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Dendrologian Seura 25 vuotta 

Dendrologian Seura täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Se ei ole paljon 
tieteelliselle seuralle, sillä perinteisiin tieteelli siin seuroihin verrattuna 
Dendrologian Seura on nuori . Mutta 25 vuotta on toimintana niin paljon, 
että se riittää osoittamaan Seuran luonteen ja sen tarpeellisuuden . 

Toiminnan laajuus, vireys, monipuolisuus sekä se, että Seuran jäsen
määrä on varsin huomattava, osoittaa, että Seura on löytänyt paikkansa 
niin tieteellisten seurojen kuin muidenkin järjestöjen joukossa. 

On ilmeistä, että Seuran perustaneiden ihmisten ajatus dendrologian 
monitieteelli syyde tä j a monialaisuudesta oli kaukonäköinen. Seura on 
kyennyt kokoamaan eri alojen ihmisiä yhdistävän teeman ympärille. 
Samalla Seuran piiriin on tullut myös hyvin monenlai ia ihmisiä. Tämä 
on tuottanut laaja-alaista toimintaa. Se on saavutu maailmassa, jossa 
liian usein muodo tetaan yhden asian kuppikuntia. 

Täten dendrologia näennäisestä kapea-alai uude taan huolimatta on 
vaki intunut tarkoittamaan monipuolista ynteesiä kasv itaksonomian, 
ekologian, eliömaantieteen, puutarhatieteen, metsäbiologian, viherra
kentamisen, maisemansuunnittelun ja biotooppien hoidon yms. leik
kauksena, missä puut ja puuvartiset kasvit ovat yhdistävä tekijä. 

Vaikka Seuran toiminta-alue on hahmottunut, puiden ja pensaiden 
harrastaminen on vieläki n enemmän eikkailua kuin tiedettä. Tämä siksi, 
että tiedämme mone ta as iasta aivan liian vähän. Seuralla on siis vielä 
paljon tehtävää. Sen on pidettävä dendrologia a eikkailun viehäty j a 
amalla sen on kehitettävä dendrologi ta tiedettä. 

Lähivuosina ja lähi vuosikymmeninä Seuralla on sii s selvä tehtävä 
edistää dendrologista tutkimusraja tiedon tuottamista. Tälle antaa suuren 
yhteiskunnalli sen ja valtioiden rajat ylittä än ei voitteen huoli maapal
lon bio logisen monipuolisuuden äilyttämisestä. Dendrologisen tiedon 
on kannettava osan a tästä työstä. 

Seuran on tuettava dendrologisiin aiheisiin perehtyviä opiskelijoita. 
Seuran on myö huolehdittava että yliopi toi sa ja ammatillisissa oppi
laitoksissa on dendrologeja opettajina, ja että dendrologeja on tutkijo ina 
eri tutkimuslaitoksis a. Seuraa on kuulta a dendrologiaa sivuavien asi
oiden valmi telus a valtionhallinno sa. Li äk i Seuran on kehitettävä 
it eään dendrologi en kirjallisuuden julkai ijana. 

Lu ulen, että Seuralla on kaikki mahdolli uudet uoriutua tästä tehtä
västä. Edellytyk enä vai n on se, että Seuraa vetää monipuolinen ja vi reä 
joukko ihmi iä. 

Tapio Lindholm 
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Vuoden puu 1994 
Juhlavuoden 1994 puusta, kotipihlajasta 
(Sorbus aucuparia) on julkaistu Mruja 
Koistisen suunnittelema ja piirtämäjulis
te (koko 59 x 42 cm, pohjaväri punerta
va) . Julisteen teksti n on kirjoittanut Pentti 
Alanko. Julistevastaavana on toiminut 
Heikki Kiuru. Kaikille heille kiitokset. 

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 saarni (Fra.x:inus 
excelsior), 1989 suomenpihlaja (Sorbus 

hybrida) , 1990 raita (Salix caprea), 1991 
tuomi (Prunus padus), 1992 harmaaleppä 
(Alnus incana), 1993 marjakuu i (Taxus 
baccata) ja 1994 kotipihlaja. Kahdesta 
ensimmäisestä Vuoden puusta, metsäleh
muksesta (1977) ja tervalepästä ( 1978), 
ei ole tehty julistetta. Julistesarja on näyt
tävä ja yhtenäinen ja sopii hyvin mm. 
julkisten rakennusten , koulujen ja eri lai
tosten seinille. 

Juli teen hinta on 20 mk. Kymmenen 
julisteen arja maksaa 180 mk ja viiden 
sarja 90 mk. Mänty- ja vaahterajuli teet 
on myyty loppuun euran julkai uvaras
to ta, muita juli teita voi tilata Martti 
Koposelta, Jyrängöntie 2, 00550 Helsin
ki. -Risto Murto 

* * * 

Pihlajaseminaari ja Helsingin 
retkeily syyskuussa 

Dendrologian Seura järjestää 25-vuotisjuhlavuoden merkeissä 
pihlajaseminaarin ja retkeilyn. 

PIHLAJASEMINAARI 23.9.1994 Säätytalolla Helsingissä on kokopäiväinen ja siinä 
käsitellään pihlajaa laajasti ja monitieteisesti. mm. taksonomian. ekologian. 

maisema-arkkitehtuurin . viherrakentamisen. metsien monikäytön. puuaineksen 
ja marjojen hyödyntämisen. kansatieteen ja taiteen näkökulmista. 

Seminaarin jälkeen järjestetään ohjelmalliset ILLALLISET. 

KOTIMAAN RETKEILY järjestetään Helsingin seudun puistoihin. puutarhoihin ja 
arboretumeihin 24.-25.9.1994. 

Tapahtumista tarkemmin Sorbifoliassa 2/1 994. 
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VUODEN PUU 1994 

PIHLAJA 
RÖNN 

(Sorbus aucuparia) 
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Proceedings of the 
90th Anniversary Jubilee Symposium of 

Mustila Arboretum 

Mustila Arboreturn as a centre for 
introducing and breeding shrubs and trees 

CO TE TS: 

SESSIO 

HAGMAN, M.: Plant introductions into arboreta in the20th century. 
JANUSKEVICIUS, L.: The results of the introduction and acclimatization of arboreus 
plants in the botanical gardens and dendrariums of Lithuania. 
CINOVSKIS, R.: Latvian academy of sciences. 
TAMM, H.: Introduction of w.oody plants into Tallinn Botanic Garden. 
ALDEN, B.: The arboretum at the Göteborg Botanical Garden. 
DA Y, J.: Nursery production systems and the American nursery indu try. 

SESSIO 2 

JUNTTILA, 0 .: Determinig frost hardiness in woody plant . 
HÄMET-AHTI, L.: The geobotanical statu ofFinland- Arboretum Mustila in the 
global scale. 
BENEDIKZ, TH.: Exotic tree species on Iceland. 
TIGERSTEDT, P.M.A.: Selection for wide tolerance in hrubs and trees. 

SESSIO 3 

PELLETT, H.: The arboretum as a living gene bank for breeding. 
UOSUKAJNEN, M.: Arboretum Mustila- a gene bank for Rhododendron breeding. 
NEKRASOV, V. I. & SMJRNOV, I. A.: Genebank and eed bank for \ oody plant 
collections. 

SESSIO 4 

ROOK, D. & PAGE, C.: The importance of arboreta in the context of climate change. 
KOSKI, V.: Physiological and genetical adaptation to climatic change. 
LUUKKANEN, 0 .: Physiological re pori e of tropical trees to global warming. 
BEUKER, E.: The use of old provenance experiment in climatic change re earch. 

Mustilan arboretumjn 90-vuotisjuhlan kunniak i järje tettijn kan ainvälinen ympo io 
19.-21. elokuuta 1992 Moision kartano sa Elimäellä. Sympo io a pidetyt e itelmät 
on koottu 116-sivuiseksi julkaisuksi, jonka voi tilata alla ole a tao oittee ta myyn
nis ä myös Mustilan arboretumissa, mutta ei kirjakaupoi a!). Tilaarrunen käy käte
vimmin postikortilla, johon nimenne ja osoitteenne Ii äk i riittää ana ' Proceedings'. 
Julkaisun hinta 50 mk+ po tikulut mak etaan lähety tä euraavalla mak ulomakkeella 
pankkiin. 

Tilauk et osoitteella: Ka vibiologian !aito , Ka injalo tu tiede, PL 27 00014 
Helsingin yliopisto. 
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Marjakuusi (Taxus baccata) 

Carl-Adam Hreggström 

Hreggström, C.-A. 1994: Marjakuusi (Taxus baccata). (The yew (Taxus baccata).)
Sorbifo lia 25(1):7-19. 

