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VUODEN PUU 1993- ÅRETS TRÄD 1993 

MARJAKUUSI 
IDEGRAN 

{Taxus baccaca) 

Marjakuusi on kc:slcieurooppalaincn lehtomeaäl:aji, jonka lcvinnci
syysa]~ uloauu h1din tuskin maamme lounaisk.olltknn, Ahverwt
m:Wic. Marjakuusi lasv.a rdlcvisd lcalldcipohj:Wissa rantakuusikoissa. 
kuusilehdoissa ja lduokorvissa. Varjosrusa siedvinl se viihryy hyvin 
lruustcn btvtCSSa, jossa se kytminarlwu on myös suojassa pahlmmila 
palcbstuulilca. Marjakuusi rauhoitettiin 1925. Ennen rauhoirusta se 
ehti w.nru.a, s.iUJ K:n kovaa, kcstivU puuca ldytettiin tarvcpuuna ja 
lchtcvil oksia seppc:kisiin. AhvenanJl'lUtlc istuterosta meaäkaurilsa. 
on nillut marjalc:uusdlc uusi uhb.. Useimnut marjakuuset ovat 
maalakasvuiJia t1cl~ pen.s:oumaisia, kooklcain on 9-metrincn. 
Ma.rjakuusi on · tinc:n. Se kukk.H toukokuussa, ja siemenet 
kypsyvät syys-lokakuussa. Sic:ment! ymplrOi punainen, mehcvl 
siemc:nnippa. Kasvi on hyvin myrkyllinen . Marjakuusen siemeniä 
levittivät linnut, cricyiscsti rasaat, joiden ru\WUUbrusk:anavassa si~ 
menet saavat itirniwl bruu.la wpcd.lisen luppoldsindyn. 

lckgnncn, vht sällsynwtc bamrid, ircn mcllancwopcisk lövskoo>an. 
Ota utbnodning>omri<k n1r nia upp åll vht l.nd, tili ATand. 
ldcgnncn vha i lalktib fiodiga stnodlundu, gnnlundu och 
lundldrr. Den dl baltum!ninc b,. och d1 dcn ir frostöm finncr dcn 
ca visst dcydd mo< iDndc vindar wwkr g==. ldcgnncn fridlysres 
1925. Fö.-c fridlysningcn lcd idcyancn, cftcnom dess hinta och 
hJJJbara virl<c anvindcs åll olilu btuksfllrcmil och dess &rsla 
bröa åll bcgrovningsltransar. wncn how idcgnncn 2V = 
JOm inlllm åll ÅlaDd. De Acs.. idcgnnar ir IJgvuxna och utb.-ca 
buskfomudc. Det ~ oid!Omudc acrnpl= ir 9 m högL 
ldcgnncn ir en ~ Den blomnw- i m>j och fröno mognor i 
scp<crnbcr-<>laobcr. Fr6c< omga •• ca - saftig< fröhyllc, vhrcru 
cnda gifd'ria del. Alb andro dclat, inldusiv< fröna, ir myclc« giftip. 
ldcgnncns frön sprids •• Bglar, spcciclh u=r, i V>n maumllroing1-
bnal fröno Br m Rk r;roninccn bchövlig syrabchandling. 
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Vuoden puu 1993 

Vuoden 1993 puusta, marjakuusesta (Ta
xus baccata) on valmistunut Marja Kois
tisen piirtämä ja suunnittelema piirrosju
liste (koko 59 x 42 cm, pohjaväri sinivih
reä). Yhteistyökumppanina on Harvialan 
taimitarha. Julisteen tekstin kirjoittanut 
Carl-Adam Hreggström. Julistevastaava
na on toiminut Elina Regärdh. Kaikille 
heille kiitokset. 

excelsior), 1989 uomenpihlaja (Sorbus 
hybrida), 1990 raita (Salix caprea), 1991 
tuomi (Prunus padus), 1992 harmaaleppä 
(Alnus incana) ja 1993 marjakuusi. Kah
desta ensimmäisestä Vuoden puusta, 
metsälehmuksesta (1977) ja tervalepästä 
(1978), ei ole tehty juli tetta. Julistesarja 
on näyttävä ja yhtenäinen ja sopii hyvin 
mm. julkisten rakennusten , koulujen ja 
eri laitosten seinille. Vuoden puu -julistesarjassa on nyt esi

telty viisitoista puulajia: 1979 kynäjalava 
(Ulmus laevis), 1980 visakoivu (Betula 
pendula var. carelica), 1981 mänty (Pi
nus sylvestris), 1982 vaahtera (Acer pla
tanoides) , 1983 kuusi (Picea abies), 1984 
metsäomenapuu (Malus sylvestris), 1985 
kataja (Juniperus communis), 1986 tam
mi (Quercus robur), 1987 rauduskoivu 
(Betula pendula), 1988 saami (Fraxinus 

Julisteen hinta on 20 mk. Kymmenen 
julisteen arja maksaa 180 mk ja viiden 
sarja 90 mk. Mänty- ja vaahterajuli teet 
on myyty loppuun seuran ju1kaisuvaras
tosta, muita juli teita voi tilata Martti 
Kopo elta osoitteella: Ka vitieteellinen 
puutarha, PL 44, 00014 Hei ingin yli
opisto. 

Risto Murto 

Kysely Dendrologian Seuran jäsenille ja 
Sorbifol ian lukijoille 

Metsäntutkimuslaitoksella aloitetaan kevään kuluessa tutkimus jalojen 
lehtipuiden kasvattamisesta. Tutkimusalueena on koko Suomi Ahvenan
maata lukuunottamatta . Pyrimme kartoittamaan lehmuksen, tammen, 
vaahteran, vuori- ja kynäjalavan , saarnen sekä tervalepän muodosta
mien metsiköiden menestymistä. Erityiskysymyksenä on jalojen lehtipui
den käyttö peltojen metsityksessä. 

Kartoituksessa ovat mukana metsäylioppilaat Satu Rämä ja Antti 
Sipilä. jotka tekevät opinnäytetyönsä aiheesta. Tutkimuksen koordinaat
torina toimii Sauli Valkonen Metlasta. Toivomme, että ottaisitte yhteyttä , 
jos tiedossanne on metsiköitä . jotka saattaisivat sopia tutkimukseen. 
Kyseeseen tulevat niin varttuneet kuin vastaperustetutkin metsiköt sekä 
metsä- että peltomaalla . Metsiköistä saadun tiedon ja mahdollisten 
jatkotutkimusten perusteella saadaan tietoa jalojen lehtipuiden sovel
tuvuudesta metsätalouden käyttöön ja parannetaan käytännön ohjeis
toa. 

Tiedustelut ja yhteydenotot: Sauli Valkonen, Metsäntutkimuslaitos, 
Unioninkatu 40 A. 00170 HELSINKI , puh. 9D-857 051 (keskus). 
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Havaintoja puuvartisistutusten tiesuolavaurioista Jyväskylän 
Rantaväylällä 

Erja Mutanen 

Mutanen, E. 1993: Havaintoja puuvartlslstutusten tiesuolavaurioista Jyväskylän 
Rantaväylällä. (Notes on the damage to woody plantations caused by sal t near a 
highway in Jyväskylä, central Finland.)- Sorbifolia 24(1 ):5-9. 

Rantaväylä (highway 4, E 75), passing by the centre of Jyväskylä town, central 
Finland, is a good place for making observations of the sal t tolerance of the woody 
plants cultivated along the road-side. Sodium chloride aCl), which is used to control 
iciness on the roads in Finland , damages plants mostly as air-bome fallout. For 
instance the Common Lime (Tilia x vulgaris) and everal hrub species have been 
damaged . The most tolerant species seem to be the Serbian Spruce (Picea omorika), 
the Blue-berried Honeysuckle (Lonicera caerulea) and Rosa rugosa. 

E1ja Mutanen, Keski-Suomentiepiiri, PL 58, 40101 Jyväskylä 

Viherrakentaminen on nykyisin olennai
nen osa tienrakennusta , sillä vasta istu
tukset ja nurmetukset liittävät va lmistu
van tien ympäristöönsä. Suurten tiepro
jektien yhteydessä toteutetaan myös mit
tavia viherrakennushankkeita. Yksi täl
lainen suuri työmaa oli Jyväskylän Ran
taväylä, joka ohjaa valtatie 4:n (E 75) 
liikenteen kaupungin ydinkeskustan si
vuitse. Tämä 3,8 km:n pituinen tieosuus 
avattiin liikenteelle syksyllä 1989, ja siitä 
lähtien se on ollut oivallinen kohde tark
kailla kasvien kestokykyä tieolosuhteis
sa. Erityi esti talvinen liukkaudentorjun
ta näkyy kasveissa. 

Monipuolinen kasvilajisto 

Jyväskylän Rantaväylälie istutettiin 
vuonna 1989 ja keväällä 1990 yhteensä n. 
1 000 lehtipuuta n. 500 havupuuta ja n. 
32 000 pensasta. Lehtipuulajeja olivat 
rauduskoivu (Betula pendula), puistoleh
mu (Tilia X vulgaris), vuorijalava (UI
mus glabra) ja kotipihlaja (Sorbus aucu
paria). Pikkupuuksi istutettiin pieni mää
rä aitaorapihlajaa (Craraegus grayana). 

Havupuulajeja olivat serbiankuusi (Picea 
omorika) ja metsämänty (Pinus sylvest
ris) . Alueelle istutettiin myös muutama 
vuorimänty (P . mugo). Pensaslajeja oli
vat mongolianvaahtera (Acer tataricum 
subsp. ginnala), rataarivaahtera (A. tata
ricum subsp. tataricum), isotuomipihlaja 
(Amelanchier spicata), koristearonia 
(Aronia x prunifolia), siperianhernepen
sas (Caragana arborescens), korallika
nukka (Cornus alba Sibirica' ), keltaok-
akanukka (C. alba 'Raviramea'), kallio

tuhkapensas (Cotoneaster integerrimus), 
inikuusama (Lonicera caerulea), län

nenheisiangervo (Physocarpus opulifoli
us), virginiantuomi (Prunus virginiana), 
taikinamarja (Ribes alpinum), kurttuleh
tiruusu (Rosa rugosa), karoliinanruusu 
(R. carolina) viitapihlaja-angervo (Sor
baria sorbifolia), ruusuangervo (Spiraea 
japonica Froebelii') norjanangervo (S. 
'Gref heim ), pui tosyreeni (Syrin.ga x 
henryi) ja villaheisi (Vibumum lantana). 

Lehtipui ta ainakin tavallisen tiellä
liikkujan kannalta näkyvin puulaji Ranta
väylällä on pui tolehmu , jota istutettiin 
n. 370 kpl uunnitelman mukai e ti ku-
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janteeksi tiealueen laidalle ja keskikais
talle. Koska tiealue on suppea juuri leh
musten istutusalueen kohdalla, puut jou
tuivat ankariin kasvuolosuhteisiin. 

Pensaista suurin osa istutettiin kapealle 
ajoratojen välikaistalle. Välikaistan pen
saslajit olivat kurttulehtiruusu (n. 9 000 
kpl), ruusuangervo (n. 8 400 kpl) ja sini
kuusama (n. 5 700 kpl). Muut pensaslajit 
istutettiin eri kohteisiin tiealueen laidoil
le ja ramppeihin. Taimimäärät olivat huo- . 
mattavasti edellä mainittuja pienemmät, 
100-l 800 kpl 1 laji. Heinittymisen estä
miseksi pensasalueilla on katteena joko 
kuilukangas ja murske tai puunkuori . Osa 
pensaista on erittäin ankarissa oloissa jo
ko lähellä ajorataa tai karulla kasvupai
kalla. 

Suolasumu vaurioittaa kasveja 

Tiesuola vaurioiltaa kasveja ensisijaisesti 
ilman kautta tulevana laskeumana (ns. 
suolasumu) (Anon. 1991 ). Suolasumun 
liikkeisiin vaikuttavat mm. tuulen suunta, 
maanpinnan topografia ja liikenteen ajo
nopeus. 

Suolasumun leviämistä voi havainnoi
da mm. kiinteästi Jyväskylän Rantaväy
lään liittyvällä koivikkokaistalee!Ja, joka 
on aiemmin rakennetun mootoritien var
ressa. Tie on tällä kohdalla aivan Jyväs
järven rannassa ja koivikko välittömästi 
moottoritien toisella puolella. Kun tuulet 
puhaltavat pääasiassa järven suunnasta, 
suolasumu leijailee koivikkoon aiheutta
en silmin havaittavia vaurioita. Muun 
muassa keväisin on selvästi nähtävissä 
myöhästyvä lehteen puhkeaminen sillä 
latvuksen osalla, jolle suolasumu ulottuu. 
Samoin koivujen oksistoissa on runsaasti 
tuulenpesää muistuttavia oksakimppuja. 
Ei siis liene ihme, että puut eivät muuten
kaan ole parhaassa kasvukunnossaan (ku
va 1). 

Myös kotimaisissa luonnonvaraisissa 
pajuissa (Salix) on tällä alueella selvästi 
havaittavissa suolavaurioita. Tämä antaa 
mielestäni viitteitä pajujen arkuudesta 
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Kuva 1. Tiesuolan aiheuttamat vauriot näkyvät 
selvästi Vaajakosken moottoritien alkupäässä.
Valokuva iilo Pirttimäki 4.Vll.l991. 

Fig. 1. Damage caused by sai t is clearly visible 
near the beginn.ing of Vaajakoski motorway.
Photograph iilo Pi.rttimäk.i. 

tiesuolalle. Tienpitäjä ei tosin välttämättä 
ole järin huolestunut vaurioista, sillä pa
jut useimmiten kuuluvat tienvarren ei
toivottuihin kasveihin . 

Tielaitok en Kuopion tuotantotekni
nen yk ikkö on tutkinut Kuopion tiepiirin 
alueella valta- ja alempiluokkaisi!Ja teillä 
suolauk en vaikutuk ia metsämäntyihin. 
Mäntyjen neula ten natrium- ja kloridipi
toisuudet oli at eivä ti kohonneet talvi
aikaisen liukkaudentorjuntasuolauk en 
seurauk ena kontrollialoihin verrattuna. 
Jo 15-20 m:n etäisyydellä tiestä pitoi uu
det laskivat lähes kontrollialojen ta olle 
(Anon. 1991). Jyvä kylän Rantaväylällä 
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ei ole tutkittu lehtien tai neulasten nat
rium- ja kloridipitoisuuksia. 

Kasvien menestyminen Rantaväylällä 

Rantaväylän istutukset ovat olleet kasvu
paikoillaan 3-4 kasvukautta. Olen seu
rannut istutusten menestymistä tarkkaile
malla mm. lehden puhkeamista ja kokoa, 
lehtien ja neulasten kellastumista, kasvu
häiriöitä, kuolleita oksankärkiä, kukintaa 
ja hedelmöimistä. Jo ensimmäinen talvi 
tien valmistumisen jälkeen osoitti, että 
suolauksella on vaikutusta kasvillisuu
teen. Suolan vaikutus on tosin vaikea 

Kuva 2. Myöhästynyt lehteen puhkeaminen puis
tolehmuksella (Tilia x vulgaris) 4. heinäkuuta 
1991. Suolasumun leijumiskorkeuden voi päätel
lä lehmuksista.- Valokuva iilo Pirtti mäki . 

Fig. 2. Leaf brake was delayed because of the alt 
du t in 1991. The height to which the salt dust 
rise i clearly vi ible in the limes.- Photograph 

iilo Pirrtimäk:i . 
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erottaa muiden haitta-aineiden vaikutuk
sesta mm. sopivan kontrollikohteen puut
tumisen vuoksi . Vilkasliikenteisillä val
tateillä liukkaudentorjunnassa käytettä
vät suolamäärät ovat suuria, talven keli
olosuhteista riippuen 10-15 t/km/v. Kes
ki-Suomen tiepiirissä kolmen viime vuo
den aikana keskimääräinen tiesuolan 
käyttömäärä on ollut 11 t/km/v (ylitie
mestari P. Puustinen, suull .). Talvisuo
lauksessa käytetään natriumkloridia 
(NaCl). 

Tiesuola levitetään ajoradalle keliolo
suhteista riippuen joko rakeisena tai liu
oksena. Rakeinen suola levitetään olo
suhteista riippuen kuivana tai kosteana. 
Kuivaa rakeista suolaa käytetään yleensä 
lumikeleillä. Keski-Suomen tiepiiri käyt
tää myös kosteaa natriumkloridia,joka on 
metsäteollisuuden teollisuusjätettä. 

Rakeisen tiesuolan Lisäksi Keski-Suo
men tiepiiri on vuodesta 1991 lähtien 
käyttänyt myös liuossuolaa. Tällöin tielle 
leviävän natriumkloridin määrä on käsit
telykerralla pienempi, mutta käsittelyker
toja saatetaan vastaavasti tarvita useam
pia. Keski-Suomen piirissä on kuitenkin · 
todettu , että Liuossuolalla päästään pie
nempiin natriumkloridin käyttömääriin. 
On kuitenkin huomattava, että liuossuo
laa ei voi käyttää kaikissa keliolosuhteis
sa, vaan suolaa on levitettävä edelleen 
myös rakeisena. 

Kun lumikeleillä käytetään rakeista 
tiesuolaa, syntyy roiskuvaa suolaista soh
joa. Kun uolaliuos levitetään pieninä an
noksina, ohjoa ei muodostu . Liikenne 
kuitenkin nostattaa uolaa ilmaan sumu
na märältä tien pinnalta. (Yiitiemestari P. 
Puustinen uull. ). 

Rantaväylällä tiesuolan vaikutus nä
kyy selvimmin pui tolehmuk issa. Sata
kunta pui tolehmu ta on istutettu kapeal
le (pääo in 3 m) välikaistalle. Keväällä 
niiden lehtien puhkeaminen myöhästyy 
eivä ti. E imerkiksi 4.7.1991 vain leh

musten latvatup u oli vihreä (kuva 2). 
Syk yä kohti lehmukset onneksi aavat 
li sää vehreyttä. Myös ok ankärkien kuo-
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Kuva 3. Kuivat ok at sojottavat heisiangervoryhmässä (Physocarpus opulifolius) mui tona edeUisen 
kesän kasvusta. Taustalla olevat aitaorapihJajatkin (Crataegus grayana) ovat huonovointisia. -
Valokuva Erja Mutanen 1992. 

Fig. 3. Only dry twigs are left of the previou year' growth of the inebark (Physocarpus opulifolius). 
AJso the Quickthorns (Craraegus grayana) in the background are in poor condition.- Photograph Erja 
Mutanen. 

Ieminen on selvästi havaittavissa. Keski
kaistan lehmuksista ei mahdollisesti kos
kaan tule muodoltaan normaaleja. On
neksi tilanne kaikkien istutettujen pui to
lehmusten osalta ei ole aivan samanlai
nen, sillä tien laidassa vauriot vähenevät 
etäisyyden tiestä kasvaessa. On kuitenkin 
surullista seurata kituvia lehmuk ia. I tu
tusvaiheessa puiden mahdollisimman hy
vä kasvu pyrittiin turvaamaan kunnolli
silla kasvualustoilla ja mahdollisimman 
hyvällä taimimateriaalilla. Puistoleh
muk et ovat ns. Siivosen kantaa. 

Lehmuskujanteen paikkausistutuksia 
ei uoriteta ennen kuin selviää, kuinka 
kannattavaa uu ia lehmuksia on yleen ä
k~än i tuttaa Rantaväylälle. Toivottava ti 
mahdollisimman moni tieympäri tö uun-

nitelmia laativa vihersuunnittelija ottaa 
jotakin opikseen Jyvä kylän Rantaväy
lältä. Monissa uusi akin tiesuunnitel
missa nimittäin tyrkytetään runkopuita 
samanlaisiin olo uhtei iin. Teoria ja käy
täntö ovat tämänkaitai is a a ioi sa jo -
kus harvinai en kaukana toi i taan. 

Aitaorapihlajat (n. 40 kpl) on i tutettu 
rampin !ui kaan 5-10 m etäi yydelle ajo
radasta. Kaikki mene tyvät heikosti. Tie
suola on mahdollinen yyllinen, tosin ka
ru luiska ei liene para mahdollinen kas
vupaikkakaan. atrium- ja kloridipitoi
suudet tutkimalla voitai iin tehdä var
mempia johtopäätök iä. 

Havupuut ovat enimmäkseen elos a, 
vaikka keväistä ru kettumista männyillä 
onkin havaittavi a. Serbiankuu i on me-
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nestynyt yllättävän hyvin, vaikka kuusia 
kasvaa myös tien lähituntumassa, jopa 5 
m etäisyydellä ajoradasta. Nähtävästi ne 
saavat osansa tiesuolasta, mutta silti kes
tävät." 

Suolasumun ulottuvilla olevista pen
saslajeista voi jo päätellä jotakin, vaikka 
pensaat eivät ole olleet kasvupaikoillaan 
ko lmea, neljää kasvukautta pidempään. 
Kapealla välikaistalla (3 m) kurttulehti
ruu su ja s inikuusama näyttävät menesty
vän hyvin. Kurttulehtiruusu vaikuttaa jo
pa elinvoimaiselta, esim. viime kesänä se 
kukki ja hedelmöi runsaasti. Kurttulehti
ruu suhan menestyy hyvin myös meren
rannoill a, joten sen tiesuolan kestokin 
tuntuu ymmärrettävältä. Kannatan si is 
näiden lajien käyttöä teiden varsilla siitä
kin huolimatta, että tielaitosta on arvos
te ltu yksipuolisesta kurttulehtiruusulin
jastaan. Sen sijaan ruusuangervoa en us
kalla suositella välikaistoille yhtä lämpi
mästi , sillä ne eivät vaikuta Rantaväylällä 
kovin elinvoimaisi lta. Tulevaisuus osoit
taa, kuinka ruusuangervo välikaistassa 
loppujen lopuksi menestyy. Vuonna 1989 
valm i tuneen tieosuuden päässä on Ii äk
si välikaista ll a pieni määrä pihlaja-anger
voa, mutta se menestyy kasvupaikallaan 
vaiva iloi e ti. 

Tienvarren muiden pensas lajien me
nestymi een kasvualustan li säks i vaikut
taa selvästi myös pensaiden etä isyys ties
tä. Keväällä 1991 tilanne näytti huoles
tuttavalta. Monen pensasryhmän maan
päälli et o at olivat talven aikana kuol
leet, vaikka pen aat olivatkin lähteneet 
kasvuun normaali ti (mm. norjananger
vo, tuomipihlaja heis iangervo). Uutta 
kasvua ver oi kuitenkin tyve tä, ja pen
saat ka voivat eu raavan kesän aikana 
20-30 cm. 

Alkuhankaluuksista huolimatta tuomi
pihlaja näyttää jo kasvavan paremmin. 

9 

Heisiangervo ei kasva suolalle alttiissa 
kasvupaikoissa yhden kasvukauden kas
vua korkeammaksi. Kuivat oksat sojotta
vat muistona edellisen kesän kasvusta 
(kuva 3) . orjanangervo on edelleenkin 
kitukasvuista tien laidassa, mutta heikon 
kasvun osasyyllisenä voi olla myös kuo
rikate. Mongolian- ja tataari vaahtera 
näyttävät olevan arkoja ylenmääräiselle 
suolasumulle, samoin näyttäisi olevan 
kanukoiden laita. 

Hyviä kokemuksia tähän mennessä on 
saatu kurttulehtiruusun ja sinikuusaman 
li säksi koristearoniasta, taikinamarjasta 
ja siperianhemepensaa ta. Varmoja suo-

ituksia tai tuomioita on uskaliasta antaa 
vielä tässä vaiheessa, mutta todennäköi
sesti tähänastiset kokemukset toimivat ai
nakin viitteellisinä. Seuranta jatkuu , jo
ten tulevat vuodet voivat tuoda lisää va
laistusta. 

Joka tapauksessa teiden suolaus on 
otettava huomi'oon kasvilajeja valittaes
sa. Valitettavasti tähän asti saatavilla ole
va painettu tieto on ollut niukkaa, osin 
Suomen oloihin oveltumatonta ja jopa 
ristiriitai takin. Yhden ristiriidan lisää · 
tuottaa tämäkin kirjoitus: Stenberg 
(1991) suosittelee heisiangervoa ainakin 
leveille välikaistoille, mutta minä puoles
tani en uskalla suosite ll a sitä suolasumul
le alttiisiin paikkoihin. 

Kirjallisuutta 

Anon. 1991 : Suolauksen vaikutukset tienvarsi
kasvilli uuteen. - Tielaitoksen selvityksiä 
4/1991. Kuopion tuotantotekninen kehitysyk
sikkö. Kuopio. 

Stenberg, M. 199 1: Pensaiden menestyminen tie
alueilla.- Tielaitoksen selvi tyks iä 61/199 1. 
Uudenmaan tiepiiri. Hei inki . 
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Kevään ja kesän tapahtumia 

Tammistan kevätsavotta huhtikuussa 
Karjalohjan Tammisten arboretumin kunnostaminenjatkuu taas kevättalkoilla . 
Savottapäivät ovat lauantai ja sunnuntai 24.-25 .4.1993 klo 9.00 a lkaen . 
Mukaan voi myös tulla vain yhdeksikin päiväksi. Savottalo isille tarjotaan 
työpanosta vastaan ruoka ja kahvit . Tammistossa voi myös yöpyä. Arboretu
missa jatketaan polkuverkoston kunnostamista ja alueen raivaamista. Ota 
mukaan savottatöihin sopivia väl ineitä , esim. kottikärry, lapio , vesuri, leikkuu
p ihd it, pokasaha , rautaharava , rukkaset. llmoittautumiset viimeistään maa
nantaihin 19.4. mennessä Risto Murrolle, puh. 912- 204 476 (työ) . 

Puistokävely Kukan päivänä 
Kukan päivänä, torstaina 13.5 .1993 puistokävellään Helsingissä Kumpulan 
kartanolla , yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa (Jyrängöntie 2) . Kokoon
tuminen päärakennuksen edessä klo 17 .00 . 

Pajuretki kesäkuisena tiistaina 
Dendrologian Seura järjestää pajuretken Helsingissä t iista ina 8.6.1993. Ko
koontuminen klo 16.30 . Helsingin yliopiston kasvitieteen la itoksen pääoven 
edessä (Unioninkatu 44). 

Retkellä tutustutaan Helsingin viljeltyihin ja luonnonvaraisiin pajuihin. Ensim
mäisenä tutustumiskohteena ovat kasvit ieteellisen puutarhan pajut. Retken 
oppaana toimii apulaisprofessori Leena Hämet-Ahti. Retkellä liikutaan julkisin 
kulkuneuvoin ja jalkaisin . Retken kesto noin 2-3 tuntia . Varustus sään mukai
nen . Lisätiedustelut: Risto Murto, puh. 912-204 476 (työ). 

Ennakkotieto kesän kotimaan retkestä 
Dendrologian Seuran kesän kotimaan retki tehdään viikonloppuna 3.- 4.7. 
1993 Lounais-Hämeeseen ja lähialueille . Retkestä ilmoitetaan lähemmin Sor
b ifolian seuraavassa numerossa. 

Ulkomaanmatka Pietariin heinäkuussa 
Dendrologian Seura järjestää bussimatkan Viipurin ja Karjalan kannaksen 
kautta Pietariin 18.-25.7 .1993. Matkalle mahtuu mukaan nelisenkymmentä 
henkeä , jolloin hinta kuljetuksineen (bussi käytössä koko ajan), majoituksineen 
ja aamiaisineen on n. 1400 mk . Matkareitin Helsinki - Viipuri- Karjalan kannas 
(mm. Raivola) - Pietari - Helsinki tutustumiskohteista voi esittää toivomuksia 
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Ennakkoilmoittautumiset KIRJALLISESTI 
Aul ikki Kauppilalle (os. Kuusitie 13 A 51 , 00270 Helsinki) perjantaihin 16.4. 
mennessä. 
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Chilen tulipunakukkainen puu 

Soili Stenroos 

Stenroos, S. 1993: Chj len tulipunakukkainen puu. (The Chilean frre-bush.) -
Sorbifolia 24( 1): 11-14. 

Embothrium coccineum Forster & Forster f. is a scar1et-flowered member of the 
fami1y Proteaceae which is famous of its omamenta1 p1ants. In its natura1 range E. 
coccineum grows on the oceanic s1opes of the southero Andes, Chi1e and Argentina. 
It is main1y used as an omarneotai tree, frequent1y p1anted in many ei ties of southero 
Chj1e but also in gardens ofthe UnitedStatesand Europe. It is particu1arly popu1ar in 
Eng1and. 

Soi Ii Stenroos, Kasvitieteen laitos , PL 47, 00014 Helsingin yliopisto 

Loisteliaat, miltei tuhlaillen kukkivat 
puut ovat meille pohjoisen asukkaille ai 
na yhtä hämmästyttävä ja mieliinpainuva 
näky. Sinikukkaiset jakarandat (J acaran
da mimosifolia), kelta- ja vaaleanpuna
kukkaiset kass iat (Cassia), keltakukkai
nen grevillea (Grevillea robusta) sekä 
punakukkaiset tulppaanipuu (Spathodea 
campanulata) ja liekkipuu (Delonix re
gia) ovat suosittuja koristepuita lämpi
millä seuduilla kaikkialla maailmassa. 
Suomalaiselle puutarhaharrastajalle so
pivien "kukkivien puiden" valikoima on 
jo paljon suppeampi, mutta esim. eteläi
sessä Suome sa viihtyvät hevoska tanjat 
(Aescu lus), koristeomenapuut (Malus), 
kulta ade (Laburnum) ja monet muut ve
tävät hyvink in vertoja lämpimämpien 
alueiden puutarhojen "eksoottiselle" 
kukkaloistolle. 

ChiJen ja Argentiinan eteläosissa on 
oma ainutlaatuinen 'kukkiva puun a" 
Embothrium coccineum. Loistavan pu
naisten kukkien peittämänä (kuva 1) se 
erottuu silmiinpistävän selvä ti ympäröi
vä tä kasvilli uude ta vuorten rinteillä. 
Etenkin aivan mantereen eteläo is a, Tu
limaas a mi ä kasvilli uu on muuten 
uhteelli en karua (Tulimaa kuu luu anti-

boreaaliseen kasvillisuusvyöhykkee
seen; ks. Tuhkanen ym. 1992), tämän 
puun kauneus vaikuttaa vieläkin häkel
lyttävämmältä. 

E. coccineum kuuluu Proteaceae-hei
moon, joka tunnetaan luk uisista näyttä
vistä kori tekasveistaan- heimoon kuu
luu myös muita kauniskukkaisia puita, 
mm. Grevillea ja Banksia. 

Embothrium coccineum For ter & Fors
ter f. - Notro, notru, cirueliUo, cirue
lillu, fosforito, treumun (esp.); Chilean 
fire-bush (engl.) 

opeakasvui.nen , ainavihaota pieni puu , 
joka voi aavuttaa jopa 15 m korkeuden, 
mutta luontai en levinneisyysalueensa 
pohjoi o is a se jää yleensä pensasmai
seksi. Runko on suora, halkaisijaltaan jo
pa 0,5 m, ja kuori harmaa, kirjava. Lehdet 
ovat 2-10(-22) x 1-4 cm, nahkeat, sileät, 
kiiltävät, ehytlaitaiset, muodoltaan oike
at tai pitkulai et, suippotyviset. Lehti
muoto vaihtelee ka vupaikan mukaan 
(korkeammalla vuoristossa ja pohjoisem
pana lehdet ovat kapeammat). Lehtiasen
to on vuorottainen, ja kukinto sarjamai
nen. Kukat ovat loistavan punaiset (val-
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kokuk.kaiset ja keltakukkaiset yksilöt 
ovat hyvin harvinaisia), kaksineuvoi et, 
4-5 cm pitkät ja kolibripölytteiset. Kehä 
ei ole eri laistunut teriöksi ja verhiöksi; se 
on tyve tään torvimainen, kärjestään ne
liliu kainen. Hedelmä on puutunut, 6-7 
cm pitkä, pitkulainen, punaruskea tuppilo 
(kuva 2), joka sisältää lukuisia siemeniä. 
Siemenissä on pitkulaiset lenninsiivek
keet (k . Brion ym. 1988, Hoffmann 
1991). 

E. coccineum kuvattiin jo vuonna 177 5 
(Moore 1983). Kuvaus perustuu .läyttee
seen, jonka kasvitieteilijät J. R. For ter ja 
hänen poikansa J. G. A. Forster keräsivät 
kapteeni James Cookin toisella uurella 
tutkimusmatkalla eteläisessä Etelä-Ame
rikassa vuosina 1772- 75 (Bean 1981, 
Tuhkanen ym. 1992). 

Sukunimi Embothrium kuvaa kukka
pohjuksen uponnutta emin sikiäi ntä 
("bothros" = kuoppa), ja lajinimi cocci
neum puolestaan kukkien punaista väriä 
(Hoffmann 1983). 

Mabberleyn (1990) mukaan Emboth
rium- ukuun kuuluu kahdeksan lajia 
Keski- ja Etelä-Andeilla, kun taa mm. 
Hoffmann ( 1983) pitää E. coccineumia 
sukunsa ainoana lajina. Puulla on lähisu
kulai ia Australiassa ja Uudella Guineal
la, mutta nykyisin ne luetaan Oreocallis
sukuun (Bean 1981 ). 

E. coccineum on endeeminen Andien 
vuoristossa Chilen ja Argentiinan keski
ja eteläosissa. Sen esiintymisalue ulottuu 
Maule-joelta (Chilen Linares-provin sis
sa, n. 35" S) Etelä-Amerikan eteläkär
keen, Argentiinan Estados- aarelle a ti , 
joskin e on elvästi yleisempi alueensa 
eteläi i ä osi sa (Moore 1983, Zeger 
1989, Hoffmann 1991 ). 

E. coccineum on mereinen laji. Lännen 
ko teat, avoimet, maaperäitään hiekkai-
et ja tuliperäiset kasvupaikat ovat sille 

tyypilli impiä. Se on nopeakasvuinen 
pioneeri puu, joka mieletJään ka vaa alu
eilla, joilta met ä on hakattu. Se ei muo
do ta puhtaita metsiä, mutta ainakin Tu
limaan länsiosi sa voi tavata pieniä, avoi-
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Kuva 1. Embothrium coccineumin kukkivia ok
sia. - Valokuva Soili Stenroo , 199_ Chile. 

Fig. 1. Flowering branche of Emborhrium coc
cineum. - Photograph Soili Stenroos, 1992 
Chile. 

mia Embothrium-metsiköitä ( ekapuuna 
Maytenus magel/anica (Lam.) Hooker f.; 
Tuhkanen ym. 1992: kuva 24), joiden 
arvellaan olleen laajempiatai ia ennen ih
mi en vaikutu ta alueella (Moore 1983, 
Tuhkanen ym. 1992). Chiloen aarella 
(42--43. S), anotaan ka vavan komeim
mat luonnonvarai et Embothrium-puut 
(Bean 1981 ). Alueen a pohjoi o is a tä
mä "kukkiva puu" on lähinnä pensa mai
nen - vaikka sellai enakin e voi olla 
hyvin kauni . 

E. coccineumia käytetään enimmäk
een kori tepuuna. itä on i tutettu katu

ja pui topuuk i moniin Chilen eteläi iin 
kaupunkeihin ( ald ivia, Puerto Vara 
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Kuva 2. Emborhrium coccineumin kukkia ja 
avautuneita tuppilohedelmiä. - Valokuva Soili 
Stenroo , 1989 Argentiina. 

Fig. 2. Flowers and follicles of Emborhrium coc
cineum . - Photograph Soili Stenroo, 1989 
Argentina. 

ym.), joi sa se viihtyy hyvin (Hoffmann 
1983). opeaka vui ena ja niukkaravin
tei illakin maaperillä menestyvänä sillä 
on tärkeä merkity myös Etelä-Chilen 
met ittämissuunnitelmi a (Hoffmann 
199 1). 

E. coccineum on tärkeä kori stepuu 
myö luontai en alueensa ulkopuolella, 
Yhdy vailoi a ja Euroopassa. William 
Lobb toi puun iemeniä Englantiin jo 
vuonna 1846 joko Chiloen aarelta tai en 
va ta i e lta rannikolta. ykyi in ylei e ti 
viljellyt ke tävämmät muodot ovat kui
tenkin perä i in H. F. Comberin vuo ina 
1926-27 keräärni tä iemeni tä. ama 
siemenet ovatkotoi in lajin levinnei yy -
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alueen koillisosista ( euquen, Argentii
na), jotka ovat ilmastoltaan selvästi Chi
loen aluetta mantere isempia. Tältä alu
eelta tulevat puut ovat kapealehti siä , ja 
niitä pidettiin aiemmin eri lajina E. lan
ceolatum Ruiz & Pavon tai rotuna E. 
coccineum var. lanceolatum (Ruiz & Pa
von) 0. Kunze. e katsotaan kuitenkin 
nykyisin E. coccineumi n synonyymeiksi 
(Bean 198 1). 

Englannissa lyhytlehtinen , osittain 
lehtensä kari tava lajike E. coccineum 
' orquinco' on uo ituin loisteliaan ku
kintan a vuok i. Englannin länsi- ja luo
tei sosissa kasvaa vanhoja puita, jotka 
edustavat E. coccineumin perustyyppiä 
ke kipitkine, ainavihantine !eht ineen. Ir
lanni apuole taan pitkälehtinen, ainavi
hanta muoto menestyy hyvin . Englannin 
itäo i a E. coccineum on harvina inen, 
ko ka itätuu let ovat puulle haitalli sia 
(Mitchell & Wilkinson 1991 ). Puu vaatii
kin kostean ja avoimen, mutta uojai san 
kasvupaikan. Kalkkipitoista maaperää se 
ei myö kään iedä (Bean 1981 ). 

E. coccineumin puuaines on hyvin kau
ni ta. Sitä käytetäänkin huonekalujen 
valmi tuk een sekä rakennu - ja taide
puutöihin. Ka vin lehdistä ja kuoresta 
saadaan yhdi teitä , joi ta on käytetty kipu
lääkkeenä hamma ärkyyn sekä haavo
jen hoidos a (Hoffmann 1991 ). Kukkia 
on käytetty villa lankojen ja kankaiden 
värjäämi een (Brion ym. 1988). 

Kirja lli uutta 

Bean , W.J. 1981: Trees and hrubs hardy in the 
Briti h I Ie . II. Ed. (3rd impr.) - 1. Murray 
Ltd., London. 

Brion, C., Puntieri , J ., Grigera, D. & Calvelo, S. 
1988: Flora de Pueno Ble t y su alrededore . 
- 201 . Centro Reg. niv. Bari loche, Rfo 

egro. 
Hoffmann, A.J. 1983: El årbol urbano en Chile. 

-253 . Fundaci6n Claudio Gay, Santiago de 
Chile. 

Hoffmann, A.J. 1991 : Flora ilve tre de Chile: 
zona araucana. - 258 . Fundaci6n Claudio 
Gay, Santiago de Chi le. 
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Mabberley, D.J. 1990: The plant book. A portable 
dictionary of the higher plants. - 707 s. 
Cambridge Univ. Press, Cambridge. 

Mitchell , A. & Wilkinson, J . 199 1: The trees of 
Britain and northern Europe.-288 s. Collins , 
London. 

Moore, D.J. 1983 : Flora ofTierra del Fuego. -
396 s. Anthony Nelson, Oswestry. 

Oikaisu 

Sorbifo lian numerossa 4/1992 Mikko Pii
raisen artikkeJjssa "Tervalepän (Alnus 
glutinosa) ja harmaalepän (A. incana) 
liuskalehtimuodoista Suomessa" kuvan 4 

E 
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Tuhkanen, S., Kuokka, 1. , Hyvönen, J., Stenroos, 
S. & iemelä, J. 1992('1989-90): Tierra del 
Fuego as a target for biogeographical re earch 
in the past and present.- An. lnst. Patagonia 
19(2): 1- 107. 

Zegers, C.D. 1989: Arboles nativos de Chile. 
Guia de reconocimiento.- 116 s. Terranova, 
Valdivia. 

(s. 184) kuvatekstun oli jäänyt vahtettava 
virhe: kuvien F-J nimet olivat sekaantu
neet. Ohes a kuva korjattuine kuvateks
teineen. 

K 

Kuva4. Harmaalepän lius
kalehtisten muotojen leh
tiä. 

Fig. 4. Leaves of the cut
leaved forrn of the grey 
alder. 

-8. Alnus incana f. lo
bata (A. 1916 yström H; 
B. 1937 Sonck H). 
C-D. f. laciniata (1 899 
Sucksdorff H ; lehdet eri 
herbaarioarkeilta, leaves 
from the same tree, but 
two different herbarium 
heets) . 

E-F. f. angustissima 
(E. 1967 Pynnönen H; 
F. 1957 Meriläinen H). 
G. f. semipinnata (1962 
Saarnijoki H). 
H-1. f. pinnata (H. 1920 
Oesch H; I. 1961 Saarni
joki HFR). 
J. var. argentata f. pinna
ripariita 1871 Leopold H 
(topotyyppi, topotype)). 
K. ub p. kolaifnsis f. or
lovae (1961 Siltanen). 
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Dendrologian Seura Hollannissa 

Elina Regårdh 

"Jumala loi taivaan ja maan, mutta hol
lantilainen Alankomaat". Kun 15 miljoo
naa ihmistä asuttaa 40 000 km2:n maa
alaa, josta lisäksi viidennes on meren 
pinnan alapuolella, on selvää, että ihmi
sen käden jälki näkyy voimakkaana kaik
kialla. Hollanti onkin ihanteellinen opin
tomatkakohde maanrakentajalle tai puu
tarhurille. Dendrologille Hollannilla on 
tarjottavana lukuisat määrät hyvin hoi
dettuja, runsaslaji ia arboretumeja puis
toja ja edistykselli siä taimistoviljelmiä. 

Kaksitoistahenkinen eurueemme 
kierteli 7.- 14.6.1992 monipuolisia retki
kohteita kolmion Amsterdam - Amhem 
- Rotterdam alueella (kuva 1 ). Aulikki 
Kauppila, Max Hagman ja Pentti Alanko 
olivat laatineet meille antoi an matkaoh
jelman Hollannin dendrologian euran 
avustamana. Suurkiito heille! 
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tavata puiston tieteellinen johtaja, ylipuu
tarhuri ja juoksupoika Nico Schellevis, 
joka kertoi puistoa aiemmin hoidetun 
johtajan ja viiden työntekijän voimin. 

ykyi in hänellä on apunaan kaksi van
kia . Määrärahojen vähete ä Ii äansioita 
pyritään hankkimaan ylei öä kiinnostavi
en tilaisuuk ien avulla. Vierailumme ai
kana Hollannin Bensai-yhdistyksellä oli 
näyttelyn ä pui ton tarjoamissa kauniissa 
puittei sa. 

Pinetumin kokoelmat koostuvat 550 
taksonista avomaalla ja trooppisten kop
pisiemenisten 600 taksonin kasvihuone
kokoelmasta. Alppiruusuja on 233 takso
nia. äistä uurin o a on luonnonvaraisia. 
Schellevik en yhteydet Bhutaniin ovat 

Neljä arboretumia 

Matkallamme tutustuimme 
neljään arboretumiin. äistä 
kolme toimi yliopiston alai-

KORKEUS 

D >20H 

~ 0-20H 

uude aja kär i kroonisesta, 
yhä paheneva ta rahapulasta. 
Hollantitai en tehokkuuden ja 
huolelli suuden an io ta kaik
ki arboretumit olivat kuiten
kin kauniita, hyv in hoidettuja 
ja viihtyi iä ja nimilaput pai
kallaan. 

Pieni Pinetum 8/ijdenstein 

Pinetum Blijden tein Hilver-
umi a o oittautui pienek i 

(2 ha) mutta kauniiksi ja hyvin 
hoidetuk i kokoelmak i havu
puita (kuva 2). Meillä oli ilo 

D <0 H 

Kuva 1. Matkakohteemrne ijoit
tuivat tiivii ti kolmion Arn terdarn 
- Amhem - Rouerdam alueelle. 

.__ _ __;:_;50 KH 
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Kuva 2. Tämä kuusen kääpiömuoto (Picea abies 
'Repens ' ) on istutettu Pinetum Blijdensteiniin 
120-vuotiaana 40 vuotta sitten. Puistossa kasvaa 
paljon muitakin kaun iita, vanhoja havupuiden eri
koismuotoja. Erikoismuotoja ei enää istuteta, 
vaan uusiin istutuksiin käytetään lajin luontaiselta 
levinnei yysa lueelta peräisin olevaa normaalima
teriaalia.- Valokuvat Elina Regårdh. 

tuottaneet pinetumiin viime aikoina mie
lenkiintoisia kasveja, mm. Pinus bhutani
can ja himalajanlehtikuusen (Larix x 
griffithiana). 

Arboretum Von Gimborn - Hollannin 
suurin 

Doomissa sijait eva 27 ha:n laajuinen 
arboretum Von Gimborn on Hollannin 
suurin, kuului in ja varmasti yks i kau
neimmista (kuva 3). Arboretum on aan ut 
alkunsa vuon na 1924 tehtailija von Gim
bomin kauneuden kaipuusta ja palava ta 
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kiinnostuksesta puihin , erityi sesti havu
puihin. Kun kokoelma vuonna 1966 siir
tyi Utrechtin yliopiston haltuun, alkoi 
suuri työ kasvien nimien ja alkuperien 
selvittämi eksi. Työ on tuottanut tulok
sia, ja suurin osa kasveista on nyky isin 
merkitty nimilapulla. 

Arboretum Von Gimbornin esitteli 
meille arboretumin entinen tieteellinen 
johtaja, nykyisin Boskoopin tutkimuslai
toksessa toimiva Peter Young. Kokoel
mat painottuvat havupuihin , ja erityisen 
tunnettu on arboretumin hieno hemlokki
metsikkö (Tsuga). Lehtipuista on eniten 
koivuja j a vaahteroita. Kokoelma palve
lee opetusta ja tutkimusta sekä tuottaa 
valinnan kautta uusia kasveja viherraken
tamiseen (kuva 4). Doomista on lähtenyt 
monta uutta lajiketta maailmalle, etenki n 
maanpeitekasveja. Tunnetuin näistä on 
Cephalotaxus harringtonia 'Gimbom ' 
pillow ', jota suure ti muistuttava C. har
ringtonia var. drupacea on pysynyt hen
gissä Mustilassakin. 

Trompenburgia hoidetaan kirveellä 

Trompenburgin kartano siirtyi englanti
laisen Smithin laivanvaro taja uvun hal
tuun vuonna 1859. Silloin kartano oli 
maaseudulla Rotterdamin lähellä. ykyi
sin se sijait ee lähe keskellä kaupunkia . 
Kartanon puutarhaa kehitettiin englanti
laisten maisemaihanteiden mukaisesti, ja 
laajalti tunnettu Trompenburgin arbore
tum syntyi vasta, kun jalavatauti tuhosi 
puiston lähes koko puu ton vuonna 1928. 
Tilalle alettiin hankkia ulkomaisia puita 
ja pen aita hollantitai i ta ja ulkomai i ta 
taimistoi ta. ykyi in kokoelmat ovat 
laajat, ja viiden hehtaarin alueella ilmoi
tetaan vuonna 1982 olleen mm. 152 tam
mi- ja 744 alppiruu ulajia ja -lajiketta 
(kuva 5). 

J. R. P. van Hoey Smith kertoo kauneu
den olevan johtava teema i tutuksia teh
täe ä. Järje telmänä on järje telmättö
myys -uu i kas i i tutetaan iihen, mi -
ä se muodostaa harmoni en kokonai uu-
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Kuva 3. Arboretum Von Gimbomin ylpeys on a lueen keskelle rakennettu kauni nummimaisema,jossa 
ka vaa tietenkin runsaasti kanervia. 

denmuiden kan sa. Ja kirve tä ei ää te
tä illä ka vien on saatava kasvaa täyteen 
mittaansa, eivätkä kauniit näkymät kana
ville ja niityille aa peittyä. äitä periaat
teita noudattamalla Rotterdamin ke ku -
taan neljä metriä meren pinnan alapuo
lelle, on yntynyt puisto, joka houkuttelee 
ta ite ilijoita järjestämään näyttelyjä ja 
hääpareja kuvauttamaan itsensä puiden 
katvee a (kuva 6). Kan aiovälinen Den
drologian eura on myöntänyt palkinto
laatan arboretumille vuonna 1983. Arbo
retumin toiminna ta on vuode ta 1958 
lähtien va tannut säätiö. 

Kuva 4. Vaahteralaji Acer divercens on koto i in 
Turkin vuori toi ta. Sen nahkeat, kiiltävät lehdet 
ietävät hyvin pölyä ja nokea. iin Belmontin 

kuin von Gimbominkin arboretumi a kasvia pi
deniin kokeilemi en arvoisena aa tunee a kau
punkiympäri tös ä. 
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Belmontin arboretum huimat 30 metriä 
korkealla 

Belmontin arboretum oli alunperin yksi
tyinen puisto, jonka Wageningenin maa
talousyliopisto sai haltuunsa vuonna 
1951. Arboretum sijaitsee jäätikön pääte
moreenilla, ja sen laidalta aukeaa upea 
näköala yli Reinin laakson. Arboretumin 
uusia alueita hoidetaan tavoitteena muo
dostaa laajoja, helppohoitoisia kasvusta
ja, joissa puiden alla kasvaa saman maan
tieteellisen alueen pensaita. l stutuksista 
näkyy monien lajien yllättävän suuri si
säinen muuntelu, ja ne palvelevat näin 
ollen hyvin opetusta. Esimerkkkinä meil
le osoitettiin Alaskasta kotoisin olevia 
paperikoivu ja (B et ula papyrifera ), joitten 
rungon väri vaihtelee valkoisesta ruske
aan. 

Utrechtin kasvitieteellinen puutarha 
tarjoaa taidetta ja käy kauppaa 

Utrechtin kasvitieteellinen puutarha, Fort 
Hoofddijk, on perustettu vuonna 1963 
Utrechtin itäpuolelle yliopistoalueelle. 
Samalla vanha puutarha Baarnissa nimet
tiin Cantonsparkiksi, ja jätettiin tavalli
seksi puistoksi , jonka keskellä vanha pal
muhuone palvelee taidenäyttelyiden pito
paikkana. 

Toinen puutarhan kahdesta amanuens
sista, oppaamme L. J. W. van den Wal
lenberg, kertoi iloisesti , että heillä ei ole 
resurssiongelmia. Puutarha ansai tsee ra
haa tuottamalla kasveja tutkimusta var
ten, ja yleisöpalvelu rahoitetaan pääsylip
putuloilla. Niinpä puutarhaa voidaan 
edelleen laajentaa. 

Suuri sy temaattinen osasto on uudi -
tettu täy in vuosina 1987-88. Merkittyä 
reittiä seuraamalla kävijä oppii, mistä 
kasvisystematiikassa on kysymys. Maan
tieteellisen osaston muodostaa Hollan
nissa ainutlaatuinen, 10 ha:n suuruinen 
kivikkopuutarha. Ainutlaatuisuuden ta
kaa se, että kiviä ei Hollannista juuri 
löydy: nämäkin kivet, 2 100 tonnia, on 
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Kuva 5. Laivanvaro taja J. R. P. van Hoey Smith 
on jatkanut isiensä työtä. Matkat ympäri maail
man ovat tuonaneet valtavat määrät k:iinno tav ia 
ja ainutlaatui ia ka veja Trompenburgin arbore
tumissa kokeiltavaksi- mm. tämän tammilajin 
(Quercus acwa). 

tuotu Belgiasta. Alue on uuritöinen sillä 
istutukset joudutaan uudistamaan 5- 10 
vuoden välein, etteivät kalli arvoi et ki
vet pei ttyi i liikaa. 

Ka vihuoneet, 1 000 m2
, ovat valmi -

tuneet vuonna 1987 (kuva 7). 11 a e i
tellään etenkin vähemmän tunnettuja Ete
lä-Amerikan ka eja. Hyvin hoidetut 
huoneet oli täytetty ter e illä kauniilla, 
värikkäillä ja kori teelli e ti ryhmitel
lyillä i tutuk illa ekä kirka veti illä ka
la-altailla. äyttelytiJoi a oli käyde -
ämme e illä orkidea- ja tulppaaniaihei -

ta taidetta. Opetuskokoelmien Ii äk i 
myös tu tkimuk elle on arattu run aa ti 
tilaa niin ka ihuonei a kuin ulkotiloi -



SORBIFOLIA 24(1) 1993 

sakin. Meneillään on tutkimuksia kasvi
fysiologia ta maisemaekologiaan. Erityi
ses ti mainittiin siemenpankkitutkimuk
set, Guayanan sademetsien uudistuspro
jekti ja biologisen torjunnan tutkimukset. 
Yliopistossa on paraikaa suomalaisiakin 
opiskelijoita, nimittäin seuramme jäsenet 
Paula ja Leo Junikka. 

Kasvimateriaalitutkimuksen laaja 
skaaJa 

Maisemarakentamisen kasvitutkimusta 

De Dorschkamp, Institute for Forest and 
Land cape Reseach, on Wageningenin 
kaupungin ulkopuolelle sijoitettu, kak i 
vuotta sitten kahdesta eri tutkimu yk i
köstä yhdistetty metsä- ja ympäristöalan 
monitieteinen tutkimuslaitos. Ryhmäl
Iemme oli järjestetty koko päivän kestävä 
monipuolinen ja mielenkiintoinen ohje!-
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ma, jossa esiteltiin laitoksen tutkimusta, 
laitokseen kuuluva Belmonten arboretum 
ja vielä lisäksi yk ityinen taimiviljelmä. 
1 äntänä toimi Jan Bervaes. 

Puupankki 

Puupankki on kiinnostava yritys kaikkien 
Hollannissa kasvavien puiden ominai
suuksien luetteloinniksi tietokonerekiste
riksi. Lähinnä kirjallisuudesta poimitut 
tiedot puiden tunni tarni een ja käyttö
kelpoi uuteen vaikuttavista ominaisuuk-
i ta on kerätty helppokäyttöi een Win

dows-järjestelmään. Rekisterin arvoa li-
ää se, että siinä on kaikista puista hyviä 

ja tyypillisiä värikuvia. Myöhemmin tie
topankkiin voidaan lisätä kasvien alkupe
rätietoja ja nykyisin kortistoissa säilytet
täviä tietoja puiden kasvupaikoista. 

Puupankkihanke on ollut vireillä 1970-
luvulta lähtien, mutta vasta nyt laitteisto 

Kuva 6. Trompenburgin arborerum on uo inu paikka järjestää taidenäyrtelyjä. 
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Kuva 7. Utrechtin kasvitieteellisen puutarhan 
Etelä-Amerikan kasveihin erikoistuneet kokoel
mahuoneet tarjosivat myö esteettisiä elämyksiä. 

alkaa olla riittävän keltittynyttä hankkeen 
toteuttamiseen. Toistaiseksi vasta 40 
puulajin tiedot on syötetty tiedostoon, 
mutta työtahtia kiristetään. Puupankin te
kijät itse pitävät hanketta tuiki tarpeel
li ena, ja puolen tunnin diaesi tys viherra
kentamisen tavalli immista virhei tä len
nokkain kommentein ryyditettynä va
kuutti myö ryhmämme skeptikot. yt 
mekin odotamme innokkaina puupankin 
aukeamista. 

Jalavatauti elämäntyönä 

Ä kettäin eläkkeelle jäänyt Hans Hey
broek piti erinomaisen esitelmän työ tään 
ja1avataudin torjumisek i risteytysjalos-
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tuksen keinoin. Projekti alkoi vuonna 
1928, ja vuonna 1983 tehtiin viimei et 
risteytykset. Jalostusprojektin tuloksena 
markkinoille on ä kettäin saatu vii i mel
ko vastustu kykyistä jalavalajiketta. Re
sistenssi perustunee pääasiassa jalostei
den puuaineksen rakenteeseen: eriJJään 
olevat putki olut eivät alli taudinaiheut
tajasienen nopeaa leviämi tä, ja puu pys
tyy "koteloimaan" ienen. Jalavatautia 
voidaan torjua myös rokottamalla suojel
tavat puut heikolla patogeenilla. Mene
telmä on patentoitu, mutta rokotuksen 
vaikutus kestänee valitettavasti vain noin 
vuoden. 

Taimistotutkimusta Boskoopissa 

Taimistoalan tutkimu ke kus on IJOttet
tu Bo koopin perinteiselle taimi tovilje
lyalueelle. oin 40 ihmistä työllistävä 
laitos on puolik i valtion, puolik i viljeli
jöiden rahoittama, ja tutkimus on hyvin 
käytännönläheistä. Viljelymenetelmiä 
tutkitaan ja kehitetään: ke kei iä aiheita 
ovat pistoka lisäy menetelmien keltittä
minen ja astiataimituotantoon liittyvien 
ongelmien ratkai u: uljettu kierto viljel
milläja paperiruukkujen käyttö. Eri kate
materiaalien vertailu vaikutti myö mie
lenkiintoi elta. Dendrologeja kiinno ti 
kuitenkin eniten tutkimu laitoksen kasvi
materiaalitutkimu , jota laitok en meille 
esitellyt Peter Young johtaa. 

Boskoopin tutkimu laitok e a on ko
ko ajan käynni sä laajoja ertailevia ko
keita joi a elvitetään tärkeiden koriste
ka vilajien ja - ukujen kori te- ja käyttö
arvoltaan parhaat kannat. ieto pen aat 
(Deutzia) on juuri aatu vertailtua. Tutki
muk en tulok etjulkai taan Dendroflora
lehde ä, joka tulee meidänkin euramme 
kirja toon. Suo ittelen lämpimä ti tähän 
erinomai een (hollaninkieli een) julkai-
uun tutustumista. Parhaillaan ovat me

no a kokeet ja mikkeilla (Philadelphus) 
ja aitaliku tereilla (Ligustrum) ja uunni 
telmi a ovat kokeet yreeneillä (Syrin
ga) ja hei illä ( iburnum). 
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Kuva 8. Labradorilta kotoisin oleva "tuoksumyrtti" (Comptonia peregrina) voisi olla kokeilemisen 
arvoinen meillä Suomes akin. Kuvassa nuoria taimia C. Eslevin taimistossa. 

Koekenttien vieressä on 2 ha:n suurui
nen näytetarha, jossa esitellään noin 
1 900 Boskoopin tutkimuslaitoksen vilje
lyyn suosittelemaa kasvia. Aina eivät tut
kijoiden suositukset sovi yhteen yleisön 
maun kanssa. Esimerkik i paju Salix in
tegra 'Hakuro ishiki' tuotiin vuonna 
1980 Japanista. Tutkijat tuomitsivat kir
javan, käppyrälehtisen pikkupajun sai
raan näköiseksi, mutta puutarhaharrasta
jia ka vi viehättää. ' Hakuro ishiki ' on 
tällä hetkellä var inainen muotika vi 
(kansikuva). 

Kasvimateriaalia maailmalle 

Hollannin taimi tojen kokonaispinta-ala 
on yli 8 700 hehtaaria. Tällä viljelyalalla 
tuotetaan arvo ltaan neljänne maailman 
puuvarti ista taimi tokasveista. Kasveja 
viedään yli 80 maahan. Tärkeimmät vien
timaat ovat Sak a, 1 o-Britannia ja Ran -

ka. Suomi on vientitilastoissa kolmannel
latoista sijalla. 

Koristekasveja Boskoopista 

Hollannin viidestä taimistoviljelyaluees
ta suomalaiset tuntevat parhaiten koriste
kasvien viljelyyn keskittyneen Boskoo
pin, illä juuri täällä ijait evat vientiyri
ty ten näytetarhat ja toimistot. Lisäksi 
Boskoopi a on pieniä, voimakkaasti eri
koistuneita perheviljelmiä. Alueen noin 
800 tairniston ke kipinta-ala on yhden 
hehtaarin luokkaa. Sanotaan, että Bo-
kaapin turvemaat on kannettu pois aina

kin kolmeen kertaa. iinpitkään täällä on 
jo taimia viljelty ja täältä poi viety. 

Firma C. E veld on boskoopilainen 
perheyrity . Kanavien halkoma viiden 
hehtaarin alue on vain puolik i viljely
käytä ä. Toisen puolen valtaa ainutlaa
tuinen vaahterakokoelma jota tullaan 
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katsomaan pitkien matkojen päästä. Tai
mistoviljelylle ja vaahteroiden keräilylle 
täydellisesti omistautunut rouva Gelden
Eslew kertoo kokoelman rakentuneen 
isoisän isoisän 140 vuotta sitten istutta
man Acer shirasawanum 'Aureum' -yk
silön ympärille, jonka herra von Siebold 
on ensi kerran tuonut Hollantiin. Kokoel
ma karttuu jatkuvasti niin lomamatkojen 
tuomisina kuin Japanista tuotetuilla vaah
teroillakin. Rouva Gelden-Eslewiä ilah- . 
dutti suuresti tieto Turussa kasvavasta 
keltalehtisestä metsävaahterasta. Joko
han Pentti Alangon lupaama pistokas on 
tullut perille? 

C. Esveldin taimistossa viljellään 
myös 97 :ää erilaista puksipuulajiketta 
(Buxus); alppiruusuja on luettelossa tu
hatkunta. Meillä vain soita koristavasta 
suokukasta (Andromeda) oli kaupan kak
si lajiketta. Hyvin mielenkiintoinen vilje
lykasvi oli suomyrttikasveihin (Myrica
ceae) kuuluva labradorilainen "tuoksu
myrtti" Comptonia peregrina. "Se me
nestyy pysyvän roudan alueilla kuin rik
karuoho ikään", vakuutti rouva Gelden
Eslev, "ja kasvaa Pohjois-Amerikassa 
erittäin kuivilla paikoilla, silkassa hiek
kamaassa". Juuripistokkaat oli saatu ka
nadalaiselta ystäväitä (kuva 8). 
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Suuria puita Opheusdenista 

Kujanne- ja puistopuihin erikoistuneen 
Opheusdenin taimistoviljelyalueella, lä
hellä Arnhernin kaupunkia, saimme tu
tustua tyypilliseen tämän alueen yrityk
seen. Martin v. d. Bijlin taimistolla on 30 
työntekijää ja 80 ha viljelrniä. Yritys on 
erikoistunut suurten puiden tuotantoon. 
Koska puita myydään enimmäkseen ul
komaille - 75 % Hollannin puisto- ja 
kujannepuutuotannosta menee vienti~n 
- on yritys palkannut oman tuotekehit
telijän ja ulkomaan markkinat hoitavan 
myyjän. Tehtävään on äskettäin siirtynyt 
aikaisemmin tutkijana toiminut oppaam
me Pieter Schalk. Schalkin tutkimustyö 
on 'tuottanut markkinoille uuden lupaa
van metsävaahteralajikkeen, Acer plata
noides 'Eurostar', jota myy nykyisin yk
sinoikeudella Martin v. d. Bijl. 

Myös tällä taimistolla on ymmärretty 
tuotteiden tunnetuksi tekemisen tärkeys, 
ja taimivalikoiman esittelyä varten on pe
rustettu maisema-arkkitehdin uunnitte
lema, huolellisesti hoidettu noin 500 tak
sonin näytepuutarha,jota edelleen laajen
netaan. Erinomainen esimerkki hollanti
laisen yritteliäisyyden, idearikkauden ja 
ahkeruuden tuloksista tämäkin. 

Kasvipörssi 

H arvinaisten.kasvien. keräil.ijöil!.e ~y~ävänä seu~aa~ia ~a~okasvatuskokoa 
olevia tairma: amerikantaikapahkma (Hamamelts vtrgmtana), pensa mag

nolia (Magnolia sieboldii), punamarjakanukka (Cornus mas. yötävät marjat~, 
japaninangervo (Spiraeajaponica 'Pygmea Alba', pienikoko~nen valkokukka~
nen), japaninangervo (S. japonica 'Goldmound', keltalehtmen pun~ukka~
nen), kesälaakeri (1/ex vertici/lata), valeakaasia (Robinia pseud~acac~a). TaJ
mien alkuperä Keski-Eurooppa. Toimitus huhti-toukokuussa taJ sopimuksen 
mukaan.- Heikki Linna, 07500 Askola, puh. 915-30 104. 
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Suomessa kasvatettavien japanilaisten puiden nimistä ja 
niiden etymologiasta 

Pekka Korhonen 

Korhonen, P. 1993: Suomessa kasvatettavien japanilaisten puiden nimistä ja niiden 
etymologiasta. (On the names and the etymology of Japanese trees cultivated in 
Finland.) - Sorbifolia 24(1):23-34. 

The article analyzes the etymology and meaning of the Japanese names of East Asian 
trees, which are native also in Japan, and which are i.n cu ltivation in Finland. The 
analysis is in most cases based on the studies of Japanese linguist Fukatsu Tadashi , 
whi le being in some cases speculations by the author himself. 

Pekka Korhonen Jyväskylän yliopisto, valtio-opin laitos, PL 35, 40351 Jyväskylä 

Dendrologian seuran Japanin matkalla 
1991 minulta usein kysyttiin, mitä minkin 
puun japaninkielinen nimi tarkoitti, enkä 
usein osannut vastata. Asia jäi vaivaa
maan sen verran , että aloin ottaa siitä 
selvää, milloin muilta töiltäni jousin. 
Esittämänijapanilaisten puunnimien suo
mennokset eivät pyri kilpailemaan ole
massaolevien suomenkielisten nimien 
kanssa, mutta niistä saattaa olla hupia 
näiden puiden kasvatusta yrittäville. 

Käsite "japanilainen puu" ymmärre
tään artikkelissa avarasti . Mukaan on 
otettu myös muualla Itä-Aasiassa kasva
via kasveja, kunhan ne vain kasvavat al
kuperäisenä myös jossain päin Japania. 
Systemaatti een kattavuuteen ei kuiten
kaan ole pyritty. 

Puiden tieteelliset sekä suomen- ja 
ruot inkieliset nimet ja heimojen ryhmit
tely ovat Hämet-Ahti ym. (1992) mukai
set, mutta heimojen sisällä sukujen ja 
lajien järjestyksen on määrännyt japanin
kielisten nimien oma logiikka. Japanin
kielisten nimien osalta on tukeuduttu 
Hayashiin ym. (1986) sekä paikoitellen 
hokkaidolaisten nimien osalta Samej i
maan (1989). Japanilaisten murrenimien 
ja nimien etymologian osalta artikkeli 

pohjautuu Fukatsu Tadashin tutkimuk
siin (Fukatsu ym. 1985, Fukatsu 1985, 
1990). Sellaisten puunnimien tapaukses
sa, joita Fukatsu ei käsittele, on käytetty 
tavallisia sanakirjakäännöksiä, missä se 
vain on ollut mielekästä. Historiallisen 
mielenkiintonsa vuoksi esitän myös ne 
nimet, joita Cajander ( 1917) käytti. 

Japanilaiset nimet translcriboidaan, eli 
kirjoitetaan länsimaisin kirjaimin ääntä
mistavan mukaisesti , sovellettua Hep
bum-järjestelmää käyttäen niin, että vo
kaalit äännetään kuten suomessa, ja kon
sonantit sekä y kuten englannissa. 

Puiden nimistä 

PINACEAE - mänty kasvit, matsuka 

Japaninkielessä ana matsu tarkoittaa 
yleensä Pinaceae-heimon puita. Sanan 
käyttö on johdonmukaisinta hokkaido
laisten lajien kohdalla, jotka on nimetty 
myöhemmin, mutta eteläisemmän Japa
nin puilla on muitaki n nimityksiä. Matsu.
nimen ede ä on yleensä lajikohtainen 
määre. Pelkkä matsu viittaa nimenomaan 
Pinus-sukuun . 
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Pinus pumila- pensassembra, dvärg
tall, haimatsu 
Verbi hau tarkoittaa ryömimistä ja kie
murtelua, joten nimen suomennokseksi 
tulee suikertava mänty. Jo Cajander käyt
ti puusta suomenkielistä nimeä Pensas
sembra. Japanitaisiksi nimiksi hän ilmoit
taa Hai-matzu ja Shimofuri-goyo. Goyoo 
tarkoittaa vi isilehtistä ja shimofuri huur
tunutta , mikä viitannee siihen, että pen
sassembra kasvaa kylmillä, avoimilla ja 
runsaslumisilla paikoilla. 

Picea glehnii- glehninkuusi, akaezo
matsu 
Ezo on vanha nimitys Hokkaidon (hok
kaidoo =pohjoisen meren tie) saarelle, ja 
si llä viitattiin samalla ainuihin , jotka 
saarta ennen vuotta 1854 pääasiassa asut
tivat. Aka(i) tarkoittaa punaista. Glehnin
kuusen runko vivahtaa punaruskeaan, ja 
niinpä nimen käännökseksi tulee punai
nen hokkaidonkuusi. Glehninkuusi on jo 
Cajanderin käyttämä nimi; japanitaisiksi 
nimiksi hän mainitsee Aka-eso-matzun ja 
Shiuko-matzun. Jälkimmäinen on hokkai
dolainen murrenimi, kuten myös Shinko
matsu ja Yachishinko. 

Piceajezoensis- ajaninkuusi, ajan
gran, ezomatsu 
Puu on siis nimeltään ezonkuusi, mutta 
koska sen runko on harmaampi kuin edel
lisen, ja molemmat lajit ovat yleisiä suu
rimmassa osassa Hokkaidoa, käytetään 
siitä ylei esti nimeä kuroezomatsu, mu ta 
hokkaidonkuusi. Kuro(i) tarkoittaa mu -
taa. Tieteellisessä nimessä esiintyvä kon
sonantti j juontuu ulkomaalaisia varten 
kehitetystä saaren nimen kirjoitustavas ta 
Yezo, jotta etenkään englantia puhuvat 
eivät ääntäisi sitä "lizou". Cajander käytti 
suomalaista nimeä Ajanin kuusi, ja ja
panilaisia nimiä Kuro-eso-matzu ja Shun
kiJ. Shunku tai sunku ovat oikeastaan ai
nunkielisiä nimiä. 
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Abies sachalinensis- ahalininpihta, 
sachalingran, todomatsu 
Nimen äänneasu tulee ainuilta, jotka kut
suivat puuta nimellä totorop. Sen merki
tys ei ole selvä, mutta saattaa liittyä vuor
ten keskellä ryhmissä kasvamiseen (Fu
katsu 1990, s. 164). ykyjapanissa todo
matsu mieltyy yksinkertaisesti pihdaksi. 
Cajander kutsui puuta ajan tapaan Sacha
linin jalokuuseksi,jajapaniksi Todo-mat
zuksi ja Avo-todoksi. Jälkimmäinen nimi 
on mahdoton, ko ka japanissa ei ole v
äännettä. Aotodo olisi mahdollinen. Se 
kääntyisi sinipihdaksi. Toisaalta kirjaJli
suudessa esiintyy nimi akatodomatsu. Se 
kääntyy punapihdaksi. 

Abies veitchii- japaninpihta, fujigran, 
shirabiso 
Shiro(i) tarkoittaa valkeaa. Bi on äänreen
mukautus sanasta hi joka tarkoittaa hino
kia (Chamaecyparis obtusa); shirabiso 
on siten valkohinoki. Toisintonirni shira
be tarkoittaa samaa. Siinä ei ole hankalaa 
so-loppua, jonka merkity on aiheuttanut 
kii stelyä japanilai ten kielitieteilijöiden 
ke ken. Fukat u arvelee että e on alku
aan ollut joko so = keppi tai sao = hirsi, 
parru. Joka tapauksessa yhtey hinokiin 
elittyy käytön peru teella. Japaninpihtaa 

on käytetty paljon rakentami e a hino
kin sijasta, erityi esti paikoi a, joihin 
ovat riittäneet ohuemmat hirret tai muu 
pienempi puuaine . Katot tehtiin latoen 
kuten meikäläi et pärekatot, mutta raaka
aineena käytettiin puun kuorta. Japanin
pihdan kuoren i äpuoli on valkeampaa 
kuin hinokilla joten valkohinoki-nimity 
lienee aanut alkunsa tä tä. Sen neula ten 
alapinta on myö valkoinen, ja tähän vii
tannevat toi intonimet shiramomi valko
pihta, ja shiratsuga, valkot uga. Japanin
pihdalla on ollut ielä yk i nimi , zenjoo
matsu. Zenjoo tarkoittaa ke kittymi tä 
mieti kelyyn. Japanin zen-buddhalai uus 
kehittyi 1 1 00-lu ulla ja lahkon munkit 
ottivat tavak een lähteä poi laak ojen 
luo tarei ta mieti kelemään yk inäi iin 
paikkoihin. He meni ät mielellään kor-
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keiden vuorten huipuille. Koska sellaisil
la paikoilla kasvoi japaninpihtaa sai se 
tällaisenkin nimen, mietiskelykuu si (Fu
katsu 1990, s. 86-88). 

Cajander käytti nimeä Veitchin jalo
kuusi, antaen japanilaiset nimet Shirabe , 
Shiratsuga ja Aobiso eli sinihinoki. 

Abies mariesii- honsunpihta, aomori
gran, ooshirabiso 
Nimen alkuosa oo(kii) tarkoittaa suurta; 
honsunpihdan nimi on täten isovalko
hinoki. Japaninpihdan korkeudeksi Japa
nissa ilmoitetaan 20-30 m ja honsunpih
dan 20-40 m (Hayashi ym. 1986, s. 39-
40), mutta Fukatsu olettaa eron olevan 
enemmänkin käpyjen koossa. Honsun
pihtaa on kutsuttu myös nimellä ryuusen, 
eli lohikäärmeenparta, ja japaninpihtaa 
vastaavasti nimellä koryuusen, pikkulo
hikäärmeenparta. Puun ja oksien muo
dossa lienee nähty tällainen vertauskuva 
(Fukatsu 1990, s. 88). Puun kolmas nitni 
on aomoritodomatsu. Aomori (Sinimet
sä) on prefektuuri ja kaupunki Honsun 
pohjoisosassa, ja puun ruotsinkielinen ni
mi lienee tu llut tästä. Puu kasvaa alkupe
räisenä vain Hansulla (honshuu = pää
maa), mitä suomenkielinen nimi ilmei
sesti heijastelee. Cajander käytti nimeä 
Aomorin jalokuusi, sekä japanil aisia ni
miä Aobo-momi, Aomori-todomatzu ja 
Oshirabiso. 

Abies homolepsis - nikonpihta, nikko
gran, urajiromomi 
Momi on sana, joka viittaa useisiin Abies
lajeihin, var inainen momi on A. firma. 

imitys tu lee koreasta, missä mumbi 
(mun = kuvio, bi = kaarna: kuviokaama) 
on ohotanpihdan nimi . Ohotanpihta (A. 
nephrolepsis) ei kasva alkuperäisenä Ja
pani sa, mutta koska se on habitukseltaan 
vain japanissa alkuperäisenä kasvavanA. 
firman näköinen , siirtyi nimi sille, muun
tuen nykyiseen asuunsa. Samalla korean
kielisen nimen isältämä merkitys katosi 
(Fukat u 1990, . 127-128). 
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Urajiromomin ura tarkoittaa takapuol
ta , ja jiro- on sanan shiro(i) = valkoinen 
äänteenmukautus; urajiro viitannee neu
lasten alapinnan vaikoisuureen (Hayashi 
ym. 1986, s. 36). Puun nimen käännös 
olisi siten takapuolelta valkoinen pihta. 
Sen toinen nimi on dakemomi. Take tar
koittaa vuoren yläpuolta, joten käännök
seksi kävisi vuoripihta tai lakipihta. 

Sitä kutsutaan myös nimellä nikkoo
momi, eli nikkoonpihta. Nikkoo (Päivän
säde) on Tokiosta pohjoiseen sijaitseva 
kuuluisa pyhiinvaelluspaikka, jonka van
himmat temppelit ovat 700-luvulta. Puun 
suomen- ja ruotsinkielinen lajinimi on 
johdettu tästä nirnityksestä. Suomenkieli
sen nimen ongelmana on se, että se on 
suodattunut indoeurooppalaisten kielten 
kautta, jolloin nimen pitkä vokaali on 
muuttunut lyhyeksi. Mikäli nimellä on 
tarkoitus viitata kyseiseen paikkakun
taan, niin äänneasua silmällä pitäen se on 
kirjoitettu väärin. ykynimi viittaa erää
seen kameramerkkiin. Cajander käytti ni
meä ikko-jalokuusi, antaen japanilai
siksi nimiksi Urashiro-momi ja Dake
momi. 

Larix kaempferi- japaninlehtikuusi, 
japansk lärk, karamatsu 

imi tarkoittaa tyhjää kuusta, tyhjää si inä 
mielessä, että siinä ei ole talvella neula
sia. Kara on ama kuin sanoissa karate, 
tyhjä käsi, tai karaoke , tyhjä orkesteri , 
jossa ei ole laulajaa Uos englannin sanan 
orchestrakirjoittaa japaniksi, tulee tulok-
ek i ookesutora, josta tulee suu täyteen, 

ja niinpä ana on lyhentynyt okeksi). Ca
jander käytti nimiä Jaappanin lehtikuusi, 
Kara-matzu, Toga ja Fuji-matzu. 

Larix gmelinii var. japonica - kuritien
lehtikuu i, kurilerlärk, guimatsu 
Sana gui tulee ainun kielen anasta kui, 
joka tarkoittaa mustaa puuta, eli lehti
kuu ta talvia u aan (Hayashi ym. 1986, 
s. 23; Fukat u 1990, . 165). Kurilienleh
tikuusella on myö toinen nimi, shikotan
matsu. Se vi ittaa Shikotanin aareen, joka 
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sijaitsee Hokkaidon itäpuolella. Cajander 
käytti vastaavia nimiä Kurilien lehtikuu
si, Gui-matzu ja Shikotan-matzu. 

Tsuga diversifolia- japaninhemlokki, 
nordjapansk hemlock, kometsuga 
Varsinainen tsuga, T. sieboldii, kasvaa 
alkuperäisenä vain Japanin lämpimissä 
osissa. Tsuga on puun alkuperäinen japa
nilainen nimi, mutta sen etymologiasta ei 
kirjallisuudessa ole tietoa. Kome tarkoit
taa riisiä. Kometsugan eli siis riisitsugan 
nimi viitannee puun neulasiin, jotka ovat 
vielä lyhyemmät kuin varsinaisella tsu
galla. Cajanderin ehdotus suomalaiseksi 
nimeksi oli Erilaislehtinen tsuga. Japani 
laisista nimistä hän luettelee Kome-tsu
gan, Beni-tsugan ja Himetsugan, eli prin
sessan tsugan. 

