastuksesta 
• ylipuutarhuri Pekka Pi irosen katsaus puulaj ipuiston nykyiseen 

rakentamisvaiheeseen 
• kerhon johtokunnan ja toimihenkilöiden valinta 

Lisätietoja: Sauvo Henttonen, puh 974-23 759. 

Tammiston kevätsavotta 

Karjalohjan Tammistan arboretumin savotta jatkuu kevättalkoilla. Sa
vottapäivät ovat lauantai ja sunnuntai 16.-17 .5.1992. Mukaan talkoihin 
voi tulla vain yhdeksikin päiväksi. Savottaloisille tarjotaan työpanosta 
vastaan ruoka ja kahvit. Karjalohjalla on mahdollisuus yöpyä arboretu
min tilalla. Arboretumissa jatketaan polkuverkoston kunnostamista ja 
raivaustöitä. Ota mukaan raivaustö ihin sopivia työvälineitä , esim. vesu
ri, kirves, pokasaha , rautaharava , lapio, rukkaset. llmoittautumiset vii
meistään maanantaihin 4.5. mennessä Risto Murrolle, puh . 912-204 476. 

Puistokävely Malmin hautausmaalle 

Malmin hautausmaan monipuoliseen puuvartiskasvistoon tutustutaan 
keskiviikkona 20.5. Kokoontuminen klo 16.30 eteläisellä portilla (parkki
paikan luona), noin 100 m pääportista ja bussipysäkistä etelään. 
Osallistujille jaetaan luettelo hautausmaan puuvartisista kasveista. 

Mahdollisesta kesäkuun puistokävelystä t iedotetaan Malmin hautaus
maan retken aikana -sitä voi myös tiedustella Pentti Alangolta (puh. 
708 5347) tai Satu Tegeliltä (puh. 402 9619) . 
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Puuvartisia rohdoskasveja. 3. Näsiä, suopursu, sianpuolukka, 
kanerva, mustikka, juolukka, puolukka ja karpalo 

Sinikka Piippo 

Piippo, S. 1992: Puuvartis ia rohdo kasveja. 3. äsiä, suopursu, sianpuolukka, 
kanerva , mustikka, juolukka, puolukka ja karpalo. (Woody medicinai plants. 3. 
Mezereon, wild rosemary, bearberry, heather, bilberry, bog whort leberry, lingon
berry and cranberry.)- Sorbifoli a 23( 1 ):3 1-43. 

The artic le deal with former and present medicinai uses of the follow ing woody 
plants: mezereon (Daphne mezereum), wild rosemary (Ledum /arifolium and L. 
palusrre), bearberry (Arcrosraphylos uva-ursi), heather (Ca lluna vulgaris), bil 
berry (Vaccinium myrril/us) , bog whortleberry (V. uliginosum), lingonberry (V. 
uliginosum) and cranberry (V. macrocarpon , V. microcarpum and V. oxycoccos). 
The var ious parts of the plants used, the ir chemical constituents and the tradi
tiona i ways of use in different countrie are discussed. These plants are seldom 
used in conventional medicine. 

Sinikka Piippo, Helsingin yliopisto, Luonnomiereellinen keskusmuseo, kasvi
museo, Unioninkatu 44 , 00170 Helsinki 

Näsiä 

Arabialaiset lääkärit tunsivat nastan 
(Daphne mezereum) nimellä "mazariy
un" ja käyttivät sitä Euphorbia resinife
ra -kasvi sta saatavan maitiaisnesteen 
tapaan ilmeisesti hengitystievaivoihin 
ja alkueläinsuolistoloi sten häätöön 
(Stuart 1984). Sana "mazariyun " on 
persiaa ja tarkoittaa "tappaa" (Lehto
nen 1987) . Keskiajalla näsiä tunnettiin 
nimillä "daphnoides" ja "thymelaea". 

Koko kasvi on myrkyllinen , mutta 
etenkin marjat ja kuori. ii ä on lima
kalvojen läpi hyvin nopeasti imeyty
vää, syöpää aiheuttavaa metsereiinidi
terpeeniä, dafniiniglykosidia, dafne
tok iineja , umbelliferonia , he periiniä, 
beta- itosterolia, kokkogn iinia ja ok i
kumariineja (Rautavaara 1980, Grieve 
1981 , Huovinen & Kanerva 1982, 
Stuart 1984, Duke 1986, Podlech 
1989). 

Marjoja (Mezerei fructus) on aikoi
naan käytetty haaskapyynnissä, joten 
niiden myrkyllisyys on ollut tiedossa 
(Huovinen & Kanerva 1982). Näsiää ei 
pidä käyttää rohtona omin päin. Kukki
en hai telu voi aiheuttaa huimausta ja 
pahoinvointia (Hinneri ym. 1986), ja 
jopa ve i, jo sa näs iän oksaa on pidetty, 
aattaa aiheuttaa myrkytyksen. Jo kaksi 

marjaa on aiheuttanut vaikean myrky
tyksen lap elle, L0-15 marjaa kuole
man aikuiselle (Rautavaara & Knuutti
la 1981, Huovinen & Kanerva 1982, 
Hinneri ym. 1986, Lehtonen 1987). 
Rauta aara ja Knuuttila arvelevat nä-
iän marjojen olevan marjoistamme 

myrkylli impiä. Tiedot eri mai sta ovat 
jokseenkin ri tiriitai ia: venäläiset ta
lonpojat pitävät 30 marjaa vain ulosta
vana annok ena mutta Ran ska sa jo 
15 :ttä pidetään kohtalokkaana (Jonsson 
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& Jonsson 1980, Grieve 1981 , Duke 
1986). 

Kasv in koskettelusta voi saada rak
koja ihoon, pahimmassa tapauksessa 
kuolion. Marjojen syöminen tai oksien 
pureskelu aiheuttaa polttavaa tunnetta 
nieluun , turvotusta , j anoa, vatsakipua, 
verioksennusta, ripulia, kalpeutta , hi
koilua, päänsärkyä, kouri stuksia, tajun
tahäiriöitä, harhanäkyjä, verta ja valku
aista virtsassa, hengityshalvauksen ja 
verenkierron pysähtymi sen. Toipumi
nen kestää huomattavan kauan. 

Piirrokset : 
Marja Koistinen 

äsiä on varsinkin Itä-Suomes a tun
nettu riidenmarjana ("riienmarjana"), 
koska sen marjoja on käytetty aiemmin 
yleise sä riisitaudissa (Rautavaara 
1980, Rautavaara & Knuuttila 1981 
Huovinen & Kanerva 1982). Kuivatui s
ta marjoi sta ja rasvasta saatetti in tehdä 
" rii ivoidetta". Ylei empi tapa oli pan
na marjoja haudeveteen muiden ka vi
en, kuten tuomen , pihlajan , katajan, 
haavan ja pajun ohella. Joillain paikka
kunnilla on rii itaudi sta kär ivälle u -
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kaltauduttu syöttämään marjoja. Jotkut 
ovat yrittäneet lievittää hammas ärkyä 
panemall a näsiänm arjan hampaanko
loon , jotkut ovat käyttäneet tähän tar
koituk een viinassa liotettuja marjoj a, 
jotkut ovat pureskelleet juurta (Rauta
vaara 1980, Rau tavaara & Knuuttila 
198 1, Gri eve 1981 , Du ke 1986, Hinneri 
ym. 1986, Lehtonen 1987). 

Ankaraan päänsärkyyn ("riis i pääs
sä") on Suomessa käytetty voidetta, jo
ta on saatu sekoittamalla marjoja ja 
lamppuöljyä, tai tehty marjoista juo
maa. euvosto liitossa kansan keskuu
dessa marjoja on käytetty lask imotu
lehduksien ja lask imoveritulpan hoi
toon. Pietarissa on saatu hyviä tuloksia 
kliinisissä kokei a, jois a on käytetty 
näsiänmarjoista valmistettuja vaaratto
mampia lääkkeitä (Rau tavaara 1980). 
Marjoilla on myös karkotettu he isima
toja (Lehtonen 1987) ja liev itetty um
metusta (Huo inen & Kanerva 1982); 
ovatpa jotkut u kalikot käyttäneet näsi
ää etikan mausteena. Venäläi ten ja 
suomalai ten tiedetään käyttäneen mar
joja suurinakin annok ina hinkuyskään 
ja horkkaan. Venäjällä näsiää on käy
tetty hevo ten kavioiden parantami een 
ja moni s a Euroopan mais a e läinten 
syöpäläisten karkottamiseen (Jonsson 
& Jons on 1980). 

Yleen ä rohtona käytetään juuren 
kuorta (Me:erei cortex), joka on timu
loi aa, hio ta aa, punehduttavaaja rak
kuloita no tattavaa (Grieve 1981 
Stuart 1984). Ennen kuori on ollut tun
nettu rohto vilutaudi a, ri ataudis a, 
vatsavaivoi a, ukupuolitaudei sa 
halvauk i a, yö ä ä ja "luuva lo a' 
(Rauta aara 1980, Grieve 1981, Stuart 
1984. Duke 19 6 Lehtonen 1987). Li-
äk i kuorta on käytetty ulkoi esti mm. 
priiuutteena ja al oi a reumaatti iin 
aivoihin, hermo ärk ihin, ruhjevam-

moihin ja ihon haa ojen mätähaavo-
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jen , pistosten, käärmeenpuremien ja 
ruu un lääkintään. Kuoren palat tai mu
serretui sta marjoista tehty voide a etet
tiin kipeän kohdan päälle, oli sitten ky
se leinistä, käärmeenpuremasta, haa
vasta, ummetuksesta tai hammassärystä 
(ks. Lönnrot 1860). Kuori nostatti 
ihoon rakkuloita, minkä katsottiin vetä
vän vaivasta pahaa ulos (Rautavaara & 
Knuuttila 1981 , Hinneri ym. 1986). Tä
tä menetelmää on käytetty esimerkiksi 
silmi en ja korvien vuotamises ta kärsi
ville lapsille (Lehtonen 1987). 

äsiän kuoresta j a lakritsinjuuresta 
(Glycyrhiza maxima) tehtyä keite ttä on 
Euroopassa käytetty ulostuslääkkeenä 
ja elohopeakloridin kera sisäisesti su
kupuolitautien aihe uttamiin haavoihin 
(Jonsson & Jon sson 1980). Hunaj an, 
vo in ja näsiän lehtien seoksella ovat jot
kut lääkinneet paise ita ja rohrumi a 
(Hinne ri ym. 1986). Duke (1986) mai
nitsee näsiää kansan keskuudessa käy
tetyn edellä mainittujen li säksi (mainit
sematta kuitenkaan onko kyse marjoi -
ta tai kuoresta) kalkke utumissa, kupa -
sa ja vesipöhössä . Näsiän on havaittu 
vaikuttavan kasvanna is iin (Lewi s & El
vin-Lewis 1977) . ykyään näs iää käy
tetään en i sijassa ihon ärsykkeek i 
(Rautavaara 1976) ja homeopatiassa 
erilaisiin ihosa irauksiin , vyöruusuun, 
säärihaavoih in , kutinaan ja rakkuloi
hin , mutta myös yle iseen kylmänherk
kyy teen, yskään, nuhaan, pään ärkyyn 
ilmähermo ärky ihin , pahoinvointiin , 

mahahaavaan ummetuk een, ripuliin , 
virt at ietul ehduk iin ja verivirt ai uu
teen, luu ärk yyn, va lkovuoroon ja tip
puri in (Boericke 1988). 

Suopursu 

Suopursu ta (Ledum palustre) käyte
tään rohdok i kukkivia versonlatvoja tai 
vuo i er oja juuri ennen kukkien puh-
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keamista tai toi sinaan riivitään pelkkiä 
lehtiä varrelta ( Ledi herba tai Ledi pa
lustris herba). Kasvinosat kerätään al
ku- tai kes kike ällä ja kuivataan pai
kas a missä ei itse oleske lla . Lehtiä ei 
pidä maistella ja kädet pitää pestä huo
lella keruun jälkeen (Lehtonen 1987). 
Ennen uopursua sai apteekeistakin . 

Suopursussa on arbuti ini a, kversitrii
ni- ja erikoliiniglykosidia , hyperos idi a, 
parkkiaine ita , rasvaa, vahaa, pektiini ä, 
tartaari-, omena- ja si rruunahappoa ja 
haihtuvaa öljyä, jossa on seskviterpee
nialkoholeja: ledolia e li ledumkamfe
rolia ja pa lustrolia (Huovinen & Kaner
va 1982, Duke 1986). Ka vi on keskus
hermo toon vaikuttava ja ai heuttaa 
kouri tuksia , pahoinvointia ja tajutto
muutta; ledumkamferia pidetään vah
vana hermomyrkkynä (Lehtonen 1987). 
Duken ( 1986) mukaan suopur u voi ai
heuttaa ke kenmenoja. Sillä on myö 
huumaavaa, narkootti ta , diureettista, 
hio tavaa ja ulo tavaa va ikutu sta. Pel
kä tä haju ta oi aada päänsärkyä. Li-
äk i ka vi är yttäa limaka ivoja ja ihoa 

ja voi aiheuttaa munuaisvaurioita 
(Huovinen & Kanerva 1982, Hinneri 
ym. 1986, Lehtonen 1987). 

Suopur ua on käytetty viinan ja var
inkin oluen mau teena. äin terä tetty 
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olut aiheuttaa kovan humalan , kiihkon 
ja päänsäryn (Lönnrot 1860, Rautavaa
ra 1976, 1980, Jonsson & Jonsson 
1980, Duke 1986, Hinneri ym. 1986, 
Lehtonen 1987). Ennen ajateltiin suo
pursun lisäävän sukupuolisia ha luj a. 
Keskiajalla suopursun lehdistä keitet
tiin lemmenjuomaaja joidenkin mieles
tä tämä vaikutus on oikeaksi todistettu
kin (Jonsson & Jonsson 1980). Hirvi
sonnien väitetään syksyisenä kiima
naan erityisesti syövän suopursua. 

Aikoinaan suopursulla parkittiin 
nahkaa ja karkotettiin syöpäläisiä eläi
mi stä , päätäitä ihmisistä , koita kaapei s
ta, luteita vuoteista ja hiiriä ladoista. 
Suopursunvarpuja pantiin pahnoihin ja 
vuodevaatteiden väliin, ja suopurs ukei
toksella pestiin ihmisiä ja eläimiä. Suo
pursusta ja koivuntuohesta tehtiin par
kitukseen " ryssänöljyä". Suopursua on 
käytetty myös lankojen värjäykseen; 
puretusaineista riippuen siitä on saatu 
vihreää, keltaista tai ruskeaa väriä 
(Jonsson & Jonsson 1980). Lapamatoja 
karkotettiin juomalla suopursukeitettä 
kahden päivän paaston jälkeen. 

1700-luvulla lääkärit huomasivat 
suopursun edistävän hien ja virtsan eri
tystä ja yskösten irtoamista (Jonsson & 
Jonsson 1980). Kasvi on tunnettu myös 
apuna kohtuverenvuodois sa, sikiönläh
detyksessä, elefantti taudi ssa, vesipö
hössä , ri pulissa ja punataudissa, "rin
nankorvennuksessa" Uolloin suopur ua 
sekoitettiin ian ihraan), hinkuyskäs ä, 
keuhkoputkentulehduksessa j a astmas
sa (Lönnrot 1860, Rautavaara 1980, 
Huovinen & Kanerva 1982, Duke 1986, 
Hinneri ym. 1986, Lehtonen 1987). 
Suopursun sisältämiä yhdisteitä on ko
keiltu nukutus- ja puudutusaineinakin . 

Yleisimmin suopursua käytetään ny
kyään eri lai iin ihovaivoihin, tulehduk
siin, sormiajoksiin ja hyönteisten pi -
toihin, joihin suopursua valmistetaan 
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kääreeksi . äihin voi tehdä rohdosta 
myös kuumentamalla versot öljyssä 
(Rautavaara 1980). Jotkut käyttävät 
yhä suopursua kääreisiin ja kylpyve
teen lievittämään reumaattis ia kipuja ja 
kihtiä. Duke ( 1986) tietää pursua käy
tetyn myös kutinaan , kurkkukipuun, 
ruokahaluttomuuteen ja spitaaliin. Ho
meopatiassa suopursulla lääkitään ak
nea, kutinaa , hyönteisten pistoja ja 
muita ihovaivoja, reumatismia , hermo
särkyjä, peräpukamia ja hengitysvaike
uksia, yskää, hinkuy kää ja keuhkoput
kentulehdusta (Boericke 1988). 

Rautavaaran (1980) mukaan suopur
sun arorniöljyn nestemäi siä osaa eli ele
opteenia (sen jälkeen kun öljystä on 
jäähdyttämällä poi stettu ledumkamferi 
eli kiteytyvä osa) voidaan käyttää nu
hassa ja influenssassa. Hänen keräämi
ensä tietojen mukaan huoneilman bak
teeripitoi suus saattaa vähentyä kymme
nesosaan suopur un vaikutuksesta. 

euvostoliitos a suopur ua yhä suo
sitel laan teenä liman erityk en helpot
tami een y kä ä, hinkuyskässä ja 
keuhkokatarrissa (Lehtonen 1987). 
Huovisen ja Kanervan ( 1982) mielestä 
suopursua ei kuitenkaan pidä nauttia 
sisäises ti. Ainakin liialli es ti käytetty
nä se on myrkylli stä. Rautavaarakaan 
(1976, 1980) ei suo ittele ka vin käyt
töä omin päin. Myrkyllisyytensä vuoksi 
ka vi kuuluu Suome sa apteekkitavara
lain piiriin. Suopur u lienee vaikutuk
siltaan voimakkaampi kuin lännenpur-
u (Grieve 1981 ). 

Lännenpur u (lännen uopursu , Le
dum groen landicum, L . latlfolium) kas
vaa Pohjoi - merikan ja Grönlannin 
vuoristomet i ä ja oil la. Muualla sitä 
on kori teka ina. Lännenpur un käyt
tö on jok eenkin amanlainen kuin mei
käläi en uopur un. ielä 1930-luvulla 
lännenpur ua lei e ti juotiin ' labrado
rinteenä tai muilta nimiitään "jame-
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sin-" tai "countryteenä", ja sitä pide
tään hengitystiehyitä kohentavana ns. 
rintateenä (Lehtonen 1987). Yhdysval
tain sisällissodan aikana lännenpursu
teetä käytettiin paljon. 

Sianpuolukka 

Sianpuolukan (Arctostaphylos uva-ur
si) käytön histo riasta tiedetään , että lää
käri Galenos (noin vuosina 130-200) 
mainitsee sen kirjoituksissaan (Lehto
nen 1987) ja että 1200-luvulla walesi
täinen lääkä ri Muddvai on käyttänyt si
tä. Clusius antoi vuonna 1601 kasvista 
tarkan kuvauksen, ja vuonna 1763 Ber
liinin lääkärit kartoittivat en lääke
ominaisuudet minkä jälkeen kasvi tuli 
melko ylei een käyttöön supistavana, 
virkistävänä, diureettisena ja tippurin 
jälkeisiä ärsytystiloja lievittävänä roh
tona (Mi ll paugh 1974, Grieve 1981, 
Stuart 1984, ks. myös Lehtonen 1987). 
Vuonna 1763 kasvi otettiin Lontoon 
farmakopeaan (Mil lspaugh 1974). Poh
joismaissa kasvia on käytetty kauan 
Ke ki-Eurooppaan verrattuna (Rauta
vaara 1976, Rautavaara & Knuuttila 
1981). Yhdysvaltain itäosien varhai et 
uudi asukkaat ovat käyttäneet ka via 
munuaistulehduksissa ja munuaiskivi
en poistoon , ja intiaanit marjoja laihdu
tuk een (Lewis & Elvin-Lewi 1977, 
Duke 1986). 

Rohdok i kerätään lehtiä (Uvae ursi 
folium) , joita saa Suome takin yhä joi -
tain apteekeista. Apteekkeihin ianpuo
lukkaa on tuotu var inkin E panjan Py
reneiltä. Viimek i sotien aikana ka via 
on kerätty kotimaa takin. euvo tolii-
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tossa sen sijaan sianpuolukkaa yhä ke
rätään paljon apteekkeihin. Hyvin mo
nien maiden farmakopeoissa kasvi on 
virallisessa asemassa (Grieve 1981). 
Sianpuolukka on ollut erittäin arvostet
tu lääkekasvi, jonka vasta sulfat ja an
tibiootit ovat sy rjäyttäneet (Rautavaara 
1980). Mauttomilla marjoilla ei ole 
merkitystä ravintona tai rohdoksena; 
pula-aikoina niitä on käytetty leivän li
sukkeena (Jon son & Jan sson 1980), ja 

orjassa nii stä tiedetään keitetyn sii
rappia (Hinneri ym. 1986). 

Lehdet kerätään alkukesästä, kuiva
taan varjoise sa ja ilmavassa paikassa 
nopeasti 40-60 · c:ssa (näin lehtien vä
ri säilyy parhaiten) tai sitten kuivaus 
vain vi imeistellään keinolämmössä 
(Thursova 1977, Rautavaara & Knuut
tila 1981 ). Jotkut suosittelevat lehtien 
keruuta aina marjojen kypsymiseen 
saakka joidenkin mielestä niitä voi ke
rätä myös yksy llä tai sitten läpi vuo
den (k . e im. Millspaugh 1974, Grieve 
1981 Kresanek 1990). Jotkut keräävät 
lehdet var ineen tai varret juurineen, 
mikä ei kylläkään tee hyvää kasvustoil
le. 

Lehdet i ältävät arbutiini- ja metyy
liarbutiiniglykosideja (arbutiinia 5-
11 %) , erikoliinia, ursoonia, hyperosi
dia (0 .8-1 %) gallus- ja egalliinihap
poa ja pariekiaineita (6-19 %, kuivapai
no ta yli 30 %; Mill paugh 1974, Thur-
ova 1977, Jansson & Jansson 1980, 

Rautavaara 1980, Grieve 1981, Huovi
nen & Kanerva 1982, Stuart 1984). 
Parkkiaineiden suuren määrän vuoksi 
sianpuolukan lehtiä ei voi käyttää ta
valli en teen aineksena. iiden vuoksi 
lehtien vaikutu on jumoava, joten ne 
opi at e im. tulehtuneiden limakalvo

jen lääkintään (Rautavaara 1980, Kre
anek 1990). Aiemmin lehtiä on käytet

ty parkit emi een ja villan varJaaml
een tummanharmaak i tai vihreäksi 
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riippuen värjäysliemeen lisätyn, pure
tusaineena totmtvan rautavihtrillin 
määrästä (Jonsson & Jonsson 1980, 
Rautavaara 1980, Grieve 1981, Huovi
nen & Kanerva 1982, Duke 1986, Hin
neri ym. 1986, Lehtonen 1987). Itäisen 
Pohjois-Amerikan intiaanit ovat sekoit
taneet lehtiä tupakkaan (Millspaugh 
1974, Duke 1986). 

Lehtien pääkäyttökohde ovat munu
ais- ja virtsatietu1ehdukset , virtsakivet, 
tahaton virtsaaminen ja yökastelu 
(Millspaugh 1974, Rautavaara 1980, 
Grieve 1981, Huov inen & Kanerva 
1982, Stuart 1984, Duke 1986, Kresa
nek 1990). Arbutiini hajoaa vi rtsatei ssä 
antiseptiseksi , mutta myrkylli seksi 
hydrokinoniksi (metyyliarbutiini puo
les taan metyylihydrokinoniksi). Rauta
vaaran (1976, 1980) mukaan arbutiini 
ja metyyliarbutiini ovat vaarattomia, 
koska ne erittyvät sellaisinaan munu
aisten läpi ja hydrokinoni syntyy vasta 
virtsassa, jos tulehdukset ovat tehneet 
sen emäksiseksi. Sianpuolukkaa pitäi
sikin Duken (1986) mukaan käyttää 
vasta virtsan muututtua emäksiseksi ei 
kä aivan rakon akuuti ssa katarrissa . 
Grieven ( 198 1 ), Stuartin (1984) ja Kre
sanekin (1990) mukaan arbutiini li sää 
vi rtsan eritys tä ja edi stää suolojen pois
tumista. Sen sijaan Braunin ja Frohnen 
(1987) mukaan arbutiinilla ei ole virt
saneritystä li säävää vaikutusta. M ill
spaughin ( 1974) mielestä hydrokinoni 
tappaa bakteereita, mutta arbutiini vain 
lisää virtsan eritystä. Arbutiini sinäl
lään on Duken (1986) mukaan antisep
tistä ja vaiku ttaa rakkotulehduk en 
ohella valkovuotoon, kiv uli aisiin kuu
kautisiin, sappi- ja munuai kiviin ja 
kihtiin. Homeopaatit käyttävät kasvia 
samanlaisiin tarkoituksiin kuin muut
kin e li virt atie- ja munuaistulehduk
siin, tahattomaan virtsaamiseen ja veri
virtsaisuuteen. 
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Kasvia on käytetty myös keuhkoput
kentulehduksessa (Stuart 1984), mak
sa- ja sappirakontulehduksessa, pitkäl
lisessä ripuli ssa ja valkovuodossa, ruo
ansulatuskanavan hä iriötiloissa ja las
ten sammaksessa (Rautavaara 1980, 
Duke 1986, Stuart 1984, Kresanek 
1990). Duke mainit ee käyttökohteista 
myös kuumeen, sokeritaudin , keuhko
taudin ja keuhkoputkentulehduksen, 
peräpukamat, selkäsäryn , reumatismin, 
haima- ja pernatulehduksen ja haavat 
(ks. myös Millspaugh 1974). Kasv ia pi
detään hyödyllisenä velttoudesta johtu
vassa pitkittyneessä synnytyksessä 
(Millspaugh 1974) . Monissa sa iraalois
sa on Duken (1986) mukaan määrätty 
rutiininomaisesti sianpuolukkaa vähen
tämään synnytyksen jälkeistä veren
vuotoa ja auttamaan kohtua palautu
maan normaaliin kokoonsa. Hänen tie
tojensa mukaan sianpuolukka saattaisi 
olla tehokas syövän hoidossa. 

Podlech ( 1989) suo ittelee äki lliseen 
virtsat ietulehdukseen kahta teelusikal
lista lehtiä 2.5 desilitraan kylmää vettä . 
Lehtiä liotetaan 12- 24 tuntia ja 1iotus
vettä juodaan haaleana 2-3 kupilli sta 
päivässä. Rohdok en käytön aikana pi
täisi juoda runsaasti ja välttää happa
mia ruokia ja juomia (ks . myös Duke 
1986) . Kresanek (1990) suosittelee 20 
grammaa lehtiä neljänneslitraan vettä; 
tätä nautitaan virt an ja uolojen pois
toon 1-1.5 ruokalu ikallista joka kol
ma tunti. Rautavaara ( 1980 Rautavaa
ra & Knuuttila 1981) kehottaa sekoitta
maan 10 grammaa kuivattuja lehtiä 
kahteen de ilitraan vettä . jota otetaan 
ruokalu ikallinen päivä ä. Kylmäve i
uute oi olla keitettä miellyttävämpää 
nauttia ko ka siihen on liuennut vä
hemmän parkkiaineita (ks. Braun & 
Frohne 1987). 

Rohto on tehoka ta muttei vailla I

vuvaikutuk ia. Pitkällise tä käytöstä 
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seuraa ummetusta tai mahan ärsytystä 
parkkiaineiden vuoksi (Stuart 1984, 
Kre anek 1990). Pitkäaikainen käyttö 
voi aiheuttaa hydrokinonimyrkytyk en 
(Jonsson & Jonsson 1980, Rautavaara 
1980, Kresanek 1990). Hydrokinoni 
värjää virtsan oliivinvihreäksi tai jopa 
veriseks i. Lisäksi se aiheuttaa seka
vuutta, korvien suhinaa, kouristuksia, 
luhistumistiloja, sydämen toiminnan 
heikkenemistä , oksentelua, ehkä jopa 
kuoleman (Millspaugh 1974, Duke 
1986). Liikakäyttö varsink in lapsilla 
voi aiheuttaa maksan kroonisen häiriö
tilan. Millspaughin mielestä ka vin 
käyttö voi aiheuttaa ihovaivoja. Myr
kyllisyyden vuoksi kasvia ei suositella 
suuria määriä eikä pitkäaikaiseen käyt
töön (Huovinen & Kanerva 1982, Leh
tonen 1987). Omin päin ei liene syytä 
käyttää kasviaviikkoa kauempaa (Leh
tonen 1987), Duken ( 1986) mielestä ei 
lainkaan . 

Kanerva 

Keskiajalla kanervaa (Calluna vulga 
ris) arvostettiin rohdoksena suuresti, 
mutta sen jälkeen se unohdettiin pitkäk
si ajaksi. Vasta hiljattain siitä on jäl
leen kiinnostuttu. Saksan itäosas a 
(ent. DDR) ja euvosto liitossa kanerva 
on apteekkitavaraa (Rautavaara 1980, 
1982, Huovinen & Kanerva 1982). Suo
me sa kansanparantajat eivät ole paljoa 
kanervaa käyttäneet. 

Ennen kanervan varvuista tehtiin 
luutia ja harjoja, mi tä kanervan nimi
kin periytyy: Calluna tuli kreikkalai-
e ta sana ta "kallynein", joka tarkoit

taa lakai emi ta tai puhdi tami ta 
(Huovinen & Kanerva 1982 Lehtonen 
1987). Koko ka via on käytetty vär
jäyk een ja iitä on aatu punertavaa, 
keltai ta ja ru keaa väriainetta. Suuren 
parkkihappopitoi uuden vuok i nimen-
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omaan kasvin varrella on parkittu nah
kaa. Koko kasvista on myös tehty re
hua. 

Rohdoksi kerätään kukkia ja kukki
via versonlatvoja (Callunae flos ja C. 
herba, yrttilääke), joi sta keitetään teetä 
tai haudetta. Kanervan versot kuivuvat 
hyvin helpo ti esim. kattoon ripustet
tuina tai vain paperille levitettyinä il
man keinolämpöä. Kanerva sisältää 
runsaasti pariekiaineita (tanniinia), ar
butiinia (n. 0.5 %), erikoliinihartsia, 
hydrokinonia , karvasaineita, kversitrii
ni- ja myrisitriiniflavonoideja, fumaari
ja sitruunahappoa, piihappoa, karotii
nia ja kaliumia (Thursova 1977, Rocher 
1981 , Huovinen & Kanerva 1982, 
Stuart 1984, Lehtonen 1987 , Podlech 
1989, Kresanek 1990). 

Kanervaa pidetään "verta puhdista
vana", rauhoittavana, antiseptisena, 
virtsan, hien ja maha-
nesteiden eritystä li sää
vänä ja limakaivoja su
pistavana (Huovinen 
& Kanerva 1982, 
Stuart 1984, Kresanek 
1990). Se tunnetaan 
ehkä parhaiten rauhoit
tavan ja unen tuloa 
helpottavan vaikutuk
sen a vuoksi (Rauta
vaara 1976, 1980, 
Huovinen & Kanerva 
1982, Brunila & ur
mi 1983 Stuart 1984 
Lehtonen 1987 , Kre-
anek 1990). Tähän 

tarkoituk een kaner
va ta oi keittää myös 
jalkahaudetta. Tunne
tumpi tapa on juoda 
kanervateetä ennen 
nukkumaan menoa tai 
joka toinen tunti kol
mannesta illinen. 
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Neuvostoliitossa kanervaa keitetään 
yhdessä virmajuuren (Va leriana) kans
sa (Rautavaara 1982). Ensimmäisen 
maailmansodan aikana haavoittuneita 
makuotettiin kanervalla ja humalalla 
(Humulus lupulus) täytetyillä tyynyill ä 
- rauhoittamalla yritettiin lievittää 
tuskia (Lehtonen 1987). 

Diureettisuutensa ja anti septisuuten
sa vuoksi kanervaa käytetään rakko- ja 
munuaisvaivojen , munuaiskivien, etu
rauhasvaivojen sekä myöc reuman ja 
kihdin hoidossa (ks. myös Thursova 
1977 ja Podlech 1989) . Rautavaara 
( 1980, 1982) suosittelee ruokalusikal
lista yrttiä kahteen lasilliseen kiehuvaa 
vettä, mitä seasta haudutetaan pari tun
tia ennen nauttimista; hauduketta ote
taan 2-3 kupillista päivässä (Podlech 
1989, Kresanek 1990) . Jotkut haudutta
vat kanervaa vain normaa lin kymmen
minuuttisen (Podlech 1989). Munuais
kivet vaativat vahvempaa hauduketta, 
jota nautitaan ruokalu sika llinen joka 
toinen tunti. Kukista voi tehdä versoja 
voimakkaamman teen (Kresanek 
1990). 

Kanervateetä voi Kresanekin ( 1990) 
mielestä juoda pitkään ilman siv uvaj 
kutuksia. Esim. Saksassa ja Itävallassa 
kanervankukkateetä on juotu tavallisen 
teen asemesta (Lehtonen 1987). Kor
keasta verenpaineesta kärsivien pitäisi 
mielestäni osoittaa kohtuutta kasvia 
käyttäessään sen lievän verenpainetta 
kohottavan vaikutuksen vuoksi (ks. 
myös Johansson 1987). Reumaa ja kih
tiä voi teen ohella hoitaa kylvyill ä, jol
loin kanervan ohella veteen lisätään 
suopursua, nokkosta, marunaa 1. pujoa, 
mäntyä ja katajaa (Rautavaara 1980). 
Kanerva lievittää kipuja myö erila isis
sa vammoissa ja nyrj ähdyk issä (Leh
tonen 1987). Kanervatee li evittää ma
hahaavakipuja (Kresanek 1990) ja aut
taa lievässä ripuli ssa (Stuart 1984). 
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Lehtonen (1987) suosittelee kanerva
teetä myös yskään. 

Teellä voi hautaa paiseita (Lehtonen 
1987, Podlech 1989) ja hoitaa rasvaista 
ihoa (Rocher 1981 , Stuart 1984 ). Ihon 
hoitoon kelpaa myös kukkien ja ohi
viöljyn seos. Kanervareellä voi puhdis
taa pieniä haavoja tai hienannettuja 
kukkia vo i ripotella märkiviin haavoi
hjn, pa1ohaavoihjn ja rohtumiin, jolloin 
kipu vähenee ja haava paranee joutu i
sammin (Lehtonen 1987). Lewiksen ja 
Elvis-Lewiksen (1977) mukaan kaner
vaa on homeopatiassa kauan käytetty 
rakkovajvoi sa. Tietoon voinee suhtau
tua pienellä varauksella, sillä Boericke 
( 1988) ei lainkaan majnitsee kanervaa. 

Mustikka ja juotukka 

Mustikasta (Vaccinium myrtillus) käy
tetään rohdoksi sekä marjoja että lehtiä. 
Versoa on käytetty parkitsemiseen 
(Rautavaara 1976, Lehtonen 1987). 
Kuivattuja marjoja (Myrtilli fructus) 
saa apteeki takin . Marjoi sa on melko 
vähän C-vitamiinia (10-70 mg 1 100 g), 
runsaasti karoti inia (800 kan ainväl istä 
yksikköä) , B-vitamiinia, arbutiinia, vä
hän hedelmähappoja joista paljon 
omena- ja vähemmän itruunahappoa, 
Ii äk i kiina-ja meripihkahappoa, tan
niinityyppisiä parkkiaineita antosyaa
niväriaineita (mm. myrtilliiniä), pektii
niä. ki ennäi ajneita, joista mangaania 
paljon muihin marjoihin verrattuna ja 
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melko vähän (5- 6 %) sokereita (Rauta
vaara 1976, Huovinen & Kanerva 1982, 
Stuart 1984, Hinneri ym. 1986, Lehto
nen 1987 , Kresanek 1990). 

Marjat ovat jumoavia, virki täviä, 
antiseptisiä ja ilmavaivoja parantavia 
(Rocher 1981, Kresanek 1990). Var in
kin ku.ivatut mu stikat , mutta myös mu -
tikkakeitto , -mehu ja -nektari , ovat tun
nettuja ripulin hoidossa (Rautavaara 
1976, 1980, Huovinen & Kanerva 
1982, Stuart 1984 Lehtonen 1987, Kre
sanek 1990). Grieven ( 1981 ) mukaan jo 
Dio coride mainitsi mustikat ripuli
lääkkeenä. Kuivat mu stikat purek itaan 
hyvin tai niiden annetaan turvota ve
de ä esim. 4-5 tuntia . euvostoliiton 
apteekeista aa mustikkauutena ja n . 
"ripuliteetä" (rohtotee numero 29; Rau
tavaara 1980). Thursovan ( 1977) mie
lestä kaikkein parhaimman tuloksen ri
pulin hoido a aa aikaan kuivattujen 
marjojen ja viinan eok elia. Marjoja 
käy te tään ylipäätään tulehdu peräi i ä 
vat ahäiriöi ä ja akuuti a ja krooni-
e sa pak u uolentulehdukse a. Mu -

tikka on hyväksi vatsalle ja ruoan sula
tukselle , ko ka sen sisältämä parkki
happo hajoaa vasta suoli sto sa eikä 
näin ollen haittaa vat an toimintaa. 
Tuoreena marjat sen sijaan käyvät um
metukseen, peräpukamiin ja ruokaha
lu a parantamaan. 

Mustikkamehua juodaan kuumee-
een j a sekä marjoja että lehti teetä käy

tetään uuvetenä ien- nie lu- ja kurkku
tulehduk i a ja sam mak es a (Grieve 
1981 , Roche r 1981 ). Ilm i esti hapot, 
parkkiaineet ja myrtilliini ovat näi hin 
vaivoihin vaikuttavat aineet (Rautavaa
ra 1976). Roche r (1981) uosi ttelee 
uutulehduk een käyten äväk i alkoho

li sa 2-3 viikkoa liotenuja kuivattuja ja 
hienannettuja mu tikoita. Ihottumi en 
(e im. parta ienen) hoitoon on käytetty 
keitettyä mu ti kka o etta (Rau tavaara 
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1976, 1980, Kresanek 1990). 
Marjojen sanotaan vahvistavan hius

suoni stoa ja parantavan hämäränäköä 
j a niiden si ältämän pektiinin jopa 
poi stavan elimistöstä lyijyn, strontiu 
min ja koboltin yhdisteitä (Lehtonen 
1987 , Kresanek 1990). Grieve (1981) 
mainitsee mustikan käytöstä keripuki -
aja virtsatievai voissa. Vesipöhössä ja 

rakkokivitaudissa marjoja, juuria ja gi
ni ä sekoitetaan keskenään hänen oh
jeen a mukaan. 

Marjojen kuivuminen kestää päiviä 
ilman kuivuria, mutta kuivatut marjat 
sä ilyvät vuo ikau ia . Marjoja e i pidä 
kuivata yli 50 ·c: a, etteivät ne ala 
vuotaa . C-vitamiini häv iää kuivatessa, 
mutta itähän mustikassa ei muuten
kaan paljoa ole. Pakastaminen ja tuore
mehuksi valmistaminen ovat myös hy
viä mustikoiden äilöntätapoja (ohjeita 
mm. Rautavaara 1976, Rautavaara & 
Knuuttila 198 1, Lehtonen 1987). Puna
viinin väriä ja makua on mustikalla 
myö parannettu. 

Rautavaaran ( 1980) mukaan Italian 
uurin kasvirav intotehdas eristää mus

tikasta anto yano ideja niiden fy siolo
gi ten va ikutu ten vuoksi. Mu stikkaa 
käytetään myö syöpään. Ehkäpä an
to yanosidit ja muut tehoaineet ylläp i
tävät olujen normaali a aineenvaihdun
taa ja vastustu kykyä. Vuo isadan alus-
a tehdyi ä kokei a todettiin että 

mu tikan marjoi ta valmi tettu keite 
tappoi vuorokaude a lavantautibasillit 
(Rocher 1981 ). Kre aneki n ( 1990) mu
kaan marjat i ältävät kahta lämmöiJe 
herkkää ainetta jotka liukenevat ve
teen ja tehoavat kolibakteereihin ja eri
tyi e ti tafylokokkeihin. 

Mu tikan lehdet (Myrtillifolium) ke
rätään kukinta-aikana tai viimei tään 
ennen marjojen kyp ymi tä e li illoin , 
kun tehoaineet ovat vie lä tallella (Rau
ta aara 1976 1980, 1982). Lehdet kui-
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vataan käytettäviksi teenä. Jotta lehdet 
säilyisivät vihreinä, ne pitäisi kuivata 
alle 40 OC:ssa (Thursova 1977). Neu
vostoliitossa mustikan lehdet on tunnet
tu kaukasialaisena eli Kutai-teenä. Leh
det sisältävät omena-, bentsoe-, meri
pihka-, kiina-, ursoli- ja oleanolihap
poa, katekiinityyppisiä parkkiaineita, 
flavonoideja, triterpeeniä, myrtilliiniä, 
neomyrtilliiniä, arbutiinia, hydrokino
nia, erikoliinia ja leukosyaania (Rauta
vaara 1976, Braun & Froh.ne 1987). 

Lehdet ovat limakaivoja supistavia, 
antiseptisiä, vahvistavia ja virtsan eri
tystä lisääviä (Stuart 1984, Kresanek 
1990). Lehtien sisältämä neomyrtilliini 
alentaa hieman verensokeria, joten leh
det soveltuvat käytettäviksi lievään so
keritautiin (Rautavaara 1976, 1980, 
1982, Thursova 1977, Grieve 1981 , 
Huovinen & Kanerva 1982, Stuart 
1984, Kresanek 1990). Rautavaaran 
mukaan Euroopassa on tehty mustikan
lehtikeitekokeita koirilla, jotka on tehty 
sokeritautisiksi poistamalla niiltä hai
ma. Koirat pysy ivät hengissä niin kau
an kuin ne saivat mustikanlehtikeitettä. 
Myös ihmisillä on havaittu sokerin vä
henemistä virtsassa ja sokerin sietoky
vyn lisääntymistä. 

Lehtikeitettä käytetään myös virtsa
tietulehduksissa, lasten heikossa virt
sanpidätyskyvyssä, pitkällisessä keuh
koputkentulehduksessa ja angiinassa 
(Rocher 1981, Lehtonen 1987, Kresa
nek 1990). Virtsanerityksen lisäämi
seen Kresanek (1990) suosittelee 20-
30 grammaa lehtiä puoleen litraan vet
tä, jota juodaan puoli lasillista pari kol
me kertaa päivässä. Yleisenä ohjeena 
voitaneen pitää ruokalu sikallista lehtiä 
kupilliseen vettä, jota juodaan kupilli
nen 2-3 kertaa ennen aterioita (Rauta
vaara 1982, Lehtonen 1987). Lehtiteetä 
on juotu varsinkin sotien aikana. Jotkut 
syövät lehtiä jopa salaattina. 
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Mustikanlehtiä ei kuitenkaan pitäisi 
käyttää kovin pitkään niiden sisältämän 
oksaalihapon vuoksi (Kresanek 1990). 
Lehtonen ( 1987) ei suosittele niitä mu
nuaistautisille. 

Pensasmustikasta käytetään sekä 
marjoja että juurten kuorta. iitä pide
tään erittäin jumoavina ja käytetään ri
pulissa ja kroonisessa punataudissa, 
kurkkuki vussa kroonisessa silmätuleh
duksessa ja joissain naistenvaivoissa 
(Lewis & Elvin-Lewis 1977, Grieve 
1981 ). 

JuoJukan (Vaccinium uliginosum) 
marjat sisältävät C-vitamiinia 25-60 
mg 1 100 g eli saman verran kuin mu s
tikka , karotiinia (n. 800 kansainvälistä 
yksikköä), sokereita 5 %, 2 % orgaani
sia happoja (mm. sitruuna- ja omena
happoa), parkkiaineita, väriaineita ja 
rautaa (Rautavaara 1980, Rautavaara & 
Knuuttila 1981, Hinneri ym. 1986, Leh
tonen 1987). euvostolii tossa juotuk
kaa suositellaan kerättäväksi. Pohjois
Ruotsissa ja Pohjoi s-Venäjällä käyte
tään ilmeise ti enemmän juotukkaa 
kuin missään muualla. Marjoja voi 
käyttää keripukkiin , maha- ja suolika
tarreihin , pak u uolentulehdukseen, 
edistämään mahanesteiden eritystä ja 
kuumeeseen. Lehdet mainitaan vatsa
rohtona ja ummetuksen hoidossa (Rau
tavaara & Knuuttila 1981, Lehtonen 
1987). 

JuoJukan marjojen on epäilty aiheut
tavan huimausta, pään ärkyä ja myrky
tysoireita. Rauta aara ja Knuuttila 
( 1981) epäilevät tämän käsityksen joh
tuvan joko liia ta juolukoiden syönnis
tä tai loissieni Monilinia megalosporan 
myrk lli i tä rihmastopahkoi sta . Juo
Jukka voi m ö i ältää fenolinsukui ia 
aineita, jotka aattavat aiheuttaa vaivo
ja joillekin ihmi ille, tai itten oireiden 
aiheuttaja onkin uopursu , joka u ei n 
ka vaa yhde ä juotukan kan a. Rau-
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tavaara ja Knuuttila ( 1981) eivät usko 
juoluka sa olevan varsinaisia myrkky
jä. Ne uvostoliitosta ei tunneta myrky
tystapauksia , vaikka s iell ä marjaa käy
te tään run saasti. Pohjois-Amerikassa 
sen s ij aan kasvia pidetään erittäin myr
kylli senä (Mill spaugh 1974). 

Puolukka 

Puolukasta (Vacc inium vitis- idaea) ke
rä tään rohdoksi lehtiä (Vitis idaeae fo
lium ) joskus myös varsia. Lehdet kerä
tään ennen kukkimi sta, ill ä tä llö in ne 
s isä ltävät en iten arbutiinia j a pysyvät 
kui vates a vihreinä; myöhemmin ne 
mustuvat . Lehdet kuivataan hämärässä 
j a hyv in tuul ete tussa paikassa (Rauta
vaara 1980, 1982, Lehtonen 1987). 
Lehtiä voi ke rätä m yös syksyll ä marjo
j en kypsymi sen jä lkeen. iitä voi se
koittaa muiden rohtokasvien, kuten 
ruusunkiulukoiden , j oukkoon . Suome -
sa puolukan lehtiä e i juurikaan ole ke
rätty paitsi odan aikana teen korvik
keek i (Rautavaara 1980, Lehto nen 
1987). Ruot issa puolukanlehdet ovat 
olleet apteekkitavaraa vuodesta 1869 
a ti (Lehtonen 1987). Myös e uvosto
liitossa lehdet kuuluvat apteekkiin , j a 
ie ll ä myö tutkitaan niiden käyttöä 

(Rautavaara 1980). 
Lehdet sisä ltävät arbutiinia (5-7%, 

Rautavaa ran ( 1980) mukaan jopa yli 
15 %), 6-0-asetyyliarbutiinia (3-6 %), 
kaffeyyliarbutiinia , hydrokinoni gentio
biosidia , hyperos id ia, erykoli inia, kar
vasainei ta ja parkkiai ne ita (Huovinen 
& Kanerva 1982, Lehtonen 1987 Kre
sa nek 1990). Le hdet de infioivat virt-
ateitä ja Ii äävät vi rtsan ja suolan eri

ty tä , minkä vuok i ni itä käytetään 
ianpuolukan tapaan munuai ten ja 

virt arakon tulehduk i a, virt a- ja 
munuai kivi ä ja reuma aja kihdi ä 
(ks. myö Rautavaara 1980). Lehdet Ii-
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säävät sapen eritystä ja ovat jumoavia 
(Kresanek 1990). Li säksi lehtien sano
taan vaikuttavan kuumeeseen, vi lu stu
mi seen ja korkeaan verenpaineeseen 
(Lehtonen 1987). Puolukanlehtiä käy
tetään mustikanlehtien tavoin veren so
keripitoisuuden alentamiseen (Hinneri 
ym. 1986). 

Yleensä lehtiä pannaan 1-1.5 teelu
sikallista kupilli seen vettä, jota juodaan 
yhdestä kahteen kupi II ista päivässä (ks. 
Rautavaara 1982, Kresanek 1990), tai 
jo lehtien määrä on suurempi , vain 
ruokalus ikallinen kerrallaan (R auta
vaara 1976 1980, 1982). Pitkäa ikainen 
tai run as lehtiteen käyttö vo i aiheuttaa 
myrkytyksen (Hinneri ym. 1986). 

Marjat (Vitis idaeae fructus) sisä ltä
vät pääosin sitruuna-, mutta myös ome
na- ja sa lisyylihappoa (happoja n. 
2.5 %), bentsoehapon glykos ideja, C
vitami ini a melko vähän (5-10 mg 1 100 
g), sokeria 9-12 %, karotiinia ( 100 kan
sa in vä li tä yk ikköä), P-vitamiinia, 
bioflaviineja, mangaania ja kuitua run
saa ti parkkiaineita , anto yaanej a j a 
pektiiniä (Rautavaara 1976, Hinneri 
ym. 1986). Marjojen biokem ialli set 
ominai uudet vai hte leva t suures ti . Sit
ruunahapon vuok i marjat ovat hyvin 
äilyv iä. Li äk i bent oehapon g lykos i

dit estävät home- ja hiivas ien ten kas
ua. Bent oehapon määrä kasvaa mar

jojen kyp ye ä, ja ama ll a marjojen 
äilyvyy paranee. 
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Marjoja ei varsinaisesti pidetä rohto
na, mutta niillä on joitain hyödyllisiä 
ominaisuuksia. Marjoja on ennen an
nettu ripulipotilaille, kuumeeseen, ys
kään sekä keuhko- ja kohtuverenvuo
dosta kärsiville. Marjatkin ovat jumo
av ia (Kresanek 1990). Kresanekin mu
kaan marjojen sisältämät flavonoidit ja 
antosyaanit vahvistavat hiussuonten 
seinämiä. Marjat edistävät vatsan , sa
pen ja maksan toimintaa ja pitävät suo
liston terveenä. Runsas sitruunahappo 
edistää raudan ja hivenaineiden imey
tymistä . Puolukan marjojenkin katso
taan sisältävän munuaisten ja virtsatei
den tulehduksia torjuvia antibioottisia 
aineita (Rautavaara & Knuuttila 198 1 ). 

Puolukkahillojen, -mehujen, -sur
voksien, -hy.ytelöiden, -tuoremehujen, 
-nektarien je -viinien valmistamisesta 
sekä marjojen pakastamisesta ja kui
vaamisesta on julkaistu runsaasti ohjei
ta (ks. esim. Rautavaara 1976, Rauta
vaara & Knuuttil a 1981 , Lehtonen 
1987). 

Joskus kerätään puolukan kukkia, 
joita kuivataan luonnollisessa lämmös
sä ja käytetään reumaattisissa sairauk
sissa (Thursova 1977). 

Karpalo 

Isokarpalon (Vaccinium oxycoccos), 
pikkukarpalon (V. microcarpum) ja 
pohjoisamerikkalaisen pensaskarpalon 
(V. macrocarpon) marjoja (Oxycocci 
fructus) käytetään joskus yrtti lääkin
nässä. Ne sisä ltävät C-vitamiinia (10-
30 mg 1 100 g), lähes 4 % sokeria, 5.5-
6 % orgaanisia happoja Uoista su urin 
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osa sitruunahappoa, lisäksi ursol i- ja 
omenahappoa), P-vitamiinia , pektiiniä, 
karvasaineita, vakkini ini- ja bentsoe
happoglykos ideja, ja kivennäisaineista 
esim. mangaania, kuparia ja jodia (Rau
tavaara 1976, 1980, Huovinen & Ka
nerva 1982, Hinneri ym. 1986, Lehto
nen 1987). Sitruuna- ja bentsoehappo ja 
pektiini takaavat karpaloiden hyvän 
säilyvyyden. Lehdissä on vähän arbu
tiinia (Huovinen & Kanerva 1982). Ke
väällä marjojen sitruunahappopitois uus 
on vähentynyt ja hyytelöaineet lähes 
hävinneet - tällöin karpalot ovat mie
domman makuisia , mutta niiden ravin
toarvo on pienempi. Karpa1oista voi
daan tehdä mm. juomaa, hyytelöä ja 
marmeladia. Pronssikaudella ihmiset 
valmistivat karpalosta suomyrti llä (My 
rica gale) maustettua juomaa, joka tun
nettiin vielä 1800-luvulla (Jonsson & 
Jonsson 1980). Karpalohillolla varjel
tiin aikoinaan purjelaivojen miehistöjä 
keripukilta. 

Marjat virkistävät, alentavat kuumet
ta , lujittavat hius uonia estävät tuleh
duksia, parantavat haavoja ja edistävät 
vatsan ja suoliston toimintaa ja ruoan
sulatusnesteiden eritystä (ks. myös 
Rautavaara & Knuuttila 1981). Sekä 
lehdet että marjat supistavat limakalvo
ja ja edistävät virtsan eritystä (Huovi
nen & Kanerva 1982). 

Karpalosi irappi (Oxycocci sirupus) 
oli ennen apteekkitavaraa (Rautavaara 
& Knuuttila 1981 Huovinen & Kaner
va 1982). Karpaloa voidaan käyttää joi
hinkin vat atauteihin vat an vähähap
poisuuteen, keripukin ehkäi yyn ja hoi
toon, munuai - ja rakkotu lehduk iin ja 
munuai kivien torjuntaan. Karpalon 
bent oehappogl kosidit edistävät su l
fan ja antibioottien vaikutusta munuais
tulehdu ten hoido a (Rautavaara 
1980 Rauta aara & Knuuttila 1981, 
Huo inen & Kaner a 1982). Kuumee-
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seen voi karpalomehua juoda 3--4 las il
li sta päivässä. Karpalo- ja punajuuri
mehun sekoitusta pidetään hyvänä ve
re npainetaudi ssa ja verisuonikouri stuk
sissa (Rautavaara & Knuuttila 1981 ). 
Lehtosen (1987) mukaan karpaloa voi
daan jopa pitää ehkäisevänä apua inee
na aloi ll a, joilla radioaktiivi set aineet 
ja raskasmetallit aikaansaavat ihmi seli
mistölle lisäkuormitusta. Karpalolla 
vo idaan hillitä sammasta (Rautavaara 
1980, Huovinen & Kanerva 1987), ja 
tiedetäänpä karpalovoiteell a hoidetun 
jopa s ilmätulehdusta (Rautavaara 
1980). Karpalo on ollut myös tunnettu 
kotirohto lasten s isälmysmatojen hää
töön (Lönnrot 1860, Jonsson & Jonsson 
1980). 
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07500 Askola, puh. 9 15-30 104. 
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Dendrologian Seuran toimintakertomus 1991 

Vuosi 1991 oli seuran 22. toimintavuosi. Toi
minta oli kuluneen vuoden aikana monipuolis
ta ja menestyksellistä. Tärkeimpinä toiminta
muotoina olivat retkeilyt , kokoukset, näyttelyt, 
Sorbifolia-lehden toimittaminen ja Vuoden 
Puun julkistaminen. Vuoden Puu 1991 oli tuo
mi ( Prunus padus) . 

Hallitus ja toimihenkilöt 

Hallituksen puheenjohtajana toimi FT Tapio 
Lindholm ja varapu heenjohtajana MMK Au
likki Kauppila. Muut hallituksen jäsenet olivat 
hortonomi Hannu Airola, professori Max. 
Hagman, hortonomi Reijo Hahkala, MMK Ta
pio K. Kallio, FK Saila Karhu , puutarhuri 
Martti Koponen, FK Risto Murto, MMK Kaija 
Rantala, hortonomi Arja Tervonen , professori 
Peter Tigerstedt ja MMK Anne li Viherä-Aar
nio. Varajäseninä toimivat MMK Pentti Alan
ko, MMK Elina Härkönen ja hortonomi Aila 
Tarvainen. 

Seuran sihteerinä toimi Arja Tervonen, ko
koussihteerinä Saila Karhu , varainhoitajana 
Elina Härkönen, kirjanpitäjänä ja jäsena ioi
den hoitajana Aulikki Kauppila , kirjastonhoi
tajana Aune Koponen ja postiltajana Martti 
Koponen . Seuran tiedottajanatoimi Ri sto Mur
to. Sorbifolia-lehden päätoimittajana toimi 
Mikko Piirainen ja toimitussihteerinä Leena 
Helynranta. Hallituksen toimintaa tehosta
maan muodostettiin työryhmiä, joita vetämään 
valittiin seuraavat henkilöt (työryhmävastaava 
kursivoitu): 
l. Pui stotyöry hm ä - Pentti Alanko, muut ta
pauskohtaisesti 
2. Kotimaanmatkatyöryhmä- Kaija Rantala , 
Tapio K. Kallio, Ri sto Murto 
3. Ulkomaanmatkatyöryhmä- Aulikki Kaup
pila , Aune ja Timo Koponen 
4. Tammi ton arboretum -työryhmä - Risto 
Murto , Max. Hagman , Pekka Markkula , Pen tti 
Alanko, Diakoni ssa laitoksen edustaja 
5. Sorbifolian toimituskunta - Aune Kopo
nen, Tapio Lindholm, Jouni Mikola, Risto 
Murto, Jaakko urmi , Kaija Ranta la, Peter Joy 
6. Vuoden Puu -vastaava tai työryhmä- Aita 
Tarvainen 
7. Paikalli kerhovastaava-Aita Tarvain en 

8. Puisto-opa työryhmä - Mikko Piirainen, 
Hannu Airola, Pentti Alanko , Pekka Markku Ia, 
Anne Rihtniemi 
9. Koulutustyöryhmä-ei toimintaa kulunee
na vuonna 

Hallitus kokoontui yhteensä 8 kertaa, kak i 
kertaa ennen vuosikokou ta ja kuusi en jäl
keen. Hallituksen kokouksia pidettiin Helsin
gin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan ja 
Vesi- ja ympäri töhallituksen tiloi sa Helsin
gissä, Uudenmaan maatalouskeskuksen til ois
sa Järvenpääs ä sekä MTTK:n Puutarhantuo
tannon tutkimu laitoksessa Piikkiössä. 

Kokoukset , esitelmäti laisuudet ja näyttelyt 

Vuo ikokou pidettiin Helsingin yliopiston 
kasvitieteen laitoksella Helsingi sä 13.2. 1991. 
Kokou.ksen puheenjohtajana toimi Mikko Ylä
nen ja ihteerinä Arja Tervonen. Hallituksen 
puheenjohtajana kolme sääntöjen sallimaa 
vuotta toimineen Jouni Mikolan euraajaks i 
valittiin Tapio Lindholm . Hallituksenjäseni tä 
erovuorossa olivat iilo Karhu, Mikko Koivi -
toinen, Tapio LindholmjaRi to Murto. Hei tä 

iilo Karhua ja Tapio Lindholmia e i enää voi
tu vali ta uudelleen. Heidän tilalleen valittiin 
Aulikki Kauppila ja Peter Tigerstedt. Mikko 
Koi vi toinen oli pyytänyt eroa ja hänen tilal
leen valittiin Hannu Airola. Risto Murto va lit
tiin uudelleen. Muut seuran hall ituksen jä enet 
jatkavat tehtävissään edelleen. Seuran tilintar
kastajiksi valittiin Arto Sopanen KHT ja Mik
ko Ylänen sekä varati lintarkastajik i Axel Ti
gerstedt ja Kaj Friman. Kokouk en viralli en 
o an jälkeen oli ohjelmassa kak i e itystä. En
sin Aune ja Timo Koponen e ittelivät loppu
ke ällä tehtävän Japanin matkan kohteita. Lo
puk i Pentti Alanko kertoi iljeltävien puuvar
tisten ka vien nimeämise tä. Tilai uude sa oli 
läsnä 33 euran jä entä. 

Metsäviikon e itelmätilai uu järje tettiin 
21 .3. 199 1 Hei ingin yliopi ton kasvitieteen 
laitoksella. FT Tapio Lindholmin e itelmän ai
heena oli ' uoden puu. tuomi . M K Pentti 
Alanko piti e itelmän tuomen käytö tä iher
rakentami e a. Luentoja kuunteli 40 kuulijaa. 

Syy kokouk en ja pikkujoulun viettoon ko-
koonnuttiin 28.11 . 1991 udenmaan Maata-
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lou keskuksen tiloihin Järvenpäähan Keski 
Uudenmaan kerhon toimiessa isäntänä . Seuran 
puheenjohtaja Tapio Lindholm julkisti Vuoden 
Puun 1992, harmaa lepän (A inus incana), ja 
e itteli uunituoreen julisteen. Illan päätteek i 
Kalle Ouni kertoi li kuvin ja sanoin loppukesäl
lä tehdystä Japanin matkasta. Läsnä tilaisuu
dessa oli 47 seuran jäsentä. 

Retkeilyt, matkat ja taikoot 

Vuoden ainoa puistokävely tehtiin 13 .5. 1991 
He lsingin Herttoniemeen ja Laajasa loon. Pent
ti Alankotoimi oppaana mukanaan 25 kasveis
ta kiinnostunutta kävel ijää. 

Kotimaan matka uuntautui läntiselle Uu
dellemaalle 14 .- 15. syyskuuta. Kohteena oli 
Lohjan ja Tammisaaren ympäri tö. Retken jär
jestelyistä vastasi kotimaanmatkatyöryhmä ja 
Robert Rain io . Retke lle osallistui 24 henkilöä. 

Seura järje ti kuluneena vuonn a ul komaan
matkan Japaniin. Ulkomaanmatkatyöryhmä 
va tai 16.8.-6.9 .1 991 tehdyn Japanin matkan 
järjestelyistä ja huolehti myös sen vetämisestä. 
Matkan aikana tutustuttiin mm . Sapporoon, 
Hokkaidon kasvi ti eteelli seen puutarhaan, Fu
ranon metsiin, Daisets u-vuoren ka vi llisuu
teen , Akanin a luee een, Tomakomain koemet-
iin, Tokioon, Fuji-vuoren metsiin , Kiotoon ja 

sen puutarhoihin ekä Hiroshimaan ja Hiroshi
man yliopiston ka virieteelliseen puutarhaan. 
Paluumatkalla poikettiin Kiinaan. Pekingissä 
tutustuniin Kielle ttyyn kaupunkiin , Kiinan 
Tiedeakatemian kasvitieteelliseen puutarhaan, 
Kesäpalatsiin ja muihin näh tävyyk iin. Matkaa 
varten seura sai 30.000 mk apurahan 'The 
Scandinavia- Japan Sasakawa Foundation ' il 
ta. Matkalla o li mukana yhteen ä 20 henkilöä. 