The yew, Taxus baccata L. , a native tree in the Åland Islands, southwest ofthe Finnish 
main land, is portrayed. Its total area and distribution in the Åland Islands is outlined 
and its ecology described. Stands with many yew trees occur in spruce woods of the 
Alandian subtype of the Oxalis-Myrtillus site type, in grass-herb swamps and Alnus 
glutinosa stands. Occasionally, Taxus specimens can be found in former wooded 
meadows and Fraxinus-Corylus stand . The habitats of the yew in the Åland Islands 
are rich in calcium. Many of the accompanying vascu lar plant species are calcicolous. 
The largest yew tree grows in the island of Jungfruskär off Mariehamn . It was about 
8 m high with a girth of 149 cm in 1986. lts age wa estimated at 200-250 years. The 
toxicity and uses ofthe yew are dealt with. At the beginning of the20th century, Taxus 
baccata was heavily damaged by cutting fresh twigs for funeral wreaths. Therefore, 
the yew was protected in 1925 according to the first Alandian nature conservancy law . 
During the extremely cold winters of 1939-42 most of the yews in the Åland lslands 
were kiUed. Since then a vigorous regeneration, mainly by seed, has occurred. A new 
threat appeared from the 1970s onwards, as the introduced roe deer began to browse 
the yew trees, often ki ll ingall specimen less than 1.5 m. To protect the most important 
stands of Taxus baccata in Jungfruskär and adjacent islands, all roe deer encountered 
there were shot. 

Carl-Adam Ht:eggström, Helsingin yliopiston kasvitieteen laitos, Ekologian labora
toriot, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto. 

Marjakuusi eli euroopanmarjakuusi (Ta
xus baccata L.) on pensasmainen, mata
lakasvuinen, usein leveän kartiomainen, 
ainavihaota puu. Pensasmaisuu s korostuu 
moni- ja väärärunkoisissa yksilöissä (ku
va 1). Marjakuusen pääjuuri on syvälle 
maahan tunkeutuva. Pehmeähköt lehdet 
ovat 10-30 mm pitkiä ja 2-3 mm leveitä, 
neulasmaisia, tasasoukkia, litteähköjä, 
yläpuolelta hieman kuperia, uippoja ja 
lyhytota isia. Päältä kiiltävät lehdet ovat 
nuorina vaa lean vihreitä, mutta tummu
vat vanhetessaan. Alta ne ovat vaalean
tai joskus kellanvihreitä. iiden ikä on 
ke kimäärin 7-8 vuotta. Pystyok a a 
lehdet sijaitsevat selväs ti kierteisesti 
(lehtiasento tavalli e ti 5113), mutta vaa
kaoksas a ne ovat neäennäisesti kampa-

maisesti tai kaksirivisesti sivuille siirotta
via. Kasvu llisia lyhytversoja ei ole. Sil
musuomut ovat tylppiä ja litteäselkäisiä. 
(Lagerberg 1947, Hylander 1953, Jalas 
1958, Hora & Kallio 1980, Zoller 198 1, 
Cooper & Johnson 1984, Hämet-Ahti ym. 
1992.) 

Hede- ja ernikukat, j otka syntyvät ly
hytver oina edellisvuotisten lehtien han
koihin ijaitsevat eri yksi löissä. Joskus 
syntyy jokuneo emikukka hedepuuhun 
(Björkman 1958, Zoller 1981 ). Hede- ja 
ernipuiden suhde oli Björkmanin (1958) 
mukaan Ahvenanmaal la n. 3:2. Hedeku
kan tyvellä on muutama suojussuomu. 
Heteitä on 6-15. Heteen litteähkössä kil
pimäi e sä ponnessa on 5-9 riippu vaa 
pon ilokeroa. Vihreä sä emikukassa on 
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Kuva 1. Suuri ja monirunkoinen mrujakuusi. Run
gon tyvi on voimakkaasti uuneinen ja kuori hil
seilee. Yarjostuksen takia maa on melkein kasvi
ton marjakuusen a lla. ätö, Jungfruskär, 2.6. 
1969.- Valokuvat C.-A. Hreggström, ellei toisin 
mainita. 

Fig. 1. A large yew tree with several trunks in the 
is land of Jungfruskär, Nåtö, Lemland.- Photo
graphs C.-A. Hreggström, except Fig. 4. 

myö muutama suojussuomu ja yk i päät
teinen, py ty , paljas siemenaihe. Siemen
aiheen iitereiä tä pursuaa nestepisara, 
johon iitepöly tarttuu. (Lagerberg 1947, 
Hylander 1953, Zoller 1981.) 

Marjakuusi kukkii Ahvenanmaalla 
toukokuussa. Zollerin ( 1981 ) mukaan ku
kintansa marjakuusi aloittaa n. 20-vuoti
aana. Se on tuulipölytteinen. Hedelmöi
tymisen jälkeen siemenaihe j a samalla 
sen tyvellä oleva rengasmainen muodo -
tuma, iemenvaippa eli arillu , suurene
vat. Siemenen kypsyessä alk usyk yllä 
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sen tyvi on iemenvaipan ympäröimä. 
Suippo siemenen kärki pistää esii n sie
menvaipan kovera ta kärjestä. Kypsänä 
siemenvaippa on heiakanpunainen ja me
hevä. Se sisältää imelää, notkeata limaa. 
Kypsä siemen on kova, mustanruskea tai 
mustanvioletti ja n. 6-8 mm:n pituinen. 
(Lagerberg 1947 Hylander 1953, Björk
man 1958, Jala 1958, Hora & Kallio 
1980, Zoller 1981 , Hämet-Ahti ym. 
1992.) 

Marjakuusen kaarna on ileä, nuorena 
punaruskea ja anhempana harmaanrus
kea. Iän myötä e hilseilee lukuisten nii
nisyiden ansio ta. Puuaine on tiivistä, 
hieno yistä, ko aa ja ke tävää. Sen put
ki olujen einien kierrepak unnok et ja 
yk irivi et ydin äteet ovat luonteenomai
set. Sydänpuu on ruskea tai punaruskea, 
violetti in vivahtava, pintapuu sen sijaan 
vaalean keller ä. (Lagerberg 194 7, Hora 
& Kallio 1980, Zoller 1981 , Cooper & 
John on 1984.) 

Iän myötä ileähkö runko muuttuu yhä 
uurtei emmak i (vrt. Cooper & John on 
1984). Vanhat rungot ovatkin yväuurtei
et (ku a 1), poikkileikkauk e a epä-

säännöllisen tähtimäi et. Rungon tyvi ii
muista voi ka aa u ei ta ok ia, jotka hy
vin anhois a yk ilöi ä aattavat muo
dostaa valerungon lahonneen al1.'Uperäi
sen rungon ympärille (Zoller 1981, Pihl
ström 1993). 

Marjakuu i on diploidi ja en kromo
orniJuku on 2n = 24 (Hylander 1953, 

Zoller 1981 , Hämet-Ahti ym. 1986.) 
Marjakuu en uku Taxus poikkeaa ii

nä määrin mui ta havupui tamme, että e 
luetaan ekä omaan heimoon a Taxaceae 
että u ein myö omaan lahkoonsa Taxa
le , alaluokkaansa Taxidae ja jopa luok
kaan a Taxop ida (Zoller 198 1). Eroja 
muihin ha upuihin ovat mm. puun putki-
olujen einien kierrepak unnok et, pih

katiehyeiden puuttuminen niin puusta 
kuin neula i ta , puutuneen tukisoiukon 
puuttuminen neula i ta hedekukkien 
poikkeuk ellineo rakenne, käpyjen puut
tuminen, iemenvaippa ekä kak i irkka-
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Kuva 2. Mata lia, tiheitä, pensa mai ia marjakuusia kallioseinämän suojassa. Vasemmalla Korsön 
radiomajakan entinen navettarakennus. lltö, Kor ö, 16.6.1967. 

Fig. 2. Low, dense and bushy yews sheltered by a rock wall in Korsö, lltö, Lemland. 

lehteä. Kotimaisista havupu istamme 
marjakuu si on ainoa ve oja. Rungon ja 
oksien lepos ilmuista kasvaa hanaka ti 
uusia versoja, ja siksi marjakuusi sietää
kin leikkamista hyvin ( yman 1868) se
kä kohtuullista laiduntami sta. Kuitenkin 
li sääntyminen tapahtuu, kuten Björkman 
(1958) huomauttaa, lähinnä iemeni tä. 

imi Taxus on marjakuu en latinan
kielinen nimi , jota Cae ar en immäi senä 
käytti (Jala 1958, Lid 1985). Laj inimi 
haccata tarkoittaa marjovaa. 

Levinneisyys 

Marjakuusen sukuun kuuluu 7-10 etu
päässä pohjoisen pallonpuoli skon Iauh
kean vyöhykken laj ia (Zoller 198 1, Hul
ten & Frie 1986, Mabberley 1987). Li
säk i ukuun kuuluu muutama it enäjsty
nyt hybridi. Istutettuna kartiomarjakuusi 

(T. x media, T. baccata x cuspidata ) 
kasvaa maa samme melko laajalti (Hä
met-Ahti ym. 1992). 

Euroopanmarjakuusi on suvun ajnoa 
eurooppalajnen laji. Sen levinneisyys
al ue käsittää Euroopan merei set alueet. 
Manterei ia al ueita se karttaa j a kasvaa 
Etelä-Euroopa a enimmäkseen vuoris
toi a. Eteläraja kulkee Atla -vuori sto a 
Pohjois-Afrika a idä ä levinnei yys
alue ulottuu Krimin niemimaalle ja Kau
ka ian vuoristoon. (Meusel ym. 1965, 
Zoller 1981 , Hulten & Fries 1986.) 