CUPRESSACEAE- sypressikasvit, 
hinokika 

Chamaecyparis obtusa - hinoki 
Hinoki ei liene kestävä Suomessa, vaikka 
Cajander (1917, s. 91) mainitseekin sen 
selvinneen muutamia vuosia Elimäen 
Mustilassa ja Helsingin kasv itieteellises
sä puutarhassa. Japanin sypressikasveista 
on kuitenkin mahdotonta puhua käsittele
mättä ensin sitä ja sen merkitystä japani
laisessa kulttuurissa. Se on sinto-uskon
non pyhä puu , jota muinaisuudessa on 
kutsuttu nimellä hi. Hi on vanha sana, 
joka on viitannut sieluun, jumalaan, ja 
yliluonnolliseen voimaan. Myös aurin
koa on nimitetty samalla sanalla. Se on 
ollut puu ylitse kaikkien muiden puiden, 
ja tästä johtuen niin temppeleiden kuin 
palatsienkin rakentaminen on perustunut 
siihen. Edelleenkin sinto-temppeleiden 
edessä olevat suuret portit, toriit, mielel
lään tehdään hinokista, jos tarpeeksi jä
reitä runkoja jostain löytyy ja jos temppe
lillä on varaa maksaa niiden hinta. Beto
nisiakin portteja näkee nykyään. Tämä on 
nimen etymologian vanhin kerrostuma. 
Ajan mittaan puuta kuitenkin ruvettiin 
nimittämään hi no kiksi, eli hin puuksi. No 
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on genetiivi ja ki tarkoittaa puuta. Samal
la sanalle hi siirtyi uusi merkitys, tuli, ja 
hinoki alkoi tarkoittaa siis tulen puuta. 
Puuaineesta n. 1% on öljyä, minkä joh
dosta puu syttyy helposti. Sitä on käytetty 
vanhastaan tulen tekoon kitkan avulla 
niin, että hinokia on käytetty alasimenaja 
kovempia puulajeja, kuten nietospensas
ta (Deutzia crenata) hankaimena. Vielä 
nykyäänkin voidaan tiukimmin perinteis
tä kiinni pitäv issä sinto-temppeleissä 
keittää jumalille tarjottava riisi päivittäin 
käsin tehdyn tuoreen tulen avulla, vaikka 
harvinaista tämä jo on (Fukatsu ym. 
1985, s. 99-103). Tähän merkitykseen 
perustunee se, että Cajander ehdotti hino
kin suomalaiseks i nimeksi Tulisypressiä. 

Sittemmin edelli nenkin merkitys on 
hävinnyt kielellisestä tietoisuudesta, ai
nakaan tavallinen japanilainen ei sitä tun
ne, ja hinoki on yksinkertaisesti C. obtu
san nimi, ilman sen kummempaa merki
tystä. Hinokin historiallisesta tärkeydestä 
johtuen nimi määrittää Japanissa koko 
sypressikasvien heimoa. Hinoki on aina 
ollut eräänlainen peruspuu, johon muita 
samantapaisia puita on verrattu, kuten 
edellä ja panin- ja honsunpihtaa. 

Chamaecyparis pisifera - herne
sypressi, ärtcypre , sawara 
Hernesypressin nimi perustuu vertai luun 
hinokin kanssa. Se on habitukseltaan hy
vin paljon hinokia muistuttava, mutta sii
tä on muinaisjapanis a käytetty adjektii
via saharako, joka voidaan kääntää sirok
si . Runko sinän ä voi kasvaajopajäreäm
mäksikin kuin hinokilla. Hinokin maini
taan kasvavan yleen ä 20-30 m:n mittai-
eksi, joidenkin yk ilöiden 50 m:iin asti, 

järeimpien runkojen aav uttaes a 2.5 m:n 
paksuuden. Sawara voi ka vaa yhtä kor
keaksi norrnaalikorkeu on 30-40 m, ja 
järeimpien runkojen paksuu 2.8 m 
(Hayash i ym. 1986 s. 49-51). Sirouden 
mielikuva liittyykin puun lehtiin. Sen 
"tukkaa" mainitaan 900-luvun kirjalli
suudessa "kauniimmin kammatuksi" 
kuin hinokin, eikä itä ole niin paksusti, 
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vaan kookkaankin sawaran juurelta ylös 
katsoessaan saattaa nähdä taivaan pilkot
tavan (Fukatsu ym. 1985, s. 49-52). Sa
haraka on muuntunut myöhemmin ny
kyiseen muotoonsa, ja samalla se on 
muuntunut pelkäksi nimeksi ilman eri
tyistä merkitystä. 

Cajander ehdottaa nimeksi Hernekä
pyinen valesypressi, mainiten myös ni
men Sawara. 

Thujopsis dolabrata- hibatuija, hiba, 
asunaro 
Asunaro on puu, jonka maine on kärsinyt 
hinokiin vertaamisesta. Asu tarkoittaa 
huomista, ja naro( o) on imperatiivimuoto 
ilmauksesta tulla joksikin, ruveta joksi
kin. Niinpä asunaron nimi on mieltynyt 
ilmaukseksi : "huomenna rupean hinokik
si". Hibatuijan oksat ja lehdet ovat pak
sumpia, kovempia ja karkeampia kuin 
hinokin. Siksi sille on annettu myös nimi 
onihinoki, paholaisen hinoki, ja onihiba, 
paholaisen hiba. Samasta syystä puulle 
on romantisoitu toive muuttua oikeaksi 
hinokiksi. Koska se on mahdotonta, on 
puu saanut olla kerskurien symbolipuuna, 
kuten ilmauksessa asunaroo samurai. 
Fukatsun mukaan puun nimi on kuitenkin 
ollut alkuaan, atsuhi, paksu hinoki , leh
tien paksuuden mukaan. imien ääntä
mistapa muuttuu helposti ajan kuluessa, 
ja kun atsu oli vaihtunut asuksi , voitiin 
koko romantisoitu tarina täyttymättömäs
tä toiveesta kehittää. Tarina puolestaan 
muutti nimen loppuosankin (Fukatsu 
1990, s. 15- 18). 

Hiba on murrenimi jota on käytetty 
ainakin Aomorin prefektuurissa, erityi
sesti T ugarussa, Honsun pohjoiskärjes
sä. Hi viitannee hinokiin , ja ba lienee 
äänteenmukautus sanasta ha, lehti. Hiba 
siis merkitsisi puuta, jolla on samantyyp
pi et lehdet kuin hinokilla. Puu ta on käy
tetty myös nimitystä shirobi; shiro(i) = 
valkoinen, bi = äänteenmukautus sanasta 
hi: valkoinen hinoki , lehtien alapinnan 
valkoisuuden mukaan (Fukatsu 1990, s. 
86). 
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Cajanderin käyttämä suomenkielinen 
nimi oli Hiba-tuija, ja japanilaiset nimet 
olivat Hiba, Asuhi, Shirobi, ja Asonaru. 
Viimeisessä nimessä näyttää olevan kir
joitusvirhe. 

Thuja standishii- japanintuija, 
japansk tuja, kurobe 
Kuro(i) = musta, be = äänteenmukautus 
ja muuttunut muoto sanasta hi: musta 
hinoki, kontrastina hibatuijalle, shirobil
le. Japanintuijan lehtien alapinnat eivät 
tosin ole mitenkään erityisen mustat, 
vaan tavallisen vihreät, mutta verrattuna 
hiban valkoisuuteen ne tietysti näyttävät 
tummilta. imi on lausuttu alkuaan kuro
bi, mutta se on muuntunut myöhemmin 
(Fukatsu 1990, . 86). Cajanderin nimet 
olivat Jaappanin tuija, Netzuko , Kuroboe 
ja Goro-hiba. 

T AXODIACEAE- suosypressikasvit, 
sugika 

Cryptomeriajaponica- sugi 
Sug ikaan ei menestyne Suomessa, vaikka 
Cajander (19 17, s. 83) mainitseekin sen 
sinnitelleen muutaman vuoden hengissä 
ulkona Mustilassa. Se on joka tapaukses
sa Japanin tärkein viljelty metsäpuu; n. 
40% istutusala ta on sitä. Fukatsun mu
kaan nimenjapanilainen etymologia saat
taa perustua siihen, että se on aikanaan 
kirjoitettu merkeillä, jotka voidaan lukea 
susuki, joka tarkoittaa edistyvää tai eteen
päin menevää puuta. Sugi on puu joka 
menee ja menee suoraan ylöspäin, kor
keimmat 65 metriin asti. Vanhassa kirjal
li uude sa esiintyy puun yhteydessä 
myö adjektiivi sugu,joka tarkoittaa suo
raa ja rehelli tä, ja viittaa siihen, että 
puu a ei yleen ä ole mutkia eikä haaroja. 
Puuta kutsutaan nykykoreas a nimellä 
sukuimok, murremuoto on sugu. Sugi on 
kuitenkin alkuperältäänjapanilainen puu, 
joten korealai en nimen arvellaan liitty
neen kauppaan. Sugi, samoin kuin Machi
lus thunbergii, on aikanaan ollut tärkeä 
artikkeli itäaa ialai e a kaupassa, koska 
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molempia käytettiin laivanrakentami
seen. Sugia mainitaan näistä kuitenkin 
ylivoimaisesti (sugureta) paremmaksi, ja 
nimen juuria on etsitty myös tästä. Joka 
tapauksessa nimi lienee japanilaista te
koa, ja on si irtynyt sieltä korean kieleen 
(Fukatsu 1985 , s. 137-138; Fukatsu ym. 
1985, s. 65-69). Cajander kutsuu puuta 
yksinkertaisesti Sugipuuksi. 

T AXACEAE- marjakuusikasvit, 
ichiika 

Taxus cuspidata- japaninrnarjakuusi, 
japansk idegran, ichii 
Ichi tarkoittaa yhtä, ja i arvoa, asemaa. 
Ichii on siten ykköspuu. Puulla on myös 
toisintonimi araragi , jonka arvellaan 
pohjautuvan puun ainunkieliseen nimeen 
raramani. Sanan loppu lienee pudonnut 
pois, ja tilalle on tullut puuta merkitsevän 
ki-sanan äänteenmukautus gi. Araragi
nimeä käytetään tosin myös useista muis
takin puista. Puun kolmas nimi onko poh
jautunee Honsun pohjoisosan Toohokun 
japanilaismurteeseen. Marjakuusen puu
aine on punaista, joten puuta on kutsuttu 
nimellä akagi, punapuu. Toohokun mur
teessa sanoihin liitetään usein pääte -kko, 
ja akagikko on myöhemmin lyhentynyt 
muotoihin akka, okko ja onko (Fukatsu 
1990, s. 168-169). Cajanderin käyttämät 
nimet olivat vastaavasti Jaappanin marja
kuusi , Ichii ja Araragi. 

MAGNOLIACEAE- magnoliakasv it, 
mokurenka 

Magnolioiden nimi mokuren tarkoittaa 
suorana käännöksenä puuorkideaa. Maku 
on yksi mahdollinen yhdyssanoissa esiin
tyvä puun merkin luku tapa, ja ren, yleen
sä kuitenkin ran, tarko ittaa orkideaa. 

Magnolia sieboldii- pensasmagnolia, 
buskmagnolia, ooyamarenge 
Oo(kii) = suuri,yama = vuori , ren tarkoit
taa tässä lootusta eikä orkideaa, ja ge 
tai1coittaa kukkaa, kirkasta ja loistavaa. 
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Nimen suomennokseksi tulee siis suuren 
vuoren loistava lootus. Puuta kutsutaan 
myös nimellä miyamarenge; mi = syvä: 
syvän vuoriston loistava lootus. 

Magnolia kobus - japaninrnagnolia, 
japansk magnolia, kobushi 
Ko = kitkerä, polttava; bushi = barbaari: 
kitkerä barbaari. Puusta käytetään myös 
toisintonimeä yama-araragi, eli vuori
araragi. Cajander käytti nimeä Kobushi. 

BERBERIDACEAE- happomarja
kasvit, megika 

Berberis thunbergii- japaninhappo
marja, häckberberis, megi 
Me tarkoittaa silmää, ja megi on siten 
silmäpuu. imi viittaa siihen, että kasvin 
varresta on keitetty lääkettä silmien pese
miseksi (Hayashi ym. 1986, s. 186). Sillä 
on myös mielenkiintoinen toisintonimi , 
kotori tomarazu; ko = pieni, tori = lintu, 
tornaru = pysähtyä: pikkulintu-ei-pysäh
dy, mikä viitannee marjojen happamuu
teen. 

CERCIDIPHYLLACEAE- katsura
kasvit, katsuraka 

Cercidiphyllumjaponicum - katsura, 
katsura, katsura 
Ka = tuoksu, tsura = olla yhdessä, muka
na, liittyä johonkin, eli katsura kääntyy 
parhaiten sanalla tuoksuvainen. Katsuran 
syksyiset keltaiset lehdet tuoksuvat, ja 
Japanissa niitä on kuivattu, jauhettu ja 
muovailtu uitsukkeiksi. Useilla paikka
kunnilla es iintyy myös nimi koonoki, eli 
tuoksun puu. Koo on toinen mahdollinen 
tuoksun merkin lukutapa. Japani tai een 
nenään tuoksu tuo mieleen oijan, joka on 
tärkeä osa japanilai ta kulinaarista tradi
tiota. Tähän perustuu monia toi intoni
miä , kuten shooyugi ja shooyonoki, soija
puu soijan puu , ekä misonoki mi on 
puu · miso on oijatahnaa, jota käytetään 
keiton valmi tukseen. Katsura liittyy 
myös itäaasialai een mytologiaan. Kiina-
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laisen tarinan mukaan kuun vaiheet joh
tuvat siitä että siellä kasvaa suuri puu, 
joka vuoroin tulee lehteen ja vuoroin pu
dottaa lehtensä pois. Kiinassa tarina on 
saattanut tarkoittaa lajia Osmanthusfrag
rans, mutta ainakin Japanissa tänä puuna 
on pidetty katsuraa (Fukatsu ym . 1985 , s. 
5-8). Jo Cajander nimitti katsuraa Katsu
raksi. 

Cercidiphyllum magnificum - isolehti
katsura, storbladig katsura, hiroha
katsura 
Hiro(i) =leveä, ha =lehti: leveälehtinen 
katsura. 

BETULACEAE- koivukasvit, 
kabanokika 

Kaba on yleensä koivuista käytettävä ni
mity ; usein myös muodossa kanba. Ai
nut käyttivät koivuistaja eräistä kirsikka
lajikkeista, kuten rusokirsikasta (Prunus 
sargentii) yhteistä nimeä karimpa. Yhtei
syyden peru teena on ollut se, että kaik
kien näiden puiden tuohta on käytetty 
erilaisten astioiden yms. tarvekalujen te
kemiseen. Japanilai illa karimpa on 
muuttunut ensin muotoon kaniha ja si itä 
kanbaanja kabaan (Fukatsu 1990, s. 165, 
247-248). 

Betula platyphylla var. japonica -
shirakaba 
Shiro(i) tarkoittaa valkoista ja shirakaba 
sii valkokoivua, rungon mukaan. 1m1 
esiintyy myö muodo sa shirakanba. Tä
mä on ylei in koivu Japanis a. 

Betula maximowicziana - udaikanba 
imen etymologia on monimutkainen. U 

tarkoittaa tässä sadetta, ja dai liittyy kirk
kauteen. Puun tuohe ta on tehty sotajouk
kojen tarpei iin oihtuja, jotka palavat 
hyvin ja valai evat kirkkaasti sateellakin. 
Soihtujen raaka-aineena on käytetty nor
maalisti tervak i ta petäjää, mistä yy tä 
tätä koivua on kut uttu aluksi nimellä 
udaimatsu, ateella kirkas petäjä. Vasta 

29 

myöhemmin nimen loppuosa on vaihtu
nut kanbaksi. Samantyyppiseen käyttöön 
viittaa myös nimi saihadakanba, eli revi
tyn ihon koivu (Fukatsu 1985, s. 48-51). 
Hokkaidolla käytetään nimeä makaba, eli 
oikea koivu. Cajander käytti nimeä Ma
ximoviczin koivu . Japanilaisiksi nimiksi 
hän mainitsi Udai-kaba ja Saibada. Jäl
kimmäisessä nimessä ei ole kirjoitusvir
hettä; se on yksi vaihtoehtoinen kiinalais
ten merkkien lukutapa. 

Betula ermanii- kivikoivu, kamtjatka
björk, dakekanba 
Take tarkoittaa vuoren yläpuolta,ja dake
kanba on si is vuorikoivu tai lakikoivu. 
Kivikoivusta käytetään myös nimeä 
sooshikanba, heinäpaperikoivu. Japanin 
kielen ilmaus "heinä" viittaa heinien li
säksi yleensä pehmeään kasviainekseen, 
ja sooshikanba-nimitys perustuu siihen, 
että kivikoivun tuohta on käytetty paperin 
asemesta kirjoittamiseen (Fukatsu ym. 
1985, s. 11 ). 

Alnus hirsuta- keyama hannoki 
Hannoki tarkoittaa leppää. irnen alku 
han, yleen ä kuitenkin hashibami, tar
koittaa pähkinäpen asta ja koko nimi si
ten sananmukai esti pähkinäpensaspuu
ta. Var inainen hannoki on A. japonica. 
Ke = karva, villa· yama = vuori: karvai
nen vuorileppä. 

Cajander käytti nimeä Itä-Siperian har
maaleppä. 

JUGLANDACEAE- jalopähkinä
kasvit, kurumika 

Kurumi tarkoittaa pähkinää, tai kirjoitus
merkei tään suoraan luettuna barbaari
persikkaa. 

Pterocarya rlwifolia- japaninsiipi
pähkinä, japansk vingnöt, sawagurumi 
Sawa tarkoittaako teikkoa, märkää paik
kaa ei kuitenkaan yleensä uota (numa). 
Sawagurumi on sii ko teikkopähkinä. 
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Juglans ailnnthifolia- japaninjalo
pähkinä, japansk valnöt, onigurumi 
Oni on paholainen, paha henki , demoni , 
mörkö, ja onigurumi on sii s paholaisen
pähkinä. Cajander käytti samaa nimeä 
Oni-gurumi, ja suomeksi puhui Jaappa
nin saksanpähkinästä. 

TILIACEAE -lehrnuskasvit, 
shinanokika 

Tiliajaponica- shina noki 
imi shinanoki tulee ainuilta, jotka kut

suivat puuta nimellä sinipes; si = oikea, 
ni = puu, pes = niini: oikea niinipuu 
(Fukatsu 1990, s. 166). Japanilaisilla 
merkitys kuitenkin vaihtui. Japanin shina 
tarkoittaa luokkaa ja arvoa, ja shinanoki 
on si ten merkitykseltään arvopuu. Cajan
der puhui Jaappanin lehrnuksesta ja Shi
nanokistä. 

ACTINIDIACEAE -laikkuköynnös
kasvit, matatabika 

Actinidia arguta- japaninlaikku
köynnös, krusbärsaktinidia, sarunashi 
Saru = apina, nashi = päärynä: apinan
päärynä. 

Actinidia polygama- mantsurianlaik
kuköynnös, klätteraktinidia, matatabi 
Nimi tulee ainuilta,jotka kutsuivat kasvia 
nimellä matatampu. Nimi viittaa tuk
kaan, puista talvella riippuviin suortu
viin, joita lehdettömät köynnökset muis
tuttivat (Fukatsu 1990, s. 165). 

Actinidia kolomikta- kiinanlaikku
köynnö , kameleontbuske, miyama 
matatabi 
Mi =syvä, yama =vuori: syvän vuoriston 
laikkuköynnös. 

ERICACEAE- kanervakasvit, 
tsutsujika 

Kanervaka vien nimien pohjana on Japa
nis a tsutsuji, eli alppiruusu. Fukat u ar-
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velee, että kasvin japaninkielinen nimi 
pohjautuu yhtei een juureen korean kie
len vastaavan nimen kanssa; se on tchy
ok-tchyok. Hän mainit ee myös toisen 
mahdolli sen nimenantotavan, tsutsu (tor
vi, piippu) + ji (muotoinen)+ hana (kuk
ka) = tsutsujihana, torven muotoinen 
kukka, joka olisi sitten lyhentynyt nykyi
seen muotoon. Tämä vaikuttaa kuitenkin 
liian nurkkakuntaiselta selitykseltä. Tsut
sujilla on jo vanhastaan Kiinasta tulleet 
kirjoitusmerkit, joista ensimmäinen tar
koittaa lammasta, toinen kyykkimistä ja 
kolmas jaloilla sätkimistä. Kiinalainen 
nimi lienee annettu tilanteessa, jo sa lam
mas syö alppiruusua ja kuolee potkien. 
Lammas on japaniksi hitsuji, ja näin on 
mahdolli sta, että nimeä ei ole annettu 
kukan muodon mukaan , vaan se on muo
toutunut yhdi telmästä hitsuji + tchyok
tchyok (Fukatsu 1985, s. 139-141). 

Ledum palustre- suopur u, getpors. 
L. palustre var. diversipilosum on nimel
tään isotsutsuji. Iso tarkoittaa rantaa, jo
ten uopursun japaninkielinen nimi on 
siis ranta-alppiruu u. Siitä käytetään 
myös nimeä ezoisotsutsuji, eli hokkai
donranta-alppiruu u. Var. decumbens on 
niin lehdiltään kuin kukiltaankin hen
nompi,japanik i himeisotsutsuji, prinses
san ranta-alppiruu u. Sen toinen nimi on 
hosoba isotsutsuji, eli kapealehtinen ran
ta-alppiruusu. 

Rhododendron brachycarpum -
japaninalppiruu u fujirododendron, 
hakusan shakunage 
Vaikka lähe kaikkia alppiruu uja kut u
taan nimellä tsutsuji, niin mm. lajeja R. 
brachycarpum, R. metternichii ja R. au
reum nimitetään shakunageksi. Lukuta
pansa peru teella tarka teltuna tämäkin 
nimi lienee tullut Kiinasta; merkit tarkoit
tavat kivi tä kamferipuun kukkaa. Haku 
=valkea, san =vuori: valkea vuorialppi
ruusu. Hokkaidolla japaninalppiruu ua 
kut utaan myö ezoshakunageksi, eli 
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hokkaidonalppiruusuksi 
1989, s. 221). 

(Samejima nalla, joskus valkoista, vaikka erilaisia 
punaisen ja vaaleanpunaisen sävyjäkin 
on. 

ROSACEAE - ruusukasvit, baraka 

Rosa multijlora- japaninköynnös
ruusu , japansk klätterros, noibara 
No= niitty , ibara, yleensä bara =ruusu: 
niittyruusu. 

Rosa acicularis- karjalanruusu, finn 
ros, takanebara 
Taka(i) = korkea, ne = huippu: korkean 
huipun ruusu. 

Rosa rugosa - kurttulehtiruusu, vres
ros, hamanasu 
Hama = satama, nasu (Toohokun murret
ta, Tokion standardijapaniksi nashi) = 
päärynä: satamapäärynä. 

Rosa davurica- taiganruusu, yamaha
manasu 
Nimi tarkoittaa vuorisatamapäärynää. 
Sen toisintonimi on karafutoibara, eli sa
halininruusu. 

Stephanandra incisa - seppelvarpu, 
stefanandra, kogome utsugi 
Utsu(ro) =ontto. Varsinainen utsugi, ont
topuu on kivirikkokasveihin (Saxifraga
ceae) kuuluva nietospensaslaj i (Deutzia 
crenata). Se on todella ontto. Erilaisia, eri 
perustein utsugiksi sanottuja puita, oli
vatpa ne ontto ja tai vain pehmeitä ytimel
tään, on kuitenkin Japanissa useita; Fu
katsu löytää niitä kuuden heimon yhdek
sä tä uvusta (Fukatsu 1985, . 225-227). 
Ko = pieni , kome = rii si: pieni riisiontto
puu. 

Spiraeajaponica - japaninangervo, 
praktspiraea, shimotsuke 
Shimo tarkoittanee kuuraa tai huurretta, 
ja tsuke(ru) tarkoittaa kiinnittyä, shimot
suke va taava ti kiinnittynyttä huurretta: 
huurrepensa . imi vi ittaisi luonnolli e -
ti angervojen utuisiin kukkaterttuihin, 
jotka ovat kuin huurretta pensa iden pin-

Spiraea nipponica- isovirpiangervo, 
girlandspirea, iwashimotsuke 
Iwa = kallio: kalliohuurrepensas. 

Prunus sargentii - rusokirsikka, berg
körsbär, ooyamazakura 
Oo(kii) = suuri , yama = vuori, sakura = 
kirsikka: isovuorikirsikka. Rusokirsikka 
kuuluu vuorikirsikoihin; nimenannon 
pohjana on Hansu lla ja siitä etelään kas
vava P. jamasakura, eli japaniksi yama
zakura. Ooyamazakura kasvaa Hokkai
dolla, Sahalinilla, Kuriileilla ja etelämpä
näkin vuoristoissa. Itse asiassa se ei ole 
niin iso kuin yamazakura, joka kasvaa 
Japanissa 15-25 m korkeaksi, kun taas 
ooyamazakura kasvaa vain 10-15 m:n 
mittaan. Voikin olla niin, että nimi on 
paras mieltää muotoon suuren vuoren kir
sikka. Erityisesti Hokkaidolla rusokirsi
kasta käytetään nimeä ezoyamazakura, 
hokkaidonvuorikirsikka. 

Prunus maximowiczii- vienokirsikka, 
häggkörsbär, miyamazakura 
Mi = syvä: syvän vuoriston kirsikka. 

Kerriajaponica - kerria , kerria, yama
buki 
Fuku = hengittää, puhaltaa: vuorenhen
käys. 

PoteTltiUafruticosa - pen ashanhikki, 
ölandstok, kinrobai 
Kin = kulta, ro = kaste, bai = luumu: 
kultakasteen luumu. 

Chaenomelesjaponica- japaninruusu
kvitteni , japansk ro enkvitten, kusaboke 
Nimenannon pohjana on ollut Kiinasta 
kotoisin oleva C. speciosa, boke, joka on 
tuotu nimineen Japaniin jo vuoden 1 000 
tienoilla, ja on ollut siitä lähtien suo ittu 
puutarhapuu (Haya hi ym. 1986, s. 335). 
Boke tarkoittaa puumelonia. Kusa on ruo-
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ho , heinä, ja sellaiseltahan hento kusabo
ke puumaisen boken rinnalla vaikuttaa
kin: ruohopuumeloni. 

Malus toringo - marjaomenapensas, 
bukettapel , zumi · 
Su(i) =hapan, mi =hedelmä, marja: ha
panmarja. Marjaomenapensas kasvaa 
Suomessa pensaana, mutta Japanissa jopa 
10 m korkeana puuna. Sillä on toisinto
nimiä kuten koringo, pikkuomena, jako
nashi, pikkupäärynä. Sen marjat ovat pu
nai et. Keltamarjaista muotoa nimitetään 
kimizumiksi (Hayashi ym. 1986, s . 326). 

Malus baccata var. mandshurica 
marjaomenapuu, bärapel, ezo no koringo 
Ko = pieni, ringo = omena: hokk:aidon
pikk:uomena. Marjaomenapuusta käyte
tään myös nimeä hiroha oozumi, leveä
lehtinen isohapanmarja. 

Sorbus commixta- japaninpihJaja, 
japansk rönn , nanakamado 
Nanakamado = pihlaja. 

Sorbus alnifolia - laavapihJaja, 
japansk vitoxel, azukinashi 
Azuki tarko ittaa pieniä punaisia papuja, ja 
nashi päärynää: azukipäärynä. 

Sorbaria sorbifolia var. stellipila
viitapih laja-angervo, rönnspirea, hozaki 
nanakamado 
Ho = kärki, saku = kukkia: kärje tä kuk
kiva pihlaja. imi viittaa siihen, että vii
tapihlaja-angervo kukkii ok an kärjistä. 

Crataegus chlorosarca - idänora
pihlaja, kuromi sanzashi 
Kuro(i) = musta, mi = marja, hedelmä, 
sanzashi = orapihlaja: mustamarjainen 
orapihlaja. Hokk:aidolla käytetään nimeä 
ezosanzashi, hokk:aidonorapihlaja. 
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HYDRANGEACEAE- hortensia
kasvi t, yukinoshitaka 

Deutzia scabra- i onieto pensa 
strävdeutzia, maruba utsugi 
Utsugi on onttopuu, kuten eppelvarvun 
tapauksessakin. Maru(i) = pyöreä, ha = 
lehti: pyöreälehtinen onttopuu. 

Hydrangea paniculata - noriutsugi 
Nori = liima: liimaonttopuu . Toinen nimi 
on norinoki, liiman puu. imi perustuu 
siihen, että kasvin i äkuoresta on saatu 
paperintee sa sideaineena käytettyä lii
maa. Noriutsugi ei ole ontto , mutta puu
aineen ominai uuk iin nimi kuitenkin 
liittyy. Noriutsugin puuaine on lujaa, 
mutta keskellä kulkee pehmeä ydin, joka 
on helppo poi taa, ja ainut ovat käyttä
neet kasvia mm. piipuntekoon. Hokk:ai
dolla siitä käytetään nimeä sabita , joka 
tulee Toohokun murteesta. Sa tulee sa
nasta sawa, eli ko teikko, jafusagu, pai
kallisella murteellafutagu, joka nime ä 
on muuttunut muotoon bira tarkoittaa 
peittämistä. Tiheä ä ko teilla paikoilla 
kasvanutta kasv ia on anottu sabitaksi, 
ko teikon peitok i (Fukat u 1985, . 232-
234). Noriutsugin i okukkai ta puutarha
muotoa, joka Suome a tunnetaan syy -
horten iana tai yreenihorten iana (H. 
paniculata Grandiflora ), kut utaan Ja
panis a nimellä minazoki. 

Hydrangea anomala - köynnö -
horten ia klätterhorten ia , tsuru ajisai 
Ajisai tarkoittaa horten iaa. Fukat un 
(1985, . 227-228) mukaan nimi on pantu 
kokoon muinai i ta anoi ta azu joka 
viittaa kukk:aterttuihin ja sai joka iittaa 
indigoon: terttuindigo. Tsuru = köynnö 
köynnö horten ia. 

ACERACE E- aahteraka vit , 
kaedeka 

Vaahterakasveilla on Japani a kak i 
vaihtoehtoi ta nimeä: kaede ja momiji. 
Vaikka lajeja, joilla on yvään ormihal-



SORBIFOLIA 24(1) 1993 

koiset lehdet, kutsutaan useammin momi
jiksi, ja matalampihalkoisia kaedeksi, 
poikkeuksiakin löytyy, eikä tieteelli tä 
jakoa nimien välille ole tehty. Momiji-ni
mi pohjautuu lehtien kirkkaaseen puner
tavaan tai kellertävään syysväritykseen. 
Momu = hieroa ja muinaisjapanin zu = 
irrottaa. Momizu-sanaa on käytetty til an
teissa, joi a värikasvista erotetaan hje
roen väri. Sana on siirtynyt tarkoittamaan 
ensin yleensä puiden syksy istä väritystä 
ja vasta myöhemmin rajoittunut vaahte
roihin , joista on tullutjapanjlai sessa kult
tuurissa samanlaisia kansalli romanttis ia 
yksyn ymbolikasveja kuin kirsikat ovat 

keväällä. Koeden etymologia on kovin 
toisenlainen. Kae(ru) = sammakko, te = 
käsi: sammakon kä i. imi viittaa tieten
kin vaahteran lehtien muotoon (Fukatsu 
ym. 1965, s. 117- 120). 

Acer mono - idän vaahtera , itayakaede 
ltaya = pärekatto: pärekattovaahtera. 
Hokkaidolla käytetään myös nimeä ezo
itaja, eli hokkaidonpärekatto. 

Acer palmatum - japaninvaahtera, 
japansk Iönn , iroha momiji 
lro = väri ha = lehti : värikä lehtinen 
vaahtera. Japaninvaahtera ta on viljelyk-
e sä hyvin monenlaisia muunnok ia ja 

muotoja. Siitä käytetään toki myös nimi
tystä iroha kaede. Cajander kut ui puuta 
uomek i nimellä Viuhkalehtivaahtera, 

ja japanik i nimellä Kaede ja Momiji . 

Acer japonicum - hokkaidonvaahtera, 
olfjäde r Iönn , hauchiwa kaede. 

Ha = ulka, uchiwa =viuhka: ulkaviuh
kavaahtera. imi viittaa tiety ti puun leh
tien muotoon. Myö hokkaidonvaahte
ra ta on monentai ia puutarhamuotoja 
vi ljelyk e ä. Sen toinen nimi , käytö ä 
erityi e ti Hokkaidolla, on meigetsu kae
de. Meigetsu tarkoittaa kjrkasta kuuta ja 
viittaa yk yyn, aikaan jolloin vaahteroi
den lehdet punertuvat. Samaan aikaan 
attuu vuo ittainen kuunkatselujuhlan ai

ka jolloin yödään ja juodaan punai en 
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vaahteran alla lyhtyjen loisteessa, ja kat
sellaan täysikuuta. 

Acer sieboldii - sirovaahtera, fager
lönn , kohauchiwa kaede 
Ko = pienj : pikkusu1kav iuhkavaahtera. 
Sirovaahtera ei ole sen pienempi kuin 
hokkaidonvaahterakaan; kjrjall isuuden 
peru tella n. 10 m korkea, kun hokkai
donvaahtera on 5-10 m (Hayashj ym . 
1986, s. 426-436), mutta kasvutapa lie
nee sirompi. Toinen nimj on itaya meiget
su, el i ananmukaisesti pärekatto-kjrkas
kuu . 

Acer nikoense - nikonvaahtera , nikko
lönn, megusuri no ki 
Me = silmä, kusuri = lääke: silmälääk
keen puu. Toinen nimi on ehooja no ki, 
joka tarkoittanee pitkän iän puuta. Suo
malainen nimi lienee Cajanderin perua; 
hän kutsui s itä nimellä ikon vaahtera. 

ARALIACEAE- araliaka vit ukogika 

Aralia elata - piikkiaral ia , pirunkeppi, 
parkaralia taranoki 
Muinai korea a piikkiaraliaa on kutsut
tu nimellä tur-hup-nam. Nam tarkoittaa 
puuta, mutta muuten nimen merkitys ei 
ole elvillä. Joka tapauk essa nimen alku 
on iirtynyt japanin kieleen, muuttuen 
taraksi. iin Koreas a kuin Japani akin 
piikkiaralian nuoria versoja on syöty mm. 
keitoi a ja rempurana. Tä ä miete sä 
Fukat u kut uu itä villivihannesten, tai 
japanj(aj ittain oikea taan vuoriv ihan
ne ten kuninkaak i (Fukat u ym. 1985, s. 
79-82). 

CELASTRACEAE- kela kasvit, 
nishikigika 

Euonymus alatus - palle orvarin
pen a vingad benved nishikigi 

ishiki = brokadi, gi =puu: brokadipuu. 



34 

Euonymus hamiltonianus- tokion
sorvarinpensas, tokyobenved, mayumi 
Ma = oikea, yumi =jousi: oikea jousi. 

Euonymus planipes - kirsikkasorvarin
pensas, körsbärsbenved, ootsuribana 
Oo(kii) = iso, tsuru = riippua, hana = 
kukka: iso riippukukka. 

Euonymusfortunei- suikerosorvarin
pensas, klätterbenved, tsuru masaki 
Tsuru = köynnellä, masa = oikea, ki = 
puu : köyntelevä oikea puu. 

Celastrus orbiculatus- japaninkelas
köynnös, japansk träddödare, tsuru ume
modoki 
Ume = luumu, modoku =matkia: köynte
levä luumuntapainen. 

Tripterygium regelii - siipiköynnös, 
kurozuru 
Kuro(i) =musta: mustaköynnös. 

OLEACEAE- öljypuukasvit, 
mokuseika 

Fraxinus mandshurica - mantsurian
saarni, yachidamo 
Tamo on nimi, jota käytetään saamista, 
mutta aikaisemmin myös jalavista, erityi
sesti Ulmus davidianasta, sekä Hydran
gea paniculatasta. Niitä on ollut helppo 
taivuttaa (tameru) niiden murtumatta. Ya 
= laakso, chi = maa: laaksomaan saami. 
Yachi-attribuutti liittyy yleensä alaviliaja 
kosteilla paikoilla kasvavien puiden ni
meen. Puuta kutsutaan myös nimellä aka
tamo, punasaarni, johtuen sen punerta
vasta puuaineksesta, erotukseksi aoda
mosta, "sinisaarnesta" (F. lanuginosa ja 
F . longicuspis), joiden leikatun oksan sa
notaan värjäävän veden siniseksi , ja shi
rotamosta , "valkosaarnesta" (F. japoni
ca), jonka puuaine on valkeaa (Fukatsu 
1990, s. 96-98). 
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Syringa reticulata -likusterisyreeni, 
ligustersyren, hashidoi 
Fukatsu arvelee nimen tulleen siitä, että 
puun oksien kärkiin (hashi) kerääntyy 
(tsudou) paljon valkoisia kukkia, ja 
hashitsudoi, kärkikerääntymä olisi sitten 
lyhentynyt muotoon hashidoi. Puuta kut
sutaan myös nimellä kintsukubane, eli 
kullalla silatut siivet. imi viittaa kaunii
siin tuoksuviin kukkiin, jotka ovat kuin 
kultainen lintuparvi oksilla. Kun puuta 
polttaa, se poksahtelee ja rätisee, minkä 
johdosta ainut ovat kutsuneet sitä nimellä 
itak-rui-kur, eli jutteleva jumala, sekä 
pushini, eli suhiseva puu. Hokkaidoa 
asuttamaan saapuneet japanilaiset omak
suivat nimen muunnetussa muodossa do
sunara. Nara tarkoittaa tammeaja viittaa 
siihen, että likusterisyreenin kuivuneet 
polttopuuksi käytettävät oksat muistutta
vat ulkonäöltään tammen oksia. Likuste
risyreenistä on eri puolilla Japania käytet
ty myös nimiä sawakaba, kosteikkokoi
vu, yachikaba , laaksokoivu , ja yachiza
kura, laaksokirsikka. Kaikki nämä nimet 
viittaavat kosteisiin kasvupaikkoihin se
kä siihen, että kuorta voi irrottaa ja käyt
tää kuten koivuilla ja kirsikoilla (Fukatsu 
1985, s. 28-30). 
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Monikäynöinen tamarindipuu 

Sinikka Piippo 

Piippo, S. 1993: Monikäynöinen tamarindipuu . (On the manifold use ofTamarind.) 
- Sorbifolia 24( 1):35-42. 

Tamarindus indica is a tree native to Africa, but widely cultivated and used in diverse 
way in the ubtropics and tropics. It i used in beverages, syrup , alry and sweet 
sauces, in currys, chutneys, marenade , and as medicine mainly on account of its 
laxative properties. The tamarind seed kemel is u ed in textile sizing and a a gelling 
agent in foods and indu try. The tree are grown for omament and the wood i u ed 
in curving . 

Sinikka Piippo, Kasvi museo, Luonnontieteellinen keskusmuseo, PL 47, 000 14 Helsin
gin yliopisto 

Tutu tuin tamarindeihin ensimmä tä ker
taa vuonna 1988 Jordanjassa ollessani 
o tama a ikäläi e ä myymälä ä pu
ri tettuja taateleita. ähde ään pakettini 
kaupan orm taja kysyi (jesinkö minä, mi
tä olin o tamas a. Mies el itti pakkauk-
en i ältävän ka via, jo ta saatiin erin

omai ta muslimien paastonajan juomaa. 
0 tin pakkauksen elityk e tä huolimatta 
ja si ältö osoittautuikin mitä erinomai
simmak i ka tikemausteeks i. Seuraavan 
kerran onni tuin löytämään tamarindeja 
va ta Meksiko ta, jossa ruitä on toreilla 
tarjolla palkoina. Ikävä kyllä palot usein 
kuhi evat kuoriai ia . 

Tamarindipuu (Tamarindus indica) 
kuuluu palkoka veihin (Cae alpinia
ceae). Ka vi aanaa ka vaa jopa 25-30-
metri ek i mutta yleen ä e Jaa noin 
kymmenen metrin korkuisek i ( agy & 
Shaw 1980). Puu on ainavihanta, latvu to 
on tiivi ja pyöreä kuori harmahtava, 
lehdet vuorottai et, noin 15 cm:n pitui et, 
ja nii ä on 10-20 paria va takkai ia 1-
2.5 cm pitkiä lehdyköitä joilla on epämu
kai e ti pyöri tynyt tyvi ja pyöri tynyt 
ehjäreunainen kärki (kuva 1 ). Yök i leh
det painuvat kokoon ( agy & Shaw 

1980, Grieve 1992). Kukat ovat melko 
pieninä terttuina. Yk ittäinen kukka on 
2-3 cm halkaisijaltaan, keltainen ja puna
raitainen (Martin 1984, Miller & Morris 
1988). 

Tamarindipuu on hida ka vuinen. Sie
menestä ka vatettae a ke tää noin 6-12 
vuotta ennenkuin e tuottaa atoa ( agy 
& Shaw 1980 Martin 1984). Se aattaa 
kuitenkin elää 200-vuotiaak i. Palot on 
melko helppo tunnistaa ne kerran nähty
ään huolimatta niiden suuresta koon ja 
muodon vaihtelu ta (kuva 2). e ovat 
avautumattorrua, nuorina vaaleanvihrei
tä kyp inä aaleanru keita ja karheapin
tai ia monenmuotoi ia, yleen ä hieman 
käyriä 2.5-17.5 cm pitkiä ja noin 2.5 cm 
leveitä ja ne i ä1 tävät 1- 12 iementä 
( agy & Shaw 1980 Miller & Morri 
1988, Grieve 1992). Siemenet ovat pitku
lai ia ja litteitä, ka tanjanru keita , n. 10-
17 mm pitkiä ja 0.4 mm pak uja, kiiltävän 
ja ileän kuoren peittämiä ja ne ovat 
tumman ja tahmai en hedelmälihan ym
päröinuä. iemeniä ja hedelmälihaa 
( Tamarindu pulp 'Tamarindorum 
pulpa , 'Pulpa tamarindorum ''Tama
rindenmu '· agy & Shaw 1980, Braun 
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& Frohne 1987, Bärtels 1989, Nathan & 
Chee 1990, Grieve 1992) pitää koossa 
muutama vahva säie. 

Historia 

Tamarin.dus in.dica on sukunsa a inoa 
edustaja. Se on luultavimmin koto isin 
trooppisesta Afrikasta, joidenkin mukaan 
Aasiasta, mutta se on viety Intiaan jo 
esihistoriallisena aikana (Nagy & Shaw 
1980, Martin 1984, Miller & Morris 
1988, Bärte ls 1989, Rocas 1990). Sitä 
mainitaan viljellyn Intiassa jo ensimmäi
sellä vuosisadalla jKr. (S ingh & Ahmed 
1989). Egyptiläiset ja kreikkalaiset tunsi
vat tamarindipuun jo 400-luvulla eKr. 
(Nagy & Shaw 1980, ks. myös Kerharo 
1970). Eurooppaan se kulkeutui 1500-lu
vulla, missä sitä arvostettiin ulostuslääk
keenä (Kerharo 1970, ks. myös Hill 
1952). Espanjalaiset veivät puun Amerik
kaan (Cabrera 1975). Monet uskovat kas
vin intialaiseen alkuperään, ja sitä on 
kutsuttukin " intialaiseksi taateliksi" (Pij
pers ym. 1986, ks. myös Miller & Morris 
1988, Bärtels 1989, Das ler & Heitmann 
1991), tai toi sinaan "hapantaateliksi" 
(Benk 1971 , Dassler & Heitmann 1991 ). 

"Tamarindi "-nimi tulee arabialaise ta 
sanasta " tamr", joka tarkoittaa kypsää ja 
kuivaa taatelia, ja persialaisesta sanasta 
"Hind", joka viittaa Indus-jokeen ( agy 
& Shaw 1980). Nimi saattaa myös juon
tua intia laise ta sanasta " thamar", hedel
mä. imet, joilla tamarindusta nykyään 
useimmiten tapaa, ovat tamarin , tamarin
do, tamarindier tai imli. 

Esiintyminen 

Vaikka tamarindipuu onkotoi in Afrikan 
trooppisten kesäsateiden alueelta kuivil
la savanneilta (Bärtels 1989), sitä viljel
lään nykyään lähes koko tropiikis a, mm. 
Afrika sa, Kaakkois-Aas iassa (Jaava, Fi
lippiinit, Thaimaa, Kamputsea, Viet
nam) , Egypti sä, Lähi-Idä ä , Intiassa 
Pa'kistani a, Sri Lanka a, Banglade -
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Kuva 1. Tamarindipuun lehdyköi tä. Kew Garden, 
Lontoo 7.6.1992. - aiokuvat Sinikka Piippo. 

Fig. 1. Tamarindus indica. Kew Garden, London. 
- Photograph Sinikka Piippo. 

hi sa Burmas a, Mek iko a, Bra ilia -
sa, Länsi-Intia a ja Etelä-Floridassa 
(Hedrick 1972, Benero ym . 1974 Cabre
ra 1975 agy & Shaw 1980, Miller & 
Morri 1988 Cavalcante 1988, Hedberg 
& Edward 1989, Piper 1989 Singh & 
Ahmed 1989, Da ler & Heitmann 1991 
Grieve 1992). Se kylväytyy it e met iin 
ja joutomaille (Singh & Ahmed 1989). 

Ka i opeutuu hyvin monentai iin 
olo uhtei iin , tarvit ee vain vähän vettä, 
mutta e lvi ty h vin ko tea akin ( a
gy & Shaw 1980 Martin 19 4, Miller & 
Morris 1988). Se kuitenkin vaatii lämpi
män ilmanalan. Ka via Ii ätään yleen ä 
iemeni tä (Schery 197 _ Martin 1984) 

mutta jo ku myö ka vu lli e ti pi tok
kai sta tai ok a tamalla (Tana ombun 
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198 1, Martin 1984). Kasvista aadaan 
yksi sato vuodessa ja yksi puu tuottaa n. 
200 kg palkoja ( agy & Shaw 1980, 
Martin 1984). Palot on kerättävä puista 
kä in, mutta joistakin puista ne vari evat 
ala ravi telemalla. Palkoihin iskeytyvä 
home ja lukemattomat palkoja ja koko 
puuta ravinnokseen käyttävät hyöntei et 
ovat uuri ongelma (Martin 1984 Singh 
& Ahmed 1989). Enitenkasv ia viljellään 
ja käytetään Intias a (Kerharo 1970, Mar
tin 1984, Cavalcante 1988 , Bärtels 1989). 

Käyttö 

Tamarindipuu on hyvin monikäyttöinen. 
Tunnetuinta on palkojen i ältämän he
delmämallon käyttö. Tahna on erikoi en 
makui ta, happamen makeaa. Se i ältää 
12-35 % invertti okeria, eri hedelmähap
poja kuten itruuna- , viini- ( 10-12 %) 
omena-, ok aali- ja meripihkahappoa 
pektiiniä, erinäin run aa ti kaliumia kal
siumia ja fo foria, paljon rautaa, uuria 
määriä nia iinia riboflaviiniaja tiamiinia 
(Benk 1971 , Ha an & Ijaz 1972, Martin 
1984 Braun & Frohne 1987 Da sler & 
Heitman 1991 , Grieve 1992 k . myö 
Balogun & Fetuga 1986). A- ja C-vita
miinia on hyvin vähän. Hedelmäliha a 
mainitaan olevan 283 kcal/100 g (Pruthi 
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Kuva 2 . Erikokoisia ja 
-muotoi ta tamarindipal
koja. Jukatan, Merida, 
Meksiko 31. 12.1991 

Fig. 2. Tamarind pods of 
various sizes and shape . 
Jukatan, Merida, Mex
ico. 

1979). Tamarindin palkojen ves tpttm
suu on alhaisempi kuin minkään muun 
hedelmän ja ilmei e ti sen vuoksi niiden 
valkuaisaine-, hiilihydraatti- ja kiven
näisainepitoi uu painoyk ikköä kohti on 
korkein (Schery 1972 agy & Shaw 
1980). Vain puolikuivissa taateleissa on 
yhtä paljon hiilihydraatteja. Tamarindi 
on myö kaiki ta hedelmi tä happoi in 
happopitoi uuden aihdelles a l2.2:sta 
23.8 o/o :iin. Tamarindin makua pidetään 
virki tävämpänä kuin minkään itru he
delmän. Hedelmi ä harvinai ta viini
happoa on tamarindi a run aa ti (Hasan 
& Ijaz 1972, agy & Shaw 1980, Caval
cante 1988). Viinihappo yntetisoituu va
lo a lehdis ä, joi ta e kulkeutuu kuk
kiin ja hedelmiin. 

Hedelmämaitoa käytetään ekä ravin
tona, lääkkeenä, ruokien mau teena että 
virvoitu aineena (kuva 3). Raa 'at palot 
voidaan e im. keiuää rii in, kalan tai li
han kera ( agy & Shaw 1980). Paljon 
ylei emmin kyp i tä paloi ta va lm i te
taan make i ia marmeladia, virvoitusjuo
mia , orbetteja ka tikkeita (e im . Wor
ce ter hiren ka tike ja barbecue-ka tik
keet), muhennok ia, lihaliemiä, currya, 
marinadeja ja ket uppeja (Pruthi 1979, 
Martin 1984, Stuart 1984 Miller & Mor
ri 1988, Bärtel 1989 Piper 1989). He-
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delmämaltoa voidaan suoJata tai sokeroi
da, mistä määräytyy sen käyttö joko ma
keisiin tai suolaisiin ruokiin. Jos onnistuu 
löytämään tamarindia palkoina, sitkasta 
tahnaa voi pyörittää sokerissa ja valmis
taa näin itse makeisia. Yleensä ainakin 
Aasiassa tamarindia myydään muoviin 
käärittyinä kappaleina tai isoina kakkui 
na. Aasiassa tamarindia arvostetaan yhtä 
hyvänä ravintona kuin taateleita ja vii
kunoita (Nagy & Shaw 1980). 

Arabimaissa varsinkin raskaana olevat 
naiset mielellään pureksivat hedeJmätah
naa sellaisenaan, ja happamien ruokien 
nauttimista onkin siellä pidetty raskauden 
ensimmäisinä merkkeinä (Miller & Mor
ris 1988). Myös Curacaossa paikalliset 
asukkaat syövät hedelmämaitoa sellaise
naan (Hedrick 1972). Intiassa ja varsin
kin Etelä-Intiassa tamarindin hedelmä
maito on hyvin arvostettu ruoan mauste, 
etenkin curryssa ja chutneyssä (Hedrick 
1972, Grieve 1992). Intiassa hedelmistä 
tehdään myös olutta (Hedrick 1972). 
Länsi-Intian saaristossa tamarindia käy
tetään suola- ja säilykekalan mausteena 
(Hedrick 1972, Grieve 1981). Myös Fi
lippiinien erikoisuus on kala tamarindi
kastikkeessa (Piper 1989). 

Länsi-Intian saaristossa hedelmämaito 
yleensä keitetään sokerin kera. Syntynyt 
sekoitus, tamarindisiirappi, on ollut tär
keä tuote kaupassa jo vuodesta 1915 läh
tien (Hedrick 1972, Nagy & Shaw 1980). 
Siirapin valmistus ei ole kovin helppoa 
hedelmämallon tahmaisuuden vuoksi, ja 
erilaisia menetelmiä on yritettykin kehit
tää mallon saamiseksi kuorista irti. Val
mis siirappi sisältää n. 20-24 % tamarin
dia (Nagy & Shaw 1980). Siirappi säilyy 
jääkaapissa melko kauan, ja siitä saa vettä 
lisäämällä virkistävää, viilentävää ja ja
noa sammuuavaa juomaa, joka nykyään 
tunnetaan myös Italiassa ja Saksassa 
(Kerharo 1970, Benk 197 1, Pijpers ym. 
1986, Miller & Morris 1988). Länsi-Inti
an saaristossa ja Amerikan trooppisissa 
maissa kasvin tärkein käyttötapa ovat 
juomat (Schery 1972, Nagy & Shaw 
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1980). Puerto Ricossa tamarindista val
mistetaan erikseen tai yhdessä annonan 
kanssa virvoitusjuomia (Benero ym. 
1974, ks. myös Pittier 1978). Intiassa 
valmistetaan hillomaista tamarindimehu
tiivistettä (Nagy & Shaw 1980). Kasvista 
tehdään myös viiniä ja paloviinaa (Benk 
1971). Tamarindin sisältämä pektiini on 
hyvälaatuista, ja se akkauttaa tuotteet, 
myös mehut, hillomaisiksi. Se kuitenkin 
liukenee helposti kuumaan veteen (Pruthi 
1979). Nykyään tamarindia käytetäänkin 
hillojen , hyytelöiden ja jäätelöiden val
mistukseen ( agy & Shaw 1980). 

"Tamarinduspulp" on ollut vuosi atoja 
tunnettu rohdos. Yhä vieläkin e on viral
linen lääke brittiJäi e ä amerikkalaise -
saja monen muunkin maan farmakopea -
sa ( agy & Shaw 1980). Tunnetuinta eri 
puolilla maapalloa on kasvin hedelmä
mallon käyttö urnmetuksessa (Hedrick 
1972, Cabrera 1975 Pittier 1978, Pruthi 
1979, Frohne & Jensen 1985 Braun & 
Frohne 1987, MiJler & Morri 1988, Ro
cas 1990, Grieve 1992). Kaliumbitart
raattia pidetään tamarindin lak atiivisena 
ainesosana (Cabrera 1975). Braunin ja 
Frohnen ( 1987) mukaan tamarindisoseen 
ulostava vaikutu perustuu siihen, että se 
lisää osmootti e ti ra innonjuok evuutta 
suolessa. Tamarindi o e opii ekä 
akuuttiin että krooni een ummetuk een 
mietona rohtona. Sennanlehdistäja tama
rindisoseesta on aiemmin tehty iirappia 
(Braun & Frohne 1987 Miller & Morris 
1988). ykyään tamarindi o e on ulos
tu lääkkeiden aineo a u eimmiten yhde -
sä viikunan tai antraglykosidivalmistei
den kan a (Braun & Frohne 1987). In
tias a, Lähi-Idä ä ja Etelä-Amerika a 
palkoja on kä tetty myö punatautiin 
(Cabrera 1975, Miller & Morri 1988 
Piper 1989, Grieve 1992). 

Tamarindi ta teht juoma opii nautit
tavaksi kuumetiloi aja iitä valrni tettu 
ruoka toipila aihee a (Grie e 1992). 
Hedelmää on pidetty h ödylLi enä myö 
virt atie ai oi a mm. Län i-Intian aa
ri to a (Kerharo 1970 Cabrera 1975 
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Kuva 3. Tamarindi ta saatavia tuotteita. Fig. 3. Tamarind pod and ome of their products. 

Grieve 1992). Jotkut ovat yhdi täneet ta
mari.ndin runsaan käytön Etelä-Intia sa 
ikäläi een alhai een virtsakivipro ent

tiin (k . mm. Gra e ym. 1987). Joidenkin 
kokeet ovat tätä tukeneetkin, mutta Singh 
ym. ( 1987) kumoavat tulokset. Heidän 
mukaansa tamarindi ei lisää virtsaneritys
tä . 

Tamarindilla on karkotettu suoli ta
matoja (Cabrera 1975, Miller & Morri 
1988). Palkojen i ältö on keitetty vede -
ä ja eo on jätetty yöksi hautumaan ja 

aamullajuotu en immäi eksi tyhjään vat
saan. Hedelmiä käytetään myö pahoin
vointiin ja alentamaan vat an happoi uut
ta (Miller & Morri 1988). Tamarindi on 
tunnettu myö peräpukamien mak avai
vojen y kän, kurkkukivun ammak en 
ja kuukauti kipujen hoido a (Kerharo 
1970 Miller & Morri 1988, Grieve 
1992). Mauritiuk ella kreolit sekoittavat 
hedelmälihaa uolaan ja käyttävät eo ta 
reumati milinimenttinä (Grieve 1992). 

Intian ka vilääkinnässä hedelmistä teh
dään jopa ilmävettä (Miller & Morri 
1988). Perintei en intialaisen (ayurveda) 
lääk.intäjärje telmän mukaan kasvi on 
matoja häätävä, virki tävä , kurkkukipua 
parantava, sydäntä virki tävä, haavoja 
parantava, ruoan ulatusta ja sapen toi
mintaa elvyttävä, ulo tava ja joopottelun 
haittoja korjaava (Pruthi 1979). Maini
taanpa ka via Afrika a käytetyn jopa 
lepran ja yfilik en hoitoon (Kerharo 
1970). Mallon on havaittu ehkäi evän 
myö monien ienilajien itiöiden itämis
tä ar inkin Fusarium oxysporuksen ja 
Trichophyton mentagrophyteksen (Gue
rin & Revei llere 1984). 

Län i-Afrika a paikalli et a ukkaat 
käyttävät hedelmiä uohennahan ja kä i
työtuotteiden ärjäyk een Hasan & Ijaz 
1972). Kuivattua hedelmämaitoa käyte
tään me inki- ja kuparie ineiden kiillot
tami een (Piper 1989 Singh & Ahmed 
1989). 
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Siemeniä syödään paahdettuina tai 
maido sa keitettyinä ja niitä jauhetaan 
jauhoksi kovan siemenkuoren poiston 
jälkeen (Martin 1984, Miller & Morris 
1988, Piper 1989, Dass ler & Heitmann 
199 1). Intia sa köyhät purek ivat s ieme
niä halpana virkistysaineena (Miller & 
Morris 1988). Lähi-Idässä ja Intiassa sie
meniä jauhetaan laastareiksi paiseille ja 
tulehtuneille haavoille. Siemeni sä on 
30 % ulkokuorta ja 70 % endo permiä, 
siemenytimessä 17 % valkuaisainetta ja 
65 % äikeettömiä hiilihydraatteja (Prut
hi 1979). Siementen polysakkaridit muo
dostavat hyytelön minkä tahansa sokerin 
kanssa pH: sta riippumatta (Ha an & Ijaz 
1972, Lawrence 1976, agy & Shaw 
1980, Gidley ym. 1991). Muut hedelmä
pektiinit sen sijaan muodo tavat hyyte
löitä vain happamessa ympäri stös ä. 

Tamarindin siemenet ovat pitkään ol
leet ivutuote, jolla ei teolli suudessa ole 
sanottavasti ollut käyttöä, mutta jota on 
pa ljon tutkittu hyötykäytön löytämi eksi 
(Gidley ym. 1991 ). ykyään n. 3 000 tn 
tamarindin siemenjauhetta käytetään 
vuosittain Intian juuttiteolli suudessa 
juuttilangan ja puuvillalankojen jäyki stä
mi een (ks. Hasan & Ijaz 1972, Pruthi 
1979, Ghosh & Kundu 1980 , agy & 
Shaw 1980, Gidley ym. 1991 ). Jäyk istä
minen parantaa langan laatua ja auttaa 
si tä kestämään painetta, vetoaja hiomi ta 
kutomi en aikana. Muita käyttöjä ovat 
siemenjauheen käyttö kumilateksissa 
vaahdottavana aineena ja pektiinin kor
vikkeena (Pruthi 1979). Siemen i tä saa
tava kumi sopii ruokien ao tami een, 
tabi loimi een ja hyytelöimiseen (Law

rence 1973, 1976, Miller & Morri 1988 
Gidley ym . 1991). Var inkin Japanis a 
tamarindin siemenydinjauhe on a llittu 
ruoan li säa ine. Japanissa on havaittu ie
mengeelin Ii äämisen jäädytettyihin jäl
kiruokiin li säävän niiden kestävyyttä 
lämpötilojen muutoksia vastaan, hidasta
van tuotteen kuivurnista ja tä ll a isten va l
misteiden su lavan miellyttävä ti uu sa 
(l;awrence 1976). Jau he tta käytetään 
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mm. jäätelöis ä, mehujää sä ja orbeteis
sa. Ravintoteolli uuden Ii äksi jauhe tta 
käytetään mm. rakennu -, muovi - ja nah
kateolli uude a (k . Ha an & Ijaz 1972, 
Lawrence 1976). Tamarindin iemenkuo
re a on paljon leukoantosyanideja , joita 
voidaan eristää etanolilla. Emäk isessä 
ympäristössä leukoanto yanidit muodos
tavat hyytelöitä forma ldehydin kans aja 
opivat näi n joidenkin muovien valmis

tuk een. Siemenkuorta käytetään myös 
ideaineena vaneriteolli uudes a. 

Siementen käyttöä karjanrehun Ii änä 
on myö tutkittu ja havaittu karjan kasva
van illä normaali ti (Reddy & Reddy 
1978, k . myö Balogun & Fetuga 1986). 

Lehtiä ja kukkia , amoin kuin hedel
miä, on käytetty atoja vuo ia villan ja 
silkin värjäämi een (Ha an & Ijaz 1972, 
Singh & Ahmed 1989, Miller & Morris 
1988, ks. myö Grieve 1992). lntias a 
lehtiuutetta, jo ku myö kukkauutetta, 
pidetään hyvin tehokkaana rohtona en 
diureetti ten anti epti tenja Ia ten mato
ja torjuvien ominai uuk ien vuok i (Ha
san & Ijaz 1972 Pruthi 1979, Piper 1989, 
Grieve 1992). Jotkut pitävät lehtiä hyön
te i iä tappavina (Kerharo 1970). uori ta 
lehdi tä Uo ku myö kuki ta) tehdään 
Kamput ea a ja Intia a kipeytyneiden 
silmien ja haavojen haudetta. Lehtiä 
kukkia ja taimia yödään ihanneksena 
salaateis a keitoi aja curry a ( agy & 
Shaw 1980 Miller & Morri 1988). 

Puuaines on erittäin kovaa ja iitä teh
dään mm. pyöriä (Ha an & ljaz 1972). 
Joidenkin miele tä hyöntei et i keytyvät 
helpo ti tamarindipuuhun. minkä vuok i 
e ei opi i talonrakennuk een (Ha an & 

Ijaz 1982). Toi ten miele tä puu on kes
tävää termiittejäkin a taan; kaappeja ja 
vei tok ia puu ta tiedetään tehtävänkin 
(Miller & Morri 19 8). Puu ta aadaan 
hyvää hiiltä ruutiin ( iller & Morri 
1988, Grieve 1992). Jaa alla kuore ta 
tehdään mu tetta (Piper 1989). 

Intia a rungon kuorellekin on löyty
nyt lääkekäyttöä. . 50 g tuoretta kuorta 
päivä ä yhde ä Ficu re/igiosan kuoren 



SORBIFOLIA 24(1) 1993 

kera otetaan kuukautiskipuihin (Ghosh 
1987). Paikallisesti Intiassa kuorta käyte
tään myös halvauksissa ja haavojen pa
rantamiseen, kuoren tuhkaa tippuriin 
(Pruthi 1979). Myös astma- ja reumatis
milääkkeenä kuori mainitaan (Miller & 
Morris 1988). Intiassa Tamil adun pai
kalli set heimot käyttävät tamarindipuun 
juuren kuorta saadakseen aikaan kesken
menon (Lakshmanan & arayanan 
1990). 

Senegalissa, Egyptissä, Arabiassa ja 
Intiassa tamarindipuuta kasvatetaan talo
jen etupihoilla koristeena ja varjopuuna 
(Hedri ck 1972, Piper 1989, Rocas 1990). 
Puu s ietää saasteita, minkä vuoksi sitä 
käytetään Aasiassa puistoi ssa ja vilkaslii
kenteisten katujen varsi ll a. Nykyään ta
marindipuuta pidetään arvokkaana eroo
siolta suojaavana kasvina Afrikassa (ks. 
Hedberg & Edwards 1989), va ikka se ei 
sidokaan typpeä maata parantamaan 
(Kessel ym. 1988). 

Thaimaassa tamarindipuuhun liitetään 
myös uskomuk ia: puun oksat ovat sitkei
tä, ja ajatellaan, että raha pysyy "sitkeäs
ti" henkilöllä, jolla on pihall aan " itke itä" 
puita (Piper 1989). Siemenet ovat kupa
rinruskeita, ja koska kuparilla uskotaan 
olevan maagisia om inaisuuksia, siemen
ten kanniskelun u kotaan uojelevan 
veit iltäja luodeilta. 
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Ruotsin dendrologien toiminnasta 

Föreningen för Dendrologi och Parkvård, kuten 
naapurimaamme dendrologian seuran virallinen 
nimi kuuluu, yllätti jo helmikuun alkupuolella 
ilmestyneellä vuosikirjallaan 1992 (vsk. 72!). Si
sältö jakautuu useisiin asiakokonaisuuksiin, joi -
ta dendrologian aihepiiriin kuuluvat kirjoituk et 
mm. tairnihinnastoi ta historialli ena lähdeai
nei tona (Ahrland), luettelonomai e ti Ruotsi a 
aatavilla olevista koivui ta (Lorentzon), marja

omenapen aasta (Bengtson), tuhkapen ai ta 
(Flinck ja Hylmö) sekä vaahteroista ja ruusuista 
(Merker). Mukana ovat myös selo tuk et heidän 
viimesyksyi e tä Hollannin matkastaan ja kan-
ainvälisen Garden Hi tory Societyn Ruotsin 

matka ta. Hi toriallisiin puistoihin on ruotsalai-
illa dendrologeilla vahva harrastus ja vuosikir

jassa on mm. mielenkiintoinen kirjoitu puutarha
arkeologiasta Pompeijissa (Gunnars on). Run
saåsti on myö kirja elostuk ia, jotka taa omas a 

lehdessämme loistavat enimmäkseen poi saolol
laan . 

Sorbifolian toimituksen aaman 'Arbetsprog
ram 1993' mukaan tämän vuoden ohjelmaan kuu
luu u eita retkiä ja puistokävelyitä Ruot i sa sekä 
ulkomaanmatka Unkariin, ääriin ja Itävaltaan 
9.-18.9., llima 9 200 Skr. Ruot in matkoja on 
kak i: 21 .-23.5. Mull jön ympäri töön (Ryfor , 
Gunnebo, Tjolöholm, äs) ja 27.- 29.8. ärrnlan
tiin. Puistokävelyidea kohteita ovat Tukholman 
Waldemarsudden 1.6., ackan Stora yckelvi
ken 9.6. ja Brunsviken 7.9. Syk yllä on perintei
nen teemapäivä,jonka aiheena on nyt tammi , ekä 
kesän retkien ku ien kat etuilta Retki tä kiinnos
tuneet voivat ottaa yhteyttä allekirjoittanee een , 
jolta aa tarkempia tieLOja (puh. 90-70 5347). 
Mukaan haluaville mui tutettakoon, että tapahtu
miin vaaditaan ennakkoilmoinautuminen, yleen-
ä ennen huhtikuun alkua.- Penui Alanko 
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Kunnostustyöt Tammistan arboretumissa helmikuussa 1993 

Heikki Kiuru 

Kemian professori Gustaf Komppa pe
rusti vuonna 1919 arboretumin Tammis
toon Karjalohjalle. Se oli parhaimmillaan 
Suomen runsaslajisimpia puu- ja pensa -
kokoelmia. 

Runsaat parikymmentä vuotta sitten 
Dendrologian Seura alkoi talkoilla kun
nostaa arboretumia. Kompan istuttamia 
puita ja pensaita raivattiin esiin ryteikön 
seasta. Helmikuussa 1993 kävimme Pent
ti Alangon kanssa suunnittelemassa hoi
totöitä ja merkitsimme kaadettavia puita. 
Osa poi tettavista puista oli merkitty jo 
viimevuotisten talkoiden yhteydes ä. 
Tarkkuutta vaativa kookkaiden puiden 
kaato annettiin Rajamäen metsäoppilai
toksen metsurikurssin tehtäväksi. 

Aloitimme hoitotyöt 8. helmikuuta 
1993. Samalla oppilaat tutustuivat harvi 
nai iin puulajeihin. Tammistan täy ihoi
tolaan oli työntekijöille järjestetty maitta
va ruokailu. 

Korkealle kar iutuneita dougla kuu-
ia, pihtoja makedonianmäntyjäja emb

roja ei enää voitu auttaa harvennuk illa. 
Korkeiden ja ylitiheiden havupuuryhmi
en ympärille tehtiin kuitenkin tilaa. Yh-

Kuva l. Tammistan ar
boretumi ta kaadettiin 
pääa iassa tavallisia kuu-
ia ja koivuja. Kuvan 

kuusi kaaderLiin varjosta
masta uuna tammea ja 
makedonianmäntyä. -
Valokuva Heikki Kiuru. 

teen kasvaneiden latvussiluettien rikko
minen olisi vain tuonut esii.n rumiksi kar
siutuneita puita ja lisännyt enti sestään 
myrskytuhojen vaaraa. Nytkin alueella 
makasi useita kaatuneita havupuita. Ar
boretumin pienehkön pinta-alan vuoksi 
lähes kaikki lajikohtaiset metsiköt koos
tuvat melkeinpä pelkästään reunavyö
hykkeestä, joka pitäisi varsinkin kauan 
ti.heänä kehittyneillä kuvioilla käsitellä 
varovasti. 

Arboretumin lehtipuut olivat säästy
neet havupuita paremmin uoranaisilta 
myrskytuhoilta. Joitakin lehtipuita oli 
kuitenkin romahtanut !ahon vuoksi. Yli
tiheys ei vaivaa Tammistan lehtipuita sa
malla tavoin kui.n douglaskuu ia, pihtoja 
tai mäntyjä. Suuret kokoerot eri lehtipuu
lajien välillä ovat vähentäneet ylitihey
den haittoja. Osa Juontai illa levinnei-
yysalueillaan kookkaiksi puiksi kasva

vista lajei ta jää Suomes a pensaiksi . 
Suurika vui et havupuut en sijaan 

ovat samaa tahtia pyrkineet valoa kohti, 
ja tila on loppuma a kaikilta . Luontai
nen harveneminen on vähäistä. Tilannet
ta on auttanut tuijien , marjakuusten ja 
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hemlokkien jääminen mataliksi ja niiden 
viihtyminen varjossa. 

Kunnostu hakkuissa keskityttiin Koru
pan istuttamia puita pahiten haittaavien 
kookkaiden puiden poistamiseen. Ratkai
sut tehtiin latvustasolla. Pääasiassa kaa
dettiin suuria koivuja ja kuusia (kuva 1 ). 
Matalampi puusto ja pensasto jätettiin 
odottamaan Dendrologian Seuran talkoo
laisia. Pahin ryteikkö olikin jo parinkym
menen vuoden aikana ehditty raivata. 

Vuo irenkaista voitiin laskea kaadettu
jen puiden kasvaneen suuriksi va ta 
Kompan ajan jälkeen. Paikoitellen har
vennettiin nuorehkoja ulkomaisia havu
puita. Esimerkiksi huvimajan viere tä 
kaadettiin liian tiheässä kasvavia sembra
ja makedonianmäntyjä. 

Suurilatvaisten kuusien ja koivujen 
poistaminen muuta puustoa vahingoitta
matta edellytti kaatamista metrin tark
kuudella oikeaan suuntaan. Huolimaton 
työ oli i helposti aiheuttanut enemmän 

Polypropeenimuovista valmistettu 
lieriömäinen taimisuoja kaikille 
havu- ja lehtipuille. 
"Minikasvihuone" taimille 
- lisää merkittävästi 
taimien kasvua. 
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tuhoa kuin hyötyä. Runsaa ti työtä teetti 
konkelossa nojaavien kookkaiden puiden 
kaato. 

Jättituijaryhmän ea ta kaadettiin 
kookkaat kuu et, joi tao a oli lahovikai
sia. Kuusten jättäminen ka vamaan olisi 
haitannut jättituijien kehity tä. Lisäksi 
kuusien kaataminen yhä korkeammaksi 
kasvavien jättituijien jouko ta tuli i vuo
sien mittaan vaikeammak i koska jäävä 
puusto vahingoittui i helpommin kuin 
nyt. Jättituijaryhmän viereiset kookkaat 
kuu et jätettiin tarkoituk elia uojak i. 
Samoin tuijien jouko a ka vava tavalli
nen mänty varjo taa opiva ti arkoja pui
ta. 

Ja1opähkinät oli at jäämä ä nopea ti 
kasvavan kookkaan koivun varjoon. Koi
vun poistamisella aatiin run aa ti tilaa 
jalopähkinöiden leveille latvuk ille. Sa
malla Gustaf Kompan aikainen puulajien 
ryhmittely tuli paremmin näkyviin . 

Mekaaninen suoja hirvi· 
eläimiä, jyrsijöitä, tuho· 
hyönteisiä ja ihmisen aiheut
tamia vaurioita vastaan. 

Huom! 

Hajoaa täysin luontoon va
lon vaikutuksesta noin 4-9 
vuoden kuluessa. 

Sopivia käyHökohteita: 
Pellonmetsitysalueet, erikois· 
puulajit, pihan ja puutarhan 
puutaimet, muut tuhoille arat 
istutuskohteet. 

Tubex·taimisuojien materiaalikustan
nukset voidaan korvata metsänparan
nuslain mukaan rahoitettavissa hank· 
keissa. - Kysy lisää ehdoista metsän
hoitoyhdistyksestä. 
Tubex estää myyräntyiit taimiossasi. 

~ FORESTAUA Tbx Ltd 
Railamaantie 8 H 42. 00420 Helsinki 
Puh. 90.507 2327, tax 90.563 1339 
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Dendrologian Seuran toimintakertomus 1992 

Vuosi 1992 oli seuran 23 . toimintavuosi. Keskei
sin ja tärkein tapahtuma oli täysin uudistetun 
Suomen puu- ja pensaskasvian julkaiseminen 
elokuussa 1992. Toiminta oli ku luneen vuoden 
aikana monipuolista ja menestykse llistä. Seura 
järjesti es imerkiksi kasvien talvitunnistuskursse
ja, matkoja, retkei lyjä, kokouksia, es itelmätilai
suuksia, ta lkoita ja näyttelyjä. Sorbifolia-lehteä 
toimitettiin neljä numeroa. Vuoden 1992 nimik
kopuuta harmaaleppää (Ainus incana) tehtiin tu
tuksi monin eri tavoin. 

Hallitus ja toimihenkilöt 

Hallituksen puheenjohtajana toimi FT Tapio 
Lindholm ja varapuheenjohtajana MMK Auli kki 
Kauppila. Muut hallituksen jäsenet o livat hor
tonomi Hannu Airola, professori Max. Hagman, 
hortonomi Reijo Hahkala, MMK Tapio K. Kallio , 
puutarhuri Martti Koponen, FK Risto Murto, 
MMK Kaija Rantala, hortonomi Jouni Rasimus, 
FK Terhi Ryttäri, hortonomi Arja Tervonen ja 
profe sori Peter Tiger tedt. Varajäseninä toimi
vat MMK Pentti Alanko, hortonomi Elina Heino
nen ja MMK Elina Regårdh 

Seuran sihteerinä toimi Arja Tervonen, ko
koussihteerinä Elina Heinonen, varainhoitajana 
Terhi Rynäri, kirjanpitäjänäja jäsenasioiden hoi
tajana Aulikki Kauppila, kirjastonhoitajana Aune 
Koponen ja po tinajana Martti Koponen. Seuran 
tiedottajana toimi Ri to Murto apunaan Elina 
Heinonen. Sorbifolia-lehden päätoimittajana toi
mi Mikko Piirainen, toim itussihteerinä Leena He
lynranta ja toimittajana Pentti Alanko. 

Hallituksen toimintaa tehostamaan muodostet
tiin työryhmiä, joita vetämään valittiin euraavat 
henkilöt ( työryhmävastaava kursivoitu) 
1. Pui tokävelytyöryhmä- Penlli Alanko, muut 

tapau kohtai esti 
2. Kotimaanmatkatyöryhmä - Kaija Ralliala 

ekä Länsirannikon kerhosta Ve a Muurinen 
ja Jarmo Serola 

3. Ulkomaann1atkatyöryhmä - Aulikki Kauppi
la , Pentti Alanko, Max. Hagman 

4. Tammiston arboretum -työryhmä - Risto 
Murto, Max. Hagman , Elina Heinonen, Dia
konissalaitoksen edustaja 

5. Sorbifolian toimituskunta- Aune Koponen, 
Tapio Lindholm, Jouni Mikola , Risto Murto, 
Jaakko urmi , Kaija Rantala, Peter Joy ( eng
lanninkieli et tekstit) 

6. Vuoden puu -vastaava- Elina Regårdll 

7. Paikalliskerho-vastaava -Jouni Rasimus 
8. Puisto-opastyöryhmä - Mikko Piirainen, 

Harmu Airola, Pentti Alanko, Anne Rihtniemi 
9. Koulutustyöryhmä-RistoMurto, Terhi Ryt

täri 
10. Julkaisutyöryhmä -Tapio Lindholm, Terhi 

Ryttäri , Pentti Alanko, Elina Heinonen, Au
likki Kauppila 

Hallitus kokoontui yhteen ä 8 kertaa. Kokouk
sia pidertiin Säätytalolla Helsingissä, Metsänja
lostu säätiön Röykän taimitarhalla urmijärvel
lä, Helsingin yliopiston kasvitieteelli essä puu
tarhassa Kumpulassa, Y -Suunnittelun toimitaJos-
a Espoossa ja Vesi- ja ympäristöhallituksen ti 

lois a Helsingi sä. 

Kokoukset, esitelmäti laisuudet j a näyttelyt 

Vuosikokous pidettiin 26.2.1992 Säätytalolla 
Helsingissä. Seuran hallituksen puheenjohtaja 
Tapio Lindholm toivotti kokousvieraat tervetul
leiksi. Kokouksen puheenjohtajana toimi Mikko 
Ylänen ja ihteerinä Arja Tervonen. Tapio Lind
holm valittiin toisek i vuodeksi hallituk en pu
heenjohtajaksi. Hallituksen jäsenistä erovuorois
Ien Saila Karhun ja Anneli Viherä-Aarnion tilalle 
valittiin Jouni Rasimus ja Terhi Ryttäri . Uudeksi 
varajäsenek i eroa pyytäneen Aila Tarvaisen ti
lalle valittiin Elina Heinonen. Muilta o in hall i
tuksen kokoonpano säilyi ennallaan. Seuran 
KHT-tilimarkastajaksi valittiin Marilene Mäki
pää. Mikko Ylänen valittiin toiseksi tilintarkasta
jaksi. Varatilimarkastajik i valittiin iilo Karhu 
ja Axel Tigerstedt. Kokouk en virallisen osan 
jälkeen oli ohjelmas a iilo alias alle Karhun 
esitelmä Suomen pak uimmi ta puista. alle 
Karhu kertoili diakuvin ja mittau tuloksin näistä 
puupaksukai ista. Mittau urakka oli kestänyt 6 
vuotta iihen menne ä ja jatkuu edelleen. Käsit
tely ä on ollut kaiken kaikkiaan 422 erilai ta 
puutak onia (lajia, alalajia muunnosta, ri tey
mää, muotoa ja lajiketta). 