Tämän lisäksi euranjäseni llä o li tilaisuu 
osa ll istua Pohjoismai sen Seniorikurssiyhdi -
tyk en ja seuran yhdessäjärje tämä IIe nkarin 
matkalle. Matkanjohtajana toimi Pi rkko-Lii a 
Koponen. Matkalla tutustuniin mm. Vacrat6tin 
kasvitie teelli een puu tarhaan, Biikk ' in kansal
lispui toon , Tisza-joen tulva-aluei si in , Szarva-
in ja Puutarhakorkeakoulun arboretumeihin 

sekä Unkarin met iin . Dendrologeja oli muka
na 12. 

Perintei e t Karja lohjan Tammi ton arbore
tumin taikoot pideuiin yysk uun 22. päivänä. 
Työryhmä oli organi oinut taikoot ja Diakoni -
alaitos ja IBM huolehtivat muonituk e ta 

erinoma i e ti. Edelli enä vuonna kunno tetu t 
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polut saivat loppusilauksen . Uutta polkua teh
tiin jonkin verran li sää. Muuta puustoa harven
neuiin ja kaatuneita puita poistettiin. Kunnos
tustöi hin osallis tui 10 seuran jäsentä. 

Paikalliskerhot 

Seuralla on viisi paikalliskerhoa, jotka järjes
tivät vuoden a ikana mm. retk iä, kokouksia , 
kursseja, näyttel yjä ja ill anv iettoja. Kerhojen 
yhteyshenkilöinä toimivat Keski-Suomen ker
hossa MMM Marjatta Uosukai nen, Keski-Uu
denmaan kerhossa hortonomi Aila Tarva inen, 
Lounais-Suomen ke rhossa ylipuutarh uri Arno 
Kasvi ja LUK Mauno Yli-Pietil ä, Oulun ker
hos a puutarha-amanuenssi Mirja Siuruainen 
sekä Länsirannikon kerhossa Vesa Muurinen 
ja Jarmo Serola . Pääseura on antanu t kerhoi lle 
tarvittavaa materiaalia. 

Seuran julkaisutoiminta 

Vuoden Puu 1992 -harmaaleppäjuliste ju lkis
tettin jo syyskokouksessa 1991. Marja Koi sti
nen on piirtänyt julisteen Jouko Veikkolaisen 
valokuvaamasta harmaalepästä. Vuoden Puu 
-vastaava Aila Tarvainen on vas tannut käytän
nön järjestelyistä ja Tapio Lindho lm on tehnyt 
tekstin juli teeseen. Seura painatti juli stetta 
500 kpl ja niitä on jaettu vapaakappaleina eri 
yhteisöi lle ja laitoks ille. 

Seuran kirjaa 'Suomen puu- ja pensaskas
viota' myytiin vuoden aikana 326 kpl s idottuna 
ja 143 nidott una eli yh teensä 469 kpl. Uusi 
korjattu paino ki rjasta on tekeillä . 

Sorbifolia-lehti ilmestyi nelj ä kertaa yhte is-
ivumäärän ollessa 208 sivua. Lehteen kirjo itti 

28 henkilöä, yhteen ä 38 artikkelia. Lehti pos
titettiin kaikkiaan 1525 osoittee een, joista ul 
komaille oli 40. Vapaakappaleita ja julkai u
vai htokappaleita lähetettiin kotimaassa 29 
osoitteeseen ja ulkomaille 80 osoi tteeseen. 
Lehden paino määrä oli kaiki s a neljä sä nu
mero a 2000 kpl. Lehdellä oli 45 vuo itilaa
jaa. Lehti on ollut irtonumeromyynn issä Aka
teemi e a kirjakaupas aja Tiedekirja a. 

iilo Karhu on edelleen jatkanut työtään 
pak uja puita kä iuelevän teok ensa paris a. 
Vuoden mittaan hän sai puiden kasvupaikko
jen koordinoinnin valmiiksi ja mittau työn 
loppuun. Hän on aloittanut myös kä ikirjoituk-
en almi telutyön kirjan aanami eksi paino

kumoon. 
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Seuran tiedotustoiminta 

Seurasta on tiedotettu mm. Metsäviestinnän 
' Metsäavaimeen ', puutarha-alan järjestöi lle ja 
Tieteellisten Seurojen valtuuskunnalle. 

Muu toiminta 

Seuran kirjasto jatkoi toimintaansa Helsingin 
yliopiston kasvitieteen laitoksen kirjaston yh
teydessä. Kuluneen vuoden aikana kirjasto sai 
yhden uuden vai htoyhteyden lisää entisten 
vai htoyhteyks ien pysyessä ennallaan. 

Seura on antanut lausunnon mm. Maatila
hallitukselle taimitarhakasvien menestym is
vyöhykkeistä ja on tehn yt esityksen Pälkäneen 
kunnanhallitukselle Pälkänee llä sijatsevan 
Tarumelanderin arboretumin hoitamisesta. 

Vuosikokouksen satoa 

Dendrologian Seuran vuosikokous pidettiin 
Helsingissä säätytalon uusitu issa, arvokkaissa 
tiloissa keskiviikkona 26.2.1992. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Mikko Ylänen ja si htee
rinä Arja Tervonen. Paikalla oli 38 seuran jä
sentä. 

Arja Tervonen esitteli vuoden 1991 toimin
takertomuksen, joka julkaistaan toisaalla tässä 
lehdessä. Varainhoitaja Elina Härkönen puo
lestaan esitteli seuran viime vuoden tilinpää
töksen ja talousarvion tälle vuodelle. Suurin 
yksittäinen menoerä tänä vuonna on Puu- ja 
pensaskasvian uusitun painoksen tuottaminen, 
johon on varattu 150.000 mk. Seura on hoita
nut raha-asiansa ilmeisen hyvin; pääosa euran 
varoista on korkeakorkoisi Ua ti.l e ill ä, ja niistä 
saadaan vuosittai n melko huomattavat korko
tulot. Vuosikokous myönsikin seuran hallituk
selle vastuuvapauden vuoden 1991 osalta il
man keskustelua . Seuran uudeksi KHT-tilin
tarkastajaksi valitti in Mira Mäkipää. Mikko 
Ylänen toimii toisena tilimarkastajana ja iilo 
Karhu ja Axel Tigerstedt varati lintarkastajina 
vuonna 1992. 

Seuran puheenjohtaja Tapio Lindholm luki 
toimintasuunnitelman vuodelle 1992. Se nou
dattelee pääos in jo tu ttua linjaa. Tiedo sa on 
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Seuran jäsenistö 

Seuran jäsenmäärä oli 3 1.12.1 991 1417 henki
löä . äistä maksavia vuos ij äseniä oli 1067, 
opiskelijoita 245, ainaisjäseniä 104 ja kunnia
jäseniä 1. Maksavista jäsenistä asui ulkomailla 
11. 

Tulos ja varainhoilo 

Tuloslaskelma osoitti, että seuralla oli jäsen
maksutuloja 46.995 mk ja korkotuloja 
30.993,77 mk. Tilikauden tulos oli 524,38 mk. 
Osa lehden kuluista peitettiin Suomen Akate
mian 20.000 mk apurahaUa. Suuropasrahas
toon rahastoitiin 44 .000 mk ja vuoden lopussa 
siellä oli rahaa 234.437,42 mk. 

urmijärveUä 5.2 .1992 
Arja Tervonen, sihteeri 

mm . matkoj a, kursseja, talkoita ja puistokäve
lyitä, joista osasta on jo ilmoitus Sorbifolian 
tässä numero sa. 

Viime vuonna seuran puheenjohtajana aloit
tanut FT Tapio Lindholm jatkaa tehtäväänsä. 
Hallituksen erovuoroi ten Saila Karhun ja An
neli Viherä-Aarnion tilalle hallituksen uus iksi 
jäseniksi valittiin hortonomi Jouni Rasimus ja 
fi.l.kand. Terhi Ryttäri. Uudeksi varajä eneksi 
erostaan ilmoittaneen Aila Tarvaisen tilalle va
littiin hortonomi Elina Heinonen. Muilta osin 
hallituk en kokoonpano pysyy ennallaan (ks. 
lehden taka isäkan i). 

Paksut puut 

Vuosikokouk en tämänkertaisen esitelmän piti 
iilo Karhu , aiheenaan tiety ti Suomen pak

suimm at puut. alle kertoi projektin tau tasta 
ja antoi ede menneelle profes ori Viljo Erka
molle tunnu ruksen hankkeen "henkisenä i ä
nä". Erkamo mittasi 1940-luvun puolimais a 
pääkaupungin pak uimmat puut tehdessään 
ympäri tönhoito uunnitelmaa Hei ingi n kau
pungille ja e itti amalla toiveen koko Suomen 
pak uimpien puiden mittaami e ta- toive to-
in hautautui Ka vitieteen laitoksen kirja toon 
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vuos ikymmeniks i. Erkamo muuten arve li Suo
men pak uimpie n puiden kasvavan e te läranni 
kon läheisyydessä; tämä olettam us on iilo 
Karhun m ittausprojektin aikana o o ittautunut 
vääräks i. a lle kertoi myös mitanneen a uu
de lleen 1980-luvull a suuren osan Erkamon 
vuosina 1945-46 mittaami sta pui sta j a saa
neensa näin kes kim ääräi sen vuotuisen pak-
uu skasv un yhteensä 19 puul ajin ennätysyksi

löille. 
Suomen paksuimman yksirunkoisen puun 

titte lin saa me ill ä vieras puu laji , hopeapoppeli 
(Populus a/ba). Puu kasvaa Virtasalmen Pall o
lan mäell ä, ja sen ympärysmitta 90 cm :n kor
ke udell a on kunnio ite ttava! 770 cm. Puun kor
ke us on 23.5 m ja latvuksen läpimitta 25 m. 
Puu haarautuu tuon mainitun 90 cm:n yläpuo
lell a viideksi haa raksi, jo ten ympärysmitta on 
to iaan va in yhden rungon ympärys . Poppe lit 
ovat muutenkin "kunnostautuneet" Suomessa 
ennätyk ien hankinnassa. Maassa mme kasvaa 
peräti 23 poppe lia, jo iden rungon ympärysmit
ta ylittää vii s i me tri ä. Myös koko Suome n pak-
uin puu on poppe li , nimittä in okian Pitkä

niemessä kasvava jättipoppe li (P. rrichocar
pa), jonka tyven ympärysmitta on hui keat 837 
cm. Puu on jo tyveltään monihaarai nen, ja 
"hennoi nkin" haa ra on ympärysmita ltaan 264 
cm! 

Kotimai ste n puulajiemme paksui mman 
puun titte lin saa, varmaan kin odotetusti , tammi 
(Quercus robur). Paksuin tammemme kasvaa 
Pii kk iössä. Vaatimanomasta 12 metrin kor
keudes taan huolimatta se on saav uttanut 766 
cm :n rinn ankorkeusympärysmitan. M ikähän 
mahtanee oll a tällaisen tammijättil äisen ikä? 
Toisena ko timaisten puiden kil vassa on, ehkä 
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hieman yllättäen, raita (Sa lix caprea). Paksuin 
raitamme kasvaa Tarva joe ll a. Se on kahdek
sanhaarainen, 12.75 m :n korkuinen, ja sen ym
pärysmitta 30 cm :n korkeudella on 723 cm. 
Kol mantena on terva leppä (A /nus glurinosa): 
He lsingin Laaj asalossa kasvaa 22 .5 m korkea 
kuusi runko inen puu , jonka ympärysmitta 50 
cm:n korkeudessa on 668 cm . Havupuistamme 
paksuin on Hämeenlinnan Pikku-Paro lassa 
ka vava 14 .5 m korkea kaksihaa rainen mänty 
(Pinus sylvestris) , jonka ympärysmitta 70 
cm:n korkeudessa on 496 cm. a lle näytti tästä 
männ ystä myös diakuvan, ja täytyypä myön
tää, että puu on tos i uljas näky, oi kea "uhri
männyn" tai " rahamännyn" pe rikuva. 

iil o Karhu n puuinvento innissa on palj as tu
nut myös muutamia yllätyksiä . Kukapa olis i 
tienn yt, että uomen paksuin tyrni (Hippophae 
rhanmoides) on perä ti 5 m:n korkuinen j a rin
nankorkeusympäry kseltään 9 1 cm:n puu- ei 
tosiaankaan mikään pensas. a ll e on mitannut 
myös joitai n lajeja , jo ita meillä e i o ikeas taan 
"pitäisi kasvaa", mm . sumakk ipuun (Rhus typ
hina) ja valeakaasian (Robinia pseudoacacia) . 
Kaikk iaan alle kertoi m itanneensa 422 eri
laista puutaksonia, joista 2 14 o li lajeja tai a la
lajeja , 17 muunnosta , 26 hybridiä, 74 fo rmaa 
ja 91 lajiketta. Lopuks i esite ttyyn ti eduste luun 
"Paksut pu ut" -raponin ilmestymisestä Na lle 
ilmoitti s iinyneensä nyt varsina iseen kirj oitus
vaiheeseen aatu aan kasv upaikkojen kartta
koord inaa ttien määrittämi sen päätökseen. Toi
vottavasti va lmis raporni nähdään vielä tämän 
vuoden puole ll a - seura onkin jo varautunut 
talousarviossaan sen pa inatu skuluihin . 

Mikko Piira inen 

Keski -Uudenmaan kerhon kevätretki 

Keski-Uudenmaan kerho järjestää metsäretken Espoossa kiurunkannus
ten kukinta -a ikaan torstaina 14.5. Kiurun Heikin ta hd ittomalle reissulle 
lähdetään Bembölen Kaffestugan luota klo 17.30 . Tapaamispaikalle voi 
tulla oma lla autolla ta i Va nhaa Turuntietä kulkevilla busseilla . Kohteesta 
toiseen liikutaan henkilöautoilla. 
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Keski-Uudenmaan kerhon toiminta 1991 

Koonnut Aila Tarvainen 

Kevätretki mukulaleinikin kukinta-aikaan , 11 .5. , uun
tautui Porvooseen. Aurinkoinen lauantai vierähti muka
vasti tutustuttaessa hautausmaahan , Linnanmäkeen 
vanhaan kaupunkiin , yksity isp ihaan , Runebergin kotiin 
ekä Ste nsbölen tammimetsään . Retki tehtiin yhde ä 

Puutarhaseuran kans a Mats Blombergin ja Gunnar 
Flakholmin opastuksell a. - Valokuvat Aila Tarva inen. 

Dendrologian Seuran osa to Riihimäen pihamessuilla 
24.-26.5 . hoitui kerholaisten voimin. Seuratoiminnan 
Ii äk i esi ll ä oli mm. havupuiden erikoi muotoja . 0 as
to rakennettiin ja o a tolla es iinnyniin yhde ä Riihi
mäki - eu ran kan sa. 

Järvenpään kaupungin ja kerhon yhteis
hanke, Vuoden puu -pui ti kko rikastui 
28.5 . taa yhdellä laji lla- tuomella. 

etäjien tuumau iltaa vietettiin Hattu
la a .. Laurilan Arton ke ämai e
mi a. Py vimmäk i mui toks i vierai
lu ta i tutettiin pilaritervaleppä (Ainus 
glwinosa · Pyramidali '). momun joutui 
kai amaan i äntä it e. 
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Marraskuisena lauanta ina 9.1 1. 
kilpaa sateen kanssa tutustuttiin 
havupuiden e rik oismuotoihin 
Hyvinkää ll ä Heikki Linnan ja 
Jouni Ra imu ksen Iuotsaamalla 
reissulla . Suomiehen luutamän
ty (Pinus sy/vestris f. conden
sata) on laid unma iseman kau
ni stus . Kymmenen pi s tettä 
maanom i raja lle. 

Länsirannikon kerhon toiminta 1991 

Koonnut Vesa Muurinen 

Dendrologian Seuran Läns irannikon kerhon si
sätila isuudet on käytänn ön yistä pidetty pää
o in Raum an Seminaarill a, Anna lnnola lle kii
tos jä rjeste lyis tä. Jatkossa pyritään järje tä
mään vas taav ia tila isuuksia enemmän myös 
La iti la a ja Uudessakaupung issa. 

19.3. Pentti Al anko kerto i kuvien kera KES
KAS-tut kimukses ta, sen päämääris tä , käytän
nön to imi sta j a tähänas ti s ista tul oksista. Tut ki
mu tuo ttaa perustee llisempaa ti etoa kant ava
lintakokeiden ede tessä . 

10.4. Sakari Hinneri piti havupuiden tunnis
tamiskurss in . Käytö sä oli näytte itä kaikista 
maassamme kasvatetuista havupuusuvui sta, 
yhteensä 4 1 laj ista . Eniten määritysva ike uk ia 
tuo ttaviin pihtoihin perehdyttiin erity ises ti. 
Todettiin li sähanka luutena niiden, kuten myö 
Iehtikuu sten ri teytymi salttiu s. Kurss illa ha
va ittiin , miten mikroskooppi en käy ttö mahdol
lisuu va m1entaa eksakti a määr it y tä. 

16.4. Aarno Kasv i kerto i d iae ityk in ie
menkeruum atkas ta Kra noja rskiin , Tuvan a lu
eelle. Retki Je ni sein latvo ille tehtiin loppu
kesäll ä 1990. 

6.6. Pu i tokäve ly Raum alla. Tutu tutt ii n 
kaupunginpuutarhan ja vanhan kaupun gin puu
varri iin ja pere nnoihin . 

13.9. Tutu tuminen Pi ikkiön Puutarhantut 
kimu lai tok en arboretumiin j a en hedelm ä
ekä ma rjanviljelykasv ien verrai lu koke is iin. 

29.9. Tutustumi s- j a ra ivausretki Kustavin 
Sarvilinnan arbore tumiin. Oskar i Sarvilinna 
rakennutti vuonna 1922 Lypyrtin aareen Lar 
Soncki n piirtämän huvil an ja perusti en ym
päri töön pieni ala isen, mutta lajistoltaan mo
ni puo li sen a rbore tumin . Puu varti s ia kasveja is
tute tt iin n. 460 taksonia, joukossa run aasti 
eksoottisia lajeja . Jä lje ll ä on runsaat a ta puu
vart i lajia . Alkujaan laajas ta perennalaji stosta 
on luonnolli es ti va in o a jälje ll ä. Sarv ilinn an 
suku, ennen muuta talon pitkäa ikainen em äntä 
Ai ra Linne , ei o le ääs te ll yt va ivojaan Sarv i
linnan ylläpidossa. Tietäen arboretumin ylläpi
don vaatiman työmäärän ja paikan kulttuuri- ja 
dendrolog isen arvon Länsirannikon kerho pyr
kii avu tam aan talonväkeä sekä vuotui sin ta i
koi n e ttä tarjoama lla uutta istutusmateri aa lia. 

1 0. 12. Tapio K. Kallio opas ti kasvikuvauk-
en lai tehankinnai a ja kertoi ku vausmenete i

mistään ekä esi tte li osaa laajasta ka vi kuva
arki to taan. Jarmo Serola e irti diojaan kas
vei ta ja Hörtsänän arbore tumi ta sekä kuvia 
menneen yksyn Ku tav in ta lko ista. 

Li äk i kerho on a lo ittanut Pentti A langon, 
Leena Hämet-Ahdin, Sakari Hinnerin j a He ik
ki T amm in avu tuksella Sarv ilinn an a rboretu
min laji -in entoinnin ja ka.no ituksen . 
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Länsirannikon kerhon toimintasuunnitelma 1992 

12.2. Unto Laine: Suomen uhanalaiset kasvit. 
Rauman Seminaari klo 18.00. 

19.-21.3. Osallistu minen Sollentunan puutar
hanäytte lyyn Ruots issa. 

9.4. ii lo Karhun poppe likurss i Raum an Se
minaari ll a klo 18.00. Päivä ll ä va lmis te lukier
ros a lueen poppeleihin tutustuen ja näytteiden 
kerääm iseksi. 

16.-17.5. Kerho osallis tuu Tammistan arbore
tumin ta lkoisiin Karjalohjalla. Ilmoittautumi-
et 3.5. mennessä puh. 938-43 159. 

3.6. Puistokävely Raumall a. T utustu taan Re
polan jaLon in alueisi in. Kokoontuminen Re
polan port ill a klo 18.00. · 

27.-28.6. Seuran ke äretki kerhon toimialueel
le. Lisätietoja Jarmo Serolalta (puh. 938-58 
135) tai Ye a Muuriselta (puh. 938-43 159). 

12.8. Tutustuminen Laitilan dendro logisi in 
kohteisiin. Kokoontuminen Laitilan kirkon 
luona klo 18.00. 

26.8. Puistokävely Uude akaupungi sa. Ko
koontuminen Myllymäellä klo 18.00. 

19.9. Kustavin Sarvilinnan arboretumin tai
koot. 

Ma rraskuu a si ätilai uu Rauman Seminaa
rilla. Aiheena todennäköisesti ka vimorfologia 
ja -systematiikka sekä määrityskirja ll i uuden 
käyttö. 

Ulkomaanmatka Hollantiin kesäkuussa 1992 

Dendrologian Seuran ensi kesän ulkomaanmatka tehdään Hollantiin 
7.-14.6.1992. 

Alustava ohjelma: 

7 .6. Helsinki -Amsterdam 
8.6. Amsterdam - Pinetum Landgut Schovenhorst Puttenisse - Het Loon barokki
puutarha - Wageningen 
9.6. Wageningen (Arboretum Belmonte, Botanische Tuinen) 
1 0.6. Wageningen - Utrecth Botanische Tuinen - Leiden Botanische Tuinen -
Rotterdam 
11 .6. Rotterdam (Arboretum Trompenburg, Koninklijke Riergaarde) 
12.6. Rotterdam - Boskoop (taimistokasvien tutkimusla itos, puuvortis- jo perenno
näyteistutukset. taimitarha Aceretum)- Rotterdom 
13.6. Rotterdam - Floriode, kansainvälinen puutarhanäyttely- Amsterdam 
14.6. Amsterdam - Helsinki 

Mukaan matkalle mahtuu 30 jäsentä. Retken hinta on n. 4500 mk , joka 
sisältää lennot, kuljetukset perillä , majoitukset kahden hengen huoneis
sa ja aamiaiset. Ilmoittautuminen 16.4. mennessä maksamalla seuran 
PS-tilille 419 92-1 ennakkomaksuna 400 mk. Tiedustelut: Aulikki Kauppila 
(puh. 90-160 5062) tai Pentti Alanko (puh. 90-708 5347) . 
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taan Teijo Nikkasen artikkelissa s. 55-65. - Valokuva Teijo Nikkanen 1986. 
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Punkaharjun puulajipuiston kunnostus alkamassa 

Teijo Nikkanen 

Nikkanen, T. 1992: Punkaharj un puulajipuiston kunnostus alkama sa. (The re
novation in Punkaharju arboretum is under way.)- Sorbifolia 23(2): 55- 65. 

In the Punkaharju research area cultivation of exotic tree species has been 
pract iced since the 1870's. The Finnish Forest Research institute has occupied 
the area since 1924. ln the 1930's a eparate dendrological garden was estab
lished close to Punkaharju railway station. It was intended that by pl anting al1 
the tree species which were growing in wider ex periment in the arboretum it 
would be easy for those interested in exotic tree species to see samples of them. 
The arboretum has been established by pl anting the species of a certain genus in 
a given part of the arboretum by using plots of one pecies. The first plantings 
were made in 1929 and thelastin 1938. Ali together 72 tree species, 54 of which 
are conifers have been planted in the arboretum. At the moment 39 conifer and 
8 broad- leaved tree species remain. 

The arboretum is 1ocated in a microclimatically advantageous si te on an island 
between lakes Puruvesi and Pihlajave i (6 1.48' , 29. 19'E, 90 m). Climatically 
the area is rather continental. The mean temperature is 3. 1 ·c and the total 
precipitation 582 mm (in 1951-1980). The an nual average temperature sum is 
1242 day degrees. 

It is 50 years since Pun kaharj u arboretum was establi shed . The va lue of the 
arboretum as an observation area has decreased and it has become untidy because 
of the demi se of many species unadaptable to Punkaharju conditions and the 
spread of other native species to empty places. That is why the renovation and 
regeneration of the arboretum is necessary. According to the development pi an 
for the arboretum the area of stand plots will be enlarged from 3.5 to 5.6 hectares. 

Teija Nikkanen, Metsäntutkimuslaitos, Punkaharjun flltkimusasema, 58450 Pun
kaharju 

Ulkomaisten puulajien viljelymahdolli
suuk ia elvittelevä tutkimustyö on 
kuulunut Metsäntutkimuslaitoksen työ
ohjelmaan en toiminnan alkuajoista 
lähtien. Laitoksen peru tamisen jäl
keen (v. 191 8) tämän työn ott i hoitaak
seen laitoksen johtaja j a met änhoidon 
tutkimusosaston e imie , professori Ol 
li Heikinheimo. Hänen johdollaan pe
rustetti in noin 10 vuoden aikana, pää
as iassa 1930- luvull a, Solbölen, Ruot-
inky län ja Punkaharjun koke ilua lueil

le (tutk imusalueille) n. 300 ha ul ko-

mai ten puulajien vi ljelyksiä (Heikin
heimo 1956, Lähde ym. 1984). Vilje
lyk issä kokei1tujen erilaisten puulaji
en lukumäärä nousee 110 lajiin (kun 
muunnok et ja muodot on rinnastettu 
lajeik i). Havupu ita nii stä on 69 ja leh
tipuita 4 1 lajia. 

Punkaharju lla ulkomaisten puulajien 
koeviljely oli aloitettu jo v. 1877, kun 
metsänhoitaja R. Montell perusti alu
eelle Raivolan Li äyslähdettä olevan si
perianlehtikuusi kon. Si perianlehtikuu-
en (Larix sibirica) lisäks i kruunun-
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Kuva 1. Punkaharjun puulajipuistos a on jäljellä 39 havupuulajia. Pihtoja, joiden latvoja kuvassa 
näkyy, on puistossa jäljellä 9 lajia. - Valokuvat Teijo ikkanen. 

Fig . 1. There are 39 conifer tree species remaining in the arboretum. Of the Abies species, some 
of which are seen in the picture, 9 species remain . - Photographs Teijo ikkanen. 

puistoon i tutettiin 1800-luvulla aina
kin euroopanlehtikuusta ( L. decidua) , 
siperianpihtaa (Abies sibirica) ja sipe
riansembraa ( Pinus cembra sub p. sibi
rica) (Heikinheimo 1927). Alueen iir
ryttyä v. 1924 Metsäntutkimu taitok-
en hallintaan ryhdyttiin ulkomai ten 

puulajien koeviljelyä jatkamaan . Pun
kaharjun Laukan aareen perustettiin 
1920- ja 1930-luvulla puulaji kokeita 
kaikkiaan n. 150 hehtaaria yli 50 puu
lajilla, joista pääosa oli havupuita (Hei 
kinheimo 1956, Heikinheimo & Etho
len 1969). 

Ulkomai ten puulajien viljelmät i
jait evat Punkaharjulla hajallaan melko 
laajalla alueella. Jotta puulajien koevil-

jely tä kiinno tuneiden oli i mahdolli-
imman vaivatonta tutu tua viljelyn tu

lok iin Punkaharjun rautatiea eman lä
hei yyteen peru tettiin vanhan kansa
koulun taak e jo 1930-luvulla erillinen 
dendrologinen pui to. Tähän puulaji
pui toon on pieninä, muutaman aarin 
met ikköruutuina i tutettu kaikki alu
eella laajempina koeviljelminä ka va
vat vieraat puulajit. Li äk i pui to a 
ka aa u eita puulajeja, joita Punkahar
julla e i ole muualle i tutettu . 

Edullinen paikka 

Puulajipui to ijait ee mikroilmastol
taan edulli ella paikalla Laukan aare -
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sa Puruveden ja Pihlajaveden välissä 
(61 °48' , 29° 19'E, 90 m mpy). Maape
rä on enimmäkseen moreenia, kuiten
kin niin , että puiston keskiosissa on 
karkeampia lajitteita, hiekkaa ja soraa, 
ja ete lä- ja pohjoisosissa hienompia, lä
hinnä hiesua. Kasvupaikat ovat pääasi
assa lehtomaisia kankaita (OMaT ja 
OMT) , mutta keskiosissa on myös ka
rumpia kasvupaikkoja (MT ja VT) 
(Heikinheimo 1955). 

Ilma toltaan alue on melko manterei
nen. Vuoden keskilämpötila kolmikym
menvuoti kautena 1951-1980 on ollut 
3,1 oc ja kokonai ssademäärä 582 mm. 
Vuotui nen keskimääräinen lämpö um
ma on oll ut 1242 d.d.-yks ikköä. 

Taulukko 1. Puulajipuistoon istutettuje n ja 
sie llä ennen uudi stami sen aloittami sta elos-
sa o lleiden puul ajien mää rät suvuittain ryh-
mite ltyinä. 
Table 1. The number of tree pecies in 
different genera pl anted in the arboretum 
and urviving there until the begin ning of 
regenerati on activities. 

Puulajeja 1 Species 

P uusuku 1 Genus 
Istutettu 1 Elossa 1 
Pianted Alive 

Abies, pihdat 16 9 

Picea, kuuset 13 10 

Pinus, männyt 10 6 

Larix, lehtikuuset 8 8 

Thuja, tuij at 3 3 

Muut havupuusu- 4 3 vut 1 Other conifers 

Lehtipuut 1 Decidu- 18 8 ou tree 

Yhteensä 1 Total 72 47 
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Puulajipui sto on peru tettu istutta
maHa puusuvuttain yhtenäisiä alueita 
(kuva 1). Taimet on istutettu lajeittain 
puhtaik i ruuduiksi suvulle varatulle 
alueelle. Ensimmäiset istutukset tehtii n 
v. 1929 ja viimeiset v. 1938. Kaikkiaan 
puistoon on istutettu 72:ta puu lajia, 
joista 54 on havupuita. Tällä hetkellä 
puistoon istutetuista puulajei sta on jäl
jellä 39 havupuu- ja 8 lehtipuu lajia 
(taulukko 1). 

Puulajipuiston olemassaolon aikana 
on ollut muutamia sääoloiltaan erityi-
en ankaria vuosia. Tällai sina vuosina 

vieraiden puulajien kestävyy on joutu
nut kovalle koetukselle ja tuhot ovat 
joissakin tapauk i sa oll eet suuria. Tal
vi 1939-40 koetteli puulajipuistoa 
kaikkein ankarimmin. Hyvin suuri osa 
havupuista kärsi neulasten ruskettumi-
esta tuon talven jälkeen. Moni sta ruu

dui sta taimia paleltuijoko kokonaan tai 
lumirajan yläpuolelle ehtineiltä osi l
taan. Pakkasen aiheuttamia tuhoja 
e iintyi jonkin verran myös talven 
1955-56 jäljiltä. Myö 1980-luvulla 
ankarat talvet ja poikkeukselli et sää
olot erottivat puustoa. 

Kaikki puulajipuistoa kohdanneet tu
hot eivät kuitenkaan ole johtuneet vie
raiden puulaj ien sopeutumattomuudes
ta ankariin ääoloihimme. Vuonna 
1976 valmi tunut Punkaharjun ohitus
tie hä itti pui ton eteläo ista joitakin 
lehtipuui stutuksia. Kokonaan tien alle 
jäi ter aleppää (Alnus glutinosa) kasva
va ruutu ja o a kynäjalavaa ( Ulmus Lae
vis) ka ava ta ruudu ta ekä osa ruu
du ta jolle oli i tutettu muutaman tai
men ryhminä u eita lehtipuulajeja. 

Uudistaminen alkaa 

Punkaharjun puulajipui ton perustami
e ta on kulunut yli 50 vuotta. Uusia 

i tutuk ia ei pui toon ole tehty 1930-lu-
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Kuva 2. Puulajipuiston metsävil
jelmäkartta uuden kartoituksen 
jälkeen (a) ja puulajipuiston alu
eittainen kehittämissuunnitelma 
(b). Tarkemmin julkaisussa Pun
kaharjun puulajipuiston kehittä
minen ( ikkanen 1991).- Ku
vassa aja b puusukujen ja -ryhmi
en alueet on merkitty amanlaisel
la rasteroinnilla. 

Fig. 2. The stand map of the ar
boretum after re-mapping (a) and 
the regional development pian of 
the arboretum (b). - The screen 
symbols are the same for fig . a 
and b: Lehtipuut = broadleaved 
trees, Mä+ Männyt = pines, Leh
tikuuset = larches, Ku + Kuuset = 
spruce , Pihdat = fir , Tuijat 
Thuja pp., Muut havupuut = 
other conifers. 
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vun jälkeen. Punkaharjun oloihin so
peutumattomien vieraiden puulajien ti
lalle on Ievi ttäytynyt luonnonvaraisia 
puulajeja, mikä on heikentänyt puiston 
arvoa ulkomaisten puulajien koevilje
lyn havaintoalueena ja tehnyt puistosta 
ylei ilmeeltään hoitamattoman. Tämän 
takia puiston kunnostaminen ja uudis
taminen on katsottu tarpeelliseksi . 

Puiston kehittämissuunnitelman 
( ikkanen 1991) mukaan pui toa laa
jennetaan niin, että metsikköruutujen 
pinta-ala kasvaa 3,5 hehtaarista 5,6 
hehtaariin (kuva 2). Laajennu s muo
dostuu sekä pui ston sisään jääneistä et
tä en reunoilla olevi ta "villei tä" alu
eista. Li äksi esitetään uudistettavaksi 
16 metsikköruutua, joista i tutettu puu
laji on joko kokonaan tuhoutunut tai 
joiden puusto on huonokuntoi sta tai 
aukkoista. 

Tavoitteena on kerätä puulajipuis
toon kaikki ne havupuulajit,joiden voi
daan odottaa menestyvän meidän olois-
amme sekä kaikki kotimai set lehtipuu

lajitjajoitakin ulkomai ia lehtipuulaje
ja. Pui toon on tarkoitus i tuttaa toista
kymmentä uutta havupuu-ja parikym
mentä uutta lehtipuulajia. 

Puul ajipuistos a on tulevai uudessa 
tarkoitus nykyistä laajemmin e itellä 
lajien eri alkuperiä ja erikoismuotoja. 
E imerkiksi kotimai e ta kuu e ta on 
luonno a lukui ia, ka vutavaltaan ja 
väriltään toi si taan poikkeavia muoto
ja. Puulajipui stoa varten on jo vartettui
na puina ka vama a käärme- ( Picea 
abies f. virgata) ja pa llokuusia (Olo
bo a ') sekä värimuodoista kulta- (f. au
rea) ja purppurakuu ia (f. cruenta) ekä 
En o-Gutzeitin erikoismuotokokoel 
ma ta peräi in olev ia kirjavaneula i ia 
kuu ia, joiden neula i tos a on keltai -
ta, vaaleanvihreää ja normaalia tum
manvihreää. 
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Puiston kehittäminen suvuittain 

Pihdat (Abies) 

Pihta-alue ijaitsee puiston ete läosassa. 
Se on pinta-alaltaan 44,2 aaria ja met
sätyypiltään pääasissa MT:tä. Alueelle 
on istutettu kaikkiaan 16:tta pihtalajia, 
joista on tällä hetkellä elo sa yhdeksän: 
Abies amabilis, A. balsamea, A. conco
lor, A. homolepis, A. lasiocarpa, A. 
nordmanniana, A. sachalinensis, A. si
birica jaA. veitchii. Tuhoutuneita pih
talajeja ovat Abies alba, A. faxoniana, 
A. fraseri, A. grandis, A. holophylla, A. 
recurvata jaA. sutchuensis. 

Pihta-alueella on kuusi metsikköruu
tua (yht. 19,0 a), jotka vaativat joko 
uudi tami ta tai ainakin täydennysistu
tu ta. Tavoitteena on, että ruutu uudis
tetaan saman lajin kestävärnmällä alku
perällä. Muu a tapauksessa käytetään 
ke täviksi arvioituja, puistosta puuttu
via lajeja. Abies alba, A. amabilis, A. 
concolor jaA. lasiocarpa -ruudut pyri
tään uudi tamaan samalla lajilla. Sen 
ijaan Abies homolepis ja A. nordman

niana pyritään korvaamaan A. korea
nalla jaA. nephrolepiksellä. äistä la
jei ta uskotaan löytyvän ke täviä alku
periä. Pihta-alueen uudistusalaa kas
vattaa iihen liitettävä li säalue (yht. 
12 4 a). Pihta-alueen lajiruutujen li säk-
j i tuletaan yk ittäi inä puina eri pih

talajeja ja lajiri teyrniä erityi eksi pih
takokoelmak i. Pihta-alueella on uudi -
tettavaa alaa yhteen ä 31,4 aaria. 

Kuuset (Picea) 

Kuu ille varattu alue SIJ aitsee pihta
alueen pohjoi puolella. Pinta-alaltaan 
e on 86,8 aaria. Alueelle on i tutettu 

kaikkiaan 13 kuusilaj ia, joi ta on elo a 
10 lajia: Picea abies, P. engelmannii, 
P. glauca, P. glehnii, P. jezoensis, P. 
koyamai, P. mariana, P. omorika, P. 
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pungens ja P. sitchensis. Pui stossa on 
monista kuusilajeista kahta tai kolmea 
eri alkuperää. Tuhoutuneita kuusilajeja 
ovat Picea asperata, P. rubens j a P. 
schrenkiana. 

Puulajipuistossa on kuusi uudi stetta
vaa kuusiruutua (yht. 25,8 a), joihin on 
tarkoitus istuttaa Picea albertiana, P. 
asperata, P. glehnii, P. pungens ' Glau
ca' ja P. rubens. Lisäksi kuusialueelle 
istutetaan erikoismuotokokoelma. 
Kuusille uudistettavaa aluetta on yh
teensä 30,9 aaria. 
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Männyt ( Pinus) 

Mäntyalue sijait ee pui ton keskiosi -
sa. Se on pinta-alaltaan 48,0 aaria ja 
metsätyypiltään pääasiassa MT:tä. Alu
eelle on istutettu yhteensä lO:ä mänty
lajia. Jäljellä niistä on kuusi: Pinus 
banksiana, P. cembra, P. contorta var. 
latifolia, P. mugo, P. peuce ja P. syl
vestris , ja kokonaan on tuhoutunut nel
jä: Pinus flexilis , P. heldreichii var. 
leucodermis, P. panderosa j a P. stro
bus. Mäntyalueella on yhteensä 10 met
sikköruutua (kuva 3). 

Kuva 3. Mäntyalue sijaitsee pui ston keskiosis a. Vuorimänty erottuu ka vutapan a vuok i mui ta 
mäntylajeista. Käyttämäll ä hyväk i eri laj ien erilai ia ka uominai uuk ia ja rytmittämäll ä uu
di taminen tarkoituksenmuk aisesti saadaan aikaan eri lat u kerrok iaja aih te le ampia näkymi ä. 

Fig. 3. The Pine area is located in the centra l part of the arboretum. The growth habit of Mounta in 
pine differs from that of other pine spec ie . By util izing different growth charac te ri tie of 
different pecies and timing the regenerati on in app ropriate way one may create different crown 
levels and thus have wide r view . 
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Mäntyalueelta on aluksi tarkoitus uu
di staa kaksi ruutua. Puiston läpi kulke
van tien koillispuolella oleva 12 "iki
hongan" alue on tarkoitus rajata omaksi 
ruuduk een. Tämän itäpuolelle, kuu en 
erikoismuotokokoelman viereen, on 
tarkoitus muodostaa männyn erikois
muotoja esittelevä alue. Jäljelle jääväl
le mäntyalueelle istutetaan metsikkö
ruutuina useita pui stossa jo olevia sekä 
uusia lajeja ja alkuperiä. Uusina mänty
lajeina istutetaan Pinus koraiensis ja P. 
pumila. Männyille uudi stettavaa aluet
ta on yhteen ä 51 ,6 aaria. 

Lehtikuuset ( Lari.x) 

Lehtikuusialue sijaitsee pui ston poh
joisosa sa. Se on laajin osa-alue, 112,2 
aaria. Met ätyypiltään alue on pääasi
assa OMT:tä. Uudelleen tehdyssä kar
toituksessa alueelta rajattiin kaikkiaan 
15 ruutua , joilla kasvaa yhteensä kah
deksan eri lajia , alalajia tai hybridiä: 
Larix decidua, L. gmelinii, L. gmelinii 
var. japonica, L. gmelinii var. olgensis, 
L. kaempferi, L. kaempferi x sibirica, 
L. occidentalis ja L. sibirica. 

Lehtikuusialueelta ei lähivuo ina uu
disteta yhtään ruutua. Sen sijaan aluetta 
on tarkoitu laajentaa en eteläreunalta 
puiston läpi kulkevan tien varrelta 10,9 
aarin verran. Tällä hetkellä tämä alue 
ka vaa mäntyä. Laajennu alueellei tu
tetaan leht ikuusihybridejä. Uudi tami-
en toi essa vaihees a, vuo ikymmenen 

lopulla, kä itellään pui ton pohjoi -
o aa, myö lehtikuu ialuetta. 

Tuija/ (Thuja) 

Tuija-alue ijait ee ai an pui ton etelä
reunalla, va ltatie l4:n tuntuma a. Se 
kä ittää vain kolme ruutua ja on pinta
alaltaan 15 ,3 aåria. Alueella on kolme 
tuijalajia: Thuja koraiensis, T. occiden-

Kuva 4. Yk ilöiden välinen vaihtelu voi joi
denkin opeutumiskykynsä rajoilla olevien la
jien kohdalla olla ratkaisevan tärkeää. Lännen
hemlokkiru udulla (Tsuga lzeterophylla) on yk-
i el ästi muita suurempi puu (pi tuu 14m 60 

vuoden iä ä). 

Fig. 4 . The variation between indi vidual trees 
can be of c rucial importance in ome species 
which are near their limits of adaptability. ln 
the Tsuga heterophylla plot there i one tree 
clearly taller than the others (height 14 m at 
age 60 year ). 

talis ja T. plicata. Metsätyypiltään alue 
on lähinnä OMT:tä. Täydenny i tutu ta 
lukuunottamatta tuija-alueelle ei tällä 
hetkellä ole uunnitteilla toimenpiteitä. 
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Muut havupuusuvut 

Muiden havupuusukujen alueella puis
ton keskiosassa on nykyään kolmea la
jia kuudella metsikköruudulla. Lajit 
ovat Pseudotsuga menziesii, Taxus cus
pidata ja Tsuga heterophylla (kuva 4). 
Pinta-alaltaan alue on 24,1 aaria. Met
sätyypiltään se on pääasiassa MT:tä. 

Yksi kolmesta douglaskuusi ruudusta 
ja täysin tuhoutunut katajaruutu on tar
koitus uudi staa. Lisäksi tähän ryhmään 
kuuluvien havupuiden uudi stamiseen 
on käytettävissä 8,0 aarin alue. Muille 
havupuille uudi stettavaa aluetta on 
kaikkiaan 17,1 aaria . Sinne on su unni
teltu ainakin Chamaecyparis pisifera, 
Juniperus communis, Tsuga canadensis 
ja Tsuga mertensiana -istutuksia. 

Lehtipuut 

Punkaharjulla ulkomai sten puulajien 
kokeilussa on keskitytty havupuih in. 
Tämän takia puulajipuistoon ei ole met
sikköruutuina istutettu kovin montaa 
lehtipuulajia. Koivui sta puistossa on 
neljää lajia: Betula mandshurica var. 
japonica, B. papyrifera var. neoalaska
na, B. pendula ja B. pubescens. iiden 
li säksi metsikköruutuna on jäljellä oi
keastaan vai n kynäjalava. Ruutuina 
puistoon on istutettu li säksi vaahtera 
(Acer platanoides) ja tervaleppä . Vaah
teroista on pari puuta jäljellä, sen ijaan 
tervaleppäruutu j äi kokonaan uuden v. 
1976 rakennetun vai ta tien alle. Pui -
toon istutetui ta ulkomaisista lehtipui -
ta Juglans sieboldianaa on py tyssä 
enää yk i puu. Lisäksi yhdelle 8 aarin 
ruudulle on istutettu ainakin seuraavat 
lehti puulajit: Acer triflorum, A. picrum, 
A. negundo, Malus baccata ja Tilia cor
data. Näistä vain metsälehmu on jäl
jellä. Kaikkiaan puistoon on i tutettu 
18:aa lehtipuulajia. 
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Puulaji pui ton vanhojen lehtipuu
ruutujen yhteenla kettu pinta-ala on 
vain 17,8 aaria. Lehtipuiden osuutta ai
otaan lisätä merkittävästi. Tätä varten 
puistoon liitetään sen länsipuolelta 128 
aarin laajuinen lisäalue. Alueelle on jo 
kahtena kesänä tehty istutuk ia ja sin
ne on istutettu 13:a lajia kotimai ia leh
tipuita ja jonkin verran erikoismuotoja 
sekä muutama havupuuruutu (kuva 5) . 
Alueella on myö kesäkuussa 1988 i -
tutettu Metsäntutkimu laitoksen 70-
vuotisjuhlametsikkö, so lukkoviljelyssä 
monistettu yhden kloonin vi akoivikko 
(Betula pendula var. carelica, E 1092 = 
Olli-visa). Vi akoivikon eteläpuo lineo 
alue aina valtatielle aakka on varattu 
lehtipuille puulajipuiston kehittämisen 
en immäi es ä vaiheessa. Puiston läpi 
kulkevan tien pohjoispuolineo osa ote
taan käyttöön myöhemmin. Puistossa 
on tarkoitus keskittyä kotimaisiin lehti 
puulajeihin. Lehtipuille uudistettava 
alue on kooltaan 50 9 aaria. 

Puisto opetus- j a havaintokohteena 

Puulajipui sto on Punkaharjulle suun
taavien metsäalan ammattila isten ja 
opi kebjoiden vakiintunut tutu tumis
kohde. Metsäkoulujen ja -opistojen sa
moin kuin yliopi tojen opintoretket 
uuntautuvat u ein Punkaharjulle. Tär

keä merkity Punkaharjun puulajipui -
toUa on ollut Hei ingin ja nykyään en
nen kaikkea Joen uun yliopi ton metsä
opi kelijoiden dendrologian kur in 
maa to-opetuk e a. Puulajipui ston 
merkity ka vaa ielä nykyi e tä, kun 
lähe i yyteen rakennetaan valtakunnal
linen met ämu eo (met ätietoke ku ). 

Puulajipui ton met ikköruudut ovat 
kooltaan pieniä, ke kimäärin 5,2: n aa
rin laajui ia. aio muutama a ruudu -
a on li 30 puuta. äin pieni tä yk it

täi i tä puulajiruudui ta ei kovin pit-
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Kuva 5. Uudistaminen on aloitettu puiston länsireunalta. Sinne hakattuun aukkoon i tutetaan 
pääasiassa kotimaisia lehtipuita, mutta myö joitakin havupuita. Kesällä 1991 pui toon istutettiin 
punakuu ta ( Picea rubens). 

Fig. 5. The regeneration activities have been Started from the westem edge of the arboretum. 
Mainly native broadleaved trees, but al o some conifers have been planted into to the clearing 
created. ln summer 1991 Picea rubens wa planted in the arboretum . 

källe meneviä johtopäätöksiä tietyn la
jin menestymise tä ja kasvukyvy tä vo i 
tehdä. Tämä ei ole ollut tarkoitu kaan. 
Puul ajien metsätaloudelli sen mer!Utyk-
en elvittämi tä varten Punkaharjulle 

on peru tettu laajempina viljelminä 
puulajikokeita kaik!Uaan 150 hehtaaria. 

Punkaharjun puulajipui to sa on ke -
kitytty havupuiden e ittelyyn . Pui toon 
on istutettu ainakin 54:ää havupuulaji a. 
Lajimäärältään en ylittää maa amme 
vain Mu tilan arboretum (Tiger tedt 
1986). Punkaharjulle i tutetui ta lajei -
ta 14 on kokonaan tuhoutunut. Tämä ei 
välttämättä tarKoita itä , että tuhoutu
neet laj it eivä t meillä mene tyi i. Joi -

takin Punkaharjulla viljelly istä ja tu 
houtuneista lajeista on varmasti löydet
tä i sä ke tävämpiä alkuperiä. Puulaji
pui toa kehitettäessä tuli i lajivaliko i
man kartuttami en ohella kiinnittää eri
tyi tä huomiota alkuperävalintaan. Nyt 
pui to a on u e immi ta lajei ta vain 
yhtä alkuperää. Vaikka viljely sä onkin 
käytetty para ta aatavissa ollutta sie
menalkuperää, e ei aina ole ollut sopi-

aa Punkaharjulle. 
Punkaharjun puulajipui sto sa aman 

uvun eri lajit on i tutettu toi sten sa lä
hei yyteen kutakuinkin yhtenäisiin loh
koihin. Tällä on pyritty iihen että su
kulai lajeja oli i mahdolli imman help-
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po vertailla keskenään. Puulajien koko
aminen uvuittain yhteen on tiety ti 
keinotekoista, ja haittapuolena voidaan 
pitää itä, että puulajien erilai ia ekolo
gi ia vaatimuksia, lähinnä maaperäte
kijöitä, ei aina voida ottaa huomioon. 
Toisaalta monien erityisvaatimusten 
huomioonotto on puulajipui ton peru -
tamisen yhteyde sä muutenkin vaikeaa. 
Puulajien uvuittain ijoittelu aattaa 
vaikeuttaa myös puiston mai semalli sta 
uunnittelua. Tarkoituk enmukaisella 

Iajivalikoimalla voidaan kuitenkin 
myös maisematekijät ottaa huomioon . 

Ko ka pui ton met äviljelmät on i -
tutettu vain muutaman vuoden aikana, 
pääasia sa 1930-1 uvun alu sa, eri puu
lajien kasvukyvy tä voi tehdä havainto
ja vertailemalla puiden kokoa. Pui to -
sa kävijä voi myös helposti verrata ul
komai ten puulajien kasvua kotimai-
un. 

Pui ton ta aikäisyydellä on haitta
puoliakin . Taimi tojen ja nuorten met-
ien puuttuminen tekee puistomaise

ma ta yksitoikkoisen ja heikentää pui -
ton arvoa dendrologian opetu - ja ha
vaintokohteena. Eri-ikäisrakenteella li-
ätään mai eman va ihtelua. Uudi tami
en yhteydessä pui stoon voidaan luoda 

laajempia, puiden eri ikävaiheita isäJ
täviä näkymiä. Tällä hetkellä moni ta 
puiston pui sta ei kiipeämättä aa ede 
neulasnäytettä, koska puut ovat niin 
ylös kar iutuneita. Kori stekäytö ä on 
u ein tä rkeämpää tietää, miltä puut 
näyttävät nuorina ja taimi vaihee a 
kuin vanhoina puina. Eri-ikäi rakenne 
takaa tasaikäi yyttä paremmin pui ton 
olema saolon ja tarkoitu taan pal ve le
van käytön jatkuvuuden. 

Punkaharjun puulajipui to sa on ke -
kitytty lajie n väli ten erojen e ittelyyn. 
Puiden välillä e iintyvä periyty ä 
muuntelu ei kuitenkaan ole pelkä tään 
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lajien väli tä . Lajin i ällä voi myös 
e iintyä uurta vai htelua e imerkik i 
ka vutava a, ok i ton rakenteessa, 
neula ten väri ä tai kävyn muodos a. 
Erityi en paljon erilai ia muotoja tun
netaan kuu e ta . Punkaharjun puulaji 
pui ton kehittämi uunnitelma tähtää 
iihen, että lajin i äi tä periytyvää 

muuntelua esiteitäisiin enti tä enem
män. Männyn kuusen ja koivun eri
koi muotojen kokoaminen pui stoon , 
amoin kuin joi takin lajei ta uunni

teltu u eamman alkuperän i tuttaminen 
tähtää tähän. Oman Ii än ä puiden 
muuoteluun tuo at lajien väli et ri stey
mät. Pui to a ainakin eräät pihtalajitja 
mahdolli e ti myö jotkut kuu et ja leh
tikuu et ri teyty ä t ke kenään ja tuot
ta at luontai e ti lajiri teymiä. Periyty-

än muuoteluo tunteminen , on e itten 
lajin i äi tä tai lajien väli tä auttaa 
ymmärtämään e oluutiota ja lajikä it
teen merkity tä (Stettler 1976). Muukin 
kuin puiden lajien älinen vaihtelu on 
tärkeä osa dendrologiaa ja ik i itä on 
hy ä e itellä puulajipui to a. 

Punkaharjun puulajipui toon on i tu
tettu jo 32 erilai ta taimierää: lajia, a la
lajia tai erikoi muotoa. Taimia on han
kittu Punkaharjun tutkimu alueen 
omi ta met i tä, Ruot inkylän koea e
malta ja Suonenjoen taimitarhalta ekä 
Met äntutkimu laitok en ulkopuolelta. 

uurta apua taimien hankkimi e a on 
aatu Met änjaJo tu äätiön taimitar

hailta Piek ämäeltä ja Röykä tä ekä 
Mu tilan arboretumi ta. Lähe kään ai
na ei tarvitta aa materiaalia kuitenkaan 
ole aata ana i tutu kokoi ina taimina, 

aan on lähdettä ä liikkeelle iemene -
tä tai peräti iemenhankinnan uunnit
telu ta. Pui ton uudi taminen onkin 

a ta alu a, ja ede ä on ielä uo ien 
t ö. 
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Ilmestynyt!! 
Suomen puu- ja pensaskasvio 

2., uudistettu painos 

Suomen puu- ja peosaskasvio 

Suomen puu- ja pensaskasvian toinen painos on ilmestynyt täysin uusittuna : 
kasvien, kuvien ja karttojen määrää on lisätty, määrityskaavoja ja kuvauksia 
uusittu ja tarkennettu sekä johdantolukuja täydennetty ja selvennetty. Erityi
sesti on syytä mainita uusina asioina jalojen lehtipuiden metsänviljelyohjeet ja 
viljelykarttojen menestymisluokitukseen lisätty uusi merkki , jolla ilmaistaan 
meillä tavallisine vuosina kestävät mutta poikkeuksellisen kylminä talvina 
suuria vaurioita saavat kasvit. 

Nyt kasvio esittelee noin 1200 kasvilajia, -rotua, -muotoa tai -lajiketta. Siinä 
on yli 900 Marja Koistisen piirtämää korkealaatuista kuvaa sekä noin 1400 
kartaketta . Kaikkiaan 373 sivua . 

Myynti Dendrologian Seuran kautta ja hyvin varustetuista kirjakaupoista. 

Hinnat seuran kautta ostettuna: 

• Jäsenille 200 mk + toimituskulut 30/40 mk 

• Muille 250 mk + toimituskulut 30/40 mk 

Tilaukset voi tehdä joko maksamalla kirjan hinnan ja toimituskulut 30 mk 
seuran postisiirtotilille PS 419921 tai lähettämällä tilauksen kirjallisesti Martti 
Koposelle, osoite: Jyrängöntie 2, 00550 Helsinki. Kirjalliset tilaukset lähetetään 
postiennakkona. jolloin toimitusmaksu on 40 mk. Muista kirjoittaa nimesi ja 
osoitteesi selvästi! 
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Japanin metsäkasvillisuudesta 

Toyohiro Miyazawa 

Miyazawa, T . 1992: Japanin met äkasvillisuudesta. (Fores t vegetation in Japan). 
- Sorbifoli a 23(2):67-78. 

Japan is a state of island , from Hokkaido in the nonh to the Ryukyu ls lands in 
the south, with a length of 3 000 kilometers from northeast to so uthwest and 
coverin g ca. 38 mi lli on ha of land area. The country !ies approximately between 
24" and 46" latitude. Annual mean temperatures throughout the cou ntry vary 
widely between <6"C and >22"C. Japan receives considerable rainfall , ca. l 760 
mm per year on average. Thanks to the diver ity of climates, soi ls and topogra
phy, Japan's forests exhibit great diversity. As to natural forest , the following 
principal fore t vegetation zone can be di tingui hed according to the general 
physiognomy and climatic conditions: ( 1) subtropical broad-leaved evergreen 
forest , (2) warm temperate broad-leaved evergreen forest, (3) coo l temperate 
broad-leaved deciduous fores t, (4) cool temperate mixed forest and (5) subalpine 
coniferous forest. The region above the forest limit of the suba lpine con ife rous 
forest is gene rall y termed the alpine zone . 

Toyohiro Miyazawa, Helsingin yliopisto, Metsäasema, Hyytiälä 35500 Kor
keakoski 

Japan in saarivaltio ijaitsee 24. ja 46. 
leveyspiirin vä li ssä ja on koillis-lou
nais uunnassa y li 3 000 km pitkä. Met-
ät peittävät 67 % (n. 25.3 milj. ha) 

Japan in koko pinta-alasta (n. 37.8 milj. 
ha). Vuotuiset keskilämpötilat vaihte
levat <6:n ja >22 ·c:n välillä. Vuotui-
et ademäärät ovat suuria ja vaihtele

vat alueittai n 800- 3 000 (jopa -6 000) 
mm:n vä lill ä. 

Japani n ka visto koo tuu lukui ten 
endeemi ten lajien Ii äk i mm. Aa ia -
ta, Pohjoi -Amerika ta ja Mikrone ias
ta kotoi in olevista lajeista (Maekawa 
1974b). Japa ni sta tunnetaan nykyi in 
yli 6 000 putkiloka vilajia (Miyawaki 
1988). Japani lle luonteenomainen il
ma ton, topografian ja maaperän vaih
televuu on monipuoli tanut aanen 
ka villi uutta. Toi aalta voimakkaan 
ihmi toiminnan vaikutuk e ta luontai -

et kasvillisuustyypit ovat useimmissa 
paikoissa muuttuneet peruuttamatto
ma ti (Maekawa 1974b). 

Japani n ka vill i uutta on luokiteltu 
lukuisin eri perustein (Hämet-Ahti 
1972, Hämet-Ahti ym. 1974, Miyawaki 
& akamura 1988). Täs ä artikkelissa 
Japanin met äka villi uu jaetaan vii
teen bioklimaattiseen met äkasvilli-
uu vyöhykkee een, nimittäin 1) sub

trooppi een met ävyöhykkee een, 2) 
lauhkean yöhykkeen ainavihantiin 
lehtimet iin , 3) lauhkean vyöhykkeen 
ke ävihantiin lehtimet iin, 4) lauhkean 
vyöhykkeen ekamet iin ja 5) pohjoi-
een ha umet ä yöhykkee een. Puura

jan yläpuolella olevaaka vi lli uu vyö
hykettä kut utaan ylei e ti alpiiniseksi 
vyöhykkeek i (kuva 1). Tä ä käytetyn 
ja Hämet-Ahdin ( 1972) ekä Hämet
Ahdin Ahdin ja Kopo en ( 1974) käyt-
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Kuva 1. Japanin metsäka vi lli uusvyöhykkeet: ( 1) subtrooppinen metsä yöhyke, (2) lauhkean 
vyöhykkeen ainavihannai lehtimetsät, (3) lauhkean yöhykkeen ke ävihannat lehtimet ät, (4) 
lauhkean vyöhykkeen ekamet ät, (5) pohjoinen ha umet ävyöhyke ekä (6) alpiininen vyöhyke 
(puurajan y läpuolella). Forestry Agencyn ( 1988) mukaan. 

Fig. 1. Forest vegetation map of the J apane e 1 land : ( 1) ubtropical broad-leaved evergreen 
forest, (2) warm temperate broad-leaved e ergreen fore t, (3) cool temperate broad-leaved 
deciduous forest, (4) cooltemperate mixed fore t, (5) ubalpine coniferous fore t and (6) alpine 
zone (above the tree Iine), according to Fore try gency ( 198 ). 

tämän jaotuk en vertailu on tauluko a 
l. Vuori tojen met äkasvillisuusvyö
hykkeet laskeutuvat viisto ti kohti me-

renpintaa pohjoi een päin mentäe ä 
(kuva 2). 
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Kuva 2.Japanin metsäka vi lli uuden korkeu vyöhykkeet. umeroiden elitys sama kuin kuvassa 
1. Miyawakin ( 1979) kuvasta muunneltu. 

Fig. 2. Yertical forest vegetation zones of the Japanese ls lands . Symbols are explained in Fig. 1. 
Modi fied from Miyawaki ( 1979). 

Subtrooppinen metsävyöhyke 

Japanissa subtrooppista vyöhykettä on 
valtion eteläisimmissä osissa nauha
maisissa Ryukyun ja Ogasawaran pik
kusaaristoissa 24. ja 30. leveysasteen 
vä lill ä. Vuotu iset sademäärät vaihtele
vat 2 OOO:n ja 3 000 mm :n välillä. Läm
pötila, jonka vuotuinen keskiarvo on yli 
21 ·c, pysyy melko tasa isena ympäri 
vuoden. Tehokkaan maatalouden ja toi
sen maailman odan aiheuttamien vau
rioiden takia suurin osa tämän vyöhyk
keen alkuperäi e tä kasv illi suudesta on 
tuhoutunut. Ainoastaan Ryukyusaaris
toon kuuluvan Iriomoten kansalli puis
to a on laajemmalti säi lynyt alkupe
räi tä subtrooppi sta ka villi uutta (Shi
dei 1974a, b). 