Suomen neljäs tä luonnonvaraisesta ha
vupuulajista marjakuusi on harvinajsin. 
Sen Juontai et e iintymät rajo ittu vat Ah
venanmaan pohjois-, länsi- ja eteläos iin 
(Hjelt 1888, Palmgren 19 15, Björkman 
1958, Hulten 1971 ). Monet e iintymät 
kä ittävät vain yksittäj iä pikkupuita tai 
pen a mai ia yk ilöitä, mutta paikoi n, 
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Kuva 3. Tiheitä pensasmaisia 4-4.5 metrin kor
kuisia marjakuusia Nåtön Jungfruskäri sä, 2.6. 
1969. 

Fig. 3. A dense stand of yews in Jungfruskär, 
åtö, Lemland. The height of the trees is 4-4.5 

meters. 

kuten Getan Mattskär-rumisessä saares
sa, Hammarlandin Torpin ja Lemlannin 
Haddnä in kylien alueilla ja var inkin 
Lemlannin Nåtön kylän ns. Kor ön aa
ristos a marjakuusta on uurempinakin 
kasvu toina (kuvat 2-3). Suurehkoja ka -
vustoja on myös Föglön Jyddös ä ja 
Bänössä (Björkman 1958). 

Nåtön Jungfru kärin saare a on Ahve
nanmaan laajin ja runsaslukui in marja
kuusikasvusta (Palmgren 1915, 1943-44, 
Björkman 1958). Yli kolmen metrin pi
tuisia puita oli 1930-luvulla 200--300 
kappaletta (Palmgren 1943-44 ). Ahve
nanmaan maakunta osti Jungfruskärin 
vuonna L 93 L. Saari rauhoitettiin luon
nonsuojelualueek i vuonna 1943 ja vuon-
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na 1975 se yhdistettiin åtön luonnon
suojelualuee een (Kulves ·1980). 

Hjelt ( 1888) mainitsee myös epävar
moina pidettyjä kasvupaikkoja Kemiässä 
ja Lohjalla. Maijakuusta ei ole ittemrnin 
nähty näillä euduilla, joten nämä vanhat 
löytöpaikkatiedot lienevät virheellisiä. 
Euroopanmaijakuusta on harvoin vi lj el
ty; se mene tyy ain lounaisimma a 
osassa maatamme (Hämet-Ahti ym. 
1992). 

Marjakuu en itä- ja koilli raja määräy
tyy ilma totekijöiden, lähinnä pakka -
kestävyyden mukaan. Marjakuusen alue 
jää var in tarka ti tammikuun -4.5" läm
pökäyrän lämpimänunälle puolelle (Jala 
1958). Leudon 1920-luvulla alkaneen 
jak on jälkeen h enanmaan marjakuu
set vaurioitui at paha ti ankarien otatai
vien ( 1939-42) aikana. Björkmanin 
(1958) mukaan kaikki nuoret oimakas
kasvuiset puut ja useinunat taimet tuhou
tuivat åtön Jungfru käri ä. Vuonna 
1943 Björkman ( 1958) tutki 267 puuta. 

äistä 151 eli 56.2 % oli kuollut ja vain 
17 eli 6.7 % oli täy in auriotta. 

Ahvenanmaan maakuntahallituk en 
luonnon uojelu iranomai ten toime ta 
kuolleet yk ilöt hakattiin ja pinottiin ka
soihin. ämä ka at joi a oli jäljellä yl
lättä än tuoreen tuntui ta puuaine ta vie
lä 1960-luvulla poltettiin raivau ten yh
teydes ä L 970-lu un alu a. 

Ennätyk elli en kylmä tal i 1987 ei 
vahingoittanut maijakuu ia merkittä ä -
ti. Olen tulkinnut tämän iten että hallan
arin aine kuoli ota uo ina, ja jäljelle 
jääneet marjakuu et ietävät kovaakin 
pakka ta. 

Kasvupaikat 

Melkein kaikki ah enanmaalai et maija
kuu et ka a at ai an meren tuntuma a. 
Vain jokuneo k ilö löytyy kilometriä 
kauempaa merenranna ta. Luonteen
omai ia ka upaikkoja o at rehe ät kuu-
ivaltai et ah enanmaalai en käenkaali

mustikkaty pin Högnä 1966) met ät 
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lehtokorvet ja tervaleppälehdot Yksittäi
siä marjakuu ia tapaa myös enti illä leh
toniityillä (kuva 4) ja aarni-pähkinäleh
doi a. 

Marjakuusi on varjostusta parhaiten 
sietävä puulajimme. Se kasvaa hyvi n 
usein rantalehtojen ylälaidassa kuusten j a 
lehtipuiden alla. Kuu i (Picea abies) on
kin yleensä marjakuu sikasvustojen puus
ton valtalaji. Sen seurassa kasvaa useita 
lehtipuulajeja kuten rauduskoivua (Eetu
la pendula) ja hie koivua (B. pubescens), 
tervaleppää (A lnus glutinosa), tuomea 
(Prunus padus), orapaatsamaa (Rhamnus 
catharticus) ja aarnea (Fraxinus excel
sior). Pen aita on paikoin niukalti , pai
koin runsaa tikin. äistä voi mai nita seu
raavat laj it: pähkinäpensas ( Corylus avel
lana), nä iä (Daphne mezereum), musta
herukka (Ribes nigrum), taikinamarj a (R. 
alpinum), arjanruusu (Rosa dumalis), 
paat ama (Rhamnus frangula), koiran
hei i (Viburnum opulus) ja lehtokuusama 
(Lon.icera xylosteum). 

Kenttäkerroksen lajistossa on ekä 
kanga metsäka veja että lehto- ja uoka -
veja. Luonteenomaisia ovat mm . ketun
lieka (Huperzia selago), riidenlieko (Ly
copodium annotinum), sananjalka (Pteri
dium aquilinum), metsäalvejuuri (Dryo
pteris carthusiana), isoalvejuuri (D. ex
pansa) , etelänalvej uuri (D. dilatata) 
mu takonnanmarja (Actaea spicata), leh
toarho (Moehringia trinervia), puna-ai
lakki (Silene dioica), mu tikka (Vacci
nium myrtillus), ranta-aJpi (Lysimachia 
vulgaris), met ätähti (Trientalis europa
ea), me iangervo (Filipendula uimaria), 
ojakellukka (Geum rivale), veihoiehti 
(Circaea alpina), käenkaali (Oxalis ace
tosella), karhunputki (Angelica sylvest
ris), huopaohdake (Cirsiwn helenioides), 
jänön alaatti (Mycelis muralis), oikko
kak ikko (Listera ovata), keltalehdokki 
(Piatanthera chloran.tha), kelta ara ( Ca
rex flava), nuokkuhelmikkä (Melica nu
tans), koiran ehnä (Elymus caninus) 
heinäkaura (Arrhena therum elatius) ja 
met äJauha (Deschampsia flexuosa). 
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Pohjakerrok en muodostavat eri sam
malet, kuten soukkalehväsarnrnal (Mnium 
hornum), poimulehväsammaJ (Plagio
mnium undulatum), sulkasammal (Ptili
um crista-castrensis), metsäliekosammal 
(Rhytidiadelphus triquetrus), metsäker
ro sammal (Hylocomium splen.den.s) ja 
korpikarhunsammal (Polytrichum com
mune). 

Eklundin ( 1946) mukaan marjakuusi 
on kalkinvaatija Ahvenanmaalla. Lager
berg (1947) anoo marjakuusen kehitty-

Kuva 4. Pieni puumainen marjakuusi åtön Slät
kärin entisellä ve aniiryllä, saamien ja muiden 

lehtipuiden ea a. Varjoa ietävänä marjakuusi 
iihtyy varsin hyvin tiheis ä ryteiköi ä, mutta e 

menesryy a oimellakin paikalla. 3 1.8. 1975. -
aloku a Ee a Ha:gg tröm. 

Fig. 4. The hading effect of urrounding ashes 
doe not harm the yew in thi forrnerly wooded 
meadow in lätskär, tö, Lemland. - Photo
graph Ee a Ha:gg tröm. 
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vän parhaiten runsaskalkkisella alustalla 
ja Anderssonin (1987) mukaan marj akuu
si on kalkinsuosija Ruotsissa. Keski-Eu
roopa sa se kasvaa tuoreella, savespitoi
sella, emäksisellä, pääasiassa run askalk
kisella, kuohkealla mullasmaalla (Zoller 
1981 ). Oberdorferin (1983) mukaan 
maan reaktio on hapahko. Englannissa 
marjakuusen sanotaan kasvavan kalkki
ja liitua1ueilla (Martin 1965). 