Met äviikon e itelmätilaisuu JarJestettiin 
4.3.92 Tampereella. Maa- ja metsätalon kokous
huoneessa Hollituva sa Aino Smolander kertoi 
uusinta tietoa puiden ryppitaloudesta. Tämän e i
telmän jälkeen FK Ri to Murto esitelmöi Vuoden 
puu ta harmaaJepästä. Lieneekö Hallitupaan ollut 
vaikea löytää, kun ain 7 kuulijaa oli paikalla. 

Syyskokouk en ja pikkujoulun viettoon ko
koonnuniin 26.11 .1992 Y -Suunnittelun toimita
loon E poon uomenojalla. Ohjelma sa oli Vuo-
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den puun 1993, marjakuusen (Taxus baccara ), 
julkistaminen. Seuran puheenjohtaja Tapio Lind
holm esitteli uunituoreen marjak:uusijulisteen. 
Senjälkeen Leena Hämet-Ahti esitteli uudi tetun 
Suomen puu- ja pensaskasvion. Illan lopuk i Eli
na Regårdh kertoi kuvin ja sanoin seuran ulko
maanmatkasta Hollantiin. Läsnä pikkujoulutilai
suudessa oli 38 seuran jäsentä. 

Seura osallistui toukokuussa Puolarmaarin 
Puutarha ja Asuminen -näyttelyyn Espoossa. 
Osastolla olivat esillä siihenastiset Vuoden puu 
-julisteet, mutta ei miehitystä. 

Retkeilyt, matkat ja taikoot 

Vuoden ensi mmäinen puistokävely toteute ttiin 
yle isötapahtumana 19.5. Korkeasaares a. Kor
keasaaren puutarhuri Matti Hiltunen toimi oppaa
na Mukana oli 7 kasveista ja eläimistä kiinnos
tunutta kulkijaa. Heti seuraavana päivänä 20.5. 
tehtiin puistokävely Helsingin Malmin hautaus
maalle. Pentti Alanko toimi oppaana mukanaan 
48 kasveista kiinnostunutta kävelijää. 

Kotimaan matka suuntautui 27.-28.6.1992 
Rauman seudulle. Laitilan linja-autoasemalla ta
pahtuneen kokoontumi en jälkeen ensimmäisenä 
kohteena oli Jukka Antolan nuorehko, paljon la
jeja sisältävä arboretum Laitilan Koviolla. Sieltä 
matkattiin Mussaloon. Kohteena oli Suomen poh
joisin luonnonvarainen tammie iinrymä ekä 
pähkinäpensaslehto. Laitilan kirkon puistoa ja 
Piippulan yksityispihaa kierreltiin kat e lema a. 
Täältä matka jatkui Kodisjoe lle, jossa nähtiin 
Virkin hybridihaavikko ja muutakin puulajistoa. 
Rauman maalaiskunnassa tutustuttiin perennoja 
viljelevään Vuorelan puutarhaan Soukaisis a e
kä Meriön havupuuistutuksiin Anttila sa. Lauan
tain ja sunnuntain väliseksi yöpymispaikaksi oli 
varattu Pyhärannan kirkonkylän ' Papinranta'. 
Sunnuntaiaamuna hyvin nuk-u tun yön jälkeen tu
tustuttiin aamiaisen ohella Pyhärannan ke ti
kievarin 'Ainon tuvan ' vanhaan pihapiiriin. Tääl
tä matkattiin Uuteenkaupunkiin kat omaan Myl
lymäen, Vanhankirkon ja Vallilan puistoihin. Vii
meisek i Uudes akaupungissa tutu tuttiin akari 
Hinnerin yksityispihaan, joka osoittautui erittäin 
monipuoliseksi ja kiinnostavaksi . Päivän pääkoh
de oli kuitenkin Lypyrtin saare a ijait eva ar
vilinnan arboretum Lar Sonckin uunnittelemine 
päärakennuksineen ja torneineen. Arboretumin 
komeis a mai emis a viihdyttiin pitkään, mutta 
vähitellen koitti kuitenkin kotiinlähdön aika. Ko
timaanmatka o oittautui mielenkiintoi ek i ja hy
vin järje tetyksi, jo ta kiitos Län irannikon ker
hoUe ja muille matka ta va tanneille henkilöille. 
Tälle matkalle o alli tui 37 henkilöä. 
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Ulkomaanmatka järjestettiin Hollantiin 7.-14. 
6.1992. Matkareittinä oli Amsterdam- Arnhem
Wageningen - Utrecht - Rotterdam - Amster
dam. Wageningenin met än- ja mai eroansuun
nittelun tutkimu laitos vasta i yhden päivän oh
jelmasta, toinen kokonainen päivä kului Floriade
puutarhanäyttelyssä. äiden Ii äk i ohjelmaan 
mahtui reitin varrella arboretumeita, barokkipuu
tarhoja ja dendrologeille mielenkuntoi ia tutki
muslaitoksia Matkanjärje telyistä vastasi euran 
ulkomaanmatkatyöryhmä (Aianko, Hagman, 
Kauppila). Mukana oli. 13 euran jäsentä. 

Perinteiset Karjalohjan Tarnrniston arboretu
min talkoot pidettiin toukokuun 16. ja 17. päivinä. 
Työryhmä oli organi oinut taikoot ja Diakoni a
laitos huolehti taikooväen muoniruk esta. Edel
lisenä vuonna kunnostetut polut aivat loppu i
lauk en. u ien polkujen kunnostu työtä jatket
tiin ja puu toa raivattiin. Kunno tu töihin osalti -
tui 12 aktiivi ta euran jä entä kumpanakin päi
vänä. 

PaikaJiiskerhot 

Seura sai kuudennen paikaJli kerhon a, kun Joen
suu sa perustettiin 13.4.1992 Karjalan kerho. Pai
kalliskerhot toimivat vuoden aikana vilkkaasti. 
KarjaJan kerho järje ti nimikkopuunsa ' isa
koivun' istutu tapahtuman ekä pui tokävelyn 
kaupunginpuutarhuri Kai Ahmionjohdolla tutu -
tuen Joen uun kaupungin pui toihin. 

Ke ki-Suomen kerhon dendrologit oli kutsuttu 
tutustumaan met äneu os Pentti Ritoniemen ar
boreturniin Saarijärvelle. Kerhon piti piipahtaa 
tutu tumaan myö aJlajärven aarniaJueelle, mut
ta kävely e inyi e i atee een. yy kokou ta 
vietettiin Jy ä kylän yliopi tolla kat elemaJla 
Marjatta Uo ukai en matkak:u ia Län i- ustra
lia ta ja tutu tumalla uuden uomen puu- ja pen-
a kas ion määrity kaa ojen käyttöön eli Saa

ren opastuksella. 
Oulun kerhon toiminta jatkui enti een tapaan: 

talvitilai uuksia ei järje tetty, aan toimittiin ke
väällä ja kesällä. Toukokuun 1 . päivänä kokoon
nuttiin taikoi iin KaJle ja Katri ArvoJan orni ta
malle lake tilän arboretum-tilaJle Liminkaan. 

iikkoa myöhemmin oli uoden puun i tutusta
pahtuma Oulun ke kust a, Mannerheiminpuis
to a. euran Oulun kerho ja Oulun kaupungin 
pui totoimi to järj ti ät hd ä tämän tilai uu
den. Elokuun 17. päi änä oli uoro a pui tokä
vely Hupisaarella aiheena viljellyt pajut ja puu-

arti ten k vien iljel hi toria ·nolan aJueella. 
Län irannikon kerho toimi vilkka ti toimin

ta uunnitelman a mukai e ti . 
Kerhojen hte henkilöinä toimivat Karjalan 

kerho erikoi tutkija Kauko Salo ja amanuen i 
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Markku Huttunen, Keski-Suomen kerho sa 
MMM Marjatta Uosukainen, Keski-Uudenmaan 
kerhos a hortonomi Aila Tarvainen, Lounai -
Suomen kerho a ylipuutarhuri Amo Kasvi ja 
LUK Mauno Yli-Pietilä, Oulun kerhossa puutar
ha-amanuen si Mirja Siuruainen ekä Länsiranni
kon kerhossa Vesa Muurineo ja Jarmo Serola. 
Seura on antanut kerhoille tarvittavaa materiaalia. 

Julkaisutoiminta 

Vuoden puusta 1993, marjakuusesta (Taxus bac
cara), julki tettin ju liste jo syyskokouk e sa 
1992. Marja Koi tinen on piirtänyt julisteen ja 
Vuoden puu -va taava Elina Regårdh on vastan
nut käytännön järjestelyistä. Carl-Adam Hregg
st:röm on kirjoittanut tekstin juli tee een. Seura 
on painattanut juli tetta 900 kpl ja itä on jaettu 
vapaakappaleina eri yhtei öille ja laitok ille. Län
nen taimistojen Harvialan taimitarha on tukenut 
taloudellisesti julisteen tekemi tä. 

Seuran kiijan 'Suomen puu- ja pen askasvion' 
ensimmäinen paino myytiin jo vuoden alkupuo
lella loppuun. Toi en, täy in uudistetun painok
en myynti on lähtenyt reippaasti käyntiin. Uudi -

tettu paino on ivumäärältään huomattavasti 
uurempi ja kuvitu ta on Ii ärry. Tekijöinä ovat 

olleet Leena Hämet-Ahti , Annikki Palmen, Pentti 
Alanko ja Peter Tiger tedt. Kirjan ka vikuvat on 
piirtänyt arjaKoi tinenja kannen on uunnitel
lut Anne Rihmiemi . Kirja on aanut hyvin myön
tei en vastaanoton. 

Sorbifolia-lehti ilme tyi neljä kertaa yhtei i
vumäärän oli a 208 ivua. Lehteen kirjoitti 26 
henkilöä, yhteen ä 29 artikkelia. Lehti postitertiin 
kaikkiaan 1 573 o aineeseen, joi ta ulkomailla 
oli 8. apaakappaleita ja julkai uvaihtokappalei
ta lähetettiin kotimaahan 80 o oinee een ja ulko
maille 29 o oinee een. Lehden paino määrä oli 
kaiki a neljäs ä numero a 2 000 kpl. Lehdellä 
oli 29 vuo itilaajaa. Lehti on ollut irtonumero
myynni ä Akateemi e a kirjakaupas a ja Tie
dekirja a. 

iilo Karhu on edelleen vuoden aikana valmi -
tellut kä ikirjoitu ta kiijaan a Suomen pak uim
mista pui ta. Kirja valmi tunee vuoden 1993 ai
kana. 

Yhtei kunnallinen tiedotu 

Seura on antanut lau unnon Orivedellä tJrutse
van Hönsänän arborerumin rauhoittami e ta. 
Lau unno aan seura e inää euraavaa: "Arbore
tumin arvo peru ruu run aaseen ja merkiltä ään 
jopa harvinai een k ilaji toon, alueen pohjoi-
een ijaintiin, hi toriaan ja huomarta aan tieteel

li een arvoon. Tule ai uude a arborerumilla 
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voi i olJa myös matkailulli ta merkitystä kuten 
esimerkik i Musti lan arborerumilla on. Dendro
logian Seura uo ittelee lämpimästi alueen rau
hoittamista ." 

Seura on antanut lau unnon myös Vanhojen 
metsien suojelutyöryhmän mietinnö tä 'Vanho
jen metsien uojelu valtion mailla Etelä-Suomes
sa'. Lau unno aan eura on huolestunut Suomen 
metsien tilasta, ko ka luonnon uojelu a on 
unohdettu metsien uojelu. Seuran mielestä tulee 
ensisijai e ti turvata metsiemme monimuotoi-
uus , kestävän kotimaisen taimiaineksen ja sie

menen aanti. Tämä onnistuu rauhoittamalJa riit
tävän laajoja ja tasai esti eri puolelle Suomea 
jakautuvia uojelualueita. Seura pitää työryhmän 
esittämiä perusteita aarnimetsäisyydestä riittävi
nä ja yhtyy käsiryk een metsien uhanalai ten 
eliölajien suojelu ta . Seura kiirehtii työryhmää 
selvittämään kokonaistilannetta. 

T iedotus 

Seura jäije ti Suomen puu- ja pensaskasvian toi-
en, uudi tetun painoksen julki tarnistilai uuden 

27.8.1992 Hei ingi sä. Seura o alJi tui Mustilan 
Arboreturnin 90-vuotisjuhlille 18.8.1992 ja lah
joitti tandaarinsa juhlatilai uudes a. Suomen 
puu- ja pen a kasvian toinen, uudi tettu paino 
on myös omi tetru 90-vuotiaalJe Musti lan arbore
tumille. 

Vuoden puu ta harmaalepä tä on tehty lehdis
tötiedote ja iitä on tiedotettu muillekin tiedotus
välineille. 

Seurasta on riedmenu Metsävie tinnän ' Met ä
avaimeen', puutarha-alan järjestöille ja Tieteel
li ten eurain valtuuskunnalle. 

Kunnian oitukset 

Seura luovutli Feeliks Riika elle euran tandaa
rin 30.3.1992 hänen an iokkaasta toiminnastaan 
KontiolahdenJakoko keila ijaitsevan Kallioko -
ken arboretumin peru tajarta. Tämä arboretum on 
merkittävällä ta alla lisännyt kokemu ta ja tietä
my tä Pohjoi -Kaijalan dendrologi i ta mahdol
li uuksi ta. 

Mikko Raatikai elle päätettiin myöntää euran 
hopeinen an iomerklå hänen monipuoli e ta toi 
minn taan Dendrologian Seuran hyväksi ekä 
moni ta an iokkai ta kirjoitu i taan Sorbifolia
lehde ä. 

Muu toiminta 

Seuran kirj to jatkoi toimintaan a Hei ingin yli
opi ton k itieteen laitoksen kirjaston yhteyde -
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sä. Kuluneen vuoden aikana kirjaston vaihtoyh
teydet pysyivät ennallaan. 

Jäsenistö 

Seuranjäsenmääräoli 31.12.19921 433 henkilöä. 
äis tä maksavia vuosijäseniä oli l 105, opiskeli

joita 206, ainaisjäseniä l 15 ja kunn iajäseniä 1. 
Maksavista jäsenistä asui ulkomailla 8. 
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Talous 

Tuloslaskelma osoitti, että seuralla oli jäsenmak
sutuloja 43.255 mk ja korkotuloja 15.299,65 mk. 
Tilikauden tulos oli -40.571,68 mk. 0 a Sorbi
folia-lehden kuluista peitettiin Suomen Akatemi
an 20.000 mk apurahaiia. Suurpuuopasrahaston 
arvo oli vuoden !opus a 234.437,42 mk. 

urmijärvellä 28.1.1993 
A1ja Ten•onen, sihteeri 

Dendrologian Seuran Karjalan kerhon toiminnan 
alkutaipaleelta 

Dendrologian Seuran Karjalan kerhon perusta
miskokous pidettiin 13.4.1992 Joensuun yliopis
ton kasvitieteellisessä puutarhassa, johon oli saa
punut 29 henkilöä. Uusiksi Dendrologian Seuran 
jäseniksi ilmoittautui kokouksessa 14 ja myö
hemmin keväällä ja kesällä parikymmentä puu
vartisista kasveista kiinnostunutta harrastajaa. 
Kokouk e sa keskusteltiin kerhon toimintamuo
doista ja valittiin johtokunta. Joulukuussa 1992 
Karjalan kerhoon kuului jäsenrekisterin mukaan 
77 jäsentä. 

Toukokuus a johtokunnan jäsenet kokoontui
vat Sotaniaan ja vali tsivat keskuudestaan toimi
henkilöt. Puhenjohtajaksi valittiin vs. eri.koistut
kija Kauko Salo ja varapuheenjohtajaksi ympäris
tösuunnittelija Sauvo Henttonen. Amanuenssi 
Markku Huttunen hoitaa jäsenrekisteriä ja toimii 
tiedotu vastaavana. Sihteerinä on puistosuunnit
telija Irene Martiskainen ja muinajäseninä yliark
kitehti Tauno Tuomi to ja biologian ja maantie
teen lehtori Aulis Yli-Puntari. Johtokunnan ko
koontumi paikkana ja seuran tukikohtana on 
Joensuun yliopi ton kasvitieteellinen puutarha 
elo Botania. 

Karjalan kerhon toiminta alkoi ripeästi , illä 
toukokuus a seuran jäsenet osallistuivat talkoi
siin Felix Riikosen arboretumissa Kontiolahdes a 
yhdessä puutarhayhdistyksen kanssa. Karjalan 
kerhon jäsenet pyrkivät auttamaan arboretumin 
hoitotöissä seuraavinakio vuosina. Puitten ja pen
saitten kartoitu työ ja nimistöasiat ovat kerhon 
tulevan vuoden ohjelmassa. 

Helatorstaina (28.5. 1992) aurinko paistoi ja 
oså johtokunnan jäsenistä istutti kasvitieteelli-

Paukuravisakoivun taimi istweuiin Joensuun yli
opiston kasvitieteelliseen pulllarhaan aitiopai
kalle. Etualalla kvartsiittiki1•ilohkare kuparilaat
toineen. Visakoi1·ua isrwramassa Mauno Tuomis
to (vas.), Seija Sulonen. Aulis Yli-Pwuari, pu
heenjoluaja Kauko Salo ja Irene Martiskainen.
Valokuvat Kimmo Kin•es. 
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seen puutarhaan näkyvä lle paikalle kerhon nimik
kopuun, visakoivun (Betula pendula var. ca~·eli
ca). Paukurav isaisen taimen aimme Metsäntut
kimu laitoksen Suonenjoen tutkimusasemalla. 
Visakoivun taimi sai vierelleen ison kvartsiitti
lohkareen Kolin kansallispuiston reunalta. Kupa
rilaatiaan on kirjoitertu taimen nimi ja Karjalan 
kerhon perustami päivä. 

isakoivu, mikä puu? 

I tutustilai uude a Karjalan kerhon puheenjoh
taja Kauko Salo lausui vi akoivu ta euraavasti : 

" i akoivu on rauduskoivun periytyvä muoto. 
Tämä taimi on mikroli ätty olukkovi ljelmä täja 
on si ten vi ainen puu kuten emopuukin, va ikka se 
nyt nuorena näynää normaalilla koivulta. Visau
tuminen alkaa keskimäärin kuuden vuoden 
ikäi enä, u ein vi ai uu näkyy rungo sa vasta 
kymmenen vuoden vanhana. Vi auruminen on 
periytyvä airaalloi uu , jonka eurauk ena yn
tyy arvoka ta vi apuuta, josta kauppaa käydään 
kilohinnan mukaan. 

Vi akoivu haarouuu u ein jo tyven läheltä, 
muna voi kasvaa myös uorarunkoi ek i. Itse 
puulle vi autuminen on vaiva, joka rasinaa itä. 
Tällöin puu jää lyhytka vui ek i ja haaronuu Iuu
dan tavoin. i akoivun tuntomerkkejä ovat kuo
ren halkeamat, runkomuoto (lyhyys, mutkai uus , 
kapeneminen) ja rungon kyhmyisyy , josta en 
eronaa sileä- ja suorarunkoi e ta raudu koivu ta. 

Suome a vi akoivu on vanhojen kaskialuei
den puu,jonka luontainen levinnei yy alue rajoit 
tuu Uudellemaalle ja Hämee een , Etelä-Karja
laan ja ltä-Sa oon. Hajaesiinrymiä on siellä täällä 
Lappia myöten. i akoi u on melko harvinainen 
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Hyvälaatuisesta sorvi
visasta on maksettu vii
me vuosina 10-15 mark
kaa kilolta. Siitä valmis
tetaan kauniita tarve-esi
neitä. 

KaJjalan kerhon 
twmus, poikkileikkaus 

visapuusta. 

puulaji. Suomen lisäk i sitä esiintyy Karjalassa 
Venäjällä, Latvia a, Liettuas a, Viro aja Etelä
Ruotsissa pieninä esiimyminä. Visakoivu vaatii 
väljää kasvutilaaja runsaasti valoa. Se ei menesty 
metsäkasvina muinen puitten varjostamana. Tyy
pillisiä kasvupaikkoja ovat peltojen reunamaat, 
hakamaat, lämpimät harjujen rinteet. 

Suome a vi akoivu luokitellaan kuvioinnin 
mukaan. eljä päätyyppiä ovat paukuravisa (81% 
löydetyistä visakoivui ta), kaulavi a (7%), juo
muvi a (9%) ja rengasvi a (3%). Voimakaskuvi
oinen paukuravi a on i atyypeistä ylei in. Visa
tyyppien ekamuotoja e iinryy yleisesti puuyksi
löi ä. i akoivun puuaine on arvokasta. Hyvä
laatuise ta orvivisa ta on maksettu viime vuosi
na 10-15 markkaa kilolta . Met änrutk.imuslaitok-
en koealoilta on päätehakkuussa aatu runko

vi aa 25 000 kg hehtaarilta ja ohuempaa oksa
vi aa 50 000 kg!ha. Kun luvut kenoo kilohinnal
la, vi akoivun ka vatu tunruu mielekkäältä vaih
toehdolta. isakoivu aavuttaa päätehakkuukyp-
yyden jo 50-vuotiaana. Lnno tu vi an viljelyyn 

on Ii äämynyt iime vuosina ja 1980-luvulla vie
teuy uoden puu -kampanja toi vi an yleiseen 
tietoi uuteen. i aisia taimia aa enti tä varmem
min ylei tyneen mikroli äyk en an io ta." 

Puistopuiden kirj oa 

Syyskuus a Karjalan kerho järjesti puistokäve
lyn. Iltaretkellä kienelimme Joen uun keskeisiä 
pui toja Pieli joen itäpuolella. Retken pääoppaa
na toimi kaupunginpuutarhuri Kai Ahmio. Retki 
ai hyvän taanoton, koko neljänkymmenen 

o alli tujan joukko oli tyytyväinen näkemään ä. 
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Kaupungintalon puistossa tutustuttiin useisiin 
omenapuulajeihin 1 koristeomenapuulajikkeisiin, 
jotka joka kevät kukkivat huumaavasti ja olivat 
nyt tuottaneet runsaan sadon, toiset mustaherukan 
marjan kokoisia "omenoita", toiset ison luumun 
kokoisia. Monet olivat karvaita maultaan, joku 
maistui oikealta omenalta, maistajan makuaistista 
riippuen. Määritettyjä (tarkempi tarkastelu on 
myöhemmin paikallaan) lajeja 1 lajikkei ta olivat 
marjaomenapuu (Malus baccata) , siperianome
napuu (M. prunifolia), M. 'Erstaa' , paratiisiome
na (M. 'John Downie' ), M. 'Lemoinei ', M. 'Eve
lyn' , ja onpa puistossa vieJä 3-4 muuta lajiketta, 
joille pitäisi nimi löytää. 

Joensuun puistoihin on istutettu useita poppe
liJajeja,joista suurimmat ja vanhimmat (yli 60 v.) 
ovat Vapaudenpuiston jättipoppeli (Populus 
trichocarpa) ja berliininpoppeli (P. x berolinen
sis). Kaupungintalon puistossa on laakeripoppeli 
(P. laurifolia) ja Kolmikulman puistossa kookas 
kartiopoppeli (P. suaveolens 'Pyram idalis'). Sa
massa puistossa kasvavat elinvoimaisina hopea
vaahtera (Acer saccharinum) ja saarnivaahtera 
(A. negundo) sekä aitaorapihJaja (Crataegus 
grayana) ja mustamarjaorapihJaja (C. douglasii). 
Gävlenlinnan päiväkodin puistossa kasvavat lä
hekkäin rataarivaahtera (Acer tataricum subsp. 
tataricum) ja mongolianvaahtera (A. tataricum 
subsp. ginnala). Rantapuistosta on löydettäv issä 
metsälehmus (Tilia cordara), puistolehmus (T. x 
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vulgaris), isolehtilehmus (T. platyphyllos) ja kri
minlehmus (T. euchlora), metsäsaarni (Fraxinus 
excelsior) ja kehtokuusama (Lonicera involucra
ta). 

Havupuita on pui toi sa vähemmän. Kaupun
gintalon puistossa kasvavat hopeakuusi (Picea 
pungens 'Glauca'), serbiankuusi (P. omorika) 
sekä sembramänty (Pinus cembra) ja makedoni
anmänty (P. peuce). Kun kesäiltaisin istut kau
pungintalon terassilla, selkäsi takana virtaa Pie
lisjok:i ja näet auringon piiJoutuvan länteen make
donianmäntyjen (ei sembrojen) taakse. 

Puut ja pensaat dioina 

Kerhon toiminnassa on pysyvä sija myös erilai
silla dendrologiseen aihepiiriin kuuluvilJa esi tel
millä. Myöhäissyksyn ohjelma a amanuenssi 
Markku Huttunen kertoi diakuvin Göttingenin 
retken pohjalta sak aJai ten ka vihuoneitten kuk
kaloisiosta ja puistojen puuvarti i ta kasvei ta. 

Karjalan kerhon tunnus 

KarjaJan kerholla on oma tunnuksensa. Visapuun 
poikkileikkauspinnassa esiintyy tyypillinen V
kuviointi, joka muodostaa tähtimäisen kuvion, 
nk. visakukan. 

Kauko Salo 

Dendrologian Seuran Oulun kerhon toiminta 1992 

Toiminta Oulussa jatkui edellisten vuosien ta
paan: talvitilaisuuksia ei järjestetty, vaan toimit
tiin keväällä ja kesä.llä. 

18.5. kokoonnuttiin talkoisiin Alakestiiän ar
boretumiin, Liminkaan. Katri ja Kalle Arvolan 
omistaman AJakestiiän tilan puistossa on huomat
tava määrä erilaisia puuvartisia kasveja. Yhdek
sän kerholaista ja lähe sama määrä paikkakunta
laisia,joiden mukana olivat mm. kunnanjohtaja ja 
ympäristönsuojelusihteeri , haravoivat, leikkasi
vai ja si irsivät pensaita ja pieniä puita. 

25 .5. oli Vuoden puun istutus. Oulun kaupun
gin puistotoimisto ja Dendrologian Seuran Oulun 
kerho järjestivät kevättapahtuman Mannerhei
minpui to sa kaupungin kesku tassa. Tapahtuma 
oli puiston peruskorjauksen jälkeinen virallinen 
käyttöönotto ja suihkulähteen avaus. Rakennusvi
rastOn puheenvuoron ja kaupunginhallituksen pu-

heenjohtajan suorittaman puiston avauk en jäl
keen kerhon puheenjohtaja Tauno Ulvinen esitteli 
Vuoden puun. Hänen ja kaupunginpuutarhuri 
Pentti Martikai en opastamina kaupunginhalli
tuksen jäsenet itten i tuttivat harmaaleppiä puis
toon. Kauniissa kevät ääs ä tapahtumaa euran
neet oululaiset aivat nauttia Ii äk i torvimusii
kista ekä koivunmahJa- ja mehutarjoilusta. 

17.8. kokoonnuttiin pui tokävelyyn Hupi aa
riJJe. Henry Vären ja Tauno lvi en vetämän 
kävelyn aiheena olivat erityi esti viljellyt pajut 
sekä puuvarti ten viljelyhi toria Ainolan alueella. 
Vesi atee ta huolimana paikalla oli noin 30 har
ra tajaa. PaikalJi et radioasemat huomioivat ta
pahtuman erityi en hyvin lähettäen ohjelmaa ekä 
suorana kävelyitä että nauhoitettuna euraavana 
aamuna. 

Mirja Siuruainen 



Dendrologian Seura- Dendrologiska Sällskapet r.y. 

Puheenjohtaja, ordförande : FT Tapio Lindholm, Vesi- ja ympäristöhallitus, Luon
nonsuojelututkimusyksikkö, PL 250, 00101 Helsinki , puh. 90-693 8713 , telekopio 
90-693 8733 . 

Hallituksen jäsenet, medlemmar i styrelsen: Hannu Airola, Reijo Hahkala, 
Sirkka Juhanoja, Aulikki Kauppila (varapuheenjohtaja, viceordförande), Heikki 
Kiuru , Martti Koponen , Risto Murto , Anne Mäkynen , Kaija Rantala, Terhi Ryttäri, 
Risto Savolainen, Peter Tigerstedt. 

Varajäsenet, suppleanter: Pentti Alanko , Elina Heinonen, Timo Louna. 

Sihteeri, sekreterare: Sirkka Juhanoja, yhteyshenkilönä 1. 7.1993 saakka Arja 
Tervonen , Metsänjalostussäätiö, Röykän taimitarha, 05100 Röykkä, puh . 90-276 
5721 . 

Varainhoitaja, skattmästare : Terhi Ryttäri, Lamppulas inkuja 3, 02780 Espoo, 
puh . 90-6938 727. 

Kirjastonhoitaja, bibliotekare: Aune Koponen , Helsingin yl iopiston kasvitieteel
linen puutarha, PL 44, 00014 Helsingin yliop isto , puh. 90-708 4034. 

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: Vastuututkija Kauko Salo , METLA, Joensuun tutkimusasema, PL 
68 , 80101 Joensuu , puh . 973-151 4034 ja amanuenssi Markku Huttunen, Botania, 
PL 111 , 80101 Joensuu, puh 973-151 2634, telekopio 973-151 4567 . 

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

Keski-Uudenmaan kerho : Hortonomi Aila Tarvainen, Uudenmaan Maaseutukes
kus , Seutulantie 1, 04400 Järvenpää, puh .· 90-271 5622. 

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

Länsirannikon kerho: Jarmo Serola, 23950 Pyhäranta , puh. 938-825 8135 ja 
Vesa Muurinen, 27320 lhode, puh . 938-823 6159. 

Oulun kerho : Puutarha-amanuenssi Mirja Siuruainen, Oulun yliopiston kasvitie
teellinen puutarha, 90570 Oulu , puh. 981-553 1572 ja museonhoitaja Tauno Ulvi
nen , Ou lun yliopiston kasv imuseo , 90570 Oulu , puh . 981-553 1550, telekopio 
981-553 1584. 
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Koivuangervo ja sen lähisukulaiset 

Leena Hämet-Ahti 

Hämet-Ahti, L. 1993: Koivuangervo ja sen lähi ukulaiser. (Spiraea betulifolia group). 
- Sorbifolia 24(2):55-60. 

ln Finland , as an ornamental plant, Spiraea bewlifolia Pallas var. berulifolia is fairly 
common, while var. Lucida (Douglas ex Greene) Hitchc. and var. aemiliana (C.K. 
Schneider) Koidzumi as well as S. srevenii (C.K. Schneider) Rydberg are rare . S. 
densiflora utt . has become very recentJy commercially available. S. 'Margaritae ' , 
which apparent ly belongs to the hybrid S. x foxii C. Koch ex Zabel (S. berulifolia x 
S. japonica L. fil.) , is rather uncommon; S. berulifolia var. corymbosa (Raf.) Maxim. 
and S. pyramidara Greene were not recorded at all. 

Leena Hämer-Ahri, Koritorpantie 2 E, 00690 Helsinki 

Koivuangervo, Spiraea betulifolia Pallas, 
sisältää nimirodun ohella kolme nimettyä 
rotua (esim. Uttall974), joiden määrittä
minen alkuperältään tuntemattomista vi l
jelykannoi ta on u ein vaikeaa. Li äk i 
koivuangervolla on muutamia lähilajeja , 
joita on tai joita on ilmoitettu olevan 
meillä viljely ä ja jotka voivat o altaan 
Ii ätä tunni tamisvaikeuksia. 

Suomessa ka vatettav ista pen a an
gervoista eniten koivuangervoa mui tut
taa japaninangervo, Spiraea japonica L. 
fil. ämä kak i lajia kuuluvat amaan 
pen asangervosuvun sektioon Calospira 
ja muodo tavat parin muun lajin kan a 
n . Japonica-ryhmän , jolle on ominai ta 

saman ke än kasvaimen kärkeen syntyvä 
kertahui kilokukinto. Koivuangervo ja 
japaninangervo ovat yleen ä helposti ero
tettavi a toisi taan: edellisen teriö on 
tavalli e ti alkoinen, lehtilapa tavalli-
e ti Ie eänpuikea- melkein pyöreä, ny

hälaitainen ja kodat pystyjä. Jälkimmäi
en teriö on ta alli e ti punainen, lehdet 
oikeita, ahalaitai ia ja kodat kypsioä 

kärkio a ta vähän ivulle iirottavia. Mo
lemmat lajit o at monimuotoisia ja jopa 
ri teyty ät ke kenään. 

Seuraa a määrityskaava sisältää sekä 
tunnetut koi uangervorodut että sellaiset 
lähilajit, joiden mene tymineo Suomessa 
on mahdolli ta. 

1 Kukinto leveyten ä pituinen tai hieman pitempi ......................................... .. ............ .. pyramidara 
1 Kukinto leveyttään lyhyempi ....................... ....... ..... .. ..... ..... ................. ........ ...... ............. ........ ..... 2 
2( 1) Hetiön ja emiön väl inen kohouma puuttuu ; teriö punainen - punerta a .. .. ... ... ...... ...... densiflora 
2 Hetiön ja emiön välillä el ä kohouma; teriövalkoinen-punertava ......... ...... ................. ...... .... 3 
3(2) Lehtilapa 1-2 cm pitkä, pyöreä .. ............................ ... .. .... ....... .... ..... ... ... bewlifolia var. aemiliana 
3 Lehtilapa pitempi , u ein toi enmuotoinen .................................. .... .. ..... .... ... ..... ...... .. .. .. ........ ... ... .. 4 
4(3) Kota karvainen ......... ...... ....... .... ... ...... .... ...... ........ ................................................... ... .. .. .. ... srevenii 
4 Kota kalju tai vain keski auma ta kar ainen ........ ... .. ............ ........................................ ...... ..... .. .. 5 
5(4) Lehtilapa myö tyvikolmannek esta hammaslaitainen, hampaat tav. rylppiä ..... ........ ................. . 

... ..... ......... .... .... .... ... ... ...... ... ... ..... ................ ......................... ................. ... bewlifolia var. berulifolia 
5 Lehtilapa tyvikolmannekse ta tai tyvipuolisko ta ehytJai tainen, muualta hamma laitainen ...... 6 
6(5) Lehtilavan laita tyvikolmannesta lukuuunottamatta toi hampainen, jo kus lähe halkoinen; la-

van ryvi uippo ........ .... ........ ................... ..... .. ............ ............. ... ................ berulifolia var. Iucida 
6 Lehtilavan laita ty ipuoli koa lukuunottamatta hampainen - toi hampai nen; la van ryvi leveän-

uippo - pyöreä ..... ................... .. ........ ......... .. .......... .. .......................... bewlifolia var. corymbosa 



56 

Spiraea betulifolia Pallas 

Koivuangervon rodut eivät läheskään ai
na ole helposti tunnistettavissa ilman al
kuperäaluetietoa. Seuraavaan on poimit
tu Uttaiin (1974) tutkimuksesta sellaisia 
erottavia tuntomerkkejä, jotka käytettä
vissä olevan herbaarioaineksen valossa 
näyttäisivät toimivan. 

- var. betulifolia 

Koivuangervon nimirotu on aasialainen; 
se kasvaa Honsulla, Hokkaidolla, Kurii
leilla, KamtSatkalla, Amurin ja Magada
nin alueella, Sahalinillaja Koillis-Kiinas
sa (Ohwi 1965, Voroshilov 1982). Lehti
lapa on 2-4 cm pitkä, leveänpuikea, toi
sinaan jopa lähes pyöreä, leveänsuippo
tyvinen ja tylppäkärkinen ; laita tav. ma
talaan nyhäinen, harvoin sahainen tai hei
kosti toisnyhäinen; ruoti 2-5 mm pitkä j a 
heikosti johteinen ja siksi liereä haararan
ka näyttää nivelten alapuolella 2-särmäi
seltä. Kukinta on kupera, sen haarat ovat 
kalj uj a. Verhiönliuskat ovat hedelmävai
heessa taakäänteisiä. 

Suurin osa Suomessa viljelyssä olevis
ta koivuangervokannoista on tätä muun
nosta. 

- var. aemiliana (C. K. Schneider) Koid
zurni (S. beauverdiana C. K. Schneider, S. 
betulifolia subsp. aemiliana (C. K. Schnei
der) Hara) 

Tämä muunnos kasvaa Hokkaidon vuo
ristoissa ja Etelä-Kuriilei lla (Ohwi 1965, 
Voroshilov 1982). Se on vain 20-30 cm 
korkea pensas, jonka haarat ovat kaarevia 
ja usein myös polvekkeisia. Lehtilapa on 
1-2 cm pitkä, pyöreä, tyvestä hyv in leve
änsu ippo, sen laita matalaan tylppäham
painen ; ruoti on tavalli ses ti vain hankasil
mun pituinen. Kukintohaarat ja silmut 
ovat tiheään lyhytkarvaisia mutta myös 
1~es kalju muoto, f. glabra (Hara) Ohwi , 
tunnetaan. 

Spiraea bewlifolia 
var. aemiliana 

Pi irrokset 
Marja Koistinen 
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Suome ta kerättyjä var. aemiliana
näytteitä on kokoelmi sa vain Kiimingis
tä ja Oulusta· neo at kalj ua muotoa. 

- var. corymbosa (Raf.) axim. (S. co
l)'mbosa Raf.) 

Tämä Appalakeilla Marylandi tä Alaba
maan (Radford ym. 1978 Glea on & 
Cronquist 1991) ka ava pen a on koi
vuanger on rotu , aikka itä var inkin 

ähän vanhemmas a puutarhakirjalli uu
des a (e im. Krii mann 1978, Bean 
1989) pidetään it enäi enä lajina. Aivan 
uusin kirjalli uu euraa nykyi tä ka i
tieteelli tä kä ity tä (e im. Fit chen 
1990). Var. corymbosan alue puuttuu 
Suomen puu- ja pen a ka io a ole a ta 
koivuanger on kartasta (Hän1et-Ahti ym. 
199_: 186). 

Var. corymbosan lehtiruoti on tav. yli 
5 mm pitkä, johteeton· lehtilavan tyvi on 
leveän uippo tai pyöreä laita syvään 
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toi hampainen kärkipuoli kosta ja ehyt 
tyvipuolisko ta. Silmusuomujen laita on 
aina pitkäripsinen. Kukinto on kupera, 
kukintohaarat tavalli sesti karvaisia. He
delmävaihees a verhiönliu kat ovat pys
tyjä. 

Tästä rodusta ei ole Suomesta yhtään 
varmaa tietoa eikä kokoelmissa (H, OU
LU, TUR) edes yhtään muualtakaan ke
rättyä näytettä . Kasvitieteellisten puutar
hojen tällä nimellä olevat pensaat ovat 
joko tuntemattomik i jääviä Spiraea-ri s
teymiä tai S. betulifolia var. betulifoliaa. 
Syynä on näitten kasvien li säyslähde: ne 
on kasvatettu Euroopan kasvitieteelli i -
tä puutarhoista tai arboretumeista peräi
sin olevi ta siemeni tä, joiden emoyksi
löt ovat olleet väärin nimettyjä tai jonkun 
toi sen lajin pölyttämiä. Koska var. co
rymbosa on harvinainen luontaisella alu
eellaan, en luonnosta kerättyä siementä 
ei juuri ole tarjolla. 

- ar. Iucida (Douglas ex Greene) 
Hitchc. (S. Iucida Douglas ex Greene) 

Tämän länti en Pohjois-Amerikan koivu
angervon alue ulottuu BrittiJäi en Ko
lumbian keskiosista Sa katchewaniin ja 
Oregonii n (Hitchock & Cronqui t 1973, 
Taylor & MacBryde 1977, Scoggan 
1978). 

Var. lucidan lehtiruoti on tavallise ti 
yli 5 mm pitkäjajohteinen . Sen lehtilapa 

Spiraea berulifolia 
var. berulifolia 

1/2 

Spiraea bew/ifolia 
var. Iucida 
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on suippotyvinen ja lehtilavan tyvikol
manneksen laita on ehyt mutta kärkio an 
hampainen, toishampainen tai joskus lä
he halkoinen. Silmusuomujen laita on 
lyhytripsinen. Kukinto on tasalatvainen: 
kukintohaarat kalju ja. Hedelmävaiheessa 
verhiönliuskat ovat pystyjä. 

Tätilin koivuangervon muunnosta pi
detään vähän vanhemmassa puutarhakir
jallisuudessa yleisesti it enäisenä lajina 
(esim. Kriissman 1978, Bean 1989) mutta 
kaikkein uusimma sa on hyväksytty ny
kyisin vallitseva kasvitieteellinen käsitys 
(esim. Fitschen 1990). 

Suomes a var. lucidaa on herbaario
näytteiden perusteella Helsingissä, Noki
alla, Oulus aja Kiimingi sä. 

Spiraea densijlora utt. - rinneangervo 

S. densiflora on läntisen Pohjois-Ameri
kan ka vi, jonka alue ulottuu keskisestä 
Brittitäisestä Kolumbia ta Kaliforniaan 
ja Idahoon (Hitchcock & Cronqui st 1973, 
Taylor & MacBryde 1977, Scoggan 
1978). Se on pieni , tavallisesti alle 0.5 m 
korkea, tiheä pen as. Haararanka on lie
reä, punaru kea ja kalju. Lehtiruoti on 
hyvin lyhyt· lehtilapa on 1.5--4 cm pitkä, 
oikea, pyöreähkötyvinen ja -kärkinen, 

harvoin uippokärkinen . Sen laita on sa
hahampainen, jo kus heikosti toi ssahai
nen , ty io a ta usein ehyt. Lehtilapa on 
alta toisinaan hyvin lyhyt- ja harvakarvai
nen. Kukinto on tiheä, kupera; kukinto
haarat ovat joko kaljuja tai hyvin lyhyt
ja har akarvai ia. Kuka sa ei ole pak un
no ta heteitten ja emiön välillä; teriö on 
punainen tai punerta a, hedelmä on kalju 
ja verhiö hedelmävaihee akin iirottava 
tai py ty. 

Rinneanger okin on rotuinen. Siitä 
tunnetaan nimirotu ar. densiflora,jonka 
lehdetj"a kukinto ovat kalju ja tai rip isiä, 
ja ar. splendens (Baumann) Hitchc.,jol
la kukinto ja u ein myös lehtilapa alta 
ovat lyhytkar ai ia. äillä muunnok illa 
ilmoitetaan olevan osin eri levinnei yy -
alueet: nimirotu on pohjoi empi. Käytet-
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Spiraea densiflora 
var. densijlora 

tävissä olevien museonäytteiden peru -
teella näiden rotujen välinen raja ei näytä 
kovin elvältä. 

S. densiflora on boreaalinen, märk ien 
niittyjen ja oitten laji. Aikai emrnin itä 
tiettävästi on viljelty Suomessa ainoa -
taan Helsingissä, jo sa sen nimirotua ole
vat pari pen a ta ovat kestäneet hyvin 
1980-luvun pakkastaJvet. Tänä keväänä 
se on tullut kaupalliseen levityk een Hol
lanni ta, jossa sitä aivan viime vuo ina on 
maino tettu hyvin käyttökelpoi ena uu
tuutena. Rinneangervo ei vaadi ko teita 
kasvupaikkoja vaan viihtyy hyvin kuivil
låk.in paikoilla. 

SORBIFOLIA 24(2) 1993 

Spiraea pyramidata Greene 

S. pyramidatakin on länti en Pohjois
Amerikan kasvi. Sen alue ulottuu keski
sestä Brittiläisestä Kolumbia ta Pohjois
Oregoniin ja Idahoon (Hicthcock & 
Cronquist 1973, Taylor & MacBryde 
1977, Scoggan 1978). 

S. pyramidata on 0.5-1.2 m korkea, 
pysty pensa . Haararanka on liereä, puna
ruskea, tavallisesti kalju. Lehdet ovat ly
hytruoti ia ; niiden lapa on pitkulainen tai 
pitkän oikea, harvakarvainen pyöreäh
kötyvinen ja suippokärkinen. Lehtilavan 
laita on kärkipuoliskosta hampainen mut
ta tyvio a ta tavalli e ti ehyt. Kukinto on 
kartiomainen, en haarat ovat karvai ia. 
Teriö on alkoinen tai punertava. Hedel
mä on kalju tai harvakarvainen; verhiön
liuskat ovat hedelmävaihee a taakään
tei iä. 

Tässä pensa angervossa on ekä S. be
tulifolian että S. salicifolia-ryhmään kuu
lu an S. douglasii Hooker ar. rnenziesiin 
(Hooker) Pre 1 piirteitä. Mahdolli e ti e 
on s ntynyt näiden kahden risteyrnänä, 
mutta on kaikin puolin täy in it enäinen 
laji. 

S. pyramidata on boreaalinen laji, jon
ka kasvupaikkoja o at ekä rannat että 
eritai et a oimet rinteet kuivi ta ko tei
iin. S. pyramidataa ei tiedetä ole an 

Suome a iljel ä. 

Spiraea tevenii (C. K. Schneider) Ryd
berg (S. aemiliana C. K. Schn ider ub p. 
tevenii oro h., S. beauverdiana auct., 

non C. K. Schneider) 

Tä tä ka i ta kä tettiin pitkään lajimää
rettä beauverdiana jonka ttaJ (1973) 
tote i ole an S. betulifolia var. aemi/ia
nan toi intonimen. 

S. stevenii ka aa Sahalinilla, Ohotan 
meren rannikolla, Paramu irilla Kam
t atkalla AJa ka a ja BrittiJäi en Ko
lumbian pohjoi o i a (Hulten 1968, 
Taylor & MacBr de 1977 oro hilov 
1982). e on ta alli e ti 0.5-1 m korkea 
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pen a . uori haararanka on punaru kea 
ja lyhytkarvai nen. Lehdet ovat hyvin ly
hytruoti ia, niiden lapa on 2-4 cm pitkä, 
pitkulainen, oikea tai puikea, melkein 
kalju, varsinkin kärkiosasta hamma lai
tainen tai harvoin ehytlaitainen . Kukinta 
on tasalatvainen, sen haarat ovat lyhykar
vaisia. Terälehdet ovat vaikoi ia, puner
tav ia tai punertavalaikkui ia. Hedelmä on 
lyhytkarvainen, verholiuskat ovat hedel 
mävaiheessa taakäänteisiä. 

Tämän lajin ja koivuangervon välinen 
uhde kaipaa elvitystä: tavalli e ti niitä 

pidetään itsenäisinä lajeina. Tunnettu 
Kaukoidän ka vien tuntija Voro hilov 
( 1982) kat oo S. betulifolia var. aemilia
nan ja S. Steveniin olevan aman lajin 
rotu ja ja käyttää nii tä nimiä S. aemeliana 
C. K. Schneider ubsp. aemiliana ja 
sub p. stevenii (C. K. Schneider) Woro
schilow. Samalla alueella ka vae aan 
koivuangervo ja S. steven.ii voivat ri tey
tyä ; ri steymiä on ilmoitettu Sahaiinilta ja 
Ohotan meren rannikolta (e im. ttal 
1974). 

S. stevenii on arktis-boreaalinen, har
vojen ha umet ien leppätiheikköjen, 
tunturikankaitten, niittyjenja oitten kas-

i, jonka oi tavata ekä kuivilta että 
märiltä niukka- tai ke kiravintei ilta pai
koi lta. Suome a S. steveniitä on herbaa
rionäytteiden peru teella Hei ingi ä ja 
Kiimingi ä. 

piraea x foxii . Koch ex Zabel (S. bew
lifolia x S. japonica) 

Koi uangervo ja japaninanger o näyttä-
ät ri teytyvän lähekkäi n ka vae aan 

verraten helpo ti. Ri teymis ä on aihte
le in määrin molempien kantavanhempi 
en ominai uuk ia . Hyvi n tunnettu kree
tananger o, S. 'Margaritae', on ilmei e ti 
tätä ri teymää. en an hemrnik i olete
taan S. betu/ifolia var. c01ymbo a ja S. 
japonica ' lbiflora (Zabel 1893 Bean 
19 9) . Kaikki pen a - ja japaninanger
on väli et ri t ymät ei ät ole niin ko-
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meita kuin kreetanangervo; joukossa on 
hyvinkin vaatimattoman näköi iä. 

Spiraea cf. Summersnow' 

Suome sa on levitetty koivuangervon ni
mellä ellaista pensa angervoa, jonka 
täytyy olla koivuangervon ja jonkin Cha
maedryon.-sektioon kuuluvan lajin väli 
nen ri steymä. Se mui tuttaa koivuanger
voa, mutta sen lehtilapa on vähän pie
nempi , kukinnot yntyvät edelli en ke än 
haarojen ivuille lyhyitten ivuhaarojen 
kärkiin kuten Chamaedryon- ektio a, 

erholiu kat jäävät teriön vari tua pys
tyyn ja hedelmiä ei kehity. Ky ymyk es-
ä voi i olla F. L. kinnerin Kanadassa 

jalo tama S. (betulifolia x S. media) 
' Summer now'. Tätä pen aasta on näyt
teitä Hel ingi tä Keuruulta ja Peräseinä
joelta. Hei ingis ä jo 1980-luvun alku
puolella i tutetut pen aat ovat mene ty
neet erinomai e ti . 

Kiitän Hei ingin (H), Turun (TUR)ja Oulun (OU
LU) yliopi tojen herbaarioita ka vinäytteiden lai
nauk e ta ekä Pentti Alankoa kaike ta aamasta
ni avu ta . 

Kirjall' uutta 

Bean, \ . J. 1989: Tree and hrub hardy in the 
Briti h 1 Ie . 1 . - 100 + 808 . Lontoo. 

Fit chen, J . 1990: Gehölzflora. - 766 . Wie ba
den . 

Glea on, H. . & Cronqui t, . 1991: Manual of 
cular plants of onhea tem nited State 

and adjacem Canada. 2. painos.- 910 . ew 
York . 

Hitchcock, C. L. & Cronqui t, . 1973: Flora of 
the Pacific onhwe 1. - 730 . Seattle & 
Lontoo. 

Hulten. E. 196 : Aora of Ala ka and neighboring 
terri torie . - 1 00 . tan ford. 

Hämet- hti , L., Paimen, ., Alanko, P. & Tiger
ted, P.M. . 1992: uomen puu- ja pen a -

kasvio.- 373 . Hei inki. 
Krii mann. G. 197 : Handbuch der Laubgehöl

ze. 111. -496 + 16 kuvasi ua. 



60 

Radford, A. E., Ahles, H. E. & Bell , R. D. 1978: 
Manual ofthe vascular plants ofthe Carolinas. 
- 1183 s. Chapel Hill. 

Ohwi, J. 1965: Flora of Japan.- 1067 s. Wash
ington, D.C. 

Scoggan, H. J. 1978: Flora ofCanada. Part 3.
ational Museum Natural Sci. Pub!. Bot. 7: 

547-115. 
Taylor, R. & MacBryde, B. 1977: Vascular plants 

of British Columbia.- 754 s. Vancouver. 

Spiraea cf. 
' Summersnow' 

1/2 

SORBlFOLIA 24(2) 1993 

Uttal , L. J. 1973: The cientific name of the 
Alaska Spiraea. - Bull. Torrey Bot. Club 
100:236-237. 

Uttal, L. J. 1974: The varieties of Spiraea betuli
folia.- Bull. Torrey Bot. Club 101 :35-36. 

Voroshilov, V. . 1982: Oprede1itel ' ra teniy 
Sovetskogo Dal ' nego Vo toka. - 672 s. 
Moskova. 

Zabel, H. 1893: Die strauchigen Spiräen der 
deutschen Gärten.- 128 . Berliini . 



SORBIFOLIA 24(2) 1993 . 61 

Oulun kaupunkialueen koristepuut ja -pensaat 
VIIT. Happomarjat, kanukat, terttuselja, heidet ja lumimarja 

Henry Väre 

Yäre, H. 1993: Oulun kaupunkialueen koristepuut ja -pensaat. VIII. Happomarjat, 
kanukat, terttuselj a, heidetja lumi malja. (Cultivated tree and shrubs of the Oulu City 
Area. VIII . Berberis, Comus, Sambucus, Vibumum and Symphoricarpos). - Sorbi
fo lia 24(2):6 1-69. 

Thi article continue a eries in which trees and hrub cultivated in the centre of 
Oulu (65 ' , Ostrobothnia ouluen is) are imroduced. Common Barberry (8 erberis 
vulgaris) wa planted for the first time in the 1790's. The Common Barberry ha 
proved hardy in favourable sites in Oulu , but it is planted on ly rarely, because it is a 
ho t of Puccinia graminis. 8. x ouawensis 'Superba' and 8 . rlnmbergii have been 
planted since the1930's and 1960's, re pectively. 8. rlwnbergii 'Atropurpurea' and 
'Erecta' occur in Oulu . Barberrie are hardy, but rarely planted. 

Red-barked Dogwood (Cornus a/ba) and its cu lti vars, especially ' Sibirica', are 
commonly plamed hrubs, having been cul tivated ince the 1880's. Cultivars 'Sibi
rica', ' Kesselringii ' and ' Argenteomarginata are to be found in Oulu . Red-barked 
Dogwood has proved hardy in Oulu. 

Red-berried Elder (Sambucus racemosa), Wayfaring Tree (Vibumum Lanrana), 
Guelder Ro e (V. opulus) and Snowberry (Symphoricarpos albus) were planted for 
thefi r ttimeinthe 1880's, 1890', 1860' and 1880's, respectively.Thesearehardy, 
except Snowberry, which is ometimes co1d damaged . The Snowball tree ( V. opulus 
f. roseum) i rare in Oulu, although it i fairly hardy. 

Henry Väre, Komerinrie 24, 90630 Oulu 

Artikkeli on j atkoa Sorbifoli a a uonna 
1990 alkaneelle kirjoitus rujalle Oulun 
kori stepui ta ja -pen aista (Väre 1990). 
Ruostehappomarjaa (8 erberis vulgaris) 
on i tutettu Ouluun jo 1790-luvulla. Hur
mehappomarja (8. x ortawensis ' Super
ba ') on ollu t viljelyk essä 1930-luvulta 
lähtien, mutta purppurahappomarja ta 
(8 . rhunbergii 'Atropurpurea ') on tietoja 

minis) äli-i äntiä. Happomarjat paleltu-
at Oulu a ankarina talvina lumirajan 

päältä, mutta toipu at hyvin . Toistai seksi 
en ole ta annut nii tä ruo te ieniä. Mus
taruo teen e iintyminen Oulussa on kui
tenki n hyvin mahdolli ta illä e im. Ka
jaani a mu tarua te ka vaa ruostehap
pomarjan lehdill ä (OUL ). 

Idänkanukan (Camus alba) lajik.keita 
on istutettu Ouluun 1880-luvulta lähtien. 
Korallikanukka (C. alba Sibirica'), veri
kanukka (C. alba Ke elringii') ja laik
kukirjokanukka (C. alba 'Argenteomar
ginata ) o at kaikki ke täviä Oulu sa. 
Korallikanukkaa on i tutettu eniten eten
kin katujen ar ille ja pui toihin. 

a ta 1970-luvulta alkaen. Enimmät hur
me- ja purppurahappomarjai tutuk et 
ovat lntiön hautausmaalla, mutta ruo te
happomarja ka vaa vain Oulun anhoilla 
pui toalueilla, Hupi aarillaja Linnan aa
rella. Japani nhappomarjaa (8. rhunber
gii) ja en lajiketta ' Erecta' olen ta annut 
yhdeltä paika lta. Ruo te- ja hunnehappo
marjan myynti on nykyi in kielletty, ko -
ka neo at mu tarua teen (Puccinia gra-

Terttu elja (Sambucus racemosa) on 
yleinen ja myö luonnon araistunut Ou
luun . illaheittä (Viburnum lanrana) kas-
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Kuva 1. Purppurahappomarja lntiön hautausmaan uuden kappelin lähi töllä. II . 0 .1991 . - aloku at 
Henry Yäre. 

Fig. 1. Berberis thwzbergii 'Atropurpurea' growing at lntiö near the new chapel.- Ali photograph 
by Henry Yäre. 

vatetaan melko niukasti , mutta Oulun 
seudulla luonnonvarai ena kasvavaa koi
ranheittä (V. opulus) melko ylei e ti . Vil 
laheis ija koiranheisi ovat kestäviä Oulu -
a. Lumimarja (Symphoricarpo albus) 

on talvenarka ja hyvin harvinainen Oulun 
ke ku ta-alueella. Kaikkia edellämainit
tuja kuu amaka veja on kasvatettu Ou
lu ajo 1800-luvun lopulla. 

Berberis vulgaris, ruostehappomarja 

Julin i tutti ruo tehappomarjaa Ouluun jo 
vuonna 1790 apteekin puutarhaan (Julin 
1792), ja ruo tehappomarja on ollut vilje
Iyk e ä tämän jälkeen, tosi n melko har
vinai ena. Leiviskän (1894) mukaan 
ruostehappomarjaa kasvatettiin Oulun 
pui toi a, joi a e kukki ja marjat kyp-
yivät lämpiminä vuosina (Parvela 1930). 

En immäinen ruo tehappomarjanäyte on 

kerätty uonna 1902 (Koura, 0 LU). 
1920-lu ulta on kolme keräy tä oululai
ista pui toi ta Ta kita iinimäki, OU-

U J). Vuonna 1929 on tallennettu näyte 
Hieta aare ta. Elfvingin ( 1897) ja Parve-
1an ( 1930) mukaan Oulu a on ka vatettu 
myö erihappomrujaa (8. vulgaris ' At
ropurpurea' ) 1890-lu ulla. 

Ruo tehappomarjaa korkeu 200 cm) 
ka aa nykyi in Oulu a Hupi aarilla lä
hellä pato iltaa tuomen alla. iellä e on 
ka anut monta uo ikymmentä. Ruo te
happomrujaa ka aa Linnan aare lla ja 
Paratii i aarella kumma akin ii i pen-
a ta, joiden korkeu on noin 150 cm. 

Linnan aaren ruo tehappomarja ta on 
ensimmäinen tieto uodelta 1979 (Uivi
nen, OUL mutta e on ka anut toden
näköi e ti tää llä paljon kauemmin. eri
happomaJjaa on ta attu yliopi tolli en 
ke ku airaalan luona ainakin uonna 
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1976. Kasvustoa ei ole tarkistettu tämän 
jälkeen. 

B. thunbergii, japaninhappomarja 

Japaninhappomarjaa on istutettu kesällä 
1991 uuden taidemuseon seinusta11e Ka
sarmi ntien van·ella. Pensaiden korkeus 
oli tuolloin 30-50 cm. Lajike 'Erecta ' 
kasvaa yliopistolli sen ke kussairaalan 
pohjoispuolella osasto 33:n kohdalla il
lan kupeessa (korkeus 60 cm). Purppura
happomarjaa (8. thunbergii 'Atropurpu
rea') kasvaa Intiön hautausmaalla uuden 
kappelin luona u eita pen aita (kuva 1). 
Japaninhappomarja ja en lajikkeet ovat 
Oulussa harvinai ia, vaikka ne ovat mel
ko ke täviä. 

B. x ottawensis 'Superba', hurmehappo
marja 

Oulun ensimmäinen hurmehappomarja
tieto löytyy museokokoelmista: Airiolan
pui tosta on kerätty näyte vuonna 1934 
(Tuomikoski, OULU). Hurmehappomar
jaa on kasvanut Oulun pui toi ta ain 
Paratii isaarella ( okelainen 1988), jo -
sa en ole nähnyt itä 1990-luvulla. 

ykyi in hurmehappomarjaa kasvaa 
Intiön hautau maalla ekä uuden että 

anhan kappelin lähi tällä. Hautau maan 
itäosa a on useita ryhmäistutuk ia, ja 
Iän iosas a ankarihautojen eteläreuna -
a on pitkä rivi tö hurmehappomarjaa. 

Yliopi tolli en ke kus airaalan alueelle 
on istutettu hurmehappomrujaa laajoina 
ryhmäi tutuksina. Ke ku airaalan luona 
hurmehappomarjojen ea a ka vaa tai 
on ainakin ka vanut, tarhahappomarja (8 . 
x ottawensis) ekä verihappomarja (B. 
vulgaris). Linnanmaalla yliopi ton ka vi
tieteelli essä puutarhas a ka vavat tarha
ja veri happomarja, jotka on tuotu ke ku -
airaalan pihamaalta. 

Muut happomarjat 

Par ela ( 1932) matn1t ee Leivi kän 
( 1 94) tiedonantoon peru tuen laj in 8. 
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canadensis. Mitä lajia tällä on tarkoitettu, 
ei ole tiedossa. Oulun yliopi ton vanhall a 
ka vitieteelli ellä puutarhalla Kiikkusaa
rella on ollut istutettuna amurinhappo
marja (8 . amurensis) systemaatti ses a 
osastossa, samoin kuin ruostehappomar
ja. Amurinhappomarja on siirretty Lin
nanmaalle Oulun yliopiston uuteen ka -
vitieteelli een puutarhaan. 

Martti Ohenoja kasvattaa kotipu utar
hassaan Kiimingis ä useita happomarja
lajeja. Seuraavissa luetteloissa hänen is
tutuk istaan on mainittu ului sa iemen
ten itämi vuo i ja ka vien korkeus sekä 
kk-merkki, jos laji on kukkinut. Happo
mmjojen korkeuden Martti on kirjannut 
vuonna 1989. Amurinhappomarja (kanta 
l, 1981 , 100 cm; kanta 2, 1985, 20 cm; 
kanta 3, 1980, 40 cm), 8. boschanii 
(1980, 130 cm), 8 . bretschneideri (1980, 
60 cm), B. crataegina (1980, 80 cm), 8. 
dictyophylla (1984, 40 cm), 8. gilgiana 
( 1980 50 cm), 8 . jamesiana (1980, 80 
cm), 8. kansuensis ( 1980, 50 cm), ko
reanhappomarja (8. koreana) (kanta 1, 
1980, 70 cm; kanta 2 1980, 100 cm), 8. 
x laxijlora (kanta l , 1980, 40 cm; kanta 
2, 1980, 50 cm), 8. silvataroucana ( 1980, 
120 cm kk), 8. vernae ( 1980, 130 cm) ja 
8 . yunnanen is ( 1984 60 cm). 

Comus alba, idänk.anukka 
Idänkanukka (C. alba) ja korallikanukka 
(C. alba ' Sibirica' ) ka voivat Oulus a 

iime uo i adalla (Elfving 1897), idän
kanukka 1880-lu ulta ja korallikanukka 
1890-lu ulta lähtien Oulun pappilas a 
(Parvela 1930). Parvela mainit ee myös 
lajikkeen ariegata', joka todennäköi-
e ti oli laikkukirjokan ukka (C. a/ba 'Ar

genteomarginata ') jota on viljelty 1890-
lu ulta lähtien . En immäinen idänkanuk
kanäyte on kerätty uonna 1924 oululai-
e ta pui to ta (Taskila , OULU). iini

mäen i aruk et o at keränneet idän
kanukkanäytteet Hieta aare ta vuosina 
1928 ja 1929 (OUL ). 
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Kuva 2. Korallikanukka on suosittu koristepensas Oulun kaupungin karuvar illa ja puistoi sa. 

Fig. 2. Cornus alba ' Sibirica' is commonly planted in Oulu. 

Kuva 3. Laikkukirjokanukka Intiön hautausmaalla vanhan kappelin eteläpuolella. 1 . Y1.1988. 

Ffg. 3. C. alba ' Argenteomarginata' growing at Intiö Cemetery, near the old chapel. 
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Korallikanukka (kuva 2) on yleisin 
idänkanukan lajike Oulussa. Korallika
nukkaa on istutettu usein tienvar inurmi
koille. Komeita kasvustoja on useita eri 
puolilla kaupunkia, mm . lntiön hautaus
maan eteläisen parkkipaikan sisäänkäyn
nin luona ja yliopistollisen ke kussa iraa
lan luona. Korallikanukkaa on ryhmäistu
tuk ina seuraavissa Oulun puistois a: Lo
hipadonn iemi, Linnansaari, Ainolanpuis
to, Lahdenperä, Lyötynpuisto, Manner
heiminpuisto, Kyö ti Kallion pui to, 
Rommakkopui to, Hollihaka, Paratiisi
saari, Kiikkusaari, Hupisaaret, Å trömin
pui to ja Heikalanniemi (Nokelainen 
1988). Korallikanukkaa ka vaa myö 
Tuirantorilla. Korallikanukkaa kasvate
taan myös Alakestiiän arboretumis a Li
mingassa (Arvola 1987). 

Yerikanukkaa (C. alba Ke selringii') 
kasvaa Tehtaankadun varrell a City-Mar
ketin takana, Peltolassa Oulunsuunsai
raalan ympäri tössä, Intiön hautau maal
la vanhan kappelin eteläpuolella, Rak i
lan markettien jäähallin puolei sessa pää
dy sä ja Yälkkylä 2:n einu talla. Yeri
kanukka on melko harvinainen Oulus a, 
eikä en iljelyhi toriasta ole tietoja. 

Laikkukirjokanukka ( C. alba ' Argen
teomarginata') ka vaa Intiön hautau -
maalla vanhan kappelin eteläpuolella 
(kuva 3). Intiön laikkukitjokanukka on 

artettu korallikanukkaan, joka on tehnyt 
kantove oja. Laikkukirjokanukka ka vaa 
myö Maikkula a Mäy tintien ja Tuira -
sa Ko kitien varrella yk ityi pihoilla. 
Laikkukitjokanukkaa on kasvatettu Ou
lu ajo 1890-luvulla nimellä ' Yariegata ' 
(Parvela 1930) . 

Lännenkanukkaa (C. alba sub p. stolo
nifera) ka vaa vain Yaaranpui to a ( o
kelainen 1988) . 

Muut kanukat 

Mu stamarjakanukkaa (C. sanguin.ea) on 
viljelty Oulun puistoi sa viime vuo i a
dan lopulla (Leiv i kä 1894). Elfvingin 
(1897) ja Parvelan ( 1930) mukaan mu ta-
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marjakanukka viihtyi Oulussa asti. Ainoa 
mustamarjakanukasta kerätty näyte on 
vuodelta 1910 Oulujoen kunna ta (nykyi 
sin Oulua) puutarhasta (Bergdahl, OU
LU). Leiviskä (1894) mainitsee lajin C. 
asperifolia, joka on C. drummondiin sy
nonyymi. C. drummondii on kotoisin Yh
dysvalloi ta, ja on tuskin ollut viljelyk
se ä Oulussa 1800-luvun lopullakaan. 
Ky ee ä on mahdollisesti ollut jokin 
idänkanukan lajike. 

Martti Ohenoja kasvattaa kotipuutar
hassaan Kiimingis ä useita kanukkalaje
ja. Korkeuden hän on kitjannut vuonna 
1991. C. baileyi (1980, 200 cm, kk), C. 
bretschneideri ( 1985, 180 cm), C. hems
leyi ( 1980, 170 cm, kk) , C. racemosa 
(kanta 1 1981 60 cm; kanta 2, 1981 , 90 
cm·kanta3, 1981 ) C. rugosa(l981, 150 
cm kk). Seuraavat Martti Ohenojan ko
keilemat lajit eivät ole menestyneet; C. 
citrina C. coreana C. kousa, C. offi.cina
lis ja C. pumila. 

Sambucus racenwsa, terttuselja 

Terttu elja iihtyi Oulu a hyvin jo 1880-
luvulla (Ignatiu 1890, Elfving 1897) ja 
Parvelan ( 1930) mukaan terttu elja kas
voi Oulu a noin 4-5 m:n korkuisek i, ja 
iemenet kyp yi ät äännölli e ti . En

simmäinen oululainen terttuseijanäyte on 
kerätty uonna 1895 (Lauren, TURA). 
Oululai i ta pui toi ta on kerätty terttu-
eljanäytteitä äännölli e ti (OULU) 

vuo ien 1914 ja 1941 älillä. 
Terttu elja ka aa Oulu a nykyi in 

u ea a paika a; mm. Pui tikkakadun 
varrella, Intiön hautau maaliaja Kaupun
ginojan arrella on muutamia pen aita 
Ouluhallin ja rautatien välillä. Terttu el
jaa on i tutettu euraa iin Oulun pui toi
run: Toivoniemeen, Lohipadonniemeen, 
Larnma aareen Linnan aareen, Plaa
tan aareen inolanpui toon , Manner
heiminpui toon , Paratii i aareen, Kiik
ku aareen, Hupi aariin ja Hallituspuis
toon okelainen 1988). Terttu elja kas

urnajanpui to a Karjasillal-
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Kuva 4. Temuselja viljelyjäänteenä Yälkkylän takana. 18. V1.1988. 

Fig. 4. Sambucus racemosa growing behind Yälkkylä carnpu area. 

Ia. Toivonieme sä terttu eljaa ka vaa 
u eita pen aita eteläisen alikulku illan 
kupee a. 

Terttu eljaa viljellään myö yk ityis
ten pihoilla, mm. Peltolassa Oulunsuun 
sairaalan ympäristössä ja Kontinkankaan 
airaalan pihapiirissä. Kontinkankaan 

pensaat ovat hyvin iäkkäitä. Rautatieka
dun itäpuolella kasvaa terttu elja aivan 
kadun varrella, amoin Heikinkadun var
rella on kak i pen a ta. Tuiran ja ke ku -
tan rautatieasemien pihoilla ka vaa tert
tuseljaa, amoin Kasarmialueella Hupi-
aarilla. Terttu eljaa kasvatetaan myö 

AJake tilän arboretumis a Limingas a 
(ArvoJa 1987). 

Vilje lyjäänteenä terttu eljaa ka vaa 
Kajaanintien ja Pohjantien väli e ä ram
pis a ja Yälkkylän takapuo lella vanhan 
kaatopaikan luona (kuva 4). Alueella i
jait i 1920-luvulla Schuringin puutarha, 
jo ta myöhemmin vuokrattiin puutarha
pa1 toja kaupunkilaisille. Hupi aarilla 

ka vaa luonnon arai tunutta iemen yn
tyi tä terttu eljaa rehe ä ä kuu iko a 
lähellä pato iltaa. jonne linnut o at to
dennäköi e ti Ie ittäneet iementä. Yk i 
iementaimi ka aa m ö Linnan aare -
a mi sä e on juurtunut k.i imuuriin, 

joka ijait ee eteläpuolen allin ke kellä, 
ekä Tuiran airaalan met ikö ä. 

Terttu elja mene tyy h in Oulu a, 
yleen ä e aa uttaanoin 3-4 metrin kor
keuden. Seljanhärmä (Microsphaera van
bruntiana ar. sambuci-racenws1) ta at
tiin Oulu sa en i kerran 19 0-lu un puo
li älin paikkeilla. mutta ke ällä 1991 oli 
tu kin pen a ta , jo a itä ei e iintynyt. 
Yoimaka eljanhärmätartunta aa lehdet 
melko ruman näköi ik i. 

Muutseljat 

Elfvingin ( 1 97) mukaan kanadan !ja 
(S. canaden is) paJeltui Oulu a. mutta 
ty i tä ka oi miehen mittai ia e oja. 
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jotka kukkivat. Leiviskän (1894) ja Elf
vingin (1897) mukaan mustaselja (S. nig
ra) menestyi Oulussa heikosti. Ainolan
puistosta on kerätty kukallinen mustasei
janäyte vuonna 1941 (Järvenkylä, OU
LU). En ole nähnyt Oulun keskusta-alu
eella kanadanseljaa tai mustaseljaa. 

Martti Ohenoja kasvattaa kotipuutar
hassaan Kiimingissä terttuseljan itäistä 
alalajia kamtschatica (itänyt 1980, kor
keus 300 cm, kk) ja mustaseljaa (itänyt 
1981 , 120 cm parhaimmillaan). Musta
seija ei ole menestynyt. Alalaji kamtscha
tica ei kärsi seljanhärmästä. 

Vibumum lantana, villaheisi 

Elfvingin (1897) mukaan villaheisi kas
voi Oulun Linnansaarella kituen, mutta 
Parvelan ( 1930) mukaan villaheisi me
nestyi Ainolan puistossa hyvin , samoin 
Hietasaarella Åströmin huvilan puistos
sa. Villaheittä on kasvatettu 1890-luvulta 
alkaen (Parvela 1930). Ensimmäinen vil
laheisinäyte on kerätty vuonna 1910 
(Lax , OULU). Vuonna 1926 on kerätty 
kak i näytettä oululaisista pui toista 
(Kellokumpu, Huhtala , OULU). 

Villaheittä kasvaa nykyisin vain Aino
lanpuistos a Kasmmintien si ll an kupee -
a (4 kpl , korkeus 300 cm) ja Kiikkusaa-

Kuva 5. Koiranheisi ku
kassa umajanpui tos
a Karjasillalla. 7.YTI 

l991. 

Fig. 5. Vibumum opu/us 
flowering at Karjasilta. 
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ren leikkikentän itäreunassa (4 kpl, kor
keus 150 cm). Kiikkusaaren villaheidet 
on istutettu vuonna 1964 tai 1965 Musti
lasta hankituista taimista. iiden verso
jen latvat ovat toisinaan paleltuneet. Ka
sarmintien kupeessa olevasta pensaasta 
on tallennettu näyte vuonna 1930. 

V. opulus, koiranheisi 

Koiranheittä on viljelty Oulussa 1860-lu
vulta lähtien (Parvela 1932), ja se viihtyi 
hyvin (Leiviskä 1894). Asessori Wester
lund kasvatti koiranheinä Pukissa 1880-
luvulla (Väre 1986). Koiranheidestä on 
kerätty vain kak i vanhaa näytettä Oulun 
puistoista , vuonna 1937 (Pallari , OULU) 
ja vuonna 1947 (lllikainen, OULU). Var
hainen viljely elittyy sillä, että koiran
heiden luontainen levinneisyys ulottuu 
Oulun Pohjanmaalle. 

Koiranheisi kasvaa nykyisin seuraa
vissa Oulun puistoissa: Ainolanpuistos
sa Lyötynpui to sa , Mannerheiminpuis
tossa Hupi aarilla ja Snellmaninpuistos
sa okelainen 1988). Koiranheisi kas
vaa myös umajanpui tossa Karjasillalla 
(kuva 5). 

Myö yk ityi et kasvattavat koiran
heittä mm. Tuiran uimalan puistos aja 
Saari tonkadun eteläpuolella diakonissa-
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laitok en kulmassa. Tuiran sa iraalan pi
hapiirissä kasvaa neljä pensasta (korkeus 
250-300 cm). Pitkä koiranheisirivi stö on 
istutettu Kasarmintien es ikuntarakennuk
sen parkkipaikan luokse (korkeus 400 
cm). Koiranheiltä kasvatetaan myös Ala
kestiiän arboretumissa Limingassa (Ar
voJa. 1987). 

Lumipalloheinä (V. opulus f. roseum) 
on kasvatettu Oulussa jo 1890-luvulla 
(Leiviskä 1894). Olen tavannut lumipal
loheiltä vain kaupungintalon eteläreunas
sa, jonne lumipalloheisi istutetti in vuon
na 1991, Maikkulassa yksityispihalla 
Mäystintien varrella (pihalla kasvoi myös 
koiranheisi) sekä Hollihaassa Saarankatu 
7:n pihamaalla, jossa on muutama kookas 
pensas. Lumipalloheinä on aiemmin kas
vanut Kiikkusaaressa villaheiden ja ham
masheiden (V. dentatum var . lucidum) 
vieressä. Yksityispihoilla lumipalloheittä 
saatetaan kasvattaa enemmänkin , sillä lu
mipalloheidestä on saatu markkinoille 
uusia kestäviä kantoja. 

Muutheidet 

Tuoksuheinä (V. carlesii) ja hammasheil
tä kasvatetaan Alakestiiän arboretumissa 
Limingas a (ArvoJa 1987). Hammashei i 
on kasvanut myös Kiikkusaaressa vuon
na 1985 ( okelainen 1988), villaheiden 
vieressä. Kiikkusaaressa hamma hei i 
kasvoi vain lyhyen ajan, sillä taimet i tu
tettiin vuonna 1981 tai 1982 ja vuonna 
1987 en havainnut hammasheiltä täällä. 
Alakestiiän arboretumin hamma hei i on 
samaa alkuperää kuin Kiikkusaaren. Sa
maa kantaa ka vaa myö Linnanmaalla 
yliopi ton puutarhassa. Hammashei i
kanta on Wisconsinista (USA) peräi in. 
Leivi kä (1894) mainitsee Oulu ta lajin 
V. edule, jota kasvaa nykyisin vain yli
opi ton kasvitieteellisessä puutarhas a 
Linnan maalla. 

Martti Ohenoja kasvattaa kotipuutar
hassaan Kiimingis ä eräitä hei ilajeja. 
Puiden korkeuden Martti on arvioinut 
vu'onna 1989. Kiiltoheis i (V. lemago 
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198 1, 40 cm), ru oheisi (V. sargentii, 
kanta 1, 1980 230 cm, kk· kanta 2, 1980 
140 cm) ja amerikanhei i (V. opulus 
subsp. trilobum (itänyt 1987, 40 cm). 
Rotkoheisi (V. rafinesquianum) V. schen
sianum ja V. veitchii eivät ole menestyneet 
Kiimingissä. 

Symphoricarpos albus var. /aevigatus, lu
mimarja 

Elfvingin (1897) mukaan lumimarja kuk
ki Oulussa ja Parvela ( 1930) arvio i, että 
lumimarja talvehti Oulu a hyvin , joskin 
latvat paleltuivat toi inaan. Lumimarja 
on ollut Oulu a viljelykse ä jo 1880-lu
vulla (Ignatius 1890). Linnansaare ta on 
kerätty lumimarjanäyte vuonna 1927 
(Lakkala, näyte hävitetty) ja Hietasaares
ta vuonna 1931 ( . iinimäki OULU). 

ykyisin lumimarjaa ka vaa Oulun 
keskusta-alueella vain Toivoniemen itä
osassa muutaman neliömetrin kasvu to 
(korkeus 100 cm) leikkikentän reunas a. 
Pensaat ovat o oittauruneet tai enaroik i, 
mutta ne e o at. kukkivat ja marjovat 
vuosittain. Ko ka lumimarjan hedelmät 
ovat kauniin alkoi et voi i lumimarjaa 
i tuttaa enemmän kori tamaan Oulun 
harmaata yk yä. 

Martti Ohenoja on kokeillut Kiimin
gissä lajeja S. occidemalis ja S. oreophi
lus mutta ne eivät ole mene tyneet hyvin . 

Muut kuusamakasvit 

Kuu ami ta (Lonicera) kirjoitetaan myö
hemmin. Suomen puu- ja pen a ka vio -
a (Hämet-Ahti ym . 1992) mainitaan Ou

lun Pohjanmaalta kellokuu ama (Kolk
wit:ia amabilis), kelta uohenkuu ama 
(Diervilla lonicera) ru o uohenkuu a
ma (D. sessilifolia). ke ätkotakuu ama 
(Weigela praecox) ja keltakotakuu ama 
(W. middendorffiana). Kelta uohenkuu-
ama i tutetettiin uonna 1979 Kiikku
aaren ka ihuoneiden äliin. jo ta e 
iirrettiin Linnanmaalle liopi ton puu-

tarhan muuton hte de ä. Keltakota-
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kuusamaa ka vatettiin Oulun yliopi ton 
puutarhan taimistossa Kiikkusaare a. 