Alkuperäiset ubtrooppiset met ät 
voidaan jakaa kahteen ryhmään. En
simmäi en ryhmän muodostavat ran
nikkometsät, joissa ka vavat mm. Cy
cas revo!uta, Pinus lutchuensis, Ficus 
wightiana, F. r(nusa ja Pandanus bo
ninensis. Mangroveka villisuuttakin 

(Brugie ra conjugata, Kandelia candel 
ja Rhizophora mucronata) tavataan 
vuorovesirantojen suistoissa ja laguu
nei a (kuva 3). Toinen subtrooppinen 
kasvillisuustyyppi muistuttaa lajistol
taan seuraavan vyöhykkeen kasvilli
suutta. Lauhkean vyöhykkeen ainavi
hantien lehtipuiden (Castanopsis cuspi
data var. sieboldii, Quercus phillyrae
oides, Q. salicina, Machilus thunbergii, 
Elaeocarpus japonicus, Podocarpus 
macrophylla jne.) joukossa on kuiten
kin ubtrooppi ia lajeja mm. puusaniai
sia (Cya thea boninsimensis) ja köyn
nö ka eja ( Pandanus tectorius) . Jäl
kimmäi tä ka villi uu tyyppiä edu taa 
hy in kehittyneenä erityi esti Iriomo
ten aaren sisäosan kasvillisuus (Miya
waki & Suzuki 1975, Shidei 1974b). 

Lauhkean vyöh kkeen ainavihannat 
lehtimetsät 

Aikoinaan lauhkean vyöhykkeen aina
vihantia lehtimet iä o n ollut Kyu hun 



70 SORBIFOLIA 23(2) 1992 

Taulukko 1. Tämän art ikkelin metsäkasvillisuu vyöhykejaon uurpiirteinen va taavai uu 
Hämet-Ahdin ( 1972) sekä Hämet-Ahdin , Ahdin & Kopo en ( 1974) e ittämän vyöhykejaon 
kanssa. 

Table 1. Approximate para ll e li sm between the forest vegetation zones in thi artic le and 
the zones presented by Hämet-Ahti ( 1972) and Härnet-Ahti, Ahti & Koponen ( 1974). 

Tässä artikkelissa 1 this article 

Alp iininen vyöhyke 1 
alpine zone 

Pohjoinen havumetsävyöhyke 1 
subalpine coniferous forest 

Lauhkean vyöhykkeen sekametsät 1 
cool temperate mixed forest 

Lauhkean vyöhykkeen kesävihannai lehti-
met ät 1 cooltemperate broad-leaved deci-

duous forest 

Lauhkean vyöhykkeen ainavihannai lehti-
metsät 1 warm temperate broad-leaved 

evergreen forest 

Subtrooppinen metsävyöhyke 1 
subtropical broad-leaved evergreen forest 

saaren eteläosasta aina Honshun aaren 
keskiosan vuorille 500(-700) m:n kor
keudelle saakka. Vyöhykkeen valta
puulajeja ovat mm. ai nav ihannat tam-

Hämet-Ahti 1972, 
Hämet-Ahti , Ahti & Koponen 1974 

Orohemiarktinen vyöhyke 1 
orohemiarctic zone 

Yläoroboreaaljnen vyöhyke 1 
upper oroboreal zone 

Keskjoroboreaalinen vyöhyke 1 
middle oroboreal zone 

Alaoroboreaalinen vyöhyke 1 
lower oroborea/ zone 

Orohemiboreaalinen vyöhyke 1 
orohemiboreal zone 

Pohjoistemperaattinen vyöhyke 1 
northem temperate zone 

Ke kjtemperaattinen vyöhyke 1 
middle temperate zone 

Etelätemperaattinen vyöhyke 1 
sowhern temperate -o,e 

Hemitemperaattinen vyöhyke 1 
hemitemperate zone 

Meridionaalinen vyöhyke 1 
meridional zone 

Subtrooppinen vyöhyke 1 
subtropical ~oT!e 

met Quercus myrsinaefolia, Q. salici
na, Q. glauca, Q. acuta, Castanopsis 
cuspidata ar. sieboldii ekä Machilus 
thunbergii. Alemmi a puu- ja pen a -
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Kuva 3. Subtrooppista mangrovemet ää (Rhizophora mucronara) Iriomoten aarella Okinawan 
prefektuurissa.- Valokuva Koichi Baba. 

Fig . 3. Subt:ropical mangrove forest. Triomote T ., Pref. Okinawa. - Photograph Koichi Baba. 

kenoksissa kasvavat myös Camelliaja
ponica, Cinnamomum camphora, llex 
integra, Neolitsea sericea, Ardisia ja
ponica, Eurya japonica, Ligustrum ja
ponicum jne. Suotuisan ilmaston vuok-
i alu kasvi ll isuus on tiheää ja aniai ia 

(Dryopteris erythrosora, D. Lacera, 
Arachniodes pseudo-aristata, A. arista
ta) on paikoitellen runsaa ti (Maekawa 
1974b, M iyawaki 1979). 

Muinai ajoi lta nykypäiviin aakka 
maatalou toiminnan ja asutuk en pai
neet ovat kohdistuneet voimakkaa ti 
juuri tähän vyöhykkeeseen, erityi e ti 
Lounai -Japani a. Suurin o a alkupe
räi i tä metsi tä on täten väi tynyt vil
jely maanjaa utuk en tieltä. Rippeitä 
met i tä on jäljellä temppelien pyhäk
kömet i ä (kuva 4) ja vaikeapää yi il-

lä paikoilla . Rinnemet iä on monin pai 
koin korvattu japaninpunamännyll ä 
( Pinus densiflora) j a kesäv ihanoill a 
lehtipuilla (Quercus acutissima, Q. ser
rata) (Shidei l974b) . 

Laji to muuttuu paikallisilmaston ja 
maaperän vaihtelun mukaan. Hiekkai-
illa ja ko teilla rannikkoseuduilla kas

vaa japaninmu tamänty ( Pinus thun
bergii). Vuorte n rannikkorinteillä val
lit e a t Castanopsis cuspidata ja Mac
hilus thunbergii. Tämä ko tean paikan 
kasvilli uus korvautuu harjantei ll a ja 
kui ilt a alueilla Quercus phillyraeoi
des- ja Rapanaea neriifolia-metsillä. 
Ylärinteillä ka aa u eita tammilajeja 
kuten Quercus gilva, Q. salicina, Q. 
acuta ja Q. glauca yhde ä Cinnamo
mum japonicumin, Distylium race-
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Kuva 4. Suojeltua lauhkean vyöhykkeen ainavihantaa lehtimetsää I en shintolaistemppelin ym
päristössä Mien prefektuuri ssa. Metsässä kasvavat mm. Casranopsis cuspidata ver. sieboldii, 
Cinnamomum camphora, Quercus phillyraeoides, Cyclobalanopsis gilva ja Cleyerajaponica.
Valokuva Toyohiro Miyazawa. 

Fig. 4 . Protected warm temperate broad-leaved evergreen fore t around the I e Shinto Shrine, 
Pref. Mie. - Photograph Toyohiro Miyazawa. 

mosumin ja Symplocos prunifolian 
kanssa. Kivikkoisilla jyrkillä rinteillä 
kasvaa lehtipuiden seassa myös joukko 
havupuita (Abies firma, Tsuga siebol
dii, Podocarpus macrophylla, Torreya 
nucifera, Picea polita, Cryptomeriaja
ponica) (Miyawaki 1988). 

Lauhkean vyöhykkeen kesäviliannat 
lehtimetsät 

Lauhkean vyöhykkeen kesävihannat 
lehtimetsät ulottuvat Hokkaidon lou
naiskärjestä lähes koko Honshun ja 
Shikokun yli sekä osittain Kyushuun 
saakka. Hokkaidon lounaisosassa ja 
Honshun pohjoisosassa tämä vyöhyke 

leviää meren ta osta vuortenrioteille 
700(-1 000) m:n korkeudelle saakka. 
Honshun ke kio assa itä tavataan 
500-1 500 m:n välillä ekä Shikokunja 
Kyushun vuorilla 1 000-1 900 m:n kor
keudella (I hizuka 1974). 

Tälle yöhykkeelle tunnu omaisiota 
ka villi uutta ovat Fagus crenatan ja F. 
japonican muodo tamat pyökkimet ät. 
F. crenataa on lähe koko vyöhykkeel
lä. Vain vyöhykkeen alao as a molem
mat p ökit ka vavat yhde ä. iiden 
seura ta löytyy kooka tammi (Quercus 
crispula). Met i ä on myö erittäin 
runsaa ti muita lehtipuita (kuva 5) , 
mm. Quercus mongolica var. grosse
serrata, Euptelea pol)andra, Acer car-
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pinifolium, A. japonicum, A. cretaegi
folium, A. micranthum, Acanthopanax 
sciadophylloides, Fraxinus lanuginosa, 
Tilia japonica, Kalopanax innovans, 
Magnolia obovata, Aesculus turbinata, 
Cercidiphyllum japonicum, Prunus ja
masakura, P. sargen.tii ja P. apetala 
sekä eräitä havupuita kuten Abiesfirma 
ja Tsuga sieboldii (Miyawaki & aka
mura 1988) . Pensaskerroksessa kasvaa 
tiheää Sasa-bambua. 

Saarten Japaninmeren ja Tyynen val
tameren puoleisten osien lajisto issa on 
suuria eroja. Tyynen valtameren puo
lella Fagus crenata-metsissä kasvaa ni 
konpihtaa (Abies homolepis). Se muo-
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dostaa paikoitellen puhtaita metsiköitä. 
Paikoin vyöhykkeen alaosassa pyökki
metsät vaihtuvat äkillisesti Abies fir
ma- ja Tsuga sieboldii-havumetsiksi . 
Japaninmeren puolella pyökkimetsät 
rajoittuvat vyöhykkeen alaosassa aina 
väli ttömästi lauhkean vyöhykkeen ai
navihannan lehtimetsävyöhykkeen ylä
osaan. Tämä selittyy sillä, että useat 
pibtalajit, kuten A. veitchii, eivät siedä 
Japaninmeren puolelle talvikautena ka
saantuvaa paksua lumivaippaa (Shidei 
1974b). 

Aluskasv illisuus muodostuu useim
ntiten Sasa-bambulajeista. Japaninme
ren puolella paksun luntipeitteen suoja-

Kuva 5. Lauhkean vyöhykkeen jokivars imet ää jo a kas avat mm. Aesculus turbinata, Ptero
carya rhoifo/ia, Quercus crispu/a, Cercidiphyllum japonicum, Alnus hirswa, Acer mono sekä 
aniai ia (Dryopteris crassirhizoma, Arachniodes standishii). Oirase-joki, 350m mpy, Aomorin 

prefektuuri . - Valokuva Toyohiro Miyzawa. 

Fig . 5. Riverine cool temperate broad- leaved deciduou fore t compo ed of Japanese Hor e 
Chestnut and Wing-nut wi th luxuriant fern s. Oirase torrent, 350 m a.s.l. , Pref. Aomori. -
Photograph Toyohiro Miyazawa. 
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vaikutuksen ansiosta ohutjuuriset lajit 
(Sasa paniculata, S. kurilensis) selviy
tyvät hyvin talven yli, sen sijaan syvä
juuriset lajit kuten Sasa nipponica ja 
Sasamorpha purpurascens menestyvät 
Tyynen valtameren puolella. Paikoin 
muutkin lajit voivat muodostaa runsaan 
pensaskerroksen. Japaninmeren puolel
la kasvavat Viburnum furcatum, Acer 
japonicum, Lindera membranacea sekä 
ainavihannat pensaat Camellia rustica
na, Aucuba japonica var. borealis, Ilex 
Leucoclada jne. Tyynen valtameren 
puolen metsissä kasvavat mm. Stewar
tia monadelpha, Symplocos coreana ja 
Lindera umbellata (lshizuka 1974). 
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Lauhkean vyöhykkeen sekametsät 

Hokkaidon lounaisinta osaa lukuunot
tamatta suurin osa Hokkaidon saaren 
alle 600 m:n korkeudella olevista alu
eista on lauhkean vyöhykkeen sekamet
siä (kuva 6). Metsissä on melko run
saasti havupuita, mm. Abies sachali
nensis, Picea jezoensis ja P. glehnii. 

äiden lisäksi sekapuina kasvavat ylei
sesti lehtipuista mm. Acer mono, A. ja
ponica, A. palmatum, Tiliajaponica, T. 
maximowiczii, Ulmus davidiana var. 
japonica, U. laciniata, Ostrya japoni
ca, Kalopanax septemlobus, Betula 
platyphylla var. japonica ja B. maximo
wiczii. Tästä vyöhykkeestä puuttuvat 

Kuva 6. Lauhkean vyöhykkeen sekamet ää Hokkaidon ke kio a a. Metsä ä ka vavat mm. Picea 
jezoensis, Abies sachalinensis, Quercus mangolica, Tilia japonica. Yamabe, n. 400 m mpy, 
Hokkaido. -Valokuva Junichiro Samejima. 

Fig. 6. Cool temperate mixed forest in the central part of Hokkaido. Yamabe, ca. 400 m a .. 1., 
Hokkaido. - Photograph Junichiro Samejima. 
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Kuva 7. Pohjoista havumet ää puurajan tuntumassa . Matalahkoja honshunpihtoja (Abies mariesii) 
ja kivikoivuja (Betula ermanii), rinteen yläo assa pensas embraakin (Pinus pumila). Hayachine
vuori , 1 500-1 900 m mpy, lwaten prefektuuri.- Valokuva Seigo Asanuma. 

Fig. 7. Abies mariesii and Betu/a ermanii fore t with a patchy cover of Pinus pumila near the tree 
Iine of ML. Hayachine, 1 500-1 900 m a.s.l. , Pref. Iwate.- Photograph Seigo A anuma. 

pyökit, joita kasvaa vielä Kuromatsu
nain laakson eteläpuolella. Kenttäker
roksen peittävät laajalti Sasa-bambula
jit kuten edell i essäkin vyöhykkees ä. 
Kui vi ll a oramaj ll a vallitsevat tammet 
(Quercus mongolica, Q. dentara). Fra
xinus mandschurica ja Alnu japonica 
var. arguta ovat yleisiä jokivar illa ja 
korvi a. Kosteilla paikoilla viihtyvät 
myö uurikokoi et pajuka vit (Toisusu 
urbaniana, Populus maximowiczii). 
Köynnöska vit, mm. Hydrangea pani
culata, H. petiolaris, Schizophragma 
hydrangeoides, Vitis coignetiae, Rhus 
ambigua, Celastrus orbicularis, Actini
dia arguta jaA. kolomikta, ovat metsi -
ä aika ylei iä (Shidei 1974b, 1 hizuka 

1974). 

Hokkaidolla on lauhkean vyöhyk
keen ekamet ät jo viime vuosisadalla 
raivattu alankomailla maatalousmaaksi 
ja vuorten rinteillä muutettu lehtikuusi
i tutuk in (Larix kaempferi) metsäviJ
jelymaaksi, tai ne ovat jääneet asutuk-

en jalkoihin. Alkuperäi estä metsäkas
villi uude ta on vrun rippeitä jäljellä 
har alukui illa luonnon uojelualueilla. 

Pohjoinen havumetsävyöhyke 

Pohjoi ta havumet ää tavataan Hons
hun ke kio an uorilla 1 400 m:stä 
met änrajan 2 500 m:iin a ti, Hon hun 
pohjoi o a a 1 000-2 000 m:n välillä 
ja Hokkaidolla paikoin meren tasosta 
aina 1 500 m:iin a ti . Japanin eteläo an 
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vuoristossa pohjoista havumetsää on 
vain satunnaisesti (Maekawa 1974b, Is
hizuka 1974). Hokkaidon ja Honshun 
metsien, samoin kuin Honshun saaren 
Japaninmeren ja Tyynen valtameren 
puolen metsien lajistossa on havaitta
vissa suuria eroja. Erotjohtuvat lähinnä 
lumipeitteen paksuudesta ja kestosta. 

Metsät ovat nimensä mukaisesti ha
vupuuvaltaisia, mutta monin paikoin 
havupuiden joukosta löytyy useampia 
lehtipuita kuten Betula ~rmanii ja B. 
platyphylla var. japonica, niukemmin 
pihlajaa (Sorbus commixta) ja vaahte
roita (Acer tschonoskii, A. ukurunduen
se) sekä kosteilla paikoilla Chosenia 
bracteosaa, Salix sachalinensista , Toi
susu urbanianaa ja Populus maximo
wicziita. Näistä kivikoivu (Betula er
manii) kykenee muodostamaan usein 
havumetsävyöhykkeen ja alpiinisen 
vyöhykkeen rajalle selvän kaistan (Fo
restry Agency 1966) (kuva 7). Kenttä
kerroksen muodo tavat mm. Vaccinium 
vitis-idaea, V. axillare, Oxalis aceto
sella, Cornus canadensis ja Arctous al
pinus var. dilatatum. Sasa-bambupen
saikoita kasvaa ilmeisesti sekundääri
sena kasvillisuutena. 

Hokkaidon havumetsävyöhykkeen 
yleisimmät puulajit ovat sahalinpihta 
(Abies sachalinensis), ajaninkuusi (Pi
cea jezoensis) ja glehninkuusi ( Picea 
glehnii). Glehninkuusimets iä kasvaa 
vulkaanisella maaperällä, oilla, ser
pentiinikivilajeilla ja kallioilla, mutta 
nämä lajit muodostavat myö yhde sä 
sekametsiä. Honshulla havumetsä
vyöhykkeen Jaji sto on monipuoli em
paa kuin Hokkaidolla. Hon hulla kas
vaa mm. japaninpihtaa (Abies veitchii) 
(kuva 8), honshunpihtaa (A. mariesii), 
japaninhemlokkia (Tsuga diversifolia ) 
ja ajani nkuusen muunnosta ( Picea je
zoensis var. hondoen.sis). iukempina 
kasvavat myös Picea glehnii, P. koya-
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mai, P. maximowiczii sekä japaninleh
tikuusi (Larix kaempferi) (Shidei 
1974b). 

Alpiininen vyöhyke 

Alpiininen vyöhyke rajoittuu Japanissa 
uppealle alueelle puurajan yläpuolella 

yli 2 500 m:n korkeudessa Honshun 
keskiosassa, yli 1 900-2 000 m:n kor
keudessa Honshun pohjoisosassa ja yli 
l 400-1 500 m:n korkeude sa Hokkai
dolla (Maekawa 1974b). Paksun lumi
peitteen vuoksi aarten Japaninmeren 
puolei ella s ivulla puuraja kulkee 
alempana kuin Tyynen valtameren puo
lella (I hizuka 1974). 

Alpiini en vyöhykkeen tavallisinta 
kasvillisuutta on matala pen aikko, 
mutta paikoin saattaa esiintyä myös 
alppipaljakoita varpunummia ja vuo
ristoniittyjä paikallisilmaston ja geo
morfologian muuttue a (I hizuka 
1974). Pensaikon altalaji on 0.5-2 m 
korkea pensa embra ( Pinus pumila). 
Pen a embraa tavataan paikallisena 
muissakin bioklimaattisissa kasvilli
suusvyöhykkees ä. Pen assembran li
säk i tä ä vyöhykkee ä ka vaa pen
sa mai ia pihlajalajeja (Sorbu.s sambu
cifolia, S. matsumurana, S. commixta), 
Aln.us maximowic-ii, Salix reinii ja 
Acer tschonoskii. Pen assembrapensai
kon kenttäkerrokse sa ka vavat melko 
ylei e inä Vaccinium vitis-idaea, Cor
nus canadensis Rubus pedatus ja llex 
rugosa. 

Viljelymetsät 

Japan in koko met äpinta-ala ta peräti 
40% (n. JO milj. ha) on i tutettuja tai 
muutoin keinotekoi e ti uudi tettuja 
met iä . iljelymet ien uudi tami me
netelmiä o at pääa ialli e ti i tutu tai 
kyl ö. 
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Kuva 8. Japaninpihta
metsää (Ab ies veitchii) 
Honshun keskiosassa. 
Tässä tapauksessa aar
niometsän sukupolvien 
vai hdos tapahtuu täysin 
luontaises ti. Seas a on 
myös kivikoivua (Betu
la ermanii) . Tokusa
vuori, n. 1 500 m mpy, 
Yamanashin prefektuu
ri . - Valokuva Seigo 
Asanuma . 

Fi g. 8. Natural regener
ati on of Abies ve irchii 
in the central part of 
Hons hu . Mt. Toku sa, 
ca. 1 500 m a.s. l. , Pref. 
Yamanashi . - Photo
graph Seigo A anuma. 

Suurin osa Japanin istutetui sta met
sistä on havumetsiä. Tärkeimmät puu
lajit ovat sugi (Cryptomeria japonica, 
4.47 milj . ha), hinoki (Chamaecyparis 
obtusa, 2.28 milj . ha), männyt (Pinus 
densiflora ja P. thunbergii, yht. 1.13 
milj. ha) ja japaninlehtikuusi (Larix 
kaempferi , l. l milj. ha). Hokkaidoll a 
ahalinpihta (Ab ies sachalin.ensis), aja

uinkuusi ( Picea j ezoensis) sekä Hons
hun saarelta tuotu japaninlehtikuusi. 
Subtrooppisella vyöhykkeellä nykyisin 
y lei e ti käytettyjä puulajeja ovat Pi
nus lutchuensis ja Casua.rina. equiseti
folia, jotka ovat korvanneet aikai em
mat va ihtoehdot (Podocarpus macro
phylla, Cryptomeria japon ica) . Luon
tai esti iemenpuusta uudi tuvia metsiä 
on Japanissa vähän verrattuna istutu -
met iin . Esim. lauhkean vyöhykkeen 
sekundääristen mäntymet ien ( P. den
siflora. ja P. thunbergii ) annetaan toi i
naan uudi tua tuontai e ti . Havupuut 
ovat tärkeää pul1'tavarateolli uuden raa
ka-ainetta , ja nii stä tehdään ahatava-
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raa, sellua ja paperia (Forestry Agency 
1988). 

Lehtipuiden viljelypinta-alat ovat 
hyvi n vähäis iä. Quercus acutissima, Q. 
serrata, Q. crispula ja Castanopsis cus
pidata, jotka ennen uudi stettiin tyvi
vesoista ja hakattiin e tupäässä talojen 
lämmitykseen ja puuhiilen valmi stuk-
eeo, tuottavat nykyään sieniviljel y lle 

rihmaston kasvualustaksi kelpaav ia 
pölkkyjä. Bamb ua kasvatetaan pääas i
as a aarten eteläosissa. Bambua käyte
tään koritavaroiden, kalastusvälinei 
den , aitojen ym. va lmi tuksessa, mutta 
sen versot kelpaavat myös ravinnoks i. 
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Oulun kaupunkialueen koristepuut ja -pensaat 
Vll. Pajut (Salix) 

Henry Väre 

Väre, H. 1992: Oulun kaupunkialueen kori stepuut ja -pensaat VII. Pajut (Sal ix) 
(Cultivated trees and sh rubs of the Oulu City Area . VII . Willows (Sa lix)) . -
Sorbifolia 23(2) :79-88. 

This art icle continues a serie in which trees and shrub cultivated in the centre 
of Oulu (65 ' N, 0 trobothnia ouluensi ) are introduced. The Willows (Salix), 
include 2 1 native species in Finland. Some of these, Bay Wi ll ow (S. pentandra), 
Tealeaved Willow (S. phylicifolia) and Goat Willow (S. caprea), are rarely 
planted in the ci ty parks of Oulu. lnstead various foreign willow species, hybrids 
and cultivar have been planted . Fairly common are S. ' Bianda' and S. ' Sibirica', 
both having been in cultivation since the 1870's and 1890's, re pective ly. 
Another fairly common willow is al o S. fragilis ' Bullata', which has been 
culti vated since the 1960' s. The following are very rare in cu lti vation: Woolly 
Willow (S. lanata), S. hasta/a, ' Wehrhahnii ', S. x dasyclados, S. purpurea 
' Gracilis ', S. daphnoides subsp. dap/moides, Violet Willow (S. daphnoides 
subsp. acutifolia) and S. schwerinii . These have been cu lti vated since the 1970's 
and 1980's, except Violet Willow, which has been cultivated since the 1910's. 
The plant mentioned in the literature a Crack Willow (S. fragil is) is actu ally the 
cultivar S. 'Bianda' . Purple Willow (S. purpurea), Osier (S. viminalis) and Violet 
Willow were cultivated in the communes neighboring Oulu in the 19 10's for 
basketwork. 

Today willows are very often planted along rivers and brooks, especially S. 
fragilis ' Bullata', S. ' Sibirica' and Violet Willow. S. ' Sibirica' a well as S. 
'B ianda' is also commonly planted in the city parks. ln private gardens S.fragilis 
' Bullata' and S. ' Sibirica' are mo t commonly cultivated. Ali the above men
tioned wi llow are hardy in Oulu , except Osier, the shoots of which are some
times damaged by hard weather. 

Henry Väre, Välkkylä 4 8 15, 90100 Oulu 

Artikkeli on jatkoa Sorbifolia a vuon
na 1990 alkanee ll e kirjoitussarjalle Ou
lun kori tepui ta ja -pensa i ta (Väre 
1990). Piilipuu (Salix fragi/is, ruot . 
pihl) mainitaan ensimmä i ten vieraspe
räi s ten kori stepuiden jouko a Oulusta 
jo 1780-luvu lta (Julin 1792). Julinin 
piilipuut, mahdolli e ti i oriippapajua 
(Salix 'B landa'), olivat peräi s in Tuk
holman aaristo ta . eka voivat en in 
hyvin mutta useimmat kuolivat myö
hemmin. Muuten pajut o li vat harvinaj-

ia kori tepuita Oulu a vielä 1800-lu
vulla. Hopeapajua (S. 'Sibirica') ja iso
riippapajua piilipuuna tai sa lavana on 

iljelty Oulu a 1800-luvun lopun vuo
ikymmeniltä alkaen (Parvela 1930, 

1932). 
Leivi kä ( 1894) löy i Oulusta pajut 

S. aurea, S. austriaca, S. decipiens, S. 
Laurina haJava (S. pentandra), S. Luci
da, S. prunifolia punapaju (S. purpu
rea), S. russeliana, rnesipaju (S. x seri
cans nimellä S. smithiana) ja S. vibur-
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Taulukko 1. Leivi skän ( 1894) ja Parvelan ( 1930, 1932) mainit emia epävarmoja pajunimiä, niiden 
nykyiset synonyymi! ja eräi tä huomautuksia. 
Table 1. Willow names of uncertain meaning used by Leiviskä (1894) and Parvela (1930, 1932), 
their curren t synonyms and some remarks. 

Leiviskän ja Parvelan ni-
Nykyisin käytetty nimi 

met 1 Names used by 
1 Current names 

Huomautuksia 1 Remarks 
Leiviskä and Parvela 

Kyseisellä lajikkeella kellertävän vihreät oksat 
S. aurea S. alba 'Aurea ' ja vaalean keltaiset lehdet (Anonyymi 1991). 

Ei tavata Oulussa nykyisin. 

S. grandifolia x 
Todennäköisesli Leiviskän ( 1894) virhemääri-S. austriaca purpurea 

(Pohjonen 199 1) 
tys 

S. caspica S. daphnoides subsp. Lajia käytetty pajun iljelyskokeissa Oulun 
acwifolia ympäristössä ordberg 1919a). 

HaJavan muunnos, joka ka vaa kookkaaksi 

S. decipiens 
S. fragilis var. pensaaksi , lehdet nuorena kaljut, suhteellisesti 
decipiens lyhyemmät mutta leveämmät lehdet kuin pää-

muunnoksella (Clapham ym. 1989). 

Punapajun ja koripajun risteymä (Hylande r 

S. helix f. pyramidalis S. x helix 1970), mahdollisesti kasvatettu Oulussa vuosi-
sadan vaihtee sa. Tulkittu myös punapajun sy-
nonyymik i (Pohjonen 1991 ). 

imeä on käyterty raidan ja kiiltopajun ri -

S. laurina 
S. cinerea x teymä tä, nykyisin tulkitaan tuhkapajun ja kiil-
phylicifolia topajun risteymäksi (Clapham ym. 1989), kas-

vaa luonnonvaraisena Oulu a nykyisin. 

Lienee virhemääritys, laji tunnetaan luonnon-

S. Iucida S. Iucida 
varaisena W Pohjoi -Amerikas a, on tosin 
viljelty Englanni a vuodesta 1830 (Anonyymi 
1991 ). 

S. prunifolia S. arbuscula Mitä Leivi kä ( 1894) on tarkoittanut, on epä-
(Pohjonen 1991) selvää. 

Halavan muunnos, joka ka vaa jopa 25 m kor-
keak i, lehdet pidemmät kuin päämuunnoksel-

S. russe/iarw 
S. fragilis var. Ia ja lehden reuna epäsäännölli esti hampainen 
russeliana (Clapham ym. 1989), ei tunneta Oulusta nykyi-

sin. S. russeliana on tulkittu myö valkopajun 
ja halavan ri teymäksi (Hylander 1966). 

Me ipajun, raidan ja koripajun ri teymä (Hä-

S. smithiana 
S. x smithiana met-Ahti ym. 1989, Lar on & Bremer 1991 ), 
S. x sericans mahdolli e ti kas atettu Oulu a vuosisadan 

aihtee sa. 

S. vibumoides ? ? 
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noides . Monet nii tä ovat todennäköi
sesti virheellisesti nimettyjä, osa syno
nyymejä. Parvelan ( 1930) mukaan Ou
lun läänis ä kasvatettiin harvinaisena 
hopeapajua nimellä S. alba f. splen
dens , isoriippapajua nimellä S. alba x 
fragilis, S. aureaa, raitaa (S. caprea), 
punapajua nimellä S. helix f. pyramida
lis, pohjanpajua (S. lapponicum), hala
vaa ja kiiltopajua (S. phylicifolia). Tau
lukkoon l on koottu tietoja Leiviskän 
( 1894) ja Parvelan ( 1930, 1932) mainit
semista, nyt epäilyjä herättävistä nimis
tä. 

Oulun ympäristössä harjoitettiin pa
junviljelyskokeita 191 0-luvulla. Ta
vo itteena oli ulkomailta tuodun "rottin
kipajun" korvaaminen kotimaassa ka -
vatetulla pajulla (Nordberg 1919a, 
1928). Istutuksissa käytettiin koripajua 
(S. viminalis), punapajua (S. purpurea) 
ja huurrepajua (S. daphnoides subsp. 
acutifolia) . Oulun huurrepajuistutukset 
aattavat olla peräisin näiltä ajoilta. 

Koripajun ja huurrepajun ver ot palel
tuivat ajoittain, mutta juuret säilyivät 
hengissä. Limingassa valmistettiin pai
kalla kasvatetuista pajuista " rottinki
tuoleja" v ielä 1950-luvulla, luovutet
tiinpa vuonna 1959 Limingan maata
lou näyttelyssä kaksi tuolia presidentti 
Kekkoselle talousneuvos Punttalan saa
tepuheella (Kalle ArvoJa, suull.). 

strömin tehtailijaveljekset ka vattivat 
myö pajuja, nahanparkintaa varten 
( ordberg 1919b). Ii- ja Oulujokivar
illa on ikimui toi ista ajoi ta käytetty 

kotimai ia pajuja nahkiaismertojen val
mi tukseen ( ordberg 1919b) . 

Oulu a viljellään nykyi in noin 
kymmentä pajutak onia. Ylei simmät 
ovat hopeapaju , i oriippapaju ja teri
joen aJava (S. fragilis Bullata'). Har
vinai ena iljellään härmäpajua (S. 
daphnoides sub- p. daphnoides), huur
repajua , va lkopajua villapajua (S. Ia-
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nata), veitsinpajua (S. hastata ' Wehr
hahnii') , vannepajua (S. x dasyclados) 
ja kääpiöpunapajua (S. purpurea 'Gra
ci li '). ämä lajit menestyvät hyvin 
Oulus a. Raita ja halava kasvavat kau
pungissa monin paikoin luonnonvarai
sina. Kiiltolehtipaju levittäytyy usein 
ojien varsille ja puistojen reuna-alueil
le. Yksityiset kasvattavat lähinnä teri
joensaiavaa ja hopeapajua. 

Salix pentarulra, halava 

Halava kuuluu Oulun kaupunkialueen 
luonnonvarai een lajistoon. Koreana 
pajuna halava jätetään u ein kaatamat
ta, ja kaupungilla kasvaa useita kook
kaita puita. Useimmat halavat ovat sel 
västi luonnonvaraisia, mutta Tulliväy
län länsipuolella lääninvankilan poh
joispuolella kasvaa puistonurmella vi i
si halavaa, jotka on mahdollisesti i tu
tettu. 

Komeita halavayksilöitä kasvaa mm. 
Raksi lan jäähallin kaakkoiskulma sa 
(korkeus 11 m), Kajaanintien pohjois
laidassa (monirunkoinen, korkeus 14 
m) ja Intiön hautausmaan itäpuolella. 
Jälkimmäi tä puuta lahottaa arinakääpä 
(Phellinus ignarius), kuten myös eräitä 
Hietasaaren kookkaita halavia. Lam
ma saare a on usein leikattu pajuvitik
ko. Siellä ka voi halavan kannolla 
vuonna 1985 uomukäävän ( Polyporus 
squamosus) pienikokoinen pohjoinen 
muoto. Kiikku aarella pyörätien ja 
puutarhan rajalla puusillan kupeella 
ka vaa yk i noin 12m korkea monirun
koinen halava. Halavaa on i tutettu 
Ala-Ke tilän arboretumiin Liminkaan 
(Arvola 1987). 

S.fragilis 'Bullata', terijoensalava 

Aitoa ala aa (S. fragilis) ei ka va Ou
lun kaupungin alueella, vaikka s iitä on 
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maininta Kiikkusaaresta (Nokelai nen 
1988) ja vanhemmissa Oulun kori ste
puita käsittelevissä kirjoituksissa (Lei
viskä 1894, Elfving 1897, Parvela 
1930, 1932). Kiikkusaaren puut ovat 
isoriippapajua. 

Terijoensaiavaa käytetään Oulussa 
jonkin verran yksi ttäis- ja puistopen
saana. Madetojan pui stossa kasvaa kol
me kookasta puuta. Vuonna 1982 Ma
detojanpuiston terijoensalavien kor
keudeksi arvioitiin 6 m, vuonna 1991 
korkeus olin. 8 m (kuva 1). Myös Kiik
kusaaren rannassa kasvaa kolme teri 
joensalavaa, jotka on istutettu vuonna 
1971 (Holopainen 1980). 

Oulun terijoensalavista useimmat 
ovat verraten nuoria , esim. Tuiraan Ou
lujoen pohjoisrannalle voimalaitoksen 
itäpuolelle on istutettu lähes 50 puuta 
1980-luvulla. Niiden korkeus oli kesäl
lä 1991 2-4m. Tuiran itäosan kerrosta
lojen pihoilla on yksittäisiä terijoensa
lavia . Lohipadonniemellä kasvaa viisi 
noin 2-metristä pensasta Merikosken
kadun varrella ja tien toisella puolella 
Raatinsaaren eteläreunassa 12 saman 
korkuista pensasta. Terijoensaiavaa 
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kasvaa kaupungin puistoista Kiikku
saaressa, Madetojanpui to aja Holli
haassa ( okelainen 1988). 

Martti Obenoja kasvattaa kotipuutar
hassaan Kiimingis ä terijoensalavaa. 
Terijoensalavat on tuotu pistokkaina 
Haapajärven kesku ta ta ja istutettu 
Kiiminkiin vuonna 1981. Tallella ole
vat noin kymmenen pensasta ovat tal
vebtineet hyvin ja niiden korkeus oli 
noin 6 metriä talvella 1991. Ala-Kesti 
Iän arboretumi a Limingassa kasvaa 
lähes kymmenen terijoensalavaa. 

S. alba, valkopaju 

Tuiran uimarannan itäpuolelle Oulu
joen pohjoi srannalle on istutettu viisi 
tuntomerkeiltään valkopajun kaltaista 
pajua josku uosina 1988-90. iiden 
korkeus oli kesällä 1991 noin 2.5 m. 
Valkopaju on uusi laji Oulun koriste
puuvalikoimassa. 

Par ela (1930) mainitsee Oulu ta 
valkopajun ja alavan mahdollisen ris
teymän S. alba xfragilis ?. Ky ee sä on 
hyvin suurella todennäköisyydellä i o
riippapaju. 

Ku va 1. Terijoensalava 
Madetojan pui tossa 
18.VI.I988.- Valoku
vat Henry Väre. 

Fig. 1. S. fragilis ·sul
lata' cultivated in Ma
detoja Park, Oulu. -
Photograph Henry 
Väre. 
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Kuva 2. Isoriippapaju 
Kirkkokatu 26:n si-
äänkäynnin luona 26. 

VII.l991 

Fig. 2. S. ' Blanda' near 
Mannerheim Park, Ou
lu. 

S. 'Bianda', isoriippapaju 

Isoriippapaju on Oulun viljellyistä pa
juista tavallisimpia, vain hopeapaju ja 
terijoensalava ovat yleisempiä. Yleinen 
isoriippapaju ei kuitenkaan ole. l sorup
papajun opin tuntemaan kesällä 1990 
Leena Hämet-Ahdin opastuksella, kun 
Dendrologian Seura vieraili Oulu sa. 
Tätä ennen isoriippapajut oli määritetty 
kujapajuiksi (S. x rubens) ja sitä var
hemmin alaviksi. Kuj apajua en ole on
ni stunut löytämään toi stai eksi. 

Isoriippapaju, Parvelalla (1930) sa la
va, oli yleinen Oulussa 1800-luvun jäl
kipuoliskolla, mutta en käyttö väheni 
1900-luvulle tultaessa. Suurimmat puut 
olivat 10-12 m korkeita, ja niiden ty
ven ympäry mitta oli noin 2m. En im
mäiset i oriippapajunäytteet on kerätty 
oululai ista pihoi ta vuo ina 1919 (Pik
karainen, OULU) ja 1922 (Manner
maa, OULU). Kooka puu on sijainnut 
Kauppurienkatu 17:n pihamaalla en 
korkeu oli vuonna 1971 14 m ja tyven 
ympäry mitta 3 m (Jokela, OULU). 

Komeita i oriippapajuja ka vaa Ou
lussa nykyi in muutamin paikoin . Hy
vin näkyviä ovat Välkkylän mäellä 
vanhall a kaatopaikalla ka vavat neljä 
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monirunkoista isoriippapajua, joiden 
korkeus on 12-14 m. Puiden ikä on 
hieman yli 20 vuotta. Vanha paksurun
koinen isoriippapaju, noin 15 m korkea, 
on Mannerheimin puiston länsipuolella 
Kirkkotu 26:n si äänkäynnin luona (ku
va 2). Kiikkusaarella kasvaa 15 Oulun 
yliopiston kasvitieteellisen puutarhan 
i tuttamaa isoriippapajua, joiden kor
keus on noin 14m. Samoin Paratiisisaa
rella kivikkoryhmän reunassa kasvaa 
noin 14m korkea isoriippapaju kahden 
vuorijalavan ( Ulmus glabra) seurana. 
Vedenneitopatsaan luona Kaupungin
ojan varrella on vanha monihaarainen 
puu. uoria i tutuksia on mm. Toppi
la sa Ko kelantie 5:n va tapuoli sella 
tienvar inurmikoll a, jossa kasvaa pari-
enkymmentä 6-8-metristä puuta. Hu

pi aarten aluetta lukuunottamatta i o
riippapajua ei kasvateta kaupungin 
pui toi a. 1 oriippapaju mene tyy hy
vin Ru kon kaatopaikalla. Välkkylän 
itäpuolella ku lkevan Profe erintien 
ojas a on i oriippapaj u kiiltolehtipaju
jen ea a. Satunnai en Leviämi en 
puole ta todi taa myö Iin Praavasta, 
kala rajamökin pihamaalta löytynyt 
i ori ippapaju , joka löytäjän mukaan oli 



84 

Kuva 3. Villapaju ku
kassa Paratiisisaarella 
15.V. I988 

Fig. 3. Woolly Willow 
(S. lanata) flowering at 
Parat iisisaari Park, Ou
lu. 

ilmaantunut paikalle sa tunnai ses ti 
vuonna 1991 . 

S. 'Sibirica', hopeapaju 

Hopeapajua (nimellä S. alba f. splen
dens) on viljelty Oulussa 1890-luvun 
lopulta alkaen (Parvela 1930). Hieta
saaressa kasvoi 30-vuotias puu , jonka 
pituus oli 10 m ja ympärysmitta 58 cm 
(Parve la 1930). Ensimmäiset hopeapa
junäytteet on kerätty vuosina 1947 (ll
likainen, OULU) ja 1948 (Pallari, OU
LU) Ainolanpuistosta. 

Hopeapaju on Oulun yleisimmin vil
jelty paj u. Komea hopeapajurivistö on 
Oulujoen pohjoi srannalla Erkkolan sil 
lan ja E 4:n väl issä. Samoin Oulujoen 
pohjoisrannalle voimalan ja rautatiesil
lan väl ille on istutettu runsaa ti hopea
pajua 1980-luvulla. Lähempänä rauta
tiesiltaa Tuiran uimalan itäpuolella on 
12 vanhempaa, noin 6-8 m korkeata 
puuta. Monen oululaisen havait ema 
hopeapaju (korkeu 8-9 m) on Raks ilan 
markettien luona Ratakadun varrella 
uuden Poliisita lon kohdalla. Ainolan
puistossa Maakuntamuseon takapuolel
la kasvaa veden partaalla hopeapaj u, 
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joka on aiko inaan katkottu runsaan 
metrin korkeudelta. Sen tyven halkaisi 
ja on 70 cm ja ympärysmitta yli kaksi 
metriä. Puu on istutettu vuosien 1956-
58 välisenä aikana (Holopainen 1980). 
Tällä hetkellä sitä labottaa karvanahak
ka (Stereum hirsutum). Maakuntamuse
on Plaatansaaren puoleisella sivustalla 
kasvoi 1940-luvulla istutettu hopeapa
ju, j oka kaatui Sanna-myrskyssä 1985. 
Vuonna 1982 Hieta aaren kesäkodin 
pihamaal la ka voi kolme 3-haarai ta 
hopeapaj ua, joiden korkeudeksi arvioi
tiin 15-17 m. Hopeapaju kasvaa Oulun 
puistoista Toivoniemessä, Linnansaa
ressa, Ainolanpuisto a, Paratiisisaa
ressa , Kiikku aares a, Hupi aari lla, 
Heikolannieme ä Pokkisenpui tossa, 
Madetojanpui to a, Otto Karhin pui -
tos a, aaranpui to a, Lyötynpui tos-
a, Mannerbeiminpui to a ja Kyö ti 

Kallion pui to a ( okelainen 1988). 
Tämän Ii äk i hopeapajua on i tutettu 
mm. Intiön hautau maalle (9 kp l, kor
keu 7-10 m) Tuiran airaala-alueelle 
(9 kpl, 8-12 m) Kaupunginojan rannal
le rauta illalta Ouluhallin luo (33 kp l, 
korkeu 6-8 m) ja Oulun uun airaalan 
pihamaalle airaalan anhan o an Iän i-
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puolen puistonurmikolle ( 10 kpl, kor
keus 10 m). Hopeapaju kasvaa myö 
Ala-Kestii än arboretumissa Limingas
sa (ArvoJa 1987). 

S. lanata, villapaju 

Villapajua on istutettu Ouluun vain vä
hän . Laajimmat i tutukset ovat Linnan
maalla Oulun yliopiston sisäpihalla 
keskusruokalan kohdalla . Paratii isaa
rella kasvaa alppikukkuloiden Iän ireu
nassa Oulun yliopiston kasvitieteetti-
en puutarhan istuttama komea vi ll apa

ju (kuva 3) sveitsinpajun seurana. Ou
luun on 1980-lu vun lopulla istutettu 
joitakin uusia villapajuja, mm . Kauko
vainioon Varpushaukant ie 4:n s i äpi
ha lle. Villapaju kuuluu mahdolli esti 
jonkun taimi ton valikoimaan. 

S. caprea, raita 

Raita , kuten halava, kuuluu Oulun 
luonnonvaraiseen pajulaji toon. Kome
ana puuna raidan annetaan usein jäädä 
sijalleen ja näi n kaupungilla kasvaa 
muutamia komeita yksi löitä. U eimmat 
raidat ovat toki pienikokoi sia pen aita 
ojien vars ill a ja peltojen reunamilla. In
tiön hautausmaa lla kasvaa monirunkoi 
nen raita jonka korkeus on 8 m. Välk
kylän pui tomet ikössä ja Kontinkan
kaan ympäri tö ä kasvaa muutamia 
komeita raitoja ja myö mu tuvapajun 
(S. myrsinifolia) ja raidan risteymää. 
Oulun pui toi ta raitaa ka vaa ainoa -
taan Kiikku aarella ekä Lahdenperä -
ä . l(jikku aarell e puut i tutettiin luon

nonalkuperää oleva ta taimimateriaa
li ta Oulun eudulta vuonna 1991 , jol
loin raita va littiin vuoden puuk i. Muu
tama vanhempi yksi lö (korkeu 3 m) 
ka aa Kaupungi nojan pohjoi reuna a 
rautatiealikäytå'Vän itäpuolella aarnen 
(Fraxinus excelsior) viere ä . Ala-Ke -
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tilän arboretumis a Limingassa kasvaa 
Met äntutldmuslaitok en Kannuksen 
tutkimusasemalta saatu raita (ArvoJa 
1987). 

S. hastata 'Wehrhahnii', sveitsinpaju 

Sveit inpaju kasvaa Oulu sa Kiikku
saaren "alppikukkuloi ll a". Sveits inpa
jun on istuttanut Oulun yliopiston kas
vitieteellinen puutarha. Lajikemääritys 
on toistaisek i kyseena lainen . Ka vitie
teelli en puutarhan arkiston mukaan 
veit inpaju on istutettu suomalaista al

kuperää oleva ta materiaalista. Tunto
merkit sopivat kuitenki n svei tsinpa
juun, joka on Sveits issä vuoden 1930 
tienoi ll a löydetty pajulajike (Anonyy
mi 199 1). 

S. x dasyclados, vannepaju 

Vannepaju on kasvanut Tuirassa Kos
kitie 31 b:n pihalla (Ylimartimo, OU
LU, H) ja Välivainiolla Sirppitie 9:n 
pihamaalla. Vannepaju on kasvanut 
Tuira sa myös Valtatien varrella sekä 
enaattori Ca tren in huvilalla, nykyi
en kaupungin rakennu viraston puu

tarhaosaston pihamaalla. Näiltä pai
koilta vannepajua ei löytynyt vuonna 
1991. Vannepaju ei löytynyt myöskään 
Laanilan kasvupaikaltaan kesällä 1991. 
l(jikku aare a on aiemmin kasvanut 
1950-luvulla i tutettu vannepaju (Ho
lopainen 1980) piharakennuken ku l
malla ka vihuoneiden pohjoispuolella. 
Vannepaju ka vaa vi lj elyjäänteenä 
kaupungin ent i e ä taimi tossa Lirnin
gantu lli a, Oritkarintien ja Limingan
tien ri teyk en luona. Täkäläi tä vanne
pajukantaa on myö käytetty Metsän
tutkimu laitok en energiapaj ukokei ssa 
(Heino 1982). Kaupungin puutarhuri 
Toi onen moni tutti Oritkari a eräitä 
pajuja 1960-lu un al u a. 
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Martti Obenoja kasvattaa vannepajua 
kotipuutarhassaan Kiimingi sä. Vanne
pajut on otettu pistokkaina Hupi aarilta 
yliopiston vanhasta kasvitieteellisestä 
puutarhasta ja istutettu Kiiminkiin 
vuonna 1981. Vannepajut (5 kpl) ovat 
talvehtineet hyvin , lukuunottamatta 
pieniä paleltumisvaurioi ta Jatvaoksis
sa. Vannepajujen korkeus oli talvella 
1991 noin 6 metriä . Vannepaj u kasvaa 
myös Ala-Kestiiän arboretumissa Li
mingassa. 

S. purpurea 'Gracilis', kääpiöpunapaju 

Punapajua (S. purpurea) on kasvatettu 
Oulussa kokei lumielessä jo 191 0-Ju
vulla käsityöteoll isuuden tarpei sii n 
(Nordberg 1919a, b). Neljävuotiaista 
pensaista korkeimmat olivat 165 cm. 

Kääpiöpunapaju on kasvanut Paratii-
isaarella. Nokelaisen (1988) mukaan 

sen oksat paleltuivat toisinaan. Kesällä 
1991 en löytänyt kääpiöpunapajua Pa
ratii sisaaresta , jossa se oli vielä kesällä 
1990 kasvanut. Tilalla o li kiiltotuhka
pensas (Cotoneaster lucidus). uori 
kääpiöpunapaju kasvaa Ala-Kestiiän 
arboretumissa Limingassa. 

S. dnphnoides subsp. daphnoides, här
mäpaju 

Härmäpaju kasvaa Toivoniemessä, voi
malaitoksen alakanavan rannassa seu
ranaan kuusi hopeapajua. Toivoniemen 
härmäpaju on Ainolanpuisto ta tuotu 
yksilö. Ainolanpui tos a Paratii i aa
ren puolei ella sivu talJa ka vanut 
emoyksilö (Holopainen 1980) on herät
tänyt mielenkiintoa kasvientuntijoiden 
jouko sa, iitä on kerätty peräti kuu i 
näytettä vuo ien 1944 ja 1982 aikana 
(OULU) . Ilmari Hiitonen on aikanaan 
määrittänyt Ainolanpuiston pajun (Pol
lari 1944, OULU) härmä-ja huurrepa
jun risteymäk i. Pensa on hävitetty 
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noin vuonna 1986, kanavauoman per
kaustöiden yhteydessä. Lähe llä kasvaa 
nykyi in komea, noin 8 m korkea mu -
tuvapaju. Ainolanpui ton pajukantaa 
on iirretty myö Limingantulliin, Orit
karintien ja Limingantien ri teyk en 
luo moni tettavaksi. Limingantullista 
on iirretty kak i pensa ryhmää Kau
punginojan etelärannalle Pohj ankarta
non kohdalle (korkeus 5 m). Martti 
Ohenoja ka vattaa kotipuutarhas aan 
Kiimingi sä härmäpajua, joka on otettu 
myö Lirningantullista vuonna 1979 ja 
istutettu Kiimjnkiin vuonna 1981. Tä
män välin ne kasvoivat Toivaka sa 
Ke ki-Suome a. Tällä hetkellä Kii
mingissä ka vaa parikymmentä moni
runkoi ta pensasta aidanteessa, ja nii
den korkeu oli talvella 1991 noin viisi 
metriä. 

S. dnphnoides subsp. acutifolia, huurre
paju 

Huurrepajua on ka vatettu Oulun ym
päri tös ä jo 1910-Juvulla kä ityöteol
li uuden tarpei iin ( ordberg 1919a). 

ordberg käytti huurrepajusta lajini
meä S. caspica, joka on huurrepajun 
tapaan luonnonvarainen Ka pianmeren 
ympäri tös ä (Jala & Suominen 1976, 
Hämet-Ahti ym. 1989). Synonyyrninä 

ordberg (1919a) mainit i nimen S. 
acutifolia. Pajun iljely koealoja oli 
mm. Lumij oella Limjnga a, Tyrnäväil 
Änge 1evällä Kempelee ä ja Iin Tan
nilan kylä ä ( ordberg 1919a). Vilje
lykokei a kä tettiin myö koripajua ja 
punapajua. ordbergin taimet olivat 
peräi in Tuomarinkylän kartanon tai
mitarha ta. Raatin aarelta on kerätty 
huurrepajunäyte vuonna 1945 (Suoma
Lainen, H). Huurrepajua ka vaa yk i 
pen a r hmä Karja illalla kaupungin
ojan arrella okelantien itäpuolella 
(korkeu 2.5 m) ekä Pateniemen ahan 
luona u eita kookkaita yk ilöitä. 
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Martti Ohenoja kasvattaa huurrepa
jua kotipuutarhassaan Kiimingi sä ja 
Ala-Kesti iän arboretumissa sitä viljel
lään (Arvola 1987). Martin huurrepaju 
on peräi sin Kuljun puutarhalta Pyhäjär
veltä. Kiiminkiin se on istutettu pistok
kaana vuonna 1987 , ja sen korkeu on 
nyt noin kaksi metriä. Huurrepaju on 
talvehtinut hyvin Kiimingi ssä. Ala
Kestiiän huurrepajut ovat peräisin Met
säntutkimus! ai toksel ta . 

Muutpajut 

Ainolanpuistoon istutettiin Maakunta
mu eon taakse Ki ikkusaareen vievän 
illan ku peelle pensasleppien ( Alnus vi

ridis) kera kolme koripajun ryhmään 
kuuluvaa pajua (kuva 4) vuonna 1990 
(korkeus 3 m) , joiden nimilapussa luki 
Salix schwerinii. iilo Karhun ( uull. ) 
mukaan nimi opii näille pajuille. S. 
schwerinii on Keski-Aasiasta kotoi in. 
Koripaj u on kasvanut viljelyjäänteenä 
kaupungin entisellä taimi sto lla Limin
gantulli ssa. 

Ve ipajua (S. 'Aquatica') ka vaa 
useita ryhmiä Al a-Ke til än arboretu
mi sa Liminga sa. Enimmät ve ipajut 
on istutettu 1980-luvun jälkipuolella ja 
kookkaimmat ovat jo neljä metri ä kor
keita. Pajutäpläkkä (Rhytisma salici
num) vaivaa hi eman Ala-Kestiiän ve i
pajuja. Arboretumissa ka vaa Ii äk i 
jokipajua (S. triandra), kiiltopajua ko
ripajua, mustuvapajua, tu hkapajua (S. 
cinerea), tunturipajua (S. glauca) ja eri 
paj uri steymiä. Monet Ala-Kestiiän pa
jui ta ovat Met äntutkimuslaitok elta. 

Jokipajusta on kerätty näyte vuonna 
1922 (Mannermaa, O ULU) oululaisesta 
piha ta ja Zidbäck ( 1887) mainit ee 
hietikkopaju n (S. repens subsp. arena
ria ) Hieta aare- ta paino Ia titulokkaa
na . 
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Kuva 4. Sa/ix cf. schwerinii Ainolanpuistossa 
Paratiisisaarelle johtavan illan kupees a 26. 
YJI.I991 

Fig. 4. Sa/ix cf. sclnverinii cultivated at Ainola 
Park, Oulu. 

Taulukkoon l on koottu Leiviskän 
(1894)ja Parvelan (1930, 1932) mainit
emia pajulajeja, joiden määritystä ei 

voi enää tarki taa näytteiden puuttues-
a. Leivi kän ( 1894) mainitsema mesi

paju on tunnettu jo viime vuosi adan 
puolella pohjoi mai sa (Lar son & Bre
mer 1991 ) ja on mahdollisesti kasva
nut tuolloin Oulussakin. 

Kiitokset 

Mami Ohenojalle kiitokset tietojen luovuua
mise ta käyttööni. Mikko Piirai elle kiitok et 
H:n ja Jukka auraalle TURA:n tietojen tar
ki tuk e ta . 
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Luettelo edel li en vuoden aikana jul
kaistusta dendrolog ises ta ja s iihen lä
hei esti liittyvästä alan kirjalli suudesta 
julkaistaan totuttuun tapaan. Julkai se
mista on pyritty aikaistamaan, jotta 
luette lo oli si ajankohtaisempi, mutta on 
varmaa, että e ei ole täydellinen. Sen 
vuok i luettelosta puuttuvat viime vuo
de n aikana julkaistut dendrologi et kir
joitukset pyydetään ilmoittamaan toi
mitukse lle , jotta ne voidaan ottaa täy
de nnyk inä mukaan seuraavaan luette
loon. Varsinkin ulkomailla julkaistui -
ta kirjoituksis ta ja tutkimuksista kaiva
taan ti e toja , sillä muuten nii stä saattaa 
aada tietoja vain sattumalta. Eräissä 

puutarha-alan julkaisuissa eivät ot ikot 
va taa kirjoituksen isältöä, minkä 
vuok i ot ikon perään on jouduttu Ii-
ää mään kirjoituksen isä ltöä va lai eva 

sana ulkei iin ja kursivoituna. Toi ot
ta asti luettelosta on ap ua haettae a 
tietoa eril ai iin dendrologisiin ky y
myk iin. Tu kin ko kaan a ikai emmin 
onkaan yhde n vuoden aikana ilme ty
nyt niin palj on kiintoisaa alan kirjalli-
uutta kuin v iime vuonna. 

Julkai uja on lainattavi a tai kopioi
ta nii tä tilattåvis a mm. He i ingin yli
opi ton maatalouskirja to ta (o . 00710 

He lsinki , puh. 90- 70 85 1), ja metsäkir
jas tosta (os. Unionink. 40 A, puh . 90-
1911 ) sekä kasv itieteen laitoksen kir
jastosta (os . Unionink. 44, puh. 90-
1911 ). Kirjoittajilta voi pyytää myös 
artikkeliensa eripainoksia. Kirjoittajia 
pyydetään lähettämään julkaisuistaan 
eripainokset - muista kuin Sorbifoliassa 
ilmestyneistä - seuran kirjastoon yllä
mainitulla kasvitieteen laitoksen osoit
teella. 
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siisti ja hyvin hoidettu. Se on mer
kittävällä ta alla Ii ännyt kokemus
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iilo Karhuja Yrjö Piiroinen luo
vutti at Fel i Riiko e lle tandaarin 
euran puole ta 30.3.1992. 
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Kirjallisuutta 

Jär ventausta, K., Laine, U. & Sahlberg, R. 
(toim.) (1991 ?): Turun puisto-opas. Turun kau
pungin tärkeimpien puistojen puut j a pensaaL 
- 73 s. Turun kaupunki. Turku. 

Turun kaupungin puisto-opas on "kuvitettu 
käyttöopas, jos a on tarkoitus antaa mahdolli-
imman täydellinen kuva kaupunkialueen puu

varti i ta kasveista". Puuvart islaj i toon lue
taan oppaas a puu- , pen a -ja köynnö lajit (s. 
22). Rajau on si nänsä varsin ymmärrettävä, 
mutta jättää kä ittelyn ulkopuolelle mielen
kiintoi en varp umai ten kasvien joukon, jo a 
on mm. useita ylei es ti käytettyjä maanpeitto
kasveja. Oppaan sisältö on suurelta o in Turun 
kaupungilla hortonomina työskennelleen Kari 
Järventaustan työn tulosta. Muina kirjoittajina 
ovat olleet Seppo Huhtine n, Esko Gustafsson, 
Unto Laine ja Rai mo Sahlberg. Opas on kuvi
tettu run ain värivalokuvin ja Marja Koi ti en 
piirrok in . 

Oppaan alu a· on yhdeksän teksti ivun mit
tainen johdatu Turun pui tojen biologiaan ot-
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sikoilla "Turun puistot, kaupungin viheriöivät 
keuhkot", "Puistojen pesimälinn usto ja muut 
ruoka vieraat", " Pu i stohyön te i set", "Pu i stopui
den lahottajat" ja "T uru n puistojen ruohovarti 
set kasvit". Tätä seuraa kuuden s ivun mi tta inen 
kat au kaupungin pui tojen hi storiaan: "Tu
run puistot eilen ja tänään", "Seitsemän kukku
lan vehreyttämi nen alkaa - Vartiovuori", 
"San1ppalinnan vuori", "Urheilupuisto", "Puo
lalanmäki ja muita 1890-luvun puistotyökoh
teita", "Linnanpuis to" ja " Kupittaanpuiston 
vai hei ta". Suurin osa oppaasta (s . 22--62) käy
tetään puistojen puu- ja pensa Iajistan esitte
lyyn. Lajisto on ryhmitelty lehtipuihin, havu
puihin ja -pen ais iin sekä lehtipensaisi in ja 
-köynnöksiin. Viimei enä tu levat neljän turku
lai en puiston - Vartiovuoren, Samppalin
nanvuoren , PuolaJanpui s ton ja Linnanpuiston 
-puu- ja pensasi stutuskartat. 

"Turun puis to-opas" on varsin hyvin laadit
tu ja käyttökelpoinen apuneuvo kaupungin 
pui stoihin tutustujalle. Erityisesti ne ljän turku
lai puiston lajikantojen avulla aloittelevakin 
harrastaja varmasti pääsee hyvään vauhtiin 
puuvarti laj i ton opiskelussa . Oppaan taitto
asu on miellyttävä ja kuvitu hyvää, mikä on 
omiaan lisäämään kirjasen käyttökelpoisuutta. 

Ensimmäinen- eikä suinkaan vähäisin 
puute Turun puisto-opaassa on pai novuoden 
puuttuminen kokonaan. Edes esipuheesta ei 
käy selville painoajankohta, ai noastaa n se, että 
kirjaa alett.iin suunnitella 1980-luvun lopull a. 
Painovuoden puuttuminen on varsin harmjJiis
ta, etenkin kun kirjan tekemi seen muuten on 
selvä ti paneuduttu : es im. ne li vä rikuvitusta on 
runsaas ti , ja kirjaa varten on piirrätetty koko 
joukko kuvia. 

Painovuoden puuttumi en ohella pidin uu
rimpina puutteina kirjalli uusviittausten ja la
jihakemiston jättämi tä poi . Maastokäyttöön 
tarkoitetu a opa kirja e a ei tietenkään ole 
tarpeen sijoittaa tekstin joukkoon kirjallisuu -

iittauksia tieteellisten julkaisujen tapaan -
eihän näin uinkaan tehdä edes tieteellisissä 
ka ioi sa. Pitäi in kuitenkin aiheelli ena luet
teloidakunkin aihepiirin käsittelyn yhteydessä 
tärkeimmät ja käyttökelpoi immat (ylei tajui-
et) oppaat, joi ta kiinno tunut lukija voi ha

kea Ii ätietoja. Johdanto-o an pui tojen biolo
gia ta ja hi toria ta Ke rtovat kappaleet ovat 
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sikäli suppeita, että ne juuri riittävät lukijan 
kiinnostuk en herättämiseen , mutta eivät kui
tenkaan anna eväitä löytöretkeilyn jatkami
seen. Myös muuan historiallinen yksityiskohta 
olisi mielestäni kirjallisuusviittauksen arvoi
nen. Syreenien ukukuvauksen (s. 58) yhtey
dessä kerrotaan, että Suomen ensimmäiset y
reenit on istu tettu Turkuun vuonna 1728, eikä 
Viapori e li Suomenlinna oli ikaan vanhin y
reenien vi lje lypaikka Suomessa . 