Havaintojeni mukaan marjakuu i kas
vaa Ahvenanmaalla vain runsaskalkki
sella alustalla monen muun kalkin
suosijan tai jopa kalkinvaatijan seurassa. 
Nåtön- Jungfruskärin luonnonsuojelualu
een eräs osa-alue sijaitsee Eskskärin leh
tosaaressa. Siellä on pieni lehtoniitty (ve
saniitty ; Hregg tröm 1993), jonka laidoil
la kasvaa muutama marjakuusi. Itse niit
tyalueella kasvaa kymmeniä marjakuu
sen taimia, jotka jokavuotisen niiton yh
teydessä joutuvat viikatteen armoille. 
Mittasin tämän alueen maaperän pH-ar
voja (maa 1 tislattu vesi suhteessa 1 1 2.5) 
vv. 1966 ja 1971 , jolloin ne olivat mu1ta
maisessa humuksessa 6.5-7.1 ja mineraa
limaa sa 6.3-8.9. Maaperä oli ii s hyvin 
heikosti hapanta tai lievästi emäksistä. 

Esk kärin ve aniityllä kasvoi mm. ke
tonoidan1ukkoa (Bottychium lunaria), i
nivuokkoa (Hepatica nobilis), puna-ai-
1akkia (Silene dioica) , metsäorvokkia 
(Viola riviniana) , kevätesikkoa (Primula 
veris), ojakellukkaa (Geum rivale), met
säkmjenpolvea (Geranium sylvaticum), 
lehtotakiaista (Arctium nemorosum), nur
milaukkaa (Allium oleraceum), kirjopi
karililjaa (Fritillaria meleagris) , oikko
kaksikkoa (Listera avata), keltalehdok
kia (Platanthera chlorantha), eljakäm
mekkää (Dactylorhiza sambucina) ja kel
tasaraa ( Carex flava). Näistä keväte ik
ko, lehtotakiainen, nurmi1aukka, kirjopi
karili1ja, kämmekät j a keltasara ovat Ek-
1undin (1946) mukaan kalkkikasveja 
Lounai -Suomen aari stossa. 

Maljakuusen siemenet lev iä ät ilmei
sesti lähinnä lintujen mukana. Var inkin 
rastaat syövät siemenvaippoja iemeni-
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neen. Linnutjoko oksentavat tai ulostavat 
siemeniä vahingoittumanomi na. Olen 
nähnyt åtön Jungfruskäri ä syyskuun 
lopussa tai lokakuun alus a useita limai
sia ok en nus- ja ulostuspal loja , joi a oli 
yksi tai muutama maljakuusensiemen . 
Lievä happokylpy lintujen ruuansulatus
kanavassa kenties edistää siementen itä
mistä. Kirjalli uudessa mainitaan, että 
siemenet, tai ainakin pääosa niistä, itävät 
vasta toisena vuonna ( yman 1868, 
Björkman 1958, Zoller 1981). 

Marjakuusten koko 

Suomen suurimmat maljakuu et ka va
vat Lernlannin åtön aari tos a Jung
fruskäri ä ja Inre Kor ö ä. Björkman 
(1958) mainit ee talvella 1939-40 palel
tuneen puun Ö tra (= Inre) Korsö ä,jon
ka pituu silmä araisesti mi tattuna oli 
runsaat 8 m ja rungon läpimitta tyven 
läheltä 35 cm. Suurin elossa py ynyt puu 
kasvoi Jungfru kärissä . Vuonna 1954 en 
pituu oli 7.6 m, rungon halkaisija puolen 
metrin korkeudelta 40 cm ja ikä arviolta 
200 enintään 250 uotta (Björkman 
1958). Vuonna 1964 kävin ensimmäi en 
kerran Jungfru käris ä Maakuntahalli
tuk en illoi en rakennu kon ulentin 
Walter Daniel onin eura a. Hän näytti 
minulle tämän aman puun . Sen pituus 
vuonna 1986 oli n. 8 m, rungon ympärys
mitta 130 cm: n korkeudelta 149 cm (Kar
hu 1989) ja rungon halkai ija n. 47 cm. 

äin ollen puu on ka vanut pituutta muu
taman de imetrin ja pak uutta n. 7 cm 33 
vuode a. uotuinen pak uu ka u oli 
iten n. 2.1 mm . 

Toinen kooka puu ka oi n. l 0 metriä 
nyt elo a oleva ta uurimma ta puu ta. 
Sen pituu oli Björkmanin ( 1958) mu
kaan 6 m, kannon halkai ija 20-33 cm ja 
ikä n. 150 uotta . Björkmanin Hei inkiin 
toimittama rungon ty ikiekko on Hei in
gin yliopi ton met äekologian laitok en 
kokoelmi a. Siihen kiinnitety tä etike
ti tä käy ilmi, että puu oli 6.2 m pitkä, en 
halkai ija 1.3 metrin korkeudelta 33 cm 



SORBIFOLIA 25(1) 1994 

ja ikä n. 95 vuotta. Se paleltui kuoliaaksi 
talvella 1939-40. Kiekko on epäke ki
nen , tähtimäisesti uurteinenja soikeahko. 
Sen puuosan lyhin ja pisin halkai sija on 
23.5 ja 3 1.4 cm; n. 2-3 mm paksusta 
kuoresta on vain paikoin palasia jäljellä. 
Vuosilu toja on n. 95. Näin ollen puuosan 
keskipaksuuskasvu oli n. 2.5-3.3 mm 
vuodessa. 

Metsäekologian laitoksen kokoelmissa 
on myös toinen marjakuusen runkokiek
ko. Sen etikettitiedot ovat niukanlaiset: 
Ahvenanmaa 1932, kouluneuvos Saxen. 
Tämä kiekko on pyöreähkö; sen halkai
sijat ovat 18.6 ja 21.8 cm. Vuosilustoja 
sill ä on 142; sen puuosan keskipaksuus
ka vu olin. 1.3- 1.5 mm vuodessa. 

Etelämpänä marjakuusi kasvaa paljon 
kookaammaksi. Björkmanin ( 1958) mu
kaan Ruot in kookkain marjakuusi kas
voi Skoonessa. Sen pituus oli 9 m ja 
rungon ympärys 355 cm. Ruotsin pisim
mät marjakuuset ovat n. 12 metrin mittai
sia (Andersson 1987). Norja sa suurim
mat puut kasvavat puistopuina 15 metrin 
pituisiksi ja rungon ympäryk eltään kol
mimetrisiksi. Englannista mainitaan jopa 
20 metrin korkuisia puita (Cooper & 
Johnson 1984) joiden iän arvellaan ole
van yli 2 000 vuotta. Zollerin ( 198 1) mu
kaan kookkaimmat marjakuu et aavut
tavat Keski-Euroopassa n. 17 metrin pi
tuuden ja yli metrin runkohalkai ijan. 
Yksi runkoi ena puu aavuttaa korkein
taan 200-250 vuoden iän. Vanhimmat 
puut ovat uusien varovai ten iänmääri
ty ten mukaan enintään 650-700 vuoden 
ikäi iä. Zoller ( 1981 ) pitää uurempaa 
ikää epävarmana. 

Myrkyllisyys 

Kaikki marjakuu en o at iemenvaippaa 
lukuunottamatta ovat myrkylli iä . uoret 
lehdet ovat heiko ti , laka tuneet taa en 
erittäin myrkylli et. Marjakuu i on kaik
kein myrkylli in talvi aikaan (Cooper & 
John on 1984). 
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Maijakuusen mahla sisältää ärsyttävää 
haihtuvaa öljyä ja lehdet hi venen efedrii 
niäja taksifylliiniä,joka on sini happogly
kosidi. Muitakin aineita mainitaan, kuten 
muurahai shapon kaltaista ai netta ja taksi
katiin i-glykosidia. Kuitenkin varsinainen 
myrkkyvaikutus perustuu alkaloidiseok
seen, josta käytetään nimitystä taksiini. 
Alkaloidien nimissä on jonkin verran 
horjuvuutta: toi set käyttävät nimitystä 
taksiini I ja II, toiset taasen taksiini A, B 
ja C. Taksiini I (= taksiini B) on pääa1ka
loidi , jonka o uus on 40 % seoksesta. 
Koko taksiinipitoisuus nousee 0.16 %:iin 
lehtien tuore- ja 0.7(-2.0) %: iin kuivapai
no ta. (Stählin 1944, 1957, Clarke ym . 
1981 , Zoller 1981 , Alanko ym. 1982, 
Cooper & John son 1984, Frohne & Pfän
der 1984.) 

Myrkytysoireita ihmisessä ovat pa
hoin voi nti , oksentelu, voimakkaat vatsa
kivut ja ripuli. Aluksi hengitys ja pulssi 
kiihtyvät, mutta myöhemmin ilmenee 
pinnallista hengitystä, ydämen hidas
lyöntisyyttä ja rytmihäiriöitä ekä veren
paineen alenemista, minkä jälkeen seu
raa at liha heikkou ja tajuttamuu . Kuo
lema aiheutuu verenkierron pysähtymi-
e tä (Aianko ym. 1982 Cooper & John
on 1984, Frohne & Pfänder 1984). Jo 

roomalai et tunsivat marjakuusen myr
kyllisyyden (Frohne & Pfånder 1984). 
Ihminenjoutuu kuitenkin harvoin myrky
tyksen uhrik i, joskin lapset use in syövät 
iemenvaippoja iemenineen; itsemurhia 

on kuitenkin tehty (Frohne & Pfånder 
1984). Sak a a nainen kuoli v. 1975 syö
tyään 4-5 kouralli ta lehtiä (Cooper & 
John on 1984). 