äitä ei nyky isin kasva Oulun ke ku tas
sa. 

Martti Ohenoja kasvattaa kotipuutar
has aan Kiimingissä keltavuohenkuu a
maa ( 1980, korkeus 70 cm, kk) ja kelta
kotakuusamaa (1979, 70 cm vuonna 
1989, kk 1989). 

Kiitokset 

Martti Chenojalie paljon kiitoksia tietojen luovut
tami e ta käyttööni . Mikko Piirai e lle kiitok et 
H:n, Jukka V auraa lle TURA:n tietojen tarkistuk
e ta ja Mirja Siuruaiselle yliopis ton vanhan puu-

tarhan tiedoi ta. 
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Feliks Riikonen in memoriam 

Kontiolahden Jakoko keila tJatt evan 
dendrologi en pui ton i äntä, Felik Rii
konen, on poi tunutjoukostamme. Feliks 
Riikonen oli yntynyt 1.5.1915. Hän kuo
li 7.2.1993 Joensuu a. 

Felik Riikonen työ kenteli n. 30 vuot
ta Maanmittau hallituk en ilmakuvaus
o a tolla Hei ingi ä. Suomusjärvellä i
jait i ke ämökki ja juuri ieltä alkoi Fe
lik in puutarhaharra tu . Mökille mentä
e ä pi täydyniin u ein ummen kylä ä 
sijait evaan puutarhaan taimio tok ille, 
joten mökin pihalla ka voi paljon omena
puita; pen aita, ruu uja ja perennoja. 
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Myö Hei ingin pui toi ta löyty i monia 
puiden ja pen aiden iemeniä. 

1978 Felik Riikonen jäi eläkkeelle, ja 
eläkepäi iään iettämään hän muutti ko
titilan a maille Jakoko ken Riikolaan. 
En immäinen Riikolan pihalle 1967 i tu
tettu havupuu oli pal amipihta; havu
puuthan oli at itten myöhemmin Felik-
in ydäntä erityi en lähellä. Valoku

vau harra ru eura i Felik iä läpi koko 
elämän, monen monet havupuut hän oppi 
tuntemaan nimenomaan kuvaamalla kä
pyjä. Kuvat olivat todella tarkkoja, jokai
nen uomu ja karva näkyi erittäin hyvin. 
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Feliks ei tyytynyt ka vien suomenkie
lisiin nimiin, vaan opetteli myö tieteelli
set nimet. iinikään kasvien alkuperätie
dot olivat tarkasti muisti sa. Alan kirjal
lisuuteen Feliks tutustui myös innolla, 
varsinkin siementen käsittelyistä hän etsi 
tietoja paljon . 

Feliks Riikonen tunnetaan laajastikin 
taitavana ja tarmokkaana harrasteviljeli
jänä, ja hän on merkittävällä tavalla myö
tävaikuttanut Joen uun yliopiston ekä 
ka vitieteelliseen että metsätieteelli een 
opetukseen . Monet muutkin löysivät tien
sä Feliksin arboretumiin , ja aina oli talon 
isäntä innokas ja va lmis itse suorittamaan 
esittelyn. 

Riikolan n. 2 ha:n alueella ka vaan. 40 
lehtipuulajia ja n. 80 havupuulajia. Ko
koelma on erittäin monipuolinen ja sisäl
tää sekä erityisen komeita (esim. Ju glans 
mandshurica) että harvinaisia ja arkoja
kin (es im. Catalpa ja Castanea) lajeja. 
Fe1iks kasvatti laj i toaan ostamalla pik-
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Valokuva Anna-Maija Leinonen 

kutaimia Met änjalo tu äätiön tatmt -
toilta sekä vaihtamalla iemeniäja taimia 
JOY:n ka vitieteelli en puutarhan kan -
sa. Myö lukui at ulkomaanmatkat toivat 
uu ia iemeniä arboretumiin. 

1992 Felik Riiko elle myönnettiin 
Suomen Puutarhaliiton hopeinen an io
merkki ekä Dendrologian Seuran tan
daari tunnu tuk ena hänen merkittävi tä 
ansioi taan dendrologian ja puutarha
alan harra tajana. 

Feliks jakoi aulii ti omia taimiaan y -
tävilleen ja harra telijoille. Felik Riiko
nen mui tetaan ahkerana yhtei työhalui
ena ja lämpimänä ihrni enä. Hänellä oli 

puutarhaan ja en hoitoon oikea rakkau -
uhde , jota valitettava ti meiltä ammatti

ihmi iltä mone ti puuttuu. 
Mmja Huikuri 
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Drimys winteri (Winteraceae) - Andien sademetsien 
alkeellinen puu? 

So il iStenroos 

Stenroos, S. 1993: Drimy winteri (Winteraceae)- Andien sademetsien alkeellinen 
puu? (Drimys winteri (Winteraceae)- an archaic tree from the Andean rainforests?) 
- Sorbifolia 24(2):7 1-75. 

Drimys wimeri J.R. For ter & G. For ter i one of the few i olated species of the 
austral genus Drimys (family Winteraceae), which occurs in South America. D. 
wimeri has the outhemmost di tribution of these species. It grows in uperhumid 
forests, mainly on the we tern lopes of the Andes in outhern Chile and Argentina. 
Winteraceae have been treated as very primitive angio perm , belonging to the order 
Magnoliales. One of the character regarded as primitive i the lack of vessels in the 
wood of Winteraceae. However, the recem cladistic analy e trengthen theidea that 
in this family the Jack of ves ei i an advanced character being due to a econdary 
lo s. The result al o ugge t that Winteraceae should be placed near the order 
llliciales . 

Soi Ii Stenroos, Kasvitieteen laitos, PL 47, 00014 Helsingin yliopisto 

Winteraceae-heimon puita ja pen aita on 
pitkään pidetty alkeel li impiin koppi ie
meni ka veihin kuuluvina. Ryhmä on 
yleensä luokiteltu lähelle magnoliaka e
ja Magnoliaceae), annonaka veja (An
nonaceae) ja mu katrikasveja (Myri tica
ceae; k . e im. Cronqui t 1981 , Heywood 
1985, Mabberley 1990, Kytövuori 1992). 
Erityi en alkeellisena ominai uutena on 
pidetty Winteraceae-heimon erikoi ta 
puurakennetta. Heimon lajien puu a on 
palja iemeni ille ominai ia putki oluja 
mutta koppi iemeni ten putkilot puuttu
vat kokonaan Kytövuori 1992). 

u impien, kladi ti in menetelmin 
tehtyjen fylogeneetti ten tutkimu ten 
mukaan kaikkien koppi iemeni ten yh
tei ellä kantamuodo lla on ollut putkiloi
ta jotka ovat ittemmin hävinneet joi a
kin kehity Iinjoi sa (e im. Winteraceae) . 

äin ollen putkilottomuu oli ikin' uu i" 
eikä alkeellinen ominai uu näi ä ka i
ryhmi ä (Donoghue 1989, Loconte & 

te en on 1991). Tätä tuke at iitepöly
tuntomerk.it, joiden arvoa tutkimukset 
painetta at alkeelli impien (tai ehkä oi
keammin: arhaimmin omik i linjoik-
een eronneiden) nykyi in elävien koppi
iemeni ten ukulaisuus uhteita selvitet

täe sä. Tutkimu ten peru teella Wintera
ceae-heimo on luokiteltu kuuluvaksi lä
helle Uliciaceae- ja Schi andraceae-hei
moja (joilla kuitenkin on putkilot; tauluk
ko 1; Donoghue 1989, Doyle ym. 1990, 
Loconte & Ste en on 1991). Arvellaan, 
että ka u mpäri tön vuok i putkilailla 
ei ole ehkä ollut näille ko teil la, lauhkei l
la ja iileillä alueilla erilai tuneille kas
veille yhtä tärkeää merkity tä kuin monil
le muille ka iryhmille. Putki loiden kor
vautuminen putki oluilla on voinut olla 
jopa edulli ta jo puiden eteläi illä elin
alueilla on ollut kylmä ryhmän erilai -
tue aja lajiutue a: putkiloiden veden
kulku häiriytyy helpommin jäätymi en 
aiheuttamien ilmakuplien takia kuin put-
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kisolujen, joita on paljon (vrt. paljassie-' 
menistenkilpailukykyä koppisiemenisiin 
nähden viileillä seuduilla, tai Ephedran 
putkiJoiden surkasturnista kylmillä aavi
koilla; Carlquist 1988, Doyle ym. 1990). 

Nykyisen Winteraceae-heimon suku
puuttoon kuolleiden lähisukulaisten ar
vellaan olleen varhaisen liitukauden 
trooppisten kasvistojen tärkeä elementti 
pohjoisen Gondwanan alueella. Heimon 
nykyisten jäsenten sekä myöhäisellä lii
tukaudella eläneiden lähisukulaisten le
vinneisyysalue on pääasiassa antiooreaa
linen- antitemperaattinen (- subtrooppi
set vuoristot; ks. Kytövuori 1992, Tuhka
neo ym. 1992). Tämä vastaa varhaisen 
liitukauden eteläistä Gondwanaa. Ryh
män silloiset lajit olisivat siten levinneet 
nykyisille alueilleen vasta liitukauden 
loppupuolella (Doyle ym. 1990). 

Winteraceae-heimossa on Vinkin 
(1988) mukaan neljä sukua. Drimys-su
vun lisäksi heimoon kuuluvat suvut Takh
tajania (Madagascar, 1 laji), Zygogynum 
(Uusi-Guinea, Uusi Kaledonia, 50 lajia), 
ja Pseudowintera (Uusi Seelanti, 3 lajia) . 
Drimys-sukuun (laajassa mielessä) kuu
luu 6-9lajia Etelä-Amerikasta, Malesias
ta ja Uudesta Seelannista (Vink 1988, 
Mabberley 1990). Heywood ( 1985) il
moittaa heimon kokonaislajimääräksi 
60-120! Käsitys Drimys-suvun jaosta on 
vaihdellut kahteen suuntaan . Suku on vä
lillä jaettu sektioihin Tasmannia ja Dri
mys (Smith 1943, Yink 1970, 1988), kun 
taas ehkä va.k:iintuneemrnan käsityksen 
mukaan näitä taksoneja on pidetty vähin
tään omina erillisinä sukuin aan, (Ehren
dorfer ym. 1968, Smith 1969, Schuster 
1976, Ehrendorfer ym. 1979, Martin & 
Dowd 1988), joLloin sukujen määrä on 
yhteensä viisi. Riippumatta käsityksestä 
ryhmän eteläamerik.k:alai et lajit (mm. D. 
winteri) kuuluvat kaikki sukuun Drimys. 

Eteläamerikkalaisia lajeja on erotettu 
ainakin neljä (Smith 1943), joskin näyt
tää siltä, että selkeitä morfologisia eroja 
lajeiksi määritettyjen populaatioiden vä
lillä ei o le helppoa löytää. Osa lajeista on 
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Taulukko 1. Cronquistin ( 1981 ) koppisiemenis
systeeminalkupääLoconten&Stevensonin( 1991 ) 
mukaan uudistertuna (* = sukua lahkolle Illiciales, 
** = erotettu omaksi lahkokseen, *** = sukua 
lahkolle Calycantbale , **** = sukua lahkolle 
Laurales). 

MAG OLlALES 

Winteraceae * 
Degeneriaceae 
Hi mantand raceae 
Eupomatiaceae 
Austrobaileyaceae 
Magnoliaceae 
Lactoridaceae ** 
Annonaceae 
Myristicaceae 
Canellaceae 

LAURALES 

Amborellaceae * 
Trimeniaceae 
Monimiaceae 
Gomortegaceae 
Calycanlhaceae ** 
ldiospermaceae *** 
Lauraceae 
Hemandiaceae 

PIPERALES 

Chloranlhaceae **** 
Saururaceae 
Piperaceae 

ARISTOLOCHIALES 

Aristolochiaceae 

ILLICIALES 

Illiciaceae 
Schi andraceae 

edelleen jaettu muunnok ik i tai alala
jeiksi , joilla on erilli et Ie innei yysa1u
eensa, mutta ain ähäi iä morfologi ia 
eroja. D. winteri on lajei ta eteläi in. D. 
confertifolia Phil. ka aa ainoa taan Juan 
Fernandezin aarilla D. granadensis L. 
Etelä-Mek i.k:o ta Peruun ulottu alla alu
eella ja D. brasiliensis Mier Kaa.k:koi -
Bra ilia a ja lähei illä alueilla Argen
tiina aja Paragua a (li äk i erillinen 
esiintymä Roraima- uorella Bra ilian
Yenezuelan rajalla). Ehrendorfer ym. 
(1979) o at jakaneet viimek i mainitun 
lajin ielä kolmek i erilli ek i lajik i (D. 
brasiliensis D. roraimensis ( .C. Smith) 
Ehrend. ja D. angustifolia Mier ), joten 
kokonaislajimäärä Etelä-Ainerikas a on 
heidän mukaan a kuu i. Ryhmän lopulli
nen jako on kuitenkin ielä epä el ä. 
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Kuvat 1 ja 2. Drimys win
terin yleiskuva ja kukki
va verso (var. wimeri), 
Estancia Moat, Tierra del 
Fuego, Chile 1989. -
Valokuva ja piirro Soili 
Stenroo . 
Fig . 1 and 2. General 
habit and a flowering 
hoot of Drimys wimeri 

var. winteri. - Photo
graph and drawing Soili 
Stenroos. 

Drimys winteri J. R. Forster & G. For ter 
- 'Winter 's Bark", (engl.); ' canelo", 
' canelillo" ' foique", "boighe ', (e p.) 

Sukunimi Drimy ' on kreikkaaja mer
kit ee tuli ta, kirpeän mau tei ta ja viittaa 
etenkin puun kuoren i ältämiin aromaat
ti iin yhdi tei iin (Hoffmann 1983). La
jinimi "winteri' (ja koko heimon nimi) on 
annettu Draken laivan kapteeni William 
Winterin mukaan, joka matkallaan uon
na 1578 näki Tulimaan intiaanien käyttä
vän puun lehtiä ja kuorta lääkinnäs ä ja 
mau teena. Hän toi kuorta Eurooppaan 
lääkkeek i keripukkia a taan Hoff
mann 1983 Mitchell & Wiikin on 1989). 
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Drimys wi11feri on jopa 20 m korkea, 
aina ihanta tuuhea puu (kuvat 1-2; jo -
ku pen a mainen ja matala). Sen runko 
on ileä- ja ru keakuorinen halkai ijal
taan jopa 1 m. Puun lehdet ovat oikeat, 
ehytlaitai et 3-18 cm pitkät ja 1-7 cm 
Ie eät tumman ihreät, nahkeat ja kiiltä-

ät. Kukat o at kak ineuvoi et ja ijait e
at yk ittäin tai 2-3 arja a. Terälehdet 

o at 4-7 mm pitkät, äriltään valkeat ja 
ovat kiinnittyneet kiertei e ti. Terälehtiä 
on 5-20 heteitä 15--40 emejä 3-10. He
delmä on 5-9 mm pitkä oikea marja ja 
iemenet o at mu tat. 

Lajin morfo1oginen aihtelu on uuri 
eri populaatioiden älilläja kolme muun-
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nosta on erotettu. Näistä 
var. winteri (= punctata 
(Lam.) DC.) on suurikokoi
sin ja tukevin rakenteeltaan. 
Se on muunnoksista myös 
eteläisin ja laaja-alaisin, le
vinneisyysalueen ulottuessa 
Chiloen saarelta (n. 42°S) 
etelään, Cap Hornin saarille 
(n. 55°S) asti . Argentiinan 
puolella var. winteri esiin
tyy ainoastaan Tulimaassa, 
koska pohjoisemmat alueet 
Andien itärinteillä ovat sille 
liian mantereisia. D. winteri 
var. chilensis (DC.) A. Gray 
on edellistä hennompi , mut
ta silti selkeästi puumainen. 
Sen levinneisyysalue on 
pohjoisempana, Coquim
bosta (n. 30°S) Aiseniin (n. 
44oS) Chilessä. D. winterin 
pienikokoisin muunnos var. 
andina Reiche jää yleensä 
vain alle kaksi metriä kor
keaksi pensaaksi. Sitä tava
taan pienellä alueella Cauti
nin ja Valdivian provins-

---------\--------- ~- ~/-:r---- -·"- ~~-' .... ~ ... 
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Ku va 3. Drimys winrerin Ie inneisyy alue (Smithin 1943 mu
kaan). Fig. 3. Distribution of Drimyswinreri (according to Smith 
1943) . 

seissa Chilessä ja Neuquenin ja Rio eg
ron provinsseissa Argentiinassa ( 40oS 
molemmin puolin; Smith 1943, Brion 
ym. 1988; kuva 3) . 

D. winteri on mereisten alueiden kasvi . 
Parhaiten se kasvaa Andien vuoriston 
eteläosien Iän irinteillä, hyvin kosteissa 
metsissä, seuduilla missä vuotuinen sade
määrä kohoaa 2 000 mm:iin (Hoffmann 
1991). Eteläosassa aluettaan (Tulimaa -
sa) se kasvaa lähinnä merenpinnan taso -
sa tai rinteillä korkeintaan muutaman sa
dan metrin korkeudessa. Se ei muodosta 
puhtaita metsiä, vaan kasvaa sekapuuna 
ainavihannis a Nothofagus betuloides 
-metsissä ja -metsiköi sä aina ulkosaaris
toon asti. Pohjoisempana puu voi kasvaa 
hieman yli tuhannen metrin korkeudes a 
(Hoffmann 1991), sielläkin pieninä met
säjaikkuina tai ekapuunaNothofagus be
tuloides- N. pumilio- ja N. dombeyi - N. 

pumilio - ekamet is ä, joiden pen asker
ro ta bambut (Chusquea) allit e at. Dri
mys winteri iihty myö alempien rintei
den Myrceugenia- Saxegothea -ka vu -
toissa. Pen a mainen Drimys winteri var. 
andina on ylempien rinteiden lehtensä 
kanstavien otlwfagus pumilio -met ien 
pensa kerrok en 'ek oottinen ' elementti 
(N. pumilio muodo taa täällä met änra
jan). 

D. will(eri on o llut paikalli en intiaani
väestön pyhä puu. Sen aromaatti ia yh
di teitä i ältä ää kuorta ja lehtiä on käy
tetty lääkinnä äja mau teena. Puun kuo
res a on run aa ti C- itamiinia ja en 
vuok i puu oli aiemmin uosittu meri
mie ten ke kuude a pitkillä lai amat
koilla uhkaa an keripukin torjunna a 
(Hoffmann 1991). k äänkin Tulimaan 
kulkija oi murskata puun tuoreita, "pip
puri ia" marjoja e imerkik irannoilta ä-
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lipalak een keräämiensä sini impukoi
den pajnikkeek i! D. winterin puuaine 
on kaunista, ja siitä on tehty mm . huone
kaluja ja so ittimia. 

D. winteri on melko suo ittu koriste
kasvi Crulessä (Hoffmann 1983), mutta 
sitä vo idaan kasvattaa myös mereisim
missä o issa Eurooppaa. Irl annis a e 
viihtyy erityi sen hyvi n j a melko hyv in 
myös Englannin Iän iosissa (mielu iten 
seinustalla), mutta kovin kaukana ranni
ko ta e ei ka va. Se on Euroopa a vi l
je ltynä usei n lähinnä pensasmainen, ja 
monet yksi löt kuuluvat todennäkö ise ti 
muunnok een var. chilensis. Myö hen
nompia ja py tympiä kantoja tavataan 
viljeltynä. iitä on ylei esti kut uttu ni 
mellä 'var. latifolia" (kuitenkin : var. la
tifolia = ar. chilensis; Smith 1943). Pie
nika vuisen muunnoksen var. andina ti e
detään kasvavan ainakin yhdes ä paikas
sa Etelä-Eng lanni sa (Bean 198 1, Mitch
e ll & Wi!Jån on 1989). 

D. winteri on yk i viehättävimmi tä ja 
"ek ootti immi ta" eteläisen Etelä-Ame
rikan puulajei ta. Vaikka Chilen metsiä 
on tuhottu laajaJti monet D. winterin 
ka uprukat, etenkin Chilen ateise a 
aari to a, ovat vielä monin paikoin rau

halli ia ja ko kemattomia. 
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Opastusta Aulangon puu- ja pensaslajeissa 

Reijo Jokinen 

Hämeenlinnassa SIJaitseva Aulangon 
puistometsäalue on yksi Metsäntutki
muslaitoksen hallinnassa olevista luon
nonsuojelualueista. Puistometsäksi mää
ritelty alue on matkailun ekä ulkoilun j a 
virkistyksen kannalta erittäin merkittävä 
ja alueella vieraileek.in vuo ittain yli 
200 000 ihmistä. 

Aulangon puistometsän puu- ja pen-
a ka villi uuden runsaslajisuus on läh

töisin puiston perustamisen ajoi lta. Alue 
rakennettiin 1800-luvun lopus a ever ti 
Hugo Standertskjöldin suurin suunnitel
min englantilaistyyppiseksi puistok i. 
Perustami en aikaisista istutustöistä sa
moin kuin muustakaan rakentamises ta ei 
ole käytettävissä kovin paljon tietoa. 
Suurin piirtein kaikki alkuperäistä ka vil
lisuotta ko keva nykytieto perustuu ano
malehtiartikkeleih in , kunnalli kertomuk
siin , taimiti laus luetteloihin ym. sekä 
maastossa jäljellä oleviin puu- ja pen a -
lajeihin. Suurin o a aiko inaan vi lj e ll yi tä 
vierai ta laje ista on menehtynyt ilma to -
samme. yky inen laj isto koostuu yli 150 
taksonista. 

Nykyistä j älje llä olevaa Aulangon 
pui tomet än kasvillisuutta on kuvattu 
muutamin inventoinnein ja kartoituk in . 
1960-luvulla Sakari Saarnijoki teki tiettä
västi ensimmäisen puu- j a pen a lajikar
toituk en ke keisillä laji rikkailla aluei ll a. 
Tätä työtä on jatkanut 1980-luvu ll a täy
dennyk inja tarkennuksin Pentti Alanko. 
Tehtyjen elvitysten tulok ena on käytet
tävi ä ollut vaatimaton, mutta arvoka 
dokumentti pui tometsän puuvarti e ta 
ka villisuudesta. 

Vuonna 199 1 aloitettiin puistomet än 
hoido ta ja hallinnosta vastaavien toi
me ta uu i ja aikaisempaa kattavampi 
puo- ja pen a laj ien kartoitu , j onka keni
tätöiden toteuttajina o livat Evon met ä-

oppilaitoksen met ätalou in inööriopi -
kelijat Outi Lauril a ja Anne Turunen. 
Uudessa A4-kokoa oleva a moniste
muotoi es a kilja e a on koottuna tietoa 
puistometsän 17 dendrologi e ti merkit
tävän alueen laj i to ta. Karttojen ja va -
taav ien laji luetteloiden ku aamat yk ilöt 
on löytämi en helpottami ek i merkitty 
maalilla. Kirjanen opa taa käyttäjää tu
tu tumaan myö muutamaan ( 17 kpl) 
metsikköön tai puuryhmään, joi a pää
puulaj ina on jokin ulkomainen laji tai 
j otka o at muulla ta alla eri koi ia. 

Karttoja ja laj iluetteloita on tarkoitu 
pitää ajan ta alla uunni!Jeen kerran vuo
dessa tehtävi n päi it k in. janta aista
mi e ta johtuen on kat ottu tarkoituk en
mukai ek i että opas ta lainataan ainoas
taan sitä tarvitseville. Opa ei myö kään 
ole tarkoitettu jokamiehen (-nai en) 

aan pääa ia a opi kelija-ja koulutai -
ryhmien, dendrologian harra tajien, met
äammattilai ten ja a taa ien käyttöön. 

Tä ä yhte de ä kannattaa tuoda e ii
te, että viime uonna ulangon pui to
metsään almi tui m ö kak i puu- ja 
pen a laji polkua. K ei illä poluilla, jot
ka ijai t e at Jout enlammen mpar1 -
tö ä kävijä oi rutu rua hteen ä Ii 60 
puu- ja pen a lajiin. Kunkin yk i1ön koh
dalle py tyterry n paaluun kiinnitety ä 
taulu a on uomenkielinen ja tieteelli
nen nimi ekä lajin alkuperä ja Ie innei-
yy tiedot. Ylei ö on ottanut polut hy in 

va taan ja nii tä on aatu run aa ti po i
tiivi ta palautetta. 

Aulangon pui tometsän hte tiedot: 
Työnjohtaja Yrjö Palm. METL 1 ulan
gon pui tomet ä, 14999 Häm enlinna 
puh . 917-22 791 ja aluem t änhoitaja 
Reijo Jokinen, METL 1 Tutkimu alue
yk ikkö nioninkatu 40 . 00170 Hel-
inki puh. 90- 570 3 
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Leucothoe fontanesiana puutarhakasvina Suomessa 

Pentti Alanko 

Alanko, P. 1993: Leucothoe fo ntanesiana puutarhaka vina Suomessa. (Leucothoe 
fontanesiana as garden plant in Finland.)- Sorbifolia 24(2):77-79. 

One specie of Leucothoe has been uccesfully cu lti vated in Finland. L .fomanesiana 
has been grown at Vuosaari and Kirkkonummi , near Hei inki for many years, and has 
flowered yearly. It is sugge ted a a valuable garden shrub for ac id peaty soi l in shady 
places. 

Pen11i A/anko, Kasvimuotamotieteen laitos, puwarhatieteen osasto, Viikki, PL 27, 
00014 Helsingin yliopisto 

Tuntuu ehkä oudolta lukea tä tä aivan 
tuntemattoma ta kasvisuvu ta, jolla ei 
vielä ole edes viralli ta uomenkieli tä 
njmeä. Puolustuksek i voi in anoa kol
mekjn eikkaa. Leucothoe fontan.esianan 
olen ta an nut meill ä hyvi n viihtyvänä ja 
vuosi ttai n kukki vana ja olen vähitellen 
alkanut vakuuttua, että illä voisi olla 
meillä laajempaakj n käyttöä. Toi ek i e 
on kori teellinen, matalahkoka vuinen 
ajnavihanta ka i, joita meillä ei o le li i
kaa. Ja kolmannek i vielä ekj n, että mei 
käläi et dendrolog it ovat ka via kä ite l
leet kjrjoissaan. Schalinin ( 1936, 1953) 
miele tä e oli i täy in talvenke tävä ai
nakjn Etelä-Suome a, Simberg ( 1955) 
pitää itä ke tä änä II-vyöhykkeelle a ti 
ja Lehto en ja Jokelan ( 1953) mukaan 
Leucothoe- uvu ta oidaan Suomen ete
läi immä ä o a a vilje llä kolmea lajia: 
L catesbaei (= L. fontanesiana) L. da
vi iae ja L. racemosa. äi tä kahden ii
mek i mainitun mene tymi tä meillä 
Schalin ( 1953) pitää epätodennäköi enä. 
Kallio ( 1966) mainit ee L. fontanesianaa 
kokeillun kohtalai e ll a menesryk ellä 
Kirkkonummella, mj kä viittaa Schalinin 
kokeiluihin. Kirkkonummen Jorvak e a 
e ka oi chalinin puutarha a vielä 

1974 ( non. 1975). Ku inka paljon pen
a ta on meillä kokeiltu , ei ole tietoa . 

Yk ityispihojen kätköi ä pen asta saat
taa olla tai on aattanut olla meillä muu
allabn. Sitä on myö illoin tällöin ollut 
tarjolla erru ä taimimyymälö i ämme. 
Myö L. axillarista on tällä hetkell ä meil
lä myynni ä. Beanin ( 198 1) mukaan e 
on huomattava ti arempi kuin itä uures
ti mui turta a L. fonranesiana ja harvo in 
on aitona iljel ä. 

Kaner aka eihin (Ericaceae) kuulu
vaan Leucothoe- ukuun kuuluu 44 lajia 
(Mabberle 1987), joi ta 4 on kotoisin 
Itä-Aa ia ta ja 40 Pohjoi -Amerika ta. 

ii ä on ekä ke ä- että ainav ihantia 
lajeja. Leucothoet o at lähei tä sukua 
uokukille (Andromeda). Eräitä lajeja, 

kuten L. fonanesianaa, on käytetty Poh
joi -Amerika a lääkeka veina (Mabber
ley 1987). Ko ka u ulla ei ole vielä 
viralli ta uomenkieli tä nimeä, ehdotan 
ellai eksi tieteelli e tä nime tä johdet

tua nimeä ''leukotti". 
Leucothoe fonranesiana ta on käytetty 

myö nimiä L. walteri ja L. catesbaei. 
Luonno a e ka aa Pohjoi -Amerikan 
kaakkoi o i a ppalakkjen vuori tossa 
temperaatti e a yöh kkee ä jokivar-
i aja muuallilin tihei ä pen aikoissa 

varjoi illa, ko teilla prukoilla happamalla 
maalla. Simberg ( 1955) ilmoittaa en 
Juontai ek i Ie innei y alueek i erheel-
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Kuva 1 . Fig. 1 . 
Leucorhoe fontanesiana 
(Göteborg, Botanical Garden, P. Alanko, H). 
-Del. Marja Koistinen. 

li sesti Pohjois-Amerikan koilli sosan . 
Nitzeliu ( 1952) suosittelee sille puoli
varjoista, hapanta, tuoretta hiekkam aata. 
Simberg (1955) suosittelee itä uopuis
toon. Alppiruu ujen ja muiden happa
mesta kasvualuslasta pitävien kasvien 
seura on sille varmaan omiaan. Se sopii 
käytettäväk i sitä muistuttavan kellovai
veron (Pieris floribunda) tapaan varjoi-
i a met äpuistoi a ja puutarhoi s a 

(Aianko 1984). 
Helsingin Uutelan Vuosannan kasvu

paikka, mis ä Leucothoefontanesiana on 
pystynyt tulemaan toimeen rikkakasveja 
vastaan jo useita vuo ikymmeniä, on 
melko kuiva, to in melkoisen varjoinen 
läheisten havukasvien vuok i (Uotil a & 
Alanko 1979). Pensas tuhoutui 1980-lu
vun lopull a yliajettuna. Kirkkonummen 
Jorvaksesta pensas on häv innyt puutar
han perustajan Schalinin kuoleman jäl
keen. itzelius ( 1952) mainit ee Leucot
hoe fontanesiana n kestävän hyvin Tuk-

SORBIFOLIA 24(2) 1993 

holma aja Göteborgi a. Hiorth ( 1956) 
pitää itä orja a helppona viljeltä änä 
ja täy in ke tä änä. Sen käyttökelpoi uu
de ta meill ä e i oida ielä anoa mitään 
varmaa vaan iljel kokeiluja oli i jatket
tava. Jo lukijoitten tiedo a on koke
muk ia pen aan iljely tä pyydän nii tä 
ilmoittamaan. 

Leucothoe fontane iana ka aa luon
nonka upaikoillaan kahdenkin metrin 
korkui eksi mutta Suome a ja mui a 
Pohjoi mai a e on 50-100 cm:n korkui
nen, kaare aok ainen pen a . arret o at 
vihreitä hieman punerta ia ja ain ai an 
aluksi kärkio i taan karvai ia. Puikean 
pitkulai et pitkä uippui et, 6-16 cm: n 
pitui et lehdet o at kiiltä än tumman ih
reitä reunailta rip ikarvai ia, harnma -
lai tai ia, alta aaleampiaja kalju ja kuvat 
l ja 2) . Lehtien alapinnalla on ru kehta-
ia pien iä pi teitä. Lehdet aa at yksy llä 

kauniin unmpunai en y ärin joka 
muuttuu ke äällä uude taan ihreäk i. 
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Kuva 2. Leucorlzoiifomanesianan ai navihamaa, peinävää !ehdi töä. Von Gimbom arboretum, Doom, 
Hollanti.- Valokuva Pentti Alanko IO.VI 1992. 

Fig. 2. Evergreen glossy leaves of Leucorhoiifonranesiana. - Photograph Pentti Alanko. 

Pen a versoo run aasti, joten e pys
tyy pitämään puolen a rikkaka vejakin 
va taan (Evan 1974). V alkoi et, ruukku
mai et, n. 8 mm:n pitui et kukat aukeavat 
ke äkuun alus aja ovat 4-6 cm:n pitui
si a, pystyi sä tertuis a. Pensa ta on kir
jalli uuden mukaan helppo Ii ätä jaka
malla, pi tokkai ta, siemeni tä ja ta ivuk
kai ta (Hiorth 1956, Lehtonen & Jokela 
1953, Simberg 1955). 
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Kotimaan retki 
21.-22.8.1993 
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Ennakkotiedoista poiketen Dedrologian Seuran kotimaan retki Lounais
Hämeeseen tehdään 21.-22 .8.1993. 

Alustava matkaohjelma: 

LAUANTAINA 21.8. kokoonnumme Helsingissä Metsätalolla (Unioninkatu 
40) Unioninkadun puolella , josta linja-auto lähtee n. klo 8.00. Matka 
suuntautuu Lempäälään,jossa tutustumme Sampsa Aaltion arboretumiin 
Sotavallassa ja Lempäälän keskustan vanhoihin pihoihin. Iltapäivällä 
ovat vuorossa Valkeakosken istutukset, mm. Kanavapuisto ja eräs 1890-
luvulta peräisin oleva pihapuisto. Tutustumme myös Sääksmäen Annilon 
kynäjalaviin. Yövymme Urjalassa. 

SUNNUNTAINA 22.8. vierailemme Urjalan Nuutajärven arboretumissa. Pa
luumatkalla tutustumme mm. saarnilehtoon Hattulasse ja .. Hämeenlinnan 
Aulangon luonnonsuojelualueen dendrologisen puistometsän uusiin ret
keilypolkuihin . Palaamme Helsinkiin sunnunta i-iltana. 

MATKAN HINTA on 400-500 mk osanottajamäärästä riippuen . Hintaan 
sisältyvät kuljetus ja yöpyminen . 

SITOVAT ILMOITIAUTUMISET 31.7. MENNESSÄ Timo Lounalle, os. Viikin 
koetila 22 B 20, 00710 Helsinki. (Puhelimitse ei saa yhteyttä kesän a ikana, 
mutta tarvittaessa otan itse yhteyttä , joten lähettäkää viestejä .) llmoit
tautuessa maksetaan Dendrologian Seuran postisiirtotilille 41992-1 EN
NAKKOMAKSUNA 150 mk. llmoittautuneille toimitetaan tarkempia tietoja 
retkestä ja sen kohteista kirjeitse . 

Puistokävely Ruotsinkylässä 
2.10.1993 

Metsäntutkimuslaitoksen Tuusulan Ruotsinkylän tutkimusalueelia viete
tään lauantaina 2.10. AVOINTEN OVIEN PÄIVÄÄ. Ohjelmaan kuuluu mm. 
Dendrologian Seuran kanssa yhteistyönä järjestettävä puistokävely klo 

"14.00 alkaen . Kävelyllä tutustutaan Max. Hagmanin opastuksella ulkolais
ten.puulajien kokoelmaan. LISÄTIETOJA saa Risto Savola iselta . puh. 9G-
8570 5250. 
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Puuvartisia rohdoskasveja. 5. Herukat, karviainen, 
hevoskastanja, paatsamat, tymi ja saami 

Sinikka Piippo 

Piippo, S. 1993: Puuvartisia rohdoskasveja. 5. Herukat, karviainen, hevoskastanja, 
paatsamat, tymi ja saarni (Woody medicinal plants. 5. Currants, gooseberry, horse 
chestnut , buckthom, sea buckthom and ash.) - Sorbifolia 24(2):81-91. 

The article deals with former and present medical u es ofthe following woody plants: 
currants (Ribes nigrum , R. rubrum) , gooseberry (R. uva-crispa), horse chestnut 
(Aesculus hippocastanum), buckthoms (Rhamnus frangula, R. catharricus, R. pur
schianum, sea buckthorn (Hippophae rhamnoides) and ash (Fraxinus excelsior and 
F. ornus). The various parts of the plants used, their chemical constiruents and the 
traditionai usage in di fferent countries are presented. The use of these plants in modern 
medicine is relatively rare. 

Sinikka Piippo, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, PL 47, 
00014 Helsinki 

Herukatja karviainen 

Mustaherukka (Ribes nigrum) on pitkään 
ollut arvostetuimpia marjapen aitamme. 
Kreikkatai et ja roomalaiset käyttivät itä 
rohtona jo 1300-luvulla (Rocher 1981). 
Mu taherukan marjat (rohdosnimeltään 
Ribes nigri fructus) ovat tyrn in marjojen 
ja ruusunkiu lukoiden jälkeen vitamiinip i
toi impia hedelmiämme. e sisältävät 
runsaa ti C-vitamiinia (120 mg 1 100 g), 
B- ja P-vitamiinia, runsaasti bioflavonoi
deja (n . C2-vitam ii neja, Rautavaaran 
1976 mukaan) ym. tehoaineita ja karotee
nia (300 kansainvälistä yksikköä 1 100 g) . 
Marjoi a on okeria n. 10 %, hedelmä
happoja n. 3.5 % (pääas ias a raudan 
imeytymi tä edistävää itruunahappoa), 
veren kole tero lia alentavia hyytelöainei
ta ekä anto yanidiiniglyko ideja. 11 a 
on myö uotui a kivennäi - ja hivenai
nekoo tumu (Rautavaara 1976, 1980, 
Rautavaara & Knuuttila 1981 , Huovinen 
& Kanerva 1982, Stuart 1984 Hinneri 
ym. 1986, Kre anek 1990). Marjojen C
vitamllm ke tää jopa keittämi en. Sen 
anotaan äi lyvän keitety sä hillo a tai 

pa töroidussa tuoremehussa hyv in seu
raavaan kevääseen asti. 

Mustaherukkamehu on tuttu rohto vi
lustumiseen, kuumeeseen ja kurkkuki 
puun (Thurso a 1977, Rautavaara 1976, 
1980, Grieve 1981 , Rautavaara & Knuut
ti la 1981 Huovinen & Kanerva 1982, 
Stuart 1984 Hinneri ym. 1986, Podlech 
1989 Kre anek 1990). Entisen euvos
toliiton armeijassa mehu tunnettiin vita
miinilääkkeenä, ja kuivattuja marjoja 
löytyy venäläi istä apteekeista. Mustahe
rukan marjavalmi teet tuli i nauttia kuu
mina. Marjat m ö Ii äävät hien ja virtsan 
erity tä. Mu taherukka iirappia pidetään 
hyvänä hamma äryssä ja uutulehduk-
e a. Marjoja (e im. tuoremehuna) ke

hotetaan käyttämään veri uonten kalk
keutumi en ja aivohalvauk en estoon, 
korkeaan erenpaineeseen, hiussuonten 
ja idekudosten kunnon ylläpitämiseen ja 
veri uonten katkeami en estoon (Thur o
va 1977 Rautavaara 1980 Rautavaara & 
Knuuttila 1981 Rocher 1981 , Stuart 
1984). Marjoilla parannetaan myös ripu-
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lia ja mahavaivoja ja survosta levitetään 
paleltumien ja palohaavojen päälle. 

Mustaherukan lehdet (Ribes nigri fo
lia) sisältävät paljon C-vitamiinia, kel
taista tuoksuvaa hartsia, haihtuvia öljyjä, 
orgaanisia happoja, piihappoa, parkkiai
neita, flavonoideja ja kivennäissuoloja 
(Rautavaara 1980, Huovinen & Kanerva 
1982, Stuart 1984, Kresånek 1990). Leh
det kuivataan noin 40-50 ·c:ssa (Thurso
vå 1977, Kresånek 1990). Marjojen kyp
syttyä tehoaineet lehdissä vähenevät. Jos
kus rohdoksi - myös vilustumiseen -
käytetään lehtien tapaan myös mustahe
rukan juuria ja versoja. 

Piirrokset Marja Koistinen 

Lehdet tunnetaan parhaiten virtsan eri
tystä lisäävän vaikutuksensa vuok i 
(Rautavaara 1976, 1980, Thur ovå 1977, 
Grieve 198 1, Rocher 1981 , Huovinen & 
Kanerva 1982, Hinneri ym. 1986, Pod
lech 1989, Kresånek 1990). Lehdet ovat 
myös antireurnaattisia, ja niitä käytetään 
reumaattisiin särkyihin ja kihtiin, lisäksi 
munuaiskiviin ja -vaivoihin, virt atietu-
1ehd4k een, turvotukseenja liikalihavuu
teen, vesipöhöön ja verenpainee een. 
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Muita käyttökohteita ovat uonten kalk
keuturrunen, keltatauti ja muut maksavai
vat, ripuli , kurkkukipu , kuume, ulkoiset 
haavat, paiseet ja ormitulehdukset. Kre
sånekin ( 1990) mukaan lehtien käyttö 
poistaa e1imi töstä myrkyllisiä aineita ja 
haitalli sia aineenvaihduntatuotteita. 

Mustaherukan nuoriajuuria on käytet
ty ihottumakuumeissa, kuorikeitettä ve i
pöhöön, peräpukamakasvaimiin ja munu
ais- ja sappikiviin. Siperia a !ehdi tä 
tehdään brandyä muistuttavaa juomaa 
(Grieve 1981). Juuri puhkeavilla kukilla 
ekä teenä että kylpyvede sä on lääkitty 

reumatisrrua, ruoan ulatu vaivoja mig
reeniä ja huuhdeltu suuta (Rautavaara 
1980). Euroopa a mu taherukkaa on 
kauan pidetty nuorentavana, il1ä en kat
sotaan hidastavan vanhenemi ta ja äilyt
tävän hyvän terveyden (Hinneri ym. 
1986). 

Punaherukoira (Ribes rubrum coll.) on 
u eita lajeja, alalajeja ja lajikkeita. Val
koherukat ovat punaherukkalajikkeita, 
joilla ei katsota olevan rohtokäyttöä 
(Rautavaara 1980). Ruotsi aja orja a 
punaheruka ta tehtiin jo 1600-luvulla vii
niä, rrustä tulee nimity iinimarja (Rau
tavaara & Knuuttila 1981). 

Punaherukan marjoissa on paljon vä
hemmän C-vitamiinia kuin mu taheru
kan marjoi a (30 mg 1 100 g) paljon 
sirruunahappoa (n. 2.5 %) joka marjojen 
kypsye sä vähenee, Ii äk i omena- ja vii
nihappoa vähän anto yaani äriaineita ja 
limaa (Rauta aara 1980, Rauta aara & 
Knuuttila 1981 Huo inen & Kanerva 
1982 Hinneri ym. 1986). Mehu äilyy 
"oikein kä iteltynä' ilman äilöntäaineita 
ja okeria (Rauta aara 1976). iitä voi 
myös kuivata ehjinä terttuina. 

Diureetti uuten a uok i marjat alen
tavat korkeaa erenpainetta. e ovat 
ulostuttavia ja ruoan ulatu ta edi täviä 
käyttökelpoi ia joi ain uolitukok i sa 
ja li äk i limakai oja upi ta ia (Rauta
vaara 1980 Grieve 1981 , Huovinen & 
Kanerva 1982). Marjat kelpaa at myö 
kuumeeseen ja keripukkiin ekä anti ep-
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ti yyten ä vuoks i palovammoihin e tä
mään rakkuloiden muodostumi ta (Grie
ve 1981). 

Punaherukan lehdissä on erittä in pal
jon C-vitamiinja, jopa 900 mg /IOOg 
(Rautavaara 1976, 1980, 1982, Rautavaa
ra & Knuuttil a 198 1, Brunila & urmi 
1983, Hinneri ym. 1986). Pirteänja miel
lyttävän makuisia lehtiä voi syödä sellai-
enaan salaatis a tai voi leivän päällä, ku i

vata, keittää teeks i tai pakastaa. Grieven 
(1981) mukaan lehdet ovat kuukauli ia 
normali oivia. 

En immäinen maininta karviai e ta 
(R. uva-crispa) löytyy eräästä ran kalai-
e ta ir ikirja ta 1200-Iuvulta. Ka vitie

teelli es ä kirjallisuudessa karviainen 
mainitaan 1500-luvulla, amoihin aikoi
hin kuin itä al niin vi ljellä (Rautavaara 
& Knuuttila 1981, Huovinen & Kanerva 
1982). Antiikin kansat eivät tiettävä ti 
ole karviai ta tunteneet. 1600-luvulta a ti 
lääkärit ovat tienneet karviai marjan te
hoavan ummetuk een (Rautavaara 1980). 
Tämä vaikutu johtuu karviai en uuri ta 
ja limai i ta iemeni tä. Aikoinaan mar
joja uo iteltiin yötäväk i ruttoa va taan 
(Grieve 1981 ) . 

Rohdok i käytetään karviai en lehtiä , 
joi ta tehdään teetä tai alaattia , ekä juu
ria ja marjoja , joita voidaan kuivata . 
Lehtiä käytetään enti e ä euvo tolii 
to a teehen , jonka arvellaan auttavan 
keuhkotautiin ja muihin hivuttaviin tau
te ihin (Rautavaara 19 0). Lehtiä on myö 
uo iteltu ka vaville tytöille otettavak i 

kerran kuu a virki tyk ek i (Grieve 
1981 ). 
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Karviaj en marjoi a on A-, B- ja C-vi
tamiinia, sitruuna-, viini- omena- ja me
ri pihkahappoa ekä run aasti okeria 
(Rautavaara 1980, Rautavaara & Knuut
tila 1981 , Huovinen & Kanerva 1982). 
Kyp iä karviaismarjoja ja nii stä tehtyä 
mehua pidetään terveellisenä, vatsan ja 
uoliston toimintaa vilka tuttavana, mak

saan suotuisasti vaikuttavana ekä ruoka
halua ja virtsan eritystä Ii äävänä. Raa 'at 
marjat en sijaan ovat huonosti sulav ia. 
Grieven (198 1) anojen mukaan marja
hyytelö sopii i tuvaa elämäntapaa suosi
vi lle, vereville appik ivi ille henki löil
le". Mehua pidettiin ennen 'kaikki tuleh
dukset parantavana". Enti e ä euvos
toliito a puolikyp illä karviaisilla on 
ajateltu olevan nuorentavaa vaikutusta 
(Rautavaara 1980 Rautavaara & Knuut
tila 1981). Rautavaara (1980) arvelee vai
kutuk en perustuvan meripihkahappoon, 
joka häviää marjojen kyp ye ä. 

Hevo kastanja 

Hevo ka tanja (Aesculus hippocasta
num) anotaan tuodun noin vuonna 1550 
Itä-Intia ta Eurooppaan (Huovinen & 
Kanerva 1982). imen on es itetty johtu
van moni ta eri yi tä: turkkilai et ovat 
käyttäneet iemeniä hevo ten yskänlääk
keenä, puuta on aikoinaan paljon käytetty 
karjan ja hevo en rehuna, ja kaiken lisäk-

j puun lehtiarvet ovat hevosenkengän 
muotoi et (Huo inen & Kanerva 1982, 
Stuart 1984). 

He o ka tanjan kaikki o at i ältävät 
aponiineja. iemeni ä (Hippocasrani 

semen) on e kuliini aponiinia (8- 26 %), 
karva ainetta , ra vaöljyjä, valkuai sainet
ta ja hiilih draatteja (Thur ova 1977 
Huo inen & Kanerva 1982, Stuart 1984, 
Heikkilä ogeli a 19 6 Braun & Froh
ne 1987). Lehdi ä ja kuki sa (Hippo
castani flores) on kamferoli- kver itrii
ni- ja k er etiinitla onoidiglyko ideja 
kuore sa (Hippocastani cortex) e kulii
nia, e kiiniä, frak iinia (kumariini) ja tan
niiniparkkiainetta . Kuori otetaan puu ta 
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keväällä ja kuivatelaan auringossa tai kei
nolämmössä (Grieve 1981). Myynnissä 
kuorta on litteinä kappaleina, jotka ovat 
harmaanruskeita ulkopinnalta, punarus
keita sisältä. 

Heikkilän mukaan (Vogelissa 1986) 
eskiini poistaa turvatusta, mikä on todet
tu eläinkokeinkin. Eskiinin on todettu vä
hentävän tulehdusperäisien turvotusten 
syntyä, lujittavan verisuonten seinämiäja 
vähentävän veren hyytyrnistä (ks . myös 
Huovinen & Kanerva 1982, Stuart 1984, 
Kresanek 1990). Näiden seikkojen vuok
si hevoskastanja on tunnettu lääke suoni
kohjuihin, laskimo- ja imusuonitukok
siin, peräpukarniin ja kroonisiin säärihaa
voihin. Näihin tarkoituksiin on käytetty 
puhdasta eskiiniä, siemenuutetta tai ho
meopaattisia laimennoksia. Thursovan 
( 1977) mukaan kasvin käyttö alentaisi 
veren kolesterolipitoisuutta. Sen käyttö 
lisää myös glukokortikoidihormonien 
tuotantoa- nämä vastustavat reumaatti
sia, allergisia ja tulehdusoireita. 

Siemenjauhetta on käytetty ihovoirei
siin ja saippuaan, oksien kuorta ja kukkia 
ripuliin niiden limakaivoja supistavien 
ominaisuuksien vuoksi , haavojen lääkin
tään ja vahvistavaksi uni - ja kuumelääk
keeksi , perinteisesti nimenomaan malari
aan (Rautavaara 1976, Thursova 1977, 
Grieve 1981, Stuart 1984, Heikkilä Vo
gelissa 1986). Aikoinaan kuorta on pidet
ty jopa kiinakuoren (Cinchona , josta ki
niiniä saatiin) veroisena kuumelääkkeenä 
(Millspaugh 1974). Hevoskastanjan sie
meniä on käytetty maksasairauksiin, kih
tiin, reumatismiin, hermosärkyyn, perä
pukarniin ja yleensä suoliongelmiin 
(Thursova 1977, Grieve 1981). Kuori- ja 
siemenjauheella on myös pyritty saa
maan aikaan tai lisäämään nenän limaeri
teitä (Millspaugh 1974). Kuivattua he
voskastanjaa alkoholissa on käytetty ri
puliin (Kresanek 1990). 

Eskuleenia käytetään myös ysköksiä 
poisravissa lääkkeissä (Schantz & Hiltu
nen ,1988). Farmaseuttisiin tarkoituksiin 
käytetään vain kypsiä itsestään maahan 
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pudonneita hedelmiä (Thur ova 1977). 
Siemenet kui ataan huolella alle 60 
oc:ssa. 

Kansanlääkinnässä hevo kastanjasta 
tehtyä hedelmänkuorikeitettä on käy
tetty eturauha en liikaka uun ja kukkia 
yleensä ulkoi esti hengity tietulehduk
siin (Kresanek 1990). Kukilla alkoholi
uurteessa on lääkitty reumatisrnia, iskia -
ta ja kihtiä (Thurso a 1977). 

Hedelmillä on paranneltu yöpää sel
käsärkyä, neuralgioita reumati mia , hin
kuyskää ja peräpukarnia, kuorella ja ie
menillä haa oja. Kuorella on myö yritet
ty alentaa kuumetta ja virki tää poti Ia ta. 
Kukilla on lääkitty reumati mia (Duke 
1986). 

Joissain mai a hevo ka tanjan ieme
niä käytetään ra innok i Ii äämällä niitä 
jauheena tai rouheena opiviin ruokiin 
(ks. esim. Rauta aara 1976 Grieve 1981 
Duke 1986). 

Braun ja Frohne ( 1987) anovat, ettei 
hevo ka tanja terapeutti ina annok ina 
aiheuta ivuvaikutuk . ia. Heillä on yk i-
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tyiskohtainen luettelo Keski-Euroopassa 
myynnis ä olevista valmisteista. Joitain 
uutteita samoin kuin homeopaatti ta val 
mistetta saa Suomestakin. Hevoska tanja 
ei kuitenkaan ole turvallinen lääkkeenä 
eikä ravintona. Raa' at siemenet ja hedel
mänkuori ovat ihmiselle myrkylli iä 
(Huovinen & Kanerva 1982). Siemenet 
aiheuttavat pahoinvointia ja oksentelua, 
vihreät hedelmänkuoret pupillien laajen
tumista, unettomuutta, hourailua ja kas
vojen punoitu sta lapsilla. Duken ( 1986) 
mukaan ko. ka vinosien nauttimi e ta 
seuraa myös koordinaation puutetta, hal
vaantumista ja elintoimintojen lamaantu
mista. Lapsia anotaan jopa kuolleen he
delmien syömisestä (Duke 1986). Joiden
kin mielestä hevoskastanjaa tulisi käyttää 
vain lääkärin määräykse tä (Stuart 1984). 
Rautavaaran ( 1976) mukaan puhdas es
kiini vaurioittaa munuai sia, mutta alku
peräisuutteena se olisi vaaratonta. 

Pohjoisamerikkalaista Aesculus glab
raa on käytetty jonkin verran hevo ka -
tanjan tapaan , mutta se on myrkylli sempi 
ja ik i myö pelätty. Mill paughin 
( 1974) mielestä laji pitäisi tutkia tark
kaan, si ll ä en käyttölaajuus voi i olla 
hevo ka tanjaa suurempi. 

Paatsamat 

Kolmella tä sä käsiteitäväliä paatsamala
jilla on hyvin amantapainen käyttö ; mui
ta lajeja ei juurikaan käytetä rohtotarkoi 
tuk iin . Korpipaat aman (Rhamnusfran
gula) käyttö on aikoinaan tunnettu hyvin. 
Sitä on käytetty ilmei e ti vasta 1300-lu
vulta lähtien, jolloin italialainen Pierre 
Cre cenzi otti en käyttöön (Stuart 1984). 
Var inkin ak alaiset lääkärit ovat o an
neet käyttää paat amaa. Itä-Euroopa sa 
paatsamaa viljellään. Kaupalli ta keräi
lyä uoritetaan mm. enti e sä euvo ta
liitos a, Puola a, Tsekko lovakia a ja 
Hallanni a. Rohdo käytön li säk i paat-
amaa on käytetty värjäyk een; kuore ta 

on aatu keltai ta ja marjoi ta vihreää 
väriä (Hinneri ym. 1986). 
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Kuori (Frangulae cortex tai Rhamni 
frangulae cortex) on lääkekäytössä tun
netuin paatsaman osa. Kuorta otetaan 2-3 
cm paksui sta, 3-4-vuotiaista oksista ai
kaisin keväällä mielellään kostealla ääl
lä (Rautavaara 1976, Thursova 1977). 
Ennen käyttöä kuorta pitää kuivata yksi 
tunti 100 ·c: ssa tai vaihtoehtoi esti kui
vata ja varastoida vähintään yksi vuosi 
(Huovinen & Kanerva 1982, Stuart 1984, 
Schantz & Hiltunen 1988). Kuoren ulko
näkö vaihtelee suuresti riippuen sen iästä. 
Tuoreena e on päältä ja sisä ltä keltaista, 
myöhemmin päältä harmaanruskeaa ja si
sältä punakeltaista. Kuori sisä ltää mm. 
glukofranguliini A:ta ja B:tä, franguliini 
A:taja B :tä, aloe-emodiinia ym. antrajoh
dannaisia (antrakinoniglykosideja), park
kiaineita, karva aineita, kasvilimaa ja 
tuoreena myös armepaviini-alkaloidia 
(Huovinen & Kanerva 1982, Stuart 1984, 
Duke 1986 Schantz & Hiltunen 1988). 
Kuoren maku on miellyttävä, makeahko, 
hieman karva . Tuore kuori aiheuttaa ok
sentelua, kouri tuksia ja voimakasta 
ulo tu ta. 

Paat amankuori on hyvin tunnettu 
ulo tu lääke. Antrajohdannaiset,jotka si
sältävät paat amaa (R. purschianum, ks. 
alla), ennaa (Cassia) ja koristeraparperia 
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(Rheum palmatum), ovat hyvin laajalti 
käytettyjä. Antrakinoniglykosidit hydro
lysoituvat paksusuolessa, jolloin vapau
tuvat aglykorut ärsyttävät suolta (Duke 
1986). e edistävät nimenomaan pak
susuolen ja peräsuolen liikettä (Rauta
vaara 1982). Vaikutus tuntuu 6-8 tunnin 
kuluttua rohdon ottamisesta ja se kestää 
useita päiviä. Kuorta pidetään erinomai
sena vuodepotilame, lapsille ja odottavil
le äideille. 

Paatsamankuori on vaikutukseltaan 
suhteelli en mieto. Se on kuitenkin teho
kas ulostuslääke, eikä sitä siksi suositella 
pitkäaikaiseen käyttöön. Rautavaaran 
( 1982) mukaan sennaan, raparperiin ja 
aaloeen verrattuna paatsamankuori on 
vaarattornin ulostuslääke. Paatsamaa ei 
kuitenkaan ole syy tä käyttää kotirohtona 
sen myrkyllisyyden vuoksi (Rautavaara 
1980). Thursovan (1977) mielestä isot 
annokset voivat aiheuttaa myrkytyksiä. 
Hän suosi ttelee suurimmaksi päivittäi
seksi annokseksi yhtä grammaa kuorijau
hetta. Ohjeena ummetukseen on liottaa 
teelusikallinen kuorta 12 tuntia lasillises
sa kylmää vettä ja juoda seosta haa1eana 
ennen nukkumaanmenoa enintään kah
den viikon ajan (Rautavaara 1982, Pod
lech 1989). Liiallinen käyttö voi aiheut
taa muutoksia suolen K-vitarruinimääris
sä, minkä vuoksi ummetus saattaa lopulta 
vain paheta. efropatia (eräs munuais
sairaus) on myös vaarana (Braun & Froh
ne 1987). 

Ke ki-Euroopassa paatsamankuorta 
on käytetty kansanlääkkeenä sappivai
voihin, peräpukarruin ja kuumee een 
(Huovinen & Kanerva 1982, Duke 1986). 
Hyvin pienet annokset voivat Ii ätä apen 
erity tä. Kuorta on käytetty myös yö
pään ja maksan ja pernan kovettumiin, 
lymfosyyttiseen leukemiaan ja Walkerin 
karsinosarkoomaan (aloe-emodiini lla on 
näihin vaikutusta), vesipöhöön, kihtiin, 
reumati miin, matoihin, ekä ulkoi e ti 
ihovaivoihin, haavoihin ja syyli in (Rau
tavaara 1980, 1982, Duke 1986). Rauta
vaara (1980) mainitsee jopa ripulin kel-
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tataudin , virtsamyrkytyksen rakkokivi
taudin , tippurin ja mielisairauden kuoren 
käyttökohteiksi. 

Paatsaman luumarjat (Rhamni fran
gulae fructus) ovat myrkyllisiä. Marjat 
ovat raakoina vihreitä, myöhemmin ne 
muuttuvat punertaviksi ja kypsinä mu -
tiksi. Marjat si ältävät mm. franguliinia, 
glukofranguliirua, emodiiniantranoolia, 
jesteriiniä, aloe-emodiinia ja saponiiilla 
(Duke 1986). Grieven (1981) miele tä 
myös marjoja voisi käyttää ummetuk
seen. iistä aatavalla mehulla värjätään 
kankaita. 

Jo ke kiajalla tunnettiin orapaat aman 
(R. catharticus) kuore ta ja var inkin 
marjoi ta tehty ulostu lääke (Grieve 
1981 Huo inen & Kaner a 1982). 1200-
lu ulla wale iläi et lääkärit määrä ivät 
hyvin arvo tettua hunaja-orapaat ama
mehua rruedok i ruokahalua kiihottavak-
ijuomak i (Mill paugh 1974). E panja
a ka vin lääkekäytä tä kerrottiin uonna 

1305. 1500-lu ulla orapaat ama maini
taan jo kaiki a lääkeka vikirjoi a 
(Grieve 1981). 1700-luvulla itä on ilmei-
e ti ka vatettu lääkeka vik i ja vihreää 

väriä tuottavak i ärika ik i (Mil l
spaugh 1974 Hinneri m. 1986). Vielä 
toi en maailman odan jälkeen orapaat a
maa kerättiin apteekkeihin (Stuart 19 4). 
Meillä korpipaat ama on kor annut ora
paat aman ulo tu rohtona. 
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Orapaatsamasta käytetään ensi IJassa 
kypsiä mustia marjoja (Rhamni cathar
ticae fru ctus) tuoreina , kuivattuina tai 
mehuna. Marjat sisältävät mm. flavonoi
deja (katartikosidia, kversetiiniä, kamfe
rolia, ramnositriiniä) ja antrajohdannaisia 
(frangulaemodiinia; Huovinen & Kaner
va 1982). Yhdisteet vaikuttavat pak u
suolen liikettä edistävästi. Maijat kerä
tään syksyisin luonnosta; pensasta ei 
yleensä viljellä. Mehu on kjtkerää ja äl
löttävää (Grieve 1981 ). Siihen lisätään 
joskus okeria ja muita mausteita (Rham
ni succus). Mehua keitettiin inkiväärin ja 
paprikan kera ja siihen lisättiin sokeria. 
Seuraukset mehun nauttimisesta olivat 
kuitenkin siksi rajut, että rohdok e ta 
luovuttiin. Vuonna 1650 rohdosilme tyi 
Lontoon farmakopeaan , jonka ohjee sa 
sen kitkerää makua pyrittiin muuttamaan 
aniksensiemenillä kanelilla, mastiksilla 
(Pistacia lentiscus) ja muskotilla. Myö
hemmin tätä rohdosta on käytetty ensisi
jassa koirille jolloin iihen on Ii ätty 
myö ri iiniöljyä (Grieve 1981, Stuart 
1984). Myöhään 1800-luvulle a ti ora
paat ama iirappi oli Englanni sa hyvin 
suo ittu lasten u1o tuslääke (Grieve 
1981). 

Marjoja käytetään erityisesti krooni
seen, vaikeaan ummetukseen, Ii äk i 
myö ruoan ulatusvaivoihin , ruokahalut
tomuuteen kihtiin, reumaan ja ihottu
maan. Marjojen käyttö vaikuttaa hieman 
kyseenalai elta, illä suuret annok et (jo 
noin 20 marjaa) voivat aiheuttaa mm . 
voimaka ta janoa, uun ja kurkun kui
vuutta ok entelua, voimakkaita alavat a
kipuja , uoli toverenvuotoa, hengity -
vaikeuk ia ja ydämenlyönnin epäta ai-
uutta. Oireet ilmenevät vasta 15-16 tun

nin kuluttua. 
Jo ku käytetään myö kuorta. Tuore 

kuori aiheuttaa hyvin voimakkaan uo
lentyhjennyk en, joten rohdok i sitä tuli
i käyttää a ta kahden vuoden äilytyk
en jälkeen (Stuart 1984). Alangon 

( 1987) miete tä orapaat aman käyttöä ei 
pitäi i lainkaan kokeilla it e. Emodiini 
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voi myös aiheuttaa ihotulehduk ia (Duke 
1986). 

Tunnetuin rohtopaat ama nykyään on 
läntisen Pohjois-Amerikan sagrada 
(Rhamnus purschianum). Sitä viljellään 
Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Keniassa. 
Lääkekäyttöön se tuli vasta vuonna 1877. 
' Cascara sagrada' on espaojaa ja tarkoit
taa "pyhää kuorta", mitä nimeä alun perin 
käytettiin R. californicasta (Huovinen & 
Kanerva 1982, Duke 1986). "Pyhä kuori" 
-nimitystä käyttivät aikoinaan espanjatai -
et papit, jotka oppivat kasvin nykyisen 

Kalifornian tienoilla eläneiltä mendoci
no-intiaaneilta. Monet heimot itse a iassa 
tunsivat ka vin käytön ummetuksessa . 
1800-luvun lopulla agrada otettiin Yh
dysvaltain farmakopeaan , jossa se yhä on 
(Bremnes 1988). Kasvia tuodaan nyky
ään Amerikasta Eurooppaan, missä sitä 
käytetään korpipaatsamaa enemmän. R. 
californica tunnetaan homeopatiassa, 
jo sa sitä käytetään tulehdusperäiseen 
reumati miin ja liha kipuihin , ummetuk-
een , pään ärkyyn ja korva- ja kurkkukj

puihin (Boericke 1988). 
Sagradasta käytetään kuorta , joka tun

netaan sagr ada nkuorena (Rhamni purs
hianae cortex) . Kuori kerätään nuorista 
rungoi ta ja ok i ta keväällä tai alkuke
sällä , ja se kuivataan varjo a. Kuoressa 
on päällä harmaanvalkoinen kerros, 
alempaa e on violetinruskeaa, punarus
keaa tai ru keaa, i ältä vaalean kellan
ru keaa (Grieve 1981 ). Kuori on hajuton
ta, mutta maultaan kuvottavaaja kitkerää. 
Sagradaa iedään kuivattuna tai alkoho
liuutteena. 

Kuori i ältää emodiinia, aloe-emodii
nia paljon tehokkaita ka karo ideja ym . 
antrajohdok ia ramnoolia, linoleiini-, 
myristiini- ja yringahappoa (Huovinen 
& Kanerva 1982 Duke 1986). Kuoressa 
on pääa ia a tehokkaita ja makeita kas
karosideja . Emodiini oi aiheuttaa ihotu
lehdu ta ja jatku a käyttö kaliumin puu
tetta. Emodiinin anotaan tehoavan lym
fo ytti een leukemiaan ja Walkerin kar-
ino arkoomaan (Duke 19 6). 
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Sagradankuori on erittäin paljon käy
tetty kroonisen ummetuksen hoidossa. 
Tuoreena se on voimakas- vanhempa
na, es im. kolme vuotta säi lytettynä, lie
vempi vaikutteinen. Kolmevuotiasta 
kuorta pidetään parhaimpana. Huovisen 
ja Kanervan (1982) miele tä yksi vuosi 
varas toimista tai kuumentaminen 100 
·c:een riittää. Grieven (198 1) mukaan 
sagradankuori on lievä ulostuslääke, jota 
annetaan heikoille ja vanhoille tai ennen 
leikkausta (ks. myös Braun & Frohne 
1987). Määrää ei myöskään tarvitse li sätä 
toistettaessa , ja li säksi suo1en jännite li
sääntyy sagradankuoren vaikutuksesta. 
Joidenkin mielestä sagrada on korpipaat
samaa voimakkaampaa (Braun & Frohne 
1987). Sagradaa käytetään myös koirien 
ummetuksen hoidossa (Grieve 1981 , Du
ke 1986). 

Sagradalla on myös lääki tty sappikiviä 
ja maksavaivoja, kasvin mehulla syöpää 
ja kasvaimia. Marjoja on joskus yöty 
raakoina tai keitettyinä, mutta ne voivat 
aiheuttaa ihon punertumista (Duke 
1986). 

Tyrni 

Tyrnin (Hippophae rhamnoides) käyttöä 
on tutkittu Saksassa, entisessä euvosto
liitossaja Kiinassa. Nimen " Hippophae" 
alkuperä on epä eivä. Ei tiedetä, johtuuko 
nimi siitä, että hevosille on syötetty tyr
niä, jotta ne sais ivat kiiltävän karvan 
(phae = loistava), vai s iitä, että anti ikin 
aikana tymiä pidetti in myrkylli enä 
(phao = tappaa; Rautavaara & Knuuttila 
1981 , Huovinen & Kanerva 1982). 

Tymi on ollut kauan tunnettu lääkekas
vina. Tyrnin marjoja sellaisenaan, o
seena, mehuina tai hillaina on käytetty 
ripuliin, keripukkiin, heikkouteen , influ
ens aan, suonten kalkkeutumisen ehkäi
syyn ja kääreinä ihosairauk iin (Rauta
vaara 1980, Rautavaara & Knuuttila 
198 1 )·ja siemeniä ummetuk een niiden 
sisältämän öljyn vuoksi . 
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Marjat sisältävät erittäin runsaasti C
vitamiinia; sen määrä vaihtelee kuitenkin 
erittäin paljon, (60-) 150-1600 mg 1 lOOg 
(ks. Hinneri ym . 1986, myös Vogel 
1986). On sanottu, että kilo a tymimar
joja olisi täysikasvuisen ihmisen C-vita
miiniannos 100-200 päiväk i (Jon on & 
Jonsson 1980). C-vitamiini on marjoissa 
myös hyv in ke tävässä muodossa. Mar
joissa on myös erittäin paljon karoteenia 
viinihappoa ja paljon omenahappoa mi
kä tekee niistä kovin happamia. ii sä on 
myö öljyä, kumariineja ok ikumariine
ja, sitosterolia ym. fyto teroleja, flavo
noideja , kivennäi aineita, anto yaania ja 
B 1- B,- B6- E- ja K-vitamiinia. Kuma
riin,it j~ 'oksilwmariinit ovat tulehduk i ~ 
torjuvia ja kouri tuk ia laukai evia, ja 
niitä pidetään yövän ka vua ehk:äi e i
nä. Marjamehu ja ja tiivi teitä saa aptee
keista ja 1uontai tuotekaupoi ta. 

Lehdissä on run aasti C-vitamiinia ja 
karoteenia. Kuoressa on hermostoon vai
kuttavaa erotoniiniaja hippofeiinia ,joka 
hill itsee kudo ten sairaalloi ta ka vua, 
mm. yöpää. Enti e ä euvo toliito a 
syövän hoido a käytetään ryrnin kuoren 
alkoholiuutena (Johans on 1987). Lehtiä 
ja kukkia käytetään y kään , kihtiin, reu-
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matismiin, ihottumiin keripukkiinja ma
tojen häätöön. Tymin lehtien, kukkien ja 
marjojen suuri vitamiinimäärä on hyväk
si vilustumi issa, toipi la aikana ja väsy
mystiloi ssa (Podlech 1989). Marjojen öl
jyä on tutkittu pa ljon entisessä euvosto
liitos aja s itä eri stetäänki n Valko-Venä
jälläja Siperiassa. Öljyllä on käyttöä iho
tuberkuloosissa, silmäsairauksissa ja pa
lo-, makuu- ja sätei lyn (röntgen- ym.) 
aiheuttamien haavojen hoidossa voitee
na. Sisä isesti öljyä käytetään ruoan ula
tu elinten ädehoitovammojen hoitoon. 
Öljystä osa menee kosmetiikkateollisuu
teen. Tymiöljyä e i pidä käyttää, jos on 
ollut sappirakko- tai haimatulehdus tai 
jo on taipumusta ripuliin. Rohto nimeltä 
'Pohjolan palsami" isä itää tyrniöljyä, 

erittäin paljon mm. A-vitamiinia, ja on 
bakteereja tappavaa (Rautavaara & 
Knuuttila 1981). 

Saarni 

Rautavaaran ( 1980) mukaan roomalainen 
Serenu Sammonicu ol i i en immäisenä 
kek inyt aarnen (Fra.xinus excelsior) 
käytön lääkkeenä. Hän jauhoi saamen 
iemeniä viiniin ja huomasi tämän tehok

kaak i veden poistajaksi keho ta. Meillä
kin saarni on ollut merkittävä lääkekasvi 
kansan keskuudessa. 

Saamen lehdet (Fraxinifolium), puu
aines, nuorten ok ien kuori , siemenet ja 
ter va käyvät rohdoksi. Saarni si ältää 
flavonoideja (kver etiiniäja rutiinia) , ku
mariiniglyko ideja (frak iinia ja frak e
tiinia), karva aineita, eteeri iä öljyjä, 
mannitoliaja katekiini- ja tanniinityyppi-
iä parkkiaineita (Huovinen & Kanerva 

1982). Vaikutus on diureettinen, hikoilua 
edi tävä ja limakaivoja upi tava. 

Lehtiä käytetään teenä joka var inkin 
Itä-Euroopa a tunnetaan uosittuna 
"Var ovalai ena teenä' (Rautavaara 
1976 1980 1982). Saamen lehtiä oli i 
hyvä käyttää muiden ka vien lehtien kera 
hio tenuina. Lehtiä pidetään kuitenkin 
myrkylli inä,joten tietty varovai uu Iie-
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nee paikallaan. Rautavaara ( 1980, 1982) 
u koo hiostamisen hävittävän myrkylli
syyden eivätkä myö kään Braun ja Froh
ne (1987) u ko aamen terapeutti ina an
noksina aiheuttavan ivuvaikutuksia. 

Lehtiteetä käytetään kihtiin, reuma- ja 
munuai aivoihin ja turvotukseen. Reu
maan uo itellaan korkeintaan kahta ku
pilli ta teetä päivä ä kahden viikon ajan 
(Podlech 1989). Sak a a Sveit i ä ja 
Itävalla a teen käyttö ummetuk es a on 
tunnettua; lehtiä myydään tähän tarkoi
tuk een The Chambard -teenä, joka sisäl
tää myö ennaa ja minttua. Varsinkin 
iementen anotaan olevan jauhettuina ja 

kiehuvaan eteen ekoitettuina tehokkai
ta reumavaivoi a (Rautavaara 1980, 
1982). Pohjoi mai ta ar inkin orjas a 
aarnen puuta on Ii tetty yöpärohtona. 

Saarnikeitteen myynti lääkkeeksi on 
Rautavaaran ( 1980) mukaan kiellettyä. 
Puun Ia tui ta ti lattua aarnitervaa oli 
aiemmin aatavilla apteekei ta, ja itä pi
dettiin lei lääkkeenä moniin vaivoihin, 
mutta ar inkin ilu tumi een, a tmaan 
ja reumaatti iin ärk ihin (Hinneri ym. 
1986). 

Eri aarnilajien kuorta on itäi e ä 
Pohjoi - merika a käytetty 1800-luvul
la peräpukamiin (Lewi & Elvin-Lewi 
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1977). Meskwaki-intiaanit ovat käyttä
neet Fraxinus albuksen kuorta kutinaan 
ja kipuihin. Sekä meikäläinen aarni että 
F. americana tunnetaan homeopatiassa, 
edellinen kihdin ja reumatismin hoidos
sa, jälkimmäinen kohdun laajentuman 
lääkkeenä (ks. Boericke 1988). 

Manna aarnea (F. ornus) käytetään 
paljon Etelä-Amerikassa (Grieve 1981, 
Stuart 1984). Se mainitaan myös Yhdys
valtain farmakopeassa. Euroopasta man
nasaarnituotteita on nykyisin vaikea saa
da. Eniten mannaa kerätään Sisiliasta sin
ne istutetuista puista. 

Mannan keruu aloitetaan puiden olles
sa 8-10-vuotiaita. Keruun aikana, yleen
sä kukinta-aikana heinä-elokltus a, ilman 
tulisi olla kuiva ja lämmin. Mannaa saa
daan runkoon tehdyistä pystysuori sta 
viilloista. Viiiloista valuu makeaa, kei
lanvalkeaa mehua, joka kuivataan. Par
hainta mannaa ovat kuitenkin yys-loka
kuussa rungoille muodostuvat isot kuo
retrumat (mannahiutaleet), joita on 
myynnissä pitkinä ja kapeina kappaleina 
tai murennettuina. Väriltään ne ovat vaa
leita tai vaaleankeltaisia. Kaupan on 
myös pienikokoista mannaa, jota saadaan 
raaputtamalla kuorta hiutaleiden irrotta
mi en jälkeen. Vähiten arvostettu liima
mainen ja tumman ruskea manna aadaan 
nmgon alimmista viilloista. Mannaa nau
titaan usein lämpimänä vesisekoituksena 
tai ruokaan, maitoon tai siirappiin sekoi
tettuna. Brittiläinen farmakopea (B. P. 
Codex) tuntee mannasiirapin (Grieve 
1981). 

Manna i ältää erilaisia sokereita 
(manni tolia, mannotrioosia, mannotet
roosia ja dekstroosia), kasvilimaa, a ku
liinia ja vihertävän sävyn aikaansaavaa 
fraksiinia (Grieve 1981). Fraksiini on 
ulo tuttavaa, ja tähän tarkoitukseen itä 
käyttävät odottavat äidit ja lap et joko 
ellai enaan tai sennan tai koristeraparpe

rin kanssa. Manna on virki tävää ja ravit
evaa, ja use in itä annetaan toipilaille. 

Sillä myö naamioidaan muiden lääkkei
den makua. ykypäivän manna lienee 
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ollut tuntematonta ennen 1400-lukua. 
1500-luvulla sitä kerättiin Kalabria ta 
muttä nykyään siellä ei tuoteta mannaa 
kaupalli esti. 

"Manna"-sana on hyvin vanha, ja sitä 
on käytetty hyvin monien kasvien erit
teestä, esim. tammimanna (Quercus val
lones , Q. persica) , alhaginmanna (Aihagi 
maurorum), tamariskimanna (Tamarix 
gallica) ja Brianconin manna (Larix de
cidua). Millään näillä ei kuitenkaan ole 
yhteyttä Raamatun mannan man a. Kir
joitusten mannan on epäilty olleen tama
riskipuus a eläneen Coccus manniparus 
-hyöntei en eritettä. Tätäkin eritettä kerä
tään myyntiin. 
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Uusia kirjoja 

SUOMINE , J . & HÄMET-AHTI, L. 199.3: 
KASVISTOMME MUI AISTULOKKAA T: 
TULKINTAA JA PERUSTELUJA. orrli nia 
4 :1-90. ISB 95 1-45-6373- 5. 

'Ihminen on muuttanut Suomen kasv istoa ko
ko jääkauden j älkei en ajan: ka v ilajeja on 
ekä häv innyt että vars inkin tullut Ii ää hänen 

toimiensa tuloksena. Ihmi settämän Suomen 
luonto oli i"hyv in toisenlainen kuin nyt: metsät 
pe ittäis ivät uurimman osan maasta. Avosoi
den ohella vain rannat, kal liokot, ulkoluodotja 
tunturien laet olis ivat puuttomia. Pellot ja nii 
tyt, vähäalai ia ranta-, kallio- ja tu lvaniittyjä 
lukuun ottamatta, puuttui ivat. Myö pääo a 
niide n ka vei ta puuttuisi, illä niillä vallitse
vat ellai e t lajit, jotka eivät kuulu Suomen 
luentai een ka vi toon . Merkittävä osa tämän 
n . perinnemai eman laj is ta ta on muina istu
lokka ita eli arkeofyyn ej ä: tänne jo e ihi torian 
hämäryydestä alkaen ihmisen avulla eri tavoin 
aapuneita j a kotiutuneita. Muinai tulokka i

den e rotta mine n a lkuperäisi tä o n mones ti va i
keaa; niillä jokai e lla on oma tarinan a, u ei n 
vain aavi te ttav i sa o leva. Suomi on niitä har
voja o ia Euroopasta, jo a on ik i paljon 
alkuperäi tä luontoa jäljellä, e ttä muinai tu

lokkaat a inak in o in ovat vielä tunni tettavi -
a. Tämä kirjanen yrittää löytää maamme ka -

vien jouko ta muinaistulokkaat ja peru te lla 
niide n tau tat." 
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Keski-Suomen kerhon tiedote 
Lamasta huolimatta kaikki tapahtumakalen
terit ovat täynnä kaikenlaisia puutarha-, 
luonnonsuojelu- ja perinr:!emaisematem
pauk ia. Toi vottavasti omiin kalentereihin
ne mahtuu vie lä dendrologian kerhon tapah
tumia. 