Varsinaisten lajikuvausten a lkul ausee sa 
kirjan tekijät toteavat, että " ... tuntomerkkejä 
... annetaan vain silloin, kun oppaan piirroksi
en perusteell a ei laj ia voi varnuudella määrit
tää". Tämä on melko palj on luvattu - aina
kaan minä en pystyisi oppaan avulla "varmuu
della määrittämään", hyvistä piirroksista ja 
enimmäk een e rinomaisista värivalokuvista 
huolimatta, oppaassa mainittuja lähe 200 laj ia 
tai lajiristeymää, lajik.keista ja roduista puhu
mattakaan. Vars inaiset määritysoppaat ovat 
erik een; iksipä juuri oppaan käyttäjä saattaa
kin jäädä kaipaamaan tietoa sii tä, mistä lisätie
toa saa. Lajihakemisto puolestaan oli si oiva lli 
nen apukeino nopean silmäyksen luomiseen 
Turun pui tojen lajistosta. yt tiedot joutuu 
poimimaan tekst in joukosta, mi ssä li säharmina 
on seki n, että lajisto on ryhmitelty suvuittain 
aakko järje tykseen suomenkielisten nimien 
mukaan - tämä on tie tys ti myös makuasia, 
mutta ainakin näi n tieteellisten nimien käyt
töön tottuneelle hieman harrniUi ta. Tä täkin 
pi kku harrnista oli si päästy laj ihakemistolla, 
jos a oli i ekä uomenkieliset että Iieteell i et 
nimet. 

Pieniä puutteita oppaasta voisi vie lä poimi a. 
Kuvanumerointi alkaajostain syystä kuva ta 2, 
eikä kuviin 8 ja 9 ole lainkaan teksti ä viitat
tu . Ku vii n ei tekstissä myöskään ole viitattu 
numerojärje tykse ä, kuten on tapana. Tämä 
ilmeisesti johtuu taittotekni sis tä syi tä , eikä 
sinänsä var inaisesti kuvien käyttökelpoi uut
ta vähennä. It e kuvat ovat enimmäk een var-
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sin hyviä ja havainnolli ia , e im. ivun 33 kuva 
eri vaahteralajien !ehdi tä on var in opettavai
nen. Joukkoon on kyllä mahtunut "suurenpuo
leinen" kömmähdy kin: koko takakannen suu
ruinen kuva ei esitä tuoksuköynnö kuusamaa 
(Lo11icera caprifolium) kuten kirja a väite
tään, vaan tulikuu amaa (L. x brownii). ImiS
tössä on myö pientä horjuvuuna . Sorbus ariaa 
kut utaan ivulla 28 "valkopihlajak i" ja ivun 
30 kuvatekstis ä aksanpihlajaksi. Marjaome
napensaasta puolestaan käytetään ivu lJ a 53 
aivan oi.kein nimeä Ma/us tori11go var. sargen
tii, mutta sivulla 27 variaationimeä sieboldii . 
Helmiorapihlajan nimi on ivulla 54 muodo a 
Crataegus x morde11e11sis 'Topa' (po. 'Toba'). 
Monet Suomen puu- ja pen a ka vio a alku
perältään epävarrnoik i ri teymälajikkeik i 
katsotut viljelylajikkeet kulkevat laji- tai ri -
teymänimen alla, esim. norjanangervo nimellä 
Spiraea x ci11erea ' Grefsheim' (v . S. Grefs
heim'), mor iu angervo nimellä S. x a rguta 
(v . S. 'Arguta') ja valamonruu u nimellä Rosa 
gallica ' Splenden ' (vs. R. 'Splenden ') . 

Yllä luetelluista, enimmäk een pieni tä 
puutteista huolimatta "Turun puisto-opas" on 
miellyttävä ja hyödyllinen tuua uu . Kokonai
sen kaupungin puuvarti oppaan laatiminen on 
varmasti vaatinut melkoi en työrupeaman -
tällai en työn tekijöille on no tettava hattua! 
Toivotta a ti "Tu run pui to-opas" omalta 
osaltaan lisää puuvarti ten harra tu ta ja yli
päätään ihrni ten kiinno ru ta ympäröi ään 
luontoon, jota myö rakennetut kaupunkipui -
tot omalta o altaan edu tavat- ilman pui toja 
kaupungit oli ivat varsi n ankeita paikkoja! 

("Tu run puisto-oppaan" jakelusta ovat huo
lehtineet Turun eläin- ja kasvitieteellinen seu
ra, Turun biologinen mu eo ja Turun kaupun
gin ympäri tön uojelutoimi to. Oppaan paino 
on jo ehtinyt hu etamelko ähiin, mutta "epä
viralli ten tietolähteiden"' mukaan iitä ollaan 
uunnittelema a uuua paino ta.) 

Mikko Piirai11e11 
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Onko harmaalepän kasvatuksella tulevaisuutta? 

Anna Saarsalmi ja Kristina Palmgren 

Saarsalmi , A. & Palmgren , K. 1992: Onko harmaalepän kasvatukse lla tulevai
suutta? (Is there a future for grey alder cultivation?)- Sorbifolia 23(3): 107- 11 3. 

The increas ing need for cheap energy has focused the attention on renewable 
biomass resources. In Fin land researchers have suggested the utilization of the 
woody biomass produced by fast-growing deciduous species as an alternat ive to 
imported energy sources. Grey a lder is particularly well suited for thi s purpose 
because of its fast growth rate, its rapid regeneration by sprouting, and its 
independence of nitrogen fert ili zation. The so i! ameliorating effect due to its 
readily decomposable nitrogen-rich leaf litter is important as well. 

We have studied the biomas and nutrient requirements of two 35-year-old 
naturally regenerated alder stand , a coppiced alder stand after ei ther stemwood
or whole-tree harves ting and of two alder plantations. In one of the plantations 
the effect of the nitrogen supplied by the alder on the growth of birch was studied 
as we ll. 

Anna Sa01·salmi & Kristina Palmgren, Metsäntutkimuslaitos, Pl 18,01301 Van-
taa 

Viikin tiedeki~asto 
Vetenskapliga biblioteket i Vik 
Viikki Science library 
HELSINGIN YLIOPISTO 

Harmaaleppä on tyypillinen pioneeri
puulaji. Suvuton li sääntyminen kanto
ja juuri vesoista on harmaatepäile tyy
pilli stä (Heikinheimo 1917, Turune n 
1953). Harmaaleppä jää meillä use in 
pen aaksi tai pieneks i puuk i, mutta 
suotui sissa olosuhteissa se vo i saav ut
taa lähes 20 m korkeuden. uorena e 
on nopeka vuinen mutta ka vu alkaa 
hidas tua 25-30 vuoden iällä . Yli 40-
vuotiaat harmaalepät ovat u ein lahovi
kai ia. Tuoto tutkimu ten perusteella 
onkin päätelty, että jo harmaaleppää 
kasvattamalla halutaan aav uttaa suu
rempi runkopuun kokonaistuoto kuin 
männyllä , kuu elia tai koivu ll a, lep ikon 
kiertoaika on pidettävä suhtee lli en ly
hyenä (M iett inen 1932). 

Harmaaleppä on tervalepän ohella a i
noa varsinainen puulajimme, joka ky
kenee si tomaan ilmake hän vapaata typ-

peä. Tämän mahdolli staa lepän juuri
symbioos i typpeä sitovan Frankia-sä
des ienen kans a. Lepä llä on li säksi 
maata parantava vaikutus helposti hajo
avan run aasti typpeä sisä ltävän lehti
karikkeen a vuoksi (Vi ro 1955 , Virta
ne n 1957, Mikola 1958 ja 1966, Schalin 
1966). Typpeä vapautuu maahan myös 
lepän juuri ta (Vi rtane n 1957). 

Harmaaleppä metsätaloudessa 

Huolimatta edellä es itetyi stä ominai -
uuk i taan harmaaleppään ei o le kui

tenkaan met änka vatuksessa kohdistu
nut anottavaa mi elenkiintoa, ja sen 
käyttö muuhun tarkoituk een kuin polt
topuuk i on jäänyt varsin vähäiseksi. 
Harmaa lepän polttoarvokin on alhai
nen. Lepikoita onkin määrätietoisesti 
uudi tettu taloudellisesti arvokkaam-
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milla havupuilla, minkä seurauksena 
leppäva ltaisten metsien osuus metsä
pinta-a las tamme on käynyt vähäiseksi. 

Va ltakunnan metsien 7 . inventoinnin 
perusteella, jolloin harmaaleppää ja te r
va le ppää ei eroteltu , leppävaltaisia 
metsiä ol i metsämaan alasta Etelä-Suo
messa 0 ,9 % ja Pohjo is-Suomessa 
0 ,1 %. Valtak unnan me tsien 8. inven
tointi o li vuoteen 1988 mennessä ede n
nyt s iten, että Etelä-Suomen 15 metsä
lautakunnasta oli inventoitu 9. Tällöin 
oli harmaa leppävaltaiste n metsien 
osuu s metsämaan alasta 0 ,4 % ja terva
leppävaltaisten metsien osuus 0 ,2 %. 

Pi enpuun korjuumenetelmi e n kehit
tymisen myötä harmaalepän hyväksi
käyttömahdolli suudet ovat parantu
neet. Harmaa le ppä soveltui i myös hy
vin sellun , kuitulevyn ja lastu levyjen 
raaka-aineeksi (Hakkila 1970), joihin 
tarkoituksiin s itä ei kuitenkaan täll ä 
hetkell ä käytetä. Nykyään harmaa lep
pää on a le ttu käyttää s isustuspaneele is
sa ja puusepän tuotteissa. 

Harmaaleppä "energiapuuna" 

Jyrkät hinnankorotukset kansa in välis il 
lä raakaöljymarkkinoi ll a sekä öljyn 
saannin häiriöt vuosi na 1973-74 sekä 
1978-79 aiheutti vat sen, että Suomessa 
aletti in korostaa perinte istä metsäta
loutta voimaperäisempiä menetelmiä 
biomassan tuotannossa ja korjuu ssa ko
timaisen energiatuotannon edistämi 
sek i. 

Me t äntutkimuslaitoksell a aloitettiin 
v. 1978 puun käyttöä ene rgialähteenä 
se lvitte levä projekti . Eräänä mahdoll i
suutena nähtiin puubiomas an tuotta
minen energiata rkoituksiin lyhyttä 
kiertoaikaa käyttäen. Harmaaleppä 
nähtiin lyhyen kiertoajan kasvatusta 
ajate lle n varteenotettavana mahdolli
suutena edellä mainittujen ominaisuuk-
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siensa vuoksi. Lepän etuna on li säksi, 
ettei se ole altis hyönteisten ja nisäkkäi
den aiheuttamille tuho ille, kuten muu
toin lyhyen kiertoajan kasvatuk een so
ve ltuvat raudus- ja hie koi vu sekä pa
jut, haa pa j a poppelit. 

Ka ikki lyhyen kiertoajan kasvatuk
seen sove ltuvat puulajit ovat ka vupai
kan ravinteisuuteen nähden kotimais ia 
hav upuita vaateliaampia. Lyhyen kier
toajan li säks i kasvatuksen keskeisenä 
periaatteena on puuston maanpäällisen 
osan mahdolli simman tarkka talteenot
to , mikä lisää kasvupaika lta pois tuvie n 
ravinteiden määrää. Kasv upaikan tuo
to kyvyn äi lyttämi eks i on ti edettävä, 
kuinka paljon ravinteita nopeaka vui
se t lehtipuut käyttävät, kuinka paljon 
ravinteita palautuu muihin puun o iin 
lehdistä ennen niiden vari em ista (puun 
sisäinen ravin nekierto) ja miten ravi n
teet kiertävät metsäekasysteemin eri 
osis a. 

Kenttäkokeet 

Metsäntutkimuslaitok e a on tutkittu 
harmaalepän biomas an tuoto ta ja ra
vinteiden käyttöä Juontai e ti ynty
neissä lepikoissa, vesa yntyi e ä lepi
ko sa runkopuun ja kokopuun korjuun 
jälkeen sekä kahdella leppäviljelmällä. 
Toi se lla iljelmistä tutkittiin harmaale
pän ohella koivua ja lepän ja koivun 
ekaka vu toa. Tarkoituk ena oli el

vittää , voitai iinko o a raudu koivun 
typen tarpee ta korvata lepän typen i
dontakyvyn turvin. Molemmat viljel
mät on peru tettu maanviljelykse tä va
pauruneille pelloille. 

Fo fori- ja typpilannoituk en isäl
lyttäminen tutkimuk een peru tui kir
jalli uude ta aatuihin tietoihin. Fo fo
rin merkity tä t pen idonna a on ko
ro tettu u ei a yhteyk i ä. Kohtuulli-
en typpi 1 i äyk en on todettu edistä-
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80 Kuva 1. Harmaalepän biomassa 
t--_._ __ ....._ _ _._ __ .._ _ __. __ ...._ _ __. __ _, luontaises ti yntynei sä 35-vuo-
0 20 40 60 

tiai s a lepikoissa ((])), vesasyn
tyisessä lepikossa 8 vuotta run-

OMaT kopuun ta i kokopuun korjuun jäl
keen (<2)) sekä 5-vuotiailla (@)ja 
9-vuotiailla (@)) leppävi ljelm ill ä. 

Runkopuun korjuu · Stemwood harvesting 

Kokopuun korjuu 

Fig. 1. The biomas of grey a lder 
in two naturally regenerated 35-
year-o ld stands ((])), in a cop
piced stand 8 year after either 
stemwood- or whole-tree har
vesting (<2)), in 5-year-old (@) 
and 9-year-old (@)) plantations. 

Whole·tree harvesting 

, puuntuhka + P 
, wood ash + P 
, puuntuhka + P II 
, wood ash + P 

Puuntuhka · Wood ash 

® 

Puuntuhka - Wood ash 

0 20 40 60 80 
Biomassa - Biomass. liha 

• Runko · Stern ~Oksat · Branches 0 Lehdet - Leaves 

neen lepän juuriny tyröiden muodos
tu ta, typen idontaa ja kasvua. Fosfori 
annettiin uperfo faattina ja hiven-PK
lannoitteena typpi puolestaan oulun-
alpietarina. Puuntuhkaa käytettiin ik
i, että e on edulli ta ja i ältää typpeä 

lukuunottamatta kaikkia ka vien tarvit-
emia ravinteita lähe optimaali i a 

suhte i a. Tutkimusta aloitettae a tuh
kan käytöstä oli kokemu ta turvemailla 
mutta e i kanga ma illa . 

Tutkimuk en tarkoituksena oli har
maalepän o alta selvittää: 
- mikä on puu ton bioma an ruoto , 
-paljonko ravi nteita puu to bioma -
ayk ikköä kohti käyttää , 

- mikä on puu ton tsa tsen ravinne
kierron o uu s puu ton vuotuisen ravin
neta rpeen tyydyttämises ä, 
-miten eri vuodenaikoina uoritettu 
kokopuun korjuu vaikuttaa rav inteiden 
me netykseen 
- miten runkopuun korjuu j a koko
puun korjuu vaikuttavat ve omi een, 
-miten ravin teet Ieppäeko ysteemis-
ä kiertävät 

- mi ä aja a lehtikar ike Ie pikossa 
hajoaa, e li kuinka nopea ti iinä olevat 
ravinteet palautuvat uudelleen puiden 
käyttöön . 

Yk ityi kohtai ia tietoja tutkimuk
i ta on e itetty eu raavis a julkaisui -



110 

Kuva 2. ! -v uotiaita lepän taimia tutkimusjak
son alussa. -Valokuvat Kristina Palmgren. 

Fig. 2. One-year-old alder sap lings at the 
beginning of the study. - Photographs Kris
tina Palmgren. 

sa: Saar almi ym. 1985 , Saarsalmi & 
Mälkönen 1989, Saarsalmi ym. 1991 ja 
Saarsalmi ym. 1992 . 

Harmaalepän biomassan tuotos ja ra
vinteiden käyttö 

Puuston biomassan määrä o li käenkaa
li-oravanmarjatyypi n (OMaT) lepikos-
a kaksinkertainen verrattuna saman

ikäiseen käenkaali-mustik.katyypin 
(OMT) lepik.koon (kuva 1). Typpeä pa
lautui maahan karik.keissa vuo ittain 
60-80 kg/ha. Ravinnemenetyk et oli
vat likimain samat riippumatta siitä, 
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mihin aikaan vuodesta puusto korjat
tiin. Tämä johtuu osaksi puun sisäisestä 
ravinnekierrosta ja o aksi s iitä, että 
korjuussa oksia katkeilee ja osa lehdis
tä jää kasvu paikalle. 

Vesomiskyky oli vie lä 17-vuotiaassa 
harmaalepikossa hyvä. Tuhka- ja fosfo
ril annoitus vähensi ve omista, mutta 
edisti vesojen e loonjääm istä. Korjuu
menetelmä vaikutti vesasyntyisen 
puuston biomassaan. Kun oksat ja läpi
mitaltaan alle 5 cm rungon osat o li jä
tetty kasvupaikalle (runkopuun kor
juu), vesa yntyi en puu ston runkojen ja 
oksien biomassa oli uurempi kuin ko
kopuun korjuun jälkeen ilman lanno i-

Kuva 3. Leppäviljelmä kolmen kasvukauden 
kuluttua kenttäkokeen peru tami esta. 

Fig . 3. The alder plantation three growing sea
on after the beginning of the study. 



tusta (kuva 1 ). Lanno ituksella vo itiin 
korvata kasvupaikalta poi stune ita ra
vi nteita. Ilmeisest i fosforilla, jonka pi
toisuus oli sekä maassa että lehdi ssä 
merkitsevästi korkeampi lan noitetu illa 
kuin lanno ittamattomi ll a koealo ill a, ol i 
keskeinen merkitys kasvun! isäyksessä. 

Harmaa leppäv ilj e lmän biomassan 
tuotos (kuvat L, 2 j a 3) oli Suomen 
oloissa huomattavan suuri. Juuriin ke
hitty i myös erittäin runsaasti juurinys
tyröitä (kuva 4). Typpi- tai fosforilan
noitus ei vaikuttanut harmaaleppävi l
jelmän biomassan tuotokseen. Myös 
turvemaal la on vastaavanlaisen har
maaleppäviljelmän biomassan tuotos 
o llut suuri (Rytter ym . 1989). 

Harmaaleppäviljelmän tuotoksen ke
hitystä on seurattu edell een. Kuuden
nen ja seitsemännen kasvukauden a lu s
sa puut sa ivat osalla koetta fosforia. 
Puuston keskipituus oli L 1 kasvukau
den jä lkeen keskimäärin 10,5 m ja lan
noituksella II ,2 m. Runkoj en keskilä
pimitat (d 1,3) olivat vastaavasti ke ki
määrin 59 mm ja 63 mm. Puuston run
kotilavuus kuorineen o li keskimäärin 
150m3

. Tämä vastaa luontaisesti ynty-

111 

Kuva 4. 5-vuotiaan har
maa lepän juurista nys
tyröi neen. 

Fig. 4. The roots and 
nodules of a 5-year-old 
grey alder. 

neiden käenkaali-mustikkatyypin har
maalepikoiden tuotosta n. 25-30 vuo
den iällä (Miettinen 1932). 

Harmaaleppäviljelmällä ravinteiden 
käyttö oli kesk imäärin tehokkaampaa 
kuin vesasyntyisen tai luonta isest i syn
tyneiden lep ikoiden (taul ukko 1). Bio
massaan sitoutuneista ravinteista pa
lautui typpeä vuosittain maahan pelkäs
tään lehtikarikkeessa 60 kg/ha. Lepän 
lehtikarikkeesta hajosi käsittelystä riip
puen puolessa vuodessa 60-70% ja 1,5 
vuodessa 80-90 %. 

Hyötyykö koivu harmaalepästä? 

Ilmeisesti lepän vaikutuksesta koivun 
lehtien, oksien ja runkojen typpipitoi
suudet olivat ekakasv ustossa kor
keammat kuin koivukasvustossa. Myy
rät ja rikkakasvit haittasivat kuitenkin 
koivun kasvua, ja koivu jäi viiden kas
vukauden jälkeen myös nopeamm in 
kasvaneen lepän varjoon. Leppäkas
vu tossa fosfori lannoitus e i vaikuttanut 
puuston bioma san tuotokseen toisin 
kuin typpilannoitu , joka pienensi le
pän biomas an tuotosta (kuva 1 ). 
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Taulukko 1. Harmaalepän ravinte iden käy ttö tuotettua biomas atonn ia kohti eri la i issa lepi -
koissa . 

Table 1. The amounts of nutrients used by grey alder in the the producti on of one ton of 
bi omass in different types of a lder stands. 

N p 

Luontainen 
16,7 1,2 

atu rall y regenerated 

Vesasyntyineo 13,9 1,2 
Coppiced 

Leppäv ilje lm ä 11,8 0 ,8 
Alder pl antation 

Leppä-koivu sekaviljelmä 
13, 1 1,0 Mi xed a lder-birch pl antat ion 

Onko harmaalepän kasvatuksella tule
vaisuutta? 

Lyhyen kiertoajan kasvatusta ajatellen 
harmaa leppä on S uomen o losuhte issa 
varteenotettava vaihtoehto . Kasvatus 
tiheänä viljelmänä tuottaa vars in paljon 
biomassaa, j a lehtien osuu biomassas
ta on pi eni . Leppäviljelmä me ne tyy il
man lannoitustaeikä ole myöskään al ti s 
tuho ta isi IIe . 

Ilme is tä kuite nkin on , e ttä myös har
maa lepikossa on odotettavissa lannoi 
tustarve tta kun bi omassa tois tuvas ti 
korj ataan. Tällöin näy ttä isi fosforilan
noitu ksell a o levan lepän kasvatuksen 
ka nnalta keske inen merki tys . Ravi ntei
den sisä isen ki erron osuu on nuoressa 
puu tossa vähä inen, j a puu sto tuli s i tä
män vuoksi ko rj ata lehdettömänä a ika
na . Vanhemmi ssa puusto issa e i korjuu
ajankohda lla o le merkity tä tehokkaan 
puun s isä isen ravi nne kierron an iosta. 
Puu to ta pitä i i kuite nkin korja ta va in 
runko puu . Iän myötä puu ton bi oma -
san tuotoskyky heikkenee ja rav intei
de n käyttö on tehottomampaa kuin nuo
ressa puus to sa. 

K Ca Mg Mn Cu Zn B 

kg g 

5, 1 5 ,8 

6 ,0 4,2 0,8 282 6 20 17 

3,9 4 ,3 0,8 125 6 29 9 

4 ,5 4,7 0,8 27 5 29 12 

Maanviljelyksestä vapautuu tä ll ä 
hetkellä runsaa ö peltoj a. e sove ltui
sivat hyv in harmaalepän kasvatukseen 
polttopuuk i. 
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• Leena Hämet-Ahti esittelee uudistetun puu- ja pensaskasvien 
• Kuvakertomus seuran matkalta Hollantiin 

Paikalle pääsee mm. linja-autoasemalta Soukkaan menevillä busseilla 
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Kirjeitä seuralle 

Käynti kotikylässäni Tammiston arboretu
missa 21.9.1991 

Meitä o li nelihenkinen seurue. Eräs oli kier
tänyt monet kasvitieteelliset puutarhat ulko
mailla . Petyimme hieman, kun ei talkoolai
s ia ollutkaan. Tutustuimme "eedenin" laak
sossa olleeseen tuohituomeen. Puu, joka ai 
jäädä paikalleen, kun taimia Vääksystä siir
rettiin. Lähei yydessä on muitakin sen ai
kaisia puita, lähinnä Abies- ja Pinus-s ukuja. 
Olin jo pelännyt, milloin ky se inen puu repe
ää, tasapaino s itä enteili. Mutta voimani 
ovat olleet rajalliset. Toinen ikävä tapaus oli 
todeta kuolleeksi ns. valesypressi ete läpuo
lei se n terass in nurkalla . Tämä oli jo toinen 
"sypress i", joka tällä paikalla kuoli . Alueel
le on ajettu maata, joka kuivuu helposti . 
Olen huomannut, että nuorena monet kasvit 
jaksavat hyvin s iihen asti, kun juuristo käy 
maanpäällistä osaa edelle, jolloin kosteutta 
löytyy. Mutta juuriston kasvun tasaantuessa 
varren vielä kasvaessa ei vettä löydy. Vaik
ka olenkin pa ljon yrjässä arboretumin a i
oista, haluni on hyvässä tarkoitukses a suo
sitella tarkastusta tämäntapai ille kasveille, 
tuoda multaa ja lehtiä juurille. Paljon oli 
vaivaa nähty polkujen hyväksi. Valitettavas
ti ne nopeas ti vahingo ittuvat. Hiekka luisuu 
helposti syrjään, kun ei ole reunoja. Kohol 
Iaan olevat juuret ja kivet nostavat mattoa, 
joka helpo ti kuluu rikki. 

Sitte n tuli eteemme toinen pulma. Se on 
vain vähän, mitä polut hyödyttävät tutkijaa 
joka haluaa päästä lähelle puuta. Yritimme, 
mutta alue oli niin täynnä kasv ijätteitä , että 
kompastuin. Tuli mieleeni ajatus, jonka olen 
anoina kertonut Ke kas-miehille. Se on tä

mä, että alueelta poistetaan (kohtalaisen) 
turhat ka vit. Leikataan tarkas ti maan pin
nalla olevat ruoho! ja muut joko viikatteella 
tai myöskin sellaisell a puutarhatraktorilla , 
jonka ede ä on tavallinen niittolaite. Työ 
tulisi vain uorittaa aikai in keväällä tai 
myöhään yk yllä. Näin tehtiin jo Kompan 
aikana. Eikö löydy sellai sta taimi stoihmi tä, 
joka s ie ltä ottaisi taimi stoansa pensaita ja 
puitakin? Kun luin Ri sto Murron kirjoitu ta 
Sorbifoliassa 4/1991, niin sydäntäkin riipai -
i kun saa rnia ja vaahteroita katkai stiin. Ei-

SORBI FOLIA 23(3) 1992 

kö paikalla ollut Ke ka -miestä, kun sellai
nen sallittiin? Eikö kenellekään kelvanneet 
saarnen taimet, vaikka luonto oli tutkinut ne 
ke täviksi? Oli si voinut lajikenimeksi antaa 
'Tammisto '. Tammi toon istutettiin aikoi
naan saarnikujanne rantaan. Saatiin arkoja 
taimiaja ne pois tettiin. Hankittiin uudet ja 
niitä kestäviä saarnia si tten ist utett iin var
s inaiseen arboretumiin emäpuik si. Ehkä 
poi stetut ovat juuri niitä. Olen toivonut, että 
arboretumin huoltotie todella aukaistaisiin 
n. 4 m leveäksi ja poi tettai iinturhat kasvit. 
Se tie, joka nyt kunno tettiin, on kylätie. 

Miele än i on yhtä ja toista arboretumia 
koskevaa ås iaa mutta antini on raja llis ta. 
Pitäis i pää tä inne kotipuoleen, ehkä inen 
muistikin avautui i. Enkä kirjoita ik i, e ttä 
olisin Tammi ton hoitokuntaa vii aampi. 
Tiedän vain jotakin. 

Kunnioittava ti Eino Eramo 

Posti toi Dendrologian Seura ry:n kustanta
man Suomen puu- ja pensa ka vion. Jo ta
kin matkalta tultuani a in kut un kirjan jul
kistami tilai uuteen, joka illoin jo oli ollut 
ja mennyt, ja ajattelin että käyn kirjakaupa -
ta en kirjan , illä e kirja on uomalai essa 
ivistykse sä ihan yksinkertai e ti pyhä kir

ja. Minun kirjahylly än i e tulee ijaitse
maan VR:nvanhojen aikataulujen ja Brillat
Savarinin Maun fy iologian kan a. 

It e dendrologian kannalta ulkopuolisena 
ja maallikkona minua tiety ti kiihdyttää e 
elolli en luonnon avaruus joka meille on 
kasvien kauna annettuna . Mutta en Ii äksi 
tämä kirja tuo kä in ko keteltavak i Iän i
mai en en yklopedi min parhaan perinteen 
ja lisäk i ihmeeli i en, generatiivi en otteen 
suomen kieleen . Luulen ii , että tämä kirja 
ehdonoma ti on aikaa voittaen run aan ja 
oppineen me un arvoinen. 

Rakkaat kiitok et lähetyk e tä ja koko 
Dendrologian Seuralle iloi ia ja helliä ter
veisiä lähettää 

Hannu Taanila 
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Harmaalepän (Alnus incana) hyönteiset 

Raun o Väi sänen j a Kari He liövaara 

Väisänen, R. & Heliövaara, K. 1992: Harmaalepän (Alnus incana) hyönteiset. 
(lnsects on Alnus incana). - Sorbifolia 23(3): 115-118. 

A brief rev iew on the insect fauna living on the grey alder (A inus incana) is 
presented. The genu s Alnus has at !east 94 associated specie of Macro
lepidoptera in Fin land, but no grey alder monophages have been reported. Sunny, 
warm s lopes abo unding in grey alder thickets may represent faunally rich 
habitats, but from an entomological point of view the grey alde r itself se ldom 
offers intere ting records. The article li sts severa l insect species commonly 
feeding on grey alder in Finland . 

Rauno Väisänen, Vesien- ja ympärisrömurkimus/airos , Luonnonsuojelururki
musyksikkö , Pl 250, 00101 Helsinki, Kari Heliövaara , Mersänrurkimuslairos, Pl 
18,0 1301 Vamaa 

Harmaa leppä on yle inen puu koko Fen
noskandi assa. Se kasvaa Ii äk i Itä-Eu
roopa a, Alpeilla ja Kaukasuk elia. 
Eläintieteilijän silmin harmaa leppä on 
hieman vaatimaton j a väritön ka vi. 
Vaikka harmaalepän lehvästössä elää 
use ita perhos-, pi st iäis- j a kovakuori
ai lajeja, hyö nteiskeräi lij ä ei y leen ä 
uuntaa ku lkuaan varta vasten harmaa

lepikkoon. Joskus auri nko inen harmaa
leppävesaikko vo i kuitenkin tuottaa 
mukavia yll ätyks iä e rity isesti ahapisti
äiskeräi 1 ijälle. uoret, tiheät harmaale
pikot tarjoavat suojaa rii taeläimille, ja 
a inakin pyy ja lii to-orava käyttävät har
maal eppiä ravintonaan etenkin talvella. 

Monet perhoset elävät harmaalepän 
lehdillä 

Suurperhosten ravintoka vitila to a 
Alnus- uku ijoittuu viidenneksi 94 la
jillaan. Puu uvui sta uositumpi a ovat 
vain pajut (Salix), koivut (Betula) ja 
haavat (Populus) (Seppänen 1970). Ai-

noastaan harmaaleppää ravi ntonaan 
käyttäviä monofageja perhos lajeja e i 
liene ollenkaan, vaikka harmaa leppä il
mei sesti onkin eräiden lajien pääasial
linen rav intokasv i etenkin pohjoisessa, 
mistä tervaleppä puuttuu. Pikkuperho
sista mm . mi inaajakoihi n ( Lithocolle
tis) ja pu ikoihin (Coleophora) kuuluu 
lepän lehdillä miinaajina eläviä lajeja. 
Etupääs ä lepillä elävistä mittareista 
(Geometridae) voidaan main ita yleiset 
leppäkudo mittari (Hydriomena implu
viata) leppävalkomittari (Cabera pu
saria) tahramittari (Euchoeca nebula
ra ), ruo teleppämittari (Hydrelia flam.
meolaria) ja hieman harvinai empi sa
vuleppämittari (H. sylvara). Myö ru s
kosirppi iipi (Drepana curvatula) ja 
pikkuvillase lkä (Ochropacha duplaris) 
e lävät u ein lepi ll ä. Leppie n yökkös istä 
( octuidae) tunnu omai ia ovat tum
mapuuyökkönen (Lirhophane conso
cia ), haarukkapuuyökkönen (L. fuc rfe
ra) har inainen keihoyökkönen (Acro
nicra cuspis ) ja leppäyökkönen (A . af-
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ni), joka tosin nimestään huolimatta 
e lää muill ak in lehtipuilla. Kiitäj istä 
(Sphing idae) lehmuskiitäj än (Mimas ti
liae) ja sinis ilmäki itäj än (Sme rinthus 
ocellatus) tapaa to isinaan harmaa lepäl
tä. 

Muita lehtiä ja kukintoja vioittavia 
hyönteisiä 

Vaikka harmaalepän lehdillä elää koko 
joukko hyönteisiä, ne näyttävät use im
miten menestyvän hyv in myös terva le
päll ä j a usei n myös muilla lehtipuilla. 
Lehtikuoriai sten (Chrysomelidae) hei
moon kuuluvat kovakuoriai set esi inty
vät usein joukoittain harm aa lepän le h
dillä ja ai heuttavat ajoittain jonkinas
teista tuhoa. Reikäiset lehdet palj as ta
vat niiden läsnäolon . Yksi tavalli sim
mista on kauniin metallinhohtoi sen si 
niv ihreä lepänlehtikuoriainen ( Linaei
dea aenea), joka viihtyy erityisesti har
maalepän lehvästössä. Joinak in vuo i
na laj i saattaa olla niin runsas, että suu
ret toukkaryhmät aiheuttavat lepikoi 
den ruskettumista. Toinen lehtikuori
aisten heimoon kuuluva lepän lehdill ä 
e lävä kovakuo riainen on metallinhoh
to isen vio letti idänlehtikuoriainen 
(Age lastica alni; kuva 1). Joinakin vuo
sina sekin esiintyy hyvin runsaana, eri
tyisesti maamme itäosissa (Saa las 
1949). Paj unälvikäs (Galerucella Line
ola) , joka a iemmin tunnettiin leppänäl
v ikkään nimell ä, on vaatim attoman nä
köinen , keilanharmaa lehtikuori a inen, 
joka e lää yleisenä pajun li säksi sekä 
harmaa- että tervalepällä j a aiheuttaa 
samantapaista vioitusta kuin muutkin 
heimonsa edustaja t. Suppilokärsäkä 
(Deporaus betulae) on lähinnä koivun 
laji , mutta til aisu uden tarjoutuessa se 
käärii harmaalepänkin lehdestä suppi
lon , jonka suojissa toukat kehittyvät. 
Kauniin punainen , pitkäkaul ainen Ie-
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pänkäärökärsäkäs (Apode rus c01·yli ; 
kuva 2), joka aiemmin tunnettiin päh
kinänkäärökärsäkkäänä , on erityisest i 
harmaalepän laji. Tämäkin laj i leikkaa 
ja kietoo lehdestä käärön , jonka suojis
sa toukka kehittyy. Leppien lehdillä 
elää melko yle isenä miinaajana vielä 
lepänhyppykärsäkäs (Rhynchaenus tes
taceus). 

Puolen senti n mittainen , vaaleanvih
reä leppäkemppi (Psylla alni) on yksi 
näkyvimmistä harmaalepän Ua tervale
pän) hyönteisistä. Lajin toukat imevät 
versoista nestettä ja erittävät samalla 
suojakseen pumpulinvalkoi sta , vaha
mai sta ainetta, joka vähite llen värj ää 
koko le pän valkeaksi. Leppäkemppi on 
hyvin runsas koko Suomessa. Huomio
taherättävän runsaina esiintyvät puner
tavat tai ruskehtavat äkämät lepän leh
dill ä olvat nukka- tai puss iäkämäpunk
kien (Eriophyes spp.) aiheuttamia. 

Le htipi stiäis ten (Tenthredinidae) 
heimo a on u ei ta lepän lajeja joista 
monet suosivat ekä harmaa- että terva
leppää (Kontuniemi 1960) . Erityi sesti 

ematinae-alaheimoon kuuluvien pis
tiäisten tiedetään olevan tarkkoja ravin
tokasvilajin valinnas aan. Harmaa- ja 
terva le pän läheistä sukul aisuutta osoit
taa kuitenkin näiden puulajien saman
kaltainen pistiäi fauna. Korea , tumma
siipinen, takaruumiiltaan oranss i Ne
matinus fuscipennis oli takavuosi na 
ylei nen , mutta kato i ittemmi n lähes 
jäljettömiin. Viime vuo ina kuitenkin 
on näkynyt me rkkejä lajin uudesta 
y le i tymise tä . Vahapi tiäisen (Erio
campa ovata) vaalean inivihreät tou
kat e lävät va lkea n vahakerrok en pe it
täminä lehtien alapinnalla . Laji on Suo
me sa hyvin run a mutta huomaama
ton. Croesus varus on tyypillinen har
maalepän laji , joka on Suome a hyvin 
harvinainen. Kudo pi tiäi i tä (Pam
philiidae) Pamphilius depressus elää 
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Kuva 1. ld änlehtikuori
ainen (Age lastica a/ni) 
es iintyy joinakin vuos i
na hyv in run saana var
sinkin Itä-S uomessa. 
Re ikä ise t, ruskettuvat 
lepikot palj a tavat lajin 
es iintymän. - Va loku
va t Kari He li övaara. 

Fig. 1. Agelastica alni 
abou nds on the Grey 
Alder in some years. 
Outbreaks are charac
teri zed by brownish 
thi ckets fu II of hol es in 
the leaves. - Photo
graphs Kari Heliövaara. 

ha rmaa le pällä lehtikää rössä, mutta la
jin taksonomine n asema on e pä e ivä. 
Lähe inen laji Pamphilius fumipennis 
e lää ekä pähkinäitä että e ri ty ise ti har
maa lepä ll ä, mutte i te rvalepä llä. 

Harmaa leppä kukkii huhtikuussa 
(Ete lä-Suomessa maa lis-huhtikuu a). 

orkkokoin (Argyres thia goedartella) 
toukat e lävä t lepän norkoi ssa, mutta 
muuten lepän kukilla e i li ene hyö nteis
ten rav intona suurta merkity tä. 
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Ku va 2. Lepänkäärökär
säkäs (Apoderus c01·y/i) 
on he lppo tuntea kau
niin punaisista peitins ii 
vistään j a kää rmemäi
sen pitkästä kaul as taan. 
Naaras le ikk aa ja kietoo 
lepän le hdes tä ta idok
kaan käärön toukan suo
jaks i. 

Fi g. 2. Apoderus coryli 
is readily distingui hed 
by thebeautiful red e ly
tra and nakelike neck. 
The fema le cuts and 
makes a leaf into a 
bundle as a she lrer for 
the larva. 

Harmaalepän puuaineksen käyttäjiä 

Harmaa lepän rungossa j a puuainee a 
e lää kaarnakuoriai ia , kärsäkkäitä ja 
j ää ri ä, joi ta use impia tapaa y le isesti 
myö mui s a lehti pui ssa . Me lko y le isen 
lepänhuti kirjaajan (Dryocoetes aln i) 
epä äännö lli iä yömäk uvio ita vo i löy
tää kituvi ta harmaa lepistä. Muita Suo
messa harmaa lepä ll ä esi intyv iä kaarna
kuoriai ia (Scolytidae) ovat lehtitikas
kuoriainen (Trypodendron signatum), 
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pikkutikaskuoriainen (T. domesticus) ja 
lustokuoriainen (Xyleborus dispar) se
kä le ppäkaarnuri (Trypophloeus alni), 
joka on tavattu maastamme muutaman 
kerran harmaalepän rungolta. Kärsäk
käistä (Curcu lionidae) raitakärsäkäs 
(Cryptorrhynchus lapathi) on helposti 
tunnettava, mustan ja valkoisen kirjava 
kuoriainen, jonka kapeat toukkakäytä
vät mutkittelevat ensin nilassa ja painu
vat lopulta puun sisään. Vaikka laji 
esiintyykin viimeisten havaintojen va
lossa nimensä mukaisesti lähinnä rai
dalla, se saattaa runsaana esiintyessään 
vahingoittaa hyväkuntoisia leppiä, 
minkä takia siitä käytettiin ennen ni
meä leppäkärsäkäs. Jääristä (Ceramby
cidae) harmaalepän lahoavissa rungois
sa tai kannoissa voi tavata muiden laji
en ohella nelivyöjäärän (Leptura quad
rifasciata), lehtikantojäärän (Rhagium 
mordax) tai saikurahaapsasen (Saperda 
scalaris) toukkia. Ru skotäpläkärpäsen 
(Dendromyza spp.) toukat saattavat ai
heuttaa harmaalepän puuainekseen rus
keita täpliä. Perhosista lepän lasisiiven 
(Synanthedon spheciformis) li säksi ai
nakin puuntuhooja (Cossus cossus) voi 
elää harmaalepän rungoissa. Harvinai
nen Apomyelois bistriatella -koisa (Py
ralidae) elää etenkin palaneilla lepillä 
ja koivuilla kasvavissa Daldinia con
centrica -sieni ssä. 

Lepät ja uhanalaiset hyönteiset 

Uhanalaisten tai hyvin harvinai sten 
hyönteisten kannalta harmaalepällä ei 
ole suurtakaan merkitystä. Lähinnä ter
valepällä mutta myös harmaal epä ll ä 
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elää jalokuoriaisiin kuuluva silmälläpi
dettävä Ieppäkauniainen (Dicerca al
ni), joka on Suomes a hyvin harvinai
sena e i intyvä ja taantunut rannikkola
ji. Vaarantunut leppäjäärä (Phymatodes 
alni) elänee eräiden muiden lehtipuiden 
(mm . tammen) ohella harmaalepällä. 
Ruotsis a on kuuden harvinaisen kova
kuoriai laji n todettu elävän lepillä, 
mutta ensisijaisesti ne elävät muilla 
lehtipuilla , lähinnä tammella (Eho
ström & Walden 1986). Lehdesniitty
jen pikkuapollo (Parnassius mnemosy
ne) saattaa hyötyä harmaalepikosta 
epäsuora ti. Vaikka aikuinen perhonen 
vaatiikin avoimia niittyjä ainakin So
merolla toukkien ravintoka vi kiurun
kannu (Corydalis solida) viihtyy hy
vin laikuttai en harmaalepikon suoji s
sa. 

Kiitämme Ilpo Mannerkoskea ja Matti Viita
saarta avusta. 

Kirjanisuutta 

Almgren , G. 1990: Löv kog. Björk, a p och al 
i kog bruk och naturvård.- 26 1 . Skogs
sryrel en. Jönköping. 

Ehnström. B. & Walden. H.W. 1986: Fauna
vård i kogsbruket - den lägre faunan. -
351 . Skogsstyrelsen. Jönköping. 

Kontuniemi , T. 1960: Suomen ahapi tiä is
toukkien ravintokasvit.- nimalia Fenni 
ca 9:1-104. 

Saala , . 1949: Suomen met ähyönteiset. -
719 . WSOY. Hei ink i. 

Seppänen, E.J. 1970: Suurperhostoukkien ra
vintoka vi t. - Animalia Fennica 14: 1-
179. 



SORBIFOLIA 23(3) 1992 119 

Myrkkysumakit 

Pertti Uotila 

Uotil a, P. 1992: Myrkky umakit. (Poison ivy).- Sorbifolia 23(3): 11 9-124. 

A review is given of the relation ships of the genera Rlws and Toxicodendron, 
and of the poisonous qualities of the latter. T. rydbergii (Small ex Rydberg) 
Greene seems to be hardy in South Finland. It has been cultivated for decades in 
the Botanical Garden, Hels inki , and since 1982 in the Botanical Garden, Turku. 
One case of "Rhus dermatiti " ha been reponed among gardeners in the Finnish 
Botanical Garden . 

Pemi Uotila , Helsingin yliopisto, /uomwntiereellinen keskusmuseo, kasvimuseo, 
Unioninkaw 44 , 00170 Helsinki 

Pohjoi s-Amerikassa myrkkysumakit 
aiheuttavat etenkin allergi ille henki
löille vuosittain tuhansia vakavia myr
kytyk iä. Hel singin kasvitieteelli e ä 
puutarha a myrkky umakkia on viljel
ty jo vuo ikymmeniä, tiettävä ti ilman 
vahinkoja. Kasvi sa ei ole ollut min
käänlaisia varoitusmerkintöjä, mitä 
ak alainen myrkkykasvitutkija , pro

fe ori Gerhard Habermeh l ihmetteli 
vieraille aa n syksy ll ä 1991 puutarha -
a. Sak a a myrkky umakkia aa ylei

sillä paikoilla kasvattaa vain aidattuna 
ja varoitu kilvin varustettuna. 

Toxicodendron-suku 

Myrkky umakit kuuluvat Anacardi
aceae-heimoon, johon kuuluu maail
man trooppi i a ja ubtrooppi i a 
o issa ka vavia puuvartisia ka veja . 
Sukuja on kuuti senkymmentä , lajeja 
yhteen ä kuuti en ataa. Muutamat 
mm. mango (Mangifera indica) ja mu
nuais puu (Anacardium occidentale) 
ovat tärke itä hyötyka veja (Stenroo 
1990). 

Myrkkysumakit on a ikaisemmin 
luettu laajaan umakkien sukuun Rhus 
(n. 250 lajia) tavallise ti omana ryh
manaan mutta viimei s immässä niitä 
ko keva a monografias a Gillis 
( 1971 ) hyväksyy ja perustelee myrkyl
li ten lajien erottami en omaks i suvuk-
een Tox icodendron. Vaikkei taksono

mi ia peru teita ehkä olisikaan aivan 
riittäväs ti, täs ä tapauk e a käytännön 
yyt puoltavat ukujakoa, si ll ä myrkyl

li ten lajien olema aolo on kohdista
nut epäilyjä myö Rhus- uvun muihin, 
haitattorniin lajeihin . 

Myrkylli yyden Ii äk i myrkkysu
makkien ja muiden umakkien (Rhus . 
tr. ) välillä on muitakin eroja. Myrkky
umakkeja luonnehtivat mm. euraavat 

ne muista umakei ta erottavat piirteet 
(Gilli 1971 ): myrkyllinen maitiaisnes
te lehtihankai et kukinnot , vihertävät 
kellan alkoi et marjat, punai sten ny -
tykarvojen puuttuminen ja pieni siite
pöly. Li äk i eroja on mm. anatomias-
a. 

Toxicodendron- uvun lajit ovat pui
ta pen aita tai puuvarti ia köynnöks iä. 
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Lehdet ovat kierteisesti , useimmilla la
jeilla kolmisormisia (kuva 1 ), kalju ja 
tai karvaisia, ohuita; kukkien tukileh
det ovat suikeita, varhain varisevia. 
Lehtien syysväri on punaisen ja keltai 
sen kirjava (kansikuva). Kukinnot ovat 
lehtihankaisia pystyjä röyhyjä tai tert
tuja (kuva 2). Kukat ovat vihertäviä ja 
pieniä, vain 2-3 mm leveitä . Verholeh
tiä on 5, samoin kuin terälehtiä. Heteitä 
on 5, emin luotteja 3. Kukkien sanotaan 
olevan toiminnalli sest i yksineuvoisia. 
Hedelmä on pallomainen tai hieman li
tistynyt luumarja. 

Oiliisin (1971) mukaan suku jakau
tuu kolmeen sektioon Venenata , Simp
licifolia ja Toxicodendron. Venenata
sektion lajit ovat puita tai kookkaita 
pensai ta . Lajeja on vajaat kymmenkun
ta, mm. amerikkalainen soilla kasvava 
varsinainen myrkkysumakki (poi on 
sumac) T. vernix ja japanilainen " lak
kapuu " T. verniciferum. Viimeksi mai
nittu on kookkaaksi kasvava puu , josta 
valmistetaan mustaa, kestävää Ua myr
kyllistä) lakkaa. Kuten nimestä ilme
nee, Simplicifolia-sektion ainoalla Ia-
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Kuva 1. Myrkkysuma
kin lehdet ovat pitkä
ruoti ia , lapa kolmisor
minen, lehdykät pyö
reäh köjä. Valkoiset , 
pienet luumarjat säi ly
vät pen aas a pitkään. 
Turun kasvitieteellinen 
puutarha l.IX.l992.
Valokuvat Pertti Uoti
la. 

Fig. 1. Leaves of Toxi
codendron rydbergii 
have Iong periole and 
tri fo li ate lamina. White 
drupes remain late on 
the bu hes. Turku Bo
tanical Garden.- Pho
tographs Pertti Uotila. 

Kuva 2. Myrkky umakin kukat ovat huomaa
mattoman ihreitä. Hei ingin kasvitieteellinen 
puutarha, 10. U.I991. 

Fig . 2. Toxicodendron rydbergii has in ignifi
cant green flowers. Hei inki Botanical Garden. 
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ji lla on ehyet lehdet. Nimisektioon Gil
li ( 1971) hyväksyy vi isi lajia-sektio 
e i kuitenkaan ole kovin yksinkertainen, 
s illä laji sta T . radicans (poison ivy, 
"myrkkymuratt i") erotetaan yhdeksän 
alalajia. 

Myrkkysumakkeja kasvaa Aasiassa 
Japanissa, Kiina sa, Kaakkoi s-Aasias
sa ja Intiassa sekä Pohjois-Amerikassa 
Meksikosta Kanadan eteläosiin. 

Keski-Euroopan yksityispuutarhois-
a j a kasv itietee lli s issä puutarhoi ssa 

viljellään jonkin verran lajeja T. radi
cans ja T. vemix (Haberme hl L 985). 
Molemmat ovat kotoisin Pohjois-Ame
rikan Keski-Eurooppaa vastaaviita alu
e ilta ja menes tyvä t hyv in Keski -Euroo
passa, mutta tuskin meillä. USA:n itä
rannikon T. radicansia korvaa Kanadan 
itäos issa T. rydbergii, joka sekin on 
aie mmin sisällyte tty alalajina tai vari
aationa T. radicansiin. T. rydbergiitä 
vilje llään hyvällä menestykse ll ä Poh
jois-Euroopan kasv it ieteellisi sä puu
tarhoi ssa. Elinvoimainen vanha kasv us
ta on mm. Upsalassa (kuva 3) ja Helsi n
gi sä. 

T. rydbergiin ominaisuuksiin kuulu
vat leveänpuikea t - melkein pyöreät, 
lähes ehyt laitaiset, kaljut lehdykät ja 
ka ljut valkoiset marjat. Se poikkeaa 
mm. T. radicansin roduista myös kas
vutava ltaan: T. rydbergii e i kasvata 
versoihinsa ilmajuuria eikä köynnöstä 
puita ja pensa ita pitkin , vaan kasvaa 
matalana pe n aana , jonka kukkivat 
haarat omin av uin nousevat tavallisesti 
vajaan metrin korkeuteen. 

Suomen myrkkysumakit 

Vanhin ti e to myrkkys umakeista Suo
mes a li enee Inkoon Fagervikistä , jo ta 
He lsingi n y liopi ton kasvimu eos a 
(H) on E. His inge rin 13.7.1 849 kerää
mä näy te. Kyseessä on ollut T. rydber-
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gii. Muut tiedossani olevat kasvatukset 
Suomes ta ovat kasv itie teelli sistä puu
tarho ista (Helsinki , Turku , Oulu , Kuo
pio)- luulisi kyllä joitak in koke iluja 
olleen muua llak in . 

He ls ingin kasv itieteelli sessä puutar
hassa kasvo ivat kesä llä 199 L seuraavat 
ko lme myrkkysumak kia: l ) B ]-kasv i
huoneen länsise inu stalla sametti suma
kin (Rhus hirta) vieressä pieni pensas, 
joka talveksi suoj ataan lehdillä . Pensas 
on s iirretty paika lle 1987 , aikai semmin 
se kasvo i kasvihuoneessa B3 . Kasvin 
alkuperä e i ole ti edossa. Kasv i e i tiettä
väst i ole kukkinut, mutta lehtitunto
merkei ltään se näy ttäi si olevan Toxico
dendron radicans subsp. radicans, joka 
on yle inen myrkkysumakk i USA:n itä
rannikolla. äyte Uotila 38728 (H). 

2) Kasvitieteen laitosrakennuksen 
ete läpuolell a rinteessä useiden neliö
metri en laajuinen matala T. rydbergii 
-pensas. Pensas kukki ja hede lmöi ke
sä llä 199 1 (Uo tila 38373, 38729; H) ja 
lienee kukkinut a ika isemminkin. Pen-
aan alkuperää e i ti edetä, se on kasva

nut paikalla vuos ikymmeni ä, Annikki 
Pa lmen in mukaan samanlai sena jo ai
nakin 1950- luvun alkupuolel la. T ätä 
pensa ta koskenee Elfving in ( 1913) 
maininta "od lad sen gammalt", ja siitä 
ehkä ovat P. Brofe ldtin 1908 (TUR), K. 
J . Hirvensalon 1910 (TUR), M. Arvo-
e n 19 10 (H) ja K. Linkolan todennä

köi sesti 1920-luvulla (TUR) keräämät 
näytteet. Ka ikki näy tteet e ivät kyllä ole 
riittävän hyviä varmuude lla mää ritettä
vik i. 

3) Laito rakennuksen luoteiskulmal
la, parkkipaikan nurka lta a las johtavien 
portaiden yläpää sä (lohko 72, kasv i 
15) toinen T. rydbergii (kuva 2) . Se on 
ka vatettu Kanadan Omari osta luon
no ta kerätystä siemenes tä (79-947; 
näy tteet 1983 Alanko 46158, 1984 
A fanko 49 112 ja 1991 Uoti la 38375, 
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Kuva 3. Toxicodendron rydbergii Upsalan kasvitieteellises ä puutarhassa on merkitty varoi tus
kyltillä - hoi tohenkilökunnall a on omakohtai ia kokemuksia ka vin haitoi ta. 28 .IV.I992. 

Fig. 3. Toxicodendron rydbergii at Upp a la S otanicaJ Garden has been provided with a label 
wa rning of the dangerous prope rties of the plant - the taff has personai experiences of its toxic 
effects. 

38727; ka ikki H) . Kesällä 1991 sekin 
kukki , muttei marjonut. 

Turun kasv itieteelli sessä puuta rhas
sa Rui s a lossa nykyään kasvava t myrk
kysumakit ovat neljää eri alkuperää. 
Kolme kasvaa kivikkorinteessä pää
si äänkäytävän ja puutarhan aidan väli-
e llä aluee ll a. Näi stä yks i on a lkuperäl

tään tunte matonta puutarhan vanhaa 
kantaa (P-85), toinen on ka vatettu Ka
nadasta Toronto ta kerä ty tä spontaa
ni ta s iemenestä (82-0500; kuva 1) ja 
kolmas Pie tarin kasv itie teelli sestä puu
tarhasta aadusta s ie mene tä (82-
1034). e ljäs myrkky umakki kasvaa 
hyv inkotiutuneena alppiruusurintees ä 
ja senkin alkuperä on Toronto (8 1-
0967 j a 82-0500). Li äksi 1967 puutar-

haan on kylvetty teena ta T. radicans 
-nimellä aatua m rkky umakkia, joka 
1976 todetti in hävinneek i. Puuta rhan 
nyky i et myrkky umakit ovat kasvuta
valtaan ja muuto inkin tyypilli tä T. ryd
bergiitä, ja ne hedelmöivät runsaa ti 
yy kuun alu a 1992 (näytteet Uotila 

39243, 39251, .19252 ja 39254, kaikki 
H). Kaikki kannat ovat mene tyneet hy
vin (Merja Ka tu Matti Yli -Rekola). 

Kuopion ka itieteel li e ä puutar
ha a myrkky umakkia kokei ltiin 
1986. S : ta nn rbori ta Toxico
dendron radicans -nimellä aatua ie
mentä k 1 ettiin ke äällä ka vihuonee-
een. Taimet iirrettiin ke ällä ul o , 

mutta ne kuoli at euraa an ky lmän 
tai en aikana (Leena Tirri ). 
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Oulun kasvitieteellisen puutarhan 
kasvihuoneis a Aino lassa kasvatettiin 
aikaisemmin myrkky umakkia , tiettä
väst i laj ia T. toxicarium (Rhus toxico
dendron, poison oak). Kasv ienhoitajan 
saatua kasvi sta pahan ihottuman v. 
1970 se hävitettiin , e ikä uutta ole han
kittu (Mi rja Siuruainen). 

Myrkkysumakkien myrkyllisyys 

Kalm ( 1991) kuvaa "myrkkypuun " vai
kutuksia: "Joku voi käsitellä sitä miten 
tahansa ... ilm an mitään seurauksia . 
Kun joku toinen sen sijaan katkaisee 
sen tai hieroo sitä tai ottaa sen paljaa
seen käteen ä tai hai staa sitä tai käs it
telee s itä muulla lail la sen o ll essa tuore 
tai ha istaajonku n toi sen kättä, joka on 
kosketellut sitä tai menee siitä poltet
taessa lähtevään savuun , hän saa heti 
riittävän muistutuksen , s illä hänen kas
von a, käten ä ja usein koko varta lonsa 
turpoavat hirvittävästi aiheuttaen s ietä
mätöntä kipua ja särkyä. Josku s ka vot, 
kädet ja muutkin ruumiino at tulevat 
täyteen rakkuloita , niin että on sen nä
köinen kuin sairastaisi kapia tai pitaa
lia . Jollakin kes ii uloin ohut ihokerro 
tavalli ses ti muutaman päivän kuluttua 
poi s, kuten illoin kun on polttanut it
sen ä. Jotkut ihmiset ietävät niin huo
no ti tätä puuta, että jos he tu levat vain 
niiden ka vupaikan lähis tölle ja nii stä 
lähtevä huuru ajautuu ilmavirran muka
na he idän päälleen, he turpoavat amal
la lailla , kuin juuri on kerrottu. Joiden
kin ilmät ajettuvat niin umpeen, e tte i
vät he näe mitään pariin kolmeen tai 
joskus useampaankaan päivään. " 

Kalmin kuvauk e a kyse o li laji ta 
Toxicodendron toxicarium, joka li enee 
uvun laje i ta myrkylli impi ä. Myrkyl 

li en aineen, uru shiolin koostumuk e -
sa on lajien ja myö populaatioiden vä
li iä e roja (Baer 1979). Aine on y lei -
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ärsyttävää ja sen suurempi pitoisuus 
saa kaikkien ihon ärtymään. Yleisärsy
tystä tärkeämpi on urushiolin a llerg i
so iva vaikutus, sillä vähäinenkin pito i
suus aiheuttaa voimakkaan reaktion 
niissä jotka ovat kysei selle ainee lle 
herkistyneet. Tämä voi si olla selitys 
siihen, että Ka lm vasta tosissaan yrittä
mällä sa i omat ilmänsä kuriamaan 
myrkkysumakista. 

Kuten allergiseen reaktioon kuuluu , 
herkistyminen myrkkysumakin uru s
hiolille tapahtuu ensimmäisistä kosket
telui ta ja reagointi ilmenee vasta jou
duttae a kasvin kanssa uudelleen teke
mi siin jonkin viikon kuluttua. Sil loin 
reaktio vo i jo o ll a kiu al linen kutiava 
ihottuma ja rakkulat, "Rhu s-ihottuma". 
Reaktio voimistuu seuraavi ll a kerroil
la. Koskettelusta reagoioriin on havait
tu kuluvan l-2 vuorokautta, jos edelli
sestä ärsytyksestä on alle viisi vuotta, 
mutta jos välivuosia on enemmän, rea
go intiaika pitenee ja reaktio heikkenee 
(mm. Baer 1979). 

Pahimmillaan myrkky umakin a ihe
uttamat allergiareaktiot voivat johtaa 
kuolemaan. Ongelman laajuutta ja va
kavuutta Pohjoi s-Amerika sa osoittaa 
se, että n. 70% väestöstä arvioidaan 
olevan allergi ia myrkkysumakille ja 
kahdella miljoon alla on Rhus-ihottuma 
(Frone & Pfänder 1987). 1940-luvun 
lopull a SA:ssa arvioitiin tapahtuneen 
yli 350 000 myrkkysumakkimyrkyty tä 
vuode a, noin 2,5 tapausta 1 1000 hen
kilöä · nii tä lähe 20% johti keskimää
rin 3,5 uorokauden vuodelepoon. Työ
päiviä menetettiin tuolloin 600 000 
(Mu e lm an 1990). Eikä tilanne ole 
vieläkään kovin merkittävästi parantu
nut vaikka eräi ll ä euduilla myrkkysu
makkia on hävitetty (hävitysohjeet mm. 
Ander on 1949) ja rokotettakin on yri
tetty kehittää. Ymmärtää hyvin , mik i 
jotkut amerikkalai et pitävät uskomat-
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tomana, että Euroopassa, Australiassa 
ja Uudessa-Seelannissa moi sta kasvia 
kasvatetaan koristekasvina (Mussel
man 1990). 

Vaikka myrkkysumakit ovat Euroo
passa varsin harv inaisia koristeka veja, 
luuli si nii stä tunnettavan täältäkin myr
kyty tapauksia. Mutta tällai sia yksilöi
tyjä mainintoja on vain muutami a (lp
pen 1983). Kyselyjä kasv ista e i ole tul 
lut Hels ingin yliopistollisen keskussa i
raalan myrkytystietokeskukseenkaan. 
En ole kuullut myrkkysumakeita hoita
neidenkaan henkilöiden saaneen nii stä 
oireita Hels ingi n tai Turun kasvitieteel
li sis ä puutarhoissa . Mutta Oulun kas
vitietee llisen puutarhan myrkkysumak
ki häv ite ttiin kasvienhoitajan saatua 
siitä ihottuman . Myrkkysumakkia le i
kannut kasvienhoitaja sai 1970 ka vi n 
maitiaisnestettä käsivartensa rikkou tu
neetie iholle. Seuraavana aam una hä
nen kasvonsa olivat turvok issa ja käsi
varres a kovasti kutiava ihottuma. 
Myrkytys parani lääkehoidolla, mutta 
ihon hiotessa käsivarren kutina ja ihot
tuma vaivasivat vielä ainakin vuoden 
päivät. 