M rkyry oireita eläimi sä ovat hui
mau , hengenahdistus suoliston limakai-
on tulehdu , äkillinen maksa-atrofia ja 

kouri tuk et (Stählin 1944, Cooper & 
John on 1984). Taksiini vaikuttaa pie
ninäkin annok ina ruumiin ilei iin lihas-
oluihin. ar inainen kuolemaan johtava 
aikuru on sydämen toiminnan hidastu

minen ja py ähtyminen (Ciarke ym. 
1981 ). Myrkky aikutu saattaa olla hy-
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vinkin nopea: vastakuolleilla lehmillä on 
ollut tuoreita marjakuusen oksia suussa 
(Stählin 1957, Clarke ym. 1981). 

Marjakuusen sanotaan olevan myrkyl
linen kaikille eläimille (Clarke ym. 
198 1). Myrkytystapauksia on todettu 
mm. hevosella, muulilla, lehmällä, lam
paalla, vuohella, metsäkauriilla, sialla, 
koiralla, jäniksellä, kanilla, kanalla, fa
saanilla, peltopyyllä, kyyhkyllä ja sorsal
la (S tählin 1944, 1957, Cooper & Johnson 
1984). Tiettyä tottumista on todettu mm. 
hevosilla ja lehmillä (Stählin 1944, 
1957). Kuitenkin lampaat voivat syödä 
huomattavia määriä marjakuusta vahin
goittumatta (Björkman 1958, Hreggström 
1990). Metsäkauris jopa herkuttelee mar
jakuusella (Klötzli 1965). Norjassa mar
jakuusen oksia on käytetty sekä lisä- että 
hätärehuna kotieläimille-silloin tällöin 
kohtalokkain seurauksin. Eräiden lähtei-
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denmukaan lehtevät oksat ovat kuitenkin 
jopa harmittomia ( ymari 1868, H0eg 
1976). Myös Cooper ja Johnson (1984) 
mainitsevat marjakuusta yötetyn eläi
mille. 

Tappava annos tuoreita lehteviä oksia 
on hevosella 100-200 g, nautakarjalla n. 
500 g, lampaalla 100-200 g, sialla 75 g, 
koiralla 30 g ja siipikarjalla 30 g (Clarke 
ym. 1981). 

Käyttö 

Marjal'llu i kuului kelttien tietäjien taika
kasveihin. Vaikka se ei ole perinteinen 
lääkekas i, itä on ilti käytetty mm. y
dämentykytyk eenja va ta-aineena käär
meenpuremiin ja raivotautiin (Cooper & 
John on 1984). Siihen tu kin marjakuusi 
kuitenkaan auttaa en enempää kuin 
muukaan lääkity . Viime aikoina marja-

Kuva 5. Metsäkauriin n. vuonna 1980 pahasti yömä, si ttemmin kuollut pen asmainen n. 1.7 m korkea 
marjakuusi. Harnmarland, Torp, 4.9.1 993. 

Fig. 5 . This yew died after being brow ed by the introduced roe deer in Torp. Harnmarland. 
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Kuva 6. lltön luontopolun varrella kasvava marjakuusi on aidattu, jona metsäkauriit eivät söisi sitä 
enää. Vain rungon tyvi ja alin oksa ovat elossa syönnin ja pakkastalven 1987 jälkeen. Kuollut latvaosa 
poistettiin aitauksen yhteydes ä. 12 .8.1993. 

Fig. 6. Some yews in the ätö nature reserve area in Lemland have been fenced to protect them from 
the roe deer. 

kuusesta on löydetty eräitä yöpää torju
via aineita, kuten taksolia kuoressa (Pih l
ström 1993, Ulfvens 1993). 

Perintei essä taloude sa marjakuusta 
on käytetty erilaisiin käyttöesineisiin 
esim . työkalujen varsiin ja jousiin (Zoller 
1981, Pihlström 1993). Syyskuussa 1991 
Etelä-Tiro1in Alpeilta löytyi n . jäämie , 
joka oli ollut jäätyneenä Similaun jääti
kössä n. 5 300 vuoden ajan. Miehen va
rustuk iin kuului mm. ihkauu i marja
kuusijoosija kuparikirve , jonka var i oli 
marjakuusta (Jaroff 1992). On jopa arvel
tu , että marjakuusi ehkä oli i tuotu Ah e
nanmaalle viikinkien jousitarpeik i (Ja
la 1958). Maijakuusi on kuitenkin Ah e
nanmaalla vanhempi; e kas oi ilmei en 
yleisenä n. 1 600-2 000 vuotta itten ii
loi ten merenlahtien (nykyi ten järvien) 

rantamets i sä ainakin Ahvenanmaan pää-
aaren koillisosissa (Sarmaja-Korjonen 

ym. 1991). Sittemmin marjakuusi onko
konaan hävinnyt tältä alueelta, todennä
köise ti ihmisen hävitettyä sen (Sarmaja
Korjonen ym. 1991 ; vrt. Hjelt 1888, 
Björkman 1958, H~eg 1976). 

Saaristolaiset käyttivät marjakuusen 
puuaine ta mm. verkonkäpy ihin ja han
kaimiinja sen taipui ia oksia purjerenkai-
iin ja rynnyrinvantei iin (Hjelt 1888, 

Björkman 1958, Kulves 1980, Pihlström 
1993). Li äk i lehteviä oksia taitettiin 
vientiin eppelen itomoihin Turkuun ja 
Hei inkiin ja ehkäpä myös Tukholmaan 
(Björkman 1958; vrt H~eg 1976). Oksien 
käyttö eppe1eisiin liittyy uskomukseen, 
että marjakuusi uojelee va inajan sielua 
(Pihl tröm 1993). Samasta syystä marja-
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kuusta on kaiketi istutettu suurin määrin 
Euroopan hautausmaille. 

Siemenvaippoja on syöty ma1jojen ta
paan (Björkman 1958, Cooper & Johnson 
1984). 

Linnreus ( 1745) mainitsee, että Smoo
lannissa marjakuusta keitettiin vedessä, 
minkä jälkeen uutetta käytettiin syyhyn 
hoitoon. Väisänen ja Heliövaara (1993) 
mainitsevat, että Sveitsissä valmistetaan 
marjakuusen versoista uutetta, jolla kar
kotetaan karjaa kiusaavia hyöntei iä . 

Gotlannin Gothemin pitäjästä Linnreus 
(1745) kertoo, miten asukkaat koristeli
vat talojensa sisäseiniä lattiatasosta aina 
katonrajaan marjakuusenoksilla (vrt. y
man 1868). Hän lisää, että jos Dioscori
des ja Plinius olisi kutsuttu taloihin, jois
sa oli marjakuusitapetit, he eivät oli i 
uskaltaneet nukkua tai syödä siellä, koska 
he uskoivat, että marjakuusen alla nukku
minen tai syöminen oli kohtalokasta. Täl
laiselle taikauskolle gotherniläiset vain 
nauroivat (vrt. Frohne & Pfänder 1984). 

Uhkatekijät ja marjakuusen tulevaisuus 

Koska marjakuusikasvustot olivat kärsi
neet pahoin oksien katkomisesta, tarve
puun otosta, laiduntamisesta ja hävittä
misestä, Ahvenanmaan viranomaiset rau
hoittivat marjakuusen Ahvenanmaan en
simmäisen luonnonsuojelulain nojalla 
vuonna 1925 (ÅFS 9/25, Palmgren 1943-
44). Tämän jälkeen marjakuusikasvustot 
elpyivät, osittain rauhoituksesta johtuen, 
osittain muuttuvan maankäytön ja aaris
tokylien väe tön vähenemisen takia. 

Ankarat pakkastalvet 1939-42 veroui
vat erittäin pahasti marjakuu ta (Björk
man 1958). Uusi elpymiskau i alkoi kui
tenkin kohta tämän jälkeen, ko ka jo 
1960-luvulla varsinkin nuoria marjakuu
sia oli hyvin run aasti Nåtön aaristo a 
ja muuallakin lajin vanhoilla ka vupai
koilla. Esimerkkinä voin mainita åtön 
Eskskärin saaren marjakuusikas uston 
kehityksen. Palmgren (1915) mainit ee 
että saaressa kasvoi vuos i adan alus a 
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Kuva 7. Lähe neljän metrin korkuinen puumai
nen maljakuu i, jonka alimmat oksat ovat met ä
kauriin yömiä. Aitauk e a kas i aa olla yön
niitä rauhassa. Tau talla oikealla aiemmin latvot
tuja aarnia 12 .. 1993. 

Fig. 7. A 4 meter ye' tree in a cage i afe from 
the roe deer. 

yk i 2.5 metrin korkuinen puu ja kolme 
nuorta tainta. Kun kä in aare a en im
mäi en kerran uonna 1964 tote in, että 
marjakuu ia oli k mmeniä. Saaren Iän i
pään n. 100 metrin pitui en ja 10-35 
metriä Ie eän e aniityn liepeillä ka aa 
tätä n k ä 11 puumai ta marjakuu ta , 
joi ta kookkaimmat o at n. 5 metrin kor
kui ia ekä Ii äk i lukemattomia pieniä 
taimia. 