Ensimmäinen Keski-Suomen kerhon 
oma til aisuus on torstaina 1 0.6. , jolloin tu
tustutaan Maata louden Tutkimuskeskuksen 
Laukaan tutkimus- ja valiota imiaseman kas
viva likoimiin. 

Elokuu a yritetään uudelleen iltakäve
lyä Sallaj ärven aarnialueelle. Alue on tun
nettu erityi e ti siperianlillukoi staa n. Viime 
vuonnahan hyvä a ikeemme vesittyi sateen 

vuok i. Alueelle on kuuleman mukaan ny
kyi sin hyvä opastu , joten ie llä oi käydä 
ominkin päin. Kohtee ta voi tarkemmin tie
dustella Veli Saarelta iltaisin (puh . koti in 
94 1- 641 460). 

Totuttuun tapaan loka- marraskuu sa jär
jestetään tupailta. Reijo Hahkala on lu van
nut kerätä ku vakat auk en tutu tumi käyn
neiltään taimi toihinja puistoihin Euroopan 
eri kolki a. 

Syk yn toiminna ta ilmoitetaan kerholai
sille kirjeit e tarkemmin. Ta ataan harras
tuksemme pari a! 

Ter e i in Marjatta Uosukainen 

Karjalan kerho kartoittaa 
Pohjois-Karjalanpuuvartisia kasveja 

Havaintoja puiden ja pensaiden e iintymi tä Pohjoi -Karjala a oi lähettää kerhon yh
dy henkilöille Kauko Salolle ja Markku Huttu e lle. Ilmoitu ten tuli i i ältää euraa at 
tiedot: 

• ti edo sa oleva puun ta i pe nsaan nimi 

• erikoismuodosta valokuva, piirro tai sana11inen kuvau 

• tarkka sijainti (kunta, kylä, ka vupaikka) 

• ilmoittajan yhtey tiedot (o o ite ja puhelinnumero) 

Kauko Salo, METLA, Joen uun tutkimu a ema, PL 6 80101 Joen uu. puh. 97 - 151 4034. 
Markku Huttunen, Botania, PL 1 1 1, 80 l 01 Joen uu puh. 973-151 2634. 

Kasvipörssi 

Haluaisin vai htaa palsamiköynnöksen (Schisandra chinensi ) emi k ilön hede k ilöön. 
-Leena Hämet-Abti , Kotitorpantie 2 E, 00690 Helsinki, puh. 90-743 061. 

V ielä aatavana amerikantaikapähkinän (Hamame/is virginiana). pen asmagnolian 
(Magnolia sieboldii), ke älaakerin (llex verticillata), punamarjakanukan (Cornu mas), 

mant urianonnenpensaan (Forsythia mandschurica) ja japaninangervojen (Spiraea japoni
ca ' Pygmea lba' ja ' Goldmond ') tai mia.- Heikki Linna 07500 kola. puh. 9 15-30 104. 
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Dendrologinen kirjallisuus 1992 

Pentti Alanko 

Alanko, P. 1993: Dendrologinen ki rjall isuus 1992 (Dendrological literature published 
in Finland 1 992) . - Sorbifo lia 24(2):93-1 02. 

This Ji st summarizes the dendrological literature published in Fin land or by Finni sh 
authors abroad during 1992. A list has been published annually since 1977. This list 
also mentions articles covering some related subjects as nursery management , 
1andscape architecture etc. 

Penlli A/an.ko, Helsingin yliopisTo, KasvimuoTal1loTieTeen laiTos , PL 27, 00014 Hel
singin yliopisTo 

Luettelo edellisen vuoden aikana julkais
tusta dendrologisesta ja siihen läheisesti 
liittyväs tä alan kirj alli suudesta julkais
taan totuttuun tapaan. Nytkin pyydetään 
ilmoittamaan toimitukselle luettelosta 
puuttuvat viime vuoden aikana julkaistu t 
dendrolog i et kirjoitukset, jotta ne vo i
daan ottaa täydennyksinä mukaan seuraa
vaan luetteloon. Eräissä puutarha-alan 
jul kaisui ssa otsikot eivät vastaa ki rj o ituk
sen si ältöä, minkä vuoksi otsikon perään 
on tä sä luettelossa lisätty kirjo ituksen 
sisä ltöä valaiseva sana sulkeisiin ja kur
sivoituna. Toivottavasti luettelo ta on 
apua haettaessa tietoa eril aisiin dendrolo
gis iin ky ymyk iin . 

Ahvenniemi, P. : Kesko aloittaa lajikekokeet: par
haat pellot pajulla? Maati lan Pirkka 1992(3): 
6-8. 

Airola, J.: Hämeenlinnan tervalepät (Ainus g1u ti 
nosa) (The Black Alder (Alnus glutino a) in 
the town of Hämeenlinna, South Finland). 
Sorbifolia 23( 1 ): 19-24. 

Airola, S.: Viheralan tulevai uutta etsimäs ä. 
Hortonomi 1992( 1 ): 16-17. 

Alanko, P.: Kasvit japanilaises a puutarhassa. 
Hortonomi 1992( 1):24-27. 

-Aito japanilainen puutarha. Kotipuutarha 
52( 1):16-19. 

- Uutuu kasveja: Kotimaiset alppiruusut, mo
nen1ai ia pen a angervoja, uudet 1uumu lajik
keet. Koti puutarha 52(2):68-69. 

-Vaihtoehtona kotimainen erikoismuoto . Koti
puutarha 52(3): 152-153. 

-Tutut ja tuntemanomat peittopensaat Koti
puutarha 52(4):202-204. 

-Kokeilemisen iloa (köynnöskasviT). Kotipuu
tarha 52(6-7):380-383. 

-Kotoiset puumme suunnittelun lähtökohtana. 
Puutarha 95(2):61, 77-79. 

- Lepät viherrakentamises a. Puutarha 95(4): 
246-248. 

- Lehti.kuu et viherrakentamisessa. Puutarha 
95(6-7):412-414. 

- nohdetut ruoksut puisto a ja puutarhassa. 
Puutarha 95(9):508-5 10. 

-Uudet tavoitteet: ähällä hoidolla (kasviT). 
Puutarha 95(1 08):22-24. 

- Uutuuk ia Atlantin takaa. Puutarha 95(1 2): 
698-701. 

-Vuoden puu 1993 marjak'Uusi (Taxus baccata). 
Puutarhakalenteri ' 1993 ' 52:8. 

- Viherpuita ja -pen aita 168: Koripaju (Salix 
viminali ). Puutarha-Outi et 43(2): 1 1. 

- iherpuitaja -pensaita 170: Maakkia (Maackia 
amuren i ) . Puutarha- uti et 43(7): 16. 

-Uusi suomalainen alppiruu ulajike nimettiin 
orjas a. Puutarha- uti et 43( 16): 16. 

- Viherpuitaja -pen aita 172: Harmaaleppä (A I
nus incana). Puutarha-Uuri et43(29):6-7. 

- Viherpuita ja -pen aita 173: Muratti (Hedera 
helix). Puutarha- uti et43(47):15. 

- Viherpuita ja -pensaita 174: ''Tuoksumyrtti" 
(Comptonia peregrina). Puutarha-Uutiset 
43(48): 16. 

- Viherpuita ja -pensaita 175: Palsamipihta 
(Abie bal amea). Puutarha- utiset 44(5 1-
52):16. 
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-Ruotsalaisten dendrologien toiminnasta . Sor
bifolia 23(1) :24. 

- Dendrologinen kirjallisuus 199 1 (Dendrolo
gical lite rature published in Finland 199 1). 
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Viiniköynnökset ja hopeaviinit Suomessa 

Leena Hämet-Ahti 

Hämet-Ahti , L. 1993: Viiniköynnökset ja hopeaviinit Suomessa. (Yitis and Ampe
lopsis in Finland).- Sorbifolia 24(3): 107-11 3. 

Few species of the genera Vitis and Ampelopsis succeed in the open in Finland , and 
then only in the Southernmost parts of the country. V. amurensis and V. riparia are 
rarely planted though they have thriven fairly well; some cultivars of V. riparia even 
produce ripe grapes in sheltered localities in good summers. V.labrusca, V. coignetiae 
and Ampelopsis brevipedunculara are very rare, as is V. flexuosa which has been 
introduced recently from Korea. Ampelopsis aconirifolia, too, has only been grown 
for a few years. V. thunbergii and V. vulpina have been reported from Finland in 
literature but no document.s oftheir occurrence have been found. V. vinifera only does 
well under glas , though its seedlings have been recorded on rubbish dump and in 
waste places. 

Leena Hämet-Ahri, Kotitorpalllie 2 E, 00690 Helsinki . 

Viiniköynnök et (Vitis) ja hopeaviinit 
(Ampelopsis) ovat pohjoisen pallonpuo
liskon temperaatti sen ja meridionaalisen 
vyöhykkeen kärhe llisiä köynnöksiä. 
Edellisessä suvu sa on 50-70 lajia, jäl
kimmäises ä noin 20. ämä suvut voi
daan helposti erottaa kukkien avulla: ho
peaviinien teriö on erilehtinen vtmt
köynnösten yhdi lehtinen, huppumai nen 
kukinnan alkae sa kariseva. Muita käyt
tökelpoisia tuntomerkkejä ovat määrity -
kaava sa mainitut yt imen väri ja haara
rangan korkkihuoko et. Villiviinei tä 
(Parthenocissus) ne erottaa !ehdi tä, jot
ka villiviineillä ovat ormilehdykkäisiä 
tä ä kirjoituk e sa mainituilla viini
köynnök illä ja hopeav iinei ll ä - yhtä 
lajia lukuunottamatta - ormiliu kai ia 
tai melkein Iiu kattomia. Jälkimmäi sissä 
kahde a suvu a on myö kerrolehtisiä 
lajeja, mutta ne ovat hyvi n eteläi iä eikä 
niitä voida vi lje llä Suome a avomaalla. 

Erila i i a lähtei ä Suomesta on mai-

nittu kaksi hopeaviini-ja yhdeksän vii.ni
köynnö lajia (Kallio 1966, Puupponen 
1977, Palmen 1985 , Hämet-Ahti ym . 
1992, Palmen & Alanko 1993; H, TUR), 
joista kaikista ei ole löytynyt herbaario
näytteitä. Lisäksi on kokeiltu useita lajik
keita rypälekasveina (es im. Meurman 
1957 Saario 1988, 1989 1991 , 1993). 

Viiniköynnö lajien määrittäminen ei 
ole helppoa. Jopa luontai illa alueillaan 
ne ovat hankalia, vaikka siellä ovat käy
tettävi ä myö tärkeät hedelmätunto
merkit, joihin meillä ei juuri koskaan voi 
turvautua. Myö kään taksonien lukumää
rä tä ja rajauk i ta ei olla vielä yksimie
li iä. Viiniköynnö lajikkeiden tunnista
minen onni tuu vain niiden kan sa pit
kään työ kennelleiltä. äytteet tuli i ke
rätä yyske äll ä, ja niiden tuli si olla riit
tävän pitkiä ja i ältää erilaisia täy ika -
vui ia lehtiä; alkuke ästä otetun, vain ai
van nuoria lehtiä kä ittävän näytteen 
määrittäminen on u ein mahdotonta. 

1 Haarat korkkihuokosellisia , edellisen vuoden haaran ydin valkoinen ...... ............... Ampe/opsis 2 
1 Haarat korkkihuokosertomia, edelli en vuoden haaran ydin ruskea ...... ... ..... .......... .... ... .... Vitis 3 
2( 1) Lehtiruoti kalju ............. ...... ...................................... ............................... ................ A. aconitifolia 
2 Lehtiruoti karvainen ........ ... .. ......... .............. .............................................. ..... A. brevipedunculara 
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3( 1) Leht ilapa alta pysyvästi hyvin tiheäkarvainen ....... ..... ..... ................ ............................. .... .. .......... 4 
3 Lehtilapa alta kalju tai harvakarvainen ...... ............ ..... ..... ....... ....... .......... .... ...... .... .. .... .' ... ............. 6 
4(3) Ainakin kolmessa peräkkäisessä nivelessä kärhi tai kukinto .... ... ............................... V. /abrusca 
4 Joka kolmas ni vel kärhetön ja kukinnoton ..... ... ...... ... ....... ... ..... ..... ..... .......... ..... ........ ....... ............ 5 
5(4) Nuori haararanka liereä; lehtilapa tuskin liuskainen ...................... ......... ... .... .. ....... . V. coignetiae 
5 uori haararanka särmäinen; lehtilapa tav. syväliuskainen ..... ... ........ ..... .. .. ............ V. rhunbergii 
6(3) Lehtilavan tyvilovi syvä, tav. kapea .. .... ..... ... ............ ........ .............. ........ ..... ........ .... .......... ....... ... . 7 
6 Lehtilavan tyv ilov i leveä ja tav. matala .......................................... .. ....... ........ ... .......................... 8 
7(6) uori haararanka tiheäkarvainen ja punainen; lehtiruoti punainen; lehtilapa päältä 

kurttuinen .... ..... ............................ ............ ................... .. ................................... ....... .. . V. amurensis 
7 uori haararanka kalju- harvakarvainen, vihreä; lehtiruoti vihreä: lehtilapa päältä 

sileä .. .............. .... ..................... .. ........................... .... ...... ................... .............. ...... .. ... ... . V. vinifera 
8(6) Lehtilapa5-10cm ............. ... .... ... .. ..... ..... .............. ............. .. ................... .............. .. .... .. V.flexuosa 
8 Lehtilapa 10-20 cm ................. ............. ......................... .............. ... ............ .................................. 9 
9(8) Lehtilavan lai tahampaat leveyttään pitempiä .......... .. ............... ..... ..... ... ... ....... ..... .. ... .... . V. riparia 
9 Lehtilavan laitahampaat leveyttään lyhyempiä ........ ............. ........................ ....... .......... V. vulpina 

Ampelopsis Michx. - hopeaviinit 

Varren kuori ei kesi kaitale ina, sen ydin 
täyteinen, valkoinen. Kukinto lyhyt ja 
leveä; teriöeri lehtinen; hedelmä 5-8 mm. 

Ampelopsis aconitifolia Bunge 

uori haararanka ja lehtiruodit kaljuja; 
lehti lapa (4-)7-10(-12) cm, leveänpui 
kea, sormilehdykkäinen, sormiosainen 
tai ormijakoinen, tav. syvästi ja kapeasti 
herttatyvinen, molemmin puolin kirk
kaanvihreä, kalju, laita isohampainen. 
Hedelmä keltainen, punakeltainen tai 
ruskehtava. Rav inteis issa harvahkoissa 
rinnemetsissä, metsänreunuksissa ja pen
saikoissa; temperaattinen, lievästi mante
reinen - mantereinen. 

A. aconitifolian luontainen alue on Kii
nan keski- ja pohjoisosissa sekä Kaak
kois-Mongolia sa. Se kasvaa hyvin huo
nokuntoisena Helsingin yliopiston kasvi
tieteellisessä puutarhassa (Palmen 1985). 

Ampelopsis brevipedunculatn (Maxim.) 
Trautv.- hopeaviini 

uori haararanka kalju tai karvainen, leh
tiruodit karvaisia; lehtilapa 5-10 cm, le
veänpuikea, ehyt tai sormi halkoinen tai 
-jakoinen, matalasti ja leveä ti herttatyvi
nen , päältä tummanvihreä, kalju , alta 
vaaleanvihreä, ai nakin suonista karvai-

nen, laita isohampainen. Hedelmä 5 mm, 
sin inen - inipunainen. Ravinteisissa, 
tuorei a rinnepen aikoissa; hemiboreaa
linen - temperaattinen, mereinen - lie
västi mantereinen. 

- var. brevipedunculata 

Haararanka ja lehtilapa alta hyvin karvai
ia; lehtilapa tav. ehyt- ormihalkoinen. 

Kuva 1. Hopeaviinin (Ampe
lopsis bre1•ipedunculara) 
lehtiä Helsingin yliopi ton 
ka vitieteelli estä puutarha -
ta 1993. - Pi irrok et Marja 
Koistinen. 

Fig. 1. Leaves of Ampe/opsis 
bre1•ipedunculara. -Del. 
Marja Koi tinen. 
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- var. maximowiczii Rehder 

Haararanka ja lehti lapa a lta harvakarvai
sia - kaljuja ; lehtilapa tav. sorrnij akoi
nen. 

A. brevipedunculata on monirotuinen itä
aasialainen kasv i, jonka alue kattaa suu
ren osan Kiinaa, Japani n ja Korean sekä 
Venäjän Kaukoidän eteläosan. Pohjoi
simmat kasv upaikat ovat Etelä-Kurileil
la, Sahalinilla ja Amurin laaksossa. Li
säksi sitä on vi lj elystä karanneena ja ny
kyään kotiutuneena monin paikoin itäi 
ses ä Pohjois-Amerikassa (es im. Gleason 
&Cronquist 199 1). 

Hopeav iinistä on Suomesta pari vilje
lytietoa. imirotua, var. brevipeduncu/a
ta , on ollut vuosisadan al ussa kasvatuk
sessa Kihlmanin (Kairamon) Marjaran
nassa, jonne kasvi o li saatu Späthin tai
mistosta Berliinj stä . Var. maximowiczii 
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kasvaa Helsingin yliopiston kasvitieteel
li sessä puutarhassa. 

Pohjoi immista luonta isista kasv upai 
koi sta pääte llen sopivaa alkuperää olevan 
hopeaviinin pitäis i menestyä Etelä-Suo
messa. 

Vitis L. - viiniköynnökset 

Haaran kuori pitkinä suikaleina kesivä; 
varren ydi n ruskea, ontto, vain nivelten 
kohdalta väli seinällinen. Kukinto kukin
tavaiheessa pitkä ja kapea; teriö yhdi sleh
tinen· hedelmä 5-22 mm. 

Vitis vinifera L. - viiniköynnös 

uori haararanka kalju tai karvainen; jo
ka 3. nivel tav. kärhetön. Lehtil apa 5-15 
cm, pyöreähkö, tav. 3-5-liuskainen, nuo
rena tav. ainakin alta karvainen, laita iso-

Kuva 2. Suomessa ka vihuonei a viljellävien viiniköynnöslajikkei
den täysikasvuisia, haaran ry io a a kasvavia lehtiä. A. ' Franken
thaler' (Suome a vanhastaan viljeltyä kantaa). B. 'Frankenthaler' 
(par'aikaa myynnis ä olevaa kamaa). C. 'Schmidtmann '. D. 'Aurore'. 
'Frankenthaler' on tummahedelmäinen, 'Schmidtmann' ja 'Aurore' 
vihreähedelmäi iä. Lajikkeiden tunnistami essa hedelmät ovat välttä
mänömiä. Kaikki Helsingin Torpparinmäestä 1993. 

Fig. 2. Leave of Vitis vinifera cultivar grown in Finland. 
A. and B. ' Frankenthaler'. C. 'Schrnidtmann ' . D. 'Aurore'. 
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hampainen, tyvi herttamainen, kapealo
vinen. 

- subsp. sylvestris (C. G. Gmelin) Hegi 

Kaksikotinen; hedeyksilöiden lehdet sy
väliuskaisia, emiyksilöiden matalaliu s
kaisia. Hedelmä 6 mm, tav. 3-siemerti
nen, sinertävänmusta, hapan. Viiniköyn
nöksen ilmeinen luonnonkanta, joka kas
vaa Lounais-Aasiassa, Kaakkois-Euroo
passa ja Keski-Euroopan eteläosissajoki
vars illa ja kostei ssa metsissä. 

- subsp. vinifera 

Yksikotinen, kukat kaksineuvoisia . He
delmä 6-22 mm, siemenetön , 1- tai 2-sie
mertinen, vihreä, keltainen, punainen tai 
purppuranmusta, makea. Viljelty viini
köynnös, josta on lukuisia lajikkeita. 
Usein viljelykarkulaisenaja myös laajalti 
kotiutuneena lajin luontaisen levinnei
syysalueen ulkopuole llaki n. 

Viiniköyn nös ei ehdi kypsyttää hedelmi
ään Suomessa ulkona, vaan siihen tarvi
taan kylmä kasvihuone avuksi (esim. 
Saario 1993), ja myöskin en talvenkesto 
on meillä huono. Sen siemenet ku itenkin 
itävät täällä, ja kaatopaikoi lta ja muilta 
sen kaltaisilta löytyy usein viiniköynnök
sen jopa muutaman vuoden talvehtineita 
yksilöitä (esim. Rutanen 1977). 

Vitis amurensis Rupr. - amurinviini 

Yksikotinen; nuori haararanka heikko
särmäinen , punainen ja tiheäkarvainen. 
Lehtiruoti nuorena punainen; lapa 12-23 
cm, leveänpuikea, tav. matalaan 3- tai 
5- liuskainen, päältä kurttuinen, alta kalju 
tai suonia myöten karvai nen, tyvilovi tav. 
melko kapea, laitahampaat isoja, matalia, 
niiden väliset !ovet pyöreitä. Hedelmä 8 
mm, 2- tai 3-siemeninen, mu ta, hapah
ko. 

Amurinv iini kasvaa Venäjän Kauko
idässä Amurin alueella, Kiina sa, Kore-
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Kuva 3. Amurinviinj (Viris amurensis) Helsin
gin yliopiston kasvitieteelli estä puutarhasta 
1993. 

Fig. 3. Leaf of Viris amurensis. 

a aja harvinai ena Honsun aarella Ja
pani a. Ka vimaantieteelli e ti e on he
miboreaalisen yöhykkeen eteläo ien ja 
koko temperaatti en vyöhykkeen lievästi 
merei ten ja lievästi manterei ten lohko
jen kas i. Ka upaikat ovat ke kiravin
teisia tai ra intei ia tuoreita pen aikkoja 
ja met äaukkojen reunuk ia (e im. Soko
lov ym. 1986). 

Suome a amurin iini näyttää mene -
tyvän eteläi immi ä o i a (Kall io 1966, 
Hämet-Ahti m. 1992)· herbaarionäyttei
tä iitä on Hei ingi tä. Keravalta ja Eli
mäeltä. murin iinin iljelyä uojaisilla 
einu toilla oi i Ii ätä: ar inkin yk yl

lehtineen e on todellinen 

Vitis coigfletiae Pulliat ex Pianchan
ruo teviini 

uori haararanka liereä. tiheään ru kea
kar ainen. Lehtilapa 10-25 cm pyöreäh
kö ru kin Iiu kainen. päältä kurttuinen 
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kalju , alta tiheään ruskea- tai harmaakar
vainen, herttatyvinen, tyvilovi kapea, 
suippo, laita matalahampainen . Hedelmä 
6-8 mm, mustanpunainen; siemenet 5 
mm. 

Ruosteviini kasvaa Sikokulla, Kiusul
la, Hokkaidolla, Etelä-Kurileilla, Etelä
Sahalinilla ja Koreassa. Se on hemibore
aalis-temperaattinen ja verraten merei
nen. Kasvupaikat ovat tuoreita, reheviä 
metsiä (Tatewaki 1958), metsänreunoja 
ja pensaikkoja (Sokolov ym . 1986). 

Kasvimaantieteellisesti ruosteviini on 
suuresti amurinviinin kaltainen, mutta i
tä hieman mereisempi; pohjoisimpien al
kuperien pitäisi viihtyä Etelä-Suome a. 
Ruo teviiniä on kokeiltu meillä ilmei e ti 
vähän (esim. Kallio 1966),ja näytteitäkin 
siitä on herbaarioissa vain Elimäeltä. 
Syy väriltään se on amurinviinin tavoin 
loistavan punainen ja oli i hyvä Ii ä vä
häiseen köynnösvalikoimaamme. 

Vitis thunbergii Sieb. & Zucc. 

uori haararanka särmäinen, tiheään ru -
keakarvainen. Lehtilapa 6-14 cm, Jeve
änpuikea, tav. yvään 3- tai 5-liuskainen, 
päältä kalju , alta tiheään ruskeakarvai
nen tyvi tylppä tai matalan herttamainen 
laita matalahampainen. Hedelmä 10 mm, 
mu ta, punahärmeinen. 

Tämä viini on keskitemperaattinen -
meridionaalinen ja kasvaa Japanissa Ko
rea a Kiinas a sekä Taiwanilla. Se on 
ilmoitettu Hei ingistä (Palmen 1985), 
mutta yhtään näytettä siitä ei ole eikä en 
menestyminen mei llä olekaan todennä
köi tä. 

Vitisflexuosa Thunb. 

uori haararanka liereä ru keakarvai
nen. Lehtilapa 5-10 cm, leveänpuikea -
kolmiomainen, ehyt- matalaan 3-liu kai
nen, pää ltä kiiltävä, kaljuhko, alta ainakin 
uonia myöten tai uonihangoi ta karvai

nen tyvi tylppä tai hyvin matalan ja leve
än herttamainen kärki uippo - pitkän-
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suippo, laita matalahampainen. Hedelmä 
7 mm, sinimusta. 

V.flexuosa kasvaa Japanissa Honsulla, 
Sikokulla ja Kiusulla sekä Koreassa , Kii
na a ja Himalajalla. Se näyttää olevan 
temperaattisen ja meridionaalisen vyö
hykkeen kasvi, jota Suomeen on tullut 
Koreaan suuntautuneiden Pohjoismaisen 
arboretumtoimikunnan retkien myötä. 
Sen menestymistä meillä on seurattava. 

Vitis labrusca L. - ojukkaviini 
uori haararanka liereä, tiheäkarvainen; 

kukinto tai kärhi jokai e sa nivelessä tai 
ainakin kolmessa peräkkäisessä niveles
sä. Lehtilapa 10-20 cm, pyöreä -leveän
puikea ehyt tai heikosti 3-liuskainen , alta 
tiheään harmaa- tai ruskeakarvainen, 
herttatyvinen, tyv ilovi leveä, pyöreä, lai
ta matalahampainen. Hedelmä 10-20 
mm, tummanpunainen- melkein musta. 

Ojukkavi ini kasvaa itäisessä Pohjois
Amerikas a Etelä-Mainesta ja Etelä
Michigani ta Tennesseehen ja Georgiaan 
ulottuvalla alueella. Se on temperaatti sen 
vyöhykkeen lievästi merei sten ja lievästi 
mantereisten lohkojen kasv i, jonka kas
vupaikkoja ovat sekä märät että kuivat 
pen aikot ja met änreunat. 

Ojukkaviiniä kasvatetaan myös rypä
leka ina Kanada sa ja Yhdysvalloi ssa. 
Se on ri teytynyt ja risteytetty sekä V. 
viniferan (e im. ' Isabella ' Baileyn (1934) 
mukaan) että monien pohjoisamerikka
lai ten Viris-lajien kanssa. Meilläkin vil
jelty lajike Fredonia' (Meurman 1957, 
Puupponen 1977 Saario 1991) on uure -
ti ojukkaviinin kaltainen; sen lehtilapakin 
on alta tiheään ru keakarvainen. Useim
mat muut lajikkeet kuten 'Concord ', joka 
on vanhin pohjoisamerikkalainen viini
köynnö Iajike, 'Catawba ja monet muut 
poikkeavat melko uure ti ojukkaviinistä 
ulkonäöltään. e ovat tavallisesti kal
jumpia niiden lehtilapa on selvemmin 
Iiu kainen tyvilovi kapea, lehtilaidan 
hampai ta ainakin o a pitempiä ja kape
ampia ja u ein joka kolma varren nivel 
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Kuva 4. Amerikkalaisten viiniköynnösten lehtiä. A. Törmäviini (Viris riparia). B. Viris ' Beta'. 
C. Ojuk.kaviini (Vitis /abrusca). Aja B Helsingin yliopiston kasvitieteelli estä puutarhasta 1993, 
C Tampereen kaupungin taimitarhasta 1935. 

Fig. 4. Leaves of orth American vines. A. Viris riparia. B. Viris ' Beta '. C. iris labrusca. 

kärhetön ja kukaton. Nämä muodo tavat 
Labruscana-risteymäryhrnän, jo ta usein 
käytetään lajinimeä V. labruscana Bai
ley, mutta parempi on sijoittaa ne laj ik
keina suoraan Vitis-sukuun ilman laj i
määrettä: Vitis 'Concord ', V. 'Fredonia' 
jne. V. labruscana on sopiva nimi käytet
täväks i silloin , kun lajikenimi on kadotet
tu. 

Ojukkaviinistä meillä on näy tetietoja 
Helsingistä, Järvenpäästä ja Tampereelta, 
Labruscana-ri steymäryhmän lajikkeita 
on kokeiltu monin paikoin, ja u eat V. 
viniferaks i määritetyt herbaarionäytteet 
(mm. Sottunga, Pyhäranta, Lohja, Hel-
inki) lienevät juuri näi tä. 

Vitis riparia Michx (V. vulpina auct., non 
L.)- törmäviin i 

uori haararanka liereä, kalju ; ytimen 
ontelon väliseinä 1-2 mm paksu. Lehtila
pa 10-20 cm, pyöreähkö - leveänpui kea, 
tav. 3-liu kainen, liuskat lavan kärjen 
suuntai ia, päältä kalju , alta nuorena ko
konaan karvainen , myöhemmin vain uo-

nia myöten, ty ilovi leveä laita ään nöt
tömän i ohampainen. hampaat leveyttään 
pitempiä, uippoja. Hedelmä 6- 12 mm, 
mu ta inihärmeinen. 

Törmäviini on itäi en Pohjoi -Ameri
kan laji (kat o Hämet-Ahti ym. 1992: 
31 0), jo ta on rypäletuotantoa varten va
littu lajikkeita (mm. \1. Clinton ' V. 'Be
ta ) ja joka on risteytynyt mm. V. vinife
ran kans a (es im. . Foch ). Suomessa 
törmäviiniä on kori teka vina vähän 
(mm. Kallio 1966 Hämet-Ahti ym. 
1992), näytteitäkin on vain Turu ta, Kirk
konummelta ja E poo ta . Lajikkei ta 
Hel ingin yliopi ton ka vitieteelli e ä 
puutarha a 'Beta · on mene tynyt pit
kään ja tuottaa lämpiminä ke inä runsaan 
adon; Meurman (1957) mainit ee 'Be

tan ke tä äk i ja Saarion ( 199 1) kokei -
a o at olleet 'Beta' ja ·Foch . 

Törmäviinin Juontai en alueen pohjoi-
immat ka upaikat (Scoggan 1978) ovat 

h vin lähellä hemiboreaali ta yöh ket
tä, ehkä o in iinä. ja tällai et kannat 
todennäköi e ti mene tyi ivät eteläi im
mä ä Suome a erraten hy in. 
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Vitis vulpina L. (V. cordtfolia Michx)
syysviini 

Kuten V. riparia , mutta ytimen ontelon 
väl iseinä 2-5 mm paksu, lehtil apa liuska
ton - matalaliuska inen, liuskat sivuvii s
toja, laitahampaat pituuttaan leveämpiä. 

Syysviini muistuttaa suuresti törmävii
niä, ja jotkut katsovatkin, että niitä oli si 
pidettävä mieluummin saman lajin rotu i
na kui n itsenäis inä lajeina (Gleason & 
Cronquist 199 1). Aikaisemmin niitä ei 
aina pidetty erillään vaan molemmista 
käytettii n tieteelli s tä nimeä V. vulpina , 
jota on myös käytetty yksinomaan törmä
vi inin tieteellisenä nimenä (es im. Bailey 
1934). Tämä nimistösekaannus on syytä 
mui staa käytettäessä ennen 1950-lukua 
julkaistua kirjalli suutta . 

Syysviin i kasvaa tuoreemm illa kasvu
paikoilla kuin törmävi ini ja on myös tätä 
eteläi sempi (esim. Voss 1985); syysvii
nin pohjoisimmat luontaiset kasvupaikat 
ovat keskitemperaattisessa vyöhykkees-
ä. Kall io ( 1966) ilmoittaa syysviiniä ole

van harvinaisena Etelä-Suomessa; ainoa 
näyte, joka voi olla tätä lajia, on kerätty 
Turusta. Kallion esittämä tieto peru tu
nee vanhaan nimikäytäntöön, ja tode lli
nen syysviini tuskin menestyy Suomessa. 

Viiniköynnösten ja hopeav iinien su
vuissa kaikkein pohjois imman lev innei
syyden omaavat lajit ovat jo meillä vilje
lyssä, eikä kummassakaan suvussa ole 
yhtään kokeilematoota Suomen oloihin 
potentiaalisesti soveltuvaa köynnöstä. 
Ruoste-, törmä- , amurin- ja hopeaviini tä 
vo isi hyvin löytyä meillä nykyi tä parem
min viihtyviä kantoja. 

Kiitos Annikki Palmenille ja Penrti Alangolle 
monipuolisesta avusta ekä Helsingin yliopi ton 
Luon nomieteellisen ke kusmuseon kasvimuseol
le näytreiden (H) lainauk esra. 
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Kevättaikoot Tammistossa 

Kuluvan vuoden toinen todellinen kevät
päivä, 24. huhtikuuta, oli taas tuonut Kar
jalohjan Tammistoon kolmetoista inno
kasta ja ahkeraa asianharrastajaa pelasta
maan Gustaf Korupan vuodesta 1919 al
kaen luomaa arboretumia sitä uhkaavalta 
eteläsuomalaisen metsäluonnon sukkes
siolta. Dendrologian Seuran jäsenten li
säksi oli mukana jälleen joukko vapaa
puutarhureita (Vapaatpuutarhurit r.y. ), 
jotka nyt jo toista kertaa osallistuivat 
Tammiston talkoisiin. 

Ilmojen haltijat suosivat talkoitamme 
tälläkin kertaa: kevyttä keväistä tihkusa
detta parempaa säätä ei risujen polttaja 
voi toivoa. Kevättalvella olivat Rajamäen 
metsäoppilaitoksen metsuriopiskelijat 
Heikki Kiurun johdolla kaataneet paljon 
suuria kuusia ja koivuja, jotka pahiten 
rasittivat arboretumin istutuksia. Kaade
tut rungot oli jo viety pois, mutta hakkuu
lähteet lojuivat vielä metsänpohjalla nä
kymiä rumentaen ja liikkumista hanka
loittaen. Näiden risujen kerääminen ja 
polttaminen olikin tämänkertaisten tal
koiden teemana. 
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Poltimrue oksat suurissa roihuissa, joi
ta teimme sopiviin aukkopaikkoihin aina 
muutaman kymmenen metrin välein. 
Valppaat työnjohtajamme Risto Murto j a 
Vesa Muurinen olivat viisaasti varustau
tuneet riittävällä määrällä bensiiniä ja tu
litikkuja. Lähes kaikb risut saatiinkin 
poltettua päivän aikana. 

Tilan isäntäväen puolesta meille tarjot
tiin erittäin runsaat ja monipuoliset ateri
at, mistä heille parhaimmat kiitoksemme. 
Hyväksi lopuksi ennen lähtöämme testa
simme alueen leikkivälineiden käyttökel
poisuutta ja turvallisuutta. Kulumisesta 
aiheutuneita epäkohtia olikin havaittavis
sa. 

Suosittelen lämpimästi kaikille den
drologeille Tarnmiston arboretumin si
sällyttämistä kesän retkiohjelmaan. Pai
kalla aikai erominkin käyneet tulevat 
hämmä tymään pui ton uutta, avarampaa 
ilmettä ja uusille kävijöille puistoon tu
tustuminen ja sen aarteiden löytäminen 
on nyt enri tä helpompaa. Vielä kun sai 
kartan .. . 

Pekka llen 

Rankan työnjälkeen taikootaisille mai tui makkara. - alok:u a Hannu Roo . 
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Oulun kaupunkialueen koristepuut ja -pensaat 
IX. Herukat, hernepensaat ja eräitä vähän viljeltyjä pensaita 

Henry Väre 

Yäre, H. 1993: Oulun kaupunkialueen koristepuut ja -pen aat. IX. Herukat, hernepen
saat ja eräitä vähän viljelryjä pen aita (Cultivated trees and shrubs af the Oulu City 
Area. IX . Currants (Ribes), Pea-bushes (Caragana) and ome rarely cultivated shrubs). 
- Sorbifolia 24(3): 115- 126. 

This article continue a series in which tree and shrubs cultivated in the centre of 
Oulu (65" , Ostrobothnia ouluen i ) are introduced. Most species included in this 
article are rarely cultivated in Oulu, except Siberian Pea-bush (Caragana arbores
cens) and Mountain Currant (Ribes a/pinum). Siberian Pea-bu h has been in cultiva
tion since the1780's and European Pea-bush (C.frutex) since the 1890's. Both species 
are hardy. The culti vars ' Lorbergii ' and 'Pendula' af the Siberian Pea-bush are ta be 
found in Oulu. Rhododendron brachycarpum ub p. tigerstedtii x smirnowii and the 
R. Catawbiense -hybrid group, which are hardy only in the most favourable sites, have 
been planted since the 1970' . The genu Philadelplws (Mock Oranges) i taxonomi
cally difficult and most literature reports are uncenain. The first Mock Orange was 
cultivated back in the 1780's, but wa not tried again until the late 1800' . Today the 
following taxa are in cultivation: Park Mock Orange (P. lewisii var. gordonianus), 
Gray Mock Orange (P. pubescens) and Garden Mock Orange (P. coronarius). Mock 
Orange are cold resistant only at the most favourable sites. Climbing Hydrangea 
(Hydrangea anomala sub p. petiolaris) has been in cultivation si nce 198 1 in the 
forrner University Botanical Garden. During winter it survives only below the snow. 
Red Currant (Ribes x pal/idwn) has been in cultivation for at least a hundred years, 
Goo eberry (R. uva-crispa) ince the 1780' and Buffalo Currant (R . aureum) and 
Mountain Currant (R. a/pinum) ince the 1890' . Ali these Currants are hardy. 
Buckthorn (Rhamnus catharricus) has been cultivated ince the 1880' and Spindle
berry (Euonymus europaeus) and Silver-berry (Elaeagnus commurata) since the 
1890 's. Buckthorn, Spindle-berry and Silver-berry are hardy only at favourable si tes. 
Sea-buckthorn (Hippophae rhamnoides) i fairly rare in cultivation, although native 
in the area. Common Hor e-che tnut (Aesculus hippocasranum) is cold-sensitive, and 
survive only below snow cover therefore it i treated as a shrub. Common 
Horse-chestnut was planted as early as in the end af the 19th century, but was not 
cultivated again until the 1980' . 

Henry Väre, Kornetilllie 24, 90630 Oulu 

Artikkeli on jatkoa Sorbifolias a vuonna 
1990 alkaneelle kirjoitu arjalle Oulun 
kori tepui ta ja -pensaista (Väre 1990). 

na frurex), euroopan orvarinpen a (Eu
onymus europaeus) kääpiö Orvarinpen-
a (E. nanus var. turkestanicus),japanin

kela köynnö (Ce/astrus orbiculatus), 
orapaat ama (Rhamnus catharticus), ho
peapen a (Eiaeagnus commutata) tyrni 
(Hippophae rhamnoides) ja hevoskastan
ja (Aesculus hippocastanum) ovat aina 
olleet hy in har inaisia Oulussa. Jasmi-

yt kä ite ltävi stä pen aista vain eräät he
rukat (Ribes) ja iperianhernepensa (Ca
ragana arborescens) ovat Oulussa ylei
iä. Alppiruu ut (Rhododendron), ja -

mikkeet (Philadelphus), horten iat (Hyd
rangea), euroopanhernepensa (Caraga-
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ketta, siperianhernepensas ta ja karviaista 
(Ribes uva-crispa) kokeiltiin Oulussa jo 
1700-luvun lopulla (Julin 1792). Sipe
rianhernepensas on aina näistä ajoista ol
lut yleinen koristepensas Oulussa. Vilje
lyksessä ovat myös sulkahernepensas 
(Caragana arborescens 'Lorbergii ') ja 
riippahernepensas (C. arborescens 'Pen
dula'). 

Orapaatsamaa on viljelty 1880-luvulta 
lähtien ja kultaherukkaa, taikinamarjaa, 
euroopanhemepensasta, euroopansorva
rinpensasta ja hopeapensas ta 1890-luvul
ta (Parvela 1930, 1932). 

Koska jasmikkeiden määritys on ollut 
ongelmallista ja näytteitä on vähän, ei eri 
lajien viljelyshistoriaa Oulussa tunneta 
tarkoin. Useimmat Oulun yliopiston kas
vimuseon (OULU) näytteet on Maarit 
Kyöstilä (1989) selvittänyt tutkielmas
saan Suomen jasmikkeista. Ensimmäinen 
näyte hovijasmikkeesta (Philadelphus 
pubescens) on kerätty Oulusta vuonna 
1902, pihajasmikkeesta (P. coronarius) 
vuonna 1923 ja puistojasmikkeesta (P. 
lewisii var. gordonianus) vuonna 1986. 
Puistojasmiketta on arvatenkin viljelty 
ainakin 1970-luvulta alkaen. Jasmikkeet 
ovat talvenarkoja Oulussa (Toivonen 
1961). 

Viljeltyjen punaherukoiden historia on 
museonäytteiden varassa, si llä vanhat 
kirjallisuustiedot viittaavat lännenpuna
herukkaan (Ribes rubrum), jota ei Oulus
sa kasva. Useimmiten lienee kyseessä 
hollanninpunaherukka (R. x pallidum). 
Vanhin näyte Oulusta on kuitenkin val
komarjainen punaherukkalajike vuodelta 
1915. Pohjanpunaherukka (R. spicatum) 
ja mustaherukka (R. nigrum) kasvavat 
luonnonvaraisina Oulun seudulla, eikä 
niitä käsitellä tässä yhteydessä tarkem
min. Kiikkusaaressa yliopiston vanha sa 
kasvitieteellisessä puutarhassa on ka va
nut punaherukan lajike 'Rondom' ja mus
taherukan lajikkeet 'Brödtorp ja 'Mela
lahti ' . Herukat ovat olleet hyötykäytössä 
Oulun seudulla jo kauan (Parvela 1930, 
1932). 
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Syyshartensia (Hydrangea paniculata 
'Grandiflora '), köynnöshortensia (H. 
anomala subsp. petiolaris), kääpiösorva
rinpensas ja japaninkelasköynnös ovat 
uusia, 1970-luvulla istutettu ja, lähinnä 
Paratiisi- ja Kiikkusaaressa Oulun yli
opiston vanhassa kasvitieteellisessä puu
tarhassa kasvavia. Japaninkelasköynnös 
on sittemmin hävinnyt. Syyshortensiaa 
on kasvatettu vain yksityispihoilla. 

Hevoskastanja on talvenarka ja hyvin 
harvinainen Oulussa, mutta sitä on ko
keiltu jo 1890-luvulla. Hevoskastanja 
säilyy hengissä talven yli vain lumen alla, 
ja on sen vuoksi käsitelty pensaiden yh
teydessä. 

Hernepensaat herukat ja tyrni ovat 
Oulussa kestäviä, muut kirjoituksessa 
mainitut lajit menestyvät kohtalaisesti 
vain suojaisilla paikoilla. 

Rhododendron alppiruusut 

At aleoita tai alppiruu uja kasvatettiin 
Oulu sa 1900-luvun alkuun mennessä 
vain huonekasveina (Parvela 1930, 
1932). Alppiruu uja on mahdolli esti ko
keiltu u einkin, mutta istutuksista ei ole 
muistiinpanoja. 

Paratii isaare a ka vaa kolme vuonna 
1975 i tutettua marjatanalppiruusua 
(Helsingin yliopi ton ka vinjalostustie
teen laitoksella kehitetyn lajikkeen Rho
dodendron 'St. Michel' sisarklooni, kan
tanumero 219), joka on mu tilanalppimu-
un (R. brach)carpum ubsp. tigerstedtii ) 

ja nukka-alppiruu un (R. smirnowii) ri -
teyty , sekä kak i ryhmää ( 1 + 2 kp 1) pu i -
toalppiruusua (R. 'Grandiflorum ) 'alp
pikukkuloiden ' ivustas a. Alppiruusuja 
on myö kokeiltu yksityispihoilla, mutta 
heikohkolla mene tyksellä; mm. Ala
Ke tilän arboretumi a Liminga sa kas
vanut pui toalppiruusu on kuollut (Arvo
la 1987). Hotelli aakunan takapihalla 
o at noin metrin korkui et pui toalppi
ruusut äilyneet hengi ä jo u ean talven 
yli hy in uojattuina. R. El iira ' tuli 
myyntiin Oulu a keväällä 1993. 
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Philadelphus, jasmikkeet 

Julin (1792) kokeili Oulus a jasmiketta 
huonolla menestyk ellä; taimet kuolivat 
jo muutaman vuoden kuluttua i tuttami
se ta. Jasmiketta nimellä Philadelphus 
coronarius viljeltiin Oulussa taa 1880-
luvun lopulla (Elfv ing 1897). Viljelyk-
e ä saattoi olla useampia lajeja, illä 

vanhin i tutuksista ei kukkinut, mutta 
eräät uudet kukkivat. J asmikkeet olivat 
kuitenkin harvinai ia (Parvela 1930 
1932). Jasmikke ita on jalostettu run aasti 
ja niitä on u ein vaikea, ainakin oululaisia 
näytteitä, sijoittaa mihinkään tiettyyn 
tak onim. Seuraavassa on lajit e itelty 
en mukaan, mitä Suomen puu- ja pen as

ka vios a (Hämet-Ahti ym. 1992) mainit
tua lajia ne eniten muistuttavat. Tauluk
koon l on koottu Oulun pui toi a kasva
vien lajien eräitä ominaisuuk ia. 
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Philadelphus lewisii var. gordonianus, 
pui tojasmike 

Pu i tojasmjketta on kasvanut Oulussa 
Linnansaare sa ja Toivoniemessä (kansi
kuva ja kuva 1 ), kummassakin paikassa 
kaksi pensasta, joiden korkeus on 2.5 
metriä, ekä Rak ilan markettien etupuo
lella Kajaanintien varrell a heisiangervo
aidantee sa lähellä Teuvo Pakkalan ka
dun risteystä. Lmnansaaressa viljellystä 
laji ta on käytetty aiemmin nimeä P. in
odorus var. La.xus ja Toivoniemessä kas
vanee ta nimeä P. inodorus var. caesus 
( okelainen 1988). äillä paikoilla puis
toja mikkeet ovat kasvaneet Oulu ssa ai
nakin 1970-luvun lopulta alkaen, ja ne 
ovat mene tyneet hyvin. Linnan aaren 
pui toja mikkeet poistettiin ke ällä 1992 
ja paikalle i tutettiin kall iotuhkapensasta 
(Cotoneaster integerrimus). 

Kuva 1. Puistoja mike Toivonieme ä. 3. ITI . I991 - aloku at Henry äre. 

Fig. 1. Park Mock Orange (Philadelphus lewisii var. gordonianus) flowering in Toivoniemi , Oulu.
Photograph Henry Väre. 
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Philadelphus pubescens, hovijasmike 

Hovijasmike oli museonäytteiden (OU
LU) perusteella runsaiten viljelty jasmi
kelaji Oulussa. Kokoe lmiin on kertynyt 
kahdeksan näy tettä vuosien 1902 (Koura, 
OULU) ja 1957 (Rounaja, OULU ja Rau
hala , OULU) välillä. Hovijasmiketta on 
vi ljelty sekä puistoissa että yksityispi
hoilla eri puolilla kaupunkia. Ainolan
puistosta maakuntamuseon luoteispuo
lelta on kerätty hovijasmikenäyte vuonna 
1982 (Ylimartimo, OULU). Pensas on hä
vinnyt myöhemmin. 

Hovijasmiketta kasvaa Oulussa nykyi
sin Raksilassa (3 pensasta, korkeus 180 
cm) linja-autoaseman eteläpuolen nurmi
kolla Saaristonkadun varrella sekä Kon
tinkankaan sairaala-alueella yksi pensas 
(150 cm). Saaristonkadun varrella hovi
jasmike on kasvanut ainakin 1980-luvun 
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alusta alkaen. Hovija miketta kasvate
taan myös eräillä yksityispihoilla Oulu -
sa. Hovijasmike menestyy kohtalaises ti 
suojai illa paikoilla. 

Philadelphus coronarius, pihajasmike 

Pihajasmiketta on kasvatettu Oulun pui s
toissa ja puutarhoissa museonäytteiden 
(OULU) perusteella ainakin 1920-luvulta 
alkaen. Pihajasmikkeeksi nimetty pensas 
istutettiin Ouluun jo vuonna 1883 (Elf
ving 1897) mutta määritystä ei voida 
pitää varmana. Vanhin näyte on kerätty 
vuonna 1923 (Renfors, OULU). Hieta
saares a piha ja mikekasvoi vuonna 1928 
Ca inon puisto a ( iinimäki OULU). 
Tämän lisäk i on vanhempi näyte Aioo
lanpuisto ta (Pa/lari 1937 OULU), jo a 
pihajasmike ka voi ielä vuonna 1981. 

Taulukko 1. Oulun puistoissa kasvavien jasmikkeiden eräätominai uudet maasto sa vuonna 
1985- 1991 tehtyjen havaintojen ja kerättyjen näytteiden perus teella. 
Table 1. Certain features of Philade/phus cultivated in the Oulu cit centre. 

korkeus lehti l leaf verhiö 1 ca/yx edellisen heteitä kasvupaikka 
height pituus väri kanai- vuoden sta- locality 

(m) \'äri kuori mens 
length co/our suus colour corlex of (cm) pubes- previous cence year 

ru kea. 

coronarius 2,0 7,5 vihreä + valkea irtoa a 30--32 Ala-Ke tilä green white brown, 
peeling 

vaalean-
lewisii var. 1,5 5,5-6,0 vihreä vihreä harmaa 28-30 Raks ilan 
gordonianus - pale Marketit green grey 

green 

vaalea n- vaalean-
lewisii var. 2,5 4,0-4 ,5 vihreä vihreä harmaa 32-38 Linnan aa ri gordonianus pale + pale grey 

green green 

tumman- tumman-
lewisii var. 2,5 6,0-7,0 vihreä ihreä harmaa 38 Toivoniemi gordonianus dark - dark grey 

green green 

vihreä vihreä hannaa Rak ilan 
pubescens 2,5 5,5-6,0 +++ 3 linja-auto-green green grey asema S 
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Kuva 2. Köynnöshortensia nousee vuosittain Paratii isaaren muurille. l i.VII.l991 

Fig. 2. Climbing Hydrangea (Hydrangea onomaJa sub p. periolar is) on a wall in Paratiisisaari, Oulu. 

Oulu a en ole havainnut pihajasmi
ketta mutta Ala-Kestiiän arboretumi a 
Limingassa kasvaa yk i pensas (180 cm), 
joka on menestynyt hyvin suojaisella pai
kalla joen varrella ja kukkinut run aasti. 

Muut jasmikkeet 

Metsähovin taimistostahankittu kamelia
jasmike (Philadelphus Yirginali -ri tey
märyhmä) i tutettiin vuonna 1965 Kiik
kusaareen, jossa e todettiin kuolleek i 
vuonna 1979. Karja illalla Kivikkotie 4 
A 5:n yk ityi pihalla ka vaa tähtija mike 
(P . Iewisii 'Waterton '), jonka korkeu oli 
150 cm vuonna 1992 (Kulju OUL ) . 

Kiikku aaren leikkikentän reuna a 
ka vaa jasmike joka ei toi tai ek i ole 
kukkinut, ja Koulukatu 14:n yk ityi pi
halta on kirjattu tieto ja mikkee ta (OU
L , arki to). ämä ja mikkeet ovat toi -
tai ek i määrittämättä. 

Martti Ohenoja ka attaa kotipuutar
ha aan Kiimingi ä eräitä ja mikkeita. 

Seuraavi a luetteloi sa hänen i tutuksis
taan on mainittu uluis a iementen itä
mi vuo i ja ka vien korkeu ekä kk
merkki , jo laji on kukkinut. Jasm ikkei
den korkeuden Martti Ohenoja on kirjan
nut vuonna 1989. P. x cymosus ( 1985, 50 
cm), P. sarsumi (1980, 120 cm), P. 
schrenkii ( 1986, 30 cm), P. sericanthus 
( 1979 30 cm), P. rriflorus ( 1979, 40 cm). 
Vain P. sarsumi on talvehtinut tyydyttä-

ä ti. 

Hydrangea, hortensiat 

Par ela (1930 1932) mainitsee hartensi
ei ta Oulu ta vain lajin Hydrangea hor
tensis, jota viljeltiin huoneka vina. Kyse 
ol i mahdollise ti jalohorten iasta (H . 
macrophylla). 

Oulun ke ku ta-alueella olen tavannut 
horten ioi ta vain köynnö horten ian (H. 
anomala ub p. petiolaris; 100 cm) joka 
ka aa Paratii i aaren ki imuurin luona 
(kuva 2), jo a e on myö kukkinut joi-
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nakin vuosina. Köynnöshortensia säilyy 
paleltumatta talven yli kuitenkin vain lu
men suojassa. Mustilan arboretumista 
saadut taimet istutettiin Paratiisisaareen 
vuonna 1981 . 

Eräillä yksityispihoilla keskustan ul
kopuolella on kokeiltu syyshortensiaa 
(H. paniculata 'Grandiflora '), kuten 
Maikkulassa Mäystintiellä. Omistajien 
mukaan syyshartensia on säilynyt hyvin, 
mutta ei ole kukkinut usein. Martti Ohen
oja viljelee kotipuutarhassaan Kiimingis
sä kiinanhortensiaa (H. heteromalla). 

Ribes x pallidum, hollanninpuna
herukka 

Vanhat kirjallisuustiedot viljellyistä län
nenpunaherukoista (Ribes rubrum; Lei
viskä 1894, Elfving 1897, Parvela 1930, 
1932) tarkoittanevat hollanninpunahe
rukkaa, sillä vanhimmat Oulusta kerätyt 
näytteet, vuonna 1919 (Pikkarainen , OU
LU) ja vuonna 1928 Hietasaaresta (Niini
mäki, OULU) ovat hollanninpunaheru
koita. Hollanninpunaherukka on kerätty 
Hietasaaresta myös vuonna 1950 (Tur
peinen, OULU), Holstinsalmelta, mah
dollisesö viljelyksestä karanneena. 

Hollanninpunaheruk:ka kasvaa Oulu -
sa nykyisin ainakin Kiikkusaarella, Pel
tolan sairaalan uuden rakennuksen piha
maalla ja Intiön hautausmaalla vanhan 
kappelin luona. 

Oulun muista puistoista ei ole viime 
vuosi lta havaintoja hollanninpunaheru
koista, mutta po hjanpunaherukoita (R . 
spicatum) kasvaa Linnansaare a, Plaa
tansaares a, Ainolanpuistossa, Paratii i
saare sa, Kiik:kusaaressa ja Hupi aarilla 
( okelainen 1988) . Hupisaarilla Oulu
joen entisellä sui stoalueella pohjanpuna
.heruk:ka kasvaa myös luonnonvara i ena. 

Ribes ' Valkoinen Hollantilainen ' 

Vanhin oululainen heruk:kanäyte on 
vuonna 1915 (Pallari, OULU) kerätty 
valkomarjainen (f. leucocarpum etiketi -
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sä) punaherukka. Ky ees ä on todennä
köisesti Iajilee ' Valkoinen Hollanillai
nen ' . ykyisin ' Valkoinen Hollanti lai
nen ' kasvaa ainakin Kiikkusaarella, jon
ne Mustilan arboretumi ta aatu taimi is
tutettiin vuonna 1965. 

Ribes uva-crispa, karviainen 

Karviaista on viljelty Oulussa jo 1700-lu
vun lopussa (Julin 1792) ja 1800-luvun 
alussa (Roo 1822). Julinilla oli yksi kar
viaispensas, jonka marjat jäivät raaoiksi 
(Parvela 1930). Viljely jatkui läpi 1800-
luvun, mutta karviainen ei marjonut run-
aasti (Elfving 1897, Parvela 1932). Van

hin näyte oululai e ta karviai e ta on ke
rätty Ainolan pui tosta vuonna 1910 
(Tallus, OULU). 

Karviaisen lajikkeet 'Houghton' ja 
'Lepaan Punainen' i tutettiin vuonna 
1975 Kiik:ku aarelle yliopiston vanhaan 
puutarhaan, jo ta ne on myöhemmin hä
vitetty . Hupi aarten ka armialueella kas
vaa muutamia karviai pensai ta. Li äk i 
karviaista iljellään monilla yk ityi pi
hoilla . Karviai ta ka valetaan royö Ala
Kesillän arboretumi a Limingassa (Ar
voJa 1987). 

Ribes aureum, kultaherukka 

Kul taherukkaa on ka vatettu 1890-luvul
ta alkaen (Lei i kä 1894, Elfving 1897, 
Parvela 1930). Parvelan mukaan kultahe
rukka kukki ja iemen i Oulu a hyvin 
1900-luvun aJu a, jolloin kultaherukkaa 
oli iljelyk e ä ilmei e ti u eita pen ai
ta, illä OUL :n kokoelmiinkin on kerty
nyt ei t emän ennen uotta 1935 kerättyä 
näytettä, mm. inolan pui to ta. Van
himmat nä tteet o at uo ilta 1924 (Tas
kila 0 L ) ja 1928 ( uorela 0 LU, 

iinimäki, A. L. OUL , iinimäki, ., 
0 oululai i ta pui toi ta . Linnan-
aare a kultaherukka on ka vanut 1940-

ja 1950-lu ulla (IIIikainen 1949, Mankila 
1950 OUL ). 
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Nykyisin kultaherukkaa kasvatetaan 
Oulun puistoista vain Toivoniemessä, Ai
nolan puistossa ja Pokkisenpuistossa (No
kelainen 1988). Pokkisenpuistossa tien 
varrella kasvaa kolme (200 cm) pensasta. 
Kiikkusaaressa yliopiston vanhassa kas
vitieteellisessä puutarhassa kasvoi kulta
herukka, joka oli istutettu vuonna 1965 
Mustilan arboretumista saadusta taime -
ta. Kultaherukka iirrettiin Linnanmaalle 
puutarhan muuton yhteydessä. Yksityis
pihoilla kultaherukkaa kasvaa mm. Hei
kinkadun ja Uudenkadun risteyksen luo
na sekä Tuirassa Koskitie 22:n (3 pensas
ta, 200 cm) ja 33:n (1 pensas, 200 cm) 
pihoilla. Linnanmaalla yliopiston piha
maalla oli pensasryhmä ( 180 cm) vuoteen 
1988 saakka. Ala-Kestiiän arboretumi a 
Lirningassa kasvaa myös kultaherukka 
(Arvola 1987). 

Kultaherukka menestyy hyvin erilai
silla kasvupaikoilla, mutta käyttöarvoa 
alentavat lajin herkkyys varistetaudeille 
ja alttius karviashärmälle (Sphaerotheca 
mors-uvae) (Martikainen 1985b). 

Rihes alpinum, taikinamarja 

Taikinamarjaa on kasvatettu Oulu a 
1890-luvulta alkaen (Leivi kä 1894, Par
vela 1930). Oululai i ta pui to ta on ke
rätty taikinamarjanäytteitä jo varhain, en
simmäiset vuo ina 1895 (Lauren, TURA) 
ja 1919 (Pikkarainen, OULU). Taikina
marja on kasvanut 1940- ja 1950-luvulla 
Linnan aaressa (lllikainen 1947, Manki
la 1950 ja Virtanen 1954, OULU), mutta 
on ieltä ittemrnin poistettu. 

Taikinamarja on Oulu a nykyi in var-
in yleinen kori tepen a . Sitä käytetään 

etenkin pyöräteiden var illa; e im. linja
autoa eman luona rautatiea emalle vie
vän pyörätien varrella on laajoja i tutuk-
ia. Linja-autoa eman puolella ka oi 

myö yk i matalakasvuinen, pieni ja run
a lehtinen yk ilö, mahdolli e ti lajiketta 

' Pumilum . Yksityi piholla taikinamarja 
on var in yleinen, mm. Rauhanyhdi tyk
en ja Konrinkankaan airaalan pihoilla 
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sekä Intiön hautausmaalla. Taikinamar
jaa kasvaa seuraavissa kaupungin puis
toissa: Toivoniemi, Paratiisisaari, Kiik
kusaari, Hupisaaret, Pokkisenpuisto, 
Hallitu puisto, Snellmanninpuisto, Otto 
Karhin puisto , Kyösti Kallion puisto ja 
Hallihaka (Nokelainen 1988). Kiikkusaa
reen taikinamarjat istutettiin vuonna 
1964 tai 1965 Mustilan arboretumista tai 
Metsähovin taimistosta saaduista tairnis
ta. Tuiran uima1an itäpuolella Oulujoen 
pohjoisrannalla lähellä rautatiesiltaa kas
vaa kaunis taikinamarjapensas. Taikina
marjaa kasvatetaan myös Ala-Kestiiän 
arboreturnissa Limingassa (ArvoJa 
1987). Taikinamarja menestyy Oulussa 
hyvin, vaikka karviashärmä toisinaan 
vaivaakin. 

Muut herukat 

Leivi kän ( 1894) mukaan Oulussa kasva
tettiin amerikanherukkaa (Rfbes ameri
canum), mutta määritys lienee kyseen
alainen. 

Martti Ohenoja kasvattaa kotipuutar
has aan Kiirningis ä useita herukoita. 
Herukoiden korkeuden Martti on kirjan
nut vuonna 1989. R. diacanthum (kanta 1, 
1979, 140 cm, kk; kanta 2, 1979, 140 cm, 
kk; kanta 3, 1979, 130 cm), R. dikuscha 
(1980, 150 cm), R. glaciale (1979, 70 cm, 
kk) R. hirtellum (1980, 100 cm, kk), R. 
latifo/ium (1980, 160 cm, kk), R. x laxi
florum (1985 , 50 cm), R. leptanthum 
(1985 60 cm) lumiherukka (R. niveum; 
1980, 140 cm, kk), R. paucifloru.m (1980, 
120 cm, kk) ja R. x urceolatum (1980, 50 
cm). 

Caragana arborescens, siperianherne
pensa 

Siperianhernepen a on yk i Oulun van
himmi ta kori tepensaista. Jo Julin kas-

atti itä puutarha aan 1780-luvulla (Ju
lin 1792). Siperianhernepen a ta on kas
atettu koko 1800-lu un (Roo 1822, 

Lei i kä 1894 Elfving 1987, Parvela 
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Kuva 3. Siperianhernepensas kaupunginojan reu
nustalla kaupungintalon luona. 19.I.l992 

Fig. 3. Siberian Pea-bush (Caragana arbores
cens) near the City Hall , Oulu. 

1930). Siperianhernepensasta viljeltiin 
1880-luvulla myös asessori Westerludin 
puutarhassa Pukissa (Väre 1986) . Piki
saareen istutettiin todennäköise ti 1890-
luvun alus a entisen Oulun Valimon pi
haJie iperianhernepen aita jotka olivat 
yhä hengi sä vuonna 1993 (4 pen a ta , 
500 cm), jo kin ränsistyneitä. Li äk i e
naattori Castrenin huvilan pihalla on van
ha korkea (600 cm) pensas vuosi adan 
alkupuolelta. Oulusta on kerätty en im
mamen näyte siperianhernepen aa ta 
vuonna 1895 (Lauren, TURA). 

Siperianhernepensa on ollut erä Ou
lun ylei immistä kori tepensai ta 1900-
luvulla. Siperianhernepen a ta ka vale
taan nykyisin seuraavi a kaupungin 
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pui tois a: Toivoniemi, Lamma aari, 
Linnansaari Ainolanpuisto, Paratii isaa
ri , Kiikku aari, Hupi aaret Pokki en
puisto, Madetojanpuisto, HaJiitu puisto, 
Lahdenperä Leverinpui to ja Manner
heiminpui to ( okelainen 1988). Aina
Janpuiston pohjoi reunaan i tutettiin 
vuonna 1992 iperianhernepen aan tai
mia, jotka oli aatu Oulun yliopiston kas
vitieteelli estä puutarha ta. Siemenet oli 
kerätty vuonna 1985 Altai-vuori to ta. 

Siperianhernepensas on yleinen myös 
yksi tyisalueilla, mm. Tuiran a eman pi
halla ja Intiön hautau maalla on paljon 
istutuk ia, jälkimmäi e sä myö pen as
aitoja. Tuiran uimalan itäpuolell a on si
perianhernepen a aidanne myö omako
titalon pihalla. Oulu a iperianherne
pen a ta ka atetaan omakotitalojen pi
hoilla u ein melko kookkaina kas u toi
na. Siperianhernepen asta on i tutettu 
myö kaupunginojan arrelle mm. Oulu
hallin kohdaJie, ja kaupungintalon poh
joi puolella iperianhernepen aat kaartu
vat kaunii ti kaupunginojan ylle (kuva 3). 
Oulun iperianhernepen aita on vaivanut 
apilanhärmä (Microsphaera rrifolii) eten
kin 1980-lu un jälkipuoli kolla. 

Oulu a ka aa myö ulkahernepen-
a (C. arborescens ·Lorbergii.) Rak i

la a Pui tokaru 8-lO:n pihalla (l pen a , 
230 cm) ja Tuira a Ko kitie 30:n etupi
halla ( 1 pen a _oo cm) ekä riippaher
nepen a (C. arborescens ' Pendula , 6 
pen a ta. ro cm) Pakkahuoneenkadun 
varrella betonipenki ä ravintola Kanta
krouvin kohdalla. Riippahernepen a ta 
ka vatetaan m ö k ir i pihoilla , kuten 
Maikku lan omakotitaloalueelia Mäy tin
tien arrella. Lei i kä ( 1894) mainit ee 
lajin C. pendu/a tarkoittaen mahdolli e -
ti riippahernepen a ta. Sulkahernepen a 
kuuluu eräid n Oulun eudun taimi tojen 
valikoimaan n k i in. la-Ke til än ar
boretumi a Liminga a ka atetaan i
perianhernepen aan Ii äk i myö ulka
hernepen a ta ja riippahernep n a ta. 
Sulka- ja riippahernepen a o at täy in 
ke tä iä Oulu a (Martikainen 19 5a). 
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Caragana frutex, euroopanhernepensas 

Euroopanhernepensasta kasvoi Oulussa 
1890-luvulla (Elfving 1897), mutta Par
vela (1930, 1932) ei näitä nähnyt. OU
LU: ssa ei ole vanhoja euroopanhernepen
sasnäytteitä, ensimmäiset ovat vasta vuo
delta 1982. Euroopanhernepensas kasvaa 
nykyi in Madetojanpuistossa leikkiken
tän itäreunassa (2 kpl , 180 cm) ja Otto 
Karhin puiston itäreunassa (1 pensas, 300 
cm). äiden li säks i euroopanhernepen
sasta on tavattu vain Tuiras a Merikos
kenkadun ja Ko kitien risteyk en taksi
a eman takaa yk i laajahko kasvu to (Yli
martimo 1982, OULU) sekä Toivonie
mentie 11 :n kerro talon kulma sa. ämä 
muutamat euroopanhernepensaat ovat 
menestyneet hyvin. 

Muut hernepensaat 

Martti Ohenoja kasvattaa kotipuutarhas
saan Kiimingi ä eräitä hernepen aita. 
Hernepensaiden korkeuden Martti Ohen
oja on kirjannut vuonna 1989. Oranssi
hernepensas (C. aurantiaca, 1982, 40 
cm), C. decorticans ( 1979 120 cm) eu
roopanhernepensas (1983, 50 cm) ja C. 
tibetica ( 1983 50 cm). 

Euonymus europaeus, euroopan
sorvarin pensas 

Euroopansorvarinpensasta on ka vatettu 
Oulu a 1890-luvu lta alkaen (Elfving 
1897, Parvela 1930). Euroopan orvarin
pen a i tutettiin vuonna 1895 . Se kukki 
ke ällä 1896, mutta talvella en latvu 
paleltui (Elfving 1897). 

Euroopan orvarinpen asta ka vaa Ou
lus a nykyi in Kiikku aarella (kuva 4) 
leikkikentän itäreuna a (4 pen a ta 300 
cm). Pen aat on i tutettu vuonna 1964 
Mu tilan arboreturnista aadui ta taimis
ta. Ainolanpui to a maakuntamu eon 
takana pui tonurmikon eteläreuna a (1 
pen a 150 cm) on kasvanut ainakin jo 
vuonna 1975 euroopan orvarinpen a . 
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Kuva 4. Euroopansorvarinpen as Kiikkusaaren 
leikkikentän reunas a. ll.VII.l991 

Fig. 4. Spindle-berry (Euonymus europaeus) in 
Oulu , forrner Botanical Garden oflhe University. 

Li äk i Hupisaarilla lähellä patosiltaa on 
ka vanut kolme euroopan Orvarinpen-
a ta. Euroopansorvarinpensas mene tyi 

Oulus a hyvin 1960-luvun alkuun tulta
e a (Toi on en 1961 ) ja myös tämän jäl
keen pen aat ovat äilyneet uuremmitta 

aurioitta. 

Muut kelaskasvit (Celastraceae) 

Kääpiö orvarinpensas (Euonymus nanus 
ar. turkesranicus) on ka vanut aiemmin 

Paratii i aarella ( okelainen 1988). Ou
lun yliopi ton ka vitieteellinen puutarha 
i tutti pen aat vuonna 1975, taimet olivat 
Hankkijalta. Tätä alkuperää on edelleen 
Linnanmaalla liopi ton ka vitieteelli-
e ä puutarha a. Kääpiö orvarinpen a 
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on hävinnyt Paratiisisaarelta vuosien 
1986-87 aikana. Nykyisin sen paikalla 
kasvaa kiiltotuhkapensas (Cotoneaster 
lucidus). Kääpiösorvarinpensas on tulkit
tu Oulussa araksi (Toivonen 1961 ). 

Myös Martti Ohenoja kasvattaa koti
puutarhassaan Kiimingissä kääpiösorva
rinpensasta (itänyt 1980, 40 cm) sekä 
nystysorvarinpensasta (E. verrucosus) 
(itänyt 1981, 60 cm). 

Japaninkelasköynnöstä (Celastrus or
biculatus) on kasvatettu Oulussa Paratii
sisaaressa muurin seinustalla suojaisella 
paikalla (Nokelainen 1988). Köynnökset 
istutettiin vuonna 1973, ja vuonna 1979 
niitä oli neljä kappaletta hengissä. Täältä 
ne ovat hävinneet vuosien 1986 ja 1988 
välillä . Samalla paikalla kasvoivat myös 
myöhemmin häv inneet aasiankilpikierto 
(Menispermum dauricum) ja tuoksu
köynnöskuusama (Lonicera caprifoli
um). Muurilla köynnöstävät nykyisin 
köynnöshortensia, alppikärhö (C lematis 
alpina) ja kiinanlaikkuköynnös (Actini
dia kolomikta) . Japaninkelasköynnös 
kasvoi aiemmin (istutettu vuonna 1970) 
myös kahvila Tuomenkukan seinustalla 
(aiemmin yliopiston puutarhan raken
nus). Tuomenkukan seinusta lla kasvaa 
nykyisin punakarhunköynnös (Ca lyste
gia sepium subsp. spectabilis), al ppikär
hö ja kiinankärhö (Clematis tangutica) . 

Rhamnus catharticus, orapaatsama 

Orapaatsamaa on kasvatettu Oulussa 
1880-luvulta alkaen (Elfving 1897, Par
ve la 1930). Oulussa kasvoi miehenmittai
sia kukkivia pensaita (Elfving 1897) . 

Orapaatsama istutettiin vuonna 1965 
Kiikkusaareen Mustilan arboretumista 
saadusta kannasta Oulun yliopiston van
haan kasvitieteelliseen puutarhaan (Ho
lopainen 1980). Vuonna 1978 orapaatsa
man korkeus oli siellä 150 cm. Orapaat
sama kasvoi kituen tammen (Quercus ro
bur) ja viitapihlaja-angervon (Sorbaria 
sorbifolia) varjostamana ja hävitettiin 
paikalta vuoden 1988 tietämillä. Kiik-
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Kuva 5. Hopeapen aan vaatimattomia kukkia 
Karjasillalla. 7. Vll.l991. 

Fig. 5. Silver-berry (Elaeagnus commwata) flow
ering in Karja ilta, Oulu. 

kusaarella ka alettiin myö korpipaat a
maa (R. frangula). Li äk i orapaat ama 
on kasvanut Toi onieme ä ( okelainen 
1988). Orapaat ama menestyy kohtatai
en hyvin uotuisalla paikalla Ala-Kesti-

Iän arboretumi a Limingassa ( 1 pensas, 
200 cm) ja myös Oulu sa orapaatsama on 
katsottu täy in ke täväksi (Toivonen 
1961 ). 

Muut paatsamakas it (Rhamnaceae) 

Martti Ohenoja ka attaa kotipuutarha -
saan Kiimingi ä lajia Rhamnus alnifolia 
(itänyt 1975, 120 cm) ja lajia Ceanothus 
americanus (i tänyt 1979, 100 cm). 

Elneagnus commutata, hopeapensas 

Hopeapen a ta on ka atettu Oulu a 
1890-lu ulta alkaen (Leivi kä 1894 Elf
ving 1897, Parvela 1930 1932). anhim
mat oulutai et nä tteet on kerätty pui -
toi ta uo ina 1911 (Tallus OUL ) ja 
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Kuva 6. Tyrni Kiikkusaarella. II.YII.I991. 

Fig. 6. Sea-buckthorn (Hippophae rhamnoides) growing in Kiikkusaari , Oulu. 

1919 (Pikkarainen, OULU). Ainolan
pui to ta hopeapensa on kerätty vuonna 
1937 (Pollari, OULU), ja yksityi pihoilla 
sitä on kasvatettu ainakin 1950-luvulta 
alkaen (Illikainen 1959, OULU). 

Hopeapen as ka vaa Paratiisisaarella 
ja on ka vanut Kiikkusaarella enti en 
y temaattisen o astonlaidassa ( okelai

nen 1988). Paratii isaarella hopeapen a 
ka vaa "alppikukkulan" maankuntamu-
eon puolei ella ivulla japaninmarja

kuu en (Tax us cuspidara) vieres ä. Ho
peapen a on katkottu, ja en ve at olivat 
ke ällä 1992 noin 30 cm korkeita. Enim
mät hopeapensaat ka vavat nykyi in yk
sityi pihoilla , kuten Ko kitie 14:n (1 pen-
a , 100 cm) pihamaalla Tuira a Knuu

tilankankaalla (2 pensasta 200 cm) ja 
Karja illalla (1 pen as, 150 cm). Tuiran 
hopeapensaa ta on näyte vuodelta 1982 
(Yiimartimo, 0 L ). Etiketin mukaan 
pen a oli heikkokuntoinen , muna tuotti 

run aasti taimia. Karjasillalla Uumajan
pui ton pohjoi puolisella yk ityi pihalla 
hopeapen a kukki vuonna 199 1 (kuva 
5). Hopeapensas mene tyy Oulussa hyvin 
(Toivonen 1961). 

Muut hopeapensaskasvit 
(Eiaeagnaceae) 

Idänhopeapen a ta (Eiaeagnus angusti
f olius) on ka vatettu Oulu a jossain 
pui to a 1800-luvun lopu sa ja 1900-lu-

un alu a (Lei ikä 1894, Hjelt 1911). 
Idänhopeapen aa ta ei ole tallennettu 
näytteitä Oulu ta, eikä itä kaupungin 
ke ku ta-alueella nykyi in kasva. 

Tymi tä (Hippophae rhamnoides) ei 
ole vanhoja kirjalli uu tietoja tai näyttei
tä Oulu ta lukuunottamatta merenranto
jen luonnonvarai ia ka vu toja . ykyi in 
tymiä kas aa Kiikku aarella (kuva 6) 
jotka (6 kpl, 1 0 cm) on i rurettu Para-
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riisisaarelle vievän siltaa lähelle vuonna 
1978 Mo kovan kasvitietee!Ji estä puu
tarhasta saadusta alkuperästä. Viime vuo
sina tymiä on istutettu eräille yk ityi pi
hoille, mm. Kuusiluotoon ja Knuutilan
kankaalle Mäystintien varrelle, sekä Ou
lun yliopiston kasvitieteen laitoksen pi
hamaalle Linnanmaalle. Jari Särkkä on 
havainnut Äimäraution ryhmäpuutarhas
sa paksurunkoisia, 2-3 m korkeita puu
maisia tymejä. Tymiä kasvatetaan myös 
Ala-Ke tilän arboretumissa Limingassa 
(ArvoJa 1987). 

Aesculus hippocastanum, hevoskastanja 

Hevoskastanjoita kasvatettiin Oulus a 
viime vuosisadan lopulla, mutta ne kuo
livat toistuvien paleltumi ten jälkeen 
(Elfving 1897). Parvela (1930, 1932) ei 
tavannut hevoskastanjaa Oulussa. 

Hevo ka tanja on istutettu vuonna 
1989 Kiikkusaareen, jossa e on toi tai
seksi menestynyt talven ylitse lumen uo
jassa. Vuotuinen kasvu on kuitenkin huo
mattava, ja kesällä 1992 hevoska tanjan 
korkeus oli 2 m. 

Myös Ala-Kestiiän arboretumi a Li
minga a kasvaa hevoska tanja (ArvoJa 
1987). 

Kiitokset 

Martti Ohenojal le paljon kiitoksia tietojen luovut
tamise ta käyttööni . Mikko Piiraiselle kiitok et 
H:n, Jukka V auraalle TURA:n tietojen tarki tuk
se ta ja Mirja Siuruai elle yliopi ton vanhan puu
tarha-alueen tietojen tarki rukse ta. Marjatta Uo
sukainen kertoi ystävällisesti alppiruusujen alku
perisrä. 
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Nuutajärven puulaji-istutukset 

Timo Louna 

Louna, T. 1993: Nuutajärven puulaji-istutule et. (Arboretum Nuutajärv i in Urjala, 
southero Finland.)- Sorbifolia 24(3) : 127-133. 

uutajärvi is one of the largest arboreta in Finland. It was founded in 1908 by the 
owner of the uutajärvi manorhouse in the municipality ofUrjala, about 60 km south 
of the city of Tampere. The arboretum is famous for its beautifullandscape. There are 
large stands of foreign conifers and native deciduous trees, but there are only about 
55 species in all. 

Timo Louna, Veijalaisentie 16, 15230 Lahri. 