Tuskin kenellekään on haittaa siitä, 
jos hän ohikulkiessaan kerran hipai ee 
myrkkysumakkipensasta. Urushiolia 
on sen kaikissa osissa, mutta eniten kui
tenkin mustaksi värjäytyvässä maitiai -
nesteessä, jota ei hipaisu sa pää e ihol 
le. Mutta on syy tä oll a varovainen, jo 
kasvin kans a joutuu enemmän teke mi -
iin . Myrkkysumakkiköynnök iä F lori

da a keväällä 1992 raivan nut uoma
tai mies joutui iho-oireiden takia käy
mään lääkärissä viikkoa myöhemmin , 
Suomeen palattuaan . Pohjoi -Amerik-
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kaan markustavan kannattaa ehkä käy
dä kasv itieteelli e ä puutarhassa kat
soma sa, millainen tuo melko mitättö
män näköinen , Amerika sa taval·Jinen 
ja kiu allinen pen a on. 

Urushiolia on jonkin verran myös 
mangon ja munuaispuun maitiasnes
teessä, ja näillekin a llergisoituminen 
on mahdolli sta. 
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Sortavalan puuvartisia kori tekasveja - pui tokävelyllä 
vanhassa suomalaisessa kaupungi a 

Sanna Laaka, Kimm o S yrjäne o j a R isto Virtanen 

Laaka, S. , Syrjänen , K. & Virtanen, R. 1992: Sortava lan puuvarti sia koristekas
veja - pui tokävelyllä vanh assa uomalaises a kaupungi sa (Wood y ornamen
tals in Sortavala town , Rep ublic of Karelia , ClS.)- Sorbi fo lia 23(3): 125-130. 

According to observation made in June 1991 , 87 woody ornamental plant 
pecies or culti vars are reported from the town of Sortavala, Republic of Karelia, 

Commonwealth of lndependent State . From the ornament al tree and shrub 
spec ies three phases from different hi torical period can be di tingui hed: 1. 
old , traditiona i o rnamental plants u ed in plantation before 1870, such as 
Caragana arborescens and Syringa vulgaris, 2. plantations e tabli hed during 
the vigorou period of growth of the town in 1870- 1945, e.g. Berberis tlnmbergii 
and Acer ginnala , and 3. new plantation made ince Kare lia was ceded to the 
Soviet Unionin 1945, e.g. Pnmus maackii, Malus baccara and Populus spp. 

Characteristic of the woody plant flora of Sortavala is the mall number of 
conifers among the ornament al tree , the large number of traditionai omarneotai 
plants, (e.g. Syringa spp. , Caragana arborescens, Rosa pimpinellifolia and 
Sorbaria sorbifolia ), the abundance of Populus specie in recent roadside 
pl an ting , and the lack of severa l ornamental hrub which are common in park 
and a lleys in Finland today (e.g. Aronia pp., Potentilla fruticosa and Pinus 
mugo) . 

Sanna Laaka , Helsingin yliopisto, kasl'itieteen laitos, Unioninkaw 44 , 00170 
Helsinki , Kimmo Syrjänen, Turun yliopisto, biologian laitos, 20500 Turku, Risto 
Virtan en, Oulun yliopisto, kasvitieteen laitos, Linnanmaa, 90570 Oulu 

Te imme ke äkuu a 199 1 ka vitieteel
li en tutkimu - j a tutu tumi m atkan 
Laa tokan Karjalaan . Vie timme muuta
man päivän Sortava lan kaupung i a , 
mi ä tutu tuimme kaupung in puu arti-
iin kori te ka veihin. T arkoituk enam

me oli ta rka te ll a miten Sortavalan 
puuvartine n kori teka vilaji to kuva -
taa kaupung in lähihi tori aa. Havain
tomme p ru tuvat paikall a tehtyi hin 
mui tiinpanoihin ja ova t o ak i e pätä -
de lli iä . Toi vomme kuite nkin , e tt ä ha-

ait e mamme 7 puu ani ta laj ia ja la
jiketta ( taulukko 1) oi ivat inno taa 

kaupungi a ierailevia dendrologian 
harra tajia tä de ntä mää n lue tteloa. 

Laa tokan pohjoi rannalla , Karjalan 
ta ava ll a a (ku a 1) ijait evan Sorta

a lan kaupungin kori te puu- ja -pen
a laji to luova t kiinno tavan näkökul

man kaupungin lähimenne i yyteen. 
Pui to- , puutarha- ja ti e nva r i- i tutuk
e t muodo tu at e ri a ikakau illa uo i-

tui ta puu- ja pen a lajei ta (k . myö 
hti & Hämet- hti 1971) jotka ku va -

ta at kuki n aikaan a. Jouko a on jo 
kauan i1jel ä o llei ta pe rinte i iä ko
ri teka eja , kuten iperianhernepen a 
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(Caragan.a arborescen.s) j a piha yreeni 
(Syringa vulgaris) (ks. Räsä nen 1945) . 
Vuosisadan vaihteessa ja sot ien välise
nä aikana Sortavala o li vi lkas kauppa
kaupunki, joka tunnettiin puistojensa 
kauneudesta (Rosberg ym . 1923). Vie
raita puu- ja pensas lajeja istute ttiin run
saast i kaupungin puisto ihin , Kuhav uo
ren ympäristöön (kuva 2) j a yksi ty is iin 
puutarhoihin. Tältä ajanjaksolta (n . 
1870-1945) ovat peräi s in monet Suo
menkin puistoissa y le iset koristeka vit, 
kuten mongolianvaahtera (Acer ginna
la), japaninhappomarja (Berberis thun
bergii) ja unkarinsyreeni (Syringa josi
kaea). 

euvosto liito lle luovutuksen jälkeen 
(v . 1945-) kaupungin puu vart iska vis
tossa on tapahtunut vain vähäisiä muu
tok ia. Pui stot ovat puineen ja pen a i
neen saaneet niukassa hoidossa kehit
tyä omia a ikojaan. Monet istutetut laj it 
ovat villiytyneet ja vakiintuneet puoli
kulttuuripaikoi lle kaupungin ympäris
tö sä, esim. tuomipihlajat (Amelanchi
er pp.) Kuhav uorella (kuva 3). Uu inta 
koristeistutuspolvea edustavat kaupun
g in laitaosien uusi ll e as uma-a lueill e ja 
tie nvarsille i tutetut poppe lit (Populus 
spp.) ja tuohituomet (Prunus maackii). 

Kierros Sortavalan kaupungin ke -
kusta sa Karjalankadun , Raatihuoneen
kadun, Rantakad un , Väi nämöi enka
dun, Vakkolahden j a Kuhavuoren (ku
va 2) tienoilla paljasti monipuo li en 
puuvarti laji ton. Keskustan pihojen 
kori teistutukset, samoin kuin puuta lo
jen einämaa lit, näyttävät olevan peräi-

in sotia ede ltänee ltä aja lta. Pihojen ta
va lli impia koristekasveja ovat piha y
reeni, iperianhernepen as, aitaorapih
laja (Crataegus grayana), terttu e lja 
(Sambucus racemosa), lumimarjapen
sa (Symphoricarpos a/bus), juhannu -
ruu u (Rosa pimpinellifolia), idänka
nukka (Cornus alba) ja pen asangervot 
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KARJALA 
KARELIA 

Ku va 1. Sortavalan kaupunki ijaitsee Karjalan 
Ta avalla a, Laatokan pohjoi rannalla. 

Fig. 1. The town of Sortavala is located at the 
northero end of Lake Ladoga, Republic of 
Karelia. 

(Spiraea pp.). äi tä aitaorapihlaja ja 
idänkanukka mui tuttavat vanhoi ta 
a umu ten ijoi ta läpi Laatokan Karja
lan . 

Pen a aidoi a ja katujen reunai tu
tuk i a on aitaorapihlajan Ii äk i käy
tetty muitakin orapihlajalajeja kuten 
i o-orapihlajaa (Craraegus submollis), 
iperianorapihlajaa (C. sanguinea) ja 

mahdolli e ti pyöröliu kaorapihlajaa 
(C. laevigata). Elf ingin ( 1897) mu-
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SORTAVALA 
" >< " puistoistutus - plantations 

-+-+- rautatie - railway 

~ kallioita - cliffs 

,..,..,..., ranta - lake shore 

• • • • • kävelyreitti - our route 

200 m 

Kuva 2. Kartta Sortavalan kaupungin keskusta ta . Kulkemamme reitti on osoitettu pi steviivalla. 

Fig . 2. A map of Sortavala Town Centre. Our route i indicated by the dotted Iine. 

kaan Sortavalassa ja lähia lueilla ovat 
ka vaneet myö i o-orapihlajan lähilaji 
C. mollis ja tylppälehtiorapihlaja (C. 
monogyna) . 

Uusia, neuvostovallan aikai ia istu 
tuk ia Sortavala a ei ole kovin paljon . 
Uu ien teiden var illa ja lähiöiden i tu
tuk issa on käytetty koivuja (Betula 
pp.), marjaomenapuita (Malus bacca

ta), päärynäpuita (Pyrus communis) ja 

erityisen run aa ti erilai ia poppe leita. 
Mu tapoppe li (Populus nigra) lienee 
ylei in i tutuksissa käytetyistä poppeli
lajei ta. Pal amipoppe li (P. balsamife
ra) näy ttää yleistyneen istutuksi ssa 
vasta viime aikoina sillä havait imme 
lähinnä nuoria puita. Monet uu i ta is
tutuk i ta li e nevät paikalli s ten asukkai
den lähiympäri tön puutarhoista siirtä
miä yk ittäi iä puita tai pen aita, mm. 
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Taulukko 1. Sortavalassa kesäkuussa 199 1 havai tsemamme puuvartiset koristekasvit ja arv io 
niiden y le isyydestä Sortavalan kaupungin a luee lla. Lajinimistö on Hämet-Ahdin ym. ( 1989) 
mukainen. Arvioimme lajien yleisyyden seuraavast i: 1 = harvinainen, 2 = melko yleinen , 3 = 
hyvin y leinen. 

Table 1. The woody ornamental species we saw in the town of Sortavala, Republic of Karelia, 
CIS, in June 199 1, and thei r frequencies. The species names are according to Hämet-Ahti et al. 
(1989). Frequency : 1 = rare, 2 = rather common, 3 = very common. 

Abies sibirica, siperianpihta 1 
Acer platanoides, metsävaahtera 3 
A. p/atanoides 'Schwedleri' , verivaahtera 1 
A. ginnala , mongolianvaahtera 2 
A. negundo, saami vaahtera 1 
Aescu/us hippocastanum, hevoskas tanj a 1 
Alnus glutinosa, tervaleppä 2 
A. incana, harmaa leppä 3 
Amelanchier spicata , isotuomipihl aja 2 
A. lamarckii, rusotuomipihlaja 1 
A. ovalis , euroopantuomipih laja 2 
Berberis vulgaris, ruostehappomarj a 1 
B. thunbergii, japaninhappomarja 2 
Betula pendula , rauduskoivu 3 
B. pubescens, hieskoivu 3 
Caragana arborescens, s iperianherne-

pensas 3 
Cornus a /ba, idänkanukka 3 
C. a/ba 'S ibirica', korallikanukka 2 
Cotoneaster integerrimus, kalliotuhka-

pensas 1 
C. /ucidus, kiiltotuhkapensas 2 
Crataegus grayana, aitaorapihlaja 3 
C. /aevigata, pyöröliuskaorapihlaja 1 
C. submollis, iso-orapihl aja 1 
C. sanguinea, s ipe rianorapihlaja 2 
Euonymus europaeus, euroopan-

sorvar in pensas 1 
Fraxinus exce/sior, saarni 1 
Junip erus communis, kataj a 2 
Larix sibirica, siperianlehtikuusi 2 
Lonicera caerulea, s inikuusama 2 
L. tatarica, rusokuusama 2 
L. xylosteum, lehtokuusama 2 
Ma lus baccata, marjaomenapuu 3 
M. domestica , tarhaomenapuu 3 
Philade/phus coronarius, pihajasmi ke l 
Physocarpus opulifolius, heisiangervo l 
Picea abies, kuusi 3 
Pinus cembra subsp. sibirica, s iperian-

sembra 1 
P. sylvestris , mänty 3 
Prunus cerasus, hapankirs ikka 2 
P. domestica subsp. domestica, luumupuu 1 
P. padus, tuomi 3 
P. maackii , tuohi tu om i 2 

Populus alba, hopeapoppeli 
P. balsamifera, pal sam ipoppel i 
P. suaveolens, tuoksupoppel i 
P. /aurifolia, laakeripoppeli 
P. x berolinensis, ber li ininpoppeli 
P. ' Rasumowskiana' , ruhtinaanpoppeli 
P. nigra, mu tapoppeli 
P. tremula , haapa 
Pyrus communis, päärynäpuu 
Quercus robur, tammi 
Ribes a/pinum, taikinam arja 
R. nigrum mustaherukka 
R. rubrum, punaherukka 
R. uva-crispa karviainen 
Rosa acicularis , karjalanruusu 
R. dumalis , orjanruusu 
R. g/auca, punalehtiruusu 
R. majalis, metsäruusu 
R. pimpinellifolia, juhannu ruusu 
R. rugosa, kurttulehtiruusu 
Salix aurita , virpapaju 
S. caprea, raita 
S. cinerea, tuhkapaj u 
S. pentandra halava 
S. x rubens , kujapaju 
S. 'Sibirica', hopeapaju 
S. phylicifolia, kiiltopaju 
Sambucus racemosa , terrtuselja 
S. nigra, mustaselja 
Sorbaria sorbifolia vi itapihlaja-angervo 
Sorbus aucuparia, kotipihlaja 
S. hybrida, suomenpi hlaja 
Spiraea ' Billiardii', ru opajuangervo 
S. x rosalba, purppura-angervo 
S. chamaedryfolia, idänvirpiangervo 
Symphoricarpos a/bus , lumimarja 
Syringa josikaea, unkarin yreeni 
S. x henryi, puisto yreeni 
S. vu/garis, piha yreeni 
Thuja occidentalis , kanadantuija 
Tilia cordata , met älehmu 
T. x vu/garis, pui tolehmu 
Ulmus glabra vuorijalava 
Viburnum lanrana, villahei 
V. opu/us, koiranhei i 

2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
l 
3 
2 
2 
2 
l 
2 
l 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
l 
3 
3 
2 
2 
l 
2 
2 
2 
1 
3 
l 
1 
3 
1 
2 
2 
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Kuva 3. Tuomipihlajat ovat vakiintuneet puolikulttuurikasvupaikoille Kuhavuoren ympäristössä. 
Kuvassa taaempana pyöreämpilehti sen isotuomipihlajan (Amelanchier spicata) oksa, etuala lla 
euroopantuomipih laja (A. ovalis), jonka lehtil ai ta on isohampainen. 9.VI.I991. - Va lokuva 
Kimmo Syrjänen. 

Fig. 3. Amelanchier species are naturali zed in the secondary vegetarion around Kuhavuori in 
Sortava la. ln the bac kground a branch of A. spicara with a lmo t entire, rounded leaves, and in 
front A. ovalis with toothed leaf margi n . 9 June 1991 .- Photograph Kimmo Syrjänen. 

siperianhernepensaita, suomenpih lajia 
(Sorbus hybrida) , villahei siä (Vibur
num lantana) tai he is iangervoja (Phy
socarpus opulifolius). 

Poppeleiden ja koivujen lisäksi pui s
tolehmus (Tilia x vulgaris) ja met ä
vaahtera ( Acer platanoides) ovat Sorta
valas a tava ll i ia pui stopuita . Tammi 
(Quercus robur), tuomi ( Prunus pa
dus), hopeapaju (Salix ' Sibirica '), met-
älehmus (Tilia cordata) ja saarni (Fra

xinus exce /sior) esi intyvät paikoitellen . 
Huldenin (1941) mukaan saamen luon
tainen levi nne isyy alue e i aivan ulotu 
Laatokan pohjoi srannikolle. Saarnea 
on kuitenkin perintei sesti käytetty ko
ri tei tutuksi sa Laatokan ympäri tö -
sä (Elfvi ng 1897 Räsänen 1945). Met-

sä lehmuk en luontainen lev inneisyys 
ulottuu saarnea pohjoisemmaksi (ks . 
Hulten 1971 ). Metsä lehm us onkin ylei
nen luonnonvaraisena Sortavalan ym
päri tön lehtometsissä. Koristeistutuk
sissa havaitsimme niukkoina mongoli 
anvaahteraa, verivaahteraa ( Acer plata
noides ' Schwedleri ') ja vuorij alavaa 
(Ulmus glabra) . Viimeksi main ittu 
e iintyy Sortava lan lehtokeskuksen 
alueella harvinai sena luonnonvaraise
nakio (Hje lt 1902). 

Sortavalan istutuk issa on käytetty 
havupuita huomattavan vähän. Tavalli 
si mpia vieraita havupuulajeja ovat si
perianpihta (Abies sibirica) ja siperian
lehtikuu i (Larix sibirica), joitaka vaa 
Kuhavuorella pikku metsikkönäkin , se-
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kä si periansem bra ( P inus cembra 
sub p. sibirica). Van hoi ssa pui toi stu 
tuk i a on muutamassa paika sa kana
dantuij aa (Thuja occidentalis) . 

Kaupung in kesku stan aluee ll a on 
run aasti mata lia puutaloja, joita ympä
rö ivät puu tarha t. Pensasaitojen j a kori s
te istutusten lisäksi puu tarhois a kasva
tetaan marj a- j a hedelmäkasveja. He
de lmäpuista y leis impiä ovat omena
(Malus domestica), päärynä- ja luumu
puut ( Prunus domestica subsp. domes
tica). Elfv ing in (1 897) mukaan Sorta
va lassa on ka vate ttu myös krii kunaa 
(P. domestica subsp. insititia), mutta 
huono lla me nestykse ll ä. He rukat (Ri 
bes nigrum ja R. rubrum) sekä karviai
nen (R. uva-crispa) ovat tyypi lline n nä
ky ka upung in vanho illa pihamaill a. 

Sortavalan pui sto ista puuttu vat mo
net Suome n ka upungeissa nykyään ta
vanomaiset kori stepuut j a -pensaa t, ku
ten aroniat ( Aronia spp.), pensashan
hi kk i (Potentillafruticosa), jasmi kkeet 
(Philadelphus pp.), vuorimänty (Pinus 
mugo) ja japaninmarj akuu i (Taxus 
cuspidata). ämä lie nevät ylei ty neet 
suomalaise a viherrakentami sessa 
vasta viime vuo ikymme ninä. 
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Ki itämme Suomen ja euvostoliiton välistä 
Tieteelli -teknilli tä yhteis työvaltuuskuntaa 
taloudellise ta tue ta. 
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Pensasmainen hieskoivun muoto Tallinnassa 

He ldu r Sander 

Sander, H. 1992: Pensasmainen hieskoivun muoto Tallinnassa. (S hrubby form 
of downy birch in Tallinn, E tonia) . - Sorbifolia 23(3): 131 - 132. 

In 1979, A Il ves described a hitherto unknown shrubby form of downy birch 
(Betula pubescens Ehrh. "f.jruticosa A. IIv." nom. inval.) in E tonia. Since then 
this birch form has been in cultivation in the Luua nursery. ln 1980, six bushes 
were planted in Tallinn. These hrub are de cribed by the author as they were 
in October, 1991. 

Heldur Sander, Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinna Botaanikaaed, K/oostrimet
sa tee 52, 200 019 Tallinna , Estonia 

Virosta löydettyä ja Alfred Ilveksen 
( 1979) kuvaamaa hieskoiv un pen as
mai ta muotoa (Betula pubescens Ehrh. 
"f. fruticosa A. Il v."; nimeä ei o le jul
kai s tu pätevä ti , joten si tä e i pidä käyt
tää - toim . huom.) on ka vatettu pal
jon Luu an taimitarhassa A . Il vek en 
johdolla. Tallinnassa kasvaa JUri E lli 
kun ( uull.) mukaan vain yhde ä pai
kassa Kosen es ikau punki a luee lla Puh
kekodukatu 6 1 :n edes ä, kuus i pe n as
ta. ämäkin pen aat ovat Luua lta , ja ne 
ovat Kaa re l Kess le rin keväällä 1980 i -
tuttamia. Yhde ätoi sta vuodes a ne 
ovat ka vaneet kauniinmuotoi ik i pen-
aik i, ulkomuodoltaan kuitenkin jo -
a in määrin eril ais iksi. Seuraava a 

pen aiden mitat ja lyhyt kuvau s jokai
e ta erik een ( 19.10. 1991). 

1. Korkeu 2,5 m, latva n ke kimääräi 
nen levey 1 ,6 m. Pen aan tyven muo
do taa kaksi pak umpaa haa raa, joiden 
ympäry mitat ovat 29 ja 20 cm. 

2. Korkeu . 2,8 m, latvan ke kimääräi
nen levey 3,0 m. Tyve tä kuu ihaarai
nen , haarat hentoja, niiden läpimitta on 
1-3 cm. 

3. Korkeus 2,6 m , latvan ke kimääräi
nen levey 3 5 m. Tyvessä kolme pak-
umpaa haaraa, joiden ympäry mitat 

ovat 72 37 ja 57 cm. 

4. Korkeu l 7 m latvan ke kimääräi
nen Ie ey 3,2 m. Tyve ä kaksi pak-
umpaa haaraa , joiden ympäry mitat 

ovat 35 ja 32 cm. 

5. Korkeu 1,75 m, latvan keskimääräi
nen leveys 2,5 m . Tyveltä kuu ihaarai 
nen , haarat hentoja. 

6. Korkeu 1,5 m. Tyve ä vii i me lko 
paksua haaraa , joiden ympärysmitat 
ovat 18, 16, 16 15 ja 10 cm. 

Jopa nä iden kuuden e imerkkipen
aan peru teella voi väittää että nämä 
iemene tä 1 i ätyt pen aat voiva t olla 

ulkomuodoltaan hyvinkin vaihte levan
näköi iä. iiden jouko a vo i e rottaa 
kolme eri lai ta muotoa: 

1. Tyve tään uhteelli en pak uhaarai
nen (rungon alut?) pen as, jonka ok at 
haarautu at tietyllä korkeudella leve
äk i, paikoin jopa maanpinnan uhteen 
vaaka uorak i ok i tok i. Ok at voivat 
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Kuva 1. Pensasmainen hieskoivu Tallinnan Kosessa. Oikealla kirjoittaja. - Valokuva Penni 
Alanko 26. VII.I991. 

Fig. 1. Shrubby downy birch in Tallinn, Estonia. The author on the right. - Photograph Pentti 
Alanko. 

käyristyä ja olla hyvin tiukasti toi siin a 
kietoutuneita. Pensaat ovat melko ma
talia. Parina viime vuotena ovat verso
jen kärjet alkaneet hieman riippua. 

2. Tyvestään hennon monihaarainen 
pensas, jonka latva on suppilonmuotoi 
nen. Haarat (oksat) suuntautuvat terä
vässä kulma sa ylöspäin. Nämä pensaa t 
ovat kasvultaan hieman edellis tä tyyp
piä korkeampia. Parina vi ime vuotena 
versojen kärjet ovat alkaneet hieman 
riippua. 

3. Li äk i on edellämaini ttujen vä li
muotoja. 

Olen sitä mieltä, että tällaista hies
koivun muotoa voi i vihera1uei1la käyt
tää enti tä enemmän. Onhan e miellyt
tävää vaihtelua muille kotimai ille pen-
aille. (Kirjoittajalta on aatavi lla tä

män koivumuodon iemeniä.) 

Kirjallisuutta 

live , A. 1979: Sooka e (Betula pube cen 
Ehrh.) liigi i e ed vormid.- Met amajan
du 1979:77- 86. 
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Atsaleoita Suomenkin puistoihin -jalostus alkaa 
la jiristeyty ksillä 

Anu Yäinölä 

Yäinölä , A. 1992: Atsa leoita Suomenkin puistoihin - jalostus alkaa laj iristey
tyksillä. (Azaleas for Finnish parks - Breed ing work starts with interspecific 
crosses.)- Sorbifolia 23(3): 133-142. 

Interspecific c rosses were made in 262 different combination of deciduous 
azaleas to create winter hardy varieties for northern climates. The work was done 
at the University of Helsinki , Department of Plant Breeding 1988-89. As the 
sources of hardine s we used hardy individual of the species Rhododendron 
canadense, R. japonicum, R. lutewn and ome hybrids as seed parents. Pollina
tors were represented by 15 specie and everal hybrid of Finnish as well a 
Swedish and Minnesotan origin. The ucce of the cros e were measured by 
the ability to produce seed, by the germinability and by the urvival of seedlings 
in the first year. 

Anu Väinölä , Helsingin yliopisto, Kasvibiologian laitos, Kasvinjalostusosas/o, 
Viikki , 00710 Helsinki 

Atsaleat 

Atsaleat kuuluvat kanervakasvien hei
mon (Ericaceae) Rhododendron- u
kuun, joka on yksi suurimpia kasvisu
kuja. Suvu sa on yli 900 lajia, joi ta 
lähe 80 on atsaleoita. Linne (Lin naeu 
1753) nime i atsaleat omaksi uvuk
seen ja erotti ne alppiruusuista heteiden 
lukumäärän perusteell a: at aleoilla vii
si, alppiruu uilla kymmenen. Sittem
min lajeja löytyi Ii ää, eikä heteitä aina 
ollutkaan vii i tai kymmenen, joten 
luokitteluperusteita piti muuttaa. Su
vun tak onomiaa on Linnen jälkeen 
muutettu moneen kertaan ja nykyi sin 
käytö ä olevan luokinelu n mukaan at-
aleoilla tarkoitetaan niitä Rhododen

dron- lajeja, jotka eivät kuulu pienileh
ti iin , suomulli iin (lepidote) eivätkä 
suu ril eht i iin, uomuttomiin (elepido
te) alppiruu uihin. At a leat on hyvin 

monimuotoinen ka viryhmä. Siihen 
kuuluu ekä ruukkukasveina käytettyjä 
ainavihantia lajeja että pihakasveina 
kasvatettu ja lajeja, joista osa on le hten-
ä va ri tavia eli kesäv ihantia, osa aina

vihantia. Li äk i on ns. talvivihreitä la
jeja joilla osa lehdi tä säi lyy vihreinä 
yli talven. 

At aleat eivät yleen ä ole yh tä vaati
via maaperän uhteen kuin a lppiruu ut, 
ja ne ke tävät myö paremmin tuulta. 
Ke ävihantia lajeja pidetään myös il
ma tolli e ti ke tävinä, illä niitä e i 
haittaa kevätaurinko joka kuivattaa ai
navihantien pensaiden lehti ä . Kirk
kaanväri ine kukkineen ne ovat näy ttä
viä puutarhaka veja, ja niiden kori te
arvoa Ii ää ielä lehtien kirka yysvä
rity . 

Pihaka veina käytetään sekä luon
nonlajeja että nii stä jalo tettuja hybri-
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Kuva 1. Suurin osa kesävihannista at aleoi ta 
kukkii ennen lehtien puhkeamista. Kuvassa 
perhoatsalea (Rhododendron vaseyi).- Valo
kuvat Anu Väinölä. 

Fig. 1. Most deciduous aza leas bloom before 
their leave break. Rhododendron vaseyi. -
Photographs Anu Väinölä. 

deitä: nimettyjä lajikkeita sekä ni
meämättömiä ri steymiä. Ulkona ka va
tettavat atsa leat ovat tavallisesti keski
kokoisia, py tykasvuisia pensaita, joil
la on korkeutta yleensä metri tai puoli
toista. Suurin osa lajeista on kotoisin 
pohjoiselta pallonpuoliskolta, Itä-Aasi
a ta tai Pohjoi -Amerikasta. Yksittäi -
ten lajien alkuperäisiä kasvupaikkoja 
on myös Mu tanmeren alueella ja Hi
malajalla (S tevenson 1930). Lajei ta 30 
on kesävihantia, loput 50 ovat Kaak-
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koi -Aasiasta kotoisin olevia a inav i
hantia lajeja (Leach 1961 ). 

Atsaleat kukkivat keväällä, monet la
jit ennen lehtien puhkeami ta. Kukat 
voivat muodo taa jopa 30 kukan terttu
j a verson latvaan. Kahta tetraploidia la
jia lukuunottamatta kesävihannat lajit 
ovat diploideja (2n=26) (Janaki Ammal 
ym. 1950). 

Tavoitteena suomalainen lajikkeisto 

Ke ävihantien atsaleoiden jalo tus 
a loitettii n Suomessa Helsingin yliopis
ton kasvinjalo tustieteen laitok elia 
vuonna 1988. Lähtökohtana jalo tu oh
jelmassa on kolme eikkaa, jotka puol
tavat näiden ka vien jalo tusta Suo
me a: ulkomaiset lajikkeet eivät ole 
meillä riittävän talvenkestäviä Suo
me ta löytyy kestäviä ka viyk ilöitäja
lostuksen peru taksi ja Suomen hapan 
maaperä o eltuu hyvin kanervaka vi
en kasvattami een ( o ukainen & Ti
gerstedt 1988). 

Tärkeimpänä ja en i ijai ena tavoit
teena jalostusohjelma a on talvenkes
tävyyden parantaminen. Talvenke tä
vyys ei tarkoita yksinomaan kovien 
pakkasten ja alhai ten lämpötilojen ie
tokykyä mikä ekin on tärkeää, vaan 
siihen isältyy koko talvi-ilma ton ke -
täminen. Ka i jonka voidaan kat oa 
olevan talvenke tävä, e lviytyy kaiki -
ta talven ille aiheuttami ta stre sei tä 
ilman vaurioita. Se lopettaa kasvun aja 
alkaa karai tua ajoi a. (Graham & 
Mullin 1976, Moe & Pelien 1986). 

uorena kaikki alppiruu ut ja eten
kin at aleat ovat arkoja alhai ille läm
pötiloille ja va ta 4-6 vuoden iä ä ne 
aavurtavat lopulli en ke tävyyten ä, 

joten ke tävimmätkin lajit ja lajikkeet 
kär i vät nuorina ko i ta pakka ista. 
Kun ne ka a at uuremmik i ja nii ä 
on enemmän puutunutta olukkoa ne 
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kestävät paremmin kylmyyttä j a kui
vuutta (Bowers 1936). 

Kestävimpänä at a lea lajina pide tää n 
use in kanadanatsaleaa ( R. canadense), 
joka on kotoi s in Kanadan itäranni ko lla. 
Alanderin ( 1978) mukaan s itä voidaan 
viljellä Etelä-Ruots ia pohjoi sempana
kin , mikä tarkoittanee Tukholman poh
jois puoli s ia a lueita e li Etelä- ja Keski
Suomen leveysastei ta . A lander luottaa 
myös pui s toatsa leaan ( R. japonicum) ja 
kuivuuttakin kestävään , eurooppalai
seen kelta-atsa leaan (R. luteum). ä itä 
ka ikkia kasvate taan myös Suomes a, ja 
ne ovat niitä harvoja atsalea lajeja , joil 
le on annettu suomenkie line n nimi . 
Toi s inaan myös R. roseum mainitaa n 
ka ikkein kestävimmäks i. Sillä e i ole 
suomenkieli s tä nimeä, eikä s itä lie ne 
tää llä edes viljelty. Kanadan Nova Sco
tiassa, jossa lä mpötil a vuosina 1974-84 
lask i alimmi ll aan -25 "C: een , Cra ig 
( 1987) suositte lee kes täv in ä myös laje
j a R. bakeri, R . ca/endulaceum ja ku
ningasatsa lea (R. schlippenbachii). 

Ristey tysvanhe mpi a valittaesa ei 
kuitenkaa n riitä tieto s iitä , e ttä laji on 
kestävä , vaan on myös löydettävä kes
tävät yk ilöt. Suomessa kestäv iä y k i
lö itä, jotka ovat se lvinneet mm . kylmi -
tä ta lvis ta 1984/8 5 ja 1986/87, löytyy 
sekä joilta kin yksi tyisiltä pihoilta että 
suure mm assa m äärin kasvitieteellisistä 
puutarhoi sta, Must il an a rbore tumi ta j a 
He i ing in kaupung in pui stoi s ta. 

Risteytymise teistä 

Kasv il ajien vä li s iä ri steym ä iemen iä 
y ntyy me lko y le i e ti , mutta nä m ä jo

ko eivät idä , ko ka ovat tyhjiä ta i a lkiot 
eivä t ole kehittyneet, tai s ie me ni tä ke
hittyy e linkyvy ltää n he ikkoja ka veja. 
Tä mä aattaa johtua ri teytettyjen laj i
en geenien e päedulli i ta yhte isvaiku
tuk i ta tai ruman geeni e n ja toi e ta 
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lajista pe rä is in olevan oluliman yh
teen opimattomuudesta. Luonteen
omai ia va ikutuksia ovat le htivihreän 
osittainen tai täyde lline n puuttuminen , 
ns . geneetti set tuumorit e li ka svaimet 
sekä kääpiökasvuisuus. (Humphries 
198 1) 

Joidenkin tak onom isesti toi s illeen 
kaukaisienkin lajie n välillä ri s teyty
mi se teet voivat olla heikkoja, ja mo r
fologisesti hyv inkin e rilai set lajit voi
vat tuottaa keskenään osittain fertiilejä 
j ä lke lä is iä, kun taa toi set lä heiset lajit 
tai saman laj in e ri populaatiot e ivät ri s
teydy ke ke nään (Stebbins 1958, Ho
genboom 1975). 

Ste bbins in (1958) mukaan ri steyty
mi se teet puuvarti s te n laj ien välillä 
ovat heikompia kuin ruohova rti s illa , 
jois ta taas monivuoti set ri steytyvät 
muiden lajien kanssa yksivuotisia hel
pommin. Rhododendron-lajien vä li set 
ri stey tym ise teet ovat usein var in 
heikkoja ja laji t saattavat ri steytyä kes
kenään luonnossakin . Monet lajit ovat 
ä ilyneet puhtaina ulkoi sten ris teyty

mi sestei den ansiosta . Tä llai s ia ovat 
mm . sopeutuminen ti e ttyyn lä mpöti
laan tai korkeuteen, m aa n happamuu
teen, valo-oloihin tai kosteuteen jne. 
At a leoi ll a e ri tak onomisiin sektioihin 
kuuluvien laj ie n vä li set ri steyty kset 
ovat joko vaikei ta tai mahdottomi a 
(Kho & Baer 1970, William s ym. 
1985). 

Toi illeen etäistä uku a olevien laj i
e n väl i is tä ri teytyk i tä ynty neet s ie
menet ovat u ei n tyhjiä iemenet e ivä t 
idä tai irkkataimien ka vu py ähty y ja 
taimet kuole at nuorena. Itäm ine n on 
heikkoa, alle 1 9'.:, kun se it e pöl y ty -
iemenillä o n noin 20-35% ja lajin i
äi i tä tai hteen opivi ta lajie n väli

s i tä mutta ryhmien i äi i tä ri teytyk
i tä peräi in o le illa iemenillä vo i ol

la 50 9'.:. (Wi lliam ym. 1985) 
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Taulukko 1. Vuo
s ina 1988 ja 1989 
tehdyt atsalearis
teytykset: 
+ tarkoittaa on
nistunutta ristey
tystä , josta saadut 
siemenet itivät 
- ei saatu itävää 
siementä. 

Table 1. Azalea 
crosses made tn 

1988-89: 

:~ 
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+ = seeds germ i
nated 

Yksilöitä 2 4 5 14 9 1 2 1 1 1 4 3 5 1 2 

- =no germi
nation . 6 

8 
5 

LAJIT 

R. canadense 
R. japonicum 

R. lweum 

+ + + + + - - + + - -
- + - + + - - + - - - - -
- + - + + - - - - - - - - -

RISTEYMÄLAflT JA -LAflKKEET 

Gandave nse-laj ikkeet: 

2 ' Bouguet de Flo ra' 

1 'Coccinea speciosa' 

5 ' Dr. Ch . Baumann ' 

1 ancy Waterer ' 

1 ' Pallas' 

1 ' Unique ' 

2 keltainen hybr. 

2 oranss i hybr. 

2 R. x fraseri 

2 R. x kosrerianwn 

4 Molli s-hybr. 

3 Rusti ca-hybr. 

1 orma ' 

1 hybr. 82 

Atsaleanjalostusprojekti 

Helsingin yliopiston kasvinjalostu tie
teen laitoksen jalostusohjelma sa teh
tiin vuonna 1988 279 ja vuonna 1989 
220 ri teyty tä, jois a käytettiin yh
teensä 262:ta eri lai ta yhdi telmää 
(taulukko 1). Emopen aat kasvoivat lä 
hinnä Hei ingi ä ja Mu tilan arbore tu 
mi s a, iitepölyä saatiin Ii äk i Ruot-

- - - - + 

- - + 

- + - - + 

- - + 

+ + 

- + - + + - - - + - + 
- - + 

i ta ja Minne ota ta 
käytettiin kanadanat aleaa , pui toat a
leaa ja kelta-at al eaa ekä Gandaven-
e- Ko terianum ja Molli -hybridejä. 

Pölyttäjinä käy te ttiin 15 :ttä lajia ja 
u eita h bridejä. Ri teyty te n onni tu
mi ta mitattiin iemene ntuonokyvyllä, 
ieme nten itä ydell ä ja taimien elin

kelpoi uude lla. 
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2 3 

+ - + - + 

+ - + - - + 

- - + + + -

+ + + + + + + -

+ - - + 
- - + - + 

+ 

+ 

l tsepölytykset 

Eri Rhododendron- lajien vä lillä on 
eroavuuk ia itsepölytyk en onni tum i-
en uhteen . Monet lajit ovat it efertii

lejä,jajotkut lajit tuottavat it epölytyk
e llä täysin elinkelpoisia iemeniä toi 
illa taas esiintyy häiriöitä s iitepölyn 

itämi essä ja iementen kehityk e ä. 
Monilla kasv ilaje illa on geenien ää-

- + - -
+ - -

+ + + + + 

+ + 

1 2 4 

- + 

- - - + 

- - - -

+ 
- - - + 
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1 

+ + + + 

- + + + 

- + - -

tel e mä järje telmä it epölytyk en e tä
mi ek i. Alppiruu ujen suvus a näi ll ä 
iitepölyn itämi en e tävillä S-all ee

leilla ei pitäi i olla merkitystä s illä 
mm. Kaulin ym. ( 1986) tekemi sä tut
kimuk i a iite pöly kyllä iti , mutta 
u e immi a tapauk i a iemenaihe ei 
hedelmöittynyt. Yamaguchi ( 1980) on 
löytänyt u u ta a inaki n kak i it e te-
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riili ä laj ia, mutta näiden lajien kohda lla 
syy tä e i kuitenkaan o le tarkemmin tut
kittu. 

Nyt suoritetussa tutkimuksessa itse
pölytyksiä tehtiin kaikille kolme lle 
emona käytetyll e lajille sekä suurim
malle osalle emoina käytetyi stä lajik
keista ja ri steymis tä . Itsepölytyss ie me
ni ä saatiin kanadanatsa leas ta ja ke lta
atsaleasta sekä Gandaven e- lajikkeesta 
' Bouquet de Flora ' . Itsepölytety istä la
jikkeista ' Pall a ' e i tuottanut siemeni ä 
eikä' ancy Watererin ' s iitepölyllä pö
Iytettäessä saa tu sen kummemmin itse
pölytys - kuin muitakaan s iemeniä. La
jeista puistoatsa lea osoittautui itseste
riiliks i. 

Lajien väliset risteytykset 

Kaikk i kolme e mona käy tettyä lajia ka
nadan-, pui to- j a kelta-atsa lea ovat fer
tiil ejä e li saman lajin s iite pölyll ä pöl y
tettäessä ne tuottivat itävää siementä ja 
jälkeläi et olivat moitteettomia . Kun 
risteytettiin pui to- j a kelta-atsalea ke -
kenään , saati in varmemmin ja enem
män s iemeni ä, kun pui stoatsa lea o li 
emona. 
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Kuva 2. Rhododendron 
Molli s-hybridi t (kuva -
sa) muistuttavat kovasti 
pu istoatsaleaa (Rhodo
dendron japonicum), 
joka oli yks i ri steyty -
ohjelm an tärkeimmistä 
lajei ta. 

Fig. 2. Rlwdodendron 
Molli hybrids closely 
re emble R. japonicum, 
which was one of the 
most important pecies 
of the breeding pro
gram. 

Risteyty kokeista, jois a tetraploidia 
kanadanatsaleaa käytettiin pö lyttäjänä 
ja muita lajeja tai lajikkeita emona, ei 
saatu s iementä, mutta osa vastakkais
suuntai i ta risteytyk i tä tuotti hyviä 
jälkeläi iä vaikka o a nii tä kuolikin 
en imm äi en ke än a ikana. Syytä ii 
hen, että kanadanat alea ei py tynyt 
tuottamaan siementä pölyttäjänä käy
tettäe ä ei nyt tutkittu. Sen kukat ovat 
kuitenkin hyvin pie ni ä ja emit lyhyitä, 
eikä lyhytemi en Rhododendronin ii
teputki y leen ä ehdi ka vaa pitemmällä 
emillä tarpeeksi pitkälle ennen kukkien 
lakastumi ta (Kho & Baer 1973). Wil
liamsin ja Rou en ( 1988) mukaan ri s
teytykset on ni tuvat parhaiten , kun ris
teytettävien ka ien emit ovat yh tä pit
kiä. Kanadanat alea kuuluu eri tak o
nomi een ektioon kuin muut emona 
käytetyt pen aat. Korealai et Hwang & 
Yeam (1988) ja Lee ym. (1989) ovat 
myö tutkineet at alea ektioden isäi-
iäja niiden äli iä ri teytyk iä. ar a 

molemmi a tutkimuk i a ektioiden 
i äi et ri teytyk et tuottivat yleen ä 
iemeniä kun taa ektioden väli ten 

ri teyty ten hedelmälli yy oli heikko 
tai olematon . 



SORBIFOLIA 23(3) 1992 139 

Taulukko 2. Ri stey tykset, joissa pölyttäjä tuotti siementä vain kanadanatsalean kans a. Isän li säksi 
mainitaan pölytetyt kukat, saad ut siemenkodat, itäminen (hyvä= yli 40%, huono= alle 20%). 

Table 2. A:alea crosses in which seeds resulted with R. canadense as the eed paren t. umbe r of 
pollen source parent , no. of pollinated nowers, no. of ripe cap ule and germina tion. Germination 
'hyvä'= good (over 40%), ' huono '= bad (u nder 20%). 

isän no 1 no. of isä 1 pollen source kukat / no. of flow- kodat 1 no. of itäminen 1 
pollen source ers polli nated ripe capsules germination 

88 albrec/uii 
11 3 albrechrii 

10 canadense 
II canadense 

13 Pallas 

143 schlippenbachii 

126 vaseyi 
129 vaseyi 
146 vaseyi 

141 nudipes 

96 
yedoense var. 
poukhanense 

Omi a kokei sani monet lajit , jotka 
eivät tuottaneet iementä muiden emo
jen kans a, onni tuivat tetraploidin ka
nadanat alean pölyttämi e ä niin, että 
yntyi siemeniä , vaikkakaan s uurin o a 

näistä hybridi iemeneri s tä ei itänyt 
(tau lukko 2). äistä lajeista pe rhoatsa
lea (R. vaseyi) kuuluu amaan Rhoda
ra- ektioon kuin kanadanat alea. R. a/
brechtii ja kuningasatsalea kuuluvat 
toi een ektioon Sciadorhodion, R. ye
doense var. poukhanense eri ala ukuun, 
ja R. nudipes on pienilehtinen , ainavi
hanta alppiruu u. 1930-luvulta -80-lu
vulle a ti Rhododendronit luokiteltiin 
brittiJäi en Balfourin mukaan arjoihin, 
ja tä ä luokituk essa R. a/brechtii oli 
ama a arjas a kanadanat alean kan -
a. ämä vii i lajia ovat oletenava ti 

emoina käytetyille Pentanthera- ekti
on pui to- ja kelta-arsalealle vielä kau
kai empia ukulai ia kuin kanadanat a
lealle. Perho- ja kuninga at aleaa ei ole 
ko kaan aikai em minkaan onni tuttu 

13 
20 

4 
8 

20 

15 

15 
13 
15 

5 

8 

3 hyvä 
20 huono 

2 hyvä 
4 hyvä 

3 hyvä 

8 ei idä 

1 ei idä 
2 ei idä 
6 ei idä 

4 ei idä 

2 ei idä 

ri teyttämään muiden lajien kans a 
(Aiander 1982, Prince 1982, Johans on 
1984); nyt niillä pölyte ttäe sä saatiin 
siemeni ä jotka eivät itäneet. Lajikkeis
ta emona kokonaan teriili ' Palla ' 
tuotti pölyttäjänä iementä vain kana
danat alean kan a. 

Tetraploidi R. calendulaceum ri tey
tettynä diploidin lajin kan a tuottaa 
fertiilejä tetraploideja jälkeläi iä, toi-
in kuin kanadanat alea. Jo diploidi 

laji on pölyttäjänä en s iitepölystä toi
mivat hedelmöittäjinä jakaantumatto
mat diploidit iittiö olut. joita on nor
maalin iitepölyn jouko a (Li 1957, 
Galle 1985). R. ca/endulaceum in pöly 
voi aada aikaan en, että hedelmöitet
tävän diploidin at alean munasolun 
kromo omi to kak inkertai tuu diploi
dik i. Sama ilmiö on tavattu myö mm. 
tulppaaneilla, joilla tetraploidit lajik
keet pol eutuvat diploidin ja tetraploi
din lajikkeen äli i tä ri teytyk i tä 
(Kroon & an Eijk 1977). R. ca/endu-
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laceumin kan ssa ri stey tettynä kaikki 
kolme emo lajia tuottivat runsaas ti sie 
meniä , jotka itivät kohtalai sesti . äistä 
pui stoatsa lean ja kelta-atsalean jälke
läi sistä se lviyty i kesän y li noin puole t, 
kanadanatsa lean jä lke lä is istä muutama. 

Rhododendron roseum ei tuottanut 
sie meniä pui sto- e ikä kelta-at alean 
kanssa. Kun sillä pölyte ttiin kanadanat
salean kukkia , saatiin siemeniä kahta 
eri pöl yttäjäyksilöä käytettäessä. Toi 
ne n s iemenerä iti huonosti ja lopu lta 
kaikki taimet kuo livat. Toinen erä iti 
hyv in , mutta vain 14 % taimi sta se lviy
tyi ensimmäisestä kesästä . 

Rhododendron occidentale ei hedel
möi ttänyt kelta-atsa leaa, mutta puisto
ja kanadanatsa leari teytyks istä saatiin 
paljon hyvin itäviä sie meniä . Pui stoat
sa lea n jä lke läi e t o liva t e linke lpoi ia , 
kanadanatsalean jä lke läisistä e i j äänyt 
montaa jälje lle. 

Hämmästy ttävää oli, että puhtaat 
Pentanthera- ek tioon kuuluvat lajit 
kiinanatsalea (R. molle) ja tuoksuatsa
lea (R. viscosum) eivät ri steytyneet sa
maan ektioon kuuluvien lajien ja hyb
ridien kanssa, e tenkin kun kiinanatsa-
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Kuva 3. Risteytys työn 
aikana osa kukista on 
suljettava va lkoi s iin 
ri teytyspusseihin , jot
ka eivät ole kovin ko
risteellisia. Kuvassa 
kelta-atsalea ( Rhodo
dendron luteum ), Kas
vilieteeli inen puutarha, 
Helsinki . 

Fig. 3. During the 
breeding work some of 
the beauty of the 
blooming shrub is 
marred by myriads of 
whjte bags. 

Iea on toi sena vanhempana Ko teria
num-hybrideissä puistoat a lean kan a. 

Risteymälajikkeet hedelmöittä ät lähin
nä vain kantaJajejaan 

Puhtaan lajin kanssa ri teytettynä Ko -
terianum-hybridi tuotti e linke lpoi sia 
j älkeläi iä ainoa taan takai si nri stey tyk
ses ä emon a pui toa t alean kan sa. 
Ri steyty kanadanat alean kan sa o li i 
ilmei e ti myö onnistunut sillä min
nesotalai ista orthern Lights -lajik
keista ' Orchid Li ghts ' on yntynytj uuri 
tällai e ta ri teytyk estä. Sellai ta e i 
nyt tehty , ko ka pen a iden kukinta-ajat 
poikke ivat liikaa toi i taan. Myö va in 
pölyttäjänä käytetyt Knaphill-lajikkeet 
tuottivat jälkeläi iä lähinnä vain yhden 
kantalajin a, kelta-at alean kan a. 
Muiden lajien kan a ri tey tettynä aa
tiin muutamia taimia, jotka kuolivat 
myöhemmi n. Gandaven e-lajikkeet 
tuotti at 1 ana käytettäe ä jälke läi iä 
kaikki en kolmen emolajin kan a, mut
ta eniten illoin kun emona oli kelta-at-
alea. 
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Kuva 4. Risteytyksiä tehtäessä nuppuihin on 
käytävä käsiksi ennen niiden avautumista, jot
ta hyönteiset eivät pääse sotkemaan uunnitel
mia. Kuvassa at alealajike 'Golden Du t '. 

Fig. 4. When making ero ses one has to work 
with unopened bud to avoid pollina ting in
sects poiling one's pian . Rhododendron cu l
tivar 'Golden Du st '. 

Kelta-atsalea sopii hybridien pölyttäj ä k
si 

Lajien li säks i emoi na käytettiin myö 
kestäviksi todettuja hybridejä. Pui to
at a lea py tyi näi tä hedelm öittämään 
vain iitä polveutuvat Molli -jaKo te
rianum-hybridit. Kelta-at alea tuotti 
jälkeläi iä kaikkien risteymäryhmien 
kan a, mutta Molli -hybridien iemen
taimet olivat lopulta elinkelvottomia. 

Tetraploidilla R. calendulaceumilla 
pölytettiin Molli s- ja Gandaven e-hyb
ridejä. Molli -hybridien jälkeläi eri tä 
yk i tuotti paljon hyviä taimia , kolme 
muuta huomattavasti vähemmän. Ri -
teytyk i tä Gandaven e-lajikkeiden 
kan a aatiin muutama taimi . 
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Rhododendron roseumja R. occiden
tale hedelmöittivät hybrideistä vain 
Molli -hybridit , ja näi tä ri teytyksistä 
saadut taimet olivat moitteettomia. 
Ko terianum-hybridejä ei näillä lajeilla 
pölytetty, vaikka tällai et ri steytykset 
oli ivat todennäköi sesti tuottaneet s ie
meniä. Minnesolassa vastaavasta ris
teytyk estä on syntynyt jopa kaupalli
sia lajikkeita , ' Pink Lights' ja ' Rosy 
Light ' (Moe & Pellett 1986). 

At aleojen kromosomilukuja ei ole 
juuri tutkittu joten lajikkeiden ploidia
tasoja ei yleen ä tunneta , mutta monet 
Exbury-lajikkeet ovat luultavasti poly
ploideja (Galle 1985). Tetra- tai triploi
di suu voi olla yk i yy siihen, että 
kaikki hybridit e ivät onni tuneet hedel
möitykse sä . Hybridi en väli issä ri s
teytyk issä tulokset olivat hyvin vaih
televia . 

Puuvarti ten kasvien jalostaminen on 
pitkäjänteistä työtä 

Ri teyty ohjelman eurauk ena 20 000 
at alean tainta on i tutettu kenttäkokei
siin lähinnä Helsingin pui toihin ja 
Mu tilan arboretumiin . iiden arvio in
ti voidaan aloittaa 1993- 94, johon men
ne ä ne ka va at lumirajan yläpuo le lle 
ja ovat riittävän uuria kukkiak een. 
Ainei tosta voidaan va lita yksilöitä se
kä uu ik i lajikkeik i että edelleen ri -
teytettä ik i. udet lajikkeet on vielä 
arvioitava kloonikokei . a ennen kaup
paan Ia kua joten niitä on saatav ill a 
aikai intaan uonna 2 000. 

Tetraploidina kanadanat alea oli ris
teytyk i ä erityi en kiinnostuksen 
kohteena, mutta valitettava ti tämä 
ominai uu myö e tää en ja diploidin 
at alean j älke läi ten käytön jatkojalo -
tuk e a. e ovat kaikki triploideja ja 
iten teriilejä. Tä tä joukosta kuiten

kin löyty lajike-ehdokkaita. 
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Kahden lajin väliset risteytysjälke
läise t ovat yleensä vanhempiensa väli
muotoja niin kestävyyden kuin muiden
kin ominaisuuksien suhteen. Kun ne 
risteytetään uudelleen , F2-polvessa 
saadaan taas vanhempien veroisiakin , 
mutta nyt niiden ominaisuudet ovat se
koittuneet ja valinnan mahdolli suudet 
ovat suuremmat. Tässä jalostusohjel
ma sa on tehty paljon laj iri steytyksiä, 
jotka vaatinevat jatkojalostusta, mutta 
joukosta hybridejä on jo tästä sukupol
vesta valittavissa uusia lajikke ita suo
malais iin pihoihin ja pui sto ihin. 
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Kertomus matkalta Japaniin ja Kiinaan 

Anne Mäkynen 

Mäkynen , A. 1992: Kertomus matka lta Japaniin ja Kiinaan (Finnish Dendro lo
gical Society 's trip to Japan in 1991 ) . - Sorbifolia 23(3): 143- 153. 

The Finni sh Dendrological Society made a trip to Japan 16.8.-6.9.1991. The fir t 
week was spent in Hokkaido, where the schedule included mostly natural forests 
and national parks . ln Tokyo and Kioto many beautiful gardens were seen. On 
Mt. Fuji a one day hike was made. In Hiro hima region natural forests were 
visited again. On the way backhome two days were spent in Beijing. This artic le 
describe briefly the place visited. 

Anne Mäkynen, Museokatu 3 1 A 2, 00100 Helsinki 

16.8.1991 perjantai 

Kone auringonnousun maahan sta rttaa 
runsaa t kaksi tunti a myöhässä. Tämä 
osoittautuikin s itten koko matkan pa
himm aks i aikataulun pettämisek i. 
Ol emme matkalla maahan , jonka kieltä 
taitaa vain kolme matkala ista. Konees
sa harjo ite ll aan yömistä japanik i: 
pöy tään katetaan vain tikut. Japanilai
set näyttävät he lpottuneilta ja suoma
laiset keskittyneiltä. Yhte isesti toteam
me, että tee on mautonta. 

17.8. lauantai 

Kl o l 0.40 Fuji näkyv issä! Täydelli e n 
äännölline n kartio nou ee pilvestä ja 

ihastu valtaa ekä kotiin palaavat ja
panilaiset että eikkailun a loittavat suo
malai et. Koneenvai htoJ apan Airline-
in lennoll e Sapporoon. Videokamera 

koneen nokalta välittää valkokankaalle 
kuvaa rullau tie tä, itten kiitotie tä ja 
nou un jälkeen kääntyy näyttämään ko
neen all a nopea ti pakenevaa maata. 
Upeaa! Mik e i Finnair ole kek inyt tä
tä? Har alla on ikkunapaikka mutta 

va lkokankaa lta kaikki voivat seurata 
maiseman vaihtumista matkan aikana 
- tai ma inospaloja pilvisi ssä kohdi ssa. 
Laskussa jotkut sulkevat silmän ä jo 
ennen kuin kamera kääntyy taas näyttä
mään eteenpäi n. 

En immäinen vaikutelma Sapporon 
kaupunkikuva ta on hyv in amerikkalai
nen. Se aakin myöhemmin se lityksen: 
asemakaava on amerikkalaisten suun
nittelijoiden tekemä. Sapporossa kokei
lemme heti metrolla kulkemista kaikki
ne tavaroinemme. Julki sia bu sseja, 
metro ja, junia ja ratikoita tuleekin tällä 
matkalla me lkoinen kokoelma. Väki ja
kaantuu kahteen eri majoitu paikkaan 
toipumaan aikaero ta. 

18.8. unnuntai 

Hokkaidolla on asiantu ntij aoppaanam
me Dr. Hideki Takahashi Hokka idon 
y liopi ton ka vitietee lli e tä puutar
ha ta (Botanical Garden of Hokka ido 

niver ity). En immäinen kohde on 
juuri tämä 13 ha:n puutarha, joka on 
peru tettu jala a-vaahteramet ään . Al
kuperäi e tä ka illi uude ta ovat jäi-
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Kuva 1. Kohteet Hokkaidolla. 

jellä muutamat valtavat jalavat (Uimus 
davidiana var. japonica). 

Hokkaidolla liikumme olosuhteiden 
pakosta tilausbussilla ja seuraavaksi 
ajamme opporoon. opporo Forest 
Park, jossa meitä opastaa Dr. Yukio Is
hikawa, on kaikkiaan 1 600 ha:n laajui
nen. Metsä on temperaatti ta lehti- ja 
havupuusekametsää, jossa kasvavat 
mm. mantsurian aarni (Fagus mand
shurica), idänvaahtera ( Acer mono ), 
Kalopanax pictus, magnoliat (Magno
lia obovata, M. kobus), tammi (Quer
cus mongolica). Valtai sa t katsurat 
(Cercidiphyllum japonicum) py ähdyt
tävät sanattomak i. Olinhan minä en
nenkin muka katsuroita nähnyt. .. Met-
ästä ei ma lttaisi lähteä poi s. 

SORBIFOLIA 23(3) 1992 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

r . 

. 
' 1 

/ 
1 

1 

/ 
1 

1 
1 

1 

/ 
1 

1 

0 

Lounaan jälkeen on vuoro a I hika
rin rantadyynimet ä jonka muodo taa 
uurilehtinen ja matalaka vuinen tam

mi , (Quercus dentata). Täällä on mei
dänkin moottoriteidemme varret val
lannut kurttulehtiruu u (Rosa rugosa) 
alkuperäi ellä ka upaikallaan. Yiere -
ä laajene a atama-alue uhkaa hävit

tää ähitellen koko met än. Palaamme 
Sapporoon Moiwa- uoren kautta , mi tä 
Sargent aikanaan nime i atakunta lajia 
e li noin puolet Hokkaidon alkuperäi Ia
jei ta . 

19.8. maanantai 

Aamulla lähde mm ajamaan Dai et u
zan kan alli pui toon , joka on Japanin 

, ... 
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laajin (232 000 ha). Puo lelta päiv in tie 
j yrkkenee. Temperaattinen lehtimet ä 
muuttuu 400 m:n yläpuole ll a orohemi
boreaali ek i hav upuusekamet äk i, 
jossa kasvavat mm. ajaninkuusi (Picea 
j ezoensis) ja sahalininpihta (Ab ies sac
halinensis). 900 m mpy alkaa a laorobo
reaa linen metsä jota edel li sten laj ie n 
li säk i le imaa kivikoivu (Betula erma
nii). Maata pe ittää bambu (Sasa kuri
lensis) , joka antaa metsä lle hyv in e k
soo tti en le iman. A ahi-v uorelle, jonka 
kokona i korkeu on 2 290 m, nou sem
me köy irada lla 1 700 m:n korkeudelle. 
Oroyläboreaa li ta me tsänraj aa muo
do tavat pensa e mbra (Pinus pumila), 
pihlaj a (So rbus matsumurana) ja kii 
nanvaa hte ra (Acer ukurunduense) . 
Mai ema on huikaiseva. Vuori sav uaa 
vähän kuin ma lliks i s iitä, että o le mme 
lukui sien toimivie n tulivuorten maas a. 

Ill a ll a majoitumme Tokion yliopi -
ton koemet äa lueelle, Rokugoon ja tu
tustumme ensimmäi tä kertaa ihanaan 
ja karmean kuumaan japanilaiseen kyl
pyy n furoon. Herkulli en pä ivä lli en 
j ä lkeen te lev isiouuti et ovat itäkin 
ikävämpiä : pans a rit ajavat Mo kovan 
kadu ill a, poikke ustila , Gorba turva ä i
lös ä, tilanne ekava. Pekka Korhone n 
kääntää, minkä ehtii. ukkumaan men
nään sekavi a tunne lmissa- mitähän 
kautta mekin lennämme takai in ? 

20.8. tii tai 

Koemet ä tä (Ex p. Fore t of Tokyo 
niver ity, Rokugo) Dr. Akio Kuraha -

hi ja Dr. Shin ak u Shibano e itte levä t 
me ille kolme e ri kohde tta 500- 600 m:n 
korkeudelta. Met ät ovat orohemibore
aali ta hav u- j a lehtipuu ekame t ää, 
jo a ka vavat mm. ajaninkuu i ja aha
lininpihta, tammi (Quercus mongolica 
var. gros errata), mant urian aarni, 
idän aahtera, koivu (Betula maximo-
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Ku va 2. Valtava katsura (Cercidiphyllum ja
ponicum }, opporo Fore t Park.- Valokuvat 
Anne Mäkynen . 

vic:ii), Kalopanax pictus ja paljon 
muuta. Met ä on kaunista j a ilman täyt
tää ka ka kon ertti, joka e uraa mu-
iikkinamme koko matkan ajan. Hieno 

kohde, jonka joudumme va lite ttava ti 
jättämään puolelta päivin , ko ka matka 
on taa pitkä. 

Klo 16.00 aa umme Akan kan alli -
pui toon (pinta-a la n. 90 000 ha). Ma 
joitumme Meakan onaka Spa -nimi-
een k lpylään. Furo on a ito , puine n 

a ll a johon rikkipitoinen kuuma ve i 
tulee uoraan uoren kylje tä. lkoal
taan IIe kaartu a t uhi evat bambut ja 
tähtitai a . Tätä paikkaa ei e lämä ään 
unohda. 
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21.8. keskiviikko 

Aamulla tutustumme hyvin tehtyy n 
näytte lyyn kansallispuiston luonnosta. 
Akan-järvessä (4 19 m mpy) asuu mai
nio marimo-levä (Aegagropi la sauteri). 
Kirkkaanvihreä ja aivan sametti sen nä
köinen " tenni spallo" voi olla 200 vuo
den ikäinen . 