Kun rauhoitettujen putkiloka ien 
luetteloa laajennettiin uo ina 1953 ja 
1984, marjakuu i äil tettiin rauhoitettu
jen jouko a ( FS 12/53, ÅF 2 /84, 
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Hreggström & Koistinen 1986). Uhan
a1aisuus1uokituksessa maijakuusi on sil
mälläpidettävä taantunut laji (Rassi ym. 
1992). 

Rauhoitusta on noudatettu melko hy
vin. Joitakin tairnia on viety luonnosta 
puutarhoihin ja muihin istutuksiin. Nåtön 
pääsaaressa eräs uudisasukasperhe poisti 
1970-luvun alussa muutamat "häiritsevät 
pikkukuuset" talonsa edestä tunnistamat
ta maijakuusta ja tietämättä, että se oli 
rauhoitettu. 

Vain aniharvat selkärangattomat eläi
met syövät marjakuusta (Väisänen & He
liövaara 1993). Tuhoja meillä ei ole to
dettu,ja käydessäni Jungfruskärin suuri s
sa marjakuusikasvustoissa on niiden ok
sien "puhtaus" herättänyt huomioni . Vain 
vähän jäkälää, tavallisimmin sorrnipaisu
karvetta (Hypogymnia physodes), kasvaa 
jonkun yksilön oksilla. Björkmanin 
(1958) mukaan myyrät söivät lumen pei
tossa olevista oksista kuoren ja jällen· 
myyrät kars ivat kaikki lehdet, mutta ne 
olivat kuivuneina maassa. Avattuja sie
menkuoria oli emipuiden all a (Björkman 
1958). 

Vaikka marjakuusi menestyiklo hyvin 
1960-luvulla, niin uusi uhka ilmaantui 
kun ihmisen vuodesta 1954 Ahvenan
maalle istuttama metsäkauris li sääntyi 
voimakkaasti. Muutamasta kymmenestä 
metsäkauriista kasvoi parin vuosikym
menen aikana metsästystä kestävä kanta, 
joka nykyisin käsittää arviolta 10 000-
15 000 eläintä. Metsäkauris, kuten myös 
valkohäntäpeura ja hirvi (Härnet-Ahti 
ym. 1992), on kovin perso marjakuu elle, 
ja moni kasvusto on pahasti yöty. Esi
merkiksi vuonna 1980 kaikki alle puolen
toista metrin mittaiset yksilöt oli koko
naan kaluttu Hammarlandin Torpin kylän 
eräässä lehtokorve sa (kuva 5). Vuonna 
1993 kaikki nämä puut olivat kuolleet; 
vain muutama kookkaampi puu, jonka 
lehtevät ok at sijaitsevat puoltatoi ta 
metriä korkeamalla, on jäänyt eloon. ru
denkin kaikki alimmat oksat ovat kuol
leet. 
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åtön paasaaren luonnonsuojelualu
een luontopolun varrella kasvaa kolme 
marjakuusta. Ensimmäisen metsäkauris 
sö i melkein paljaaksi, ja sen jälkeen pak
kastalvi 1987 turmeli puun. Vain rungon 
tyvi ja alin oksa jäivät eloon. Vesoja 
kasvaa nyt runsaasti varresta. Toisesta 
yksilöstä kauriit söivät vain alimmat ok
sat. ärnä kaksi marjakuusta on nykyään 
aidattu (kuvat 6-7). Kolmas puu on kak
simetrinen. Sen alimmat oksat on syöty, 
ja se riutuu pähkinäpensaikossa pienen 
latvatupsunsa varassa. 

Jotta Ahvenanmaan suurimmat ja ko
meimmat marjakuusikasvustot säilyisi
vät, vi ranomaiset antoivat 1980-luvulla 
kahteen otteeseen åtön kyläläisille teh
täväksi ampua kaikki metsäkauriit ns. 
Korsön saaristosta. Muutamalla kaade
tulla kauriilla oli pötsi täpösen täynnä 
tuoreita marjakuusen lehtiä ja oksia. Te
hometsästys on johtanut siihen, että Kors
ön saariston maijakuusikot ovat vain hy
vin lievästi vaurioituneet. Tulevaisuudes
sakin on marjakuusen suojelemiseksi jat
kettava metsäkauriin tehometsästystä. 
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Dendrologinen kirjallisuus 1993 

Pentti Alanko 

Alanko, P. 1994: Dendrologinen kirjallisuus 1993 (Dendrologicalliterarure published 
in Fi nland 1993). - Sorbifolia 25(1):20--30. 

This list summarizes the dendrological Literature published in Finland or by Finnish 
authors abroad during 1993. A list has been published since 1977. This list also 
mentions artich.:s covering some related subjects as nursery management, landscape 
architecture etc. 

Pentti Alanko, Korsutie 34, 00370 Helsinki. 

Luettelo edellisen vuoden aikana ilmes
tyneestä dendrologisesta ja alaan lähei
sesti liittyvästä kirjallisuudesta julkais
taan totuttuun tapaan. Luettelosta on py
ritty tekemään kattava, mutta täydellinen 
se ei varmastikaan ole. Niinpä luettelosta 
puuttuvat viime vuoden aikana julkaistut 
dendrologiset kirjoitukset pyydetään il
moittamaan toimitukselle, jotta ne voi
daan ottaa täydennyksinä mukaan seuraa
vaan koosteeseen. Varsinkin suomalais
ten kirjoittajien ulkomailla julkaistuista 
dendrologisista artikkeleista ja tutkimuk
sis ta kaivataan tietoja. Joidenkin julkai
sujen otsikko ei sellaisenaan paljasta kir
joituksen aihetta, minkä vuoksi tällöin on 
otsikon perään lisätty sisältöä valaiseva 
sana sulkeisiin ja kursivoituna. Lisäksi 
kaikissa otsikoissa kirjoitusta kuvaava 
ydinsana tai -sanat on kursivoitu, mikä 
auttanee nopeasti löytämään eri aihepii
reihin kuuluvia asioita. Toivottavasti 
luettelosta on hyötyä haettaessa tietoa eri
laisiin dendrologisiin kysymyksiin. Kii
tän kaikkia niitä, joilta olen saanut apua 
luettelon tekemisessä. Erityisesti kiitok
set ansaitsee kirjastonhoitaja Anna-Maija 
Mäkirinta, joka jälleen on avuliaasti tie
dottanut Oulun yliopistossa julkaistu ta 
alan kirjallisuudesta. 

Aaltonen, M.: Sääolojen vaikutus omenan (Malus 
x domesrica Borkh.) sadonmuodostukseen. 
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a pecial reference to abiotic tre s factors. 
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Hei inki. 

- Koristepuiden jaloswksen tarve ja mahdolli
uudet (The nece sity and po sibilitie for 

breeding omamental trees in Finland). Met
änjalo tu äätiö - Foundation for forest tree 

breeding 1992:20-25, 31-32. 
-Puiden ja pensaiden alla menestyvät kasvit. 

Puutarha 96(4):210-212. 
- Marjakuuset viherrakentami essa. Puutarha 

96(2):62-63. 
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- Joulupuut iljelyka veina. Puutarha 96( 12): 

658-659. 
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paria). Puutarha-kalenteri " 1994" 53:10--11. 
- iherpuita ja -pen aita 176: Japaninangervon 

(Spiraeajaponica) uu ia lajikkeita. Puutarha
Uuti et45(1):15. 
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Anon.: Siitepölyt tulivat taas. Allergia 23(2):39. 
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Odlingsförsök med Rhododendron på 
Brödtorp i Pojo 

Bo Knape 

Knape, B. 1994: Odlingsförsök med Rhododendron på Brödtorp i Pojo (Trials with 
Rhododendron at Brödtorp in Pojo). - Sorbifolia 25( 1 ):3 1-33. 

The author describes trial he made with Rhododendron specie and culti vars in the 
park of Brödtorp Manor in SW Finland (60.06' , 23.29' E). The plantings include 54 
species and 7 hybrids, but unfavourable weather conditions have proven disastrous 
for most of the plants. At present there are 2 1 taxa and 7 hybrid (culti vars) growing 
at Brödtorp. 

Bo Knape, Brödrorp, 10420 Skuru. 

För tio år edan gav jag en kort redogö
rel e över de Rhododendron-arter och 
hybrider vi lka jag mellan 1953- 1983 in
för kaffat som frö och dragit upp med 
bättre eller sämre re ultat och edan plan
terat ut i parken på Brödtorp i Pojo (Kna
pe 1984). Stör ta del en av fröet köpte 
från Kungliga Trädgårds äll kapet 
(RHS) i England. Ty värr förelåg inga 
närmare uppgifter om kördeår och ur
sprung (provenien ). 