Urjalan kunnas a on vuonna 1793 perus
tetusta lasitehtaastaan tunnettu uutajär
ven kylä. Lasitehtaan lähistöllä on myös 
toinen kiinnostava nähtävyys: uutajär
ven Tuulensuun arboretum. Yk ityi e sä 
omistuksessa oleva, laskentatavasta riip
puen noin 50-70 hehtaarin laajuinen met
säalue on maisemiensa puolesta yk i 
maamme hienoimmista kulttuurimetsä
alueista. Vielä 1800-luvun lopussa arbo
retumin paikalla oli Nuutajärven karta
noon kuuluva asuttu kylä ja enimmäk
seen viljelysmaita. Vuosien 1908 ja 1934 
välillä Tuulensuun mäki metsitettiin ko
timaisilla ja erityisesti ulkomaisilla puu
lajeilla. Kesällä 1992 tehdyn alu tavan 
inventoinnin mukaan metsä sä kasvaa ai
nakin 23 kotimai ta ja 30 ulkomai ta puu
ja pen a lajia. 0 a istutetuista lajei ta on 
vuo ien varrella kokonaan hävinnyt ja 
jotkut lajit odottavat vielä löytäjään ä. 
Vaikka lajeja ei olekaan yhtä paljon kuin 
e imerkiksi Mu tilas a, metsiköt ovat 
Nuutajärvellä va taava ti keskimäärin 
uurempia. Nuutajärven met iköt on il

mei e ti perustettu ensisijai esti met äta
loudellista koetoimintaa varten. Kartano
han oli jo 1800-luvulla tunnettu siihen 
aikaan edi tyk elli e tä viJjelymet äta
loude ta. 

Tämän artikkelin tiedot perustuvat ke
sällä 1992 yhdessä Heikki Pohjan kanssa 
tekemääni alustavaan selvitykseen Nuu
tajärven arboretumista. Urjalan kunta 
ku tan i tämän työn sekä tammikuussa 
1993 ilmestyneen suurelle yleisötie teh
dyn luontopolkuoppaan reittikarttoineen 
(Louna & Pohja 1993). Oppaan ensim
rnäi e ä painoksessa olevat painovirheet 
voi it e kukin korjata tämän artikkelin ja 
omien havaintojen a perusteella. 

Tuulen uun mäki rajoittuu pohjoisessa 
järveen ( uutajärvi) ja nousee sieltä jyr
kästi arboretumin keskialueelle, jossa on 
pieniä mäenlakia ja laajahko niittyalue, 
joka on osittain metsittynyt (ks. kartta s. 
130-131). Etelä ä arboretum rajoittuu 
laajaan Kaakko uohon, jonka eteläpuoli 
on luonnon uojelulain nojalla rauhoitet
tu. Arborerumiin voidaan aapua maitse 
joko Tampere-Turku valtatieltä Väkkä
rän kylän kautta tai uutajärven kylän 
kautta Liehun-Tomun metsäautotietä 
myöten. Autot pitää jättää osoitetuille 
parkkipaikoitle hieman ennen arboreru
rnia. Kävijöiden toivotaan liikkuvan pol
kuja tai teitä pitkin, jotta maaston kulumi
nen oli i mahdolli irnman vähäi tä. 

Arboretumin läpi kulkee Kaakko uon 
met äautotie jonka kujannepuut ovat si-
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Kuva 1. Kaakkosuon metsäautotien varteen on 
istutettu siperianpihtaa kauni iksi kujanteek i. 
2.Vlll. l987.- Valokuvat Pentti Alanko. 

Fig. 1. At uutajärvi Abies sibirica is planted 
along the road to Kaakkosuo con ervation area. 
- Photographs Pentti Alanko. 

perianpihtoja (Abies sibirica; kuva l ). 
Kaakkosuon ja Yäkkärän tien ri teyk e -
ä on njittyalue hienaine reunametsiköi

neen. Pienet metsiköt tammea (Quercus 
robur), vaahteraa (Acer platanoides), 
harmaapihtaa (Abies concolor), kurilien
lehtjkuusta (Larix gmelinii var.japonica; 
kuva 2) ja douglaskuusta (Pseudotsuga 
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Kuva 2. Kauniita kuri lienlehtikuu ia uutajärven 
arborerumin keskio as a. aion puolella ok at 
ovatka aneetpirkik i.l. 1.19 9. 

Fig. 2. wrix gmelinii ar. japonica in the centre 
of the Arborerum. 

menziesii var. glauca) rajaa at avoi men 
alueen pohjoi eenja länteen. iityiltä voi 
löytää jäänteitä pihapiirin !ca ve i ta: tar
haomenapuita (Ma/us domesrica), marja
omenapuita (Malu baccara), juhannu -
ruu uja (Rosa pimpinel/ifolia ' Plena ) ja 
purppura-anger oja ( piraea x rosalba). 
Ke kellä niittyä ka aa huomattavan uu-
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ri hopeapaju (Salix 'Sibirica '). iityllä 
liikkuessa kannattaa varoa heinän verho
amia kaivonaukkoja! 

iittyalueelle lännestä päin noustaessa 
jää tien vasemmalle puolelle lähjnnä 

uutajärven rantaajoukko mielenkiintoi
sia metsiköitä. Aivan tien vieressä on 
mahdollisesti yk i ensimmäisistä viljely
koivikoista (Betula pendula, B. pubes
cens) maassamme sekä upea, Valamon 
alkuperää oleva siperianpihtametsikkö. 
Koivikon viere sä on Yyterin alkuperää 
oleva tervaleppämetsikkö (A inus glutino
sa) ja siitä itään mentäessä kasvaa komei
ta saamia (Fraxinus excelsior) ja vuorija
tavia (Ulmus glabra). Rantametsän kas
vil lisuus on erittäin rehevää. Siellä on 
muun muassa laaja kotkan iipika vu to 
(Matteuccia strurhiopteris) ja kolme met
riä korkea lehtokuusamapensas (Lonice
ra xylosteum). Arboretumin pisin puu 
kasvaa uutajärven rannas a oleva sa i
perianlehtikuusimetsikös ä (Larix sibiri
ca, korkeus 34 m vuonna 1992). Lehti
kuu et ovat kaiken kaikkiaan mene ty
neet hyvin uutajärvellä. iiden siemen
alkuperistä tiedämme ainoa taan "Pine
gan" ja " ovo Sibirskin" siperianlehti
kuusen osalta. Alkuperä nimeltään "Oit
backa" saattaa olla ri steymälehtikuu ta 
(L. decidua x sibirica) . Kuri lienlehtikuu
sen alkuperä lienee sama kuin Mu til a sa 
eli "Iturup" tai "Etelä-Sahalin". 

Lehtikuusimetsikön yläpuolella on tu
houtuva vaahterametsikkö. Kääpien vai
vaamia puita katselles a voi vain arvuu
tella käytettyä iemenalkuperää. Jatketta
essa vaahteramet iköstä itäänpäin tullaan 
tammimet ikköön joka lienee Pirkan
maan uurimpia. Tamrru aaren alkuperää 
olevat tammet on istutettu varsin karulle 
metsämaalle ja niiden kasvu onkin ollut 
melko vaatimatonta. Tammimet ikön 
alapuolella on hyvä esimerkJ<j mai eman 
jatkuvasta muuttumise ta: entinen lai
dunalue kasvaa nyt harmaaleppää (A inus 
incana). Leppien alla on jo nou ema a 
kuu entaimia (Picea abies) ja muutaman 
vuo ikymmenen kuluttua paikka aattaa 
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muistuttaa vieressä olevaa kuusimetsää, 
joka tosin on poikkeuksell isen komeaa 
viljelymetsää. 

Kaakkosuolle johtavan metsätien ylä
puolella AJi-Krouvinvuoren alarinteillä 
on vaikuttava makedonjanmännikkö (Pi
nus peuce) sekä laajat metsiköt palsami
pihtaa (Abies balsamea) ja vermontinpih
taa (A. balsamea xfraseri). Jälkimmäistä 
joka ilmeisesti on tuotu Viron Järvselgas
ta, on pidetty myös virginianpihtana (A. 
fraseri), mutta tällä hetkellä yleisin käsi
ty on se että ky e on vermontinpihdasta. 
Makedonianmäntyjen vieressä kasvaa 
ryhmä punalammia (Quercus rubra) ja 
hieman ylempänä joukko serbiankuusia 
(Picea omorika) . Makedonianmäntyjen 
ja palsamipihtojen väli sä kasvaa muuta
ma ahalininpihta (Abies sachalinensis 
var. mayriana), joita voi verrata ylempä
nä oleviin iperianpihtoihin. "Vuoren" 
toi elia puolella on hyvin menestynyt 
valkokuusikko (Picea glauca var. glau
ca). Siitä etelään alkavat u eiden hehtaa
rien laajuiset douglaskuu i- ja kontorta
mäntymetsät (Pinus contorta var. latifo
lia) . 

Douglaskuuset ovat menestyneet vaih
televasti; o a istutuksi sta on tuhoutunut 
jo varhai e a vaiheessa, kun taas jotkut 
met iköt eivät ole täystiheitä, mutta hyviä 
yksilöitä on joukos a. Myös puhtaita met
siköitä löytyy. Huomattava osa douglas
kuusi ta on enemmän tai vähemmän kal
lellaan johonkin suuntaan . Douglaskuu
sen alkuperi tä tiedämme ainoa taan eu
raavat: ' Shu wap Strain", "Shuswap La
ke', "Turtle Valley', "Colorado' ja 
'Crow e t (Pa )". Kontortamännyt 
o at kär ineet lähes kaiki ta mahdollisis
ta tuhoi ta , kuten pikikär äkkäistä ja ru -
komäntypi tiäi i tä. iitä onkin jouduttu 
hakkaamaan poi useamman hehtaarin 
alalta. uutajärvelle istutettujen kontor
tamäntyjen alkuperistä vain osa on tie
de a: "Cypre Hills , "Spirit River" ja 
"Peace Ri ver" . Loput tiedot puuttuvat tai 
ovat epätarkkoja kuten "Mustila" tai "Al
berta '. 
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------------ Salix phylicifo, 
Alnus glutinosa 

[f] Fraxinus excelsior 
Ulmus glabra 

r n. 400 m Betula pendula ------------------- Larix x marschlinsii 

Abies balsamea xfraseri Pinus peuce 

Pinus rembra Quercus rubra 

Larix decidua x sibiric/ 

Larix gmelinii var. jap 

Abies sachalinensis var. mayriana 
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ifolia ------------------------------------

NUUTAJÄRVI 
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;aponica 
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Juniperus communis 
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Betula pubescens 

Pinus contorta var. latifolia 

Larix decidrw 

Larix gmelinii v;u. japonica 

100m 200m 
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Aivan arboretumin eteläosassa on alu
een vanhin eksoottimetsikkö, vuonna 
1908 istutettu si perianlehtiku usikko, jon
ka paksuin puu on 1,3 metrin korkeudelta 
halkais ijaltaan yli 80 cm. Lehtikuusien 
välissä kasvaa kanadantuijia (Thuja occi
dentalis) ja pähkinäpensaita (Corylus 
avellan.a) . 

Kaakkosuon tien itäpuolella on laajat 
lehtikuusimetsiköt. Joukossa on myös 
metsikkö euroopanlehtikuusta (Larix de
cidua), joita on myös muutama puu uu
tajärven rantametsikössä. Alueella on 
mahdollisesti myös dahurianlehtikuusia 
(Larix gmelin ii var. gmelinii). Muut leh
tikuuset ovat siperian- ja kurilienlehti
kuusia. Osa lehtikuusista on mahdoll ises
ti euroopan- ja siperian lehtikuusen ris
teymiä. Aivan itäreunassa on liutajär
ven paras kontortamäntymetsikkö moni 
ne pluspuineen sekä sudenkuoppa. Lehti
kuusikon ja edellä mainitun niittyalueen 
välissä olevassa ojite tussa notkossa on 
kaunis hieskoivikko. 

Väkkärän kylän suunnassa on pieni 
okakuusimetsikkö (Picea pungens) , li sää 
makedonianmäntyjä ja pähkinäpensaita 
sekä komeita puumais ia kataji a (Junipe
rus communis). 

Joidenkin ulkomaisten puulajien met
siköt N uutajärvellä kuuluvat ehdottoma -
ti maamme parhaimpien joukkoon. Mutta 
myös selvästi epäonnistuneita istutuksia 
löytyy. Kontortamäntyjen li säk i elvästi 
huonosti menestyneitä lajeja ovat olleet 
sembramänty (Pinus cembra ubsp. ?), 
banksinmänty (P. banksiana) , vuorimän
ty (P. mugo ub p. mugo) , marjaomena
pen as (Ma/us toringo var. sargentii) , en
gelmanninkuusi (Picea engelmannii) ja 
mustakuu i (P. mariana) . 

Metsik öistä on ollut käytettävi ä erit
täin rajoite tusti alkuperätietoja. Alkupe
rätiedot pohjautuvat 1940-luvulla Tho
rnenin metsätoimiston jälkikäteen teke
mään puutteelliseen karttaan. Jos jo llai n 
lukijalla on mahdollisuu auttaa uuta
järven arboretumin vaiheiden elvittäm i
sessä, niin ti etoja voisi lähettää osoitteel-
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Ia: Kasvibiologian laitos, PL 27, 00014 
Helsingin yliopisto. Erityise ti monet 
puuttuvat alkuperätiedot oli sivat hyödyl
li siä tutkimu k elle. 

Vaikka uutajärv i ei noin 50-60 puu
ja pensaslaj illaan olekaan Suomen run
saslaj isimpia arboretumeja, tarjoaa se 
mukavan retkeilykohteen var inkin kun 
huomio idaan alueen mai ema-arvot ja 
runsas kenttä- ja pohjakerrok en kasvi lli
suus. Metsäs ä voi myös nähdä run aasti 
eläimiä, muun muas a valkohäntäpeuroja 
sekä kuulla harv inai en pikkusiepon lau
lua. 

Nuutajärven arboretumin puut ja 
pensaat 

Kotimaiset ( = luontainen. c = viljelty) 

1. Kuu i (Picea abies). s 
2. Mänty (Pinus sylvesrris). 
3. Kataja (Juniperus communis) . s 
4. Tammi (Quercus robur}, c 
5. Raudu koivu (Bewla pendula}, s 
6. Hieskoivu (8 . pubescens) s 
7. Tervaleppä (Ainus glwinosa) , c 
8. Harmaaleppä (A . incana}, 
9. Pähkinäpensa (Corylus m•el/ana), /c 

10. uorijala a (Uinws g/abra). c 
11. Kii ltopaju (Salix phylicifolia), 
12. Raita (S. caprea). 
13. Haapa (Populus tremu/a), 
14. ä iä (Daplme me:ereum), 
15. Tuomi (Prunus padus), 
16. Kotipihlaja (Sorbus aucuparia) 
17. Pohjanpunaherukka (Ribes spicatwn ub p. 

spicawm), s 
18. Taikinamarja (R. a/pinum), 
19. aahtera (Acer platanoides), /c 
20. Korpipaat ama (Rhamrwsfrangula), 
2 1. Saami (Fraxinus excelsior), c 
22. Koiranhei i ( iburnum opulus), 
23. Lehtolo..'Uu ama (Lonicera xylosteum), 

1komaiset 

1. Sahalininpihta ( bies sachalinensis var. 
mayriana) 

2. Siperianpihta ( . sibirica) 
3. Harmaapih ta ( . conco/or) 
4. Pal ami pihta ( . bo/samea) 
5. ermontinpihta (A. balsamea xfraseri, 

A. xphanero/epis) 
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6. Harmaadouglaskuusi (Pseudorsuga 
memiesii var. glauca) 

7. Valkokuusi (Picea glauca var. glauca) 
8. Albertanvalkokuu i (P. g/auca var. 

alberriana) 
9. Engelmanninkuusi (P. engelmannii) 

10. Okakuusi (P. pungens) 
II. Mustakuusi (P. mariana) 
12. erbiankuusi (P. omorika) 
13. Euroopanlehtikuusi (Larix decidua) 

27. Marjaomenapuu (M. baccara) 
28. Lännenpunaherukka (Ribes rubrum ) 
29. Lännenkanukka (Cornus alba subsp. 

srolonifera ' Fiaviramea ') 
30. Terttu elja (Sambucus racemosa) 

Epävarmat 
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14. Henrinlehtikuu i (L. x marschlinsii, L. deci-

1. Dahurianlehtikuu i (Larix gmelinii var. 
gmelinii), i tutettu 

2. Bank inrnänty (Pinus banksiana), istutettu ja 
ilmei esti tuhoutuneet dua x kaempferi) 

1 S. L. decidua x sibirica 
16. Siperianlehtikuusi (L. sibirica) 
17. Kurilienlehtikuu i (L. gmelinii var. 

japonica) 
1 . Kontortamänty (Pinus comorra var. 

larifolia) 
19. Sembramänty (P. cembra) 
20. Makedonianmänty (P. peuce) 
21. Kanadantuija (Thuja occidemalis) 
22. Punatammi (Quercus rubra) 
23. Hopeapaju (Salix 'Sibirica') 
24. Purppura-angervo (Spiraea x rosa/ba) 
25. Juhannusruu u (Rosa pimpinellifolia 

' Plena') 
26. Tarhaomenapuu (Malus domesrica) 

3. uorimänry (P. mugo Pumilio '), i ruterru ja 
ilmei esti tuhoutuneet 

4 ... .lehmus (Tilia ?), pikku taimi met ässä 
S. Marjaomenapen as (Malus roringo var. sar

gemii), istutettu ja ilmei esti tuhoutuneet 

Kirjallisuutta 

Brander, T. 1961: Urjalan uutajärven arbore
tum. - Lounai -Hämeen Luonto II : 102-
108. 

Louna, T. & Pohja H. 1993: uutajärven Tuulen
uun Arborerum opaskirja.- Urjalan kunta. 

* * * 
Syyskokou$ ja pikkujoulu 

TERVETULOA Dendrologian Seuran syyskokoukseen ja pikkujoulun viet
toon keskiviikkona 24.11.1993 klo 18-22 Kasvitieteen laitoksen kahvilaan, 
Kaisaniemenranta 2, 00170 Helsinki. Puutarhan portit ovat avoinna klo 
18:aan, mutta kahvilan viereisestä pikkuportista pääsee myöhemminkin 
sisään. 

OHJELMASSA on kuvia viime kesän matkoilta ja Vuoden puun 1994 
julkistaminen. 

ILTAPALAKSI nautitaan lohi-, kinkku- tai kasvispiirakkaa, salaattia, vadel
matorttua ja kahvia hintaan 60 mk/henkilö (olut/viini ei sisälly hintaan). 

ILMOITIAUTUMINEN perjantaihin 19.11. menessä Anne Mäkyselle, mielui
ten kirjallisesti osoitteeseen Museokatu 31 A 2, 00100 Helsinki tai telefaxilla 
9Q-839 3458- tai puhelimitse iltaisin 9G-490 113. 
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Dendrologian Seuran tuotteita 
Ohessa on luettelo Dendrologian Seuran myynnissä olevistajulkaisui ta ja muista tuotteista. Niitä 
voit tilata maksamalla tuotteet toimituskuluineen seuran tilille PS 419 921. opeimmin tilaus ehtii 
perille lähettämällä se vaikkapa postikortilla osoitteeseen Martti Koponen, Jyrängömie 2, 00550 
Helsinki, jolloin lasku tulee perässä. Suuremmat tilaukset (esim. kirjat) lähetetään postiennakolla. 
Hintoihin sisältyy liikevaihtovero (22%). 

Vuoden puu -julisteet: 
1979 kynäjalava, 1980 visakoivu, 1981 mänty (loppuunmyyty), 1982 vaahtera, 1983 kuusi, 1984 
metsäomenapuu, 1985 kataja, 1986 tammi , 1987 rauduskoivu , 1988 saarni, 1989 uomenpihlaja, 
1990 raita, 1991 tuomi, 1992 harmaa1eppä, 1993 marjakuu i. 

• Yksittäinen juliste 20 mk+ toimituskulut 17 mk yhdestä juli teesta, muuten 22 mk 

• 5 julisteen sarja 90 mk + toimituskulut 22 mk 
• 10 julisteen sarja 180 mk+ toimituskulut 30 mk 

Puisto-oppaat: 
Alppipuisto, Esplanadin puisto, Kais~ierni , Kaivopui to, Sibeliuk en- ja Topeliuksenpuisto 

• Yksittäinen puisto-opas 7 mk + toimituskulut 10 mk 

• 5 puisto-oppaan sarja 30 mk+ toimituskulut 15 mk 

Publications of the Finnish Dendro1ogical Society: 

• Voi. l. Hämet-Ahti, L. 1973: Die bioklimatischen Zonen und die Baumarten im 
Kuusamo-Gebiet, Nordfinnland, 8 s., saks. - Loppuunmyyty! 

• Voi. 2. Tigerstedt, P.M.A. (toim.) 1986: Arboretum Mustila, 28 ., engl. 12 mk+ 
toimituskulut 10 mk. 

• Voi 3. Karhu, N. 1986: Helsingin poppelit, 130 s., suom. 35 mk+ toirnitu kulut 15 mk. 
• Vol. 4. Niemelä, T. & Erkkilä, R. 1987: Helsingin pui to- ja met äpuita lahottavat 

käävät, 58 s., suom. 30 mk+ toimituskulut 10 mk. 
• Voi. 5. Hämet-Ahti, L., Palmen, A. , Alanko, P. & Tigerstedt, P.M.A. 1989: Suomen 

puu- ja pensa kasvio, 290 s., suom. - Loppuunmyyty! 
• Vol. 6. Hämet-Ahti, L., Palmen, A., Alanko, P. & Tigerstedt, P.M.A. 1992: Suomen 

puu- ja pensaskasvio, 2., uudistettu painos, 373 s., suom. nid. 250 mk Uä enhinta 200 
mk) + toimituskulut 30 mk ennakkoon maksettaessa, tai muuten 40 mk (lähete
tään postiennakolla). 

Rintamerkki: 
Dendrologian Seuran jäsenille tarkoitettu pron inen rintamerkki 15 mk+ toirnitu kulut 8 mk Uo 
merkin lisäksi on muita tilauksia, ei merkistä peritä erik een toimitu kuluja). 

Sorbifolia: 

• Historiikki (Sorbifolia 3/1989) a 20 mk 

• 1992- 1993 a 20 mk 

• 1991 a 19 mk 

• 1989- 1990 a ts mk 

• 1986-1988 a 12,50 mk 
• vanhemmat a 10 mk + toimituskulut lehtien määrä tä riippuen 

Huom! 0 a Sorbifolian painok i ta (mm. vuo ikena 19 5) on loppuunmyytyjä! 
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Nukka-angervo (Holodiscus discolor) puutarhakasvina 
Suomessa 

Pentti Alanko 

Alanko, P. 1993: ukka-angervo (Holodi cus discolor) puutarhakasvina Suome sa 
(Crearnbush (Holodiscus disco1or) a garden plant in Finland) . - Sorbifolia 24(3): 
135-137 

Holodiscus discolor is a hrub rarely een in Finnish garden , but as it ha been 
recorded in ome places in Southern Finland and on account of it abundant flowering 
it is recomrnended for wider use in gardens and parks. 

Penrti Alanko, Kasvintuotamotieteen laitos, Puwarhatieteen osasto , PL 27, 00014 
Helsingin yliopisto. 

uk.k:a-angervo (Ho lodiscus discolor) on 
tuntematon useimmille dendrologeille. 
Pen a ta on kuitenkin kasvatettu meilläja 
ka vatetaan yhä, ehkä enemmänkin kuin 
tiedos a olevista paikoista voi i päätellä. 
Pensaasta on mainintoja alan vanhem
ma a kirjall isuude a (Simberg 1955, 
Schalin 1953, Kallio 1966, Lehtonen & 
Jokela 1953). Esimerkiksi Schalin ( 1953) 
pitää nuk.k:a-angervoa ' .. . angen kaunii
na , ik i kannattaakin ille antaa hyvä 
paikka puutarhasta'. Simberg ( 1955) uo
sittelee pen asta vyöhyk.k:eille 1-II. To in 
pen a on Kallion (1966) mukaan uh
teelli en arka ja paleltuu vuo ittain edul
li illakin paikoilla ja on tavattu vain muu
tami ta paikoi ta Etelä-S uome ta. Harvi
nai uuten a vuok i nuk.k:a-angervo jätet
tiin poi Suomen puu- ja pen a ka vion 
(Hämet-Ahti ym. 1992) toi e takin pai
nok e ta. To in tiedän nuk.k:a-angervoa 
ka vatetun eräillä paikoilla Etelä-Suo
me ajo var in pitkään , joten itä kannat
taa e itellä tarkemmin lukijoillemme. 

Helsingin yliopi ton ka vimuseo a 
(H) äilytettävien ka vinäytteiden peru -
teella tiedetään nuk.k:a-anger oa ka vate
tun euraavilla paikkakunnilla (i ot kir
jaimet viittaavat eliömaakuntiin): 

V. Mynämäki, 1922 A. Cajander. 
U. E poo Dalby, 1977 P. Alanko; 

Siuntio Evit kog, 1983 P. Alanko; Hel-
inki Kaivopui to 1972, 1976 P. Alanko; 

Helsinki , Ka vitieteellinen puutarha, 
1922 A. Rainio, 1964 V. Hosiaisluoma, 
1979 K. Terho, 1981 P. Havas-Matilai
nen; Hei inki, Ullanlinna, 1906 T. Sae
lan; Elimäki Mu tila 1935 (kerääjä tun
tematon). 

EH. Tyrväntö, Lepaa, 1956 K. Kauppi
nen. 

LK. Parikkala, Ristimäki, 1968 E. 
Saukkonen. 

EP. Vaa a 1890-luku A. Westerlind. 
Li äk i nukka-angervoa on kasvanut 

Kirkkonummen Jorvak es a ainakin vie
lä 1974 ( non. 1975, nimellä Spiraea 
ariaefolia). ykyään e ka vaa ainakin 
Hei ingin yliopi ton ka vitieteellisessä 
puutarha aja Siuntion Evit kogi sa Ro-
e-Marie Heinon puutarhassa. Todennnä

köi e ti itä ka vaa mone a muu akin 
puutarha a Etelä-Suome sa. Li ätie
doi ta pyydetään ilmoittamaan tämän kir
joittajalle. 

Dendrologian Seuran Kanadaan 1987 
uuntautuneella matkalla nuk.k:a-anger
oa nähtiin eteläi e ä Brittiläi e ä Ko-
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lumbiassa aurinkoisilla teitten varsilla. 
Matkalla mukana olleet muistavat, kuin
ka Peter Tigerstedt joutui Port Arthurissa 
Vancouver Island'illa tekemään nukka
angervosta saunavihdan, kun ei muita 
vihta-aineksia löytynyt yöpymispaikan 
lähistöltä. Saunavihtaa pidettiin var in 
onnistuneena. 

Nimensä nukka-angervo on saanut 
nukkaisista nuorista kasvainrangaistaan 
ja alta nukkakarvaisista lehdistään . Sim
berg ( 1955) tosin käytti nimeä viuhka-an
gervo, joka viittaa kasvin kukinteihin 
(ruots. vippspirea). Nukka-angervo on 
kotoisin Pohjois-Amerikan länsiosista, 
jossa se kasvaa Etelä-Kaliforniasta lou
naiseen Brittiläiseen Kolumbiaan ulottu
valla alueel la. Suvun muut seitsemän la
jia kasvaavat Yhdysvaltoien ja Meksikon 
länsiosissa. Ne ovat harvoin vi ljeltyjä, 
toisiaan suuresti muistuttavia pensaita. 

Nukka-angervo tulee alkuperäisillä 
kasvupaikoillaan korkeaksi, 2,5-3,5 m:n 
korkuiseksi pensaaksi. Samoin itzelius 
(1952) väittää sen Keski-Ruotsi akin 
saavuttavan 3-4 m:n korkeuden. Meillä 
se kasvaa 1,5-2 m:n korkuiseksi. Varret 
ovat tyveltä pystyjä, mutta latvoistaan 
kaarevia. Vuosikasva imet ovat karvai ia, 

Kuva 1. ukka-angervon lehtiä. U. Hei inki , Kai
vopuisto, 19.7.1972 P. Alanko 20660 (H).
Piirros Marja Koi tinen. 

Fig. 1. Leaves of creambush (Holodiscus dis
co/or).- Del. Marja Koistinen. 
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uurteisia. Lehdet ovat 5-8 cm:n pituisia , 
pituuttaan hieman kapeampia leveänpui
keita, matalaan Iiu kaisia, ja Iiu kat ovat 
sahalaitaisia (kuva 1 ). Lehdet ovat päältä 
tummanvihreitä, alta valkokarvaisia. 

Kukat ovat pieniä, mutta ne ovat isois
sa, jopa 25 cm:n pitui i sa kartiohuiski
loissa. Kukinnai ta Simberg (1955) sa
nookin sattuva ti: 'kukinnot ovat kuin 
keveitä pilvenhattaroita '. Vaikka pensas 
kärsiikin kylminä talvina, se kukkii vuo
sittain, sillä kukinnot tulevat saman vuo
den ver oille. Kukintojen a (kuva 2) puo
le ta nukka-angervo muistuttaa hieman 
pihlaja-anger oja (Sorbaria) vaikka on
kin lähi ukua pen a angervoille (Spi
raea), joihin se ennen ylei e ti lueniinkin 
nimellä Spiraea ariaefolia. ukka-an
gervo kuitenkin eroaa pen a angervoista 
hedelmiltään, jotka o at pähkylöitä, kun 
taas pensasangervojen hedelmät ovat tup
piloita. Kukinta-aika on heinä-elokuu 
jolloin suurin o a kukkivi ta pen ai tam
me on jo kukkinut. 

Angoven ja Bancroftin ( 1983) mukaan 
nukka-angervo ka aa Iuoono a Britti
Jäi e ä Kolumbia a a oimilla ki i illä 
kallioi illa tuoreilla tai kui illa paikoilla 
1 600 m:n korkeuteen a ti. iljeltynä e 
tarvitsee meillä aurinkoi en lämpimän 
ka vupaikan. Parhaiten nukka-angervo 
viihtyy ra inteikkaa a ka vualusta sa 
mutta liialli e ta ko teude ta e ei pidä. 
Se tulee toimeen huono ti nurmikkohei
nien kan a joten itä ei ai i i turtaa 

apaa ti nurmikolle aikka e ka vuta
pan a uok i h in opi ikin yk ittäi -
ka vik i. ukka-angervo on y tä i tut
taa muiden matalampien pen aiden jouk
koon tai pen a ryhmän laidalle. (Puutar
ha a kannattaa leen äkin arat ka vit 
istuttaa toi ten ekaan jolloin ne aavat 
uojaa toi ilta ka eilta. Tällöin ei hait

taa aikkapa niiden er ot paleltui ivat
kin ankarina tai ina maata myöten, illä 
muut lähellä ole at pen aat peirtä ät tyh
jän alueen.) 

Hiorthin (1956) miele tä tämän muu
ten en iluokkai en p n aan harvinai uu 
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Kuva 2. Kukkiva nukka-angervo on kori teellinen pen as. Kuvan pen as Boskoopi a, Hollannissa, 
Dendrologian Seuran kesäretkellä II. V1.1992. - aiok-uva Penni Alanko. 

Fig. 2. A flowering creambu h (Holodiscus discolor ) i very decorative. Boskoop, The etherlands.
Photograph Penni Alanko. 

i tutuksillammejohtuu sen huono ta aa
tavuude ta. Sitä on nimittäin vaikeata li-
ätä: niin puurumanomat kuin puutuneet

kin pi tokkaat juurtuvat huono ti juuri
vesoista aa vähän taimia, s iemenli äy 
on hidasta ja iemenistä lisätyt taimet 
alkavat kukkia myöhemmin kuin ka vul
li e ti Ii ätyt. Yhtä hidas Ii äy tapa on 
taivuka Ii äy . ykyään pen asta Ii ä
tään puurumattorni ta pi tokkai ta juur
rutu shormonie n av ull a. Oikean pi tämi -
ajankohdan löytäminen on kuitenkin tär
keätä, illä pi tokkaat eivät aa o ll a liian 
pehmeitä , mutta eivät myö kään puutu
ne ita. 

Kirja ll isuutta: 

Angove, K. & Bancroft, B. 1983: A guide to ome 
common plant of the southem interior of 

Briti h Columbia.- Land management hand
book 7:1-225. 

Anon. 1975: Träd och buskar ho Bengt Schalin. 
En invemering av växtbeståndet på tomten i 
Jorvas ommaren 1974. Första del en.-Träd
gårdsnyn 29(2):20-23. 

Hionh, G. 1956: Allverdens traer i nor kjord.-
245 . Flekkefjord. 

Hämet-Ahti , L. , Paimen , A., Alanko, P. & Tiger
tedt , P. 1992: Suomen puu- ja pen askasvio. 

- Publ. Finni h Dendr. Soc. 6: 1- 373. 
Kallio , T . 1966: Kori tepuiden ja -pen aiden le

innei yy ja mene tyminen Suome sa. -
Ann. Agric. Fenniae 5, Suppl. 1:1-107. 

Lehtonen, V. & Jokela, K. 1953: Taimiswkirja. 
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imberg. L. 1955 : Kori tepuita ja pensaita. -
231 . WSOY , Hei inki. 
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Harmaalepän (Alnus incana) ominaisuudet ja käyttö 

Juhani Salmi 

Salmi, J. 1993: Harmaalepän (Alnus incana) ominaisuudet ja käyttö. (Characteri ties 
and uses of grey alder, Alnus incana.)- Sorbifolja 24(3): 138-142. 

There are only two Alnus species native to Finland, grey alder (Ainus incana) and the 
taller black alder (A. glutinosa), whose wood is of better qualjty. 

Grey alder can attain a height of 3-15 m, but it i often a shrub with a breast height 
diameter of 10-25 cm. The tallest trees in Finland are 22-23 m, and the breast height 
djameter is about 50-SS cm. 

Grey alder grows typically on wet sites but nowadays on dry land as welJ almo t 
throughout Finland. Stands are usua!Jy den e, but in some places the trees are far apart. 
It js relatively short- lived, already by the age of 40-50 year often being damaged by 
rot. Grey alder seldom attains an age of JOO year . 

The tjmber is not of great commercial value. The wood of grey alder i diffu e
porous and thin-grained (fibre length on average 0,9 mm). The apwood and the 
heartwood are of the same colour. The freshly cut wood i pale yellow, but turn to a 
bright sienna on exposure. The wood i soft, light (remwscent of aspen), lightly or 
moderately flexible and elastic and fai.rly tough. It i readily attacked by fungi and 
insects. The wood shrinks and swells on average by 14,7 % in volume with hurrudity 
fluctuations. The density of grey alder is 500-530 kg/m3 at 12-15 % moisture content. 

Grey alder is used for makffig toys, cigar-boxe and mould for glas work and 
hat-making. It i also used in joinery as well as for craft and mall industries, as 
firewood etc. Grey alder is the traditjonal wood for clog-mak:ing and has been used 
in the manufacture of charcoal for gunpowder. It has al o been u ed as a pulpwood, 
but not to the same extent a previously. 

Juhani Salmi, Ulvilantie 2913 8 212 ,00350 Helsinki. 

Leppien (Alnus) suku kuuluu koivukasvi
en (Betulaceae) heimoon. Leppälajeja on 
noin 35 pohjoisen pallonpuoliskon lauh
keissa ja viileissä osissa sekä Andeilla. 
Suomessa kasvaa kaksi lajia: harmaalep
pä (A. incana, Vuoden puu 1992) , joka on 
matalahko, alle 20-metrinen puu tai iso
kasvuinen pensas, ja tervaleppä (A . gluti
nosa, Vuoden puu 1978), joka on jopa 25 
m korkea, paksurunkoinen puu. 

rempaa ja käyttökelpoi empaa. Lukija 
jää nykyään valitetta an usein epätietoi
sek i a ia ta kun ei pitkä täkään kirjoi
tuk e ta py ty tä in päättelemään leppä
lajia. 

Kasvava puu 

Harmaaleppä on ar inai e ti pohjoi en 
lauhkean ja viileän vyöhykkeen puu, 
mutta sen Ie innei yy alue ulottuu lähe 
koko Eurooppaan en etelä- ja län io aa 
(mm. Pyreneitten niemimaa) ekä Brit
tein aaria lukuun ottamatta. Se ka vaa 
myö suurima a o a a Pohjoi - a iaa 
ja Pohjoi - merikkaa (Miettinen 1932 
Salmi 1977). 

Lepistä puhuttaessa tai kirjoitettaessa 
on mielestäni aina mainittava, kummasta 
edellä mainitusta leppälajista on ky e, 
sillä siksi merkittäväs ti ne kuitenkin 
poikkeavat toisistaan niin kasvavina ko
konsa puolesta kuin varsinkin puuaineel
taan, joka on tervalepällä melkoi esti pa-
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Suome a ha1maaleppää tavataan mel
kein koko maassa, tosin Pohjanlahden ja 
Suomenlahden rannikkoalueella ekä 
Ahvenanmaalla vähä lukui empana kuin 
muualla. Harmaaleppä on levinnyt kau
emmaksi pohjoiseen kuin tervaleppä. La
pi a e kasvaa purolaaksois a met änra
jalle tai melkein met änrajalle asti (Miet
tinen 1932, Salmi 1977). Lapin harmaa
lepät tosin kuuluvat eri alalajiin, kuolan
harmaaleppään ( ubsp. kolaensis) (Hä
met-Ahti ym. 1992). 

Harmaaleppä ka voi alkuaan vain ran
tamail la, mutta Ievi i sittemmin ka ken
polton vaikutukse ta laajalle. Se on mel
ko manterei sen ilmanalan pioneeripuu , 
joka häviää met än vanhetessa. Meillä e 
mene ryy hyvän maan ka vina parhaiten 
run a ravinteisilla lehtomaisilla tuoreilla 
kankailla ekä saniai slehdois a. Sitä ta
vataan myö lehtokorvi sa, notkelmi a, 
järvien , jokien ja purojen rannoilla ekä 
peltojen pientareilla. Harmaaleppä kas
vaa yleen ä ekapuuna, mutta aanaa pai
koin muodostaa pieniä met iköitäkin. Se 
on ekä ilma toon että maaperään nähden 
paljon tervaleppää vaatimattomampi ja 
en valontarve on lähes yhtä vähäi tä 

kuin lehmuk ella, mi stä yy tä harmaa
leppää tavataan u ein alika vok ena 
(Miettinen 1932, Salmi 1977, Ek tröm 
1987, Hämet-Ahti ym. 1992). 

Harmaaleppävaltaisten met ien o uu 
met ämaan alasta on Etelä-Suome sa ny
kyi in noin 0,4 % ja tervaJeppäva ltai ten 
o uu noin 0,2 ~ (Saar almi & Palmgren 
1992). 

Harmaaleppää pidetään yleen ä ro ka
puuna. Se jää meillä melkeinpä aina run
aa ti a lle 20-metri ek i. Tavalli in mak
imipituu on noin 15 m ja rinnankor

keu läpimitta 10-25 cm. Lihavalla maal
la ja täy tiheänä met ikkönä ka vae aan 
harmaaleppä ka vattaa uoran ja kauniin, 
tukkipuun kokoisen rungon, joka puhdi -
tuu ok i taan melko korkealle ( almi 
1977). Karhun ( 1992) laatiman luenelon 
mukaan uomen pak uin, e lä ä harmaa
leppä ka vaa Hei ingi ä, anhankau-
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pungin rantapui ros a. Tämän 21 ,5 m 
korkean puun ympäry mitta on 40 cm 
korkeudella 183 cm (vastaa 58,3 cm läpi
mittaa). Toiseksi listatun, 23-metrisen 
harmaalepän ympärysmitaksi rinnankor
keudella ( 1,3 m joka on ainoa, myös 
kan ainväli esti vertailukelpoinen mit
tau kohta) on saatu 158 cm (vastaa 50,3 
cm läpimittaa). Tämä puu kasvaa Kuh
moi ten Arvajanlahdes a. 

Harmaaleppä kasvaa en immäiset ikä
vuotensa vitka teltuaan nopeammin kuin 
mikään muu puulajimme. Ka vu jatkuu 
nopeana noin 35. ikävuoteen a ti, jolloin 
muut amanikäi et puulajit aavuttavatja 
ohitta at en. oin 50-vuotiaana, jopa 
kymmenen vuotta aiemminkin, puut ovat 
u ein lahovikai ia. Harmaaleppä elää pe
rin harvoin atavuotiaak i (Salmi 1977). 

Paitsi uvullise ti siemenistä harmaa
leppä Ii ääntyy myös suvuttomasti sekä 
kanto- että juurive oi ta. Juurivesoista 
uudi tuminen on puulle kantovesois~a 
uudi rumista tärkeämpää, koska pinnan
myötäi et juuret aattavat ulottua 10 m:n 
päähän puu ta, ja juurive oja saattaa 
muodo tua jo hy inkin nuoriin siemen
taimiin. e ojen a ja nopeakasvuisuu
ten a an io ta harmaaleppä on pystynyt 
helpommin kuin muut puulajimme val
taamaan Savon Karjalan ja paikoin myös 
Hämeen ka ki- ja hakamaita (Salmi 
1977). 

Kalela (1945) mainit ee, että harmaa
leppä py tyy tekemään puun äi lymiselle 
ja Ie iämi elle juurivesoja vähäarvoi-
empia runko e oja joita muodo tuu 

etenkin illoin, kun täy i-ikäinen tiheä 
harmaalepikkö harvennetaan liian voi
makkaa ti. 

Harmaalepän lehdet ovat harmahtavan 
ihreitä ta alli e ti toi ahai ia , kiillot

tomia ja enimmäk een tai ainakin alta 
karvai ia ja uonihangoi ta kalju ja. Leh
tilapa on oikea, uippo- tai tylppäkärki
nen (Hämet- hti ym. 1992). 

Harmaalepän lehdet ja vieläpä ok at
kin tahoa at nopea ti muodo taen hyvän
tai ta mulla maata. e on ii maata pa-
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rantava laji. Harmaaleppä, kuten muutkin 
leppälajit, elää symbioosissa Frankia- ä
desienen kanssa, joka pystyy lepän juu
riin muodostaruissaan äkämissä Uuuri
nystyrät) sitomaan ilmakehän vapaata 
typpeä. Puu saa sienen yhteyttämästä ty
pestä osansa, eikä ole täten muiden puu
lajiemme tavoin riippuvainen yksistään 
maaperän typpivaroista (Salmi 1977, Mi
kola 1992). Lepän lehdet säilyvät syksyl
lä vihreinä, koska sen ei tarvitse hajoittaa 
lehtivihreää mm. typen varastoimiseksi 
runkoon ja juuriin (Mikola 1992). 

Harmaaleppä, kuten muutkin leppäla
jit, on yksineuvoinenja yksikotinen: emi
kukat ja hedekukat ovat samassa puussa, 
u ein amassa oksassakin. Kukinta alkaa 
jo kauan ennen lehtien puhkeami ta, ja 
harmaalepän siitepöly on keväisin erä 
keskeisimmistä allergian aiheuttajista. 
Yksi kukka valmistaa pari tuhatta siitepö
lyhiukkasta, ja yhdessä norkossa niitä ke
hittyy jo yli puoli miljoonaa. Keskikokoi
nen puu yltää miljardin hiukkasen tuotan
toon (Kuusisto 1992). 

Harmaalepän hedelmänorkot ovat mel
kein tai aivan perättömiä, tervalepällä ne 
ovat itä vastoin perällisiä (Hämet-Ahti 
ym. 1992). Talvellakin harmaalepän ja 
tervalepän tunnistaa hyvin jo yk i tään 
kovettuneiden, käpymäisten emikukkien 
perien pituuden perusteella (Halkka 
1992). 

Harmaalepän nuoret oksat, vuo ika -
vaimet ja silmut ovat hienokarvai et. 
Kuori on aluk i vaalean harmaa mutta 
muuttuu iän karttue a hopean harmaak i 
ja halkeilee voimakkaa ti puun tyvio a -
a pituuden uuntai e ti. Kaamaa ei kui

tenkaan var inai e ti muodostu (Salmi 
1977). Ke kimääräinen kuoripro entti 
(kuorta kuivama asta) on 13 (Hakkila 
1970). Kuorella e iintyy monia jäkäliä 
(mm. Lecanora-, Lecidea-, Parmelia- ja 
Physcia-lajeja) (Salmi 1977). 

Puulla, var inkin en lehdillä , elelee 
paljon hyöntei iä. Lehdet ovat u ein 
yy puolella melkein loppuunkaluttuja. 

Ylei impiä lehtituholai ia ovat eräät leh-
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tikuoriaiset (Chry omelidae). Merkittä
vimpiä runkoa vioittavia lajeja ovat raita
kär äkäs (Cryptorhynchus lapathi) , 
puuntuhooja (Cossus cossus) ja eräät leh
ti iipi et (Se iidae) (Salmi 1977). Har
maalepän vara sa elävistä jäkälistä, sie
nistä ja hyönteisistä ovat kirjoittaneet 
mm. Raatikainen ( 1992) ja Väisänen & 
Heliövaara (1992). 

Puuaine 

Harmaaleppä ja tervaleppä ovat anatomi
elta rakenteeltaan melko amanlai ia. 
e ovat hajaputkiloi ia. Putkilot joiden 

o ien äliseinät ovat tikapuumai et ovat 
jakautuneet ta ai e ti yli koko vuo ilu -
ton ja ovat niin pieniä, ettei niitä voi 
paljain ilmin erottaa. Myö kään yhden 
olukerroksen pak uiset ydin äteet eivät 

ole paljain ilmin erotettavi sa. Lepillä 
on kuitenkin niin anottu ja valeydin ätei
tä (ydin ädekimppuja) jotka näkyvät 
paljaalla ilmällä. Harmaalepän vale
ydin äteet ovat pak uja ja harva a ter
valepän en ijaan ohuempia mutta tihe
ämmä ä joten piene äkin preparaati a 
aattaa nähdä aleydin äteen tai u eam

piakin. Tämä ei ole kuitenkaan erikoi en 
hyvä ja tarkka tuntomerkki puulajin mik
roskooppi e a määrityk e ä ko ka va
leydin äteiden koko ja niiden ke kinäi et 
välit näyttävät aihtelevan jonkin verran 
(Mork 1946, Salmi 1977). Harmaalepän 
putkilo olut o at pituudeltaan 0 5 mm, 
puu yyt 1,04 mm ja din äde olut 0 ,80 
mm ( öry 1970). 

Pintapuu ja ydänpuu o at amanväri
et. uo ilu tot ke ät- ja ke äpuuo uuk
ineen erottu at ain heiko ti. uo ilu -

ton raja kaareutuu ulo päin uurimpien 
valeydin äteiden kohdalla. Juuri kaade
tun harmaalepän puuaineen äri on kel
lertä än alkea, mutta muuttuu nopea ti 
ilman ja alon aikutuk e ta hieman tum
memmak i, punertavan alkeak i tai ru -
keahkok i. Harmaalepän puu on aale
ampaa ja kiiltä ämpää kuin tervalepän 
puu Mork 1946 almi 1977). 
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Rakenteeltaan harmaalepän puuaine 
on usein kierre yistä, mutta yleensä suo
ra- ja karkeasyistä, tasalaatuista , hauras ta 
sekä pehmeämpääja kevyempää kuin ter
valepän, haapamaista. Se halkeaa hyvin 
ja on kuivana helpommin halkaistavissa 
kuin tuoreena. Harmaalepän puuaineella 
on yleensä halkeilutaipumusta. Se on vä
hän tai kohtalaisesti taipuisaa ja kimmoi
saa, lujuudeltaan heikkoa. Puuaine laho
aa helposti , ei kestä kostean ja kuivan 
vaihtelua ja on altis hyönteistuhoille 
(Gayer 1939, Thunell & Perem 1952, 
Bämer 1962, Guggenbiihl 1963, Salmi 
1977, Ekström 1987). Tuore puuaine 
tuoksuu porkkanalle (Gayer 1939, Bämer 
1962). 

Harmaalepän puuaineen kuidunpituu 
on keskimäärin 0,9 (0,3-1,7) mm. Puuai
ne kutistuu ja paisuu voimakkaammin 
kuin tervalepällä. Kutistumisprosentti on 
puun pituussuunnassa keskimäärin 0,4, 
säteen sunnas a 4,7, tangentin suunnassa 
9,7 ja tilavuude sa 14,7 (Thune!J & Pe
rem 1952). Tilavuu painoon a nähden 
harmaaleppä ja koivu kuti tuvat eniten 
suomalaisi ta puulajei ta ja mänty vähi
ten (Vöry 1970). 

Tilavuuspaino eli tiheys on absoluutti-
en kuivana 470-500 kg/m3 ja ilmakuiva

na, 12- 15 %:n ko teuspitoisuude a, 
500-530 kg/m3 (Thunell & Perem 1952). 
Kuiva-tuoretihey (puun ma a kuivana, 
tilavuus puun syiden kyllästymi pi tettä 
- harmaalepällä noin 32-34 % - kor
keamma a ko teude sa) on 361 kg/m3. 

Harmaalepän tihey laskee aluk i puun 
pituu uunna a tyvileikkauk e ta latvaa 
kohti, muna alkaa jälleen kohota ehkä jo 
metrin korkeudella maan pinnan ta o ta. 
Ylimmä ä latvas a aanaa tihey uudel
leen Ia kea. Kokonai uudes aan muutok-
et o at kuitenkin verraten pieniä noin 

15-20 kg/m3 (Hakki la 1970). 
Lepät kuulu at Trendelenburg ja 

Mayer-Wegelinin (1955) mukaan mär
kiin puihin joi a on vettä 400-500 
kg/m3 ja joiden ko teu pitoi uu on 80-
115 %. Harmaalepän ko teu alenee yti-
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me tä pintaan ja kohoaa tyvestä latvaan 
päin. Tervalepällä kosteus kasvaa ytimes
tä pintaan päin (Kärkkäinen 1985). 

Harmaalepän lämpöarvo on puun hy
vistä palamisominaisuuksista huolimatta 
alhainen. Thunell ja Perem (1952) ilmoit
tavat harmaalepän teholliseksi lämpöar
vok i absoluuttisen kuivana 4100 kcal/kg 
= 17,2 MJ/kg ja 30 %:n kosteuspitoisuu
dessa 2970 kcal/kg = 12,4 MJ/kg. 

Harmaalepän keinokuivaus käy päinsä 
hyvin ja nopeasti ekä puuaineen halkei
lutaipumuk esta huolimatta ilman suu
rempien halkeilu- ja kieroutumisvikojen 
syntyä. Puun työstö on yleensä helppoa 
kaikilla työvälineillä, ja höylätyt pinnat 
ovat kauniin sileitä. Halkaisu, sorvaus, 
vuolu ja viilutus onni tuvat hyvin, sa
moin kuin pintakä ittelyt, kuten kiiHotus, 
petsau ja lakkau . Puuliitokset liimalla, 
ruuveilla ja nauloilla ovat melko pitäviä 
(Salmi 1977, Ekström 1987). 

Käyttö 

Harmaaleppää käytetään monasti samoi
hin tarkoituk iin kuin tervaleppääkin, 
mutta en taloudellinen merkitys on pal
jon vähäi empi (Salmi 1977). Syinä ii
hen, että harmaaleppää pidetään tervalep
pää huonompana raaka-aineena, ovat 
usein e iintyvä mutkaisuus, kierteinen 
ka vu ja puuaineen rakenteen hauraus. 
Sitä paitsi harmaalepän lujuusominaisuu
det ovat alemmat kuin tervalepällä (Ek-
tröm 1987). 

Harmaalepällä on ollut ja on o ittain 
ieläkin käyttöä valmi tettaessa puuken

kiä, kengänkorkoja, Ie tejä, puolia, lasi- , 
alu- ja hattuteolli uuden muotteja, leik

kikaluja, huonekaluja ja var inkin niiden 
o ia erilai ia ervituotteita ekä puule ik
kauk ia. Puu on myö jo ain määrin a
ha- kuitulevy- ja ma ateolli uuden raa
ka-aine. To in käyttö ma ateollisuudes-
a on n k ään olematonta (Salmi 1977, 

1987). 
Harmaaleppää on, ainakin aiemmin, 

käytett m ö vuori- ja maarakennuk e -
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sa, värjäämöiden, tislaamoiden ja nahka
tehtaiden putkiin sekä erilaisten laatikoi
den (mm. sikari laatikot) ja ru utihii len 
valmistuksessa (Gayer 1939, Guggen
biihl 1963). 

Harmaalepän käyttö maataloudessajää 
yleensä polttopuukäytöksi , ja se on myös 
kalansavustamoiden polttopuu (Salmi 
1977). Harmaaleppää kannattaa kasvat
taa energiapuuksi, koska se on nopeakas
vuinen ja uudistuu helposti vesoista 
(Saarsalmi & Palmgren 1992). Ham1aa
leppähaketta käytetään monissa lämpö
voimaloissa (Simonen 1991). 

Harmaalepän lehtiä ja nuoria oksia on 
käytetty karjan rehuksi ja kuorta (sisältää 
parkkiaineita 10-15 %) nahkojen parki
tukseen sekä mm. lankojen värjäykseen. 
Varjäykseen soveltuvat myös silmut ja 
norkot (Gayer 1939, Salmi 1977). 

Sekä harmaa- että tervaleppä ovat ol
leet rohtokäytössä vain kansan keskuu
dessa. Lääkinnällisiin tarkoituksiin on 
käytetty melke inpä kaikkia puun osia ku
ten lehtiä , oksien ja rungon kuorta , kaar
naa,juuren kuorta, sisäkuortaja "käpyjä" 
(Piippo 1991). 

Harmaaleppä sopii esimerkiksi uudis
rakennusten pihojen pikav iherryttämi
seen sekä varjostusta ja suojaa antavaksi 
pikkupuuksi. Monimuotoinen, pihapuu
na harvinainen harmaaleppä on syrj in
nästään huolimatta huomionarvoinen pi
hakasvi (Raatikainen 1992). 
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Kalifornian intiaanien käyttämistä puuvartisista kasveista 

Sinikka Piippo 

Piippo, S. 1993: Kalifornian intiaanien käyrtämi tä puuvartisista kasveista. (On the 
woody plants u ed by Califomian Indian .) - Sorbifolia 24(3): 143-153. 

Eightwoody plants u ed for food , medicine, tools and other wooden objects and dyes 
by Californian lndians are discus ed. The modem use of the plants by others than 
[ndians are dealt with as well. The plants are: Manzanita (Arctostaphylos manzanita, 
A. mewukka), Yerba Santa (Eriodictyon californicum), Buckeye (A esculus califor
nica) , Cali fomia Lau rel (Umbel/ularia californica), Mesquite (Prosopis julif/ora), 
Greo ote Bush (Lm-rea divaricata ), Desert Elderberry and Blue Elderberry (Sambu
cus caerulea, S. mexicana), and Ephedras (Ephedra viridis, E. nevadensis) . 

Sinikka Piippo , Helsingin yliopisto, Luonnomieteel/inen keskusmuseo, Kasvimuseo, 
PL 47, 00014 Helsingin yliopisto. 

Je uiittapappi Miguel Venega julkaisi 
vuonna 1757 kirjan Kalifornian hi toria -
ta, jo a hän kirjoitti, että maa a tu kin 
on ka via, jota intiaanit eivät käyttäi i 
(Vogel 1990). Suurin o a nimenomaan 
Kaliforniaa ko kevasta tiedosta on kui
tenkin hävi nnyt. Yhdysvaltain farrnako
peaan on intiaanien lääkeka vei ta luettu 
Eriodictyon californicum (Yerba Santa 
k . alla) Rhamnus purshiana (Ca cara 
Sagrada, Piippo 1992), Grindelia robusta 
(keuhko- ja iho-ongelmat) ja Datura stra
monium (haavat, ruhjeet, huimaus , heik
kou , ane te ia). Ka vien lääkekäyttö ei 
uinkaan ollut intiaanien ainoa ka vien 

käyttömuoto, vaan nii tä luonnolli e ti 
aatiin ravintoa polttopuuta, työkaluja 

kori te- ja tarve-e ineitä , soittimia jopa 
vaippoja vauvoille. 

Pohjoi -ja Ke k.i-Amerikas a on ollut 
atoja intiaaniheimoja, joi ta n. 180 lue

taan tärkeimmik i pelkä tään Yhdy val
tain alueella (k . Henrik on 1986). Kali
fornia a on elänyt 50-60 heimoa (Vir
ranko ki 1977 We trich 1989). Tek ti ä 
mainitui ta intiaaniheimoi ta cahuillat, 
concowit karokit , Little Lake it , miwo
kir, mohawet, numlakit , pomol, yokiatja 

yukit o at tai ovat olleet nykyisen Kali
fornian alueella eläviä, maricopat, papa
got (o irtain) pimatja yumat Arizonas a, 
menomineet Wi con inissa ja Michiga
ni a, apachit Texa i a, Arizonassa Uu
de a Mek iko a Utahi sa, Kansasissa, 
Colorado a, Oklahomas a ja Mek ikon 
pohjoi o i a me calerot Uudessa Mek-
iko a ja Texa is a, mohikaanit ew 

Yorkin alueella ja cocopat ja osittain 
papagot Arizonas aja Mek ikossa. 

Tähän kat auk een olen erittäin su u
re ta valikoima ta valinnut kahdeksan 
Kalifornia a hyvin tunnettua, alkujaan 
intiaanien käyttämää puuvarti ta ka via . 

Manzanita 

Manzanitoik i eli "pikku omenoiksi" kut-
utaan monia Arcrostaphylos-lajeja Poh

joi - merika a. Pensa mai ia tai pie
nek i puuk i ka avia lajeja on Kalifor
nia a n. 30-40 (Ciarke 1977). Melkein 
kaikkia näi tä ovat intiaanit ja varhai et 
uudi a ukkaat käyttäneet. Ka vien runko 
on ileä, punertavan ru kea hilseilevä , 
ok at äänryile iä , lehdet leveän oikei
ta , t päkkäkärki iä. Hedelmät ovat jau-
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hoisia, kuivia, iemenisiä hapahkoja ja 
omenanmakui ia. Varsinai ella manzani
talla (A. manzanita) samoin kuin A. glau
calla (Bigberry Manzanita) on kypsänä 
punaiset marjat sen sijaan monella muul
la lajilla (e im. A. mewukka, kuva 1) on 
vaaleankeltai et tai kellanru keat pieneh
köt marjat (Clarke 1977, Westrich 1989). 

Manzanitat kasvavat monenlaisilla 
paikoilla: kosteilla rannikkoalueilla, kivi
illä rinteillä, matalilla vuorilla ja chapar

ral-kasvillisuudessa (Westri h 1989). 
Intiaaneille manzanita oli erittäin mo

nikäyttöinen kasvi (Westrich 1989). Ai
nakin cahuillat, numlakit, yokiat, yukit ja 
Little Lake it ovat sitä hyödyntäneet. 
E im. cahuilloille marjat olivat pääa iaJ
linen ravinto. Useille intiaaneille manza
nitan marjojen kypsymisaika oli ilon, juh
lan ja hyvin yönnin aikaa, joillekin taas 
karhunmetsästysaikaa varomattomien 
eläinten kerääntyessä ruokailemaan pen
sai lle (Saunders 1976, We trich 1989). 
Samoin kuin Prosopis-pen aat, manzani 
tatkin kuuluivat tiettyjen heimojen tai 
perheiden omi tukseen (Saunder 1976, 
Clarke 1977). 

Manzanitat tuottavat erittäin runsaan 
sadon (Saunders 1976, We trich 1989). 
Marjat ovat myö ravit ev ia, pureksittuna 
janoakin tyrehdyttäviä, mutta paljon yö
tyinä huono ti sulavia (Kirk 1970, We t
rich 1989). Yliannostus raakoja marjoja 
saattaakin tukkia suolet ja jopa aiheuttaa 
kuoleman. 

umlakit kuivasivat marjat, poi tivat 
iemenet ja jauhoivat hedelmälihan 

(We trich 1989, ks. myö Saunder 
1976). Jauho paistettiin kuumas a tuh
ka a ja tarjottiin maiss ipuuron tapaan. 
Jotkut tekivätjauhostakakkuja tai ekoit
tivat en kuivatluun lohijauhoon. E pan
jalaiset pitivät vihreistä marjo i ta ja teki
vät niistä juomia ja hilloja, intiaanit puo
le taan arvostivat kypsiä (Clarke 1977). 
Vaikoi et tekevät marjoi ta yhä erin
omai ta hilloa (Saunder 1976). Hy in 
monet intiaanihe imot tekevät manzani
tanmarjoista erittäin hyvää mehua (Kirk 
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Kuva 1. Erä Kalifornian lukemanomi ta puu
mai i ta ianpuolukoi ta (Arctosraphylos mewuk
ka). Trout Creek. Kalifornia. 25. lll . l992. -

aloku at Sinikka Piippo. 

Fig. 1. Arctosraphylos mell'ukka, one of the e -
eral speci of the genu in California.- Photo· 
graph Sinikka Piippo. 

1970 Saunder 1976. Clarke 1977. Bar
rett & Gifford 1933. e trich 19 9, o
gel 1990). 

ain lehdillä on ar inai e ti merki
ty tä lääkkeenä (We trich 1989). Little 
Lake it keitti ät !ehdi tä uutena jolla he 
hautoi at kehoa tai joi at uutetta pään ä
ry tä kär ie ään (Clarke 1977 We trich 
1989). Jotkut teki ät 1 hdi tä kutinavoi
teita ja hauteita e im. m rkky umakin 
(Toxicodendron diversilobum aiheutta
miin tulehduk iin. Jotkut modernit herba
li tit teke ät !ehdi tä teetä ja ti~'tlluraa 
joilla oi lääkitä irt atie aivoja ja kuu
kauli kouri tuk ia ( e trich 19 9). I ot 
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annokset lehtiä voivat kuitenkin aiheut
taa suoli stoärsytystä. 

Aikoinaan manzanitan puuaineskin oli 
mm. pomo-, cahuilla- ja karokki-intiaa
nien keskuudessa hyvin arvostettuaja itä 
käytettiin polttopuuna, vetovälineissä ja 
piippujen ja työkalujen valmistami een 
(Clarke 1977, Westrich 1989). 

Yerba santa 

Eriodictyon californicum (Hydrophylla
ceae) on hyvin tärkeä ja pitkään käytetty 
kasvi Kalifornia sa. Se yleensä tunnetaan 
nimellä Yerba Santa, ' pyhä yrtti", mutta 
myös monia muita nimiä käytetään. 

Yerba Santa on yleinen nimenomaan 
Pohjoi -Kalifornia a kuivilla harjanteil
la kivi illä rinteillä , chaparral-kasvu -
toissa, ikivihrei ä sekamet i sä, tamrni
metsiköis ä, punapuumetsissä ja teiden 
vars illa alle 1700 metri n korkeude sa 
(Clarke 1977, We trich 1989) . Etelä-Ka
lifornia sa e iinryy yhtä lai lla käytettävää 
Eriodictyon trichocalyxiä (Ciarke 1977). 

Yerba Santa on alle kahden metrin kor
kuinen, ikivihreä lehdet ovat 5-15 cm 
pitkät, hamma laitaiset, yläpinoaltaan 
kiiltävän tahrneat, alapinnaltaan vaaleat 
ja nukkaiset, kukat ovat putkimaiset, val
keat tai punertavat (Ciarke 1977, West
rich 1989 kuva 2) . Hedelmät ovat so ike
at, harmaan ruskeat (Hutchen 199 1). 

Intiaaneille (mm. cahuillat, yukit, con
cowit ja Little Lake it) j a varhaisille uu
di a ukkaiHe kasvi on ollut erittäin tärkeä 
(We trich 1989, Vogel 1990). imen 
"Yerba Santa ' ka vi lle antoivat Kali for
nia a lähety työ sä olleet e panjalai et 
papit (Saunder 1976, Hutchen 1991 ). 
Lääketieteen piiriin ka vi tuli v. 1875 ja 
Yhdy altain fa rmakopeaan v. 1894 jo -
a e oli vuo ina 1894-1905 ja 19 16-

1947 (Ciarke 1977, Vogel 1990). 
Varhai et espanjalaiset uudi asukkaat 

teki ät ka vi ta mm. virki tävää juomaa 
jota he aattoivat ekoittaa eudulla ylei
een hurtanminttuun, tai vi kiin tai käyt

tää kiniinin maun peittämi een (Ciarke 
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1977, Westrich 1989, Vogel 1990). 
U eimrniten kasvin lehdistä (joskus myös 
kuki ta) tehtiin keitettä, mutta niitä myös 
poltettiin tupakkana tai pureksiniin sel
lai enaan hoitona keuhkokatarriin , kurk
kukipuun, vilu turnisiin, astmaan, reuma
tisrniin, pahoinvointiin , ja vatsa- ja suo
listovaivoihin (Barrett & Gifford 1933, 
Kirk 1970, Saunders 1976, Clarke 1977, 
Westrich 1989,AllenMurphey 1990, Vo
gel 1990, Hutchens 1991). 

Intiaanit käyttivät lehtiä myös väsynei
den jäseniensä virkistämiseen ja pureksi
vat niitä janon a lievittämiseksi (Ciarke 
1977, We trich 1989). Lämrnitetyistä, 
kuivatui ta tai tuoreista lehdistä tehtiin 
kääreitä kipei lle kehonosille, ihmisten ja 

Ku a 2. Kui ien paikkojen yleinen ja monikäyi
täinen "p hä yttti'' Eriodicryon califomicum. So
nora, Kalifornia. 24. III . l992. 

Fig. 2. erba Santa (Eriodictyon califomicum) , 
the "hoi herb ·, a common and multipurpo e 
plant . 
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eläinten haavoille, hiertymille, luunmur
tumille ja reumati mis a (Barrett & Gif
ford 1933, Kirk 1970, Saunders 1976, 
Clarke 1977, Hutchens 1991 ). Lehtikääre 
ehkäisi turvatusta, lievitti kipua ja no
peutti haavojen umpeuturnista. 

Kasvia käytetäär: yhä kansanlääkin
nä ä munuaisvaivoihin, reumaattisiin 
kipuihin , virkistämään ja erittäin paljon 
hengitystietu1ehduksissa (Hutchens 
1991 , ks. myös Saunders 1976). Kasvilla 
on maine, että illä voi parantaa peräpu
kamat kun mikään muu ei auta. ykyään 
käytetään myös koko kasvista tehtyä ho
meopaatti sta valmistetta mm. a tman, 
keuhkokatarrin ja vi lustumi ten hoitoon. 

Kalifornian hevoskastanja 

Aesculus califomica, "kalifornian hevo -
kastanja" (Hippocastanaceae) on 3-12 
metrin korkuinen , keväisin ja alkukesä tä 
run aasti kukkiva , mutta jo kuukauden tai 
kahden päästä kukinnasta lehten ä vari -
tava pieni puu. Lehtien pudottua 10-20 
cm pitkät, vaaleat, viikunankaltai et he
de lmät ovat erittäin huomiota herättäv iä 
(kuvat 3 ja 4). Hedelmissä on 1 tai 2 
kiiltävää siementä, jotka mui tuttavat 
peuran silmiä, mi tä johtuu nimi "buck
eye' (Amo 1973). 

Hevoskastanja on yleinen kanjonei a 
ja kuivilla rinteillä alle 1 250 metrin kor
keudessa (We trich 1989). Se on opeu
tunut pitkiin ja kuiviin ke iin pudottamal
la varhain lehtensä (Arno 1973). Kalifor
nian keski- ja pohjoiso issa ka via tava
taan yleisesti puropenkereillä yhde ä 
karhunvatukan (Rubus caesius coll.) ja 
myrkky umak in (Toxicodendron diversi
lobum) kan sa. 

Intiaanei ta ainakin pomot, yokiat yu
kit ja numlakit ovat hevoska tanjaa käyt
täneet, ja nimenomaan ruoak i, va ta 
toi ijai ena oli lääkekäyttö. Ka vin he
delmät ovat raakoina tappavan myrkylli-
iäja intiaanit käyttivätkin niitä ekä it e

murhiin (We trich 1989) e ttä kalanpyyn
tiin (Arno 1973). Siemenet jauhettiin ja 
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Ku a 3. Lehten ä pudonanut hevo ka tanja (Aes
culus califomica). Hendy Wood State Park, Ka
lifornia. 9.lX. l99_. 

Fig. 3. A leafle Hor e-che 1nu1 (Aesculus ca/i
fomica). 

Ku a 4. Hevo kastanjan (Aescu/us califomica) 
iikunannäköi iä hedelmiä. Lähellä tonyfordia. 

Kalifornia. 6.1 .199-. 

Fig. 4. The fruil of the Horse-che 1nu1 re emble 
Iho e of the Fig Tree. 
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jauhe kumottiin virran suvantoon ja pin
taan nousseet tupertuneet kalat saatiin 
helposti korjattua talteen. Myös muut 
kasvin osat kuin siemenet ovat myrkylli
siä. Hedelmien nauttimisesta aiheutuu 
mm. verenkiertohäiriöitä, rauhattomuut
ta, koordinaatiovaikeuksia, oksentelua, 
ripuliaja halvauk ia (Westrich 1989). 

Intiaanit vara toivat siemeniä pitkiksi 
ajoiksi ja yleensä niitä syötiin, jos tam
menterhosato epäonnistui (Barrett & Gif
ford 1933). Intiaanit kehittivät uuritöi
sen tavan saada hedelmät myrkyttömiksi 
(Saunder 1976, Westrich 1989, Allen 
Murphey 1990). Ka tanjat asetetaan kivi-
een etukäteen kuumennettuun keittosy

vennykseen, peitetään maaliaja annetaan 
paahtua pehmeiksi n. 10 tunnin ajan. 
Paahtam.isen jälkeen kastaojat joko jau
hetaan, viipaloidaan tai murskataan kä in 
ja saatu aines pannaan 2-10 päiväksi vir
taavan veden hiekkapohjaiseen lammik
koon. Osaset otetaan lammikosta ja kei
tetään, minkä jälkeen kastaojat ovatkin jo 
valmiita syötävik i. Barrett & Gifford 
(1933; k . myös Kirk 1970) antavat hie
man erilai en kuvauk en miwok-intiaa
nien tavasta valmistaa ruokaa kastaojoi -
ta. Paahdettuja ja mur kattuja kastaojoita 
liotettiin ve ia tia a. Astian pohjalle 
kertynyt akka eulottiin. Karkeampia 
o a ia huuhdeltiin juoksevas a vedessä 
vähintään 18 tuntia, minkä jälkeen ne 
kelpasivat yötäviksi. 

Lääkekäytöstä tiedetään puun kuorta 
käytetyn hamma kipuun työntämällä 
kuorenpalanen hampaan koloon kivun 
poi rami ek i (We trich 1989). Li äk i 
hedelmiä on yötetty hevo ille matojen 
häätämisek i. 

KaJifornianlaakeri 

Umbellularia californica, "Kalifornian
laakeripuu ' (Lauraceae) on aromaattinen 
ainavihreä puu jota jo kus ka vatetaan 
kori teenakio (Duke 1986). Kuivilla alu
eilla eonpen a , muttaedullisillaalueil
la e aattaa tulla jopa 20-30-metri ek i 
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Kuva 5. Voimakasarominen "Kalifornian laake
ripuu" Umbel/ularia califomica hedelmineen. 
Lähellä Montgomery State Parkia, Kalifornia. 
8.IX. l992. 
Fig. 5. California Laurel (Umbellu/aria ca/ifor
nica) and its fruits. The plant ha a trong aroma. 

(Ciarke 1977). Lehdet ovat 3-8 cm pitkiä, 
mur kattuina laakerilta tai karnferilta 
tuoksuvia, kukat ovat keilanvihreinä tert
tuina, hedelmät nuorina vihreitä, mutta 
tummuvat kyp yessään inipunaisiksi 
(kuva 5). Kalifornian laakeri on yleinen 
alle 1500 metrin korkeude a lähellä ran
nikkoa met äi i ä kanjonei a ja Jaak-
oi a ja iki ihrei ssä sekametsissä San 

Diego ta evadan yli Oregoniin (Arno 
1973 Clarke 1977 We trich 1981). 

Kuori aja !ehdi ä on piristävää haih
tuvaa öljyä, jo ta on eri tetty 26 eri yhdi -
tettä (Duke 1986). Ka vi voi aiheuttaa 
limakai oär yty tä voimaka ta nuhaa, ja 
liian ään hengitettynä voimaka ta 
pään ärk ä ja erenpaineen nou ua (Ar
no 1973 Saunder 1976, Duke 1986). 
Haihtuvan öljyn i ältämällä 3,4-dime-
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toksiiniallyylibentseenillä on pieninä an
noksina rauhoittava ja suurina narkootti
nen vaikutus (Duke 1986). 

Kalifornian laakeri aiheuttaa pään är
kyä, mutta kasvilla myös parannetaan si
tä. Esim. cahuillat ja muut Kalifornian 
intiaanit (esim. pomot, yukit, numlakitja 
concowit) amoin ku in turkismet ästäjät 
päänsärystä kärsiessään panivat joko leh
den palasen sieraimeen, lehtikimpun ot
salle, lehtiä hattuun, käärivät vahvaan 
lehtiteehen kastetun kankaan pään ympä
rille tai joivat lehtiteetä (Barrett & Gif
ford 1933, Amo 1973, Saunder 1976, 
Clarke 1977, Westrich 1989, ks. myö 
Duke 1986). Mm. Mendocinon intiaanit 
karkottivat syöpäläisiä edellämainituilla 
tavoilla. Tiukkojen vaatteiden alle päi
väksi tai parik i pannuilla mur I<atuilla 
lehdillä amoin kuin lehtiteellä parannet
tiin vat akipuja. Monien eri vaivojen pa
rantamiskeinona pidettiin lehtisavun hen
gittämi tä (Westrich 1989). 

Ylei tä on ollut myös valmistaa !ehdi -
tä kuuma kylpy reumatismista kärsivälle 
(Amo 1973, Saunders 1976, Clarke 1977, 
We trich 1989). Uudisasukkaat sekoitti
vat lehtiöljyä sianihraan ja voitelivat 
eosta kehoon reumatismia potie aan. 

Tee opii myö hermosärkyjen ja kouri -
tusten lievitykseen (Westrich 1989). 

Intiaanit paahtoivat aikoinaan ka vin 
hedelmiä tuhka sa ravinnokseen (Barrett 
& Gifford 1933, Clarke 1977). He myö 
jauhoivat niitä tehdäkseen jauho ta pie
niä kakkuja (Kirk 1970 Arno 1973). He
delmiä voidaan syödä myö raakoina 
(Duke 1986). Intiaanit ja varhai et e pan
jalaiset uudi asukkaat käyttivät lehtiä 
myös mausteena (Saunder 1976, Clarke 
1977, Duke 1986). Murskattuja lehtiä 
pantiin mm. riista aalii een kärpä ten 
karkottamiseksi ja makua parantamaan 
(Duke 1986). ykyään lehdet ovat arvo -
tettuja keinojen, muhennosten ja liha
ruokien mausteena. San Fran i co a leh
tiä pakataan kaupallisesti , ja ne ovatkin 
yrjäyttämäs ä eurooppatai en laakerin 

(Clarke 1977). Kalifornian laakeri on eu-
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rooppalai ta a tinettaan paljon aromik
kaampaa. 

Ka vin puuaine , 'Oregon myrtle" on 
nykyään liiankin haluttua huonekalu- ja 
kori te-e ineainesta keveyten ä, hieno
syi yytensä ja kauniin kiilton a vuok i 
(Kirk 1970 Amo 1973, Clarke 1977 
Duke 1986, Westrich 1989). 

Mesquite 

Prosopis julif/ora (P. glandulosa var. tor
reyana, Fabaceae) tunnetaan nimillä 
Me quite, Honey me quite tai We tern 
honey me quite (We trich 1989 Allen 
Murphey 1990). Me quite-nimi pohjau
tuu at teekkien käyttämään nimeen "miz
quitl" (Vogel 1990). Me quite on Koilli -
Yhdy valtojen alle 1 000 metrin korkeu
de a ijait evien kuivien alueiden (ni
menomaan Colorado- ja Mojave-aavikoi
den) ka vi, jota ka vaa myö Mek iko sa 
ja nykyään myö Hawaijilla (Saunder 
1976 We trich 1989). Me quite on i o 
pen a tai pieni, 3-7(- 16) metrin korkui
nen har u puu. Lehdi ä on 7-17 paria 
pikkulehdyköitä· tähkinä ijait evat ku
kat ovat pienet , kellertävät ja tuoksuvat; 
5-15cmpitkät,litteät kypsinä itruunan
keltai et hedelmät (palot) ijait evat ryp
päinä (Saunder 1976, Clarke 1977, 
Westrich 1989 kuva 6). Juuret aattavat 
ulottua kymmenien metrien yvyyteen. 

Me quite on ollut mm. Kalifornian aa-
ikkointiaanien peru ruokaa (Clarke 

1977 We trich 1989). Ainakin yuma-, 
mohave-, cocopa- moapa- pima- ja pa
pago-intiaanien tiedetään käyttäneen 
kaikkia ka in o ia (Clarke 1977 A IIen 
Murphey 1990). Ka vin tiedetään olleen 
kaiki ta illei tä palkoka vei ta arvok
kain, ja paloilla käytiin jopa vaihtokaup
paa (Saunder 1976 Clarke 1977). Pen-
aat oli at erittäin tiuka ti perhekohtai
es a omi tuk e a ( e trich 1989). 

Palkojen hedelmäliha on erittäin ma
keaa. Aa ikkointiaanit (e im . cahuillat) 
ovat jauhaneet joko raa · at tai k p ät palot 
jauhok i ja tehneet nii tä uo ittuja me -
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Kuva 6. Aavikkojen arvostettu hyötykasvi Mes
quite (Prosopisjulif/ora) . Death Valley, Kalifor
nia. 29.Vlll. l992. 