Eteenpäin ajamme japanilaisen tuss i
maalauksen sumuperspektiivi ssä, lä
hellä taivasta. Klo 11 saavumme lwo
tulivuorelle. Koko tienoo 0:1 rikkihöy
ryn peitossa. Pensassembra ja suopursu 
(Ledum palustre) viihtyvät mainiosti 
siitä huolimatta . Turisteille myydään 
tulivuoressa keitettyjä munia. Kuului sa 
Mashu-järvi jää pilveltä näkemättä. 
Järvi on yli200m syvä ja hyvin kirka -
vetinen. 

Iltapäivällä on vuorossa Kushiron 
kaupunginmuseo, jossa on erinomaiset 
näyttel yt maantieteestä , kasvilli suude -
ta, eläimistöstä sekä ihmi sen hi storiasta 
Hokkaidolla. Rakennu s on uu si ja poh
jakaavaltaan kurjen muotoinen 
olemmehan kurjensuojelualueen laidal
la. 
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Majapaikkaan päästyä taas kylvetään 
- kuinka sitä voi enää e lää ilman tätä 
päivittäistä ruumiin ja ielun puhdi stus
ta. 

22.8. torstai 

Aamulla tapaamme kuului at japanin
kurjet (Grus japonensis) Ku hiro Shit
sugen kansallispui tossa (97 000 ha). 
Alue on alavaa jokilaaksokosteikkoa, 
jos a metsiköitä muodostaa leppä (Al
nus japonica). Joki on piri pintainen 
yöllisen kaato ateen jäljiltä. Kurki on 
onnen tuoja ja pitkän iän ymboli, maa
lausten vakioaihe. Suojelutyö koetaan 
hyvin tärkeäk i ja en ansio ta kurkien 
määrä on Ii ääntynyt muutama ta kym
mene tä 500 yk ilöön. 

Puolelta päivin aavumme Obihi
roon. Manabe Garden on taimisto ja 
japanilainen puutarha, johon on sii rret
ty vanhoja pa iljonkeja ja puita. Ilma 
on kuin ka vihuonee a vaikka olem
me ulkona. Puutarhan johtaja Tomo
nori Manabe e ittelee y tävälli e ti ko
ko puutarhan ja tarjoaa vielä välipalaa. 

Kuva 3. Horte ns ia 
(Hydrangea pani
culata) viih tyy vul 
kaani en mutaläh
teen rikkihöyry sä, 
Lake Akan. 
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Aikataulu lipeää puolella tunnilla. Ohi
mennen katsastamme Kami arabet us
sa Betula ovalifolian uoje lu alueen, 
toisen sen kahdesta ainoasta alkupe
räi kasvupaikasta. Toisen viisiminuut
tisen pysähdyksen uhraamme Tyynelie 
merelle. Täällä Erimon ni emen ran nall a 
kohtaavat Kuro hioja Oja hio, lämmin 
ja kylmä merivirta ja paikka on yleen ä 
a ina umuinen. Ran na lla nostetaan La
minaria-merilevää. 

23.8. perjantai 

Samanissa käymme uimas a heti herät
tyä. Va tarannalla, Vancouver l landil
la, uitiin neljä vuotta aiemmin . Päivän 
ohje lm a alkaa mielenkiintoisella näyt
telyllä a inuj en käyttämi tä kasvei ta 
(Shisunai Ainu Folk Museum). Lou
naan ja parin tunnin ajon jälkeen on 
vuoros a Tomakomain koemet ä (Exp. 
Fore t of Tokyo Univers ity, Tomako
mai) , jota meille esitte lee Dr Saburo 
Funakoshi. Koemetsä, pinta-alaltaan 
2 700 ha, on temperaatti ta lehti eka
met ää 5-95 m:n korkeudella mpy. 
Luonnonmetsäs ä kasvavat mm . koivu 
(Betula maximo viczii), tammi (Quercus 
mongolica var. grosserrata), lehmu 
(Tilia japonica) ja mantsurian aarni. 
Keväi ten pui tojemme vaaleanpunai
nen unelma, rusokirsikka (Prunus sar
gentii) , on täällä alkuperäi nen. 1 tutus
met ät ovat pääa iassa japaninlehti
kuu ta (Larix kaempferii) . Arboretu
min i tutuk i ta uuri o a on aika nuor
ta . 1 tutettuna on myö meikäläinen 
kuu i (Picea abies), joka jo 70 vuoden 
ikäi enä rän i tyy paha ti. 

Eteenpäin ajamme Shikot u-järven 
rantaa . Ympäröivillä vuorilla kilpail
tiin Sapporon olympiatai ten alppilajit 

itten rinteet taa met itettiin. lllan
uu a palaamme Sapporoon ja jätäm

me hyvä tit ja suuret kiitok et Dr. Ta-
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kahashille ja rouva Takahashille e ri
tyiskiitokset herkulli sista matkaeväis
tä. Yöjuna kiidättää meidät Japanin hal
ki . 

24.8. lauantai 

Tokio a aloitamme taa seikkai lun 
metroi ssa ja paikallisbus ei sa . Kau
punkikuva on kaoottinen. Sekavaa vai
kutelmaa koro tavat miljoonat ri tiin 
ra tiin kulkevat ilmajohdot Hetken 
hämmästeltyäni oivatlan, ettei kaape
leita käytetä maanjäristysten vuoksi. 
Yhtei työyliopi to, ational Institute 
of Polar Re earch , ja va ta nyt jouk
koemme liittyvä Aulikki löytyvät ja 
pää emme pitämään semi naa ri a. To
kio aja Fujilla a iantuntijaoppainam
me ovat instituuti ta Dr. Hiroshi Kan
da, Dr. Keinichi Sarake ja Dr. Shuji 
Ohtani. 

Semin aari lPR 24 .8. 1992 klo 14.50-16.30 

14.50 Anne Rihtniemi landscape architect 
M.Sc i.: rban green area planning in a north
ern country 
15 .20 Mirj a Siuruainen, amanuensi , M.Sc i.: 
Botanical research in orthern Finland 
15 .50 pau e 
16.00 Pentti Alanko, enior as istant , M.Sci.: 
Hardywoody omamentals nonh of Polarcircle 
in Finland 

Onni tuneen eminaarin jälkeen 
aamme vielä illalla Dr. Kamezo Sairon 

tarjoaman herkulli en päivällisen, jo
hon otta at o aa myö in tituutin johta
ja, Dr. Takao Ho iai ekä Dr. Urara 
Mizu hima. 

25.8. unnuntai 

Taifuuni ja ateet ovat jättäneet Toki
on aamu on äteileväja ennu te päiväl
le hyvin kuuma . Lähdetään taas metrol
la liikkeelle. Ilman matkalaukkuja se 
ujuukin huomattava ti helpommin. Ri-
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kugi-en (Kuuden periaatteen puisto) on 
Tokion kaupunginpuutarha. Puisto on 
kaunis lampineen, palloksi leikattuine 
alppiruusuineen ja mäntyineen. 

Kävelemme seuraavaan kohteeseen , 
Koishikawa Botanical Gardens, joka on 
Tokion yliopiston kasvitieteellinen 
puutarha. Kukkiva kasuarina (Casuari
na equisetifolia) vaatii lähikuvaa. Pui s
tossa on myös valtaisa emogingko 
(Gingko biloba). 

Myöhäisen lounaan jälkeen ajamme 
vielä metrolla Meiji Shrine temppeli
puutarhaan,joka on vasta 1920-luvulta. 
Portin pylväät ovat hinokia (Chamae
cyparis obtusa), 12 m korkeat ja hal
kaisijaltaan 1,2 m. Ilta alkaa laskeutua 
puutarhaan ja me vaihdamme mammo
nanpa1vontaan: Shinjukun tavarataloi
hin. 

26.8. maanantai 

Aamulla jätämme hyvästit Tokiolle. 
Tällä kertaa lähdemme liikkeelle ilman 
matkalaukkuja ja omistamme metrossa 
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Kuva 4. Metsänra
jan lumenmuovaa
mia japaninlehti
kuus ia (Larix kaem
pferii), laavakenttää 
täplittävät tattaret 
(Polygonum sp. ), 
Mt Fuji. 

ja junissa ja paikallisbussissa monta 
kiitollista ajatusta Dr. Saitoi Ie, jokajär
jesti laukkujemme kuljetuksen Fujille. 
Majoitumme taas yliopiston tiloihin, 
hirsiseen "alppimajaan" varakkaan nä
köisessä lomakylässä jonka nimi on 
Petit Pen ion! Päivä llisen jälkeen tiska
taan urakalla Japani ssa 20 ihmi stä saa 
aikaan yli 200 astian ti kin yhdellä ate
rialla. Sali sta kuuluu yhtäkkiä hirveä 
huuto : Kinnunen voitti keihäskisan. 

27 .8. tiistai 

Aamulla ahtaudumme taa paikallis
bussei hin . Bus i kiipeää 2 100 m:n kor
keudelle Fujin met änraja ll e. Fujin ko
konaiskorkeus on 3 776 m. Metsänra
jan muodo tavat japaninlehtikuusi ja 
kivikoivu . Koivujen al la alppiruusu 
(Rhododendron metternichii) kukkii 
jälkikukintaa. Laavakenttää täplittävät 
tattaret ( Polygonum cuspidatum , P. 
veyrichii). Mai ema alpaa hengen , fil
mi on hupaa tavaraa. Polku kulkee alas 
läp i oroboreaali ten met ien mi s ä 
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kasvavat mm . japaninpihta (Abies veit
chii) , japaninhemlokki (Tsuga diversi
folia), neidonmänty (Pinus parviflora) 
ja vaahtera (Acer tschonoskii). Hem
lokkimetsä on sammalpohjai sta men
ninkäi smetsää . Mäntyjen rungot ovat 
valtavia. 1 550 m:n korkeudelta alas
päin a lkaa temperaattinen metsä, mutta 
pä ivä loppuu kesken ja joudumme pa
laamaan alas bu ss illa. 

28.8. keskiviikko 

Matkapä ivä. Aamulla täytämme kaksi 
paika ll isbuss i vuo roa matka tavaroinem
me. Kawaguc hi-ko sa kiitte lemme suu
renmo iset, vaivojaan säästämättömät 
oppaamme. Kiotos a me itä on junalta 
vastassa til a usbu ss i. Yl e lli stä! Ka upun
ki vanhoine rake nnuks ineen vaikuttaa 
Tokioon ve rrattuna heti sympaatti sem
malta. Majoitumme aitoon japanil ai
seen ryokaniin . Tani Hou se -nimi vaih
tui puhe issa kani-hou eks i ilme isesti 
huone iden mitoituksen innoittamana. 

Ku va 5. Leikatut 
männyt kuvas tuvat 
maisemapuiston 
lampeen, 

ijo Castle, Kioto. 
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29.8. torstai 

Yhte istyöyliopi sto Kiotossa on Depart
ment of Botany, Kyoto University, jos
ta tapas imme Prof. Hideo Tsujin . Kio
ton upe issa puutarhois a meitä opastaa 
puutarhako nsultti Hiroshi Ogimoto ja 
M.Sc. Hiroyuki Akiyama. Ensimm äi
nen puutarha on ijo , maisemapuutar
ha Momoyama-kaudelta (1572-1614). 
Toisena on vuorossa kultaisen pavil
jong in , Kinkakuji, maisemapuutarha 
Kamak ura- kaudelta (1200-1300) . Näi
tä maisemapuutarhoja le imaavat moni
mutka iset lammet siltoineen , huol e lla 
linjat ut polut ja asereilut astink ivet, ve
teen kuvastuvat paviljongit- ja män
nyt (Pinus thunbergii, P. densiflora) . 
On vaikea päättää, kumpi mänty on 
kauniimpi mikä puisto on kaunein. 

Ryoanj i-temppe lipuutarha edustaa 
japanilai en puutarhata iteen ominta
keisinta e riko isuutta , hi ekka- ja kivi
puutarhaa. Ryoanj i on Muromachi-kau
delta (1334-1572). Lounas nautitaan 
Tenri yuj i-puutarhassa, joka on jälleen 
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maisemapuutarha Kamakura-kaudelta. 
Iltapäivän vae ll amme vielä Daitokuji 
temppelialueen puutarhoi ssa lähe ll ä 
majapajkkaamme. Puutarhat ovat Mu
romachi-kaude lta . Daisen- in puutarha 
muodostuu pi eni stä hiekka- ja bvipuu
tarhoi sta teehuoneen ympäri ll ä. Vuo
ri stomaisemia miniatyyrikoossa. Mikä 
ihana päjvä! 

30.8. perjantai 

Toinen päivä Kioton puutarhoj a. Ensin 
Shi e ndo , pi eni mai sema- ja hiekka
puutarha Edo-kaudelta ( 1600- 1867). 
Ginkakuji (hope inen paviljonki) on 
ma isemapuutarha Muromachi-kaudel
ta. Tämä on yks i kauneimmi sta puutar
hoi sta, mi ssä kävimme. Heian Shrine 
on maisemap uutarha Meiji-kaude lta 
( 1900-). Maj sema-arkkitehti tuntee 
kulkeneensa kauneuden ihmemaassa. 

ä itä puutarhoja e i vo i sano in kuvata 
- ne on tehty itse hilj aa kulkien koet
taviks i. 
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Kuva 6. Samma l
puuta rhaa ho ide
taan käsin , Kinka
kuji , Kioro. 

Lounaan jälkeen on vuorossa Kyoto 
Prefectural Botanical Garden . Euroop
pa lai mallinen puisto tuntuu tylsä itä ja 
j äykältä. Hautova ade putoaa peh
meästi taivaa lta. Lootuksen le hti kerää 
vettä hetken aikaa ja nyökkää itten ke
vyesti ve ihelmet ierimään toi se ll e 
lehde lle, veteen. Lootu lammen rau
ha a vierähtää aika huomaamatta ja 
puutarhan laji to jää tutkimatta. Aja
tukset jäivät edelli iin puutarhoihin. 

Illalla Og imoto Hiro hi-san vie lä tar
joaa mei lle run aan kiinalai en pä ivä l
li en. Täll ä matkalla herkutellaan. 

31.8. lauantai 

Aamulla lähdemme taa . Hyvä te le m
me ja kiittelemme oppaamme unohtu
mattomi ta Kioton-päi i tä . Yhtei työ
yliopi to Hiro hima a on Departme nt 
of Botany niver ity of Hiroshima ja 
Hiro himan a emal la meitä ovat va ta -
a Prof. Hi at ugu Ando Prof. Zennsu

ke Iwat uki Prof. Tarow Seki ekä A . 
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Masanobu Higuchi. Prof. Seki on erin
omaisena asiantuntijaoppaanamme täs
tä eteenpä in . 

Miyajiman saarell e saavumme lau
talla ennen puolta päivää. Täällä on 
kuului sa Itsukushima Shrine, jonka 16 
m korkea, kamferipuinen (Cinnamo
mea camphora) portti se isoo vedessä. 
Temppelirakennusten katot on tehty hi
nokin kuoresta. Köysiradalla nousem
me Mi sen-vuorelle (530 m mpy) . Käve
ly alas läp i meridionaalisen havupuiden 
ja a inavi hantien lehtipuiden metsän on 
melkoinen e lämys. Mustahemlokki , 
(Tsuga sieboldii) vallitsee huipulla. Su
git vähän a lempana ovat va ltavia. Le h
tipuiden le hdet kimaltavat. Kamelian 
(Camellia japonica) juuri ja juuri o aa 
erottaa, kaikki muut lajit ovat ke ke
nään aivan saman näköisiä. 

Kuva 7. Kohteet Hiro himan seudulla. 
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Miyajima osoittautuu myös melkoi
seksi eläi_ntarhaksi. Joka paikassa kul
kevat vapaana kauriit, jotka syövät kai
ken , minkä kiinni saava t banaaninkuo
ria ja matkaesi tteitä myöten, ja juovat 
s ivistyneesti kylmää kahvia suoraan 
tölki stä. Vuoren huipulla on apinoita, 
jotka myös ovat mieltyneitä turistien 
tavaroihin. Majapaikassa on taskurapu
ja, hämähäkkejä ... Majapaikka, Arbo
retum of Hiroshima University, on pit
kän ja koukkuisen tien takana , mihin 
meitä kuskataan pikkuautoilla. 

1.9. sunnuntai 

Kuroutsu-kyos a, tunnin ajomatkan 
päässä Miyazima-guchista, on varjos
tinkuusen (Sciadopitys verticillata) 
uojelumetsä (580 m mpy). Laji on har-



152 

vinainen Japanissakin. Yllätys on sen 
luonnollinen kasvutapa: pitkä, suora
runkoinen , pitkäoksainen ja väljälat
vuksinen. Puutarhoissa nähty tiheä , 
sembramainen pikkupuu oli luonut val
lan väärän mielikuvan . Metsi kkö on 
vuolaan pikkujoen mutkassa, hyvin jyr
kässä rinteessä. Joki ylitetään kahlaa
malla, mutta kukaan e i sentään lipeä 
virran mukaan . Paluumatkalla katsaste
taan istutettu sugimetsä. 

Miyajimassa on erinomainen akvaa
rio, johon osa joukostamme tutu stuu 
vielä illansuussa . Loput lähtevät käve
lemään ran tametsien kautta takaisin 
Arboretumiin. Ill a ll a vietetään päiväl
lispartya karaoken säestyksell ä. Olem
mehan karaoken syntymaassa. 

2.9. maanantai 

Aamun lähtö on edelli sen ill an ohjel 
maan nähden tarpeettoman aikainen. 
Alkumatkasta pistäydymme japanilai
sessa yksityiskodissa. Puolelta päivin 
olemme perillä : Sandan-kyo on tempe-
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Kuva 8 . Itsuk ushi
ma Shrinen portti 
on kamferipuuta 
(Cinnamomea cam
phora) ja katot hi
nokin (Chamaecy
paris oblllsa) kuor
ta, Miyajima. 

raattinen rotkolaaksometsä (520 m 
mpy) joka on luokiteltu Quercus sali
cina - Carex reinii -kasvillisuustyyp
piin kuuluvaksi. Tänne tullaan erityi
sesti syksyllä kat omaan vaahteroiden 
ruskaa . Vaahteralajeja löytyykin run
saasti : Acer grategifolius, A. palmatum, 
A. japonicum, A-. carpinifolium , A . mo
no, A. rufinerve, A. sieboldianum jaA. 
palmatum var. matsumurae. Paikka on 
jumalaisen kaunis. Siipipähkinä (Pte
rocarya sp.) kurottuu vuolaan joen ylle. 
Rinteet nou evat jyrkkinä. Viimein 
päädymme eneellä py tysuorien kalli
oiden väli tä ve iputouk elle. Hetki ve
den äänelle ja itten alkaa kilpajuoksu 
ja ra lliajo takai in Miyajima-guchiin. 

ousuveden an io ta pääsemmekin pa
ri ssa minuuti a pikaveneellä takai in 
Arboretumiin ja ä ltämme hitaan ja hi
kisen autokuljetuk en. Uimaan! 

3.9. ti.istai 

Miyajimaa on sää li jättää, hyvästelem
me ja kiittelemme Prof. Sekin haikea-
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Kuva 9. Yarjostinkuusen (Sciadopirys verrici/
lara) suojelumetsikkö, Kuroutsu-kyo. 

na . Hiroshimassa tutustum me rauhan
puistoon ja museoon . Klo 12.52 Shin
kan en lä htee taa japanitai e n täsmäl
lise ti. aritas a hote lli huojuu selväs
ti. Tämän matkan kolma maanjäristy . 
Matkan viimeinen japanilainen kala
päivällinen. Huomenna jätämme tämän 
maan . Joko nyt! 

4.9. keskiviikko 

Beijingi ä meitä kaitsee ympaattinen 
matkatoimi ston ammattiopas. Hotellin 
aula on kori teltu Colosseumilla ja Pa
rii s in riemukaarella ja upeaääninen 
opraano laulaa italialai sia aarioita. 

Mihin me olemme joutuneet? Todelli
uudentaju palaa nopeasti, kun iltapäi-
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vä liä ehdimme vie lä tutu stumaan 
Ti an'an men -aukioon. Mie leen mui stu
vat parin vuoden takaiset uu tiskuvat 
opiskelijoista ja tanke ista. Auki o on to
della suuri. Ilma on painostava ja päi
vällisravinto laan päästyä ta ivas aukeaa. 

5.9. torstai 

Aamulla lähdemme kiellettyyn kaupun
kiin. Heinät ovat sitten Viimeisen kei-
arin filmauksen kasvaneet uudelleen 

pa latsien räystä ill e. Toinen toi staan 
euraavat "virallisen e lämän" pa latsit 

saavat mielen hiljaiseksi . Suuren vallan 
symbolit ovat uuri a. 

Yhteistyöyliopi to Beijingissä on 
Botan ical Institute in Beijing ja a ian
tuntijaoppaana on Prof. P.-C. Wu . Pie
nen sekoi lun jälkeen löydämme oikean 
portin Academia Sinican kasvitieteelli
seen puutarhaan. Saamme puutarhan 
e ittelyn teen ja leivok ien kera ja ulko
kierro jää aiottua lyhyemmäks i. Puu 
tarhassa on l 500 puuvartista lajia . Kii 
nan muuri häämöttää maiseman rajaa
villa vuorilla. 

Louna tamme kesäpalatsi sa (Yi hey
uan) ja en jälkeen kierrämme puutar
haa joka on peräi in Ming- ja Quing
dyna tioiden ajalta. Tässä on se kuului
sa marmorisilta keisarinnan marmori
laiva vähän tuonnempana .. . Vastaanot
tokyky alkaa jo olla koetuksella. 

Loppuilta meneekin kaupoi sa tuli
ai - ja matkamui topaniikissa ja Aar
non ynttäripir kei sä. Suuret kiitokset 
mahtava ta matkasta an aitsevat Aune 
ja Timo Koponen. Ilman heidän uhtei
taan ja japaninkielentaitoaan matkasta 
tu kin oli i tullut mitään. Erityi ellä 
kiitok ella mui tamme myös Japaniin 
jäänyttä Pekka Korhosta , jonka japa
nintaito ja tapojentuntemu pelastivat 
meidät mone a tilantee a. Huomenna 
on kotiinlähtö. 
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N. 1200 taksonia , yli 900 piirroskuvaa , n. 1400 kartaketta 

373 sivua 

Myynti Dendrologian Seuran kautta ja hyvinvarustetuista kirjakaupoista . 

Hinnat seuran kautta ostettuna: 

• Jäsenille 200 mk+ toimituskulut 30/ 40 mk 

• Muil le 250 mk + toimituskulut 30/ 40 mk 

Muistathan mainita tilauksesi yhteydessä seuranjäsenyydestäsi! Muuten lähe
tämme kirjan normaalihintaisena . 

Tilaukset voit tehdä joko maksamalla kirjan hinnan ja toimituskulut 30 mk 
seuran postisiirtoti lille PS 419921 tai lähettämällä t ilauksen kirja llisesti Martti 
Koposelle. osoite: Jyrängöntie 2, 00550 Helsinki. Kirja lliset tilaukset lähetetään 
postiennakkona, jolloin toimitusmaksu on 40 mk. Muista kirjo ittaa nimesi ja 
osoitteesi selvästi! 
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ninkatu 40 B, 00170 Helsinki, puh. 90-191 7712 . 

Jäsenmaksut, medlemsavgifter: Vuosijäsenmaksu 80 mk, opiskelijat 50 mk, 
ainaisjäsenmaksu 850 mk, yhteisöjäsenmaksu 850 mk seuran postisiirtotilille 
419 92-1. Arsavgift 80 mk, studerande 50 mk, ständigt medlemskap 850 mk, 
sammansluttning 850 mk på sällskapets postgirokanto 419 92-1 . 

Paikalliskerhojen yhteyshenkilöt : 

Karjalan kerho: Erikoistutkija Kauko Salo , METLA, Joensuun tutkimusasema, PL 
68, 80101 Joensuu , puh. 973-151 4034 ja amanuenssi Markku Huttunen , Botania, 
PL 111 , 80101 Joensuu , puh 973-1512634. 
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teellinen puutarha, 90570 Oulu , puh . 981 -352 889 ja museonhoitaja Tauno Ulvi
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Kansikuva: Australialaisen makadamiapuun (Macadamia integrifolia, Proteaceae) 
hedelmiä, joiden siemenet tunnetaan "maailman kalle impina pähkinöinä". So ili 
Stenroos kertoo sivuilla 159- 164 makadamiasta ja sen viljelystä.- Valokuva Soili 
Stenroos, 1991 Havaiji. 
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Makadamiapuu - viljelykasvi Australiasta 

Soili Stenroos 

Stenroos, S. 1992: Makadami apuu - viljelykasvi Australiasta (Macadamia tree 
- a cultivated plant from Australia).- Sorbifolia 23(4): 159-164. 

Of the 10 specie of the genus Macadamia (family Proteaceae) only two, viz. M. 
integrifolia and M. rerraphylla, produce edible eeds. Although native to Queens
land and northern New South Wales , c . 90% of the macadamias are nowadays 
cultivated in the Hawaii lslands. 

Soili Srenroos, Kasvit ieteen lairos, PL 47, 00014 Helsingin yliopisto 

Proteaceae-heimo on yksi tärkeimmi stä 
eteläisen pallonpuoli kon kasvihei
moi sta. Se tunnetaan kaikkialla etenkin 
näyttävi tä kori steka vei taan (es im. 
suvut Banksia, Embothrium, Grevillea 
ja Protea), joita vi ljellään mene tyk el
li esti monilla trooppi illa , ubtrooppi-
illa ja temperaatti s illa alueilla. Hie

man yllättävää onkin ehkä huomata , et
tä heimo a on myös jokunen ra into
ka vi-vieläpä ellainen, joka on aa
vuttanut merkittävän ijan maailman
kaupassa. Tällainen on syö tä iä sieme
niä 'pähkinöitä", tuottava makadamja
puu (Macadamia). 

Macadamia-sukuun kuuluu 10 lajia 
(kuva 1), mutta vain kak i au tralialai -
ta , M. integrifolia Maiden & Betche ja 
M. tetraphylla L.A .S. Johnson, tuotta
vat yötäviä hedelmiä. Muiden lajien 
iemenet ovat pieniä ja kitkeriä ( agy 

& Shaw 1980). imi M. ternifolia F. 
von Mueller, jota aiemmin käytettiin 
yötävi tä makadamjapähkinöistä, kuu

luukin eräälle toi elle makadamialajil
le. Se ei tuota yötäviä hedelmiä (Ro
engarten 1984, Rehm & E pig 1991 ) . 

Tärkein australialainen viljelykasvi 

Viljeltävät makadam.ialajit ovat kotoi
in Koilli -Au traliasta, tarkemmin a

nottuna Queen landin ja pohjoi sen 
ew South Wale in rannikkoseuduilta. 

Lajien luonnonvarai sissa alueissa on 
hieman eroa: M. integrifolia on kotoi-
in Ke ki- ja Etelä-Queenslandin ranni

kon ademet i tä , kun taas M. tetra
phylla on ew South Wale in pohjoi -
o an rannikolta ja Kaakkoi -Queens
landi sta. Oikeastaan makadamiapuu on 
ai noa Au tralia ta kotoi in oleva kasvi , 
jo ta on tullut kan ainvälise ä kaupa -

a merkittävä hyötyka vi ( agy & 
Shaw 1980, Ro engarten 1984, Step
henon&Wing 1991 ). 

Alkua ukkaat ovat jo kauan hyödyn
täneet paikalli ia esiintyrruä. Laajem
ma a käytö ä , verrattuna muihin vil
jelyka veihin , makadarruapähkinä on 
kuitenkin' uu i tuloka ". Valkoihoisil
la oli alunperin kä ity , että se on myr
kyllinen. Tilan ne muuttui, kun Brisba
nen ka itieteelli en puutarhan assi -
tentin huomattiin yövän makadam.ian 
iemeniä,joita oli tarkoitu ky lvää puu-
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tarhan kokoelrrtiin. Assistentti ei sairas
tunutkaan, ja niinpä alkoi makadamia
pähkinän suosio kasvaa. 

Ensimmäinen makadamiapuu istutet
tiin Australian Queenslandissa vuonna 
1858 Brisbane-joen varrelle. Puu elää 
yhä ja tuottaa satoa. Ensimmäinen kau
pallinen tarha istutettiin kuitenkin vas
ta vuonna 1888. Alkuaikoina Australi
an valkoihoiset hankkivatkin pähkinän
sä alkuasukkailta vaihtamalla niitä tu
pakkaan ja rommlln (Rosengarten 
1984). 

Varsinainen lähtökohta makadamia
pähkinöiden suursuosiolle oli viljelys
ten perustaminen Havaijille viime vuo
sisadan lopussa. Erään paikallisen so
keriyhtiön johtaja teki merkittävää työ
tä viljelrrtiensä parissa samalla, kun hä
nen vaimonsa kokeili keittiössään mo
nenlaisten makadamiaherkkujen val 
mistusta. Esim. suklaakuorrutteiset ma
kadarn iapähkinät, eräs Havaijin nykyi
siä myyntivaltteja, syntyi tällaisten ko
keilujen tuloksena jo varhain (Rosen
garten 1984). 

Kuva l. Macadamia
suvun luontainen le
vinneisyysalue. 

Fig . 1. Nati ve range 
of the genus Maca
damia. 
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Sokerinviljelyn perinne on ollut vah
va Havaijilla. Uuden viljelykasvin le
viämisen edistämiseksi päätettiinkin 
tehdä määräaikainen laki, joka takasi 
verohelpotuksia makadamiapähkinän 
viljelijöille. Li säksi Hilon lääkeyhty
mä, makadamiapähkinöiden ensimmäi
nen markkinoija Havaijilla , onnistui 
työssään erinomaisesti , ja pähkinät me
nivät kuin kuumille kiville (Rosengar
ten 1984). ykyisi n pähkinäitä mark
kinoidaan yhdessä perinteisten havaiji
laisten vaatteiden, käsitöiden ja muiden 
matkamuistojen kanssa , ja tuskin ku
kaan muistaa että vajaa vuosisata sit
ten makadamiapuu oli vielä var in tun
tematon, paljolti vain Australian alku
peräi sväestön käyttämä ravintokasvi. 

Makadamiapuu 

imiä (M. integrifolia ja M. tetraphyl
la): gyndl , kindal kinda1 , boombera, 
burrawang (Au tralian alkuperäiskie l.), 
macadarnia nut, bopple nut, bauple nut, 
bush nut, Australian hazelnut, Queen -
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Kuva 2. Makadamiaviljelmä Havaijin saarella.- Valokuva Soili Stenroos, 1991 Havaiji . 

Fig. 2. Cultivated Macadamia t.rees on the island of Hawaii.- Phowgraph Soili Stenroos, 1991 
Hawaii. 

land macadamia, rough- or smooth
shel l macadamia (engl.), Macadamja
nu s (saks.), macadarrua (esp ., ran k.), 
Ao Chow Hu Tao (kiin.) macadamja 
nattsu Qap.) (Rosengarten 1984, agy 
& Shaw 1983, Martin ym. 1987) 

Makadamiapuut (kuva 2) ovat aina
vihantia pieniä pyöreälatvuk isia puita, 
jotka voivat kasvaa 15 m:n korkui ik i. 

iiden lehdet ovat tummanvihreitä, 
kiiltäviä, jopa 30 cm pitkiä; laji ta riip
puen ku aki n kiehku rassa on 3-4 leh
teä . Kukat ovat pienet, kermanvalkeat 
tai vaaleanpu naiset ja sijaitsevat riippu
vi a kukjn noi a . Hedelmä (kansikuva 
ja kuva 3) on pyöreä, halkai ijaltaan 
1.5-3 cm, yk i iemeninen tuppilo (ei 
sii nimestään huolimatta oikea pähkj
nä). Pak u hedelmänseinä on en in vih-

reä, mutta hedelmän karistessa se muut
tuu nopea ti ru keaksi ja aukeaa. S ie
menen kermanvaalea vararavinto on al
kei slehdi sä. Siemenkuori on paksu , 
kova ja väriltään ruskea. M. integrifo
lian hedelmä on ileäkuorinen kun taas 
M. tetraphyllalla kuori on karkea. Vä
häi iä eroja löytyy myö lehdistä ja sie
menten ravintopitoi uuk ista (Purse
glove 1968, Hö t & Berggreen 1978, 
Jala 1982, Martin ym. 1987). 

Viljely 

Makadamiapuu ei ole helppo viljely
kasvi. Sen viljely on myös kallista. 
Saattaa ke tää parikymmentäkin vuotta 
ennenkuin iljelmä alkaa tuottaa voit
toa. Li äksi maailma a on harvoja alu-
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ei ta , joilla makadamia menestyy hyvin. 
Hava iji on o oittautunut ellai ek i, ja 
vaikka työvoima on huomattavan kaJ 
li sta , ilma to on siksi suotui sa ja tulok
set hyviä, että viljely kannattaa. 

Havaijin sademäärä on 1 200-3 000 
mm vuodessa. Makadamia viihtyy kui
vemmassalcin (jopa alle 900 mm vuo
dessa) ilmastossa, mutta sato on silloin 
pienempi. Suotuisa keslcilämpötila on 
n. 20 ·c, mutta vanhat puut saattavat 
kestää jopa muutaman pakkasa teen
lcin. Tuulta puu ei kestä - ankara 
myrsky aattaa kaataa koko tarhan ( a
gy & Shaw 1980, Thompson 1984). 

Makadamiapuita li sätään ka vulli
sesti (varttamalla valikoituja kantoja), 
ko ka silloin saadaan paras sato j a par
ha imman laatui set pähkinät. Siemene -
tä Ii ätyt puut voivat tuottaa kitkeriä 
pähkinöitä . Makadamiat alkavat tuottaa 
5-7 vuoden iässä, täysi tuotto saavute
taan 12- 15 vuoden iäs ä,ja tuottojat
kuu sii tä eteenpäi n n. 40-60 vuotta. 
Parhaimmi ll aan sato vo i olla 9 000 kg/ 
ha vuode a (Nagy & Shaw 1980). 

Ylivoimai esti eniten käytetty laji on 
M. integrifolia, joskin M. tetraphyllan 
valikoidut kannat sekä lajien väli et ri -
teymät ovat o oi ttautuneet paremmin 
kylmää kestäviksi . M. integrifolian la
jikkeita on useita, joista tunnetuimpia 
havaijilaisia lienevät 'Kau', ' Keau
hou ', ' Kakea', ' Ikaika' ' Keaau', ' Mau
ka' ja ' Makai ' . Havaijin lajikkeita on 
kokeiltu myö muualla , jo kin muilla 
a lueilla paikallisiin oloihin valikoidut 
kan nat voi ivat mene tyä paremmin
lcin. Monilla al ueilla onkin käytö ä 
myös omia laj ikkeita ( agy & Shaw 
L 980, Rosengarten 1984, Thomp on 
1984). 

Vakavia tuholaisia makadamiapuilla 
ei oikea taan ole, vaikka jotkut ieni
taudit (Botrytis ja Phytophthora cinna
momi) ekä jyrsijät vo iva t aiheuttaa 
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paikallisia tuhoja (Ro engarten 1984). 
Pähkinät kyp y ät n. 7 kk ke tävänä 

ajanjak ona, joten adonkorjuita on 
uoritettava useita. Korjuu tehdään 

enimmäkseen kä in , vaikka koneista
ruistakin on kokeiltu. Ennen pähkinöi
den putoamista maa puhdi stetaan pui
den alta. Korjuu een kokeiltiin en in 
isoja imureita- niihin meni kuitenkin 
pähkinöiden mukana kaikkea roskaa. 
Muoviverkkojen lev ittäminen puiden 
alle on taas liian kalli ta, ja li säk i ne 
sotkeentuvat helpo ti. ykyi in kä in
poiminnan ohella käytetään eräänlai ia 
"kumi ormin' varu tettuja harjakonei
ta (Ro engarten 1984). 

Korjuun jälkeen hedelmän kuori 
poi tetaan. Ennen tämä tapahtui e im. 
no tamalla auton takao aa hieman ylös 
maasta ja työntämällä pähkinät pyörivi
en takapyörien ali. ykymenetelmässä 
periaate on ama, vaikkei autoja enää 
kuorintaan käytetäkään. Tämän jälkeen 
pählcinät kuivataan, niiden kova ie
menkuori rikotaan ja iemenet paahde
taan (Ro engarten 1984). 

Yli 90% ado ta tuotetaan Havaijilla, 
mutta iljelyä on kokeiltu vai htelevalla 
mene tyk ellä myö u tralia a, Kali
fornia a Florida a Etelä- ja Väli
Amerika a, joi ain Afrikan mai a, 
sekäjonkin verran myö Israeli a Uu
de a Seelanni a, Intia sa ja Kaak
koi -Aa ian mai a. Pääo a ado ta 

iedään manner- S :han, mutta Au t
ralia ta iedään jonkin verran myö Ja
paniin ja johinlcin Euroopan maihin 
(Thomp on 19 4, Ro engarten L 984, 
Martin yrn. 1987). 

Käyttö 

Makadamiapuun iemenet voidaan yö
dä raakoina aikka har emmin niin 
tehdään. Ylei immin ne paahdetaan 
ko tutetaan kooko öljyllä ja uolataan 
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Taulukko 1. Eräiden syötävten siemenien rasvapitoi
suuksia (Ja las 1982, Rosengarten 1984, Bärtel s 1989). 

Table 1. Fat content in ome edib1e seeds (Jalas 1982, 
Ro engarten 1984, Bärtels 1989). 

Anacardium occidentale (cashewpähkinä) 
Berrholletia excelsa (parapähkinä) 
Carya pecan (pekaanipähkinä) 
C01ylus avellana (ha selpähkinä) 
Macadamia integrifolia (makadamia) 
Mangifera indica (mango/ iemen) 
Nephelium /appaceum (rambutaani/siemen) 
Pistocia vera (pi staasi) 

kevyesti. Peltipurkkeihin ilmatiiviisti 
pakatut siemenet säilyvät pari vuotta. 
Siemeniä käytetään myös makeisiin , 
leivontaan ja jäätelön mau stami een. 

Siementen öljypitoisuu on korkea, 
normaalisti n. 70%, mutta parhaimman 
laatui si a siemenis ä jopa 79% - tä
mä on enemmän kuin muissa ravinto-
iemeni ä (taulukko 1). Ra vahapoi ta 

tärkeimmät ovat öljyhappo ja palmito
leiinihappo, joi ta viimek i mainittua 
es iintyy yleisesti Proteaceae-heimon 
ka vei a ( agy & Shaw 1980). 

Valkuai sa ineita on run aa ti (n. 
7 .8%), mutta vitamiini- ja hivenainepi
toi suudet eivät o le erityi en korkeita 
verrattuna muihin ravinto iemeniin. B
vitamiineja on melko run aasti, samoin 
kai iumia, rautaa ja fo foria. 

Syötäväk i kelpaamattomia hedel
miä tuottavien Macadamia-lajien sie
meni s ä e iin tyvä kitkerä yhdi te ( ya
nogeeninen glyko idi) vo i jo ku olla 
ongelmana myö viljeltyjen makadami
oiden iemeni sä. Tällai ia iemeniä 
tuottavat puut pyritään poi tamaan tar
hoista huolelli e ti. Makadamiapähki-

Rasva
pitoisuu 

% 
45 
67 
71 
62 

71-79 
10 

40 
54 

Kuva 3. Avautun ut makadamian he
delmä (tuppilo ; näytteestä Stenroos 
4384). - Piirros Soili Stenroos. 

Fig. 3. Mature fruit (follicle) of 
Macadamia (from a specimen Sten
roos 4384. - Drawing Soili Sten
roos. 

nöille ominaisen hienon aromin katso
taan puolestaan aiheutuvan haihtuvasta 
metyylisulfidiyhdisteestä, joka kuiten
kin helpo ti häviää paahdettaessa ie
meniä liikaa. 

Hinnaltaan makadamiapähkinät ovat 
erittäin kalliita. Ainoastaan Espanjas a 
ja Portugali a tuoteltavat Pinus pinean 

iemenet kilpailevat korkella hinnal
laan makadamiapähkinöiden kan a, 
jo ertaillaan pähkinöitä ja muita ra
vinnok i myytäviä siemeniä keskenään 
( agy & Shaw 1980). 

Makadamiapuita käytetään vähän 
muihin tarkoituk iin , jo k.in niiden kiil
tävi tä, tummanvihrei tä lehdistä teh
dään jo ku jouluseppeleitä kori teek i 
(Ro engarten 1984). 

Makadamiapähkinä on saanut ni
men ä ictorian (Au tralia) filosofi en 
yhdi tyk en ihteerin, kemj ti J. Maca
damin mukaan jo viime vuosisadan lop
pupuolella ( agy & Shaw 1980). Sa
maa ajatu ta on to in käytetty jo aiem
mjnkin: erään englantilai en in inöö
rin J . L. McAdamin kunniak i alettiin 
1800-lu un al kupuole lla käyttää "ma-
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cadam"-nimeä kivi - ja bitumipitoi sesta 
tiepäällysteestä ("macadamized road
way"; "macadamize" = viimeistellä tie 
kyseisellä päällysteellä). 
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Eteläisten Andien verenpisarat (Fuchsia) 

Soili Stenroos 

Stenroos , S. 1992: Eteläisten Andien verenpisarat (Fuchsia). (Fuchsia in the 
southern Andes).- Sorbifolia 23(4): 165- 168. 

Fuchsia magellanica Lam. (Onagraceae), a parent for the majority of the pre
sent-day cultivars of Fuchsia , grows wi ld and plentiful on the slopes of southero 
Andes. Another southern South American species is F. lycioides Andr. , native 
in a narrow coastal belt of central Chile . 

Soili Stenroos, Kasvitieteen Laitos, PL 47, 00014 Helsingin yliopisto 

Yks.i Ete lä-Andien viehättävimmistä 
pensai ta on meille suomatai illekin 
kori stekasvina tuttu verenpisara ( Fuch
sia). Se on väsymätön kukkija ja kiin
nittää teiden varsilla helposti ohikulki
jain huomion reheväll ä ka vullaan ja 
kukkaloistollaan. Ehkä eksoottisin se 
on kuitenkin tuontai illa kasvupaikoil
laan, jo ku korkealla vuori sto a yllät
täenkin eteen o uvana yksittäispen aa
na. 

Verenpi arat kuuluvat horsmaka vi
en heimoon (Onagraceae), ja niitä tava
taan Argentiinan ja Chilen Ii äksi myö 
trooppi illa Andeilla, Brasilias a, Mek-
iko sa, Ke ki-Amerika a, Hi panio

lall a, Tahitilla ja Uude a Seelanni a 
(Berry 1982, Breedlove ym. 1982). 
Fuchsia- uku on viimei impien tutki
mu ten mukaan jaettavis a yhdek ään 
sektioon, joi a lajeja on yhteen ä n. 
100. Suvun arvellaan olevan lähtöi in 
nimenomaan Etelä-Amerika ta, jo ta jo 
varhain o li i erkaantunut kak i kehity -
linjaa, toinen Uuteen Seelantiin ja toi
nen Pohj oi -Amerikkaan. 

Sektioi ta ylivoimai esti monilaji in 
(6 1 lajia) on ektio Fuchsia, jota tava-

taan trooppisilla Andeilla (Venezuela, 
Kolumbia , Ecuador, Peru) ja Hispanio
lan saarella. Useimmissa muissa sekti
oissa on va in muutama, jopa ainoastaan 
yksi laji (e im. Kierschlegeria , jonka 
ainoa edustaja on chileläinen Fuchsia 
lycioides; Berry 1982). 

erenpi aroita on ihailtu niiden koti-
euduilla jo arbaisista ajoista asti. Ar

vellaan, että taiteelli et chimu-intiaa
nit, joi ta ittemrnin tuli inka-intiaanien 
va alleja, maata ivat ja kaiver ivat ve
renpisaroita Iuolien a einämi in jo tu
hatkunta uotta ennen ajanlaskumme 
alkua. Suuret inkojen ja atsteekkien 
kulttuurit a utti at niinikään verenpisa
roiden euruja ja todennäköi esti naut
ti at niiden kukkalois to ta , vaikka ai
nakin inkojen tiedetään o lleen enem
män kiinno tuneita maanviljelystä kuin 
kori tepuutarhojen hoido ta. Sekä Uu
den Seelannin että Andien alkuasuk
kaat o at käyttäneet verenpi aroita 
myö hyötyka veina: niiden siemeniä 
on käytetty ravinnok i ja muita kasvin
o ia rohdok ena. Inkat käyttivät veren
pi aroita maagi -u konnolli i sa juhla
menai aan. Puumai ten verenpisaroi-
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den (eräät jopa 10 m korkeita puita!) 
puuta on käytetty erilaisiin tarkoituk
siin etenkin Uudessa Seelannissa (Wil
son 1965, Kallio & Rousi 1981). 

Jo 1700-luvulla verenpisarat kulkeu
tuivat Eurooppaan, ja vuosisadan lopul
la ensimmäiset kasvit tulivat myyntiin 
Englannissa. Chilen F. magellanica ja 
F. lycioides olivat ensimmäisten tuotu
jen joukossa. Varsinainen alku oli oike
astaan vuosi 1832, jolloin meksikolai
nen F. fulgens De Candolle ri steytettiin 
F. magellanican kanssa. Tästä ja eräis
tä muista risteymistä ovat nykyiset puu
tarhamuodot kehittyneet. Verenpisaroi
den kasvatus ja jalostus saavutti suuren 
suosion etenkin Englannis a, mutta ro
mahti sitten voimakkaasti en immäi sen 
ja toisen maailmansodan välisenä aika
na. Lajikerunsaus rehotti silti, joski n 
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unohdettuna, pitkin vanhoja englanti
laisia puutarhoja ja kun Yhdysvaltoi
hin peru tettiin verenpisaroiden harras
tajien yhdistys vuonna 1929, niiden 
suosio alkoi jälleen nousta (Wilson 
1965). Verenpisaralajikkeita on nyky
ään tuhan ia (Thome 1962), ja meillä 
Suomes akin yleisesti myynni ä ole
via lajikkeita on toista kymmentä. 

Eteläises ä Etelä-Amerikassa veren
pisaralajeja on kaksi, F. magellanica ja 
F. lycioides, joista ensinmainittu on iis 
ylivoimai e ti tärkein ja eniten käytetty 
nykyisten lajikkeiden kantamuoto. Mo
nikäyttöi ellä ja viehättävällä "si lmän 
ilolla" on ii mona ti juuren a Andien 
yrjäi illä, rehevillä rinteillä, missä 

run a kukkai et, muhkeat pen aat edel
leenkin ilahduttavat atunnai ta mat
kailijaa. 

Kuva 1. Fig. 1. Fuchsia magellanica Lam.- Valokuvat. photograph Soili Stenroo , 1992 Chile. 
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Fuchsia magellanica Lam. (syn. F. coc
cinea auct.), kuvat 1-2 - Chilco, chil
ca, tilco, fuxia, palo blanco, jazmin del 
papa (esp.); wild fuchsia (engl.) 

Ainavihaota pensas, voi kasvaa jopa 5 
m korkuiseksi, mutti! jää yleensä mata
lammak i, etenkin viileillä alueilla. 
Lehdet ovat puikeat, n. 5 cm pitkät ja 2 
cm leveät, sahalaitaiset. Lehden keski
suoni , lehtiruoti ja nuoret versot ovat 
usein punertavat. 

Kukat ovat kolibripölytteisiä, kuten 
yleensä muillakin verenpisaroilla (Phil 
lip & Rix 1989), riippuvia, n. 5 cm 
pitkiä, ja niiden torveksi pidentynyt 
kukkapohjus ekä en reunaan kiinnit
tynyt verhiö ovat kirkkaanpunai ia ja 
teriö sinipunainen. Verho- ja terälehtiä 
on 4 tai 5. Hedelmä on pitkulainen, 
tumman ru keanpunainen marja ja kel
paa yötäväksi kuten ilmei sesti kaikki
en muidenkin lajien marj at (kuvia ja 
tarkempia kuvauk ia on mm. teok i a 
Dimitri 1974, Moore 1983, Brion ym. 
1988 Phillip & Rix 1989 ja Hoffmann 
1989, 1991 ). 

F. magellanica kuuluu ektioon Qu.e
Lusia, johon kuuluu Ii äk i neljä bra i
lialai ta lajia. F. magellanica e iintyy 
aina Coquimbon (Chile, n. 31 ·s) ja 
Neuquenin (Argentiina , n. 40.S) alueil
ta mantereen eteläi impään kärkeen, 
Tulimaahan aakka. Ylei in e on kui
tenkin alueen a eteläo i a, Temuco ta 
ete lään. F. magellanica on ii levin
nei yydeltään antitemperaatti -poh
joi antiboreaalinen (va taa bioklimaat
ti e ti pohjoi se lla pallonpuoli kolla 
temperaatti -eteläboreaali ta). Se on 
mereinen laji , mutta näyttää kuitenkin 
väittävän Chilen aivan ulointa aari -
toa. 

F. magellanica viihtyy puolivarjoi
illa ka vupaikoilla kostei a purolaak
oi a , rotkoi a ja järvien rannoilla . 

Ku a 2. Fuchsia magellanican kukkia. 

Fig . 2. Flower of Fuchsia magellanica. 
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Tulimaa a itä löytää kosteista, lou
nai ista Nothofagus betuloides- N. pu
milio- ekä N. betuloides- Drimys win
teri -met i tä. Toisaalta ihmi en toi
minta on raivannut ille run aasti uutta 
eli ntilaa teiden var ille, mi ä se usein 
ka vaa rehe änä aurinkoi illakin pai
koilla. Kukinta on run a ta ja jatkuu 
läpi koko etelän ke än. 

Lajin kukkien ja lehtien koko ja muo
to vaihtelevat uuresti . Esim. Phillips & 
Rix (1989) luettelevatkin u eita nimet
tyjä muunnok ia alueelta. Näi tä voi
daan mainita e im. var. macrostema, 
jota tavataan alueen pohjoi o i ta, var. 
discolor Magalhae in almen alueelta 
ekä var. conica. Erityi maininnan an
aitsee ar. molinae ( yn. var. alba, 
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Hoffmann 1991), joka on kotoisin Chi
loen saarelta. Sen kukat ovat hennon 
vaaleanpunaiset, ja sen sanotaan olevan 
verenpisaroista ilmastollisesti kestävin 
(kestää jopa 15• pakkasen, jos sen juu
ret eivät pääse jäätymään). F. magel
lan ica on Keski-Euroopassa talvenkes
tävä - Englannissa se on jopa paikoin 
villiintynyt (Kallio & Rousi 1981 ). 

Lukuisia F. magellanican lajikkeita, 
etupäässä Euroopan ja Yhdysvaltojen 
puutarhoi ssa alkunsa saaaeita, viljel
lään paljon koristekasveina (ks. esim. 
Thorne 1962, Wilson 1965 ja Manthey 
1990). Näistä voidaan mainita F. ma
gellanica 'Riccardii ', joka on erittäin 
suosittu aitakasvi Irlannissa ja Skotlan
nissa (Phillips & Rix 1989). Paikoin se 
jopa hallitsee maisemaa kukkaloistol
laan! Kasvihuoneisiin, kesäkukkaistu
tuksiin, kukkakoreihin ja ikkunalautoja 
koristamaan on taas kehitetty omat la
jikkeensa. Koristekäyttönsä lisäksi F. 
magellanicaa on käytetty kansanlää
kinnässä alentamaan kuumetta ja lisää
mään virtsan eritystä (Hoffmann 1991 ). 

Fuchsia lycioides Andr. - Palo de 
yegua, palo falso, fuchsia (esp.), wild 
coastal fuchsia (engl.) 

Lehtensä varistava tai osittain ainavi
hanta, jäykkäversoinen pensas, joka voi 
kasvaa 2-3 m:n korkuisek i. Kukat 
ovat 2 cm pitkät, punaiset. Verho- ja 
terälehtiä on 4 tai 5 (kuvaus ja kuva 
teoksessa Hoffmann 1989). 

F. lycioides on ensimmäisiä Euroop
paan tuotuja verenpisaralajeja (tuotiin 
Kewn kasvitieteelliseen puutarhaan 
vuonna 1796; Manthey 1990). Se ka -
vaa luonnonvaraisena Keski-Chiles ä, 
Coquimbon ja Valparaison väli illä 
hiekkaisilla, pensaikkoisi lla rannikko
vuorilla ja -kukkuloilla. Sitä käytetään 
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jonkin verran myös koristekasvina, 
mutta esim. Englannissa se viihtyy ja 
kukkii hyvin vai n lämpimimpinä kesinä 
(Wilson 1965, At att & Rundel 1982). 
Luonnonvaraisilla kasvupaikoi llaan 
sen kukinta jatkuu vuoden ympäri 
(Phillips & Rix 1989). 
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Amerikanlehmus ja sen ri teymät Suome sa 

Leena Hämet-Ahti 

Hämet-Ahti , L. 1992: Amerikanlehmu ja en ri teymät Suomessa. (Tilia ame
ricana and its hybrids in Finland).- Sorbifolia 23(4) : 169-170. 

There are difficulties to determine accurately tbe terile specimens of Tilia 
americana and its hybrid T. molrkei, T. xjlaccida and T. xjlavescens. Ali four 
eem to occur in Finland, but a part of Tilia americana obviously repre ents T. 

xjlaccida. Tilia molrkei and T. xjlavescens eem to be rare. 

Leena Häm er-Ahti, Kotitorpantie 2 E, 00690 Helsinki 

Amerikanlehmu (Tilia americana) on 
o alli ena ainakin neljässä eri lehmu -
ri teymä ä (Muir 1984, 1988), joi ta 
kolmea (T. xflaccida eli komealehmu , 
T. x flavescens ja T. moltkei eli ber
liininlehmu ) näyttäisi olevan Suome -
a. äiden lehmu ten tunni tami een 

tarvitaan kukkivia näytteitä, illä pel
killä lehtituntomerkeillä ne tu kin o at 
tunni teltavi a. 

Lehmu ten kuki a on run aa ti he
teitä, joi ta amerikanlehmuk elia o a 
on terälehtimäi iäjoutoheteitä. Ne ovat 
ylei iä lehmu ten uvu a, mutta puut
tu at meillä viljellyi tä met ä- (T. cor
data) , pui to- (T. x vulgaris) , i olehti
(T. platyph llos) ja kriminlehmuk elta 
(T. euchlora). Joutoheteet ovat teräleh
tien näköi iä mutta niitä kapeampia, 
kellertä änvalkoi ia . iitä on tavalli-
e ti vii i jokai e a kuka a. Muna 
ellai i a ri teymi ä, joi a toi ella 

kantavanhemmalla e i ole joutoheteitä, 
niitä on 1- 5 kuka aan tai joi takin ku
ki ta ne voivat kokonaan puuttuakin. 
Ri teymi ä aattaa jo ku nähdä el
lai ia joutoheteitä, joi a on kärje ä 
pon i tai en o a. 

Seuraa a a on muutamia ke kei ta 
tuntomerkkejä näi tä lehmuk i ta. Eri-

tyi e ti kukinta-aikoihin ja niiden kes
kinäi een ubtee een kannattaa kiinnit
tää huomiota. Kukinnan aloittaa i oleh
tilehmu euraa ina muutamia paivia 
myöhemmin ovat aikajärje tyk essä 
pui tolehmu , met älehmu , krimjnleh
mu ja amerikanlehmu . Schellerin 
( 1972) mukaan berliininlehmu kukkii 
Sak a a yht'rukaa amerikanlehmuk en 
kan ajaT. xflaccida i olehtilehmuk-
en kan a. T. x flavescensin kukinta

ajan uhtee ta muihin lehmuk iin ei ole 
kirjalli uude a tietoja mutta kantavan
hempien kukinta-ajoi ta päätellen e il
mei e ti ijoituu met ä- ja kriminleh
muk en äliin. 

merikanlehmus (Tilia americana L.) 

Amerikanlehmu on kotoi in itäi estä 
Pohjoi -Amerika ta. Sen lehdet ovat 
kookkaita 8-14 cm pitkiä. Lehtilaita 
on i ohampainen lehtilapa päältä kalju 
ja alta joko kalju tai hyvin harvaan ja 
epäta ai e ti tähtikar ainen. Suonihan
gat o at kar ai ia lukuunottamatta ty-

irnmäi tä joka on ajna kalju . Kukinta 
on 4-10-kukkainen, teriö kellomai elta 
nä ttä ä - ei ruu umainen kuten met
älehmu elia. J outoheteitä on jokru-
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sessa kukassa 5. Heteet ovat terälehtiä 
lyhyempiä. Hedelmä on saumaharju
ton. 

Amerikanlehmus näyttää kukkivan 
meillä harvoin. Siitä on varmoja näyt
teitä lähes kymmeneltä eteläsuomalai
selta paikkakunnalta. 

Berliininlehmus (Tilia moltkei C. K. 
Schneider, syn. T. spectabilis Dippel) 

Berliininlehmus oletetaan amerikan
lehmuksen ja hopealehmuksen (T. to
mentosa) risteymäksi, mutta varmuutta 
asiasta ei ole. Sen lehtilapa on 8-18 cm 
pitkä, alta aina harvaan mutta tasaisesti 
tähtikarvainen. Suonihangoissa ei ole 
karvatupsuja. Kukinto on 7-11-kukkai
nen; teriö keliomaiselta näyttävä ja ku
kissa on 5 terälehtimäistä joutohedettä. 
Heteet ovat terälehtiä lyhyempiä. He
delmä on 5-särmäinen. 

Berliininlehmusta on ainakin Helsin
gissä ja Hyvinkäällä. 

Komealehmus (Tiliaflaccida Host, T. 
americana X platyphyllos) 

Tämä risteymä muistuttaa suuresti 
amerikanlehmusta. Sen lehtilapa on pi
tempi, jopa 16 cm, ja alapinnan kaikki 
suonihangat voivat olla karvaisia. Ku
kinto on 2-8-kukkainen; teriö on kup
pimainen ja ainakin osassa kukkia on 
1-5 terälehtimäistä hedettä. Heteet ovat 
terälehtiä lyhyempiä. Hedelmän ärmät 
ovat heikkoja. 

Suurin osa Suomesta kerätyistä ame
rikanlehmuksiksi määritetyistä näyt
teistä on kukattomia,ja aivan ilmei esti 
osa niistä on tätä risteymää (esim. Ris
tiinasta ja Hämeenkyröstä kerätyt). 
Saksassa Mainin alueella on todettu 
amerikanlehmuksen olevan hyvin har
vinaisen ja useimmat täksi nimetyt ovat 
T. xjlaccidaa (Scheller 1972). Näin voi 
olla Suomessakin. 

SORBIFOLIA 23(4) 1992 

Tilia x jlavescens A. Br. (T. americana 
x cordata) 

Tämä risteymä muistuttaa enemmän 
metsälehmusta kuin amerikanlehmusta. 
Sen lehtilapa on pienehkö, vain 6-8 cm 
pitkä, alta vaaleanvihreä, suonihan
goista karvainen. Laitahampaat ovat 
tav. pitkäsuippuisia. Kukinto on 8-10-
kukk:ainen; teriö ei ole ruusumainen 
vaan kuppimainen; osassa kukkia voi 
olla terälehtimäisiä heteitä. Heteet terä
lehtien pituisia tai vähän niitä lyhyem
piä. 

Toistaiseksi ainoa tähän risteymään 
mitä ilmeisemmin kuuluva näyte on 
Karjaan vanhan aseman puistosta. 

T. xflavescens on ollut Keski-Euroo
passa kaupallisessa levityksessä (Muir 
1984) ja sitä on erityi esti suosittu 
myöhään syksyyn vihreinä säi lyvien 
lentiensä takia (Kriis mann 1978). 

Mainittujen ri teymien ja myös ameri
kanlehmuksen viljely ja yleisyys Suo
messa armistuu ain jos kiinnitämme 
enemmän huomiota kukkiviin lehmuk
siin; joutoheteet ovat hyvin tärkeä tun
tomerkki , joka on näkyvissä vain ku
kinnan aikana. Myö kin lehtien karvai
suu on tällöin elvimmillään, ja leh
mukset helpoimmin tunnistettavissa. 

Kiitän iilo Karhua ja Robert Rainiota Kar
jaan lehmu näytteistä. 
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Harmaaleppä, maanparantaj a 

Peitsa Mikola 

Mikola, P. 1992: Harmaaleppä, maanparantaja. (Grey alder, soi! improver). -
Sorbifolia 23(4): 171 - 174. 

Grey alder ( Alnus incana), as well as other alder species, i an actinorrhizal plant, 
i.e. it lives in symbiosis with nitrogen-fixing actinomycete (Frankia spp.), thus 
increa ing the nitrogen content of the soi!. 

Thi article reports result of Studies, which have been conducted at the Finnish 
Forest Research In stitute (Viro 1955) and the Department of Silviculture of 
Helsinki Univer ity (Mikola 1963). The tudie compared of the properties of 
leaf liner of different Finnish forest trees. The beneficial effect of grey alder leaf 
litter on forest soils was clearly demon trated. 

Application of the nitrogen-fixing capacity of grey alder in fore try practice 
is re tricted by the low commercial value of the tree itself. Planting of grey alder 
is recommended for erosian control and for reclamation of disturbed sites. 