1 denna artikel ger jag ett sammandrag 
av de a odlingsför ök, som innefattar 
ådder av 54 arter och 7 hybrider. Under 

de ena te l 0 åren har jag prövat 8 nya 
arter. Idag växer i parken i Brödtorp 
arter och 7 hybrider, om ock har blom
mat. 

Att bortfallet har vari t tort, trot an 
endel arter dde två år i rad, får väl tili 
en del kylla p, frö med d lig grobarhet. 
F1era arter har grott och kolat men ej 
överlevt den fö r ta eller de för ta intrar
na, vil ket kan bero på otjänlig väderlek 
eller fe l provenien . S var t. ex. v ren och 
för ommaren 1975 ytter t kall ( - 1 o· den 
29-30 maj). P bu kar och lö träd frö 

r kott och blad. Tili och med granarna 

år kott frö . Men tili vår tora g1ädje 
överlevde, om ändå delvi vårt skadade, 
Rhododendron albrechtii, R. luteum, R. 
schlippenbachii, R. brachycarpum ubsp. 
tigerstedtii och R. brachycarpum (var. 
roseum) amten av BengtSchalin år 1974 
erhållen R. Smirnowii-hybrid. De haralla 
repat ig Ie er äl och blommar årligen. 
De tre för tnämnda hör tili de första Rho
dodendron planteringar som jag gjorde år 
1953. 

År 1982 erhöll jag av Arno Kasvi , 
viiken deltagit i en expedition tili epal, 
en del frö bl.a. R. campanulatum, R. ant
hopogon amt R. arboreum. Tyvärr klara
de den i tnärnnda inre den för ta vintern 
utan dog. De t andra arterna har där
emot ur eck.lat väl, men har ej ännu 
blommat. 

r 1983 amlade jag en del pollen 
under en re a tili England. Med detta 
pollinerade jag bl.a. R. brachycarpum 
ub p. tigerstedtii, R. brachycarpum (var. 

roseum), R. ma.ximum och R. catawbien
se. Frön om erh llit a de a kor ningar 

dde åren 19 4 och kunde tili mjn 
glädje i lutet p april kola tili ett tort 
antal plantor. 
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Den 4 maj 1986 blommade R. dauri
cum för första gången och tre dagar sena
re var hela busken översållad av små röda 
blommor. Denna art har sedan alla år 
blommat och vuxit tili nära 2m höjd. Den 
är den tidigast blommande Rhododen
dron, men under vissa vårar har frosten 
tagit de första blomknopparna. Samma 
vår blommade R. aureum för första gång
en med gula vackra blommor, men trots 
att den växer och syns trivas, har den ej 
senare blommat. Fröet tili dessa två arter 
härstammar från Amur-området, insam
lat under Amur-expeditionen 1976 
(Luukkanen 1976-1977). 

1 mitten på maj 1986 planterades i 
parken R. campanulatum, två plantor av 
frö från Nepal 1982 samt tre plantor av 
frö från Kasmir 1982. Plantorna har ut
vecklats väl men har ännu inte blommat. 

Natten mellan den 9 och 10 januari 
1987 var ytterst kall (-36S) och kö1den 
höll i sig rätt länge. Som en följd därav 
visade det sej i maj att många arter och 
hybrider ej överlevat. Så har t.ex. samtli
ga plantor från Dendrologiska Sällska
pets resa tili Kina dött ut, liksom R. ca
lendulaceum, R. impeditum och ett antal 
egna korsningar bl.a. samtliga R. arbore
um -korsningar med polien från llima
laya. 

Våren och sommaren 1988 gällde det 
att kompletera tomrummen efter föregå
ende års förluster, samt utöka samlingen 
i parken med nya arter och hybrider, 
främst av egen produktion. 

Vid Allhelgonen, omkring den 1 no
vember sarnma år kom vintern med köld 
och snö. Hela november och december 
var kall men snöfattig. Efter jul slog väd
ret om och det ringa snötäcket smalt bort, 
så att åkrarna redan i januari och februari 
låg bara. 

Den 3 mars 1989 såddes i petriskålar 
det Rhododendron frön som insamlats 
under Dendrologiska Sällskapet exkur
sion till Hokkaido, bl.a. R. albrechtii, R. 
dauricum, R. aureum, R. brachycarpum 
(var. roseum) och R. kaempferi. 
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De enaste åren har gått mera i azale
omas teeken med korsningar och förök
ning av rena arter. 

Korsningar som erhållits 1983 genom 
pollinering med pollen från England och 
Skottland blommade 1992 för första 
gången. Tvenne lju gula, en tili fargen 
liknande en mogen aprikos (bild 1) samt 
en djupröd. 

1 juni 1993, 1ever ocb delvis blommar 
21 Rhododendron-taxa och ett antal p1an
tor främst av egna korsningar. De äldsta 
som har överlevat alla kalia vintrar och 
torra sornrar, froda och b1ommar är R. 
albrechtii, R. schlippenbachii och R. lu
teum. Alla de a såddes i mars 1953 med 
frö från Kungliga Trädgård sällskapet 
(RHS) i England. 

Den största g1ädjen och tillfred tällelse 
med denna hobby under 40 år har ovan
närnnda tre arter och de två gula och 
"aprikos-fargade", 'ever green' -bybri
dema gett åt rnig för att inte förglömma 
alla andra, både egoa och andra cultiva
rer. 

Huruvida de si tnärnnda inhemska 
hybridema sedan överlever kalla och snö
lösa vintrar återstår att se. De te tas nu 
bl.a. i Arboretum Mustila och Haga par
ken i Hei ingfor . 

Här viU jag tili lut uttala mitt tack tili 
framlidne stad trädgård mästare Bengt 
Schalin agrofor tmagister Marjatta Uo
ukainen samt profe or Peter Tiger tedt 

för den ägledning ocb uppmuntran jag 
har rönt under de gångna åren. 

Litteratur 

Knape, B. 1984: S dd- och odling för ök med 
Rhododendron i Brödtorp. - Sorbifolia 15 
(1):27-33. 

Luukkanen, 0. 1976-1977: Tutkimusmalkailija
na murinmaalla 1-1 . - Dendrologian Seu
ran Tiedotuksia 7:71-79, 99-113, :23-34, 
47-59. 



SORBIFOLIA 25(1) 1994 33 

Bild 1. En av mina favoriter är en lj u gul hybrid. Den har jag ästadskommit genom korsning av 
Rhododendron brachycarpwn sub p. tigerstedtii och R. wardii. Plantoma är tillsvidare bara 70 cm höga 
men har blommat redan två gånger. - Foto Melita Knape i maj 1993. 

Fig. 1. One my favori te is hybrid which 1 raised From a ero s between Rhododendron brachyc01pum 
subsp. tigerstedtii and R. wardii. This hybrid ha attractive apricote yellow flowers . - Photograph 

el ita Knape in May 1993. 

Föneckning över Rhododendron aner i parken p Brödtorp i juni 1993. 
Rhododendrons in tlze park at Brödtorp Jwte, 1993. 

ursprung sådden ur prung sådden 
origi11 SOW/l origin SOW /1 

albrechtii RHS 1953 campanulatum Kasmir 1982 
anthopogon Ka mir 1982 dauricum Amur 1976 
aureum Amur 1976 ->>- Hokkaido 1989 

->>- Hokkaido 1989 camtschaticum Kanada 1978 
brachycarpum Mu tila 1973 ferrugineum ö terrike 1968 

ub p. tigerstedtii keleticum Skottland 1983 
brachycarpum Schalin 1974 luteum RHS 1953 

var. roseum maxim11m RHS 1957 
->>- Hokkaido 1989 russatum RHS 1957 

canadense Mu tila 1975 ptlliCIOII/111 (R. caro/i-
RHS 1957 

caucasicum ? nia11W11) 
catawbiense ? omkr. 1945 schlippenbachii RHS 1953 
catawbiense ar. ? 

smimowii Ka el 1986 
album viscosum Mu tila 1975 

campanulawm epal 1982 
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Dendrologian Seura - Dendrologiska 
Sällskapet r.y.:n toimintasuunnitelma 

vuodelle 1994 

25 vuotta dendrologista yhdistystoimintaa 
Suomessa 
Vuosi 1994 on Dendrologian Seura- Dendrolo
giska Sällskapet r.y.:n vi ideskolmatta toiminta
vuo i eli seuran toiminnassa tulee täyteen neljän
nesvuosisata. Toimintavuosi noudattelee aikai
sempien vuosien toiminnan linjoja, mutta osin 
toimintaa sävyttää myös juhlavuosi. Kaikkineen 
on todettava, että 25 vuotta on vakiinnuttanut 
Dendrologian Seuran toiminnan ja a eman. Li
säksi toiminta on py ynyt vireänä ja aktiivi en aja 
sellai ena toimintaa on tarkoitu jatkaa. 

Toimintaa pyritään siis edelleen kehittämään ja 
monipuoli tamaan . Myös paikalliskerhojen toi
minta voimisteraan ja vakiinnutetaan. Seuran ase
maa dendrologisessa roolissaan yhteiskunnallise
na järjestönä tulee voimistaa. Seuran valmiuksia 
edistää oman alansa tutkimusta tulee kehittää. 
Seuran tulee perustaa puitteisiinsa tutkimuksen 
kehittämistä pohtiva työryhmä. 