Fig. 6. Me quite (Prosopis julif/ora) is a u eful 
and valued desert plant. 

quite-kakkuja tai leipää (Saunder 1976, 
Clarke 1977, Westrich 1989, Allen 
Murphey 1990, ks. myös Yogel 1990). 
Jauho saatetaan myös kuivata tai sekoit
taa veteen sellaisenaan syötäväksi. Sie
meniä ei poisteta ja ne kulkeutuvat ula
mattomina ruoansu latu kanavan läpi. 
Jo kus tehdään makeaa juomaa kaata
malla lämmintä vettä iemenille toi i
naan juoman annetaan käydä alkoholipi
toi sek i (Kirk 1970). Matkoilla raakoja 
palko ja on pureksittu ravinnok i ja virki -
tykseksi. Palkojen happamuu ehkäisee 
janoa. Meksikolaiset ovat tehneet paloi -
ta velliä ato le de me quite", survomalla 
keitetyt palot veteen ja siivilöimällä kuo
ret seok esta (Saunder 1976). Cahui ll at 
paahtoivat myös kukintoja ja pyörittivät 
ne itten yötävik i palleroik i tai teen 
keittoon käytettä ik i (Clarke 1977). 
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Palot eivät ole olleet intiaaneille rohtoa 
päinva toin kuin lehdet, mah1a, juuret ja 
rungon sisäkuori. Jo atsteekit tekivät tuo
rei ta lehdistä s ilmävoidetta silmien kuu
motukseen ja kivuliaisuuteen (Yogel 
1990). Yhä mm. mescalero-apachit, pi
mat ja maricopat tuntevat tämän ohjeen 
(Clarke 1977, Westrich 1989). Lehtitee 
sopii myös pääk ipuun ja vatsavaivoihin. 

Mahtaa on käytetty paitsi ravinnoksi, 
myös lasten päähän saamien rakkuloiden 
parantamjseen tai kurkkukipu- ja yskän
lääkkeenä (Cabrera 1975 , Clarke 1977, 
Yogel 1990). Päästä karkotettiin yleisesti 
syöpäläisiä tekemällä sekoitus rungon 
haavo ista va luvasta pihkasta ja mudasta 
(Saunders 1976, Clarke 1977, Westrich 
1989). Sivutuotteena käsittely värjäsi 
ruuk et mustik i. Arizonan intiaanit keit
tivät pihkan mustaksi maaliksi saviruuk
kujen kori teluun . Mesquite-pihka on ol
lut virallinen rohdos vuosina 1936-55 
ka vatusalustojen käymi sreagenttina 
(Yogel 1990). 

Yhdy vailoi a (papagot ja coman
chet) ja Mek iko a mesquiten sisäkuo
re ta tehty keitos on tunnettu ruoansula
tusvaivojen ja suolistotulehdusten hoi
da a (Cabrera 1975, Yogel 1990). Puus
ta on aatu tärkeää rakennusainetta kul
hoihin , jousiin nuoliin tukikulmiksi ta
loihin , ja ka i vuukeppejä (Clarke 1977, 
We trich 1989). Puuta on myös yleisesti 
käytetty polttopuuna (Westrich 1989). 
Juuri ta ja kuoren säjkeistä saatiin koreja 
ja vaippoja (Clarke 1977, Westrich 
1989). Piikeill ä tatuoitiin ihoa. 

Kreosoottipen as 
Larrea divaricata (L. tridentala Zygo
phyllaceae) runnetaan Yhdy valloissa 
ylei immin nimillä Creo ote Bu h, Grea-
ewood, Dwarf evergreen oak, ja Mek i

ko a nimillä Chaparral tai Chaparro 
(Saunder 1976, We trich 1989, Hut
chen 199 1). 

K.reo oottipen a on alle kolme metriä 
korkea, monihaarainen ikivihreä pen as, 
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jolla on vastakkaiset, oliivinvihreät 2-
hampaiset, paksut ja voimaka tuok ui et 
lehdet; kukat ovat keltaiset, hedelmät 
nukkaisia ja valkoisia siemenpalloja (ku
va 7). Kasvi on vallitseva Artemisia
aroilla ja aavikoilla Etelä-Kalifornia ta 
itään Arizonan halki ja etelässä Mek i
koon (Saunder 1976, Clarke 1977). Lar
rea on erittäin sopeutuva kuiviin olosuh
teisiin. 

Yleisyytensä vuoksi kreo oottipen as
ta on käytetty paljon lääkkeeksi (Clarke 
1977). Kasvi on yhä tärkeimpiä rohtoja 
kan an keskuudessa, ja lehtiteellä kehu
taan parannettavan kaikkea vilu tumi es
ta yöpään (Vogel 1990, ks. myö We t
rich 1989, Hutchens 1991). Espanjankie
linen väestö hoiti kasvilla turvonneita jal
koja, keuhkokuumetta ja ktiumetta 
(Westrich 1989). Sen sijaan aavikkointi
aanit käyttivät kasvia mitä moninai im
piin vaivoihin (k . Saunders 1976, Clarke 
1977, Westrich 1989, Vogel 1990, Hut
chens 1991). Sisäisestinautitulla lehti- ja 
uolakeitteellä kehoa puhdistettiin epä

puhtauksista. Teellä hoidettiin hengity -
tievaivoja ja kylmettymisiä (ks. myö Al
len Murphey 1990), suolisto-ongelmia, 
viivä tyneitä kuukautisia, erilaisia ärky
jä (e im. hamma kipua) ja ulkoisesti ekä 
ihmisten että eläinten haavaumia, ruhjei
ta ja reumatismia. San Carlosin apachit 
hoitivat reumatismia kuivahauteilla eli 
tulen yllä kuumennetuilla lehdillä. Ka -
via pidettiin hyvinvointia ylläpitävänä 
(Clarke 1977). 

ykyään cahuillat käyttävät ka via ve
rentungok es aja usein höyryhengitetty
nä (Ciarke 1977). Pimatja maricopat ovat 
keittäneet ok ia eri tääkseen nii tä pih
kaa (Sonora gum), jota juotiin kuumana 
vatsa- ja suoli tovaivoihin (Vogel 1990). 

Vuosina 1842-1942 kreosoottipen a 
oli Yhdysvaltain farmakopeas a anti ep
tisten ja limaa irrottavien ominai uuk-
ien a vuok i (Ciarke 1977 Vogel 1990, 

k . myö Saunder 1976, Duke 19 6 
Hutchen 1991). Vuonna 1848 Yhdy al
tain ja Mek ikon rajakomi io a työ -
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Kuva 7. yk äänkin paljon käyteny ylei rohto
kasvi kreo oottipen as (Larrea divaricara). 
Death alley, Kalifornia. 29. TIT. I992. 

Fig. 7. Creo ote Bu h (Larrea di1•aricara) i now
aday u ed as a ersatile medicinai plant. 

kennellyt kirurgi J. M. Bigelow aattoi 
ka vin käytön ylei een tietoi uuteen reu
mati min ja ukupuolitautien hoido a 
( ogel 1990 Hutchen 199 1 ). 

Yhä ka via kä tetään moniin tarkoi
tuk iin: akneen yliin ihottumiin kuri
naan käärmeenpur miin hil ee een pa
rantamaan hiu ten ka ua tulehduk iin, 
ruhjei iin, haa oihin niveltulehduk iin, 
reumati miin krooni een elkäkipuun, 

ilu tumi een m. hengity tie ai oihin 
ripuliin ja ummetuk een virt atie- ja etu
rauha ai oihin ja kivuliai iin kuukauti
iin (Duke 19 6. Hutchen 199 1). Inti

aanit o at käyttäneet ka ia myö yö
pään, mihin pohjautuu myö kan an-
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omainen nykykäyttö iho-, vat a-, munu
ais-, maksa- ja keuhkosyövässä ekä leu
kemiassa. Kasvin sanotaan estävän olu
hengi tystä ja si ten myö epätoivottua kas
vua (Der Mardero ian & Liberti 1988) . 

Pimat käyttävät kreosoottipensaa ta 
aatavaa pihkaa saviastioiden paikkauk
een, korien päällystämiseen ja kovetta

maan nuolenkärkiä (Duke 1986). Kuores
ta aadaan punertavaa väriainetta. 

Seljat 

Seljojen (Sambucus, Caprifoliaceae) 
marjat ovat olleet arvostettua ravintoa 
ennen ja nykyään ekä intiaanien että 
valko i ten paris a (Clarke 1977). Sini
marjai ia eljoja, S. caerulea ja S. mexi
cana , on käytetty eniten (ks. es im. Stark 
1984). S. caerulea kasvaa avoimilla pai
koilla, vuorten rinteillä ja teiden var illa 
3 000 metrin korkeuteen; S. mexicana 
ta angoi lla, laak oi a ja kanjonien rin
teillä 1 400 metriin a ti (Ciarke 1977, 
We trich 1989). Molemmilla lajeilla on 
i ot keilanvalkeat kukinnot ja ini et isot 
marjatertut (kuva 8). S. caeru/ealla on 
5-9lehdykkää !ehdi ään, S. mexicanalla 
3-5. 

Sambucus mexicana tunnetaan nimillä 
De ert Elderberry" tai "Southwe tern 

Elderberry", S. caeru/ea 'Blue Elderber
ry" (We trich 1989). 

Mohikaanit, menomineet ja cahuillat 
tekivät eljojen erittäin paljon C-vitamii
nia i ältävistä kukinnoi ta teetä mm. 
kuumee een, influen aan ja vat avaivoi
hin (Clarke 1977, We trich 1989). Teetä 
pidettiin hyvänä vastasyntyneillekin. 
Kukka- ja lehtikeitteellä hoidettiin myö 
haa oja. Kukat olivat Yhdy valtain far
makopea a vuoteen 1905 a ti . Yhä niitä 
Ii ätään kotitalouk i a pannukakkuihin 
muffin eihin ja kakkuihin, nii tä tehdään 
viiniä tai ne paka tetaan käytettävik i eri
koi ruokiin . 

Marjoja on helppo kerätä ja nii tä aa 
erinomai ta hilloa, hyytelöä iirappia tai 
vii niä. iitä voi yödä ellai enaankin, 
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mutta raa 'at hedelmät eivät aina ula ruo
an ulatuskanavas a ja voivat aiheuttaa 
pahoinvointia (Clarke 1977, Westrich 
1989). Kuivatut ja keitetyt marjat eivät 
aiheu ta ivuvaikutuk ia. 

Seljojen muut o at, juuret, lehdet, kuo
ri ja varsi ovat myrkyllisiä ja saattavat 
aiheuttaa pahoinvointia myö teeksi kei
tettyinä (We trich 1989). Siitä huolimatta 
yhä vieläkin näitä osia käytetään mm. 
niiden diureetti ten ja ulo tavi en orninai-
uuk ien vuok i. Myös marjat ovat ulos

ravia. Lääkekäytön ohella ka vin var ista 
on tehty puukkoja, nuolia, pillejä ja hui
luja minkä vuok i elja tunnetaan myös 
nimellä "Tree of music" (Ciarke 1977, 
We trich 1989). Ok ista ja marjoista on 
aatu väriä va uihin . 

Kuva . ·· ini eljan"' (Sambucus caerulea) me
hukkaita hillom:ujoja. Glacier Lakes, Kalifornia. 
30. m.Im. 
Fig .. Juicy berrie oflhe Blue Elderberry (Sam
bucus caerulea). 
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Kuva 9. Efedra (Ephedra viridis) eteläkalifornia
laisten "mormoniteen" lähde. Sierra, Kalifornia. 
27.Ylli.I992. 

Fig. 9. Ephedra 1•iridis , the plant from which the 
southern CaJifornian "mormone tea" is brewed. 

Efedrat 

Efedroja (Ephedra, Ephedraceae) on Ka
liforniassa seit emän lajia, joista Ephed
ra viridis ja E. nevadensis ovat tärkeim
mät hyötykäytö sä olevat (Ciarke 1977, 
Duke 1986). Efedrat ovat siksi amannä
köi iä, että käytö tä puhuttaessa pitäydy
tään usein sukunimeen. Efedrat ka vavat 
kuivilla ja karuilla alueilla. e ovat alle 
1.2 metrin korkuisia, py tyjä tai lamoa
via, runsashaaraisia, nivelikkäitä, nuori
na vaa leanvihreitä. Lehdet ovat hyvin 
pienet, suomumaisetja poisputoavat (ku
va 9). Kukat ovat mitättömät, kellanvih
reät; hedelmät ovat pieniä käpyjä . Efed
roilla on erittäin paljon kansanomai ia 
nimiä, joi ta yleisin on Mormon Tea 
(Westrich 1989). 
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Ka vin käyttö teenä oli suo ituinta 
1800-luvulla, mutta yhä löytyy paljon 
mainitun teen y täviä (Kirk 1970, West
rich 1989). Monien eteläkalifomialai ten 
ja eteläarizonalai ten miele tä mikään ei 
vieläkään vedä vertoja terveellisyydessä 
itse kerätyi tä ka veista valmi tetulle ku
pilliselle mormoniteetä. Tee valmistetaan 
hauduttamalla vihreitä tai kuivia var ia 
vedessä, minkä jälkeen seoksen annetaan 
vetäytyä 20 minuutin ajan (Saunder 
1976, Clarke 1977). 

Alkujaan efedroja käyttivät aavikkoin
tiaanit myöhemmin heidän naapureinaan 
a uvat e panjalai et iirtolai et ja atun
naiset kulkijat kuten erilai et eikkailijat, 
otilaat kai o miehet, valjakkojenajajat 

ja cowboyt (Saunder 1976 We trich 
1989). Ylei intä on ka vin käyttö teenäja 
lääkkeenä mutta sitä on käytetty myös 
muhenno ten perustana. Myös siemeniä 
on josku paahdettu ja jauhettu jauhok i 
kitkerän makui een leipään tai muhen
nok een (Ciarke 1977, Duke 1986). Var
sia on purek ittu janoon (Clarke 1977). 

Ennen Kalifornian efedroja pidettiin 
erittäin tehokkaana lääkkeenä ukupuoli
tautien nimenomaan yfillk en alkuvai
heissa (Kirk 1970, Saunder 1976, We t
rich 1989 llen Murphey 1990). Kuiva
tuista ja jauhetui ta ka vei ta tehtiin kää
reitä haavoille palovammoille turpoa
mille erilai ille ihottumille ja eläinten 
puremille (Clarke 1977, We trich 1989). 
Mormoniteetä käytettiin vilu tumi iin, 
kuumee een. pään ärkyyn, vat avaivoi
hin , kouri tuk iin, niveltulehduk iin ja 
reumati miin. Sekä intiaanit että vaikoi-
et löytöretkeilijät pitivät teetä verta puh

di tavana (Saunder 1976. Clarke 1977). 
Ephedra nevadensis tu kin i ältää 

efedriiniä mutta E. viridis aattaa itä 
i ältää (Duke 19 6). Suuri tanniinipitoi
uu takaa hyvän teen. Lääketeolli uuden 

käyttämää efedriiniä aadaan kiina1ai e -
ta laji ta E. sinica (k . Duke 1986 Key 
1990). Huolimatta efedriinin puurtumi
e ta tai ähäi de tä u ein toi tu a 

mormoniteen nauttiminen aattaa aiheut-



SORBIFOLI A 24(3) 1993 

taa hermostune isuu tta, levottomuutta ja 

veren pa ineen no us u a (Duke 1986). D u
ken m ukaa n kor keasta verenpai neesta, 
sydänvaivoista, sokeritaudista ta i kilp i
rauh a vaivoi ta kärsiv ie n tu lisi vä lttää 

kasv in s isäistä käyttöä. 
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Eteläi en Etelä-Amerikan happomarjoi ta (Berberi ) 

Soili Stenroo ja Ilkka Vanha-Majamaa 

Stenroos, S. & Yanha-Majamaa, 1. 1993: Eteläi en Etelä-Amerikan happomarjoista 
(Berberis). (Southern South American barberries (Berberis)). - Sorbifolia 24(4): 
159-169. 

Eleven specie of the genu 8 erberis from outhem Chile and Argentina are briefly 
di cussed. Special emphasi i placed on pecies which have omamental value, and 
which are grown in Europe (mainly in Briti h gardens). The most frequently used 
species are 8 . buxifolia Lam., 8. darwinii Hooker, and 8 . linearifolia Phil. , the last 
one being particularly valued for its beauty. 

Soili Srenroos, Helsingin yliopisron kasviliereen lairos, PL 47, 00014 Helsingin 
yliopisro. Ilkka Vanlra-Majamaa, Mersämurkimuslairos, Mersäekologian rurkimus
osasro, PL 18, 0 1301 Vamaa. 

Suome a koristeka veina uo itut hap
pomarjat (Berberis, heimo Berberida
ceae) edu tavat vai n murto-o aa koko u
vun n. 500 laji ta. Meillä mene tyvät lajit 
ovat kotoi in Euroopa ta (ruo tehappo
marja, B. vulgaris L.) ja ltä-Aa ia ta (ko
reanhappomarja, B. koreana Palibin ekä 
japaninhappomarja B. thunbergii DC). 

Eteläamerikkalaiset lajit ovat meillä 
tuntemattomia, mutta esim. Englanni a 
monet nii tä ovat pidettyjä kori tepen a i
ta. Ahrendtin ( 1961 ) mukaan Chile ä ja 
Argentiina a on n. 60 happomarjalajia. 

äi tä uuri o a ka vaa erityi e ti n . 
valdivialai ten met ien alueella, Chilen 
ke kiprovin ien temperaani e aja me
ridionaali e a vyöhykkee ä. Eteläi im
män Etelä-Amerikan met ät (ku a 1) 
ovat var in omaleimai ia ja lähinnä ete
länpyökkien (Nothofagus) luonnehtimia. 
Valdi ialai et ademet ät, joi a uuri 
o a happomarjoi takin e iintyy , o at 
u ein hyvin tiheitä ja paljon endeem.i iä 
lajeja i ältäviä lehtimet iä. Alueella al
lit ee ateinen (yli 2 000 mm uode a) 
Iän ituulten ilma to. Vuoden ke kil äm
pötila on hieman yli 10 a tetta ja alueella 
on tu kin ko kaan routaa . Ta ai et läm-

pöolot luovat edellytykset 40-50 m kor
kean ademet än ynnylle. 

Vain muutama happomarjalaji ka vaa 
Etelä-Amerikan eteläi immäs ä kärjessä, 
antiboreaali een kasvilli uu vyöhykkee-
een kuuluva a Tulimaa a a ti (antibo

reaalinen = boreaalisen vyöhykkeen ete
läinen va tinvyöhyke; k . e im. Tuhka
neo ym. 1992). Lajien endeemi yy aste 
on var in korkea: Chilessä ka vaa 41 Ber
beris-lajia joi ta 33 on endeemistä 
(Michell 1983 ). 

Happomarjoja on käytetty myö etelä
amerikkalai ten met ien luokittelu a. 
Eri happomarjalajit luonnehtivat ke ki
euroopalai en koulukunnan mukaan teh
d i ä kuvauk i a u eita a o iaatioita 
(Michell 1983). A. Kalela on oveltanut 
uomalai ta met ätyyppiteoriaa etelä

amerikkalai iinoloihin ja happomarjala
jit e iinty ät u eiden tyyppien kuvauk is
a (Kalela 1941). 

Toi in kuin kotipuutarhojemme hap
pomarjoilla Etelä- ndien happomarjala
jeilla on u ein hy in näyttävät, kelta- tai 
punaoran it kukat. Sini et, yleen ä pyö
reät marjat joi a on härmeinen pinta, 
kelpaa at ainakin joillakin lajeilla yötä-
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Kuva 1 a-c. Eteläisen Etelä-Amerikan kasvi llisuusform aatiot (lähteenä Schmithiisen 1956 ja Czajka 
1968). . 

Fig. la-c. Yegetation in Southernmost South America. 

Kserofyyttinen piikkipensaikko 
(P : 300-400 mm) 

Nahkaalehtinen kasvillisuus 
(P: 300-1000 mm) 

Kuiva puna-kasvillisuus ynnä 
nivaalivyöhyke 

Lauhkean vyöhykkeen kesävihanta metsä 
(P : 1500-3000 mm; Nothofagus obligua, -+--+
Laurelia sempervirens, Gevuina avellana, 
Podocarpus salignus) 

Ainavihanta sademetsä: 

a) Valdiviaaninen sademetsä 
(P : 2000-4000 mm; Eucryphia 
cordifolia, Laurelia philippiana, 
Aextoxicon punctatum, Nothofagus 
dombey1) 

b) Pohjoispatagoninen sademetsä 
(P: 2000-4000 mm ; Laure/ia philip
piana, Weinmannia trichosperma, 
Nothofagus dombeyi, Drimys winteri, 
Podocarpus nubigenus, Saxegothaea 
conspicua, Pilgerodendron uviferum) 

c) Magellaaninen sademetsä 
(P : 1500-4000 mm ; Nothofagus betu
loides, Drimys winteri, Embothrium 
coccineum, Pi/gerodendron uviferum) 

Nivaalivyöhyke Uäätikköä) 

Magellaaninen kesävihanta metsä 
(P: 500-1000 mm; Nothofagus pumilio, 
N. antarctica) ---+--~~~~_. 

Patagonian steppi (P: < 500 mm) 

Magellaaninen 'moorland' formaatio 
(P : 2000-4000 mm) 

la 

4d' 

5d' 
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väksi. Kukintatyyppi va ihtelee: kukat 
voivat olla yksittäin, mutta sarjat ja tertut 
ovat myös yleisiä (esim. Ahrendt 1961 ). 
Happomarjojen piikit ovat muuntuneita 
lehtiä, oralehtiä. Myös Iavallisten lehtien 
reunoilla on usein piikkikärkisiä hampai
ta, joiden määrä vaihtelee lajeittain (kuva 
2). Lähes kaikki Etelä-Amerikan happo
marjat ovat koti seuduillaan ainavihantia. 

Seuraavassa esitellään joitakin eteläi
sen Etelä-Amerikan happomarja1ajeja . 
Mukaan on valittu lähinnä yleisimmät ja 
eteläisimmät lajit sekä ne, joita käytetään 
kori stekasveina. Useita näistä laje i ta voi 
löytää myös Länsi-Euroopan puutarhois
ta. Lajikuvaukset sekä lev inneisyystiedot 
perustuvat pääasiassa teoksi in Ahrendt 
(1961 ), Dimitri (1974) ja Moore ( 1983) 
sekä tekijöiden omiin kenttähavai ntoihin . 

Kuvassa 3 on esitetty lajien levinnei
syys pohjois-eteläsuunnassa. Saman ku
van profiilikartta kertoo lajien lev innei 
syyden korkeusvyöhykkeissä. Puutteelli
sen materiaalin vuoks i joidenkin lajien 
lev inneisyystiedot voivat olla epätarkko
ja. Andien vuori ston kasv illisuusvyöhyk
keiden nouseminen etelästä pohjoi een 
siirryttäessä aiheuttaa samansuuntaisen 
muutoksen myö yksittäisten lajien es iin
tymiskorkeuksiin. Tietolähte inä on käy
tetty museonäytte iden (H) ja omien kent
tähavaintojen lisäksi seuraavia julkaisu
ja: Ahrendt (1961 ), Correa ( 1970) Orsi 
( 1976), Mufioz Schick (1980) ja Moore 
(1983). 

1. Berberis actinacantha Mart. 

1- 1,5 m korkea pensas . Lehdet 1-2,5 cm 
pitkät, muodoltaan pitkulai et, otakärki
set. Lehtilaita otahampainen, hampaita 
3~. Ora1ehde t muunte levat, 3(-7)-piik
kiset Uoskus lehtimäiset), piikit 5- 12 mm 
pitkät. Sarjakukinnos a 2-6 kukkaa. 
Marjat sinimustat, pyöreät. Luontainen 
levinneisyysa1ue: Chile (Regi6n de al
paraiso- Regi6n de Santiago Metropoli
tana). 
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Levinnei yysalueellaan B. actinacant
ha kasvaa mm. ke ävihanni sa Nothofa
gus obliqua -metsissä, joita pohjoi e a 
e iintyy vain korkealla vuoristos a 
(Michell 1983). Yleisolemuk e ltaan ete
länpyökkimetsät mui tuttavat keskieu
rooppalaisia pyökki- tai tammimet iä 
(mm. N. obliquan e panjankielinen nimi 
on roble '= tammi). 

B. actinacanthaa käytetään jonkin ver
ran kori tepensaana Englannis a, mutta 
se kukkii heikosti eikä tuota marjoja. Par
haiten se opii aurinkoisiin kivikkopuu
tarhoihin (Bean 1976). 

2. Berberis bu.xifo/ia Lam. 'calafate" 
(calafatear = tilkitä) 

Jopa 4 m korkea pen as. Lehdet 1,5-2 cm 
pitkät, muodoltaan oikeat - vastapuike
at, otakärkiset. Lehtilai ta ehyt. Oralehdet 
1- tai 3-piikkiset, piikit 7-20 mm pitkät. 
Ku kat yk ittäin. Marjat ini et, pyöreät. 
Luontainen Ie innei yysalue: Chile (Re
gi6n de Maule- Regi6n de Magallane ). 
Argentiina ( euquen- Tierra de l Fuego). 

Pen a on ekologi esti erittäin laaja
alainen ja yleinen etenkin levinneisyy -
alueen a eteläo i a. Sen voi löytää yhtä 
hyvin ala ien maiden valdiviaani i ta 
met i tä, ke ä ihanni ta othofagus ob
liqua -met i tä kuin ainavihannista N. 
dombeyi -met i täkin. . dombeyi -met-
ät ovat ademet iä joi a lämpöolot 

ovat ta ai et ja ademäärä korkeampi. Le
vinnei yy alueen a rajoilla Berberis bu
xifolia ulottuu aina met änraja lle . pu
milio- ja . antarctica -met iin aakka; 
näiden magellaani ten ke ävihantien 
met ien ademäärä on 500-1500 mm 

uode a, ja uotuinen kek ilämpötila 
jää alle 10 a teen. Myö Austrocedrus 
chilensis- ja raucaria araucana -met-
i ä B. buxifolia on luonteenomainen 

alu ka il1i uuden o aka (Michell 
1983). Araukaaria muodo taa Chilen ke -
kio i a paikoin limmän met ävyöhyk-

orhofagus pumilion kan a. Met ät 
aJoi ia ja alu kas illi uu aa eri-
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Kuva 2. Joiden.kin Berberis- lajien lehtimuotoja. A = B. actinacanrha, B = B. buxifolia, C = B. 
chil/anensis, D = B. danvinii, E = B. emperrifolia , F = B. heterophylla, G = B. linearifpolia, H = B. 
monrana, I = B. ilicifolia. Kuvaan G on käyteny 2 cm:n minakaavaa ja muihin kuviin 1 cm:n 
mittakaavaa.- Piirrokset Soili Stenroos. 

Fig. 2. Leaf shapes of some Berberis species. U e the "2 cm ' scale for fig. G, and lhe "1 cm" scale for 
the olher figure . - Drawings Soili Stenroos. 

tyisesti vuori ton kuivalla itäpuolella 
arokasvilli uuden piirteitä. Araukaaria
metsäalueen vuotuinen ademäärä on n. 
600- 1200 mm vuode a. Talvilämpötilat 
laskevat -5"- lo· c:een, Argentiinan puo
lella jopa -2o·e:een. ykyään araukaa
ri amet iä ei ole jäljelläjuuri muualla kuin 
suojelualueilla. Kui vuutta kestävän Aust
rocedruksen vallit emat met ät muodo -
tavat Etelä-Andien kuivemmalla itäpuo
lella met ien rajan Patagonian aroa va -
ten. Berberis buxifoliaa voi edellä mainit-

rujen met ien lisäksi löytää myös jopa 
ko teammi tao i ta aroa. 

Kori tepen aana B. buxifolialla on pit
kä hi toria. Vuonna 1826 kapteeni P. Par
ker King teki tutkimusretken Magalhäe
in almeen. Mukana ollut kasvien keräi

lijä J. Ander on toi pensaan siemeniä 
Englantiin ja iitä lähtien pensasta on 

iljelty Englannin puutarhoissa suhteelli-
en run aa ti. Laji.kkeita on ainakin kak
i: ureo-marginata , jolla nimensä mu-

kai e ti on kullankeltai et lehtitaidat sekä 
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Kuva 3. Joidenki n 8erberis-lajien levinnei yy eteläi e ä Etelä- merika a. 1 = 8 . actinacamha, 2 = 
8 . buxifo/ia, 3 = 8 . chi//anensis,4 =8. comberi,- =8. darwinii. 6 = 8 . empetrifo/ia, 7 = 8 . heterophy//a, 
8 = 8 .i/icifo/ia , 9 = 8 . /inearifo/ia, 10 = 8 . momana, II = 8 . l'a/dil·iana. Kolmiot kuvaavat vuori ton 
huippukorkeuk ia; yhtenäinen viiva = ka villi uuden yläraja: katko ii a = met änraja (Czajkan 196 
mukaan). 

Fig. 3. The distribution of ome 8 erberis pecie in outhern outh merica. Triangl are mountaio 
peak ; continuous Iine = vegetation Iine; broken Iine = treeline (a cording to Czajka 196 ). 
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' ana',joka on kääpiökasvuinen. Viljel
tyjen pen aiden sanotaan ke tävän hyvin 
-IS"C:een lämpötiloja, mutta erityi en 
ankar ina talvina ne saattavat karistaa leh
tensä (Bean 1976, Phillips & Rix 1989). 

B. buxifolian marjoja käytetään hyyte
löiden , mehujen ja alkoholijuoman (' i
no de ca lafate") valmistuk een (Correa 
1970). "Qu ien come ei calafate regre ara 
algun dfa" [ken kerran yö calafaten mar
joja, palaa takai sin]. .. anoo ananla ku 
Tulimaan kävijälle (Goodall 1979). Pen-
aan puuainekse ta aadaan keltaista vä

riainetta, berberiiniä (Or i 1976) jota 
käytetään mm. villan, pellavan ja nahan 
värjäyk een. 

3. Berberis chillanensis (Schneider) 
Sprague ex Bean, "palo amarillo" 
(=keltainen puu) 

Jopa 2 m korkea, lehten ä kari tava pen-
as. Lehdet 0 ,5- 1,5 cm pitkät, muodol 

taan oikeat - va tapuikeat, kapeahko
kärki et, ehytlaitaiset. Oralehdet kolmi
piikki et, piikit 4-8 mm pitkät. Kukat 
yk ittäin. Marjat sini et, pyöreät. Luon
tainen levinneisyysalue: Chile (Regi6n 
de Santiago Metropolitana - Regi6n de Ia 
Araucanfa). Argentiina ( euquen - Rfo 

egro). 
B. chillanensis on B. montanan (k . 

alla) lähisukulainen - se kuvattiinkin 
alunperin tämän muunnok ena. Sen ku
kat ovat pienemmät ja väriltään kalpeam
rnai kuin B. montanall a eikä e ole kori -
tepen aana yhtä uo ittu (Bean 1976). 
Levinnei yy alueellaan laji ka vaa ko -
tei a vuori tomet i ä (Correa 1970). 

4. Berberi comberi Sprague & Sandwith 

Alle l ,5 m korkea pen a . Lehdet 1,7-3,5 
cm pitkät, muodoltaan pitkulai et. Lehti
laita otahampainen, hampaita 1-3 . Ora
lehdet puuttuvat. Sarjakuk.inno a 2-3 1 -
hyrperäi tä kukkaa. Marjat ini et, pyöre
ät. Luontainen lev innei yy alue: Argen
tiina (Mendoza- euquen). 
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Laji viihtyy hiekkaisilla ja kivisillä 
mailla, Andien vuorijonon kuivemmilla 
itärinteillä (Correa 1970). 

H. F. Comber toi kasv in Englantiin 
1900-luvun alkupuolisko lla (Bean 1976). 
Kori tepen aana B. comberi on kuitenkin 
harvinainen. 

5. Berberis darwinii Hooker, "michay" 

l-2,5 m korkea pensas. Lehdet f-2 cm 
pitkät, muodoltaan hieman vastapuikeat, 
tylpät, otak.ärkiset. Lehtilaita otahampai
nen, hampaita 2. Oralehdet 5-7-piikkiset, 
piikit 5-10 mm pitkät. Terttukukinnossa 
10-30 kukkaa (kuva 4) . Marjat iniset, 
pyöreät. Luontainen levinnei yysalue: 
Chile (Regi6n del Bio Bio - Regi6n Ai
en). Argentiina ( euquen- Santa Cruz). 

B. darwinii ka vaa avoimissa Nothofa
gus dombeyi -met issä ke ävihannissa N. 
obliqua- ja . alpina-, Aristotelia chilen
sis- ja Podocarpus sa/ignus -metsissä 
(M ichell 1983). N. alpina (= N. procera) 
ka aa lauhkean vyöhykkeen ke ävihan
tien met ien e iintymi alueen eteläosissa 
ekapuuna. Sen luonnehtimat ka vupai

kat ovat ke kimäärin kylmempiä ja tuuli
empiakuin . obliquan. Podocarpus sa

lignus ja Aristotelia eivät nekään yleensä 
muodosta puhtaita met iä , vaan ka vavat 
ekapuuna ke ävihanni a met is ä, jäl

kimmäinen ko teammilla kasvu paikoilla. 
Berberis darwinii viihtyy myö metsän 

reunoi aja oilla, ja voi joskus muodos
taa tiheikköjä (Brion ym . 1988). Sen eu
ralai lajeja ovat u ein mm. Fuchsia ma
gellanica (k . Stenroo 1993) Rubus ul
mifolius, Ulex europaeus ja Gaultheria 
mucronata. B. dmwinii on yk i Englan
nin iljell immi tä happomarjoi ta. 
Charle Darwin löy i en jo vuonna 1835, 
mutta William Lobb toi en Chiloen aa
relta Chile tä Englantiin vuonna 1845 
u eiden muiden "uu ien" kori teka vien 
jouko a (Bi grove 1990). Tämä laji me
ne r h in ja on uo ittu etenkin run-
aanja nä nä än kukintan a vuok i. Par

haiten pen a mene tyy tuulen uojai illa, 
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kosteilla kasvupaikoilla. Tunnetuimmat 
risteymät, joissa B. darwinii on toisena 
kantalajina, ovat 8 . x antoniana Ahrendt 
(8 . darwinii x 8. buxifolia) ekä 8 . x 
stenophylla Lindl. (8 . darwinii X 8 . em
petrifolia). Risteymistä jälkimmäistä sa
notaan "kauneimmaksi happomarjak i" 
-siinä yhdistyvät B. darwiniin kukka
loisto ja 8. empetrifolian kestävyys. Tä -
tä risteymästä tunnetaan useita lajikkeita 
(Bean 1976). 

Marjat ovat syötäviä ja niitä käytetään 
hyytelöiden ja mehujen valmistuk een. 
Pensaan juurista saadaan keltai sta väri
ainetta, berberiiniä (Ors i 1976). 

6. Berberis empetrifolia Schneider, "cala
fatillo", "uva de cordillera" (= KordilJeeri
en rypä1e), "zarzaparrilla" (sarsaparrilla = 
Smila.x-suku) 

30-40 cm korkea pensas. Lehdet 1-1 ,5 
cm pitkät, muodoltaan uikeat, otakärki-
et Lehtilaita ehyt, usein taakäänteinen. 

Oralehdet 3(1)-piikkiset , piikit 2,5-12 
mm pitkät. Kukat yleensä yksittäin tai 
kaksittain. Marja sininen, pyöreä. Luon
tainen levinneisyy alue: Chile (Regi6n 
de Santiago Metropolitana - Regi6n de 
Magallane ). Argentiina (Catamarca, n. 
2TS- Tierra del Fuego). 

Kasvaa avoimilla, hiekkaisilla ja kivi
sillä paikoilla, mielellään rannikon tuntu
massa jajokivarsilla. Esiintyy myös Not
hofagus pumilio- ja N. antarctica -met i -
ä, jokivarsien Caltha andicolan Iuon

nehtimilla kasvupaikoilla ja Patagonian 
Festuca gracillima- ja Stipa humilis 
-arolla (Michell 1983, Moore 1983). 

8 . empetrifolia on matalakasvui in 
happomarja ja poikkeaa lehtimuodol
taankin ukulaisi taan. Se tuotiin Chile -
tä Eurooppaan vuonna 1827, ja vaikka e 
ei olekaan kovin yleinen, illä on ollut 
oma merkityk ensä puutarhakasvina. Eri
tyisen hyvin se sopii kivikkopuutarhaan 
(Bean 1976). Sitä on käytetty myö lää
keka vina (Hoffmann 1991 ). 
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Ku a 4. Berberis dam•iniin kukkiva verso. -
aloku at Soi Ii Stenroos, 1992 Chile. 

Fig. 4. A flo' ering hoot of Berberis darwinii . 
Photograph Soili Stenroo , 1992 Chile. 

7. Berberis heterophylla Ju . ex Poir. 

1- 1,5 m korkea pen a . Lehdet enintään 
2,5 cm pitkät, muodoltaan va tap uikeat, 
otakärki et. vanhemmat lehdet leveäm
mät. uorten lehtien lehtilaita ehyt van
hempien otahampainen hampai ta 1. Ora
lehdet 3-piikki et, piikit 10-15 mm pit
kät. Ku kat k ittäin. Marjat iniset, pyö
reät. Luontainen levinnei yy alue: Chile 
(Regi6n de Magallane ), rgentiina 
( euquen- Santa Cruz). 

Ka aa ndien itäpuolen ta angoilla, 
mieluiten joki- ja purovar ill a (Correa 
1970). 

Harvinainen kori tepen a Englanni -
a. mutta ka aa ainakin Kew ' n ka viti -

teelli e ä puutarha a. Täällä pen a ka-
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ristaa yleen ä ainakino an !ehdi tään tal 
vi in vaikka onkin ai navihanta koti eu
duillaan (Bean 1976). 

Marjat ovat yötäviä ja Argentiina a 
niitä käytetään joko sellaisenaan tai väki
viinaan äilöttyinä. Juuri ta aadaan ber
beriini ä (Or i 1976). 

8. Berberis ilicifolia Forster, "tchelia' , 
"celia' 

Jopa 7 m korkea pen as tai pieni puu. 
Lehdet 1- 5 cm pitkät muodoltaan pitku
lai et, otakärki et. Lehtilaita otahampai
nen hampaita 3-5. Oralehdet 3-5-piikki
set 10-15 mm pitkät. Sarjamainen kukin
to 4-7-kukkainen. Marjat ini et, hieman 
pitkulai et. Luontainen levinnei yy alue: 
Chile (Regi6n de Los Lagos- Regi6n de 
Magallane ), Argentiina (Chubut - Tier
ra del Fuego). 

Mereinen laji. Argentiinan puolella 
Andien vuori toa B. ilicifo/iaa e iintyy 
lähinnä vain merei immis ä eteläo i a 
muna Andien Iän ipuolella Chile ä e 
ulottuu harvinaisena pohjoi emmak i. 
Ylei in e on levinnei yy alueen a etelä
o i a Tulimaa sa, mis ä e ka vaa mie
luiten merei i sä orhofagus beruloides
Drimys winreri -metsi ä. Ainavihantaa 
N. beruloides -met ää (magellaaninen a
demet ä) e iintyy alueen etelä i immi sä 
o i a, mi ä laji korvaa N. dombeyin . 
Alueella on viileämpi kesä ja lyhyempi 
ka ukau i kuin pohjoi empana, ekä 
heikko routa. Aluetta luonnehtivat uuret 
ademäärät ja var inkin rannikolla jatku

vat vo imakkaat Iän iruulet ekä ta ai et 
läpötilat. 

Berberi ilicifolian voi löytää myö 
ka vupaikoilta, joita luonnehtivat . anr
arcrica ja Pilgerodendron uviferum -
viimek i mainittu on ko teimpien ka vu
paikkojen laji magellaani ten ademet i
en alueella. 

B. ilicifolian euralai lajeja voivat olla 
mm. Asrelia pumila, Donoria fascicula
ris, Empetrum rubrum, Phi/esia magella
nica, E co/Ionia sen·ata ja Suomen oilta 
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tuttu punainen rahka ammal Sphagnum 
magellanicum. 

Laji on harvinai impia Euroopassa vil
jellyi tä happomarjoi ta. Joseph Hooker 
toi sen Englantiin jo 1830-40-lukujen 
vaihtee sa. Pensa oveltunee parhaiten 
Englannin mereis impiin lounai osi in. 
Jois aiO n puutarhoissa 8 . ilicifolia -ni
mellä tavarut pensaat kuuluvat kahden 
uvun väliseen ri steymään x Mahoberbe

ris neuberrii (Bean 1976). 
B. i/icifolian marjat ovat yötäviä. Mo

nien ukulai ten a tapaan lajista aadaan 
myö berberiiniä. Intiaanien ti edetään 
käyttäneen pensa ta en taipuisan puu
ainek en vuok i jou ien valmi tuk een 
(Or i 1976). 

9. Berberis linearifolw Phil. , "michay 
chileno" 

1 5-3 m korkea pen a . Lehdet 1-5 cm 
pitkät muodoltaan pitkulai et, otakär!O-
et. Lehti!ajta ehyt. Oralehdet kolmipiik-

10 et, piikit 3-8 mm pitkät. Kukat yk it
täin tai muutaman kukan arja a. Marja 
ininen hieman pitkulainen. Luontainen 

lev innei yy alue: Chile (Regi6n del Bio 
Bio - Regi6n de Lo Lago ), Argentiina 
( euquen- R fo egro) . 

Ka vaa avoimi a, ko teis a metsissä, 
etenkin jokivar illa (Brion ym. 1988), 
mutta myö orhofagus pumilio- sekä 
Araucaria araucana -met i ä mm. Fes
tuca pascuan eura a (Michel! 1983). 

Laji tuotiin Englantiin Chile tä vuonna 
1927. Sitä pidetään yhtenä kauneimmista 
happomarjalajei ta . Orange King' on 
erä en uurikukkai i ta lajikkei ta. Laji 
on o oittautunut erittäin kylmänke tä
väk i elvirryään u ei ta poikkeuk elli-
en ankari ta talvi ta Englanni a (Bean 

1976 Phillip & Rix 1989). 

10. Berberis monuma C. Gay, "palo 
amarillo" (=keltainen puu) 

0,5-1 m korkea, py ty, lehten ä kari tava 
pen a . Lehdet 1-2 cm pitkät, muodol-
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Kuva 5. Berberis montanan marjoja. Fig. 5. Berries of Berberis momana. 

taan oikeat - vastapuikeat. Lehtilaita 
ehyt. Oralehdet kolmipiikkiset, piikit 7-
12 mm pitkät. Kukat yk ittäin tai 2-4 
kukan sarjas a (kansikuva). Marja sini
nen, pyöreä (kuva 5). Luontainen levin
neisyysalue: Chile (Regi6n de Santiago 
Metropolitana - Regi6n de Los Lago ), 
Argentiina ( euquen- Rfo egro). 

Laji ka vaa Andeilla yleen ä othofa
gus pumilionja Drimys winteri var. andi
nan muodostamissa vuori tomet i ä 
(M ufioz Schick 1980), mutta myö alem
pien rinteiden N. dombeyi -met i ä. 

H. F. Comber toi pen aan Englantiin 
matkoiltaan Chile tä vuonna 1927. Laji 
on o oittautunut suhteelli en kestä äk i 
kori teka vik i Englanni a, vaikka en 
vanhemmiten har uuntuva tyvi saattaa
kin vähentää en viehättävyyttä. Laji ie
tää myös kalkkipitoista maaperää (Bean 
1976). 

Pensaan kuoresta ja juuri ta aadaan 
berberiiniä, ja en syötäväk i kelpaa ia 

marjoja on käytetty lääkinnä ä (Hoff
mann 1991 ). 

11. Berberi valdiviana Phil., "caJafate ' 
michai ' 

2,5-3,5 m korkea pen a . Lehdet 4-7 cm 
pitkät, pak ut, nahkamai et muodoltaan 
pitkulai et. Lehtilaita teen ä ehyt jo -
ku otahampainen. Oralehdet kolmipiik
ki et piikit jopa 3 cm pitkät. Terttukukin
no a 10-1 (-25) kukkaa. Marjat ini et 
p öreät. Luontainen Ie innei yy alue: 
Chile (Regi6n del Bio Bio - Regi6n de 
Lo Lago ). 

Englanni a n k i in ka vatetut pen
aat o at peräi in uonna 1929 Temuco -

ta, Chile tä tuodui ta iemeni tä. 8 . val
diviana ei ole ko in leinen puutarhaka -

i, mutta e oi i opia laajempaankin 
kori tekä ttöön tai enke tä y ten ä ja 
uurten, kiiltä ien lehtien ä uok i (Bean 

1976). 
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Vuosikokous 
Dendrologian Seura - Dendrologiska Sä llskapet ry:n sääntömääräinen 

vuosikokous pidetään Helsingissä. Säätytalolla . Snellmaninkatu 9-ll 
torstaina 24.2.1994 alkaen klo 18.00. 

Vuosikokousasioiden jälkeen Max. Hagman esitelmöi aiheesta 
"Varhaisia puunistuttajia ". 

Tervetuloa ! 

* * * 
Vuoden puu 1994 

Dendrologian Seura on valinnut Vuoden puuksi 1994 

kotipihlajan (Sorbus aucuparia). 
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Marjakuusen (Taxus baccata) hyöntei et 

Rauno Väisänen ja Kari Heliövaara 

Väisänen, R. & Heliövaara, K. 1993: Marjakuu en (Taxus baccata) hyönteiset. 
(ln ect on Taxus baccata.)- Sorbifolia 24(4): 171 - 174. 

The invertebrate fauna living on the yew (Taxus baccara) is reviewed. Few herbi
vorous species can survive on the yew due to high phytoecdysteroid concentrations 
in the shoots and foliage. The experimental tudie on the inhibitory effects of 
ecdy teroid extracted from yew foliage on insect moulting are briefly discussed. 

Rauno Väisänen, Vesi- ja ympärisrölwllirus, Luonno/1Suojelururkimusyksikkö, PL 250, 
00101 Helsinki. Kari Heliö1•aara. Mersämurkimuslairos, PL 18,01301 Vanraa. 

Euroopanmarjakuusi (Taxus baccara L.) 
kasvaa tuorei sa, keski- ja runsasravintei
sissa havu-, lehti- ja sekametsi sä muiden 
puu Iajienjouko sa. Vain harvoin e muo
do taa puhtaita metsiköitä . Laji on levin
nei yydeltään hemiboreaalinen ja hyvin 
mereinen. Euroopanmarjakuu ta tava
taan Pohjoi -Afrikassa, Länsi-Aa ia a 
ja Ke ki- ja Etelä-Euroopa a ekä Ruot-

in ja orjan eteläo i a. Suome a laji 
ka vaa luonnonvaraisena vain Ahvenan
maalla· muualla eteläise ä Suome ala
jia tavataan viljeltyinä yk ittäi - tai aita
pen aina (Hämet-Ahti ym. 1992). Ja
paninmarjakuu i (T. cuspidara Sieb. & 
Zucc.) on Suomes a mene tynyt viljelty
nä eurooppalaista ukulai taan parem
min. Kaikkiaan maailma ta tunnetaan a
toja puutarhoi a viljeltyjä eri marjakuu-
ilajien muotoja . 

Marjakuu i on myrkyllinen ka vi pu
nai ta, iemenen ympärille kehitty ää 
iemenvaippaa lukuunottamatta. Marja

kuu en ver ojen ja neula ten nauttiminen 
aiheuttaa ihmi ille ja kotieläimille mm. 
sydän- ja hengityselinvaurioita. Myrkyl
li yyden aiheu ttaa tak iini-niminen yh
di te , joka koo tuu u ei ta eri alkaloidei -
ta . Monet ra taan ukui et linnut käyttä-

ä! ravinnok een iementä ympäröi aa 
iemenvaippaa. lt e iemen kulkeutuu u-

lamanomana ruuansulatu kanavan läpi 
aiheuttamatta myrkytystä . Linnuilla on
kin huomattava merk.ity marjakuusen le
vittäytymi es ä uusille kasvupaikoille. 

Vain harvat syövät marjakuusta 

Vain harvat elkärangaton lajit kykenevät 
käyttämään marjakuu en myrkylli iä 
neula ia ravintonaan , ja yk inomaan mar
jakuu elia elävien lajien määrä on hyvin 
pieni. Suome ta tunnetaan marjakuusen 
renga punkki (Eriophyes psilaspis, Erio
phyidae). jonka aiheuttamia äkärniä on 
todettu marjakuu en silmui a (kuva 1). 
Sak a sa ja muualla Ke ki-Euroopas a 
lajin on yhde ä amaan heimoon kuulu
van punkin (Epitrimerus gemmico/a) 
kan a todettu e iintyvän paikalli e ti 
marjakuu en merkittävänä tuholai ena 
(Siwecki 1978). Kemppeihin (Aphalari
dae) lukeutuva Rhinoco/a aceris elää ke-
äi in aahteralla Ke ki -Euroopa ajo -

ku hyvinkin run aana, mutta iirtyy tal
vek i marjakuu elle (Schwenke 1972-
1986). 

Marjakuu elta tavataan run aa ti ka -
in ne teitä imeviä kilpikirvoja Ke ki- ja 

Etelä-Euroopa a. Yk i Euroopan ylei
immi tä ja run aimmi ta kilpikirvoi ta, 

kanukkakilpikkä (Parthenolecanium 
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corni, Coccidae) elää monilla kasvi lajeil
la ja tulee toimeen myös marjakuusella. 
Appelsiinikilpikkä (Lepidosaphes beckii, 
Diaspididae) tunnetaan Keski-Euroopas
sa erityisesti sitruspuiden tuholaisena, 
mutta Välimeren rannikolla laji elää 
myös marjakuusella. Suomessa se ei 
esi inny luonnonvaraisena, mutta on kul 
keutunut hedelmäpuiden mukana kasvi
huoneisiin . Dynaspidiotu.s britannicus 
-ki lp ikirvaa (Dias pididae) ei tunneta Suo
mesta, mutta Ranskassa ja Espanjassa laji 
elää mm. eräillä mäntylajeilla ja marja
kuusella. Muualla Euroopassa on marja
kuusella li säksi tavattu kilpiki rvoihin 
kuuluvat valkokilpikkä (Pu.lvinaria vitis 
var. ribesiae) sekä lajit Pulvinariaflocci
fera, Lecanium pu.lchru.m j a Eulecanium 
pomevanicu.m (Coccidae) ja Aanidiella 
aurantii (Diaspididae) (Siwecki 1978). 

Yksikään kovakuoriaislaj i ei tiettävästi 
elä yks inomaan marjakuusella. Kaarna
kuoriaisista mustaniluri (Hylastes ater, 
Scolytidae) esiintyy joskus marjakuuset
Ja Keski-Euroopassa (Schwenke 1972-
1986). Jumeihin lukeutuva rautio (Xesto
bium rufovillosum, Anobiidae) on Keski
Euroopassa rakennustuholainen. Laji ky
kenee elämään myös marjakuu ella mut
ta Suomessa rautio elää luonnonvarai e
na läh innä tammella. Silolieriökärsäkäs 
(Rhyncolus ater, Curculionidae) syö Suo
messa sekä tahoa mäntyä että kuu ta ja 
joskus lehti puita, mutta Puola a se on 
tavattu marjakuusettakin (Siwecki 1978). 
Ulkomaisten tietojen mukaan uurrekor
vakär äkäs (Otiorhynchus sulcatus, Cur
cul ionidae) voi syödä aikui ena marja
kuusen kuorta j a neulas ia ja toukkana 
j uuria (Dahl & Thygesen 1974). Laji on 
kulkeutu nu t Suomeen kasv ihuoneisi in ja 
on nii tä levinnyt puu tarhoihin ja vilje
lyksi lle, mutta moniruokaisen lajin ei tie
detä Suomessa syövän marjakuu ta. 

Sahapi tiäisten ja perhosten jouko a 
ei liene yhtään yksinomaan marjakuusel
la elävää lajia. Kääriäisiin (Tortricidae) 
kuuluva, yleensä tammella e iintyvä Ba
todes angustoriana sekä erä toinen pik-
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Kuva 1. Marjakuu en rengaspunkin (Erioplzyes 
psilaspis) aiheunama äkärnä marjakuu en s ilmus-
a (Liro & Roivainen 1951). 

Fig. 1. The gall caused by the mite Eriophyes 
psilaspis on the bud ofthe yew (Liro & Roivainen 
1951 ). 

kuperhonen (Blastobasis lignea, Bla to
ba idae) voi at nauttia ravinnok een 
marjakuu en neulasia (Redfern & Came
ron 1978). Havupuiden tuhotai i ta havu
nunnan (Lymantria monacha, Lymantrii
dae) toukat aattavat syödä marjakuu ia
kin neula ettomik i Ke ki-Euroopa sa. 
Ulkomai ten tietojen mukaan tup utouk
kakehrääjä (Orgyia antiqua, Lymantrii
dae) (Dahl & Thyge en 1974) ja kuu ik
koharmomittari (Deileptenia ribeata, 
Geometridae) (Friedrich 1986) elävät toi-
inaan marjakuu en neula illa. Siilikeh

rääjiin ( rctiidae) kuuluvan nahkakelta
iiven (Eilema deplanum) anotaan uo

sivan Englanni a marjakuu en runkojä
käliä (de Worm 1979). 

Kak i iipi ten tahko ta äkämä ää kiin 
(Cecidom iidae) kuuluva marjakuu i
ää ki (Ta.xomyia taxi) elää vain marja

kuu ella. Sen elämänkierto on poikkeuk
ellinen illä amaan populaatioon kuu

luu ekä kak i uoti ia että yk ivuoti ia 
k ilöitä. Kak i uoti e a elämänkier

re a aikui et ää ket kuoriutuvat touko-
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kesäkuun vaihtee sa ja munivat kasva
viin versoihin. Parin viikon kuluttua mu
ninnasta ensimmäi en vaiheen toukat 
siirtyvät silmuihin, jotka muuten oli ivat 
tuottaneet lehtiä tai kukkia euraavana 
vuonna, ja viettävät niissä koko seuraa
van talven ja kevään. Vasta toi en vuoden 
kesänä toukka siirtyy toi seen toukkavai
heeseen, ja samalla silmu kasvåa pientä 
latva-artisokkaa muistuttavaksi äkämäk
si (kuva 2). Toukka on täy ika vuinen 
lokakuussa talvehtii ja koteloituu huhti
kuu a. Aikui et kuoriutuvat touko-kesä
kuu sa. Yk ivuoti essa elämänkierro a 
kehity on muuten amankaltainen, mutta 
en immäinen toukkavaihe ke tää run aan 
vuoden s ijaan vain pari kuukautta. Elo
kuu ta alkaen yksivuotiset yk ilöt kehit
tyvät kuin kaksivuotiset toi sena vuote
naan, eikä eri äkämiä voi erottaa toisi s
taan. Lopulta yksivuotiset äkämät jäävät 
kuitenkin huomattavasti pienemmik i, 
ko ka äkämän meristeemisolukko kehit
tyy ennen lehtien puhkeami ta (Redfern 

A B 

Kuva 2. Marjakuu i ää ken (Taxomyia raxi) kak
sivuoti en elämänkierron (A) ja yksivuotisen elä
mänkierron (B) toukkien aiheuttamia täy ikokoi-
ia äkämiä marjakuu en ilmui a (Redfem & 

Cameron 1978). 

Fig. 2. Fully-developed galls caused by two-year 
(A) and one-year (B) life-cycle larvae of the yew 
gall midge (Taxomyia raxi) on the bud ofthe yew 
(Redfem & Cameron 1978). 
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& Cameron 1978). Marjakuusi ääsken 
merkittävimpiä loispistiäi iä ovat hohto
kiilukai iin (Pteromalidae) kuuluva Me
sopolobus diffinis sekä kimmelkiilukai
siin (Torymidae) kuuluva Torymus nigri
tarsus. 

Marjakuusisääskeä tavataan koko Eu
roopassa marjakuusen levinneisyysalu
eella, mutta lajia ei ole ilmoitettu Suo
me ta. Ke ki-Euroopas a sääski esiintyy 
joskus marjakuusen tuholaisena yhdessä 
Eriophyes psilaspis -punkin kan sa jopa 
niin , että lajit saattavat elää amassa äkä
mäs ä. Sääsken aiheuttamat äkämät ovat 
ik i näkyviä ja helposti havaittavia, että 

pienellä hakemi ella marjakuusisääsken 
voi i hyvinkin löytää Suomesta. 

Hyönteistieteelli iä kokeita marja
kuuseUa 

Marjakuusen lehdet ja puuaines sisältävät 
ekdy teroideja , jotka ovat hyöntei sten 
muodonmuutok een vaikuttavien hormo
nien kaitai ia yhdisteitä. uori a ver-
oi a hyöntei ten kannalta haitallisten 

fenolien tanniinien ja ligniinin pitoisuu
det ovat uhteelli sen alhaisia, mutta suu
ret ekdysteroidipitoi uudet suojaavat ver-
oja hyöntei ten aiheuttami tta tuhoilta 

(Ripa ym. 1990). eula i ta valmi tetun 
uutteen on todettu häirit evän huonekär
pä en (Museo domestica, Muscidae) ja 
leppäkemuihin (Coccinellidae) kuuluvan 
Epilachna varivestiksen. toukkien nahan
tuontiaja koteloiturni ta (Schanne 1988). 
Puu ta almi tettu uute Ii ä i tuliluteiden 
(Pyrrhocoris aprerus, Pyrrhocoridae) na
hanluontien määrää tavanomai e ta vii
de tä jopa eit emään. Pienikokoisissa 
aikui i a lutei a oli elviä toukkien piir
teitä. Kaikki aikui ek i ka vatetut luteet 
kuoli at ennen ukukyp yyden aavutta
mi ta (Siama & William 1965). 

Luonnonoloi a muilla havupuilla elä
ien hyöntei lajien toukat mene tyvät 

heiko ti marjakuu ella. Marjakuu een 
iirreryt ru okukkajäärän (An.oplodera 

rubra Cerambycidae) toukat kuolivat 
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kuudessa kuukaudessa ja tupajumin 
(Anobium punctatum, Anobiidae) yleen
sä vuoden kuluessa kokeen aloittamises
ta. Tupajäärän (Hylotrupes bajulus, Ce
rambycidae) toukat sen sijaan menestyi
vät sekä marjakuusessa että marjakuusi
uutteella kyllästetyissä mäntytukeissa 
(Dominik 1965). 

Kymmenmä eri kasvilajeilla elävän, 
marjojen ja pienten hedelmien tuholaise
na tunnetun uurrekorvakärsäkkään (Otio
rhynchus sulcatus) naaraat suosivat va
lintakokeissa japaninmarjakuusta touk
ka-aikaisesta ravintokasvistaan riippu
matta. Kasvin neulasten todettiin sisältä
vän tunnistamattomia munintaa kiihdyt
täviä yhdisteitä, jotka vaikuttivat vasta 
kärsäkäsnaaraan kosketettua neula ia. 
Naaraat saattoivat munia täysin sopimat
tomillekin kasvilajeille, mikäli ne oli kä
sitelty marjakuusen neulasista valmiste
tulla uutteella (Hanula 1988). 

Aikuisten uurrekorvakärsäkkäiden tor
junnassa käytetyt pyretroidit vaikuttivat 
huomattavasti tehokkaammin marjakuu
sella kuin mansikalla tai karpalolla. Mar
jakuusen epäillään sisältävän yhdisteitä 
jotka yhdessä torjunta-aineen kanssa vai
kuttavat synergisesti ja lisäävät torjunta
aineen tehoa (Shanks & Chamberlain 
1988). Marjakuusen kemiallisista omi
naisuuksista saattaa olla kau pallistakin 
hyötyä; Sveitsissä marjakuusen versoista 
valmistetaan uutetta , jota käytetään kar
jaa kiusaavien hyönteisten karkottami
seen. 

Kiitämme Ilpo Mannerkoskea avusta. 
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Harvennushakkuut voivat lisätä jalopuulehdon suojeluarvoa 

Heikki Kiuru 

Kiuru, H. 1993: Harvennushakkuut voivat lisätä jalopuulehdon uoje luarvoa (The 
conservation value of hardwood forest can be increased by thinning out the forest). 
- Sorbifolia 24(4): 175-180. 

The hardwood species that grow near the northem limits of their distribution in 
Finland (Quercus robur, Tilia cordara , Fraxinus excelsior, Ulmus g/abra, U. /aevis, 
Acer plaranoides) often need pecial attemion to urvive in competition with other 
trees. By giving tali old tree space and thinning out densely growing young ones one 
can create new habitat for rare animal and fungi and preserve the already existing 
ones. Many rare species need old, wide pread hardwood trees damaged by rot. 

The acid liuer and shading effect of Picea abies impoverish the soi llittle by little. 
Thus the field-layer of the herb-rich forests is benefited by removing spruces and 
giving space LO hardwood pecie . The liner of Ulmus spp., Fraxinus excelsior and 
Corylus avellana rich in nutrient and calcium improves the fertility of the soil. 

Heikki Kiuru , PuuraTa 7, 01900 urmijärvi. 

Jalopuulehtojen hoidon ta rpeesta 

Lehdot muuttuvat hoitamattomina hel
po ti epämääräj en näköi ik i ryteiköik-
i. Puut aattavat menettää täysin mai e

ma-arvonsa. Vaikka uojelun tavoitteena 
ei olisikaan mai emanhoito, monet jalo
puue iintymät vaativat kunno tushakkui
tajo pelkä tään puiden e linvoimaisuuden 
ja niiden harvinaisen eliölaji ton vuoksi . 

Ja loja lehtipuita ka vavat lehdot ja leh
tomai et kankaat ovat harvoi n koskema
tonta luontoa. Lähe po ikkeuksetta hak
kuut ja laiduntaminen ovat vuo isatojen 
ajkana muokanneet jalopuumetsiä. Pui
den pitkäikäi yyden takia e imerkjk i 
tammimet än luonnontilai en ukke ion 
tutkjminen vaati si atoja vuo ia ka vu
rauhaa. Tutkjttavan jalopuumet än tuli i 
olla niin laaja , että itä ympäröivät mui
den puulajien muodo tamat met ät ei ät 
vaikotaja lojen lehtipuiden ja niiden alu -
ka villi uuden elinolo uhtei iin. E imer
kjk i jalopuumet än viereen i tuterru 
kuu ikko voi huomattava ti haitata reu
nimmai ia jaloja lehtipuita. Aikai em-

mi tajalopuumet istä on nykyisinjäljellä 
enimmäk een metsänreunoja ekä yksit
tili iä puita jotka yleensä tarvitsevat hoi
toa el iytyäk een elintiJ akj Jpailussa. 

ykyi i ä kulttuurin va ikutuk essa 
olleis a jalopuumetsis ä mai emallisesti 
arvokkaan puu ton ekä harvinaisen kas
vi- eläin- ja ienilajiston äilyttäminen 
on u ein ri tiriida a metsän luonnonti
laisen ukke ion kan a. Jos järeärun
koi et jalot lehtipuut häv iävät hoitamat
toman met än ukkessio sa , myö niistä 
riippu ainen laji to katoaa. Varsinkin 
elkärangattomjen eläinten täydellinen 

kartoitu ennen hoitotöitä lienee käytän
nö ä mahdotonta. Hakku issa on tärke
ämpää tuntea jalopuu lehtojen lajiston 
biotoopit kuin yk ittäi et laj it. Sekä hoi
totyöt että hoitamattomuu häiritsevät 

armasti joitakin lajeja , ko ka puulaji
uhteet ja alai tu olot muuttuvat vähi

tellen joka tapauk e a. 
ar inkin kuivahkoi a rinnelehdois a 

ja lehtomai illa kankai lla kuu i tunkeu
tuu helpo ti tammien (Quercus robur) ja 
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minipuiden (Tilia cordata) sekaan. Har
vinaisen kookkaiksi kehittyneet vuorija
lavat ( Ulmus glabra) , kynäjalavat ( U. 
laevis) ja saarnet (Fraxinus excelsior) 
kasvavat usein rehevimmissä lehdois a, 
jotka eivät ole kovin alttiita kuusettu
maan. Nuoria ja ohutrunkoisia saamia 
sekä vuorijalavia esiintyy paikoitellen 
muiden puulajien varjostuksessa, missä 
ne eivät pysty kunnolla kehittymään. 

Kaikki lehdot eivät kuitenkaan tarvitse 
hoitoa lajistonsa vuoksi. Rehevät terva
leppävaltaiset lehtokorvet säi lyvät yleen
sä luonnontilaisinakin (Alanen & Alapa -
si 1988). Samoin luontaisesti kuusivaltai
sia !ehtoja ei tavallisesti tarvitse hoitaa 
kenttäkerroksen vuoksi (Aianen &Ala
passi 1988). 

Vanhat jalopuut tärkeä elinympäristö 

Huomattava osa lehtojen harvinaise ta ja 
uhanalaises ta Iajistosta vaatii elinympä
ristökseen uuria, o ittain lahoja jaloja 
lehtipuita. Vanhojen jalopuiden lahoi a 
sisäosissa ja paksuissa kuivissa oksis a 
elää niihin erikoistunut hyöntei laji to 
(Rassi ym. 1986). Luonteenomaisia ovat 
varsinkin kovakuoriaiset. Myö pudon
neet vankat oksat ja maassa makaavat 
sammaloituneet rungot ovat merkittäviä 
elinympäristöinä. Jalopuita lahottavien 
sienien joukossa on harvinaisia kääpiä 
(Ras i ym. 1986). 

Suojelualueiden lisäksi talou metsi ä 
ja puistomet is ä voidaan sää tää rauni
oituvia jalopuita sekä joitakin maahan 
kaatuneita runkoja. Pökkelöissä elä ät 
hyönteiset jäävät yleensä huomaamatta, 
mutta kovakuoriaisia ja toukkia et ivät 
tikat ja muut linnut tuovat elävyyttä met
sään. 

Harkitusti säästetyt kuivuvat puut ja 
kelot li säävät metsän kiinnostavuutta, 
mutta kaiken kuivuvan ja katkeilleen ry
teikön jättäminen met ään tekee muuten 
hoidetuJla alueella rappiollisen aikutel
man. Aarnialueet ovat asia erik een. ii-
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Kuva 1. Jalopuulehtojen hoido a on tärkeintä 
vapaunaa mai emalli e ti arvokkaiden puiden 
latvukset varjo rukse ta . Ku assa tammen oksis
ton i ältäja ympäriltä on poistenu mm. haavat ja 
kuu et. Työ on tehty viime hetkellä. Heponiemi 
8.5.1993. - aiokuvat Heikki Kiuru 

Fig 1. An old oak i given more pace by the 
removal of hading a pen and spruces. - Pho
tographs Heikki Kiuru . 

den ei tarvit ekaan näyttää totutu a mie
le ä kauniilta. 

aikka jalopuulehdoi a a u taakin 
leen ä run a lintukanta linnut eivät ole 
uoranai e ti riippu ai ia jaloi ta Iehti

pui ta. Lintujen iiht minen peru tuu ko
lopuihin met än rehe yteen ja kerrok
elli een puu toon ja pen a toon (Teno-
uo 1979, T. Solonen 199 uull.). Poik

keuk ena pähkinähakin läntinen rotu on 
Ie innei yyde ään ar in riippu ainen 
pähkinäpen aa ta (Ra i m. 19 6). 
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Kuva 2. Kuusiryteikköä tammen alla. Tammen runko näkyvi ä. Kennäkerrok en kasvilli uus puuttuu 
lähes täysin. Kirkkonummi, Klobbudden. 

Fig. 2. Den e spruce thicket under an oak who e trunk i een in the middle of the picture. 

Hakamaiden umpeenka vu uhkana 

Luonnontilaan jätetty umpeenka vava 
tammivaltainen hakamaa aattaa harhau t
taa lajirunsaudellaan , jolloin alue pyri
tään ehkä äilyttämään koskemattomana. 
Ryteiköityvä hakamaa on kuitenkin vain 
yksi vaihe uk.ke io a. Suurilatvai et 
ikitammet ruk.ahtuvat vähitellen kuu ien 
ja muun nopeaka vui emman puu ton i-
ään (Kiuru 1990). Lehmuk et äi ly ät 

heng issä mutta menettävät tiheikö ä 
mai ema-arvoaan. Myö lehmuk ien 
ea a kuu iryteikkö haittaa kenttäker

rosta ja aattaa e tää nuorten lehmuksien 
kehittymi tä. 

Kuivu vi a tammissa ti etenk.i n viihty
vät monet ienet ja kovakuoriai e t mutta 
tammien tuhoutue a ne menettävät elin-

mpan ton ä. u ia jätti Jäi tammja ei 
kehity ylitihei ä met iköi ä. uoret 
tammet ovat u e immiten jääneet koivu-

jen haapojen ja kuusien varjos a alem
piin latvu kerrok iin. Liika tihey on voi
nut e tää nuorien tammien kehityksen, 

aik.ka muut puulajit eivät olisi varjosta
neet tammia. Aikaisemman Jaiduntami-
en uok i keski-ikäi e t tammet aattavat 

täy in puuttua met iköstä (Rainio 1979, 
Kiuru 1990). Yli uojelun vaikutuk et nä
k vät hyvin mm. Rui alos a ikitammet 
peittä inä tiheikköinä ekä harvennusten 
puuttee a ohutrunkoi ik i ja pienil atvai-
ik i jäävinä nuorina tammina. 

Suurilat ai ten tammien riittävä va
pauttaminen kuu ien varjo ta (kuva 1) 
voi muuttaa kennäkerrok en valai tu -
olo uhteet tä in. Sekä mai eman että 
luonnon monimuotoi uuden kannalta on 
tärkeämpää äilyttää harv inaiset puut ja 
niiden laji to kuin tavanomai en kenttä
kerrok en n k tila. Kuu ettuneiden tam
mimetsien al u ka villi uutena on u ein 
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melko yleisiä ja muutoksiin sopeutuvia 
lajeja. Pahiten kuusien varjostamilta alu
eilta kenttä- ja pohjakerroksen kasvilli
suus puuttuu lähes täysin (kuva 2). Hak
kuiden aiheuttama heinittyminen on tila
päistä, jos hoidetulle alueelle myöhem
min muodostuu metsän pienilmasto. 

Kuusettuneet lehmusmetsiköt voidaan 
yleensä käsitellä tammistojen tavoin. Ja
lavaja saarni kasvavat rehevimmissä leh
doissa, jotka vaativat varovaista käsitte
lyä jo pelkästään harvinaisen kenttäker
roksensa takia. 

Tammien elinvoimaisuus tärkeää 

Harvinaisen lajiston kannalta on tärkeää, 
että lahot ikitammet pysyvät elinvoimai
sina. Esimerkiksi Ruotsissa tammihärkä
populaatio (Lucanus cervus) voi joskus 
elää vain muutaman jättiläistammen va
rassa (M. Nuorteva 1993, suull). Suomes
sa er<:tkkokuoriainen (Osmoderma eremi
ta) on samanveroinen erikoisuus kuin 
tammihärkä Ruotsissa. Tammen pitkä
ikäisyys ja hyvä lahonsietokyky antavat 
jatkuvuutta elinympäristölle. Rungon si
sältä jo multamaiseksi Jahonnut tammi 
kehittää rehevän lehdistön, kunhan latvu 
on täysin vapaana varjostuksesta. A voi
mella paikalla tammi pysyy vielä osittain 
ke1outuneenakin pitkään hengissä. 

Tammen merkitystä elinympäristönä 
lisää hyvin monentyyppisen !ahon esiin
tyminen samassa puussa. Yhdessä puussa 
voi elää sekä vihreän Jatvuksen että !aho
puun lajistoa. Ikitammen kuivuvat ok at 
kuuluvat puun hahmoon . Satoja vuosia 
vanhoista tammista ei piciä tehdä torsoja 
keloutuvien osien sahaamisella. Samoin 
kallionreunojen käkkyräiset, matalat 
tammet jätetään luonnontilaisiksi. Jalo
jen lehtipuiden kuivien oksien poi tami
sella ja !ahon aineksen kovertami ella 
runkojen sisältä heikennetään harvinai
sen lajiston elinmahdollisuuksia (lngelög 
1984, Ahlen ym. 1986). 

Poikkeustapauksessa aattaa puukoh
tainen hoito olla tarpeen. Esimerkik i 
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Kuva 3. Hyvä ta oite jalopuumet än hoidos a. 
Harvinai en kookkaita met älehmuk ia, joiden 
alla runsaslajineo kennäkerro . Kuvassa näkyvän 
mai eman kehinyminen ja säilynäminen vaatii 
tavallise ti hoitoa. Espoo, Fi karsin lehtomäki. 

Fig. 3. Thi i how a hardwood fore t should look. 
Tali lime (Tilia cordara) and a rich field-layer. 

harvinai en kookkaa ta mutta latvuksen 
läo a ta kui unee ta vuorijalava ta voi

daan poi taa ain kui unut latvu en 
sijaan , että puu kaadettai iin turvalli uus
yistä. 

Puulajisuhteet aikuttavat ravinne
taJouteen 

Puu ton ja pen a ton hoidolla muodo te
taan ka uolo uhteet myö kenttäkerrok-
elle. Rui alo a koealoilta tutkitut ra
innepitoi uudet tuke at kä ity tä jonka 

mukaan uhteelli en rajatulla ja htenäi-
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se llä aluee lla puulajisuhteet maaraavat 
merkittävästi pintamaan ravinnetalouden 
kehity suunnan (Hinneri 1979). Kuu e t
tu van ja lopuulehdon kenttäkerros köyh
tyy hoitamattomassa sukkess ios a. Var
jostus ja hapan karike hävittävät lehto
kasvi lli suutta. Lisäks i tiheä kuu iryteik
kö heikentää valtapuiden kasvuolosuhtei
ta, vaikka ei varjostaisikaan kookkaiden 
puiden latvuksia . Harvinaisen ja maise
malli sesti merkittävän puuston uo imi
nen hakkuissa edi stää myös kenttäker
rok en hyv invointia. Jalavan, saamen ja 
pähkinäpensaan (Corylus avellana) ra
vinteinen ja kalkkipitoinen lehtikarike on 
eduk i maan kasv ukunnolle (Hinneri 
1982). Tammen happaman lehti kari k
keen haittoja torjutaan harvennu hak
kuill a. Kun tammien latvuksien ympäril
lä riittää til aa, myös pähkinäpen aat viih
tyvät. Lehmuskin on hyväksi tammien 
joukossa. 

Tammi-kuusi ekametsä tuottaa pel
käs tään hapanta, huonosti lahoavaa kari
ketta. Tiheän kuusikon epä uotu i a mi k
roilma to täydentää karikkeiden huonoja 
ominai uuk ia. Tammimet ät, joissa ei 
e iinny ekapuuna hyvää karikerta tuotta
via pu ita ta i pähkinäpensasta menettävät 
vähite llen lehtomaista luonnettaan (Hin
neri & Korte harju 1979). 

Vaahteran karikerta voidaan yksinään 
pitää pikemminkin maata huonontavana 
kuin parantavana happamuuten a vuok i 
(Hinneri 1982). Harvennushakkuut ja ra
vintei ta, kalkkipitoi ta karikerta tuotta
van ekapuu ton uosiminen ovat para ta 
hoitoa vaahterametsä lle . 

Monikerroksinen puusto ja pensasto 

Var inkin korkearunko i ten va ltapuiden 
a lle voidaan kehittää rehevä pen a to ja 
alempi latvu kerro . Sulkeutunee a ja
lopuumet ä ä e i pidä pyrkiä va in yhteen 
latvuskerrok een jo lloin va ltapuut jäävät 
helpo ti ohu trunko i ik i ja pieni latvai-
ik i. Korkea lle kar iutuneiden jalopui

den latv uk ille e i yleen ä voida tehdä 
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riittävästi til aa, jos metsästä puuttuvat 
niiden runkoja uojaavat matalammat 
puut ja pensaat. 

Valtapuu toa harvennettae sa metsän 
pienilmasto säilyy pensas ton ja matalien 
puiden suojas a. Pensasto edi stää mullan
muodostusta ja tasaa harvennu shakkui
den aiheuttami a olosuhteiden muutoksia 
(Almgren ym . 1986). Pensasron suojaa
valla vaikutuksella on merkitystä sekä 
puuston että kenttäkerrok en viihtymi sel
le. Heinittyminen pysyy kuri ssa varjos
tukses a. Eräät puiden runkojen jäkälät 
vaati at si imeksi tä kasvupaikkaa. 

Kosteiden painanteiden, puronotkel
mien ja rantojen tihe ikköjä kannattaa 
äästää lintujen elinympäri tö iksi. Jalo

puumetsien kallionreunat ja kivikkoi set 
jyrkänteet vo ivat oll a luonnontil aisuuten
a vuoksi arvokkaita e linympäri stöjä (ln

gelög 1986). 

Harvennusten tavoitteena suuret puut 

Ko ka nyky i et iki tammet ovat useimmi
ten ka vaneet täyteen mi ttaansa avoimes-
a til as a, voidaan sulkeutune i a metsis
ä harvennushakkuill a kehittää uu sia jät

tiJ ä i tammia. Myös muut jalot lehtipuut 
tarvit evat useimmiten harvennushakkui
ta aavuttaakseen täyden kokonsa (ku va 
3). I tutetut ja lopuumetsät ovat monin 
paikoin jääneet lii an tiheyden vuoksi 
ohutronkoi ik i ja pienilatvaisiks i. 

Hoido a kann attaa pyrkiä kehittä-
mään mahdolli imman elinvoimainen 

altapuu to , ko ka puiden ä ilyttäminen 
anhoik i hy äkuntoi ina on käytännös
ä aikeampaa kuin kääpien ja kääväk-

käiden uojelu . Käävät i keytyvät var
ma ti aikanaan puihin . Jalot lehtipuut säi-
1 ttä ät kori tearvon a vielä ontoiksi la
honneinakin . Kun puu toa kehitetään 
harvennu hakkuill a mahdo lli simman 
kookkaak i ja kau ni ik i muodostuu elin-

mpäri töjä harvina i ille lajeille. Yli tihe
ä ä met ä ä pi la lle riukuuntu viin pui 
hin ei mahdu uuria lahoav ia i äo ia tai 
i oja pe äkoloja. 
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Luonnon monimuotoisuuden ja mai e
manhoidon yhdistäminen on lehdoi a 
erityisen tärkeää, koska monet arvokkaat 
jalopuuesiintymät sijaitsevat puistoi sa 
ja virkistysalueilla. Pieniä puistometsiä ei 
voida säilyttää aarnialueina. Samoin kult
tuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden 
jalopuulehdoissa yhdistetään elinympä
ristöjen suojelu ja maisemanhoito. 
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Ruotsin dendrologien toiminna ta 1994 

Ruotsi sa toimiva dendrologinen yhdis
tys 'Föreningen för dendrologi och park
värd' julkaisee kerran vuodessa ilmesty
vää vuosikirjaa ' Lustgärden '. Tämän li
säk i jäsenille lähetetään kaksi kertaa 
vuodessa kiertokirje ko kien yhdi tyk en 
toimintaa. Hyvi sä ajoin, jo yk yllä on 
lyöty lukkoon yksityi kohtai e ti vuoden 
1994 ohjelma- asia, jo ta oma euram
me voi i myös ottaa oppia. 