Peirsa Mikola , Metsäekologian laitos, PL 24, 00014 Helsingin yliopisto 

Typen sitoja 

Vanhan kansanvii auden mukaan multa 
kukkaruukkuun on otettava hannaale
pän juurelta. Tähän vanhaan kä ityk-
een tai kokemukseen on olema a hy

vä tieteellinen elity : leppä, ekä har
maa- (Alnus incana) ja tervaleppä (A . 
glutinosa) että muutkin leppälajit, elää 
ymbioo i a ilmakehän typpeä yhteyt

tävän Frankia- äde ienen kan a (Gor
don & Wheeler 1983). Frankian yhteyt
tämä tä type tä aa i äntäka vi leppä
k.in o an a eikä ii ole muiden puula
jiemme tavoin riippuvainen yk i tään 
maaperän typpivaroi ta. 

Lepän ja Frankian yhtei elämä mui -
tuttaa uure ti palkoka vien, e imer
k.ik i herneen tai apilan, ja Rhizobium
bakteerien väli tä ymbioo ia . Moiem
mi a tapauk i a bakteeri tai äde ieni 
muodo taa i äntäka vin juuriin ny ter
miä tai äkämiä, joi a ilmakehän typen 

idonta tapahtuu. Frankian muodosta
mat äkämät lepän juurissa (kuva 1) ovat 
korallimai ia, monivuoti ia, ja saatta
vat ka vaa ormenpään tai jopa nyrkin 
uurui iksi. Lepän li säksi Frankia
ymbioo i tunnetaan muutamilla muil

lakin puu arti illa kasveilla (Bond 
1983)· Suomen luonnonvarai i ta kas
ei ta ellai ia ovat uomyrtti (Myrica 

gale) ja tyrni ( Hippophaii rhamnoides). 
Palkoka eja oidaan vi lj e llä ilman 

typpilannoitu ta , ja Ii äk i niiden tiede
tään kartuttavan maan typpivaroja. 

iinpä niitä käytetään maataloudessa 
maanparannuk een n . viherlannoituk-
e a ja iherke annon hoidossa. Vas

taava ti on pääteltävi ä, että myö lep
pää oitai iin käyttää met ämaan pa
rannuk een . 

Jokin määrä Frankian yhteyttämä tä 
type tä liukenee maane tee een uo
raan juuriny tyröi tä ekä ny tyräin ja 
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juurten kuollessa ja hajotessa. Mai
neikas biokemistimme A. I. Virtanen 
osoitti tämän kokeellisesti jo 1930-lu
vulla (Virtanen & Saastamoinen 1936, 
Virtanen 1957). Typettömässä kvartsi
hiekassa harmaalepän seurassa kasva
tettu kuusentaimi sai typen tarpeensa 
tyydytetyksi, vaikka lepänlehdetkin 
poistettiin astiasta sitä myöten kuin ne 
varisivat. Pääosa Frankian kasvukaute
na yhteyttämästä typestä tulee maahan 
kuitenkin syksyllä varisevien lehtien 
mukana. 

Kariketutkimuksia 

Harmaalepän lehtien ja lehtikarikkei
den ominaisuuksia sekä vaikutusta met
sämaahan on tutkittu mm. Metsäntutki
muslaitoksessa (Viro 1955) ja Helsin
gin yliopiston metsänhoitotieteen lai
toksessa (Mikola 1966), joihin tutki
muksiin seuraavassa esitettävät tiedot 
perustuvat. 

Typensidontakykynsä ansiosta lepät 
poikkeavat suuresti muista metsäpui -
tamme. Sekä harmaa- että tervalepän 
lehtien typpipitoisuus on 3-4 %, kun se 
muilla lehtipuilla on 2-3 % ja havupui
den neulasissa vain 1-1,5 %. Puut ovat 
niukkojen typpivarojen käytössä yleen
sä "sääståväisiä", ts. syksyllä ennen 
lehtien variseroista suuri osa, jopa 60-
80 %, niiden sisältämästä typestä siir
tyy puun muihin osiin (Viro 1955). Sik
si lehtikarikkeiden typpipitoisuus on 
yleensä alle puolet siitä, mitä se on vih
reissä lehdissä; esimerkiksi koivun leh
tikarikkeiden typpipitoisuus on 1,0-1,5 
% ja männyn neulaskarikkeiden noin 
0,5 %. Lepällä ei ole vastaavanlai ta 
säästämistarvetta, ja se onkin typen 
käytössään "tuhlaavampi". Lepän leh
det varisevat syksyllä vihreinä, keila -
tumatta, ja karikkeiden typpipitoi uus 
on 2,5-3,0 %. Hehtaaria kohti la kettu-
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na tulee karikkeiden mukana maahan 
vuosittain typpeä männikössä keski
määrin noin 15 kg, kuusikassa 20 kg ja 
koivikossa 30 kg, mutta lepikössä 70 
kg, parhaissa tapauksissa jopa 100 kg 
(Mikola 1966). Huomattava osa lepän 
lehtikarikkeiden sisältämästä typestä 
on peräisin ilmakehä täja siten uoraan 
lisää maan typpivaroja. A. 1. Virtanen 
(suull.) arvioi, että hyväkasvuinen har
maalepikkö sitoo ilmakehästä vuosit
tain saman verran typpeä kuin apilapel
to . 

Lepikön maassa on enemmän typpeä 
kuin vastaavanlai en kasvupaikan mui
den puulajien metsiköis ä, esimerkik i 
em. tutkimukse a (Mikola 1966) lepi
kön maas a oli typpeä keskimäärin 3 % 
orgaanisesta aineesta, koivikos a 2,0-
2,5 %. 

Hei ingin yliopiston metsänhoitotie
teen laitoksen tutkimukse sa (Mikola 
1966) eurattiin maan kehitystä myös 
kokeelli e ti Tuu ula a kahdessa met-
ikö sä Jj äämällä maahan koivun ja 

harmaalepän lehtikarikkeita määrä jo
ka va taa 2000 kglha. Kolmen vuoden 
kuluttua oli at mittau tulokset euraa
vat: 

1. Männikkö CT 

Ei karikeli äy tä 
Koi vun karikkeit a Ii ätty 
Lepän karik.keita Ii ätty 

2. Kuusikko 0 IT 
Ei karikeli äy tä 
Koivun karikkei ta Ii ätry 
Le pän karikke it a Ii ä tty 

Maaperän 
pH Typpi

pit. % 

4,5 1 08 
4,9 1,11 
5,9 1,30 

4 ,7 1,16 
4,8 1,22 
5,4 1,46 

Harmaalepän lehtikarikkeet ekä li
ä i ät maan typpivaroja että vähen i
ät en happamuutta. Harmaaleppää 
oitaneen ii käyttää met ämaan hap-

pamoiturni en torjuntaan. 
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Samanlai ia olivat tulok e t myö tai
rnita rhakoke i a, JOI a ta imita rhan 
maa han oli Ii ätty koi vun ja ha rmaa le
pän lehtikarikkeita (Mikola 1966). Le p
päkarikkeiden amoin kuin ea a ka -

av ie n lepäntaimien va ikutu näky i 
myö männ yn- ja kuu entaimien ka -

u sa j a ne ul a ten typpipitoi uude a. 
Erää ä nuore a met ä ä taa , jo a 
rinnakka in o li puhda männikkö ekä 
männyn j a harmaa le pän ekamet ikkö, 
oli männynneu la ten typpipitoi uu 
puhtaa a männikö ä 1, II % ja eka
met ikö ä 1,33 ~ (Mikol a 1966). 

Erityi e n e lvänä harmaa le pän edul
line n a ikutu ilmeni kokee a Kihni ön 
Aitonevalla, jo a tutkittiin uonpohjan 
me t ity tä turpeen poi ton jälkeen (Mi
kola 1975). uonpohj a ll e i tutettiin 
mäntyjä ekä o aan koeruudui ta kak i 

uotta myöhemmi n harmaa le ppää män
tyri ien ä lei hin . 0 a männyntaimi ta 
o li aanut pienen peru lannoituk en. 
Mäntyje n o ll e a ei t emän vuoden 
ikäi iä yk inää n ka va neiden , lan noit
tamattomien mäntyjen ke kipituu oli 
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Kuva l. Harmaale
pän juurinystyröitä. 

Fig. 1. Root nod
ule of grey alder 
(Alnus incana). 

36 cm ja lannoitettuj en 125 cm; har
maalepän eura a ka vaneiden mänty
jen ke kipituudet olivat va taavasti 113 
cm ja 161 cm. eula is ta tehdyt ana
lyy it o oitti a t että harmaalepän e u
ra o li edi tänyt myös männyntaimie n 
kaliumin ja fo forin ottoa. Latvaka -

ainten neula ten kalium- ja fo foripi
toi uudet o li at yk inään kasvaneilla 
männyillä 0 38 ~ ja 0,14 % ja harm aa
lepän eura a ka vaneilla vastaavasti 
0 46 ~ ja 0 16 %. 

Käytännön o elluksia 

Lepikön maan ilja uude ta on mone n
lai ta kä tän nö n kokem u ta. E imer
kik i lepikköön tai lepikön jälkeen pe
ru tettu i tutu kuu ikko ka vaa koko 
kienoajan poikkeuk e lli e n hyvi n (Ca
jander 1933). Harmaa le pän ty pe n idon
tak k n peru tui it e a ia sa vanha 
kiertoka ki iljelykin. Kun ka ke ta oli 
muutamien ilja atojen mukana imetty 
ra inne arat loppuun jäi a la heittee ll e, 
jolloin e nopea ti muuttui harmaa lepi-
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köksi. Parin vuosikymmenen kuluttua 
voitiin lepikkö sitten hakata ja polttaa, 
ja taas saatiin maasta useita viljasatoja. 

Vaikka harmaaleppä siis selvästi pa
rantaa metsämaata, on tämän ominai
suuden hyödyntämiseen metsäta
loudessa verraten vähän mahdollisuuk
sia. Tämäjohtuu siitä, että harmaaleppä 
itse on kaupallisesti sangen vähäarvoi
nen puulaji, jolle löytyy käyttöä vain 
polttopuuna. Maan sitomista harmaale
pän kasvattamiseen kokor,aiseksi kier
toajaksi ei voida pitää taloudellisesti 
järkevänä. Siksi puhdasta harmaalepik
köä pidetään yleensä vajaatuottoisena 
metsänä ja sekataimikoiden perkauk
sissa harmaaleppää poistetaan arvok
kaampien puulajien tieltä. Kuitenkin 
kohtuullista harmaalepän sekoitusta 
voidaan perustellusti suositella mm. 
maan happamoitumisen torjumiseksi. 

Lepän typensidontakyvyn määrätie
toinen hyödyntäminen metsänhoidos a 
rajoittuu erikoistapauksiin, metsitettä
essä alueita, missä typpi maasta puut
tuu . Harmaaleppä on ns . pioneeripuula
ji, joka luonnossa ensimmäisenä valtaa 
vapaita alueita. Alaskassa on todettu 
sikäläisen leppälajin (Alnus crispa) 
olevan ensimmäinen puulaji manner
jäätikön vetäytyessä paljastuvalla 
maalla (Ugolini 1968). Keski-Euroo
passa on tervaleppää käytetty menes
tyksellisesti hiilikaivosten hylky
kasojen ja jätealueiden metsittämiseen. 
Samoin on eroosion paljastamia vuo
renrinteitä sidottu leppää i tuttamalla 
(Mikola et al. 1983). 

Suomessa sellaisia jätealueita, joiden 
hyötykäyttö voisi parhaiten alkaa har
maaleppää istuttamalla, ovat mm. käy
töstä pois jääneet sorakuopat ja turvete
ollisuudesta vapautuneet suonpohj at 
Kun leppä on tuottanut maahan riittä-
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västi typpeä ja humusta, istutetaan alle 
sitten jotakin arvokkaampaa puulajia. 
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Tervalepän (Alnus glutinosa) ja harmaalepän (A. incana) 
liuskalehtimuodoista Suomessa 

Mikko Piirai nen 

Piirainen, M. 1992: Tervalepän (Ainu glutino a) ja harmaalepän (A. incana) 
liuskalehtimuodoista Suomes a (On the cut-leaved forms of the Black Alder 
(Alnus glutinosa) and the Grey Alder (A. incana) in Finland) . - Sorbifolia 
23(4): 175-186. 

In Fennoscandia, many cut-leaved forms of the Black Alder (Alnus glutinosa) 
and the Grey Alder (A. incana) are known, tbese forms being commoner in the 
latter pecies. Some forms are known only in cultivation, e.g. A. glutinosa f. 
incisa Willd. and f. imperialis Kirchn . Of tho e forms that are known in nature, 
almo t all have been taken into cultivation because of their beautiful appearance 
or purely on account of their rarity. The cut-leaved forms of A. glutinosa found 
in nature in Finland are f. lobulara Lar on, f. angusriloba Hylander, f. querci
folia (Willd.) Willd . and f. lacera (Mela) Mela and of A. incana f. lobata Lars on, 
f. laciniara Loudon, f. angustissima Holmberg ex Hylander, f. semipinnata 
Hylander, f. pinnara (Lundmark) Willd., var. argentara f. pin/!Qtipartita ( orr
lin) Saelan, Kih lman & Hjelt and subsp. kolaensis f. orlovae Hylander, respec
tively . ln addition , a cut-leaved form of the hybrid A. glutinosa x incana , viz. f. 
lobara (= nm. lobara) Hylander i known from two sites in Finl and. Hylander's 
repon of a possible A. incana f. fa/unensis Hylander in Finland i considered 
questionable. The native Joealitie of the e form in Finland are li sted and shown 
on a map. The morphology and anatomy and the genetic background of the 
cut-leaved form are di cu sed. 

Mikko Piirainen, Kasvimuseo, Luonnomiereel/inen keskusmuseo, PL 7, 00014 
Helsingin yliopisro 

Lepistä (Alnus), erityisesti harmaale
pä tä (A. incana), tunnetaan pui tamme 
eniten liuskalehti iä muotoja. e ovat 
omiaan kiinnittämään ihmi ten huomi
ota e rikoi uudel laa n ja koristeelli uu
dellaan ekä puhtaa ti "rariteettiarvol
laan". Luonnonvarai ina ne eivät ole 
kovin ylei iä , mutta eräitä muotoja on 
vi ljelty jo pitkään ja levitetty puutar
ha ta toi een. 

Liuskalehtisyyden geneettistä taustaa 

Met äntutkimu laitok elia uoritetui -
a kokei a (Saarnijoki 1946) , joi a 

ri teytettiin Iiu kaiehti iä yksilöitä kes
kenään ekä norrnaaliyk ilöiden kan -
a, aatiin ainoa taan jomman kumman 
anhemman kaltaisia jälkeläi iä. Tämä 

viittaa ain yhden geenin kontro lloi-
maan ominai uuteen. Polygeeninen 
(u ean geenin aiheuttama) ominaisuu
den periytyminen edellyttäi i ominai-
uuk ien hajautumi ta jälkeläistö ä 

normaalijakauman mukai e ti. 
Liu kaiehti yyttä kootrolloiva ta 

geeni tä on u eita eri mutanttialleeleja 
(mutaatioiden tulok ena yntyneitä rin
nakkaj muotoja) iten , että vähemmän 
Iiu kai ta lehtimuotoa edu tavat a ll ee-



176 

lit dominoivat eli vallitsevat liuskai
sempia muotoja edustavia alleele ja. Tä
ten fenotyypissä (yksilön ilmiasussa) 
esiintyvä liuskaisuuden aste edustaa ai
na genotyypissä (perimässä, geenistös
sä) lievintä liuskaisuuden astetta vas
taavaa alleelia. Kaikkein liuskalehti
simpien yksilöiden on siis oltava homo
tsygoottisia (samaperintäisiä) äärevim
män alleelin suhteen. Koska liuskaleh
tisyys näkyy myös muissa kasvin osis
sa, sen aiheottavaa geeniä on pidettävä 
pleiotrooppisena, so . sama geeni vai
kuttaa useaan eri ominaisuuteen. Lius
kalehtisyyden periytymismekanismi on 
samankaltainen myös useilla muilla 
puuvartislajeilla (Saarnijoki 1955). 
Leppien diploidisuus saattaa osaltaan 
vaikuttaa siihen, että liuskalehtisiä 
muotoja on suhteellisen paljon ; esim. 
hieskoivulla (Betula pubescens) liuska
lehtisten muotojen niukkuus voi johtua 
lajin tetraploidiasta (Hylander 1957a). 

Eräät liuskalehtiset muodot ovat ge
neettisesti epävakaita, jolloin yksilön 
kasvullisissa osissa tapahtuu mutaatioi
ta takaisin päin, kohti lievempää lius
kaisuutta, ja syntyy mosaiikkiyksilöitä. 
Lepistä tällaista esiintyy erityisesti har
maalepän muodolla f. pinnataja sulka
harmaalepällä (f. laciniata) sekä terva
lepän (A. glutinosa ) muodoilla f. lobu
lata ja f. lacera (Saarnijoki 1946, Hy
lander 1957b). Koska kasveilla, toisin 
kuin eläimillä, iturata ei ole selvästi 
erillään kasvullisista solukoista, yk i
lön kasvullisissa osissa tapahtuvat 
muutokset näkyvät yleensä myös täl
laisten mosai ikkiyksilöiden jälkeläi -
tössä, kuten Saarnijoen ( 1946) ristey
tyskokeet osoittavatkin (iturata = se osa 
eliön solukoi sta, joka johtaa hedelmöi
tyneestä munasolusta uusien sukusolu
jen muodostumiseen). 

Mosaiikkiyksilöistä kerättyjä her
baarionäytteitä on hankala määrittää; 
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näytearkilta ei yleensä voi päätellä, 
minkälaisesta yksilöstä tai mistä yksi
lön osasta näyte on otettu . Paitsi yksi
lön mosaiikkimaisuus, myös erot sa
man vuosikasvaimen eri-ikäisten leh
tien välillä voivat tuottaa määritysvai
keuksia. Yleensä vuosikasvaimen van
hemmat lehdet ovat lyhyempi- ja le
veämpiliuskaisiaja usein myös selvem
min hammaslaitaisia kuin nuoremmat 
(Hylander 1957c). 

Liuskalehtisyyden morfologiaa ja anato
miaa 

Liuskalehtisyys ilmenee jo lasko tu
neessa lehtiaihee sa tapahtuvana lehti
lavan kapenemisena ja kutistumisena. 
Lehden avautuessa lehtilapaan syntyy 
jännitystä , jonka seurauksena on lavan 
repeytyminen reunailta keskiosaa koh
ti. Myös lehtilaidan normaalin ham
mastuk en heikkeneminen on seurausta 
tästä ilmiöstä. Repeämiskohda sa so
lukko on heikompaa, varhain kuolevaa 
ja läpikuulta aa , ja e muodo taa enem
män tai vähemmän yhtenäi en nauhan 
lehden reunalta keski uonta kohti 
(Saarnijoki 1946). 

"Repeytymis olukon kehittyminen 
voi jäädä puolitiehen. iinpä esim. sul
kaharmaalepän (A. incana f. laciniata ) 
Iehtiliu kojen väli sä on hyvin usei n 
selvä jopa lehden ke kiruotiin yltävä 
"uurro , joka näkyy erityi e ti lehden 
alapinnalla ( rt. Saarnijoki 1946). Kui
vattua näytettä nopea ti ilkai te a aa 
tällöin helpo ti aikutelman todell ista 
huomatta a ti y äliu kai emmista 
!ehdi tä ; täUai en ulkaharmaalepän 
aattaa ekoittaa hap uharmaaleppään 

(f. angustissima). 
La an liu kai uuden ohella lehdissä 

on ba aitta i a muitakin muutok ia. 
Met äntutkimu laitok en herbaario a 
(HFR) on Saamijoen piirtämiä poikki-
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leikkauskuvia lepän lehtiruodei ta. 
ii tä näkyy selvästi, että lehtiruodi a 

kulkeva johtojänne on liuskalehtimuo
doilla pilkkoutunut osasiin - sitä 
useampiin, mitä liukalehtisemmästä 
muodosta on kysymys. Samankaltainen 
johtojänteen pilkkoutuminen on havait
tavi a muidenkin puuvartisten Iiu ka
lehtimuodoilla (Saarnijoki 1955). 
Useimpien liuskalehtimuotojen lehtila
pa on myös pienempi kuin normaali
muodolla. Lehtilavan pieneneminen 
näkyy myö iten, että lehtiliuskojen 
pää uonet jatkuvat usein piikkimäi enä 
kärkenä hyvän matkaa Iiu kan pää ä. 

Liu kaiehti yys lyö leiman a myö 
koko yksilöön. Siihen liittyy u ein 
poikkeavuuk ia muissakin elimi ä. 
Kukkien urkastumi taipumuk en 
vuok i liuskalehtiset muodot ovat u ein 
steriilejä, itä uuremma sa määrin , mi
tä Iiu kai emmasta tyypistä on ky y
my . e ovatkin u ein opivia viherpui
ta pait i kori teelli en ulkomuoton a 
myö vähäi en iitepölytuotton a vuok-
i; lepät kuuluvat pahimpiin iitepöly

allergioiden aiheuttajiin Suome a. 
Steriiliy johtuu kukicaJehdi ä tapah
tuvasta vastaavanlaise ta kapenemi -ja 
kuti tumi ilmiö tä kuin ka vulehdi ä. 
Sama ilmiö vaikuttaa koko yk ilö ä 
aiheuttaen ver ono ien hentoutta ja pie
nika vui uutta. Tämä näkyy u ein 
e im . riippaok ai uutena. Myö il 
mui aja ilmu uomui a, norkoi aja 
norkko uomui a ekä pähkylöi ä ha
vaitaan amaa kaventumi ta (Saarnijo
ki 1946). 

Leppien luonnonvaraiset liuskalehti
muodot Suom a 

Olen alla luetellut tärkeimpien herbaa
rioidemme luonnonvarai ik i tulkit e
mani Iiu kaiehti et leppänäytteet a -
taa at tiedot on e itetty myö kartalla 
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(kuvat 1 ja 3). Monien, erityisesti van
hojen herbaarionäytteiden etikettitie
dot ovat niin puutteelli et, että kasvin 
luonnonvarai uutta tulkittaessa on tyy
tyminen pelkkään "hyvään arvauk
seen". 

Suuri osa näytteistä on vanhoj a, osa 
jo viime vuosi adan puolivälin tienoilla 
kerättyjä. Koska lepät, erityisesti har
rnaaleppä, ovat lyhytikäisiä, on selvää, 
että monet tä ä luetelluista puista ovat 
jo alkuperäi eltä ka vupaikaltaan hä
vinneet. Osa näyttei täkin on peräisin 
jo puutarhaan iirretyi tä luonnonpui -
ta. 

Luettelemieni Ii äk i herbaariois-
amme on koko joukko leppänäytteitä, 

joiden lehdet ovat normaalimuotoja sy
vempään hampai ia tai epä äännöllisen 
mutkalaitaisia. 0 a tällai i ta näytteis
tä aattaa olla kerätty nuorista vesoista, 
joiden lehdet u ein ovat hyvinkin poik
keavan näköi iä . 0 as a näytteitä on 

ain muutamia poikkeavia lehtiä, 
yleen ä ok an kärje ä ; on vaikea sa
noa onko tällai e a tapauk e a ky e 
rno aiikkiyk ilö tä , jonka ver on kärki
ka u oluko a on va tikään tapahtu
nut Iiu kai uuden aiheuttava rnutaatio 
-vai onko ky ymy poikkevan näköi-

iin e alehtiin rinna tettava ta ilmiö -
tä. 

Tervaleppä 

Tervalepän Iiu kaiehti et muodot (ku
va 2) o at hy in harvinai ia . Jotkut vil
jellyt tyypit ovat luonno ta tuntematto
mia , e im. f. inci a Willd ., jolla on pie
net orapihlajamai et lehdet ja f. impe
rialis Kirchn., jolla on pitkä- ja kapea
liu kai et lehdet. Fenno kandia a 
luonno a ta atui ta iide tä Iiu kaleh
timuodo ta kolme muodo taa arjan vä
hemmän Iiu kai e ta hy in Iiu kai een: 
f. lobulata f. laciniata (Ehrh.) Willd . 
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Kuva 1. Ter alepän (Alnus glwinosa) se
kä terva- ja harmaalepän risteymän (A. 
glwinosa x incana) Iiu kaleh tisten muo
tojen luonnonvarai et e iintymät Suomes-
a yhtenäi koordinaatiston neliöpeninku l

maruuduittain. 

Fig. 1. The native localitie of the cut
leaved forms of the Black Alder (Ainus 
g/utinosa) and it hybrid with the Grey 
Alder (A. glurinosa x incana) in Finland 
mapped by 10 km x 10 km quare . 

Ku a 2. Ter alepän ekä terva- ja harmaa
lepän ri teymän Iiu kaiehti ten muotojen 
lehtiä. 

Fig. 2. Leave of the cut-leaved form of 
the Black Alder and it hybrid with the 
Grey Alder. 

-D. Alnus glwinosa: . f. lobulara (1904 
yman H) . B. f. quercifolia (1934 Ceder· 

crewz H). C. f. angusri/oba (1958 Savolai
nen H). D. f. lacera (1 876 Tikkanen H). -
E. A. glwinosa x incana f. lobara (1909 
Torekeli H, holotyyppi, holotype).- Piir
rok et, drawing Mikko Piirainen. 
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( ulkatervaleppä; Suomessa ainoa taan 
viljelylajiketta 'Laciniata') ja f. angus
tiloba. Tästä arjasta poikkeavia muo
toja ovat f. quercifolia, jonka lehdet 
ovat tammenlehtimäi et sekä f. lacera, 
jonka lehdissä lovet ovat yvät ja lähes 
toisissaan kiinni olevat liuskat jokseen
kin tasa oukat, Jeveähköt ja hammas
laitaiset. äistä Suomessa luonnonva
raisina on tavattu neljä muotoa: f. lobu
lata, f. angustiloba, f. quercifolia ja f. 
lacera (kuva l ; Hylander 1957b, Hy
lander 1966, Hämet-Ahti ym. 1992). 

Alnus glutinosa f. lobulata Lar on 

Lehtilapa 6- 9 cm, leveän oikea, pari
halkoinen, pyöreähkötyvinen , uipoh
ko- - tylpähkökärkinen; Iiu kat leveän 
kolmiomaisia , uipohkoja , ainakin ty 
ven puolei elta reunaltaan hamma lai
tat ta. eljä luonnonvaraista löytöpaik
kaa Suome a. 

SlMAA. Porvoon mlk.: Kråkö, Yttre Bar
las tholmen (1961 Suomalainen HFR, 1966 
Saamijoki HFR, 1982 Pietiläinen H; Haapas
te~sy rj_än vartekokoelma sa no. E 550). ETE
LA-HAME. Iitti: Kauramaa, Leini selän hiek
karanta I on Tyri evän lounai puolell a (1 963 
Taama KYM). KESKI-POHJANMAA. Luoto: 
Bot ör (1873 Schalin H) . Uusikaarlepyy: Djup
tenin Iän iranta (1902 Schalin, /903 Wahl

berg, /904 Nyman H). 

f. angustiloba Hylander 

Lehtilapa 3- 5 cm, parijakoinen , Iiu kat 
kapean kolmiomai ia - lähe ta a ouk
kia, uippoja, ehyt- mutta mutkalaitai-
ia. Yk i luonnonvarainen löytöpaikka 

Suome a. 
ATAKUNT . Pori: Ahlainen, Rankkuu 

(1958 Savolainen H). 

f. quercifolia (Willd.) Willd. 

Lehtilapa 6-12 cm, va tapuikea , kiila
tyvinen, tylppäkärkinen, u ein epä-
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säännöllise ti parihalkoinen; liuskat le
veän kolmiomaisia- lähes tasa oukkia, 
pyöreäkärki iä, vaihtelevasti hammas
laitai ia. Kuu i luonnonvara ista löytö
paikkaa Suome sa. 

ARSINAlS-S OMI. Nauvo: Käldö, Rams
ö, orredet (1934 Cedercreurz H, 1934 Åberg 
H, OULU, TUR). USIMAA. Helsinki: Mei
lahti, Pikku Huopalahden S-ranta (Erkamo 
1979 ; 1979, /980, 1983 Erkamo H; 10-metri
nen puu siirrettiin alkuperäi eltä kasvupaikal
taan turvaan ennen Pikku Huopalahden raken
nustöitä iskalan arboretumiin; Anoo. 1989). 
ETELÄ-KARJALA. Virolahti: Hämeenkylä, 
Hakiavanniemien kärkio a (1963 Loisi H, 
1963, 1964 Rintanen H, KYM) . ETELÄ-RÄ
ME. HattuJa: Kaikkonen, Lehijärven ranta 
(1957 Kalliola HFR). ETELÄ-SAVO. Ranta
salmi : 0 ikonmäki, Alasen rantatöyräs (1930 
V. Korhonen, 1931 K. Korhonen, 1945 Kallio
Ja H). POHJOIS-HÄME. Jyväskylä: (1912 
Krohn (ilman tarkempaa paikannu ta), "Päi
jänteen rannalla" 1946 Luoto H- molemmat 
mahdollisesti ama ta paikasta?). 

f. lacera (Mela) Mela 

Lehtilapa 6-12 cm, pitkänpyöreä - le
veän oikea, parijakoinen, pyöreähköty
vinen ja -kärkinen ; Iiu kat tiheässä, lä
he ta a oukkia, pyöreähkö- - uipoh
kokärki iä , ainakin kärkipuolelta i o
hampai ia. Yk i luonnonvarainen löy
töpaikka Suome a. 

ARSINAIS-S OMI. Lohja: Vohloinen 
(1876 Tikkanen H, K 0 ). 

A. glutiMsa x incana f.lobata (nm. loba
ra) Hylander 

Lehtilapa 4-8 cm, puikea - leveän oi
kea parijakoinen; Iiu kat kolmiomai-
ia, aihtele a ti hamma laitai ia. Tä

män Iiu kaiehti en leppäristeymän leh
timuoto mui tuttaa ulkatervaleppää ja 
ulkaharmaaleppää. Vuo ika vaimet, 
ilmut ja lehdet o at melko karvai ia, 

mikä iittaa harmaalepän uuntaan. 
ii ä on kuitenkin tiettyä kiiltoa ja 
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tahmeutta, ja lehtien alapinnan suoni
hangoissa on melko selvät karvatupsut, 
mikä puolestaan viittaa tervalepän 
suuntaan. Kuvattu Ruokolahden Rau
liosta kerätystä näytteestä (1909 
Torckell, H). 

SATAKUNTA. Pori: Kuminai nen (1952 A. 
K. , ex herb. Arvi Toivainen H). ETELÄ-SAVO. 
Ruokolahti : Rautio (1909, 1915 Torekeli H). 

Harmaaleppä 

Harmaaleppä on tervaleppää muuntele
vampi, niin myös liuskalehti syyden 
suhteen (kuva 4) . Hylanderin (1957b) 
mukaan liuskai suussarjan vähiten lius
kaisesta liuskaisimpaan muodostavat f. 
lobata, f. angermannica, f. falunensis 
Hylander ja f. laciniata (sulkaharmaa
leppä). Muita ovat f. dalecarlica Hy
lander, joka muistuttaa sulkaharmaa
leppää, mutta jonka lehtiliuskat ovat 
ehyet, eivät samaan tapaan hammaslai
tai set kuin "lobata-sarjassa:'; f. semi
pinnata, jolla on pitkät, tasasoukat, 
hampaiset liuskat ja taipumusta lähes 
erillisten lehdyköiden muodostukseen 
lehden tyvellä; f. pinnata, jolla osassa 
lehdistä on erillisiä lehdyköitä tyvel
lään, mutta muut lehdet ovat vain le
veä- ja lyhytliuskaisia; f. angustissima 
(hapsuharmaaleppä), joka on itse asias
sa ryhmä samantapai sia muotoja, joi
den lehdet ovat hyvin syvään liuskaiset 
ja liuskat pitkät ja hennot sekä f. bipin
natifida , jonka lehtien liuskoittuminen 
on edellistä syvempää ja tiheämpää. 
Muita harmaalepän liuskalehtisiä muo
toja ovat var. argentata f. pinnatiparti
ta, jolla on ehyet liuskatja varsin syvät, 
kapeat lovet tälle variaatiolle tyypilli
sen harmaakarvaisissa lehdissään sekä 
kuollanharmaalepän liuskainen muoto, 
subsp. kolaensis f. orlovae, jonka leh
det ovat melko matalaan liuskaisia ja 
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muistuttavat nimirodun muodoista lä
hinnä f . lobataa. 

Suomessa on luonnonvaraisina tavat
tu muodot f. lobata, f . laciniata, f. pin
nata, f. angustissima, var. argentata f. 
pinnatipartita sekä subsp. kolaensis f. 
orlovae (kuva 3; Hämet-Ahti ym. 
1992). Hylander (l957b, 1966) mainit
see Suomesta myös muodon f. falunen
sis (Etelä-Häme, Luopioinen; tosin ky
symysmerkillä varustettuna) . Puusta ei 
ilmeisesti ole museonäytettä, ainakaan 
Hylander ei sellaista mainitse; myös
kään näkemissäni museonäytteissä ei 
ole tähän viittaavaa Hylanderin määri
tyslappua. Rajanveto f . falunensiksen 
ja sulkaharmaalepän välille ei ole mi
tenkään yksiselitteinen. Hylanderin 
(1957b) mukaan f.jalunensiksen lehdet 
ovat matalampaan liuskaisia, ja lisäksi 
samassa yksiiässä eri ikäiset lehdet 
ovat enemmän toistensa kaltai ia kuin 
sulkaharmaalepällä. Sulkaharmaalepän 
lehtien liuskoittumisasteessa on kuiten
kin melko suuria eroja, amoin kuin 
lehtien keskinäi e ä amankaltai uu
dessakin. Tämä näkyy hyvin mm. Si
poon Löparön (Iitistä iirretyssä) ulka
harmaalepä sä, jo ta mu eoi amme on 
hyvin runsaa ti näytteitä. Rajanvedon 
vaikeus koskee kyllä muitaki n muoto
ja; esim. sulka- ja hapsuharmaalepän 
raja ei ainakaan herbaarioarkkeja tar
kasteltaessa ole suinkaan itse tään ei
vä. 

Harmaalepän muoto f. bipinnatifida, 
joka on kuvattu luovutetu ta Laatokan 
Karjala ta, Pälkjärveltä keräty tä näyt
teestä (1867 A rppe H) on lehdiltään 
hyvin y ään kapealiu kainen, ja lius
kat ovat voimakkaa ti terävähampai et; 
muutoin e mui tuttaa yvään liu kai ta 
hapsuharmaaleppää. Herbaarioissam
me on tä tä muodo ta vain tämä yksi 
näyte . Hylander ( 1957b, 1966) on mai
ninnut tämän näytteen f. bipinnatifida-
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na, mutta määrittänyt sen myöhemmin 
(? ilman vuo ilukua) hapsuharmaale
päk i. Mikäli Hylanderin myöhempi 
määritys hyväksy tään, ja f. bipinnatifi
da yhdistetään hapsuharmaaleppään, 
tästä oli i ryhdyttävä käyttämään van
hempaa nimeä f. bipinnatifida. 

Joitakin vuosia si tten Mikkelin kau
punginpuutarhan mansikkamaalta ie
mentaimena löy tynyt ja lajike nimellä 
Johanna ' viljelyyn otettu liuskalehti

nen harmaaleppä (1988 Alanko H) 
muistuttaa lähinnä sulkaharmaaleppää. 
Viljeltynä ja kloonattuna tämän yksilön 
jälkeläi töstä on kuitenkin käytettävä 

ille annettua lajikenimeä. 

A. incana f. lobata Larsson 

Lehtilapa 5-10 cm, leveän oikea, pari
halkoi nen , leveätyv inen, uippokärki
nen ; Iiu kat kolmiomaisia, lyhytsuip
put ta, hamma laitais ia . Kaksitoi ta 
luonnonvarai ta löy töpaikkaa Suomes-
a. 

lMAA. Espoo: Laak olahti, vanha kalk
kikaivos (1961 Pohjakallio H). ETELÄ-KAR
JALA. Virolahti: Kattilai nen (1973 Rintanen 
H). SATAKUNTA. Hämeenkyrö: Kukka maa: 
"pellon ojassa, josta sii rretty pui stoon" (1910 
Printz TUR). ETELÄ-HÄME. Loppi: Sajanie
mi , Hirsimäki (1955 Juhala H). Valkeakoski: 
"kaupungin varastoalue, luonnonvarainen" 
(1967 Saamijoki HFR). ETELÄ-SAVO. Imat
ra: "rautatehtaan alue, ilm. luonnonvarainen ' 
(1961 Poutanen HFR). ETELÄ-POHJAN
MAA.Alavus: Sydänmaa (1930 Railonsala H). 
POHJOIS-KARJALA. Juuka: Polvela (1951 
Salonen OULU). Lieksa: Ki vivaara , Vihari 
(1937 Sonck H). Tohmajärvi: Rantala {1904 
Lönnbohm K 0 ). KESKI-POHJANMAA. 
Haapav i: Mammo (1986 Koskela OULU). 
Lappajärvi: Pitkä tö (19 16 Nyström H). 

f. Laciniata Loudon, ulkaharmaaleppä 

Lehtilapa 4- 10 cm, oikea - leveänpui
kea, uippokärkinen , parij akoinen; 
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liu kat kolmiomaisia, suippoja, lähes 
ehytlaitaisia - hammaslaitai sia (erityi -
esti lehden tyven puolei elta reunal

taan) , usei n hieman taapäin käyriä; 
Iiu kojen väli ä usein puutteellisesti 
kehittynyttä " repeämissolukkoa" juo
vana, joka voi jatkua lähes lehden kes
ki uoneen a ti. Suomen ylei in liuska
lehtileppä: noin 50 luonnonvaraista 
löytöpaikkaa Uoista hyvin monet on hä
vitetty iirtärnällä kasvi puutarhaan). 

ARSINAIS-S OMI. Lohjan kunta: Kirk
niemi, Stenkulla (1886 Boldt, Björksten H). 
UUSIMAA. Elimäki: Korian asema (apteekkari 
Ahnger löy i puun ilm. 1870-1., iirretty Hel
singin Lapinlahteen, jo ta 1889- 1900 kerättyjä 
näytteitä H:s a ja KUO : a; Ulvinen 1963). 
Espoo: Leppävaara (1941 Sundqvist H, OULU, 
1952 Valeari H, 1952, /964, 1966 Saarnijoki 
HFR). Mäntsälä: Sääksjärvi, Tapiola {1949 
Lyytikiiinen HFR) " iirretty Lehtolan talon pi
haan , josta näyte" (1949 Korhonen H, HFR); 
''Tapiolan tilan maat, u eita yk ilöitä" (1955 
Kari & Peltonen TUR; /955 Peltonen herb . Y. 
Mäki nen); " Rautalähteen talo, vi llinä pihan 
reuna a" (1949 Korhonen HFR) . Nurmijärvi: 
" lähellä Tuusulan rajaa" (1870 Engström H), 
ilman tarkempaa paikannu ta (1870 Hjelt, Jus
lin; 18?? ström H)- kaikki mahdollisesti 
ama ta paika ta? Sipoo: Löparö (1965 Sim

berg H; näytteenä vain yksi lehti ; v. 1992 ke
rääjä mui teli, että näyte oli i otettu nuoresta 
puu ta Löparön kartanon läheltä - ky eessä 
saattaa olla Iiti tä 1880-luvulla Löparöhön 
iirretyn puun jälkeläinen?). antaa: Tikkuri

la, StenkuHa (1950 Roivainen H; mo aiikkiyk
ilö, jo a nuoret lehdet vanhoja Iiu kai em

pia). ETELÄ-KARJALA. Ylämaa: Hu u, Hu-
ujärven -rannan lähellä (/97/ Rintanen H). 

SAT KUNTA. Loimaa: Karhula , Perko (1955 
Saamijoki H). ETELÄ-HÄME. Hollola: Laitia
la, Lehmoniemi (19?? Soveri H). Iitti: (1880 
Öhmberg H; iirreuy Sipoon Löparön saarelle, 
jo ta hyvin run aa ti näytteitä vv. 1889-1916 
(H, HEL, K 0 , OULU, TUR, TURA, YOA); 

äyhde, Jäni pohjanlahden itärannalla (1963 
Lounamaa valokopio näytteestä KYM :ssa) . 
Janakkala: Mallinkainen, Männi tö (1965 
Henttonen H). Jämsänkoski : Ko kenpää, (1930 

iinimäki H}, " Hirvi mäki, Ylä- iinimäen 
maalla" (1947 Kuusanmäki H), " iinimäki" 
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(1958 Koskinen H)- kaikki ilmeisesti samas
ta paika ta. Kuhmoinen: (1929 Kotka H). Luo
pioinen: (1913 Regnell, 1941 Suomalainen H); 
Kyynärö, Padasjoen maantien vieressä (1922 
Kärki HEL, TUR, 1933 Mikola H, HSI); Äm
mät ä (1963 Katajala H); Padankoski (1940 
Korola), " Kukkianj ärven rannalla" (1945 Hok
ka ), " Pirtti lahti , ' Mi i lunpol ttoaukio '" (1954, 
1956 Mäkirinta; H, HSI , OULU) - kaikki 
Padanleo ken näytteet luultavasti samasta pai
kasta. Padasjoki: Naukjärvi (1935 Björklund 
H). Säynätsalo: Kinkomaa: "s iirretty metsästä 
puutarhaan" (1983 Bäckman H). Tammela: Su
ku Ia, Ky lä-Jaakkola: "siirretty ta lon pihaan lä
heisen pellon ojasta" (1955 Toivonen H). ETE
LÄ-SAVO. Hirvensalmi : Malvaniemi (1938 
Lehtonen 1-I). Mikkeli: Kaupunginpuutarha 
(1988 Alanko H; löydetty siementaimena tai
mitarhan pellosta, otettu vi ljelyyn lajikenimel
lä ' Johann a', jo ta näyte). Mäntyharju: Kou
sanniemi, Lahdenpää: "sii rretty talon pihaan 
läheisellä luonnonkasvupaikalta" (1963 Ulvi
nen H, OULU). Puumala: (1909 Ursin 1-I); 
"Luukkoskylän ja Ryhä län välillä tien lähellä" 
(1955 Korvenheimo H); " kirkonkylä, Jukarai
sen puutarha, ei vilj." (1970Jukarainen HFR). 

alkeala: Metso (1960 Hyökki KYM) ; Jokelan 
kan akoulun luona (1944 Ulvinen H; yk i kol
me ta vesasta iirretty Kouvol aa n, josta edel
leen Met änjalostu äätiön Haapastensyrjän 
jalo tu ke kuk een, siementaimia myö Mänt
tään, Kotkan Langinkoskelle, Valkealeo ken 
Lotilaan ja Vääksyyn; alkuperäinen esiintymä 
hävinnyt jo ainakin v. 1949; Ulvinen 1963); 
Saarento (näyte Kouvolas ta, Ahdink. 18, Vaa
ran pihasta; etiketin mukaan si irretty Saaren
nosta 1930-1.; 1972 Henttonen TUR) . LAATO
KA KARJALA. Simpele: Ki vijärven S-ranta 
(1951 Pesonen TUR). POHJOIS-HÄME. Han
kasalmi : kk, Piilolanmäki: " puu hävi tetty" (n. 

~ 
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1952 Manninen KUO). Keuruu: Rustinki (?) 
(1956 Rainio 1-I) . Saarijärvi: Mahlu, Pellonpää: 
"Mahlu, istutettuna pihassa" (1935), "tuorees
sa lehdossa", "haka, lepiko sa kymmenkunta 
yksilöä" (1957), "Mahlu, Kanta Ja, istutettuna 
pihassa" (1959 Koskinen.); H - kaikki luulta
vasti samaa alkuperää); Marjaperä, Pirttimäki 
(1962 Koskinen H). POHJOIS-SAVO. Kuopio: 
Hirvilahti (1901 Partanen KUO); Neulamäki, 
tien varsi lähellä kaatopaikkaa (1963 Laitila 
KUO). Maaninka: "metsä" (1958 Tiihonen 
KUO). Pielavesi: Taipale, Tiehaara (1935 Me
renmies, Kyyhkynen 1-I); Säviäntaipale, Ohen
mäki: " vanhan pellon reunas a lepikossa" 
(1976 Kalleiin KUO). Tervo: Talluskylä (1938 
Malinen H). Tuusnierni: Pajumäki , Murtomäki : 
"löydetty v. 1921" (1923 , 1924, 1929, 1935, 
Pitkänen H, KUO, 1929 Korhonen KUO) ; Pa
jumäki, iilola: "23 nuorta yksilöä, 1.5-5 m 
kork." (1929 Pitkänen H; n. 0.5 km: n päässä 
edellisestä paikasta). POHJOIS-KARJALA. 
Nunnes: Mujejärvi , Kanervavaara (1926 Pyn
nönen H) . KESKI-POHJANMAA. Evijärvi: 
Lahdenkylä, Rauhala: "siirretty talon pihaan n. 
250 m päähän" (1990 Haapasaari OULU). 
Haapavesi: (s.d. Westerlind H), " invid präst
g rden" (1895 Elfving H), "puutarha, jonne 
tuotu lähimet ästä" (1904 I.R. KUO)- kaikki 
aanavat tarkoittaa samaa puuta. KAINUU. 

Ristijärvi: Jokikylä, Emäjoki (1990 Ulvinen 
0 LU). otkamo: Rimpilänniemi, Porontalo 
(1945, 1949, 1954 Heikkinen H, HFR, OULU; 
1959 Linnilä HFR; Haapa tensyrjän varteko
koelmas a no. P 481). OULUN POHJANMAA. 
Ii: "meller ta !jo" (1926 Carpelan H). KOIL
LISMAA. Taivalkoski: "lähellä Kuusamon ra
jaa, met ässä" (1930 Virtanen HSI); Jurmu 
(1955 Lappalainen OULU; vain yksi , osin rik
koutunut lehti näytteenä, etiketin mukaan 5-6 
pen a mai ta runkoa). 

Kuva 3. Harmaalepän (Abws inca1l11) Iiu kaiehti ten muotojen luonnonvarai et esiintymät Suo
mes a yhtenäiskoordinaatiston neliöpeninkulmaruuduittain ; f. laciniata (sulkaharmaaleppä): ku -
akin ruudu a en nuorinta havaintoa va taava merkki. Epätarkasti paikannetut löytöpaikat 
ijoitettu joko kunnan keskuk en ruutuun tai lähinnä oikeaan ruutuun . 

Fig. 3. The native Joealities of the cu t-leaved form of the Grey Alder (Alnus incana) in Finland 
mapped by 10 km x 10 km quare ; f. laciniara: in each quare the dot indicate the youngest 
found . !n the case of uncertain localiz.ation the dot are in the neare t probable quare or in the 
quare of the centre of the pari h. 
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f. angustissima Holmberg ex Hylander 

Lehtilapa 4-10 cm, parijakoineo- pa
riosainen; liuskat hyvin kapean kolmio
maisia- lähes tasasoukk.ia- nauhamai
sia- rihmamaisia, lähes ehytlaitaisia -
hammaslaitaisia, usei n hyvin voimak
kaasti taakäänteisiä. Liuskai uuden as
te vaihtelee voimakkaasti: lehti voi oUa 
koko pituudeltaan lähes keskisuoneen 
a ti liuskoittunut, tai sen tyviosa sa voi 
olla leveän kolmiomainen ehyt alue. 
Yhdeksän luonnonvaraista löytöpaik
kaa Suomessa. 

VARSINAIS-SUOMI. Karkkila: Yuotinai
nen, Sammal lammen talon pihalla (1901 Hei
ke/TUR; 1901, 1902 Wecksel/H, 1951 Hintik
ka, 1964 Saarnijoki HFR; näy tteet ovat ilmei
sest i perä isin piha-alueen laidalla kasvanee ta, 
ittemmin hoidetusta luonnonpuusta; siirretty 

K 
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Kuva 4. Harmaalepän 
Iiu kalehtisten muotojen 
lehtiä. 

Fig. 4. Leaves of the cut
leaved form of the grey 
alder. 

A-B. Alnus incana f. lo
bata (A. 1916 Nyström H ; 
B. 1937 Sonck H). 
C-D. f. laciniara (1899 
Sucksdorff H; lehdet eri 
herbaarioarkeilta, leaves 
from the same tree, but 
two different herbari um 
sheets). 
E. f. angusrissima (1967 
Pynnönen H) . 
F. f. semipinnata (1962 
Saamijoki H). 
G-H. f. pinnata (G. 1920 
Oesch H; H. 1961 Saami
joki HFR) . 
1. var. argentata f. pinna
ripariita (1 871 Leopold H 
(topotyyppi, to potype)). 
K. ub p. kolaifnsis f or
lovae (1961 Siltanen) . 

myö Hei ingin yliopi ton ka vitieteelliseen 
puutarhaan, jo ta näyte v. 1911 (H); v. 1915-
1950 kasvitieteetti estä puutarha ta on näyttei
tä (H, HFR, T R), joi sa alkuperäksi maini
taan Vihti ("f. vihu") -on kuitenkin mahdol
li ta, että ky e on Karkkila ta tuodusta puusta 
- niin amankaltai ia ne ovat lehtimuodol
taan. 0 a a näyttei tä lehdet ovat niin karvai-
et, että pelkä tään niitä kat omalla puuta voisi 

pitää var. argemataan kuuluvana - ky e voi 
olla var. argematan ja var. incanan välimuo
do ta. UU IMAA. lnkoo: Degerby, Flyth: " Iä
hei e tä haa ta I?}ha\~e iirrenynä" (1938 Kal
liola H). ETELA-HAME. ilppula: Koivujär-

i, Uutela (1982 Rantanen, 1986 Tuomivaara 
H) - näyttei ä on hieman erilai et paikkatie
dot, mutta ky e on ei ä ti ama tae iintymä -
tä,jo a on . 1986 ollut 5 n . 10-metri tä puuta 
ja muutamia e oja. POHJOIS-HÄME. Konne
vesi: 1 tunmäki , Tarkiainen (1967 Pynnönen 
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H). POHJOIS-SAVO. Karttula: "kallioranta, 
Punnonmäki, mänty- ja leppämetsässä" (1987 
Takala KUO). POHJOIS-KARJALA. Juuka: 
Turunvaara (1970 Miettinen H). Nunnes: Höl
jäkkä, Mäntylä (1957 Timonen OULU, 1957 
Meriläinen, 1966 Hurskain en H; Haapasten
syrjän vartekokoelmassa no. K 494). Kuhmo: 
Timoniemi , Pääkkösranta ("kerätty mikro
lisäys materiaalia , rekisteröity Oulun läänin 
kestävien kasvien rek . lomakk.eella 129"; 1991 
Rinranen OULU). OULUN POHJANMAA. 
Utajärvi: Utosjoen(?) ranta (1909 Kemilä 
KUO). 

f. semipinnata Hylander 

Lehtilapa 6- 9 cm, leveänsoikea, parija
koinen - parihalkoinen, tyvestä pari 
o ainen- lähes parilehdykkäinen; lius
kat lähes tasasoukk.ia - kolmiomaisia, 
suippo- - pyöreähkökärkisiä, ainakin 
kärkiosastaan harnmaslaitaisia. Kaksi 
luonnonvaraista löytöpaikkaa Suomes
sa (? toisen tiedot puutteelliset). 

VARSlNAIS-SUOMI. Karjalohja: Lönn
hammar (1951 Yrjölä HFR, 1960 Tammisalo & 
Rahkonen HFR, 1962 Saamijoki H, HFR). 
ETELÄ-KARJALA. Vehkalahti: Salmenkylä 
(ei tarkempia ti etoja) (1951 Yrjölä HFR). 

f. pinnata (Lundmark) Willd. 

Lehtilapa 2-5 cm, puikea, ainakin tyvi
osastaan parilehdykkäinen ; lehdykät 
leveän oikeita, kookas- ja harvaham
paisia- lähe ehytlaitaisia. Kak i luon
nonvarai sta löytöpaikkaa Suome a. 

ETELÄ-HÄME. Jokioinen: Kotkanojan not
ko (1961, 1966 Saarnijoki, 1966 Saamijoki & 
Raulo HFR; mo aiikkiyksilö, jos a on yhde ä 
ok a a ollut lähes normaaleja, hieman f. loba
tan lehtiä muistuttavia lehtiä). POHJOI -
KARJALA. Tohmajärvi: Kemie (1920 Oesc!J , 
1926 Malling H). 

var. argentata f. pinnatipartita (Norrlin) 
Saelan, Kihlman & Hjelt 

Lehtilapa 4-9 cm, var. argentatalle 
tyypilli e timolemmin puolin py yvä -
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ti harmaakarvainen, leveänsoikea - le
veänpuikea, usein hieman epäsäännöl
lisesti parijakoinen - pariosainen; lius
kat ehytlaitaiset - hampai set. Seitse
män luonnonvaraista löytöpaikkaa 
Suomessa. Kuvattu Asikkalan Urajär
veltä 1850-luvulla löydetystä yksilöstä 
kerätystä näytteestä (1 860 Norrlin , H). 

SATAKUNTA. Kokemäki: (1875 Knorring 
H). ETELÄ-HÄME. Asikkala: Urajärvi, Kirilä 
(1 854 Niklander, 1860 Norrlin H; 1868 Norr
lin , 1871 Sahlberg TUR; 1871, 1878 Leopold, 
1871, 1873, 1874, 1875 Lang H, OULU, 
TUR). POHJOIS-HÄME. Multia: Uittamo, 
Halmilampi , Yilhula (1 851 Regnell H). Vesan
to: Kuu ilahti (1900, 1905 Fri KUO). POH
JOIS-KARJALA. Nunnes: (1911 Ekberg H). 
Outokumpu: Kuu järvi, Rikkaranta (1939 
Voutilainen KUO). KESKI-POHJANMAA. 
Toholampi: (1935 Häkkilä TUR). 

A. incana subsp. kolaensis f. orlovae Hy
lander 

Lehtilapa 6-9 cm, kuollanharmaalepäl
le tyypillise ti vihreä, kiiltävä, lähes 
kalju, leveän oikea, pyöreä-- matalaan 
herttatyvinen , uippokärkinen, parihal
koinen; Iiu kat kolmiomaisia, hammas
taitai ia. Yksi luonnonvarainen löytö
paikka Suomessa. 

1 ARINLAPPI. tsjoki: Yetsikko, Välimaa 
(1961 Siltanen , Heinonen TUR; 1961 Kallio 
herb. Y. Mäkinen). 

Kiitokset 

Kiitän Leena Hämet-Ahtia käsi kirjoituksen lu
kemi e ta ja kommentei ta . 

Kirjallisuutta 

Anon . 1989: Tammenlehtinen tervaleppä. -
Puutarha 92:313. 

Erkamo, . 1979: Erikoi sennäköinen, liuska
lehtinen tervaleppä Hei ingistä.- Dendro
logian Seuran Tiedotuksia 9: 122- 123. 

Hylander, . 1957a: On cut-leaved and small
leaved form of Scandinavian birches. -
Sven k Bot. Tidksr. 51 :417-436. 
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Hylander, N. 1957b: On cut-leaved and small
leaved forms of Alnus glutinosa and A. 
incana.- Svensk Bot. Tidskr. 5 1:437-453. 

Saarnijoki , S. 1946: Die Schlitzblättrigkei t der 
Erien und Birken im Lichte von Riick chlä
gen und einigen kreuzungen . - Comm. 
Inst. Forest. Fenniae 34(2): 1-68 . Hylander, N. 1957c: Om flikb ladiga och smä

bladiga former av klibba l och gräaJ. -
Lustgärden 37-38: 85-119 + kuvataulut 
17- 32. 

Hylander, N. 1966: Nord isk kärlväxtflora II. 
- 455 s. Almqvist & Wiksell. Tukholma. 

Hämet-Ahti , L. , Palmen, A., Alanko, P. & Ti
gerstedt, P. M. A. 1992: Suomen puu- ja 
pensaskasvio. - 2. painos , 373 s. Dendro
logian Seura. Helsinki. 

Saarnijoki , S. 1955: Anatomisch-morpho-
logische Unter uchungen iiber die Schlitz
blättrigkeit bei einigen Bäumen und Sträuc
hern. - Comm. Inst. Forest. Fenniae 44(2): 
1-118. 

Ulvinen, A. 1963: Kymenlaak on puita l. Lep
pälajit.- Kymenl aak on luonto 4:13- 18. 

Koulutusta 

Dendrologian Seura järjestää seuraavat koulutustilaisuudet: 

Käpykurssi 1 
Opettajana Aune Koponen 

Tiistaina 2.2.1993 klo 17 .30-19.00 
Helsingin yliopisto , Metsätalo, Metsänhoitotieteen laitos 

Unioninkatu 40 B, 5. krs. 

Käpykurssi II 
Opettajana Aune Koponen 

Tiistaina 9.2 .1993 klo 17 .30-19.00 
Kurssipaikka kuten käpykurssi 1 

Talvidendrologiaa 1 
Opettajana Pentti Alanko 

Torstaina 18.2.1993 klo 17 .30-19.00 
Helsingin yliopisto, Kasvit ieteen la itos 

Unioninkatu 44 , iso kurssisali, 2. krs. 

Talvidendrologiaa II 
Opettajana Pentti Alanko 

Torstaina 4.3.1993 klo 17.30-19.00 
Kurssipaikka kuten talvidendrologiaa 1 

Huom! Paikalle on tultava ajoissa , sillä laitosten ulko-ovista pääsee sisään vain 
kurssin aloitusajankohtana. 

Tiedustelut kursseista : Risto Murto, puh. 912-204 476 
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Harmaaleppä pihapuuna 

Mikko Raatikainen 

Raatikainen, M. 1992: Harmaaleppä pihapuuna. (G rey alder, Alnus incana as a 
homestead tree in Finland.)- Sorbifolia 23(4):187-192. 

Grey alder (Aln us incana) was found on 0,8 per cent of Finnish homesteads. 
Frequencies in the 16 geographic areas and the average number of grey alder 
trees on homesteads are illustrated. Grey alder usually grows wi ld, not pl anted. 

Mikko Raatikainen, Jyväskylän yliopiston biologian Laitos, PL 35, 4035 Jyväs
kylä 

Ahtaasti rajattuna harmaaleppä (Alnus 
incana) on itäeurooppalainen manterei
nen kasvi. Länsi-Siperiassakin sitä to
sin kasvaa, mutta Itä-Aasiassa on jo 
muutamia muita harmaalepän lähisu
kui ia lajeja. Harmaaleppä muuntelee 
paljon , ja en pohjoinen alalaji kuolan
harmaaleppä (subsp. kolaensis) on poh
joi boreaalinen ja mereisempi kuin ni
mirotu. 

Suomeen harmaaleppä Ievi i jääkau
den lopulla ensimmäi ten puiden jou
kos a. Sen kukoistu kau ia olivat il
mei esti suurten sisäjärvien Ia kusuun
tien muutoskaudet ja kaskikau i. Har
maa lepälle oli tuolloin runsaa ti valoi
sia, ko teita, ravinte i ia ja ka vipeit
teeltään sulkeutumattomia a loja. 

Suomalai -volgalai ia kieliä puhu
neet esivanhempamrne lienevät tunte
neet harmaalepän jo 1500 v eK.r. Vol
gan varrella olles aan, sil lä Toivosen 
ym. ( 1958) mukaan mordvan, karjalan, 
aunuk en, viron, liivin, Iapin ja uomen 
kieli sä lepällä on hyvin amanlainen 
nimi. Lyydin , vep än ja vatjan kieli ä 
lepän kaltainen nimi tarkoittaa puuta. 

Myö itämeren uomalai ille e ivan
hemmillemme leppä oli tuttu puu. Ka-

levala akio ( 1935) se on petäjän, koi
vun ja kuusen jälkeen u eimmin mainit
tu puu , josta kerrotaan peräti 29 koh
dassa. Pellervo inen kylvi " lepät maille 
leyhke 'i lle", ja kylvö onnistui hyvin , 
koska Jepät nou ivat niillä. Leppä oli 
käyttöpuu, jota hakattiin. Itse Väinä
möi nenklo kaatoi " leuoilta lepät leve
ät' ja vanha kulkuakka valitti joka le
pän leikkaelleen häntä. Lepikoita ha
kattiin halmeeksi. Viljelyn päätyttyä le
pikkoahoilla käveltiin ja Marjatta-neito 
paimensi Jepikkoaholla lampaita. Le
pä tä käytettiin lehviä, siitä tehtiin kar
janvihtoja, lekkereitä, sivakoita , ennus
tarni lastuja ja puuhevosia. Välillä le
pän konkelolla levähdettiinkin . Lepän 
havaittiin lahoavan , ja kaksi kertaa 
mainitaan Jaho leppäpökkelö . 

Levinneisyys 

Suome a harmaaleppää kasvaa Mietti-
en (1932), KaleJan ( 1961 ), Kujalan 

(1964) ja Hämet-Ahdin ym. ( 1989) mu
kaan lähe koko maa a, mutta e on 
run aio eteläboreaali en vyöhykkeen 
itä- ja ke kio a a, alueilla, joi a vii
mek i ka kettii n. Tämän alueen ympä-
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Kuva 1. Harmaalepän (Alnus incana) ylei yys 
(%) pihapuuna. 

Fig. 1. The occurrence (%) of grey alder ( Alnus 
incana) as a homestead tree. 

rillä sitä on niukemmi n. Pohjois-Suo
messa leppä on harvinainen, ja siellä 
sen korvaa nimirotua yleisempi kuolan
harmaaleppä, mutta sekään ei ole kovin 
yleinen. Länsi-Suomessa harmaaleppä 
on runsain Kokkolan pohjoispuolei el
ia rannikkoalueella. Kokkolasta etelään 
päin se harvinaistuu, Varsinais-Suo
men rannikkoalueella (Kari 1929) ja 
Ahvenanmaalla sitä on hyvin niuka ti. 

Etelä-Ruotsista harmaaleppä on hä
vinnyt monin paikoin, eteläisimmä ä 
osas a sitä ei liene kasvanutkaan, ja 
Tanskassa se on istutettu puulaji , jota 
on viljelty metsäpuuna 1700-luvulta al
kaen (Cajander 1917). 
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Kuva 2. Harmaalepän kappalemäärä harmaa
leppää ka vavis a pihoi a. 

Fig. 2. umber of grey alder tree on home
steads where they occur. 

Tuoreiden metsien vaateliaabkona 
lajina harmaaleppä kasvaa ravinteisilla 
paikoilla ar iobn levinnei yy alueen
sa äärio i a. Alunperin e lienee ranto
jen , lehtojen ja ra intei ten korpien la
ji, joka ylei tyi ihmi en avulla (Kalela 
1961 ). 

Aineisto ja menetelmät 

Lepän e iintyminen tutkittiin vuo ina 
1960-1982 Manner-Suomen ja en lä
hi aarten 6335 piha ta (Raatikainen 
1983). Kun pihapuik i kirjattiin vain 
kookkaat pen a kokoa uuremmat 
puut niin harmaalepän taimet, katkotut 
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ja kantovesoi ta kasvaneet Jepät sekä 
kuivien paikkojen pensasmai et pienet 
yksi löt jäjvät merkjtsemättä. llmei esti 
muutamat kookkaiden puiden varjossa 
ka vaneet yksilötkjn jäivät ottamatta 
huorruoon . 

Muita leppälajeja aineisto a ei lie
ne , sillä harmaalepälle lähei tä pen as
leppää (A. viridis) oli Suomessa hyvin 
harvoin pihapuuna (Hämet-Ahti ym. 
1989). 

Harmaalepän yleisyys pihapuuna 

Harmaaleppä oli hyvin harvinainen pi
haka vi, illä itä ka voi vain 0,8 %:ssa 
tuootui ta ja 0,9 %: a pihapuita ka va
nei ta pihoi ta. Tätä harvinai empia 
kotimai ia pihapuita olivat muun muas
sa marjakuusi, kataja ja saarni . 

Laji oli yleisin Vaara-Karjalan ja 
Lounai -Hämeen pihoi a, mutta nii s
äkjn e oli harvinrunen pihapuu (kuva 

1). Hyvin harvinaisena pihapuuna itä 
oli myö Etelä-Pohjanmaan lakeudella, 
Kainuun - Kuu amon vaaramaalla, Jär
vi-Suome a, Suomenselän uomaalla, 
Pohjoi -Pohjanmaan lakeudellaja Lou
nai elia viljely maalla . Suomenlahden 
rannikkoalueelia ja Saari to-Suomessa 
leppää ei tavattu , ja Ylä-Kainuun pob
joi puole lla e oli niin harvinainen , et
tei itä löydetty yhde täkään pihasta. 
Sie llä ka voi kuitenkjn hyvin harvi nai-
ena nirrurodun ja kuolanharmaalepän 

ri teymä ja Tunturi-Lapi a yk in
omaan viimek i mainittu . 

Harmaaleppä oli ylei in pihapuu iUä 
alueella, rru ä oli viimek i ka kia (ver
taa Heikinheimo 1915 ja Mietti nen 
1932), ja joi a harmaaleppää oli eniten 
met ä- ja uoka vina vielä 1950-luvun 
alu a (Kuj ala 1964). Laji oli levinnyt 
pihoihin u ei mmiten luonnon arai e ti 
tai ihmj en tahtomattaan Jevittämänä 
ja kun e ka voi run aimpana pihapiirin 
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1ähei yydessä olevien viljelysten ja tei
den lajteilla sekä metsissä, niin on ym
märrettävää, että laji oli yleisin nii ssä 
pihoi sa, joiden läheisyyde sä oli eni
ten harmaaleppiä. 

Harmaalepä tä ei yleensä pidetty pi
hapuuna, mutta kun se levi i helposti 
pihoihin ja kasvoi niissä nopea ti , niin 
itä ei ehdjtty aina hakata pois ennen 

kuin se saavutti muutaman metrin kor
keuden. Katkaj errusen jälkeen se kas
voi ielä nopeamrrun juuri-, tyvi- tai 
runkovesoi ta monimetriseksi puuksi 
kuin siemene tä kasvunsa aloittaneena. 
Pihoi a hävittämiseen ei yleen ä käy
tetty vesakontorjunta-aineita niin kuin 
viljely ten ja teiden laiteilla. 

Harmaalepän runsaus ja sijainti piha
puuna 

Harmaaleppää oli keskjmäärin 0,03 
kappaletta/piha. Jo puuttomat pihat jä
tetään runei to ta poi , niin Jeppiä oli 
0 04 kappaletta/piha. Harmaaleppä oli 
täten yk i niukjmmista ylei istä luon
non arai i ta pihapui tamme. E imer
kik i katajaa ja aarnea oli kuitenkjn 
vielä ähemmän. 

Harmaaleppää kasvavissa pihoissa 
itä oli ke kjmäärin 3,9 puuta/piha. 

Eniten, 46%, oli ellai ia pihoja, jois a 
oli ain yk i harmaa1eppä.Viidennek-
e ä pihoi ta niitä oli kak i. Muuta

mi a pihoi a leppiä oli kymmenittäin , 
mutta tällai et pihat olivat huonosti 
hoidettuja tai hoitamattorrua, ja leppä 

alta i niiden pihapiirejä en immäi enä 
puuna tai en immäisinä puina koivujen 
kan a. 

Harmaaleppää oli eniten eteläboreaa
li e a yöhykkee ä (kuva 2). Siellä 
itä oli ke kimäärin 5,4 kappaletta 1 

harrnaaleppää ka vava piha. Ke kjbo
reaali e a yöhykkee ä itä oli 2,7 
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kappaletta 1 harmaaleppää kasvava pi
ha. 

Kun harmaaleppä oli vain hyvin har
voin istutettu kasvi, niin se kasvoi ta
vallisesti pihapiirin niissä osissa, jois a 
se ei tuottanut häiriötä pihan toimin
noille tai varjostanut pihan muita kas
veja tai ikkunoita. Useimmiten sitä oli 
pihan pienillä joutomaa-alueilla, pihan 
reunaosissa, istutetuissa puuri veissä, 
pihametsiköissä tai rakennusten seinus
toilla. 

Harmaalepän soveltuvuus pihapuuksi 

Harmaaleppä, kaskikulttuurin indikaat
tori ja mui to, oli muinoin asumusten 
lähialueiden massakasvi . Lajihan oli 
pioneeripuu, joka tunkeutui voimape
räisen kaskiviljelyn päätyttyä ahovai
heen ensimmäiseksi puuksi . Se saavut
taa kukkimisiän jo 5-10-vuotiaana, sie
mentää lähes joka vuosi ja on kolman
nesvuosisadan ikään saakka nopeaka -
vuisin tavallisista luonnonvaraisista 
puistamme. Sen jälkeen siementaimi ta 
kasvavat koivut ohittavat sen (Heikin
heimo 1915, Cajander 1917, Miettinen 
1932). 

Laji oli kaskikulttuurista hyötynyt 
kasvi, joka liitti vielä 1900-luvun alku
puolella pihapiirin ja pellot koivuval
taisiin ja ne vuorostaan mänty- ja kuu-
ivaltaisiin metsiin. Edelleenkin har

maaleppä on Itä-Suomen viimeisille 
kaskialueille leimaa antava ka vi, jo a 
en soisi äilyvän pihapuunakio . Tä

män oivalsi aikoinaan maisema-arkki
tehti Leena Iisakki la kun hän suunnitte
li Pieksämäen harmaaleppävaltai en 
raotapuiston. 

Harmaaleppä on kevään ensimmäisiä 
puita. Se kukkii huhti- toukokuu a 
muutamaa viikkoa ennen tervaleppää. 
Leutoina talvina eräät yksilöt kukkivat 
eteläisimmäs ä Suomessa helmi- jopa 
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tammikuus akin. Tulevaisuudessa ku
kinta aikaistunee kuukaudella ilma ton 
lämmetes ä. Kukkiessaan leppä on ka
ruokaunis , kun 3-5 cm pitkät, riippu
vat, reonot hedenorkot kiinnittävät 
huomiota lehdettämä sä puussa. Tuuli
pölytteiseo lepän kukinoot tuottavat 
paljon siitepölyä, jo ta siitepölyallergi
kot saattavat saada oireita. 

Hedenorkot putoavat puista pian ku
kinnan jälkeen, ja lehti puhkeaa lep
pään viikkoa myöhemmin kuin koi
vuun. Syk yllä lehdet vari evat vihrei
nä , ja sen jälkeen leppään jäävät näky
viin käpymäi et pienet hedelmänorkot. 
Siemenen si ältävät pähkylät vari evat 
jäätynee een maahan tai hangelle, mut
ta puutuneita hedelmänorkkoja jää vie
lä enkin jälkeen puuhun . Talvineo lu
men peittämä leppä on koristeellinen 
näky. 

Pähkylät putoavat alle 20 metrin 
etäisyyteen, mutta kulkeutuvat toisi
naan etäälle tuulen avulla hankea pitkin 
tai ulavesien mukana. Siemenet itävät 
keväällä, ja nii tä ka vaa nopea ti uu i 
leppä jonka juuri to on lähellä maan 
pintaa ja toisinaan melko laaja-alainen 
(Heikinheimo 1915). 

Asultaao mutkittelevarunkoinen, 
py tyok ainen aaleanbarmaakuori-
nen ja ileärunkoioen leppä ei kiinnitä 
paljon huomiota. Hyvis ä oloi a e voi 
kuitenkin aa uttaa jopa 58 cm:n pak-
uuden ja yli 20 metrin pituuden (Kar

hu 1992). Karulla , kuivalla paika lla e 
jää kuitenkin matalak i ja pen a mai
ek i. aitaamaliaan paikalla leppä py
yttelee itkeä ti illä e Ii ääntyy ekä 
iemene tä että juuri-, ty i- ja ruoko-

ve oi ta. 
Harmaaleppä on monimuotoinen. 

Suomen puu- ja pen a ka vio akin 
mainitaan kak i alalajia kak i muun
no ta 10 muotoa ja neljä lajiketta (Hä
met- hti m. 1989) . lalajit ja muun-



SORBIFOLIA23(4) 1992 

nokset soveltuvat hyvinpuistometsä- ja 
puistopuiksi, muodot ja lajikkeet yks it
täi spuiksi. Varsinkin liuskalehti set, 
sulkalehti set, hapsulehtiset, riippaok
saiset j a poikkeavanväriset lepät ovat 
koristeellisia pikkupuita, ja useimmat 
niistä menestyvät ainakin I- IV -vyö
hykkeillä. Kuol anharmaalepän muodot 
ovat Lappiin soveliaita yksittäispuita. 

Jos harmaalepän haluaa pihapuuksi, 
sen vo i kasvattaa siemenestä varjoisal 
la paikalla, tasakostealla j a humuspito i
se lla alustalla. Lisääminen onni stuu 
myös taivukkaista. Leppää voi käyttää 
massaistutuksiin, sekapuuna tai yksit
täis puuna. Nopeakasvui sena sitä voi 
käyttää perustettavan puutarhan ensim
mäisenä näkösuoja-, pölynsuoja-, var
jostus- ja hall ansuojapuuna. Harmaale
pän a lla menestyvät kohtalaisesti mo
net ruohovartiset kasvit. Lepillä voi 
myös liittää rakennetun alueen ja tiet 
metsään. Juuri ssa elävät Frankia-säde
sienet (Weber ym. 1988) sitovat ilmas
sa olevaa typpeä , ja hajotes aan juuret 
ja nopeasti maatuvat lehdet li säävät 
maan humuspitoisuutta ja ravinteisuut
ta. 

Harmaaleppä ei o le äidi ltä tyttärelle 
äi lyvä kasv i, si ll ä se saavuttaa usei n 

vain muutaman kymmenen vuoden iän. 
Sillä luodaan lyhytaika inen, vaihtuvail
meinen pihapiiri etenkin ravintei elle, 
kostealle, puolivarjoi se lle ja ilmanlaa
dultaan pilaantuneellekin pihalle. 

Laji ro kaa lehtien vari emisaikana, 
kukkimi a ikana ja hedenorkkojen puto
ami aikana. Toi inaan lepän lehtien 
yläpinnat ovat täynnä ru keita tai pu
nertavia puss iäkämiä ja alapinnat nuk
kaäkämiä. Edellisen ai heuttaa lepän
pus iäkämäpunkki ( Eriophyes laevis) 
ja jälkimmäi en lepännukkaäkämä
punkki (E. brevitarsus). Kesällä leppä 

oi myös 'piimiä", eli iinä on vaha
mai ta illaa, joka on leppäkempin 
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( Psylla alni) toukkien eritettä. Eräinä 
vuosina lehdet ovat kauttaaltaan lepän
lehtikuoriaisen (Me lasoma aenea) 
toukkien rei'ittämiä, mutta viime vuo
sikymmeninä vioitukset näyttävät vä
hentyneen leppien harvinaistuttua. Le
pässä on myös monia tuhosieniä, joista 
yleisimpiä on !ahoa aiheuttava lepän
kääpä (lnonotus radiatus). 

Lepän runko on toisinaan jäkälien 
kirjavoima. Tavalli simpia lajeja ovat 
lepänruskokarve ( Parmelia subaurife-
ra) j a monet rupij äkälälaj it. Naavajäkä
lät (Usneaceae) ovat harvi naistuneet 
viime vuosikymmeninä. Jäkäläpeittei
syys ei ole lepi llä haitaks i. Se vain to
di staa , että ilmasta tulee rungolle koh
tuullise ti rav inteita, mutta ilma e i ole 
aastu nu tta. 

Monimuotoinen, pihapuuna harvi 
nainen harmaaleppä on syrjinnäs tään 
huolimatta huomionarvoinen pihakas
vi. Se opi i e imerkiksi uudi srakennus
ten pihojen pikaviherryttämiseen sekä 
varjostu ta ja suojaa antavaksi pikku
puuksi. Leppä kestää mekaani sia vauri
oita leikkau ta ja hall aa. Kun leppään 
kyllä tyy, sen voi kaataa polttopuuksi , 
kori te-esineiden tarvepuuksi ta i savus
tu purujen tekotarpeik i. 
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Vuosikokous 24.2.1993 

Dendrologian Seura- Dendrologiska Sällskapet ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous pidetään Helsingissä, Säätytalolla , Snellmaninkatu 9-11, 
salissa no . 15, keskiviikkona 24.2.1993 alkaen klo 18.00. 

Ohjelma: 

• Vuosikokousasiat 

• Maisteri Ole Oskarsson: Suomen metsäpuiden erikoismuodoista 

Tervetuloa! 

Dendrologinen kirpputori 

L öytyisikö jostakin vielä joutilasta kappaletta iilo Karhun kirjaa Hel
singi n poppelit? (Omani kato i yy kuu a.)- Jukka Airola, k . o oite 

alla. 

Olen runsaan kuuden vuoden ajan koonnut kokoelmaa, jo a on näyttei
tä puuvartisten kasvien puuainee ta, t . erilai ia kalikoita niiden run

gosta tai aksi ta. Lajeja Ua risteymiä) on koo a yli 270, mutta ielä 
puuttuu silti useita Suome akin ka vavia lajeja. Jo joku haluaa a u taa 
kokoelmani kartuttamisessa, lähetän pyydettäe ä luettelon jo hankitui ta 
näytteistä sekä muita tietoja. - Jukka Airola. Sibeliuk enkatu 15 A 6, 
13100 Hämeenlinna, puh. 917-1521 (työ) . 
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Puuvartisia rohdoskasveja. 4. Tuomet, kirsikat, manteli, 
vatukat, lapinvuokko, ruusut, omenapuu, pihlaja ja orapihlaja 

Sinikka Piippo 

Piippo, S. 1992: Puuvarti sia rohdo kasveja. 4. Tuomet, kirsikat, manteli, vatukat, 
Iap in vuokko, ruu ut , omena puu, pihlaja ja orapihlaja (Woody medicinai plants. 
4. Bird-cherry, cherry, almond, blackberry , raspberry, mountain avens, rose, 
appletree, rowan and hawthorn). - Sorbifolia 23(4): 193-205. 

Theold and modern use as drug of the following plants is discussed: bird-cherry 
( Prunus padus, P. spinosa), cherry ( P. laurocerasus, P. avium) , almond ( P. 
dulcis), raspberry (Rubus idaeus), blackberry (R. fruticosus), mountain avens 
(Dryas ocropetala), rose (Rosa canina, R. centifolia, R. damascena, R. rugosa), 
apple (Malus dom estica, M. sylvestris), rowan (Sorbus aucuparia) and hawthorn 
(Craraegus monogyna and C. /aevigata). The different parts of the plants used, 
their chemica l compound and thetraditionai way of usein different countries 
are discussed. The use of the e plants in modern medicine i fairly rare. 

Sinikka Piippo, Kasvimuseo, Luonnontieteellinen keskusmuseo, PL 47, 00014 
Helsingin yliopisto 

Tuomet 

Tuomen ( Prun.us padus) lehdet si ältä
vät pruna iiniglykosideja, ja lehdet ja 
kukat ja var inkin kuori ja siemenet i-
ältävät amygda liinia, joka ent yymien 

vaikutuk esta hajoaa karvasmanteliöl
jyk i, rypä lesokeriksi ja pieneksi mää
räk i inihappoa (Rautavaara 1980, 
Huovinen & Kanerva 1982). Jo ieme
net eivät rikkoudu , sinihappo ei vapau
du . Sinihappoa on niin pieniä määriä 
että etu kin on uhka terveydelle (Huo
vinen & Kaner a 1982). Tuomea pide
tään kuitenkin myrkylli senä. Kuore a 
on myö parkkiaineita, hartsiaja pruno
laura iinig lyko idia. 

Tuomen marjoja kerätään enti e ä 
euvostol iito a lääkkeek i, toi inaan 

ruoak ikin ja niitä pidetään ruoan ula
tu rohtona. iitä on e im. erää ä ripu
liin käytettävä ä vatsatee ä (Rauta-

aara 1976). Tuomen juurta ja kuorta 

ei juurikaan enää käytetä. Suomessa 
juurella on lääkitty hevosen kapitautia 
ekoittamalla juurta kukon ja kanan 

lantaan . Kuorella on yritetty parantaa 
' rinnan korvennu ta", keuhkotautia, 
yskää ja hinkuyskää, keuhkoputkentu
lehdu ta, astmaa (tuomen kuoren, män-

Piirrokut Marja Koistin~n 
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nyn tervaksien, rätvänän juurten ja vii
nan seoksella), virtsakivitautia, oksen
telua ja koliikkia ja sekä sisäisesti että 
ulkoises ti käärmeenpuremia. Sillä on 
myös karkotettu sioilta väiveitä. Huo
visen ja Kanervan ( 1982) mukaan tuo
mi pieninä annoksina stimuloi hengi 
tys tä, mutta suurina lamaannuttaa sen. 

orj assa tuomenmarjat kerätään tark
kaan kotitalouksiin ja likööri- ja esans
sitehtaisiin (Rautavaara 1976, Hinneri 
ym. 1986). Nykyisi n tuomenmarjoja 
käytetään pääas iallisesti makua antava
na aineena. 

Oratuomi ( Prunus spinosa) on vanha 
ja paljon tunnetumpi rohtokasv i kuin 
tuomi . Kukat ( Pruni spinosae flores) 
kerätään nuppuina. Ne sisältävät hii1i
hydraatteja, kver etiini- ja kamferoli
glykosideja, hiukan syaanivetyä muo
dostavaa glykosidia, kivennäi sai neita 
ja sokereita (Braun & Frohne 1987, 
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Kresanek 1990). Kukissa on karva -
mantelin tuok u. Teetä valmistettaessa 
kukkia käytetään yhdestä kahteen tee
lusikallista kuppia kohti (Rautavaara 
1982, Podlech 1989, Kre ånek 1990). 
Kukkien vaikutu on osittain samanta
painen mutta heikompi kuin orapihla
jan, joten niitä käytetään sydänlihas
vaivoi sa ja sydänkivuissa. iiden sa
notaan vähentävän hiussuonten hau
rautta (Rautavaara 1980, 1982, Huovi
nen & Kanerva 1982, Kresanek 1990). 
Kukat ovat lievä ti uJo tavia, hio tavia 
ja diureetti ia , ja niitä käytetään nimen
omaan lasten lääkityk een. Rautavaara 
(1982) Huovinen ja Kanerva ( 1982) ja 
Kresanek ( 1990) mainit evat niiden 
käytö tä ve ipöhö ä. Kukkien pitäi i 
ehkäistä tulehduk ia ja edistää liman 
irtoami ta, mikä e littää niiden käytön 
hengity tiekatarrei a. Kukat tunnetaan 
myös reumaatti ten vaivojen, vatsavai
vojen ja ihotturnien lievittäjinä. Braun 
ja Frohne (1987) anovat oratuomen 
kukkia käytettä än "verenpuhdi tus
kuurei a' . enäläi e t tutkijat ovat 
e1äinkokein havainneet oratuomen pa
rantavan tulehduk ia ja vahvistavan 
hiu uonia (Rauta aara 1980). 

Hedelmät (luumarjat, Prunus spino
sae fructus) ovat hy in happamia. e 
ovat en in vihreitä mutta muuttuvat 
kyp ye ään inimu tik i. e kerätään 
yk yllä en immäi ten pakka ten jäl

keen ja kui ataan n. 40 OC: a (Thur o
va 1977). Marjoi ta oi tehdä mehuaja 
likööriä. ii ä on run aa ti parkkihap
poa, okeria, hedelmähappoja , yani
diiniglyko ideja pektiiniä ja C- ita
rniinia (Huo inen & Kanerva 1982, 
Braun & Frohne 1987 Kre anek 1990). 
Jumoa an aikutuk en a uok i ne o
pivat ripulin punataudin ja uutuleh
du ten lääkin tään . Fla onoideja i ä l tä-
i tä lehdi<>tä ( Pruni spino ae folium) 

tehdään jo ku teetä . 
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Antroposofisessa lääketieteessä ora- Prunus cerasus 

tuomi on arvostettu. Homeapatia sa 
kasvia käytetään pään ja silmien her-
mosäryissä, angina pectoriksessa, ve i
pöhössä, virtsatievaivoissa, vyöhykero
kohtumassa ja matoihin (Boericke 
1988). Thursovan ( 1977) mielestä kas
vi on uurina määrinä käytettynä myr
kyllinen. 

Kirsikatja manteli 

Kaakkoiseurooppalainen ja länsiaas ia
lainen laakerikirsikka (Prunus Lauroce
rasus) ei ole koskaan ollut tärkeä lääke
kasvi. Espanjala iset ja sveitsiläiset lää
kärit ovat käyttäneet sitä rauhoittavana 
ja kou ri stuksia laukaisevana rohtona. 
Se on myrkyllinen , joten sitä ei ole yy
tä käyttää omin päin (Stuart 1984, Duke 
1986). 

Sekä lehdet että siemenet ·isältävät 
prulaura iinia eli laurakera iiniglyko
sidia, joka hajoaa sinihapoksi, bentsal
dehydik i ja glukoosiksi. Siemeni ä 
on Ii äk i palmitiini- , teariini-, myri -
tiini- , oleiini- ja linoleiinihappoaja leh
dissä haihtuvaa öljyä. 

Rohdok ena on aikoinaan käytetty 
lehtiä tai " laakerikirsikkavettä" (Cher
ry Laurel Water), joka on lehtitislettä. 
Kuivaaminen tuhoaa lehdistä aktiivi ia 
aineita (Grieve 1981). Laakerikir ikkaa 
käytetään paljon mau te- ja haju teteol
li uudes a. Hedelmiä pidetään limaa ir
rottavina . Lehtiä ja juuria on kan an 
ke kuude a käytetty kova yövä ä ja 
haavai e a yövä sä (Duke 1986). ii
tä pidetään tu kia lievittävinä, y kää 
parantavina, narkoottisina, rauhoittavi
naja virki tävinä. Niillä on lääkitty y
kää, a tmaa, yöpää, ka vaimia, ruoan-
ulatu häiriöitä ja pahoinvointia (Grie
e 1981 , Duke 1986). 

Euroopa ta ja Län i-Aasia ta kotoi
in oleva ta imeläkir ika ta ( Prunus 

avium) ja vain viljel- 4 
tynä tunnetusta ha-
pankirsikasta ( P. ce- _ , .. · "': 
rasus) käytetään nykyään 
rohdoksi vain kuivattuja hedelmänpe
riä, joita voi aada joidenkin maiden 
apteekei ta . Hedelmänperät sisältävät 
parkkiaineita, flavonoideja ja kaliumia, 
hedelmät orgaani ia happoja , karotiinia 
ja parkkiaineita. Imeläkirsikkaa on jos
ku käytetty virtsanerityksen 1isäämi-
een ja lievään ripuliin (Grieve 1981). 

Etelä- ja Ke ki-Aasiasta peräisin ole
vaa mantelia ( Prunus dulcis) on viljelty 
vuosituhansia - e tuotiin Etelä-Eu
rooppaan jo noin 2 500 vuotta sitten. 
Manteleita on karvaita ja makeita. Var-
inkin raa ' at karva mantelit isäitävät 

läbe 4 % amygdaliiniglykosidia, josta 
ent yyrnien aikutuk e ta syntyy sini
happoa (Stuart 1984). Valkuaista on jo
pa 20 ~, ruoak i kelpaavia rasvaöljyjä 
n. 65 %, Ii äk i A- , B- ja E-vitamiineja 
ja ki ennäi uoloja. Öljystä tehdään är-

yty tä lievittäviä ihovoiteita. Aiem
min itä oli karvauten a vuoksi lääk
kei ä makua antama sa, nykyään lä
hinnä rnakeisi a ja liköörei sä. Ma
keamanteliöljyä on esim. yskänlääk
ker ä ernul ioaineena. 
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Vatukat 

Vadelman (vattu, Rubus idaeus) marjo
ja tiedetään kerätyn jo esihistoriallisis
ta ajoista alkaen (Stuart 1984). Sieme
niä on löydetty Sveitsistä nuoremman 
ldvikauden paaluasumusten jätekasois
ta (Lehtonen 1987). Caius Plinius mai
nitsee ensimmäisellä vuosisadalla va
delman ja sen kasvupaikan Ida-vuorel
la, mistä Linne ilmeisesti johti kasvin 
tieteellisen lajinimen . Euroopassa vil
jelyn tiedetään alkaneen vuonna 1548 
(Hinneri ym. 1986). Mm. vadelmame
hua on käytetty Euroopassa kauan . 

Varsinaisena rohtona voidaan pitää 
nimenomaan lehtiä ( Rubi idaei folium). 
Ne kerätään mielellään ennen kuldntaa, 
ja niitä voidaan käyttää joko tuoreel
taan, tai kuivaamisen ja hiostamisen 
jälkeen valmistaa teeksi , tai syödä sel
lai senaan salaatissa. C-vitamiini häviää 
hiostamisessa, mutta tilalle syntyy bio
flavonoideja (Rautavaara 1980). Li äk
si lehdissä on mm. parkkiaineita, hie
man haihtuvaa öljyä, vähän piihappoa, 
hedelmähappoja, flavonoideja , arbutii
nia, fragariinia ja kasvilimaa (Huovi
nen & Kanerva 1982, Lehtonen 1987, 
Kresanek 1990). Rautavaaran (1976) 
mukaan lehdissä on runsaasti hyödylli
siä kivennäisaineita. 

Lehdet ovatjumoavia parkkiaineiden 
vuoksi ja sopivat sekä teenä että varsin
kin kurlausvedessä suu n ja nielun lima
kalvotulehduksiin, si lmätulehduksi i n ja 
vaikea ti paranevien haavojen hoitoon 
esim. kylpyveteen lisättyinä (Rocher 
1981 , Huovinen & Kanerva 1982, 
Stuart 1984, Hinneri ym. 1986, Kresa
nek 1990). Suuret annokset lehtiä aut
tavat ripuli ssa. Sekä raakoina kuiva
tuis ta marjoista että lehdi stä tehdyllä 
teellä on hoidettu ihottumia (Lehtonen 
1987). Lehtiä pidetään myö virt an ja 
sapen eritystä kiihdyttävinä ja yleensä 
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aineenvaihduntaa vilkastuttavina ja 
'verta puhdi tavina ' (Thur ova 1977, 
Huovinen & Kanerva 1982, Kresanek 
1990). 

Joskus lehtiä käytetään teenä vilu tu
mi ses aja kuumeessa (Lehtonen 1987, 
Kresanek 1990). Israeli ssa lehtien aja
tellaan nuorentavan käyttäjään ä (Leh
tonen 1987). Ranskassa jostain syys tä 
vadelman lehtienkin ajatellaan autta
van ummetuk essa. 

Vadelman lehtien i ältämä fragarii
ni ta apainottaa kohdun lihak ia ja 
äännölli e ti ja melko pieninä annok-

sina nautittu tee nopeuttaa ja helpottaa 
ynnyty tä (Stuart 1984, Lehtonen 

1987). Suuret annok et auttavat ldvuli
ai aja run ai a kuukauti i a. Lehtiä 
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yleensäkin pidetään jännittyneisyyttä 
ja hermo tunei uutta vähentävinä 
(Rocher 1981 , Hinneri ym. 198.6) , ja 
niitä voikin li sätä iltateehen es im . yh
des ä kanervan kanssa . 

Vadelmanlehtiteehen käytetään ruo
kalu ikallinen lehti ä 1-2 lasilliseen 
vettä. Vadelmanlehtiteetä voi juoda 
melko äännö llisesti pelkäämättä sivu
vaikutuk ia. Se on miellyttävän ma
kui sta ellaisenaan tai ekoitettuna mo
nien muiden yrttiteeka vien joukkoon. 
Kukkia, jo raa kii , voi käyttää iinä 
mis ä lehtiäkin. Kukkajuomaa on myö 
suo iteltu reumati smiin ja okeritautiin 
(Rocher 1981). 

Marjat (Rubi idaei (recens) fructi) 
ovat oikea taan kerrannaisluumarjoja. 

iistä voi tehdä mm . hilloja, mehuja 
viinietikkaa, siirappia ja makeisia , ja 
niitä voi Ii ätä ko meettisiin tuottei iin. 
Lääketeolli uu käyttää vadelmia pa
rantamaan Ia tenlääkkeiden makua 
(Huovinen & Kanerva 1982, Stuart 
1984). Meilläkin vadelma iirappi on 
ollut apteekkitavaraa, jota on käytetty 
sekä lääkkeiden maun ja tuok un paran
tami een että kuumee een (Rautavaara 
1980, Lehtonen 1987, Kre anek 1990). 

Marjat i ältävät orgaani ia happoja 
n. 0 .1 % (var inkin itruuna- ja omena
happoa, mutta myös a korbiinihappoa) 
7 % okeria, flavonoideja pektiiniä, 
ka vilimaa, runsaa ti kuitua, väriainei
ta, C-vitamiinia (45 mg/100 g), monia 
B-vitamiineja, rautaa magne iumia ja 
mangaania (Rautavaara & Knuuttila 
1981 , Huovinen & Kanerva 1982, 
Stuart 1984, Hinneri ym. 1986, Lehto
nen 1987, Kresanek L 990) . Marjat käy
vät okeritautiin ja vat an liikahappoi-
uuteen ekä ummetuk een ja ovat hy
iä mak a-, reuma- ja munuai vaivoja 

pote i IIe (Rautavaara 1980, Rocher 
1981 ). Marjat Ii äävät hien erity tä 
(Rocher 19 1, Kre anek 1990) . 
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Vilu tumi een, kuumeeseen sekä 
uun, hengity teiden ja virtsatiehyei

den tulehduk een sopii kuuma vadel
masiirappi tai marjojen ohella lehdistä 
ja kukista tehty vadelmatee. Myös mar
jaerikalla voi kurlata kivuliasta kurk
kua. Enti e ä euvostoliitossa marjo
ja kerätään ja kuivataan apteekkeja var
ten vilu tumise a helpottavaksi hios
tavaksi aineeksi (Lehtonen 1987). Leh
to en miele tä kukkapohjuksetkin voisi 
kerätä tätä tarkoitusta varten talven va
ralle. Vadelma urvok esta voi tehdä 
ka vonaarnion (Rocher 1981 ). Vatu
koitten juurikeite oli aikoinaan laajalle 
levinnyt rohto punataudi a (Lewis & 
Elvin-Lewi 1977). 

Muita vatukoita on hyvin monia laje
ja, mm. Ahvenanmaalla ka vava sini
vatukka (Rubus caesius) ja kollektiivi
nen ryhmä karhunvatukat ( R. frutico
sus), joita Suome sa ei ka va luontaise
na. Suome a vatukoiden viljely on vä
häi tä ulkomailla yleistä. Jatko a pu
hutaan lähinnä karhunvatukoi ta. 

Vatukoitten kukkia ja marjoja on 
kauan pidetty pahan aiheuttamilta" 

aivoilta uojelevina (Grieve 1981 ). 
Ka ia on aiemmin käytetty myrkkypu
remiin. uorista versoista on valmistet
tu lääkettä hampaitten irtoami ta vas
taan minkä keinon myö jotkut nyky
päi ien ihmi et tuntevat. Gerard (v. 
1597) ja muut herbali tit uo ittelivat 
aikoinaan niitä upi tavan vaikutuksen-
a uok i ripuliin ekä kurkku- ja uu

kipuun. Brittein aarilla vatukkojen 
er onkärjet juurtu at maahan, ja ih

mi ten tapana on ollut innokkaa ti et-
i kellä näin yntyneitä ka vi ilmukoi

ta . Tyri tä ja revähtymi tä ja joiHain 
paikkakunnilla ajok i ta , mu tapäistä 
ja reumati mi ta kär ivä lap i pantiin 
ryömimään kaaren alla ede takaisin. 
Jo ain päin Britanniaa vatukkaa sano
taan " caldheadik i 'joko en takia, et-
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tä lehdet ja marjat parantavat rupia tai 
koska lapset ovat saaneet rupia päähän
ä liia ta marjojen syönnistä. Englan

nis a vatukkoja käytetään yhä rupiin ja 
palovammoihin. 

Rohdoksi käytetään lähinnä lehtiä 
( Rubi fruticosi folia), mutta myös nuo
ria versoja, kukkia, juuria ja josku 
marjoja ( R. fruticosi fructus) . Lehtiä on 
käytetty jo muinaisessa Kreikassa ku
ten nykyäänkin ripuliin, peräpukamiin , 
verenvuotoihin ja valkovuotoon, tuleh
duksiin (esim. influenssassa ja kurkku
kivussa), reumaan, kihtiin ja ihovaivoi
bio (Messegue 1971, Rautavaara 1980, 
1982, Grieve 1981, Podlech 1989, Kre
sanek 1990).Messegue(l971) uo itte
Jee karhunvatukan lehtiä maha- ja poh
jukaissuolihaavaan ulkoisesti hauteina 
ja käsi- ja jalkakylpyinä, käsikylpyinä 
suonikohjuisiin haavaumiin ja huuhte
luveteen kohtutulehduksissa. Lehdet 
laukaisevat kouristuksia, vahvistavat, 
upistavat limakalvoja, edi tävät virt

san eritystä ja vilkastuttavat aineen
vaihduntaa (Stuart 1984, Kre iinek 
1990). 

Lehdistä voi tehdä teetä samoin kuin 
vadelman lehdistä, mutta Rautavaaran 
(1976, 1982) mukaan muista vatukoista 
saatava tee on parempaa. Lisäksi niitä 
voi Ii ätä kurlau veteen samoin kuin 
jalka- ja käsikylpyveteen . Kurlauk een 
tarkoitettava keite voi olla puolta vah
vempaa kuin varsinainen tee. Var inkin 
juurten kuoressa on paljon tanniinia, jo
ten e on tehoka rohto punatautiin ja 
ripuliin (Grieve 1981 ). 

Kuivattuina marjat sopivat punatau
tiin (Grieve 1981 ). Marjoista ja malla -
etikasta voidaan valmistaa marjaetik
kaa kuumee een. Rautavaara (1980) 
mainit ee siirapin ripulilääkkeenä ja 
Kre iinek (1990) mehun truumarohto
na. Mehu myös äätelee hyödylli ten 
uolistobakteerien kasvua. 
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Lapinvuokko 

Lapinvuokko (Dryas octopetala) ka -
vaa Lapin ja Fenno kandian kalkkipe
räi illä tunturikankailla ja Alpeilla. Tä
mä pieni varpu ei nime tään huolimatta 
ole vuokko, vaan kuuluu ruusukasvei
hin. Rohtona käytetään lähinnä parkki
aineita ja kivennäi uoloja si ältäviä 
lehtiä (Huovinen & Kanerva 1982). 
Keskieurooppalai e a Schweizertee -
ä on mukana lapinvuokkoa. Ka vi aut

taa vat anpurui aja ruokahaluttomuu
de a ekä edi tää ruoansulatu ta. Sitä 
voi myö käyttää ripuli aja kurlau ve
de sä uun tulehduk iin. Kasvi on hi
daska uinen ja melko harvinainen, jo
ten ka vu toja ei pidä tuhota. 

Ruusut 

U ein puhuttae a ruu ujen rohtokäy
tö tä tarkoitetaan koiranruu ua (Rosa 
canina), vaikka moni muukin ruu u on 
yhtä käyttökelpoinen. Koiranruu un 
a eme ta oidaan rohtona käyttää mui
ta luonnon arai ia ruu ulajejamme 
(e im. met äruu ua, R. majalis) ja e im. 
meillä ylei e ti kori teena ka vatettua, 
Koilli -Aa ia ta kotoi in olevaa kurttu
lehtiruu ua (R. rugosa). 

Kreikkalai et, roomalai et ja muinai
et kiinalai et oli at erittäin iha tuneita 

ruu uihin ja käytti ät niitä tuhan in ki-
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loin . Lääkkeenä ja kosmeettisiin ainei
siin ruusuja on käytetty jo tuhansia 
vuo ia . Mm. Dioscorides, mutta var in
kin arabit ovat uskoneet ruusun paran
tavaan vaikutukseen (Rocher 1981). 
A vicennan tiedetään hoitaneen kukista 
tehdyllä ruusuhillolla keuhkotautia. 
Ruu ull a on myös jo vuo i atoja lääkit
ty anemiaa, erilaisia puutostiloja , ylira
situsta ja hengitystietulehduksia ja rau
hoitettu suoli totulehduksia ja ripuli a. 

Ruu un kiulukat (Cynosbati fructus) 
joko iemenineen (cum semine) tai il
man iemeniä (sine semine) ovat erin
omainen C-vitamiinilähde. C-vitamii
nia on run aa ti ja e on kaikkein par
haiten äi lyvä ä muodo a (Rautavaa
ra 1976, 1980, Huovinen & Kanerva 
1982 Stuart 1984, Vogel 1986, Pod
lech 1989). Kurttulehtiruu un kiulukoi
ta tuodaan Italia ta ja E panja ta kui
vattuina. ii ä C-vitamiinia on 300-
800 mg/lOOg, en ijaan uomalai i a 
kiulukoi a on ollut 2 000-3 000 mg/ 
1 OOg (Rautavaara 1982). Karotenoideja 
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on myö run aasti, minkä lisäksi kiulu
koi a on B-, E- ja K-vitamiinia, flavo
noideja (joilla on P-vitarruinivaikutus
ta), kasvihappoja, rutiinia , parkkiainei
ta, piihappoa, pektiiniä, sokereita, mag
nesiumia ja fosforia. 

Kiulukat kerätään ennen pakkasia 
kuivalla säällä. Eniten vitamiineja nii s
sä on kuitenkin juuri , kun ne ovat kyp-
yneet. Kui vau on parasta suorittaa 

nopea ti ja alle 60 OC:ssa. Kiulukoita ei 
pitäi i Thursovån (1977) mielestä säi
lyttää vuotta kauempaa. Ruusunkiulu
kat ovat kauan kuuluneet viralli een 
brittiJäi een farmakopeaan virki tävä
nä ja upi tavana rohtona. Nykyään nii
tä on vain lisänä lääkkei ä vatsaa vah
vi tavinaja y kääja ripulia parantavina 
(Grieve 1981). Kiulukkatee li sää sapen 
erity tä ja parantaa vastustuskykyä 
(Rautavaara 1982). 

Yleen ä ruu ua mainitaan käytettä
vän kuumee aja vilustumi essa, rrun
kä käytön rnyö Lönnrot (1860) tun i, 
tulehduksi a (e im. kurkku- ja silmä
tulehduk et) keripuki a, ienveren
vuodo a, leikkausten jälkitiloi a, 
anemia a, at an vähähappoisuude -
a, at a- ja pohjukai uolihaavas a, 

lievä sä urnmetuk e sa ja virtsatievai
voi a kan anlääkkeenä en diureetti
uuden uok i (Thur ova 1977, Huovi

nen & Kanerva 1982, Braun & Frohne 
1987, Podlech 1989, Kre anek 1990). 

mmetuk een voi käyttää myö lehtiä 
ja kukkanuppuja jolloin vaikutuk en 
aikaan aavat myö pektiinit ja hapot. 

nkari a kiulukkamehua ja magne-
ium itraattia uo itellaan sydän- ja ve

ri uonitautien hoitoon (Rautavaara 
l980).Me egue(J97l)hoitaajalka-ja 
kä ikyl yillä hermo tunei uutta ja y
dämen rytmihäiriöitä. Myö Lewik en 
ja El in-Lewik en ( 1977) mukaan ruu-

ujen kiulukat isäitävät verisuonten 
upi tumi ta Ii äävää he peridiiniä. 
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Podlechin ( 1989) ohjeen mukaan kuu
metta voi alentaa nauttimalla 10 minuu
tin ajan keitettyäjuomaa,jo sa on kak i 
teelu ikallista kiu1ukoita lasilli e a 
vettä. Rautavaarana (1980) ja Rauta
vaaralla & Knuuttilalla ( 1981) on hyvin 
paljon ohjeita nimenomaan kiulukoi
den käytöstä. 

Nuoria lehtiä voi juoda hyvänmakui 
seoa teenä (Grieve 1981, Rautavaara 
1982). Stuartia (1984) mukaan ne ovat 
ulostavia ja haavoja parantav ia . Sieme
net ovat diureettisia; ne voidaan joko 
poistaa kiulukoista, käyttää erik een tai 
käyttää koko kiu1ukka sinällään. 

Ruu un terälehdet ovat olleet hyvin 
suosittuja erila isi in lääketarkoituk iin 
samoin kuin makeisiink.in sokerill a 
kuorrutettuina ruu sumarmel adina, ruu
su1eipi nä yms. (k . Borgen 1977). Terä
lehtiä voidaan musertaa sokeriin ja 
pyörittää pillereiksi (Grieve 1981 ). 
Rohdoksi kelpaavat vain punai ten ruu-
ujen terälehdet, jotka kerätään kuival

la säällä nuppujeo olles a juuri puh
keamaisillaan (Grieve 198 1 ). Punai et 
ruusun terälehdet löytyvät lähe jokai-
esta virallisesta farmakopeasta. Terä

lehdet si ältävät kver itriiniä ja kver e
tiiniä, haihtuvaa öljyä ja supi tava ti 
vaikuttavaa gallushappoa. Ennen terä
lehtiä arvo tettiin kovasti supistavan 
vaikutuksensa vuoksi, nykyään lähe 
ainoa taan yhtenä osana farmaseuttisia 
valmi teita miellyttävän tuok un a 
vuok i. 

Terälehtiä voidaan juoda teenä (Rau
tavaara 1982). i iden anotaan helpot
tavan ruoan ulatusta, vahvistavan vat
saa ja maksaa ekä helpottavan pahoin
vointia, ummetusta ja yskää (Grie e 
1981, Rocher 1981). Yhdysvalloi a i
rallinen ohje on ollut ekoittaa ke ke
nään muserrettuja terälehtiä, sokeria ja 
kuumennettua ruusuvettä , mitä eo ta 
käytettiin y kään ja keuhkoveren uo-
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tooo. esteuute aadaan terälehdi tä, 
gly eriini tä ja alkoholi ta· happouute 
terälehdi tä, rikk.ihapo ta, okeri ta ja 
kiehuvasta vede tä. Happouutteella on 
aiemmin lääkitty keuhko- ja vat avai
voja. Uutetta ilman hap poa on käytetty 
muiden lääkkeiden mau tami een ja 
ilmähautei iin mm. migreeni ä (Me -
egue 1971). Valkoviini ä keitetyillä 

ruusun terälehdillä on lääkitty päänsär
kyä ja silmiä, korvia, kurkkua ja ikeniä 
vaivaavia kipuja (Grie e 1981). Bor
genilla ( 1977) on ohjeet ruu uetikan, 
ruu uöljyn ja ruu u eden valmi tami-
ek i. 

Ruu u iirappi ja ruu uhunaja kuulu
vat e im. Yhdy aitojen farmakopeaao. 

iiden tehtä ä nykyään lienee pelkä -
tään maun antaminen muille valmi teil
le. Rocher ( 1981) mainit ee kuitenkin 
ruu u iirapio at aa rauhoittavan omi
naisuuden ja ruu uhunajan käytön sekä 
kurkkukivu a että angiina aja myö 
kurlau vetenä uun ja ikenien haa oja 
hoidettae a. Ruu uetikkaa ei pidä keit
tää. Sillä lääkitään liia ta auringo ta 
johtu aa pään ärkyä , kurkkukipua pa
lohaavoja ja hyöntei ten pi toja (Grie-

e 1981, Rocher 1981 ) . Ruu uve ihau
teilla rauhoitetaan ä yneitä ilmiä. Pa

aadaan tuorei ta teräleh
oidaan myö puhdistaa 

ihoa; e on upi tavaa ja irki tävää 
(k . myö Ranta 1987). Ruu uve ivoide 
on iilentä ää. 

Ruu uölj ä ( Rosae aetheroleum), jo
ta aadaan e im. Ro a damascena ta ja 
kartanoruu u ta ( R. centifolia ) ( . 
Schantz & Hiltunen 1988), on käytetty 
antiikin Kreikan ajoilta a ti henkilö
kohtai een hygieniaan, ko meetti iin 
ainei iin ja ainaj ien oiteluun (Borg en 
1977 nykyään hierontaan tulehduk-
iinja tur otuk iin. a ta n. 1660 opit

tiin ti laamaan puhda ta ruu uöljyä. 
Öljyä aa ielä nykyään apteekei ta. 
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Voimakas "ruusun tuoksu" johtuu gera
nioli-alkoholista ja joistain haihtuvista 
öljyi tä. Ruusuöljyä väärennetään jo -
kus geranium-öljystä, jota valmi tetaan 
ruusun vihreistä osista. Ruusuöljyki
loon kuluu noin 5 000 kg ruusun terä
lehtiä. Nykyään ruusuöljyä valmiste
taan myös keinotekoisesti saippuoihin, 
hajuvesiin ja leivonnaisii n. 

Ruusun äkämiä (Cynosbati fungus), 
joita takkuäkämäpistirunen saa aikaan, 
on antiikin ajoista lähtien käytetty lääk
keenä parantamaan haavoja ja poi ta
maan virt akiviä (Rautavaara 1980). 
Keskiajalla äkämiä pidettiin arvossa 
niiden supi ta vien ominaisuuksien 
vuoksi (Grieve 1981). Lisäks i niitä 
pantiin tyynyn alle unta tuomaan. 

Omenapuu 

Met äomenapuun (Malus sylvestris) ja 
tarhaomenapuun ( M. domestica) hedel
mjä on pidetty erittäin arvokkaina, min
kä todi taa anonta "omena päivä sä pi
tää lääkärin loitolla" . Omenia on Suo
me a käytetty parantamaan ummetu -
ta, ripulia, uolitulehduk ia, verenpai
netta , irt aki iä , reumati rnia , mak a-
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vaivoja, migreeniä ja väsymystä (Rau
tavaara 1980). Omenien syöntiä pide
tään myös laihduttavana. Duke (1986) 
kirjaa omenia käytetyn mm. sappivai
voihin, syöpään, sokeri tautiin , suolisto
vaivoihin, ummetukseen , kuumeeseen 
ja malariaan, sydänvaivo ihin , kouris
tuksiin , keripukkiin ja syyl iin . 

Omenaviinietikan pitäi s i lievittää 
unettomuutta , hermostuneisuutta ja 
migreeniä (Rautavaara 1980). Grieven 
( 1981 ) mukaan omenamehu vähentää 
mahan happoisuutta, omenat ja omena-
iideri lääkit evät appitautia, umme

tu ta ja huonoja hampaita , ja onpa mä
tiä omenankappaleita a etettu hauteiksi 
kipeille ilmille. 

Kukilla ja lehdillä on keskiajalla pa
rannettu silmäsairauk ia (Rautavaara 
1980). Ranskalai nen kasvisparantaja 
Maurice Me egue (ks. esim. 1971) 
käyttää lehtiä, kukkia ja silmuja diu
reetti ina aineina munuais- ja virtsara
kontulehduk i aja virt akivissä. Erit
täin paljon C-vitamiinia sisältävistä 
Uopa 820 mg/ l OOg) !ehdi tä voidaan 
tehdä alaattia tai teetä. Jo hyvi n pieni 
määrä päi ä ä riittää täyttämään päi
vittäi en tarpeen (Rautavaa ra 1976). 
Ke kiajalla ilmuilla on lääkitty pään
särkyä keltatautia ja ummetusta ja nuo
rilla oksilla kihtiä (Rautavaara 1980). 
PuunkuoreUa on yritetty alentaa kuu
metta. Duken ( 1986) mukaan kuori ja 
juuret häätävät matoja , ja ne ovat vai
kutuk e ltaan hypnootti ia ja virki tä-

iä. Intiaanit o at kuoriuutteella lää
kinneet kuumetta ja appi vaivoja. Leh
di ä on antibakteeri ta ainetta (flore
tiinia). 

Omenan iemenet ovat myrkyllisiä 
(Duke 1986). Ihmi en tiedetään kuol
leen yötyään kupilli en siemeniä. e 
i ältä ät amygdaliinia, yaanivetyä ja 

florit iiniglyko idia. Kohtalokkaat an
nok et aiheuttavat kouri tuk ia ja kuo-
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leman tunnissa hengityksen loppuessa. 
Pienemmät annokset ensin stimuloivat 
hengitystä, minkä jälkeen hengitys 
muuttuu heikoksi , epäsäännöllisek i ja 
kiihtyneeksi, lopuksi vain heikoksi ; pu
pillit laajenevat, katse lasittuu, uhri 
kouristelee, vääntyilee ja lopultajoutuu 
koomaan. 

Pihlaja 

Pihlaja (Sorbus aucuparia) on suoma
lai ten pyhä puu. Kansan keskuudessa 
marjoja on osattu yleisesti käyttää. Jo 
muinaiset roomalaiset pitivät pihlajaa 
lääkkeenä huimaukseen, pahoinvoin
tiin ja ripuliin (Rocher 1981). 

Marjat ( Sorbi aucupariae fructus) i
sältävät omenahappoa ("Pihlajanmarja 
on omena pienoiskoossa"; Rautavaara 
1976, Rautavaara & Knuuttila 1981 ), 
sorbiini- ja parasorbiinihappoa okeria 
5%, runsaa ti C-vitamiinia ( 160-200 
mg/100 g), karotiinia ( 18 mg/100 g), 
hyytelöivää pektiiniä, D-sorbito1ia, 
parkkiainetta (sorbitanni-
happo), P-vitamiinia , kaliu
mia ja rautaa (ks. myös Hin
neri ym. 1986, Lehtonen 
1987). Pihlajanmarjojen C
vitamiini on hyvin säi lyvää 
ja ke tää jopa keittämistä, 
koska bioflavonoidit uojaa
vat sitä. Kevättalvella C-vi
tamiinia on jo paljon vähem
män. Karotiini on ihmiseli
mi tölle helposti aatava a 
muodos a. Sorbitannihappo, 
sorbiini- ja parasorbiini
happo aikaansaavat pihla
janmarjojen karvauden. Pih
laja ta on kuitenkin paljon 
eri kantoja, joilla karvauden 
aste vaihtelee suuresti. Enti
se ä euvostoliitos a vi l
jellään run aasti makeita Ia-
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jikkeita. Pakkanen myö vähentää ome
nahapen ja parkkiaineiden määrää, sa
moin liottaminen uolavede ä yhde tä 
kahteen vuorokautta (30 grammaa suo
laa vesilitraan- Rautavaara 1976). Suo
lakäsittelyn jälkeen marjat vielä huuh
dotaan kuumalla vedellä. Entisessä 

euvo toliitossa pihlajanmarjoja myy
dään apteekei a monivitamiinivalmi -
teina. Marjat toimitetaan apteekkeihin 
kuivattuina n. 60 ·c: a uuni a tai kui
vuri a (Lehtonen 1987). 

Pihlajanmarjat ovat eriocrnai ia um
metuk e a, ruokahaluttomuude a ja 
peräpukami a. e li ää ät virt aneri
ty tä joten niitä on käytetty munuai -
ja rakkokivitaudi a. Jo Lönnrot (1860) 
neuvoi yömään tähän vaivaan 10 tai 
u eampia marjoja kak i kertaa päivä ä 
pitkän aikaa. Ennen marjoja uo iteltiin 
myö keuhko ioi a ja kurkkuki vu a. 
PihJaj anmarjamehulla on lääkitty kihtiä 
ja reumati mia. Luonnolli e ti pihla
janmarjat o eltuvat keripukin ehkäi-

yyn ja parantami een. Tehda mai e ti 
marjoi ta almi tetaan or
bitolia. Rautavaaralla 
(1976) ja Rauta aaralla & 
Knuuttilalla (1981) on mo
nia käyttöohjeita. Marjoi ta 
voi tehdä mehua nektaria, 
imaa hilloa, marmeladia, 

hyytelöä. iiniä, pihlajan
marjaleipää ja pannukak
kua. Marjat voidaan myö 
kui ata tai paka taa. 

Lehdet kerätään ke kike
ällä, ja nii tä tehdään teetä 

joko ellai enaan tai hio ta
mi en jälkeen. ilmut ja 
nuoret lehdet käy ät alaa
tik i. ii ä on C- itamiinia 
5- 00 mgllOOg (Hinneri 
m. 19 6). Lehtien run a ta 

kä ttöä ei kuitenkaan uo i
tella. Lehdet o at ulo ta ia 
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(Rautavaara 1980). Kukat i ältävät 
tuoreena trimetyyliamiinia, mikä aihe
uttaa niiden epämiellyttävän hajun. 
Kukkia on käytetty keuhkokatarrin hoi
toon. Kuorella on hoidettu naistenvai
voja (Grieve 1981). 

Ummetukseen ja ruokahaluttomuu
teen uo i tellaan puole ta yhteen tee
lu ikallista marrneladia useita kertoja 
päivässä (Podlech 1989) tai 100 g pa
ka tettua o etta kerran päivä sä. Kuk
kia pannaan yksi teelu ikallinen kup
piin kuumaa vettä, ja eosta haudute
taan viisi minuuttia (Rautavaara 
1982a). 

Suomenpihlaja (Sorbus hybrida) ja 
ruot inpihlaja (S. intennedia) ovat 
meillä harvinaisia etelä i iä puita, joi
den marjat ovat myö käyttökelpoisia. 

Orapihlajat 

Jo Dio coride mainitsee orapihlajat 
lääkeka veina (Rautavaara 1980, Huo
vinen & Kanerva 1982). Ke kiajalla 
orapihlajaa käytettiin kihtiin, keuhko
pu intulehdukseen, verenvuotoihin ja 
virt atieva ivoihin (Rautavaara 1980). 
Irlantilainen lääkäri Green lienee en-
immäi enä käyttänyt orapihlajaa y

dän ai oihin 1800-luvulla (Rauta aara 
1980). 

Eniten käytetään tylppäliu kaorapih
lajaa (Crataegus monogyna ub p. nor
dica) ja pyöröliuskaorapihlajaa (C. lae
vigata, enti eltä nimeltään C. oxyacant
ha). itaorapihlajalla (C. grayana) ei 
tiedetä ole an lääkekäyttöä. Rauta aa
ran 1982) miele tä tämänkin lajin 
käyttöä oi it e kukin kokeilla. Luulta-

a ti moni muukin laji kuin tylppäliu -
ka- ja pyöröliu kaorapihlaja oli i at 
hyödylli iä mutta niitä ei vie lä ole tar
peek i tutkittu . 

Moni a mai a nimenomaan pyörö
liu kaorapihlaja almi teita on yhä ap-
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teekei a. Var inkin Keski-Euroopassa 
ja euvo toliito sa orapiblajava1mis
teet ovat hyvin yleisiä (Rautavaara 
1980, Rautavaara & Knuuttila 1981). 
Sekä kukkia (rohdosnimeltään Cratae
gi jlos), hedelmiä (Crataegi fructus), 
lehtiä (Crataegi folium) että versoa 
(Crataegi herba) käytetään (ks. esim. 
v. Schantz & Hiltunen 1988), joskus 
jopa kuorta (Crataegi cortex; Thursova 
1977). Vain valkoiset kukat hyväksy
tään rohdostarkoituksiin ja nekin vain 
kukinnan alkae sa. Lehdet kerätään 
kukkien puhjete aja ne voidaan hios
taa e im. teek i. 

Crata~gus lat!Vigata 

Orapih lajat i ältävät haihtuvia öljy
jä, fla onoideja (hypero idia, kversetii
nia kver itriiniä, vitek iiniäja viteksii
niramno idia) ur oli- krategoli-, olea
noli-, tartaari- ja itruunahappoa, park
kiaineita aponiinia, pektiiniä ja B- ja 
C- itamiinia (Thur o a 1977, Huovi
nen & Kaner a 1982 Stuart 1984, Du
ke 1986). Siemenet i ältävät amygda
liinia amoin nuoret ver ot yanogee
ni ia hdi teitä (Duke 1986) kuori kra
tegiinialkaloideja Grie e 1981 ). 

Orapihlaja laaje ntaa veri uonia, ni
menomaan epelva ltimoita , Ii ää ydä
men upi tu oimaa ja äätää en ryt
miä parantaa ai ojen verenbertoa, li-
ää virt anerit tä , laukai ee kouri tuk-
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sia, vähentää naisten vaihdevuosivai
voja, supistaa, puhdistaa, rauhoittaa ja 
virkistää (Huovinen & Kanerva 1982, 
Rautavaara 1982, Rautavaara & knuut
tila 1981, Duke 1986, Kresanek 1990). 
Grieven (198 1) mukaan orapihlaja so
pii sekä toiminnallisiin että elimellisiin 
sydänva ivoihin. Orapihlajavalmi teet 
tukevat vahvojen sydänlääkkeiden vai
kutusta ja niiden sanotaan parantavan 
digitaliksen tehoa tai suorastaan kor
vaavan sen. 

Orapihlajaa voidaan käyttää sydä
men alkavassa vajaatoiminnassa, sy
dänläppien toimiessa tehottomasti, an
gina pectoriksen ja verisuonten kalk
keutumisen uhatessa, vahvistamaan sy
däolihasta ja verisuonia, erityi esti 
vanhojen ihmi sten alkaviin sydämen 
heikkousti loihin , iän ja sydänlihastu
lehduksen tuomaan yleiseen heikkou
teen , rytmihäiriöihin , verenpaioee eeo 
syyn ollessa suonten kalkkeutumi es a, 
hengenahdistukseen ja 1 ii kaj ännittynei
syyteen (Rautavaara 1980, 1982, Rau
tavaara & Knuuttila 1981, Huovinen & 
Kanerva 1982, Stuart 1984, Duke 1986, 
Podlech 1989, Kresanek 1990). 

Orapihlajan edullinen vaikutu ve
renkiertoon perustuu eri tyi e ti en se
pelvaltimoita laajentavaan vaikutuk
seen, jolloin verenpaine alenee ja veri
tolppaan sairastumisen riski pienenee 
(Duke 1986). Lisäksi orapihlajaJla on 
suora sydänlihasta virkis tävä vaikutus. 
Orapihlaja tunnetaan myö homeopa
ti assa, jos a sitä käytetään amantapai-
iin, lähinnä ydäntä lääki t ev iin tar

koituksiin. 
Messegue ( 1971) käyttää hyvin pal

jon orapihlajan kukkia muiden ka vien 
ohella erityise ti käsi- ja jalkakylpyinä 
ilmapöhöön , angina pectorikseen, val
timonkovetus tautiin , sekä korkeaan et
tä alhai een verenpainee een, ydä
mentykytykseen, veren korkeaan koles-
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terolimäärään, ydänödeemaan, her
mostolli seen migreeniin , tuskatiloihio , 
ma ennuk een, yliherkkyyteen, hui
mauk eeo, unettomuuteen, hermostu
nei uuteen, hermo to ta johtuviin fin
neihin , korvien uhinaan, vatsa- ja poh
jukai suoleo haavaan, mahanportin 
kouri tuk iin, liikahappoi uuteen, ki
vuliai siio kuukautisiio , kohtutulehduk-
een, vaihdevuo ivaivoihin ja noidan

nuoleen. Hän käyttää orapihlajankuk
kia i tumakylpyinä virtsaapidätysky
vyttömyyteen ja eturauha vaivoihin, 
käsikylpyjä suonikohjuihin ja kukka
hauteetla kuriaarni ta oielutulehduk-
e sa. 

Kresanekio (1990) käyttöohje on li-
ätä kaksi teelu ikalli ta tuoreita ka -

vino ia kupilliseen että. Rautavaaran 
( 1980) mukaan kukkia ja marjoja voi 
suoraan pudotella viinapulloon tinktuu
ran valmistarnisek i. Valmiit uutteet ja 
kap elit, joi a on muitakin lääkekas
veja mukana, o at nykyään melko ylei-
Ja myö Suome a. Rautavaaran 

(1976 1980) miele tä orapihlajalla ei 
ole vaaralli ia i u aikutuksia, joten se 
sopii nimenomaan anhoille he nkilöil
le ja tulehdu tautien yhteyde ä. Sen 
ijaan Duken ( 1986) mukaan varovai 
uuteen on yytä orapihlajan i ältärni

en ydänaktiivisten ja yanogeeni ten 
yhdi teiden uok i. 
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