Ensi vuoden ulkomaanmatka suuntau
tuu Englantiin 11.-19. kesäkuuta jolloin 
tutu tutaan Keski-Englannin linnojen 
puistoihin Cambridgesta länteen. Matkan 
tarkoituk ena on tutustua ennen kaikkea 
eri aikakausilta oleviin puutarhoihin ja 
niiden re taurointiin. Kotimaan retken 
kohteena ovat Skoonen Hei ingborgin, 
Lundin ja Österlenin eudut 1.-3. yy -

kuuta. Li äk i tehdään iltakävelyitä ja 
päivän retkiä: 28.4. käynti Ob ervato
riomu eo a Tukholma a 18.5. kävely 
Långholmenilla Tukholma a, 1.6. päi
vän retki p alaan, 23.8. tutu tuminen 
Södra Ängb h n. jonka a emakaava on 
uojattu ja 21.9. iltakä ely Stora Skug

ganilla. Li äk i 14. lokakuuta on teema
päi ä aiheena uoden puu, jalava(t). Oh
jelman päättää 17. marra kuuta yy ko
kou , jo a kat eliaan ke än kuvia. Vuo-
iohje1ma ta kerrotaan tarkemmin helmi

kuu a ilme t ä ä toi e a kiertokir
jee ä. Jo euramme jä enillä on kiin
no tu ta o alli tua ruot alai ten toimin
taan. oitte pyytää iitä lähempiä tietoja 
helmikuu a. To in ulkomaan matkalle 
ilmoirtautumin n on m nn t umpeen jo 
joulukuun alu a.- Pentti lanko 
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Lehmukset pihapuina 

Mikko Raatikainen 

Raatikainen, M. 1993: Lehmuk et pihapuina. (Limes (Ti lia pp.) as homestead trees 
in Finland.)- Sorbifolia 24(4): 181-184. 

Limes were found to be growing on 0.7 per cent of Finnish homesteads. Frequencies 
in the 16 geographic areas and average numbers of tree on home teads are presented 
in figures. 

Mikko Raatikainen, Jyväskylän yliopiston biologian laitos, PL 35, 40351 JyväsJ..y lä. 

Met älehmu , pernä, perna, pärnä eli nii
nipuu oli muinoin hyvin arvostettu puu 
itäi es ä naapurimaas amme jonka kaut
ta e ivanhempamme vael ivat tänne Suo
menniemelle. Lehmuksen niinestä tehtiin 
vir ujaja niinimartojaja niinestä tehdyi -
ä säkei sä tuotiin meillekin viljaa ja jau

hoja . Puun nimenkin , lehmus tai pärnä 
e ivanhempamme oppivat tänne tulle -
aan, illä samankaitai ia nimiä illä on 

suomen murteis a, inkeroi murtei a, 
lyydiläi murteis a ekä viros aja liivi -
ä. 

Ruots i-Suomes a lehmuk en niine tä 
tehtiin köy iäja parhailta lehmuk en kas
vualueilta kerättiin niiniveroa. Kaleva
la a ( 1935) lehmus mainitaan kolme ker
taa: einänä, lattiana ja kätkyenä. Leh
muk en puuaines on pehmeää, helpo ti 
vuo ltavaa ja kevyttä, joten iitä tehtiin 
ilmei e ti mielellään e ineitä, muna huo
nona puolena oli nopea lahoavuu . 

Met älehmu Ie i i Suomeen idä tä at
lantti ena lämpimänäjako teana kautena 
yli 6 000 vuotta itten. Laji oli aikoinaan 
ilmei e ti ylei in Lohjan, Pirkkalan Hol
lolan, Sortavalan, Vuok en ja Kallaveden 
ravintei illaja lehtoi illa alueilla. iinen 
keruu , ka keaminen, viljely ten rai aa
minenja jäljellejääneiden puiden hakkuu 
harvinai tivat en (Cajander 1917). äin 
tä tä 1aajimmalle levinnee tä ja tai en
ke tävimmä tä jalo ta lehtipuu tamme 

tuli harvinainen kasvi. Pihapuiden arvos
tuk en kohote a metsälehmuksia siirret
tiin ja si irretään edelleen pihoihin. Luon
nonvaraise ta met äpuu ta on tullut piha
puu. 

Pihojen lehmu lajit 

Lehmuksen ukuun kuuluu noin 50 lajia 
(Krii mann 1978), joi ta Euroopassa 
ovat ylei immät metsälehmus (Tilia cor
dma) i olehtilehmu (T. p/atyphyllos) ja 
pui rolehmu (T. x vu/garis), joka on 
edelli ten ri teymä. Kaikki nämä lajit 
ovat ylei Ie innei yydeltään eurooppa
laisia. Met älehmus on niistä pohjoi sin, 
i olehtilehmu eteläisin ja ri teymä edel
li ten yhtei ellä alueella e iintyvä. 

Suome a ka vatetaan noin viidesosaa 
maapallon lehmuslajei ta. ii stä vain 
met älehmu on kotoinen laji , muut ovat 
tänne tuotuja. Hämet-Ahti ym. (1992) 
mainit e at 9 lehmu lajia Suomen puu
ja pen aska io a. Viljellyi tä lehmuk-

i ta pui tolehmu on meillä y leisin, met
älehmu toi ek i yleisin ja i olehtileh

mu kolmannek i ylei in . Pui to- ja i o
lehtilehmuk en pääviljelypaikat ovatjul
ki et iheralueet, etenkin pui tot. Met ä
lehmu on ar inkin pihojen puu , mutta 
kaikkia kolmea lajia tapaa pihoi ta. Mui
ta lehmu lajeja on i tutettu hyvin harvoin 
pihapuiksi. 
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Lehmusten yleisyys pihapuina 

Pihapuut tutkittiin 6335: stä eri osissa 
maata olleesta pihasta (Raatikainen 
1983). Näistä pihoista ainakin 0.7 %:s a 
oli lehmuksia. Pihapuita kasvavista pi
hoista lehmuksia oli 0.8 %:ssa. Tämän 
perusteella ne olivat hyvin harvinai ia 
pihapuita. 

Lehmusten harvinaisuus pihapuina ai
heutui osaksi siitä, että ne ovat eteläisiä 
lajeja, jotka menestyvät huonosti Poh
jois-Suomessa ja Lapissa. Yleisimpi ä 
lehmukset olivat Saari sto-Suomessa 
mutta sielläkin ne olivat jok eenkin har
vinaisia (kuva 1). Harvinais ia pihapuita 
ne olivat Lounai -Hämeen viljelysmaalla 
ja Lounaisella viljelysmaalla, hyvin har
vinaisia Eteläisellä rannikkomaalla, Jär
vi-Suomessa, Suomenselän suomaalla ja 
Etelä-Pohjanmaan lakeudella. Muilla 
alueilla niitä ei tavattu , vaikka niitä ka -
vatettiin niill äkin. 

Lehmuk et olivat yleensä kotipihojen 
kasveja, mutta hyvin harvinaisena nii tä 
oli myös julki ten rakennusten pihoissa. 
Sen sijaan seurantalojen, kauppojen, kou
lujen ja pankkienkaan pihoissa nii tä ei 
ollut tämän aineiston mukaan, joten nii -
ä ne olivat ilmeisesti vielä harv inai em

pia kuin mui sa edellä mainitui a pihoi -
sa. 

Lehmusten määrät ja sijoittelu 

Lehmuk ia oli ekä kaiki a tutkitui a 
pihoissa että vain puita ka vanei a pi
hoissa ke kimäärin 0.02 kappaletta 1 piha. 
Lehmuksia ka vaneissa pihoi sa niitä oli 
keskimäärin 2.88 kappaletta 1 piha. Run-
aimmin lehmuksia oli niitä kasvavi a 

pihoissa Saari to-Suome a (ku a 2). Ta
vallis immin oli vain yk i lehmu 1 piha, 
mutta 43 %: sa lehmuksi i ta pihoi ta oli 
kaksi tai u eampi lehmu . Yk inäinen 
lehmu oli joko muiden pihapuiden muo
do tama sa ryhmä ä tai toi inaan k i
näi enä, huomion ke kipi teenä olevana 
puuna. Varsinkin viljelyalueen pohjoi -
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Ku a 1. Lehmuk ien (Tilia ) ylei yys (%) pihapui
na. 
Fig. 1. The occurrence (%) of limes (Tilia) a 
homestead trees. 

pidettiin arvokkaana, 
huomiota an ait e ana puuna. 

Kun lehmuk ia oli u ei ta, niin illoin 
niitä oli ta alli e ti 2-5 kappaletta 1 piha. 

e aattoi at olla toi ten puiden jouko a 
tai omana puuryhmänä. Muutami a pi
hoi a lehmuk ia oli pihaan ie än puu
kujanteen puina. Yhde ä tapauk e a pi
haan ie ä puukujanne oli tehty k in
omaan lehmuk i ta. 

Ylei enä piirteenä oli että piha uunni
telmaa ei ollut tehty ennakkoon aan 
ka eja i tuteltiin monien uo i n ku
lue a kulloinkin opi ak i kat ottuun 
paikkaan. Tällai et uunnitelmat oli at 
omi tajien it en ä tekemiä. Kaiki ta pi
hapui ta o a oli it e tään pihapiiriin aa
puneita, mutta o a i tutettuja. Lehmuk et 
oli at ilmei ti lähe aina i tutettuja, il-
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Kuva 2. Lehmusten kappalemäärä lehmu ta kas
vavis a pihoissa. 

Fig. 2. umber of Ii me trees on homesreads with 
a lime. 

lä siemenestä Ii ääntyminen on hy in 
harvinai ta pohjoisrajallaan ka vavilla 
lehmuslajeilla, kuten Hertz (1925) , Pert
tula ( 1930) ja Erkamo ( 1956) ovat osoit
taneet. 

Lehmusten soveltu uus pihapuiksi 

Lehmuk et vaativat ka vupaikak een 
tuoreen, run a ravintei en kalkki- , hu
mu - ja avipitoi en maan. Ympäri tön 
tulee olla a oin ja aurinkoinen. Varjoi al
lakin paikalla puut tulevat toimeen jo ne 
ijait evat riittä än etäällä mui ta pui ta 

ja rakenneimi ta. 
Eteläi immä ä Suome a lehmuk e -

ta oi aada itäviä iemeniä joita oi 
kylvää ulos. Itä yy on kuitenkin yleen ä 
huono ja iemenet itä ät luonno a u ein 
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vasta saatuaan ensimmatsen talven jäl
keisenä kesänä lämpökäsittelyn ja toisena 
talvena kylmäkäsittelyn. 

Metsälehmuksen kasvattamisen voi 
aloittaa myös juuri veso ista ja maahan tai
puneista tai taivutetuista oksista, jotka 
juurtuvat. Pistokkaista ja varttamallakin 
niitä voi li sätä. 

Cajanderin (19 17) mukaan metsäleh
mus kasvaa aluksi hitaasti , mutta noin 
viisivuotiaana kasvu kiihtyy ja on no
peinta 50-70 vuoden ikäisenä. Kasvu 
päättyy 130-150 vuoden iässä, jolloin 
lehmu saavuttaa avoimella paikalla 
usein vajaan, mutta metsikössä kasvaes-
aan yli 20 metrin korkeuden. Isolehti-ja 

pui tolehmus ovat nopeampikasvuisia ja 
kookkaampia kuin metsälehmus. A voi
mella paikalla kasvaessaan metsäleh
muk esta tulee oksainen puu . Koska ok
sista puuttuu lylyn eli painepuun muo
do tuskyky oksat taipuvat alaspäin, jol
loin alimmat aavuttavat maan pinnan ja 
juurtuvat (Kujala 1980). Metsikössä kas-

ava ta puu ta alimmat oksat karsiutuvat 
poi ja lehmukse ta tulee runkopuu . Mo
lemmi sa tapauksissa lehmus muodostaa 

leensä tuuhean, kauniin, alaspäin taipu
i ta ok i ta muodo tuvan latvuksen. 

Lehdet o at kauniin vihreät, syksyisin 
keila tuvat ja putoavat. Metsälehmuksen 
ja i olehtilehmuksen runko on yleensä 

ileä mutta puistolehmuksen muhkurai
nen , jälki ilmuja muodostava. 

e oi ta, ok i ta , pi tokkaista ja vart
tamaila ka vatetut lehmukset kukkivat 

leen ä jo 15-20-vuotiaina, mutta ie
meni tä ka atetut vähän myöhemmin. 
Pienet kellertävät kukat avautuvat vasta 
hei nä-elokuu sa ja niitä on paljon va
loi alla paikalla ka vanee a lehmukses-
a. Kukkien voimaka tuoksu on miellyt

tä ä ja nii tä oi va lmi taa hunajanma
kui ta teetä. 

erholehdi tä erittyy mettä , joka hou
kuttelee lehmuk een lukuisan määrän 
h öntei iä . e on k i parhai ta mehiläis
ten hunajaka ei ta. Lehmu on valitetta-

asti m ö lehmuk enkorukirvan (Eucal-
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lipterus tiliae) suosima kasvi , ja kirvan 
erittämä tahmea, sokeripitoinen mesikas
te peittää usein lehmuksen lehdet ja puun 
alla olevan ruohikon, jopa autot, epämiel
lyttävään, usein vielä mustan nokihännän 
peittämään vaippaan. 

Lehmukset ovat suositeltavia pihakas
veja I-V -vyöhykkeille, mutta varsinkin 
näiden pohjoispuolella lehmukset menes
tyvät huonosti ja niiden lehdissä on vau
rioita kovien taivien jälkeen. Metsä- ja 
isolehtilehmus sopivat sekä yk ittäis- että 
puistopuiksi . Puistolehmusta voi myös 
leikata, ja siksi se on sovelia aita- ja 
kujannepuuksi. Puistolehmus on sopiva 
var inkin pilaantuneeseen kaupunki- ja 
teollisuusympäri töön, sillä se kestää hy
vin savuista ja pölyistä ilmaa. 
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Missä sijaitsevat ulkomaisten puulajien met iköt Suomessa? 

Osana ulkomaisten puulajien käytön ko
konaisselvitystäja erikoispuun tuotannon 
tutkimusta on Helsingin yliopi tossa ke
sästä 1993 lähtien tehty perusselvitystä, 
jonka tarkoituksena on tuottaa pohjatie
toa myöhemmin alkavaa var inaista tut
kimustyötä varten. Met ähallituksen ja 
met äntutkimuslaitoksen mailla olevat 
ulkomaisten puiden viljelmät ovat var in 
hyvin tiedossa. Sen ijaan muiden omi -
rajaryhmien hallinnassa olevien met i
köiden määrästä ja laadusta ei ole elvää 
kuvaa. 

Jo tiedossasi on ulkomai ten puiden 
viljelys, joka on laajuudeltaan uurempi 
kuin puuryhmä, niin havainnot voi y tä
vällisesti ilmoittaa alla olevaan Hei ingin 
yliopiston osoittee een. 

Li äksi, jos olet peru tanut tai peru ta
massa erikoispuuviljelmää (kotimai et 

jalot lehtipuut tervaleppä, vi akoivu, 
hybridihaapa ulkomai et puulajit jne.) 
jonka pinta-ala on mielellään ähintään 
puoli hehtaariaja haluat, että peru tamaa-
i met ikköä alettai iin tutkimu miele ä 
eurata. niin voit ilmoittaa met ikkötie

dot m ö alla ole aan o oittee een. Tä
män tutkimuk en tarkoituk ena on tuot
taa tietoa erityi e ti peru tami ku tan
nuk i ta ja iljelymenetelmi tä. 

Tiedot kä itellään luottamuk elli e ti 
ja julkai taan ainoa taan yhteenvetotie
toina. 

Tutkija Timo Louna 
iikin arboretum 

PL27 
00014 Hei ingin liopi to 
puh. (kotiin) 90-370 453 
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Peräseinäjoella viljellyistä puuvartisista koristekasveista 

Mar ianna Jy lhä 

Jylhä, M. 1993: Peräseinäjoella viljellyistä puuvartisi ta koristekasveista (On the 
woody omarneotai plants cultivated in Peräseinäjoki, westero Finland).- Sorbifolia 
24(4): 185-193. 

The woody ornamentaJ plants in Peräseinäjoki Parish (South Ostrobothnia, Westero 
Finland) were surveyed in summer 1992 and the specie assortments in the old and 
new garden were compared with each other. Peräseinäjoki has been industrialized 
and modemized over the last 20 year , but the old garden are stiU kepl up in the parish 
centre. 

In all, 138 taxa were found in the 75 gardens and parks studied. Mo t of Lhe trees 
found in the e gardens are Finnish na1ives; their winter hardiness is valued. The mos1 
popular omarneotai shrubs are traditionai pecie that can be propagated with root 
ucker or cunings uch a Spiraea chamaedryfolia and Viburnum opu/us f. roseum, 

or just shrubs that have been available, like Spiraea 'Grefsheim'. 
Most of the taxa proved to be as common in old a in new gardens. The amateur 

gardeners k:now each other and patronize the plant shop in the village. ew species 
that have proved hardy and useful ha e also been planted in the old garden . On the 
other hand, thetraditionai pecies are sri ll preading, because the plants are commonly 
transplanted from one garden 10 another. any of the pecies characteristic of old 
garden are omarneotai hrubs that have not been available in nur erie for a Iong 
time, like Rosa majalis 'Foecundi ima'. Some newer and fashionable plants, like 
Spiraea bewlifolia and Salixfragilis 'Bullata ' rumed out 10 be characteristic of new 
garden . 

The hardy natives, ilver birch (Bewla pendu/a) and mountaio ash (Sorbus 
aucuparia) are commonly used and give the public parks a natural and beautiful 
aspect. ew specie are not taken into culti ation without asse sing their hardiness 
and u efulnes in the area. 

Ali in all, the pecies a sonment i ersatile and highly uitable for Perä einäjoki. 
The traditionai omarneotai taxa will doubtles remain indispensable in the future, 100. 

Maria11na Jylhä, Siltapel/onkuja 2 L /07, 00740 Helsinki. 

Tutkin ke ällä 1992 Etelä-Pohjanmaalla 
ijait evan Perä einäjoen puu- ja pen a -

laji toa gradutyönäni (Jylhä 1993) Hel
ingin yliopi ton ka vitieteen laitok elle. 

Tarkoituk eni oli elvittää, mitä puu ar
ti ia ka veja Peräseinäjoella viljellään, 
ekä tutkia onko eri ikäi ten puutarhojen 

laji to i sa eroja. Perä einäjoki kuuluu 
puuvani ten kori teka vien mene tymi -
vyöhykkee een 4 (Solantie 1988) ja i
jait ee Raatikai en ( 1988 ja 1990) e inä
mällä aamen (Fraxinus excelsior) ja 
vaahteran (Acer platanoides) pui topuu-

na ka vattami en pohjoi rajalla (kuva 1 ). 
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjoi -Hämeen la
ji toja o at aikai emmin tutkineet mm. 
Jorma Sa onlahti ( 1964) Ilmajoella Jaa
na Paarlahti ( 1986) Ruovedellä ja Pentti 
Alanko ( lanko uull.) Alavudella. 

Perä einäjoki on muuttunut nykyaikai-
emmak i iimei ten 20 vuoden aikana 

monella tapaa, muna anhoja taloja pe
rintei ine puutarhoineen on äi lynyt kir
konk lä äkin. ukkailla on ollut mah
dolli uu o taa taimia kirkonkylä ä toi
mi a ta Pu kan maatalou - ja puutarha-



186 

myymälästä 14 vuoden ajan. Taimet tuo
daan myymälään Etelä-Pohjanmaan tai
mitarhalta , jossa kasvatetaan pääasiassa 
kotimaista alkuperää olevia kasveja (Jaa
na Puska, suull.). Myymälässä on tarjolla 
seudulla yleisesti hyvinä pidettyjä kasve
ja, mutta erikoisempiakin lajeja ja lajik
keita voidaan tilata taimitarhalta. 

Tutkin 30 yli 20 vuotta vanhaa ja 30 
uudempaa puutarhaa sekä 15 julkjsta vi
heraluetta. Tuwmus painottui kirkonky
lään. Löysin yhteensä 138 lajia , muotoa 
tai lajiketta. Keräämäni näytteet, joiden 
määrittämisessä ohjaajani apul.prof. Lee
na Hämet-Ahti on auttanut, on sijoitettu 
Helsingin yliopiston luonnontieteelli en 
keskusmuseon kasvimuseon kokoelmiin. 

Yleisimmät kasvit 

Peräseinäjoella viljelty puuvartislajisto 
on huomattavasti runsaampi kuin lähi
seudun lajisto esim. Kallion (1966) mu
kaan. Taimien saatavuus taimjtarhoilta ja 
taimimyynnin alkaminen kjrkonkylällä 
on nostanut lajien sekä lajikkeiden mää
rää ja kj innostus nimenomaan puuvartis
tenkasvien viljelyä kohtaan on kasvanut. 

Kaikki yleisimmät puut ovat kotimai
sia lajeja, joiden talvenkestävyyttä ja pe
rinteisyyttä peräseinäjokelaiset arvo ta
vat. Koristepensaista suosituimmat ovat 
joko vanhoja tuttuja, hyväksi tunnettuja 
lajeja tai taimimyymälässä tarjoll a ollei
ta , nopea ti yleistyneitä uu ia lajikkeita. 
Juurivesoista tai pistokkai ta Ii ättävät 
pensaat ovat lev inneet tehokkaa ti puu
tarha ta toi een. 

Peräseinäjoella suo ituimpia havupui
ta ovat edelleen kotimai et, mai emaan 
hyvin sopivat kuusi (Picea abies) ja män
ty (Pinus sylvestris), vaikka okakuu en 
(Picea pungens) värilajikkeet ekä vuori
mänty (Pinus mugo) ovatkin vähitellen 
yleistyneet. Korkeak i ka vavaan vuori
mäntyyn on viime vuosina alettu kyllä -
tyä, mutta matalaka vui ta 'Mop -laji
ketta on alettu istuttaa jonkin verran. Ko
dikkaina pidettyjä katajia (Juniperus 
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Kuva !. Peräseinäjoen ijainti ja puuvartisten 
kori tekas ien menestymi vyöhykkeet. Menes
tymisvyöh kkeet o at olantien ( 198 ) mukaiset. 

Fig. 1. The location of Peräseinäjoki and the 
hardine zones of \ ood plants in Finland ac
cording to Solantie ( 198 ). 

communis) on a i en maaperän aiheut
tami ta hartkaluuk i ta huolimatta iirret
ty tuwmiini puutarhoihin paljon. 

Perä einäjoella eniten i tutetru puu , 
raudu koi u (Betula pendula) ekä koti
pihlaja ( orbus aucuparia) aavat aikaan 
pihateiden ja kunnan pui tikoiden luon
nolli en tunnelman. Met ä aahteraa 
(Acer platanoides) arvo tetaan Perä ei
näjoella en eteläi en luonteen takia. 
Met ä aahteran Ii ääminen iementai
mj ta on ollut helppoa ja aahtera on 
mene tyn t tuWmi ani puutarhoi a 
h in. 

Perintei en, arma ti h in mene ty
än idän irpiang rvon (Spiraea chama-
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edryfolia) juurivesojen siirtäminen puu
tarhasta toiseen on ollut kätevää. Kaunis
lehti siä idänvirpiangervoja pidetään ku
kinnan jälkeen kori teellisempina kuin 
e im . seudull a uusia norjanangervoja (S. 
' Gref heim'). Juhannusruusu (Rosa pim
pinellifolia ' Plena ) on samaan tapaan 
helpon li sättävyytensä, kestävyytensä ja 
perinteisyytensä ansiosta yleinen. Pen-
asajralajeista ylivoimai sesti suosituin on 

aitaorapihlaja (Crataegus grayana). Ai
kai semmin paljon käytettyä iperianher
nepensasta (Caragana arborescens) ei 
enää juuri i tuteta. 

Kauni ina pidetty ja paljon i tutettu ko
rallikanukka (Cornus alba ~ibirica ') on 
viime vuosiin asti mene tynyt Perä einä
joella hyvin , mutta talven 199 1- 1992jäl
keen versotaudin aiheuttamat vauriot 
ovat saaneet puutarhaihmiset epru lemään 
lajikkeen kestävyyttä. 

Perä einäjoen Kihoiänkylästä löyty
nyttä ke tävää kantaa olevia lumipallo
hei iä (Viburnum opulus f. roseum) on 
i rutettu tutkimiini puutarhoihin hy ällä 
mene tyksellä jo kauan. Kanta on otettu 
viljelyyn Aho en taimitarhalle (Jaana 
Pu ka, uull.). 1960-luvulla lum ipallo
heinä pidettiin Tampereen pohjoi spuolel
la epävarmana vi lj e ltävänä (Kallio 1966 
Savonlahti 1964). Vielä 1980-luvulla la
jike on Ruovedellä ollut ta lvenarka (Paar
lahti 1986). Etelä-Pohjanmaan taimistol
ta aatavana oleva kanta on myyntiluette
Jos a (Anon. 1992) merkjtty ke täväk i 
vain 2-vyöhykkeelle; e onkjn mene ty
nyt Perä einäjoella huono ti . Ke täv yy -
ongelmat johtuvat tuonnista ulkomailta. 
Hyviä kotimai ia kantoja on Ke ka -tut
kjmuk e a kyllä löytynyt u eampia 
(Alanko & Tegel 1989). 

Piene äki n puutarha a atoa anta at 
iinimarjat (Ribes pp.) ja karviai marjat 

(R. uva-crispa) ekä kukkie aan rudo ti 
yreeniltä tuok uvat piha yreenit (Syrin

ga ulgaris) o at Perä einäjoella rulynä
neet uo ion a uurena. Piha yreeni n eri 
värimuodot o at peru runkojen vallalle 
pää yn takia ähite llen kadonneet. 

187 

Pensashanhlkki (Potentilla fruticosa) 
ja norjanangervo (Spiraea 'Grefsheim ') 
ovat yleistyneet viime vuosina. Pensas
hanhikista pidetään lähinnä sen myöhäi-
en kukinnan ja hyvän talvenkestävyyden 

takia , norjanangervo kukkii muiden su
kunsa lajien tapaan kauniisti. 

Uutta ja vanhaa 

Suurin osa löytämistäni taksoneista osoit
tautui suunrulleen yhtä ylei iksi vanhois-
a ja uusi a puutarhoi sa. Peräseinäjoel

la puutarhaharrastajat tuntevat hyvin toi
en a ja taimimyymälän ä. Seudulla uu
ia tuttavien hyvinä pitämiä kasveja saa

tetaan istuttaa vanho ihin puutarhoihin sii 
nä mi sä uu iinkin jos tilaaja tarvetta on. 

anhojen koristeka vien leviärrunen 
jatkuu , kun perinteistä juurivesojen siir
täm i tä pihasta toi een harrastetaan edel
leen. Luonnonka vien ja muiden tuttujen 
lajien uo iota Ii ää niiden talvenkestä
vyy , jota peräseinäjokelai et oppivat 
1980-luvun pakkastalvina arvostamaan. 

Eri ikäisissä puwarhoissa yhtä yleiset 
kasvit 

0 a kaikkialla yhtä yleis istä kasvei ta on 
Etelä-Pohjanmaan taimistolta til atravi ssa 
ole ia , hyvin menestyviä pen aita kuten 
kurttulehtiruu u (Rosa rugosa), hansa
ruu u (R. Han a'), pui stosyreeni (Syrin
ga x henryi), terrru elja (Sambucus race
mosa),ja koiranhei i (Viburnum opulus f. 
opulus) . 

Etelä-Suome a rikkaka vi n mainee -
a ole a ta terttu elja ta pidetään Perä
einäjoella etenkin en yk yi en kauneu

den takia. Suuria määriä pen aita ei ole 
istutettu mihinkään eikä leviämistä ole 
tapahtunut liikaa. Koko maata ajatellen 
terttu eljan uo io oli jo 1960-luvulla vä
henemä ä ja u eimmiten en tapasi vi l
li t neinä ka u toina (Kallio 1966). 

Harvi nru empia , anhoja , mutta uu
iinkjn puutarhoihin i tutettuja kori te

pen aita o at iitapihlaja-angervo (So r-
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Kuva 2. Marjomäen monilajisen puutarhan rungon muodo tavat i tuterut puut ja kookkaat pen aat. 
Kuvassa aron ia (A ronia mirscurinii), luumupuu (Prunus domesrica) ja Peräseinäjoella viime aikoina 
yleistynyt tatnmi (Quercus robur).- Valokuvat arianna Jylhä 1992. 

Fig. 2. Pianted tree and taJJ shrubs in Marjomäkihouse garden. ln the photograph Aronia mirschurinii, 
Prunus domestica and Quercus robur. The laner ha become commoner in Perä einäjoki during recent 
years.- Photograph Marianna Jylhä in 1992. 

baria sorbifolia) , purppura-angervo (Spi
raea x rosalba) ja unkarinsyreeni (Syrin
ga jos ikaea). 

Viime vuo ien lämpimät talvet ovat 
kannu taneet perä einäjokelai ia i tutta
maan aikai emmin arkoina pidettyjä 
omenapuita (Malus domestica). u ien 
entistä talvenkestävämpien lajikkeiden 
tulevai uu lienee hyvä. Ilmajoella ome
napuiden uosio oli 1960-luvulla kori te
pensaiden kasvattamisen yleistye ä ä
henemässä (Savonlahti 1964 ), mutta ai
nakin Peräse inäjoella omenapuut ovat 
nyt selvästi tulossa muotiin kori te- ja 
marjapen aiden rinnalle. U ean lajikkeen 
perheomenapuita voidaan ka vattaa pie
ni äkin puutarhois a. 

Tammi (Quercus robur) on tullut Perä-
einäjoella uo ituk i kaiken ikäi i ä 

puutarhoi a viimei ten kymmenen vuo
den kulue a (ku a 2). Kotimai ta alku
perää ole ien puiden mene ryminen on 
yllättänyt iloi e ti monet ja kiinno tu 
tammea kohtaan näyttää olevan yhä ka -
vama a. 

anhojen puwarhojen kasvit 

Perintei iä hopeapajuja (Salix Sibirica ), 
iperianpihtoja ( bies sibirica) ja iperi

an embroja (Pinus cembra var. sibirica) 
ka aa Perä einäjoella an hoi a puutar
hoi a ei ä ti enemmän kuin uu i a. 
Ulkomai ia puulajeja on ta alli e ti mah-
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dollista hankkia vain ostamalla. Taimia 
ostettaessa päädytään helposti johonkin 
uuteen, muodissa olevaan lajiin. 

Taimitarhojen myyntiluette lo ista kau
an puuttuneita punalehtiruusua (Rosa 
glauca), mökinruusua (Rosa majalis 
'Foecundi s ima ') ja valamonruusua (Ro
sa ' Splendens ') tapasin enimmäkseen 
vanhoissa puutarhoissa (kuva 3). Kiin
nostusta vanhoja ruusuja kohtaan tuntui 
kuitenkin olevan myös uu ien puutarho
jen omistajien keskuudessa. Keska -tut
kimuk en myötä vanhoja ruusuja pyri
tään saamaan kasvatukseen kotimaas a 
(Alanko & Tegel 1989). 

Puistojasmike (Philadelphus lewisii 
var. gordonianus) on Peräseinäjoen van
hoi sa puutarhois a yleinen ja hyvin me
nestynyt, mutta uusi sa puutarhoi sa en 
itä tavannut. Kyöst ii än ( 1989) Suomes a 

viljeltyjen ja mlkkeiden selvity työ ä 
puistojasmike osoittautui . maa amme 
vanhaksi kori stepensa lajikkeek i. 

Uusien puutarhojen kasvit 

opeaka vu is ia ja vaatimattomia paj uja 
ka vatetaan Peräseinäjoella reunuspuina 
paljon . Aikai emmin käytetyn hopeapa
jun on uu is a puutarhoi sa korvannut 
katukuvaan nykyään selvästi vaikuttava 
terijoen alava (Sa lix fragi lis ' Bullata '). 
Muutos on ollut nopea, e im. Ilmajoella 
hopeapaj u oli vielä 1960-luvulla ylei ty
mä ä eikä terijoen alavaa kasvatettu 
lainkaan (Savonlahti 1964). Hopeapaju 
tuntuu maa tai talojen ja vanhojen oma
kotitalojen pihapiireihin opi ammalta, 
mutta uu ien puutarhojen reunamilla ja 
kirkonky län pui tikoi a ilmä kyllä tot
tuu pattornai iin terijoen alavii n. Toinen 
uu i uo ikki , matalaka vuinen koivuan
gervo (Spiraea berulifolia), mahtuu h -
vin pieneen rivitalopuutarhaankin. 

Myö ru okuu ama-ryhmän pen aat 
(Lonicera ratarica -ryhmä) ekä mongo
lianvaahtera (Acer rararicum ub p. gin
nala) ovat Perä einäjoella ylei iä vain 
uu i a puutarhoi a, vaikka niitä on 
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maamme taimitarhoilla kasvatettu jo kau
an. Kuusamia ei ole ollut tapana siirtää 
pistokkaina puutarhasta toiseen , eivätkä 
ne mahdolli sesti sen vuoksi kuulu Perä-
einäjoen vanhaan pensaslajistoon. Mon

golianvaahtera lienee paikkakunnan pie
nuuden takia uusi ja er ikoisena pidetty 
lajike- e im. Oulussa ulkomai sia vaah
teroita on ka vatettu jo kauan (Väre 
1991a). 

Harvinaiset kasvit 

Markoilta tuodut harvinaisuudet 

Innokkaimmat puutarhaharrastajat ovat 
kuljettaneet pihoilleen kasveja eri puolil
ta Suomea ja muita Pohjoismaita etenkin 
ennen taimimyynnin alkamista Peräsei
näjoell a. Vaikka taimia nykyään on help
po tilata it e maasta kaivettu tai muuten 
vaivall a hankittu kasv i on edelleen arvos-
aan. 

Köykän puutarhaan ovat löytäneet 
tien ä pähkinäpen a (Corylus avellana), 
aarni (Fraxinus excelsior), tymi (Hippo

phae rhamnoides), kääpiökataja (Junipe
rus communis ' Repanda '), ruot inköyn
nö kuu ama (Lonicera periclymenum), 
kääpiömanteli (Prunus tenella), koiran
ruu u (Rosa canina) sekä orjan Lapista 
tuodut illapaju (Salix lanata) ja raidan ja 
pohjanpajun ri teymä (S. caprea x lappo
num). Lamminheimon puutarha sa kas
va at ruot intuomi ina idänkanukan 
(Cornus alba) laj ike Spaethii ' sekä saar
ni. Kaikki edellä mainitut ka vit olivat 
tutkimu ke änä hyvä ä kunno a. Köy
kän puutarhaan Ahvenanmaalta tuodut 
aarnet olivat omi rajan mukaan meneh

t neet mutta Teijo ta tuodut nuoret puut 
o ar el iyt neet jo muutami ta kylmi -
täkin tai i ta. 

Ri ihiojan puutarhaan 15 v. itten i tu
terru helmiorapihlaja (Crataegus x mor
denensis Toba ') kukkii ain Läm piminä 
ke inä, mutta on muuten mene rynyt hy-

in ( ino Riih ioja suu ll. ). Kallion 
( 1966) mukaan helmiorapihlajia ka va-
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tettiin Suomessa 1960-luvulla vain Hel
singissä, eikä lajike ole maassa yleinen 
vieläkään. Ruotsissa helmiorapihlajaa 
kasvatetaan vielä Uumajan pohjoispuo
lella, siis huomattavasti Peräseinäjokea 
pohjoisempana (Alanko 1987). 

Lähiseudun luonnosta löytyneet kasvit 

Lähiseudulla luonnonvarais ina kasvavia, 
mutta vain muutamiin tutkimiini puutar
hoihin siirrettyjä kasveja ovat harmaalep
pä (A lnus incana), tervaleppä (Ainus glu
tinosa), paatsama (Rhamnus frangula), 
raita (Salix caprea), näsiä (Daphne meze
reum) ja metsäruusu (Rosa majalis) . ä
siä on tuotu Hietalan puutarhaan Kurikan 
ka1kkialueelta. 

Vanhat, harvinaiset koristepensaat 

Kirkonkylän keskellä, vanhan puutalon 
se inustalla kasvavasta kartanonruususta 
(Rosa centifolia) ei sen heikon kukinnan 
ja runsaan lev iämisen takia omi tajien 
mukaan pidetä. Talvenarka ruusu on kui
tenkin menestynyt suojaisalla einu tal
Iaan jo kymmeniä vuos ia· ja lämpimänä 
tutkimuskesänä se myös kukki run aasti. 

Joensuun puutarhasta tapaamaani , 
vanhaa venäläistä kori stepensasta ja pe
rusrunkoruusua, venäjänruusua (Rosa 
glabrifolia ) on aikaisemmin löydetty 
Suomesta vain Kuusamosta ja Pelko en
niemeltä (Leena Hämet-Ahti, uull). 
Mahdollisesti Joensuun n. 50 v. vanha 
pensa on aikoinaan tuotu Itä-Suome ta: 
talon entinen emäntä oli nykyi ten a uk
kaiden tapaan innokas ka viharra taja. 
Samassa puutarhas a kasvaa paljon mui
takin vanhoja koristekasveja , mm. kir
kon ruusu (R. ' Francofort '). 

ldänvirpiangervo on ollut Perä einä
joella ylei nen pitkään, mutta muita van
hoja angervoja ei o le paljoa i ttllettu. 
E im. vasta hiljattain uudelleen myyntiin 
tullei ta pajuangervoja ei ole muuallakaan 
Suomessa pitkiin aikoihin viljelty (Alan
ko & Kahila 1992). 
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Hyvin menestyvät uudet erikoisuudet 

Kirkonkylän uu ien rivitalojen yhteis
istutuksissa käytetyt purppuratuomen 
(Prunus padus 'Colorata ') sekä ruotsin
pihlajan (Sorbus intermedia) taimet ovat 
näkyvällä paikalla ja herättänevät mie
lenkiintoa näi tä kori tepuita kohtaan. 
Hietalan vannepajut (Salix dasyclados) 
ovat muutamassa uodessa kasvaneet hy
vin uojaa ak i aidaksi. Yannepaju onkin 
yksi energiapajukokeilui a käytetyi tä 
lajeista. 

Muita eudulla uu ia hyvin menesty
viä ka veja ovat inikuu ama (Lonicera 
caerulea), köynnö ruu u Rosa ' Pohjan
tähti ', u1kahemepen a (Caragana ar
borescens 'Lorbergii ') ja oran siheme
pensas (C. aurantiaca) ekä havupuut su
rukuusi (Picea abies ' Pendula '), serbian
kuusi (Picea omorica), vuorimännyn la
jike 'Mop ja koreanpihta (Abies korea
na). 

Epävarmat, uudet kaSI'it 

Pu kan ja Lamminheimon puutarhoihin 
v. 1989 i tutetut ruu ukvi ttenit (Chaeno
meles japonica) ekä Riihimäen puutar
han Syringa l'ulgaris ' Mme Lemoine ' 
-pensa aattavat kylmän talven sattues a 
paleltua. Ete lä-Pohjanmaan Taimitarha 
1992 -luettelo a (Anon. 1992) ruu u
kvitten iä on uo iteltu 2-vyöhykkeelle. 

lkomai en alkuperän ä takia myö jalo
yreenit o at armoja ka atettavia vain 

Etelä-Suome a ( lanko 1988). 
Rhododendron Catawbien e -ri teymä 

on hiekkamaalla ja uojai alla ka vupai
kalla lämpimien uo ien an io ta elvin
nyt hy in. Marjatanalppiruu uja (R. Ti
ger tedtii -ri teymäryhmä) oitai iin Pe
rä einäjoella ka anaa paremmin , mutta 

ain niille h in opi illa paikoilla. Ke -
täviä u un lajikkeita pyritään kehittä
mään Ii ää. u ia at aleoja jalo tetaan 
parhaillaan Hei ingin yliopi ton ka in
jalo tu tieteen Jaitok elia ( äinölä 
199-). 



SORBI FOLIA 24(4) 1993 191 

Kuva 3. Vanhan puutarhan luonnonmukainen nurkkau . Vasemmalla vanhoissa puutarhoi sa yleinen 
valamonruusu (Rosa 'Splenden ') ja talon einustalla Peräseinäjoella eniten isrutettu puuvartinen 
köynnö , sä leikkövilliviini (Parrhenocissus inserra). 

Fig. 3. A naturalized comer of an old garden. On the left Rosa 'Splenden ', which is common in old 
gardens; by the wall of the hou e Parrhenocissus inserra, the commone t woody climber in Peräseinä
joki. 

Julkiset viheralueet 

Rauduskoivu ekä mu ut julki alueiden 
i tutuk i a käytetyt luonnonvarai et 
puulajit luovat pui tikoihin luonnonkau
niin ja ke tävän perustan. Uusien tienvar-
i-i tutu ten suo ituin puu on pui toleh

mu (Tilia vulgaris). 
Pieninä ryhminä ja matalina aidanteina 

käytetyt kukkivat pensaat piri tävät kir
konkylän katukuvaa, eikä niitä ole mi -
ään häirit evän uurina pen a toina. 

Helppohoitoi et norjanangervo ja pen-
a hanhikki ovat kunnan i tutuk i a ta

valli impia pen aita. Kun näitä kahta la
jia käytetään yhde ä on i tutuk e a 
kukkia lähe koko ke än. I otuomipihla
jaa (Amelanchier spicara) on Etelä-Suo-

me a käytetty paljon esim. tienvar ien 
iherryttämi een ja myö Oulus a se on 

yk i julki ten alueiden ylei immi tä pen-
a lajei ta ( äre 1991 b). Tätä vanhaa ko

ri teka ilajia on hiljattain alettu käyttää 
Perä einäjoenkin viheralueilla, taimia on 
i tutettu uuden vira totalon ympäristöön. 

Perä e inäjoella uusia lajeja ja lajikkei 
ta käyttöön otettae a on ka vien ominai-
uuk iin perehdytty huolella; marja

aroniaa (Aronia mirchurinii ' Viking') on 
alettu kä ttää en hyvän maantie uolan 
ke tä yden takia. Koivuangervon (Spi
raea bewlifolia) tiedetään menestyneen 

einäjoella, mi ä aatuja kokemuk ia 
h öd nnetään Perä einäjoella muuten
kin. 
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Virastotalon sekä hautau maan uusiin 
istutuksiin käytetyt harisoninruusu (Rosa 
x harisonii) ja R. 'Red Nelly ' ovat Suo
messa melko uusia koristepensaita , hari
sorunruusu oli vielä 1960-luvulla harvi
nainen ja pääasiassa Etelä-Suomessa kas
vatettu (Kallio 1966). Harisoninruusun 
paikalla virastotalon ja hautausmaan istu
tussuunnitelmissa mainitaan R. pimpinel
lifolia 'Piena', jonka nimellä sitä myy
däänkin nykyään paljon. 

Hautau smaan uudella puolella kasvaa 
kotimaisten lehtipuiden ohella siperian
pihtoja (Ab ies sibirica) sekä matalien i
perianvirpiangervopensaiden (Spiraea 
trilobata) taustalla idänvirpiangervoa. 
Seudulla kauan kasvatettuja, hyvin mai
semaan sopivia lajeja ei kannatakaan hy
lätä, vaikka uusiakin lajikkeita istutettai
siin. Esim. Tampereen Pispalassa kau
punki tyytyi istutuksissaan norjananger
voon (Spiraea 'Grefsheim '), kun hyvänä 
tarkoituksena oli angervoja käyttämällä 
säilyttää kaupunginosan perinteinen 
luonne (Kääntönen 1992). 

Lukiorakennuksen pui toon on n. 30 
vuotta sitten istutettu riippahuurrepajuja 
(Sa lix daphnoides 'Pendulifolia ') jajätti
poppeleita (Populus trichocarpa), joita 
molempia viljellään Suomessa nykyään 
vähän. Kallion (1966) mukaan jättipop
pelia kasvatettiin 1960-luvulla Seinäjoel
la jonkin verran. Seinäjoella hyvin me
nestyneistä lajeista onkin varmasti oltu 
kiinnostuneita Peräseinäjoella jo tuol
loin. Puiston lukuisten, riippuvaok aisten 
rauduskoivujen joukossa ka va a loi
maankoivu (B. pendula 'Cri pa') yllättää 
hauskasti kävelijän. 

Kasvit, joiden viljelystä seudulla ei ole 
ollut tietoja 

Löytämistäni taksoneista l4: n viljely tä 
tai menestymisestä ei ole Suomen puu- ja 
pen aska viota (Hämet-Ahti ym. 1992) 
tehtäes ä ollut tietoja Perä einäjoen tie
noilta. äistä osaa voidaan ka vattaa 
pohjoi empanakin, eikä niiden e iintymi-
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nen tukimu kohtei a sikä li ole yllättä
vää. Tällai ia ovat harmaaleppä (A inus 
incana), raita (Sa lix caprea) , paat ama 
(Rhamnus frangula), riippahuurrepaju 
(Salix daphnoides ' Pendulifolia ), karta
nonruusu (Rosa cen flfolia) koristeome
napuulajike Malus ' Eieyi , helmiorapih
laja (Crataegus x mordenensis 'Toba '), 
verivaahtera (Acer platanoides ' Schwed
lerii ') sekä i abellansyreenit (Syringa 
Pre ton -ri teymät). Myö koko maassa 
harvinainen venäjänruu u on mene tynyt 
Perä einäjoella hyvin. 

Muutamat ain eteläi e ä Suome a 
ka vatettavik i opivat kasvit ovat lämpi
mien tai ien an io ta elviytyneet tutki
mu kohtei a toi tai ek i. äitä ovat ja
paninruusuk itteni herne ypre i (Cha
maecyparis pisifera) ruot inköynnö -
kuu ama koiranruu u ekä Rhododen
dron Catawbien e -ri teymä. 

Loppumietteitä lajisto ta 

Kokonai uutena laji to on miele täni mo
nipuolinen ja Perä einäjoelle hyvin opi
va. Monet perintei et kori teka it näyt
tävät onnek i äilyttävän uo ion a tule-

ai uude a. Myö uudet muotika vit 
ovat eudulla hy in mene tyviä. Kokeil u
ja tehdään mielenkiinnon takia myö tal
venaroilla lajeilla , mutta rni ääni tutuk-
j a ne ei ät ole ke kei e sä a ema a. 

Muutamia Perä einäjoella harv inaisia 
lajeja oitai iin miele täni hyvin ka vat
taa enemmänkin. moa yleinen puuvar
tinen köynnö ka i tutkimu kohtei ani 
on äleikkö illi iini (Parrhenocissus in
serta). iinpä e im . Pohjoi - uome a
kin h in mene t iä kiinankärhöä (Cie
matis tangutica) ja alppikärhöä (C. alpi
na) kannattai i ka attaa Perä einäjo lla 
n kyi tä enemmän. M ö punakoi o (So
lamtnl dulcamara) opii eudulle hyvin , 
mi tä on o oiruk ena Mörö en puutarhan 
huomiota herättä än kauni kö nnö . 

opeaka ui ia pajuja arvo tetaan Pe
rä einäjoella, mutta kaikki ei ät pidä pal
lomai i ta terijoen ala i ta. Ka uta al-
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taan hopeapajua mui stuttava, vihreälehti
nen kujapaju (Sa lix rubens) opi i reu
nu puuksi muiden paj uj en tavoin. 

Pakkasta ja lumen painoa hyvin kestä
vä vanha kori tepensas, hei iangervo 
(Physocarphus opulifolius), on e im. Ou
lussa tullut hilj atta in uudelleen uosituksi 
(Väre 1991 b). Hei iangervoa voitaisiin 
sen hyv ien ominai uuksien takia alkaa 
käyttää nykyistä enemmän myös Perä
seinäjoella. 

Tirrin uuden puutarhan kauni lehtinen 
sinikuusama-a idanne tuo vaihtelua pen-
a a italajistoon. Tutkimistani kol1tei ta 

vai n hautausmaalla kasvatenava sipe
rianvirpiangervo (Spiraea trilobata) on 
kauni ja matalakasvui suuten a an iosta 
käytännöllinen laji. 

Kiitokset 

Kiitän työni ohjaajaa apul. prof. Leena Hämer
Ahtia avustaja inno ravuudesra sekä ylipuurarhu
ri Penni Alankoa kirjallisuuden hankintaa koske
vi ta neuvoi ta . Suomen Biologian Seura Vana
molie kiito apurahan myöntämise tä. Kaikkia 
tutkimuksen teon yh teydessä tapaamiani ja haas
tattelemiani peräseinäjokelaisia kiitän tiedoi ta ja 
y tävälli en myönrei e tä suhtautumi e ta . 
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Dendrologian Seuran kotimaan matka 21 .-22.8 .1993 

Pentti Alanko 

Dendrologian Seuran kotimaan matka 
suuntautui tänä vuonna Etelä-Hämee
seen . Mukana oli 39 seuran jäsentä, joista 
osa osallistui retkeen omin kulkuneu
voin . Bussimme lähti Helsingistä Metsä
talolta kello kahdeksan lauantaiaamuna. 
Ensimmäinen pysähdys oli Toijalan ase
malla,josta poimimme mukaan o an mat
kalaisista. AJoitimme varsinaisen den
drologisen ohjelmamme LempääJän kir
kon vierestä, missä vaJokuvasimme ko
meita pilarikatajia (Jun.iperus communis 
' Suecica') ja kauniisti riippuvaok aista 
loimaankoivua (Betula pendula ' Crispa', 
kuva 1 ). Teimme Sampsa Aaltion johdol
la kävelyn Lempäälän keskustassa pääty
en LempääJän luontaiskylpylän rusaslaji
seen puistoon. Jo aikaisemmin rantatien 
varrella näimme mm . i oriippapajua (Sa
Lix 'Blanda'). Kylpylä oli lähestynyt eri 
lehdissä olleiden ilmoitusten avulla eri
tyisesti dendrologeja ("Huomio kaikki 
pyttyilevät dendrologit! Jos viikon kylpy
läloman aikana tunnistat viisikymmentä 
puistomme 60 puuvartisesta kasvista, 
saat yhden vuorokauden hoitoineen il
maiseksi!"). Päädy imme kuitenkin ennen 
pitkää lounaalle LempääJän kunnan 
omistamaan Hakkarin kartanoon, jo ta 
äJ!istyk ek emme löysimme myö den
drologiaa: peru teellisen luettelon kart
toineen kartanon puiston ka vei ta. Löy-
immejotain uuttakin: erään tunni tamat

toman lehmuksen nime i Leena Hämet
Ahti harvinaiseks i komealehmuk ek i 
(Tilia x flaccida), joka on amerikanJeh
muksen (T. american.a) ja i olehtileh
muksen (T. platyphyllos) risteymä. 

Lounaanjälkeen kiiruhdimme Sotaval
lan kartanoon, jos a dendrologiystä äm
me Samp a Aaltio perheineen otti meidät 
y täväJ!i e ti va taan (vaikka oli kiirei in 

Ku a 1. Loimaankoivu (Bemla pendula 'Cri pa ') 
Lempäälän kirkolla. - aJokuvat 1-3 Penrti 
Alanko 21. .1993. 

iljankorjuuaika). fhmettelimme hyvin 
mene tyneitä itkankuu ia (Picea sir
chensis), erbiankuu ia (P. omorika), jät
tiruijaa (Thuja plicata) ja monia muita 
harvinai ia ha upuita (ku at 2 ja 3). r
boretum on peru tettu uojai elle itään 
viettävälle rinteelle. jonka maaperä on 
hy in iljavaa. Kaikki puut ei ät olleet 
mene t neet htä h in. mm. dougla -
kuu ta (Pseudot uga men:ie ii) oli ai-

annut dougla kuu enkari te (Rhabdo
c/ine pseudotsu ae) niin oimakkaa ti, 
että o a pui ta oli pitän t poi taa. amp a 
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Ku at 2 ja 3. Samp a Aaltion arborerum Sotaval
las a. Serbiankuusi (Picea omorika) ja jänituija 
(Tiwja plicata) ovat menestyneet hyvin (yläku
va), amoin sirkankuusi (Picea sitchensis, kuva 

asemmalla). 

on kirjoittanut arboretumi taan Dendro
logian Seuran Tiedotuksiin (3/1984). Eh
kä oli i jo pian aika saada kuulla uusista 
kokemuksi ta ihan lehtemme palstoilla
kin. 

Matkamme jatkui Valkeakoskelle, 
mi ä kaupunginpuutarhuri ja mm. Tam
pereen ja Turun dendrologiaa ansiok
kaa ti elvittänyt Kari Järventau ta otti 
meidät y tävälli e ti vastaan uhraten 
o an lauantaita opastae aan meitä Val
keako keila. Tutustuimme aluksi kanava
pui toon (mm. neidonangervo, Spiraea x 
cinerea) ja iirryimme tehtaan entisen 
i ännöitsijän puutarhan (Furunäs) paikal
le. iellä näimme outoja aamia, jotka 
o oirraurui at hy in mene tyneik i puna-
aarnik i Fraxinus pennsylvanica). Vie

rei e tä, hieman poikkeava ta aarnesta 
otettiin näyte myöhempää tarkistu ta var
ten. Ennen iirtymistä yöpymi paik-



196 SORBIFOLIA 24(4) 1993 

Kuva 4. Rauhoitettu kynäjalava (Uimus lael•is) Sääksmäen Annilas a. - aiokuva Timo Louna 
21.8. 1993. 

kaamme Urjalan Urjalankylään poik.ke
simme katsomaan Sääksmäen AnniJan 
komeita rauhoitettu ja kynäjalavia ( Ulmus 
laevis, kuva 4). Iltakävelyn aikana löytyi 
Urjalankylältä erästä vanhaa ruusua, ve
näjänruusua (Rosa glabrifolia ) niin lähei
sen kotiseutumuseon kuin vanhan kou
lunkin pihamaan laidalta. 

Sunnuntain pääkohde oli uutajärven 
Tuulensuun arboretum, jossa sitten vie
timmekin koko aamupäivän. Tutustuim
me arboretumiin perinpohjin Timo Lou
nan ja Peter Tigerstedtin johdolla. Kuten 
aina dendrologien retkillä viriää vilka ta 
keskustelua, niin täälläkin käytiin hedel
mällistä mielipiteen vaihtoa alkaen lehti
kuusen systematiikasta päättyen puisto
metsien hoitoon. Perusteellinen tutustu
minen tähän hienoon arboretumiin oli 
vaivansa väärti. Missäpä meillä muualla 
voisi esimerkiksi päästä niin laajaan pal
samipihtametsään kuin täällä. Ihai limme 
mm. hienoa kontortamäntymet ää ja 
mahtavia lehtikuu ikoita. (Lehtemme lu-

kijat aavat tietoa arboretumista ja en 
ka veista Sorbifolian iime numerossa 
(3/1993) ollee ta Timo Lounan kirjoituk-
e ta.) Myö arboretumin ke kellä oleva 

niittyaukio herätti iha tusta matkai lijoi -
sa. Sitä on pidetty avoimena niittämällä. 

Paluumatkalla ehdimme vielä pistäy
tyä Hattulan Sattu lan Perkiö sä saarni 
lehdo a johon olimme aikai emmin tu
tu tuneet-niin liikennereittien varrella 
kuin e ijai eekin- vain Sorbifo lia a 
olleen Pertti otilan kirjoituk en peru -
teella (4/1988). Ehdimme myö pi täytyä 
Hämeenlinnan ulangolla rutu tuma a 
uuteen dendrologi een luontopolkuun 
(k . Sorbifolia 2/1993), jonne haluamme 
palata uude taan paremmalla ajaJia. Ret
kemme järje te! i tä a ta i ja matkaa 
jänte ä ti Juot a i Timo Louna - aik
kei bu in mikrofoni toiminutkaan. Hä
nelle kiitok et h injärje tety tä ke äret
ke tä. Ja kiito myö o anottajille illä 
ilman heitähän ei näitä kiintoi ia matkoja 
oitai i järje tää! 
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Eräiden Espoon pihojen puuvarti 1 ta kasveista 

JUri Elliku ja Heldur Sander 

Elliku, J. & Sander, H. 1993: Eräiden E poon pihojen puuvartisistakasveista (Woody 
plants in some garden in Espoo, south Finland) - Sorbifolia 24(4): 197-201 . 

According to observations made in the beginning of June 1992, 226 woody omamental 
pirun species and cultivar were reponed from the gardens of Espoo. These 226 taxa 
fa ll into 78 genera and 33 fan1ilie , runong which the conifer are repre ented in 4 7 
taxa (21 %) from 12 genera. Of the e 226taxa 134 are pecie and 92 are cultivar, 
hybrids, sub pecie , varietie and formae. Of 15 garden inve rigated 6 contain 27- 52 
taxa. The riche t one i the garden of . Wannas (14 ahverotie) where 106 taXa of 
woody plants are regi tered. The rare t recorded taxa are following: Abies koreana , 
Microbiota decussata , Tlwja plicata , Thujopsis do/abrata , Tsuga canadensis, Cerci
diphyllum japonicwn , Comus mas, Juglans cinerea , Pterocarya pterocarpa. 

Jiiri Elliku and Heldur Sander, Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinna Botaanikaaed, 
K/oosu·imetsa tee 52, EE00/9 Tallinn, Esronia. 

E poon Omakotiyhdi ty ten Ke ku jär
je tö r.y. oli kut unut meidät parik i vii
kok i vuonna 1991 laatimaan luetteloa 
kaupungin omakotipuutarhojen puuvarti-
i ta kori teka ve i ta. Matka e i tuolloin 

toteutunut, mutta euraavan vuoden ke ä
kuun alu a meillä oli Suomen matkam
me yhteyde ä tilai uu kiertää tutkima -
a myö Espoon pihoja, tosin vain parin 

päivän ajan. 
15 tutkimaamme pihaa sijait ivat pää-

o in Laak olahde a illä alueen hu i
layhdi tyk en hi toriikki oli tekeillä, ja 
oppaamme Heikki Wuorenrinne halu i 
täydentää hi toriikin luonto-a aa elvi
tyk ellä Laak olahden pihojen kori te
ka ei ta. Joitakin pihoja tutkimme ih
ti illan, eilimäen ja Kilon alueilla. 

Kier imme Laak olahtea joka puolelta 
ja alit imme kiinroi immat pihat tutkit
tavik emme. Muualla tarka telumme oli 
attumanvarai ta. Wuorenrinreen kerto

man mukaan Etelä-E poon kaupunkimai-
ella alueella on vielä jäljellä toi takym

mentä anhaa pientaloaluetta, joi ta 
Laak olahti on erä laajimmi ta . Tarka -
telun ulkopuolelle olemme jäuäneet he-

delmäpuiden (Malus) ja marjapensaiden 
(Ribes) iljelylajikkeet ekä vielä tuol
loin kukanomina olleet puuvartiset kär
höt (Ciematis) , hanhikit (Potentilla), ruu-
ut (Rosa), yreenit (Syringa) ja alppi

ruu ut (Rhododendron). Jotkut alppi
ruu ulajikkeet merkittiin to in mui tiin 
paikalla olleiden nimilappujen mukaan. 
Suuri osa Suomen luonnonvaraisista la
jei ta on jätetty poi . Mukaan on otettu 

ain ne lajit jotka joko ilmei e ti ovat 
ka aneet iljeltyinä taijoiden alkuperäi
jä e iintymiä on hoidettu tai uosittu. 

Tak onien tieteelli et nimet ovat seu
raa ien teo ten mukai et: Elliku ym . 
( 1990) Encke ym. (1984), KrU mann 
( 19 3), Hämet-Ahti ym . ( 1992) ja Rehder 
( 1949). Suomenkieli ten nimien peru ta
na olemme käyttäneet teok ia Hämet-Ah
ti m. ( 1992) PalmenjaAlanko ( 1983) 
ekä Kallio ja Rou i ( 1970-1981). (Kir

joiuajien käyttämä nimi tö poikkeaa jon
kin erran meillä torutu ta. Lajimäärityk
iä ei ole oitu tarki taa näyttein, joita 

eräi tä, erit i e ti harvinai emmista tak
onei ta oli i kyllä kai atru määrityk en 
armi tami ek i.- Toim. huom .) 
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LuetteJoimme kaikkiaan 226 tak onia 
puuvartisia ka veja, jotka kuuluvat 78 
ukuun ja 33 heimoon (taulukko 1 ). Tä tä 

226 taksonin määrästä on 47 havupuita 
12 suvusta. Var inaisia lajeja on 134, 
joista havupuulajeja on 23. Loput 92 tak
sorua ovat risteymiä, alalajeja, viljelyla
jikkeita, muunnoksia ja muotoja. 

Mitkä olivat itten kaikkein run a laji
siromat puutarhat? Valitsimme seuraavat 
eitsemän puutarhaa (taksonien lukumää

rä sulkeissa): ihti illan eudulta ihti
mäentie 9 (27), Laaksolahdesta Latvatie 
12 (42), Oksatie 6 (33), Runkotie 6 (32), 
Tapiontie 24 (30), Vahverotie lA (52) ja 
Vahverotie 14 (106). äi tä puutarhoi ta 
löytyi kaikkiaan 189 eri taksonia. Laji
runsauden helmenä on viimemainittu n
to Wannaksen puutarha (Vahverotie 14). 
Tätä 30 vuoden ikäistä puutarhaa voi pi
tää todella ylpeyden aiheena Espoo a. 

Kiintoisimpia taksoneja Wannak en 
puutarhas a ovat mm. koreanpihta (Abies 
koreana), kynäkatajan viljelylajike (Ju
niperus virginiana 'Sky Rocket ), loi
maankoivu (Betula pendula 'Cri pa') 
katsura (Cercidiphyllumjaponicum), pu
namarjakanukka (Camus mas), 12-metri
nen amerikanjalopähkinä (Juglans cine
rea), rautatienomenapuu (Malus 'Hy in
giensi '), kauka iansiipipähkinä (Prero
carya pterocarpa) ja seppelvarpulajike 
(Stephanandra incisa 'Cri pa '). 

Tievar ilta merkit imme mui tiin li
säk i muutamia huomattavia puuvarti ia 
ka veja kuten piikkiaralian (Aralia eta
ta), ulkatuhkapen aan (Cotoneaster ho
rizontalis) sekä uikerotuhkapen aan il
jelymuodon (C. dommeri Major') Hir i
polunjaJuuritien ri steyk e tä Laak olah
de a. SeiJimäen alueella Seilimäen ja 
Seilinkaaren kulmauk e a ka vaa taa 
purppuratuomi (Prunus padus 'Co lora
ta'). 

Lyhyt kevätmatkamme E poo een oli 
iten var in antoi a ja kiinno ta a. en 

aikana kävi eivä ti ilmi Laak olahden 
vanhan pientaloalueen pihojen laji ali
koiman monipuoli uu . Tote imme, että 
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kyllä uomalai illakin dendrologeilla 
riittää työkenttää vaikkapa vain muiden 
iäkkäiden ja perintei ten omakotialuei
den tutkimi e a E poo a. Puuvarti ia 
kori teka vitak oneja aattaa täältä hy-

inkin löyt ä Ii kahden ja puolen adan 
kunhan aikaa riittää kiertämi een. 

Kiitokset 

Kirjoittajat kiittävät mukavasta kevätretkestä ja 
E poon hyvä tä tuntemuk e ta Espoon kaupun
ki uunnineluke kuk en luonnontutkijaa Heikki 
Wuorenrinnettä. 
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Taulukko 1. Luenelo Espoossa kesäkuussa 1992 muistiinmerkiryi tä puuvartisista taksoneista . 

Table 1. ll1e list of woody plant taxa in the srudied localities in Espoo town. 

Löytöpaikat 1 Localities: 1 = Hir ipolun ja Juurit ien ri tey 1 crossing of Hirsipolku and Juuri tie, 2 = 
Kiiltokalliontie 27 ja 28, 3 = Kiiltokalliontie 40, 4 = Lallimie 33, 5 = Latvatie 5, 6 = Latvatie 7, 7 = 
Latvatie 12, 8 = Man.kkaantie 22, 9 = ihtimäentie9, 10 = ihtimäentie 11 , 11 = Oksatie 6, 12 = Pomitie 
45, 13 = Runkotie 6, 14 = Seilimäen ja Seilinkaaren kulmau 1 comer of Seilimäki and Seilinkaari, 15 
= Tapiontie 18, 16 = Tapiontie 23, 17 = Tapiontie 24, 18 = Tapiontie 25, 19 = Tapiontie 27, 20 = 
Valwerotie 1 A, 21 = Valwerotie 14, 22 = löytöpaikkaa ei ole merkitty erikseen 1 no locality given. 

Pinaceae 
Abies bo/samea, palsamipihta 10 
A. balsamea xfraseri, vermontinpihta 10 
A . concolor, harmaapihta II , 2 1 
A. lasiocarpa 'Argentea', lännenpihta 21 
A. koreana, koreanpihta 21 
A. sibirica, iperianpihta 9, 20 
Pseudorsuga men:iesii, dougla kuusi 13, 21 
Tsuga canadensis, kanadanhemlokki 20 
Picea abies, met äkuusi 7, 15, 17, 18, 20 
P. abies ' Procumbens', laakakuu i 7, 21 
P. g/auca 'Conica', kartiovalkokuusi 7, II , 2 1 
P. omorika, serbiankuusi II , 17,2 1 
P. omorika ' Pendula' 2 1 
P.pungens, okakuusi 7,9 
P.ptmgens 'Giauca', hopeakuu i 7, 9, 21 
Larix decidua, euroopan lehtikuusi 18, 21 
L. sibirica, iperianlehtikuusi 2 1 
Larix sp. (ei käpyjä) 13 
?Pinus cembra ubsp. sibirica, iperian-

embra 7, 20 
P. mugo, vuorimänty II , 18 
P. mugo ubsp. mugo f. app/anara 13 
P. mugo ub p. mugo x ubsp. uncinata f. rotun

dara, penaalppimänty 7, 10, 17,20 
P. strobus, trobusmänty 22 
P. sy/vesrris, met ämänty 10, 13, 15, 16, 20,21 

Cupre aceae 
Jtmiperus Chinen i -hybr. ' Pfitzeriana', tarha-

kataja 7 
J. communis, kotikataja 7, 9, 10, 13, 16,20 
J . communis ub p. a/pina, lapinkataja 7 
J. communis ' Hibemica' , irlanninkataja 21 
J. communis 'Suecica ', piiarikataja 12, 15,21 
J. hori:omalis, laakakataja 5 
J. sabina Tamari cifolia' , rohtokataja 7, 21 
J. squamara 'Meyeri', inikataja 9 
J. virginiana 'Sky Rocket', kynäkataja 17, 18, 

21 
Tlwja occidenralis, kanadantuija 7, 9 
T. occidemalis 'Columna' , pilarituija 2 1 
T. occidenralis 'Cri tata ' 7 
T. occidentalis 'Lutea' 9 
T. occidemalis ' Recurva ana' 21 
T. plicara , jättiruija 6 
Tlwjopsis do/abrara hibatuija II 

Chamaecyparis /awsoniana , law onin-
ypre i 21 

C. pisifera Filifera ', hemesypressi II 
C. pisifera ' Piumo a', herne ypressi 7 
Microbiota decussata, tuivio 7 

Taxaceae 
Taxus baccara, eu.roopanmarjakuu i 4, II 
T. baccara 'Semperaurea' II 
T. cuspidara, japaninmarjakuusi 7, 13, 20, 21 
T. x media 'Harfieldii', kartiomarjakuu i II 

Ranunculaceae 
Clemaris macroperala II , 17 

Berberidaceae 
8 erberis rhunbergii, japaninhappomarja 4, 13, 

16,17,18,20 
8 . rhunbergii 'Arropurpurea' purppurahappo

marja 4 20, 21 
8 . vulgaris ruo tehappomarja 22 
8 . vulgaris 'Atropurpurea', verihappomarja 4, 

7 13, 15 17 21 
Malwnia aquifolium, mahonia 20, 21 

Cerciphyllaceae 
C ercidiphyllum japonicum, katsura 2 1 

Fagaceae 
Quercus robur metsätammi II , 13 1 5, 16, 

17,18,19,20 
Q. rubra , punatammi 22 

Betulaceae 
8 etu/a pendu/a, rauduskoivu 7, 13, 17, 18, 19, 

20, 21 
8 . pendula 'Cri pa ' , loimaankoivu 14 21 
8 . pendula 'Fastigiata' , kartiokoivu 22 
8 . pendu/a 'Tri ti ', riippakoivu 9 
8 . pendula ' Youngii ', kyynelkoivu 22 
Alnus glurinosa, tervaleppä 9 
A. incana harmaaleppä 20 
A. incana ' Laciniata ', ulk:aharmaaleppä 2 21 
Corylus a1·ellana, pähkinäpen as 15 17, 19, 21 
C. avellano 'Contorta' , peikonpähkinä II 
C. m·ellana ' Fuscorubra' punapähkinä 2 1 
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Ulmaceae 
Ulmus glabra, vuorijalava 2 1 

Juglandaceae 
Pterocarya pterocarpa, kaukasiansiipi

pähkinä 2 1 
Juglans cinerea, amerikanjalopähkin ä II , 2 1 

Salicaceae 
S. a/ba, valkopaju 17, 20, 2 1 
S. caprea, raita 17, 20,2 1 
S. caprea ' Pendula', riipparai ta II , 2 1 
S. daphnoides sub p. acutifo lia, huurrepaju 2 1 
S. fragilis 'Bullata' , terijoensalava 22 
S. /apponum, pohjanpaju 2 1 
S. pentandra, halava 2 1 
S. purpurea, punapaju 2 1 
S. viminalis, koripaj u 9 
Salix spp. 19,2 1 
Populus a/ba, hopeapoppeli 22 
P. laurifolia, laakeripoppeli 22 
P. suaveolens, tuoksupoppeli 18 
P. tremula, met ähaapa 13, 17,20 
P. tremula ' Erecta ', pylväshaapa 8 

T iliaceae 
Tilia cordata, metsälehmus II 
T. plaryphyllos, i o lehtilehmus 9 
T. x vulgaris, puistolehmus 22 

Buxaeae 
Bu.xtts sempervirens, puks ipuu 2 1 

T hymelaceae 
Daphne mezereum, näs iä 21 
D. mezereum 'A lbum ' 2 1 

Actinid iaceae 
Actinidia kolomikta, kii.nan laikku

köynnös 4, l l , 2 1 

E r icaceae 
Rhododendron 'Adriaan Ko ter' 7 
R. 'Apple Blossom ' 7 
R. Catawbiense-hybr. , puistoalppiruu u 4, 7, 

LI , 13, 15, 17, 20 
R. Catawbiense-hybr. 'Grand iflo rum ' 16, 1 
R. ' Hollandia' 22 
R. japonicum, japan inat alea 18 
R. korschyi 2 1 
R. ' ova Zembla' 22 
?R. mol/e, kiinanatsalea 7 
R. 'Per il' 16 
Callttna vulgaris, kanerva 13 
Vaccinium myrrillus, mustikka 7, 21 
V. vitis-idaea, puolukka 13 
Gaultheria procumbens, lamosalali 21 
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Ro aceae 
Sorbaria sorbifolia , viitapih laja-angervo 9 , 13 
Physocarpus opulifolius, lännenhe is iangervo 9 
Stephanandra incisa 'Crispa', seppelvarpu ll , 

2 1 
Spiraea 'Arguta , mors iu angervo 2 1 
S. Billiardii-hybr. , ru opajuangervo 17, 18, 2 1 
S. chamaedryfolia , idänvirpiangervo 13, 20,2 1 
S. 'Grefsheim ', norjanangervo 4, 7, 10, II , 13, 

15, 16 
S. japonica ' Amhony Waterer' 9 
S.japonica ' Froebelii ', ruu uangervo 7, 2 1 
S. japonica ' Little Princes ', keijuangervo 4, 20 
S. ' Margari tae', kreetanangervo 21 
S. x vanhouttei, kino angervo 13, 20 
Prwws avium, imeläkirsikka 4, 7 
P. cerasifera ' Atropurpurea', kir ikkaluumu 2 1 
P. cerasifera ar. dimricata, kir ikkaluumu 21 
P. cerasus, hapankir ikka 22 
P. domestica ubsp. domestica, luumupuu 22 
P. domesrica ub p. insititia kriikunapuu 22 
P. /aurocerasus ' Schipkaen i ', laakeri-

kir ikka 21 
P. padus, tuomi 21 
P. padus 'Colorata', purppuraruomi 14,2 1 
P. sargentii, ru okirsikka 21 
Rubus idaeus, vadelma 16,20 
R. odoraws ruok u atukka II , 2 1 
Porentillafruticosa pen a hanhikki 4, I I 16, 

17, 18, 20, 21 
Rosa alba 'lncamata', neidonruu u 20 
R. canina, koiranruusu 21 
R. 'Francoron', kirkonruu u 21 
R. glauca, punalehtiruusu 15 , l 
R. maja/is , metsäruu u _o, _ l 
R. multiflora, japaninköynnö ruu u 2 1 
R. pimpinellifolia ' Piena ', juhannu ruu u 11, 

16, 17, 18, 19,21 
R. rubiginosa. omenaruusu 21 
R. rugosa, kuntulehtiruu u 7, 10, 13, 20, 21 
Chaenomeles japonica, japaninruusukvitteni 21 
Ma/us domestica, tarhaomenapuu 22 
M . ' Ele i' , kori teomenapuulajike 9 
?M. ' Hy ingien i ', rautatienomenapuu 21 
M. xpurpurea -lajikkeita 13, 20,2 1 
M . ' Royal ty', kori teomenapuulajike 9 
Sorbusaucuparia, k01ipihlaja 7, 13, 16, 17, 

19, 20 
S. aucuparia ' Eduli ', makeapihlaja 22 
S. GIIC11paria ' Pendula', riippapihlaja 7, II, 2 1 
S. hybrida uomenpihlaja 9 20 
Aronia arbwifolia f. /eiocalyx, puna-aronia 22 
A. x prunifolia 'Fioribunda', kori tearonia 13, 

21 
Amelanchier a/nifo/ia . marjatuomipihlaja _l 
A. lamarckii, ru oruomipihlaja 13, 20,21 

. spicara i oruomipihlaja 20, _l 
Cotoneaster dammeri ' Major' , uikerotuhka-

pen 1 
C. hori:ontalis, ulkatuhkapen as l 
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C. inregerrimus, kalliotuhkapensas 9, 21 
C. lucidus, kiiltotuhkapensas 4, 10, 20,2 1 
Craraegus douglasii, mustarnarjaorapihlaja 9 
C. grayana, aitaorapih laja 10, 16, 18,2 1 
C. rhipidophylla, suippoliuskaora

pihlaja 22 

Hydrangeaceae 
Philade/plws coronarius, pihajasmike 22 
P. coronarius 'Aureus' 15 
P. pubescens, hovijasmike 7 
P. Virginalis-hybr., karneliajasmike 2 1 
Hydrangea anoma/a subsp. periolaris, köynnös-

hortensia 4, 7, II , 20, 21 
H. arborescens 'Grandiflora', pallo

hartensia 20, 2 1 
H. paniculara 'Grandiflora', syy honensia 7, 

15, 16, 18, 20, 2 1 

Grossulariaceae 
Ribes a/pinum, taikinamarja 22 
R. nigrum, mustaherukka 22 
R. rubrum , lännenpunaherukka 22 
R. uva-crispa, karviainen 22 

Cornaceae 
Comusa/ba, idänkanukka 13, 17,20 
C. alba ' Argenteomarginata ', laikkukirjo-

kanukka 11 , 21 
C. a/ba ' Flavi ramea', keltaoksakanukka 22 
C. alba 'Gouchaultii ', keltakirjokanukka II 
C. a/ba 'Spaethii ', keltakirjokanukka 13 
C. mas, punamarjakanukka 2 1 
C. sanguinea, mu tamarjakanukka 9 

Fabaceae 
Cyrisus scoparius, jänönvihma 9 
Chamaecyrisus rarisbonensis 21 
Genisra rincroria , pensasväriherne 2 1 
Labumum alpinum, kul tasade 3, II 
Caragana arborescens, si perianhemepen as 21 
C. arborescens ' Lorbergii' sulkahemepen as 21 
C. arborescens ' Pendula', riippahemepen as 13 
C.frurex, euroopanhemepen a 9 

Hippocastanaceae 
Aesculus hippocasranum, hevo ka tanja 11, 21 

ceraceae 
Acer rararicum ub p. ginnala , mongolian

vaahtera 20 
A. rararicum ub p. rararicum, tataari

vaahtera 17, 20, 21 
A. palmarum 'Arropurpureum ', japaninveri

aahtera 2 1 
A. plaranoides, met ävaahtera II , 17, 19, 20, 21 
A. plaranoides ' Faa sen Black ', hurme

aahtera 9, 10, 15,20 
A.p/aranoides 'Schwedleri' , verivaahtera 15 
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Anacardiaceae 
Corinus coggygria 'Royal Purple', peruukk:i 

pensa 2 1 

Araliaceae 
Ara/ia elara, piikk:iaralia 1, 2 

Celas traceae 
Euonymus nanus, kääpiösorvarinpensas 17 
Ce/asrrus orbiwlarus, japaninkelasköynnös 4, 

11 , 12, 13 20,2 1 

Elaeagnaceae 
Hippophae rhamnoides, rymi 18 
Elaeagnus commurara, hopeapensas 17, 21 

itaceae 
Parrhenocissus quinquefolia, imukärhivilli 

viini 7, 11 , 13, 15, 18,20 
P. quinquefolia 'Engelmannii ' 4, II 

Apocynaceae 
\Iinea minor, pikkuraivio 7, 17, 20 

Oleaceae 
Fra.xinus exce/sior lehtosaami 17 
Forsyrhia europaea, euroopanonnenpensas 2 1 
F. x imermedia ' Densiflora', komeaonnen

pensas II 
F. x imermedia 'Spectabili ' loisto-onnen-

pensas 9 
Syringa x chinensis, kiinansyreeni 20 
S.josikaea unkarinsyreeni 4, 7, 13, 17, 18,20 
S. komarowii 21 
S. rericulara, liku teri yreeni 7 
S. vulgaris pihasyreeni 7, 13, 15, 16, 17, 19, 

20 21 

Solanaceae 
Solanum dulcamara, punakoiso 2, 4 

aprifoliaceae 
Sambucus racemosa, terrru elja II , 17 , 21 
\libumum /omana, villaheisi 9, 2 1 
\1. opu/us, koiranhei i 21 

. opulus Ro eum', lumipalloheisi 22 
Symphoricarpos albus var. laevigarus, lumi-

marja 16, 18,20 2 1 
Kolkwirsia amabilis, kellokuu ama 20, 2 1 
Weigela E a Rathke', tarhakotakuu arna 21 
Lonicera caeru/ea, iniJ...-uusama 20 
L. caprifoliwn, ruoksuköynnö kuu ama 4, 13, 

17 
L. rararica, ru okuu arna 22 
L. rararica Hack' Red' 17, 20, 21 
?L. x rellmanniana kuhaköynnö kuu ama 20 

teraceae 
Arremisia abroranum aaprortimaruna 21 
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