Vuoden 1994 tunnuksena sekä 25-vuotisjuhlan 
tunnuksena on Vuoden puu, kotipihlaja (Sorbus 
aucuparia). 

Tilaisuudet 
Dendrologian Seuran sääntömääräi nen vuosiko
kou pidetään 24. helmikuuta 1994 Säätytalolla. 
Varsi naisten vuosikokousasioiden Ii äksi profes
sori Max. Hagman pitää esitelmän "Varhaisia 
puunisruttajia". 

Syksyllä pidetään perinteinen illanvietto, jossa 
esitellään kesän 1994 matkojen ja retkien ku
vasaalistaja tunnelmia. Samallajulki tetaan uo
den puu 1995. Lisäksi illanvietossajuhlitaan pih
lajaa eri tavoin, mm. tutusrumalla erilaisi in pihla
jatuoueisiin. 

Seuran 25-vuoti ta taivaltajuhlistetaan "Pihla
ja eminaari lla". Tämä pidetään perjantaina 23 .9. 
1994 klo 10-17 Säätytalolla. Seminaari ta on 
tarkoitus myös julkaista Sorbifolian erikoi nume
ro tai itsenäinen julkaisu. Seminaarin iltana on 
illanvietto, joka on samalla seuran 25-vuoti juhla. 

eminaaria suunnittelee ja valmistelee erityinen 
emi naarityöryhmä. Seminaarin jälkeen järjeste

tään kotimaan retki , suuntautuen Hei ingin ja 
ympäristön vanhoihin puistoihin. 

Hallitus 
Hallitus kokoontuu uurin piirtein joka toinen 
kuukausi. Hallituksen kokouk et pidetään pää-

asiaiUsesti Säätytalolla, muna tarviuae a ko
kouksia oidaan pitää muuallakin. Hallitus järjes
täytyy erilaisiksi työryhmiksi,jotka valmistelevat 
ja myö pitkälti toteuttavat euran toimintaan 
liitty ät as iat. 

Matkat 
Seuran vuoden ulkomaanmatka uuntautuu Un
kariin. Ajankohta on 3.-14.7.1994. 

Kotimaan retki tehdään Hei inkiin ja pääkau
punki eudulle. Retki yhdi tetään yk yllä pidet
tävään Pihlaja eminaariin. 

Kur it 
Jä enistön ä dendrologisen o aami en Ii äänli
eksi seura järjestää tunnistami kurs eja. Kurs i

enjärje tämi tä helpottaa Suomen puu- ja pen as
kas io. 

Taikoot 
Tammiston arboretum Kaljalohjalla on ollut seu
ran talkoiden kohde uo ikau ia. Taikoot järje -
tetään ainakin 23.4.199-l. Samalla teho tetaan yh
tei työtä muiden tahojen kan a. Harkitaan myös 
muun taikootoiminnan järj tämi tä. jo o alli -
rumi halukkuutta ilmenee. 

Puistokänlyt 
Pui tokävelyohjelma ta päätetään pui tokä ely
työryhmäs äja euran halliruk e sa. 

Julkaisut 
Seuran julkai utoiminta koostuu Sorbifolia-leh
den julkai emi e ta, uoden puu -julisteen jul
kai emi estaja kirjalli uudenjulkai emi e ta. 

orbifolia ilm t y 5-kokoi ena lehtenä neljä 
kertaa vuode a. Lehde ä julkai taan jäseni töä 
kiinno tavia dendrologi ia artikkeleita, matka
kertomuksia, dendrologi en kirjalli uuden biblio
grafiaa. uuti ia, kirja-arvo teluitaja tuleva ta toi
minnasta kerto ia ilmoituksia. 

uoden puu ta 1995 kerto ajuli te julkai taan 
yksyllä 199-l. 

uomen puu- ja pen askas ion uutta paino ta 
myydään tehokka ti vuoden 199-l aikana. 

1 iilo Karhun kirja· uomen paksuimmat puut ' 
julkai taan vuoden 199-l aikana. 

Pui to-oppaiden rujaa jatketaan. Pui to-opa 
julkai taan orbifolia-lehde ä ja erilli enä pai-
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notuotteena. Puisto-oppaan tekemisen valmi ste
lee pui to-opa työryhmä. 

Pyritäänjulkaisemaan Sorbifolian bibliografia, 
samoin pyritään valmistelemaan julkai ua pihla
jasta pihlajaseminaarin aineiston pohjalta. 

Tiedotus 
Seuran 25-juhlavuodesta tu lee tiedottaa aina vuo
den 1994 tapahtumien yhteydessä. Vuoden puus
ta tehdään lehdistötiedote ja Vuoden puuta teh
dään lehdistössä muutenkin tunnetuksi . Samoin 
muista juJkai uista tehdään tiedotteet Suomen 
paksuimmat puut -kirjan julkistami sen yhteydes
sä tulee myös korostaa suurten puiden äi lyttämi
sen merkitystä ja niiden biologisia ja kultturellisia 
arvoja. Juhlavuoden pihlajaseminaarista tulee tie
dottaa laajasti ,jotta ohjelma ehti i eri julkaisuihin 
ja ti eteelli ten seurojen tiedotuksiin. Vuosiko
kousasioista ja seuran hallituksen henki lövaih
doksista tulee tehdä eri llinen tiedote, jo sa tode
taan seuran vie ttävän juhlavuotta , ja että pihlaja 
on vuoden puu . Lisäksi eura on esillä erilais issa 
alaan liittyvissä osoitteistoissa ja kalentereissa. 

Varain hankinta 
Varainhankinta koostuu osin seuran jäsenmak
sui ta ja Sorbifolia-lehden t.il ausmaksu ista . Vuo
den 1994 vuosijäsenmaksu on 80 mk, opiskelija
jäsenmaksu 50 mk ja ainai jäsenmak u 850 mk. 
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Erillinen Sorbifolia- lehden ti lausmaksu on 80 
mk. Osa euran tuloista koo tuu Suomen Akate
mian lehdelle antamasta julkaisutuesta. Lisäks i 
eura aa tuloja julkaisujen ja Vuoden puu -julis

teiden myynnistä. Vuoden puu -julisteelle pyri
tään aamaan aikaisempien vuosien tapaan spon
sori. Merkittävän osan varainhankinnasta muo
dostaa Suomen puu- ja pensaskasvion myynti. 
Tämän on ensivaiheessa tarkoitus kattaa kirjan 
kustantamisen kulut ja lopullisten tuottojen avulla 
edistetään dendrologisen tiedon tuottamista. 

Kerhot 
Seura pyrkii tehostamaan kerhojen toimintaa ja 
antaa niille apua. Uusien kerhojen perustamista 
kannustetaan. Paikalliskerhoille lähetetään kirje, 
jossa todetaan euran 25-vuotisjuhlavuosi ja ke
hotetaan kerhoja järjestämään omaa toimintaa 
juhlavuoden merkeissä. Hyvä tapa on esim. koti
pihlajan istutustapahtumatja retket vanhoihin ar
boretumeihin yms. Kerhotoiminnan katsotaan 
olevan paras keino saada konkreettista dendrolo
gi ta toim intaa jäsenten ulottuville eri puolille 
maata. 

Helsingissä 16.2. 1994 
Tapio Lindholm 

Vuoden 1993 puheenjohtaja 

* * * 
Kasvipörssi 

MYYDÄÄN 

K otimaista li säy lähdettä olevia jättituijan (Thuja plicata) ja hernesypress in 
(Chamaecyparis pisifera ) met ikkötaimia ekä punakoi un (Betula pubescens 

f. rubra) paakkutaimia ym.- Harri Vill aneo Korvenrannantie 292, 15150 Lahti , puh. 
918-784 6848. 

E rikoi ska ien taimia: ni verävaah tera (Acercampestre) aarni aahtera (A . negun
do), hopeavaahtera (A . saccharinum), kat ura (Cercidiphyllum japonicum), lak

kipuu (C/adraslis kentukea) , kanadanruohokanukka (Cornus canadensis), punamarja
kanukka (C. mas), Forsythia mandschurica amerikantaikapähkinä (Hamamelis vir
giniana), mu til anhartensia (Hydrangea paniculata ' Mu tila '), ke älaakeri (1/ex ver
ticillata), tähtij a mike (Philade/phu s /ewisii Waterton '), lumiherukka (Ribes niveum), 
nutkanruu u (Rosa nutkana), papulanruu u (R. Pimpinelli fo lia-hybr. ' Staffa'), isoriip
papaj u (Sa lix ' Blanda'), mu ta elja (Sambucus nigra ' Ha chberg'), japaninangervo 
(Spiraea japonica ' Pygmea Alba'- valkokukkainen, 'Goldmound'- kellertävälehti
nen), kei ari nhei i (Viburnum farrerii, Bengt Schalin uo itteli Etelä-Suomeen, ks. 
DST 4/1980), lumipallohei i (V. opu/us ' Ro eum'), Wisteriafrutescens. Taimet ovat 
jatkoka vatu kokoa. - Heikki Linna, 07500 kola , puh. 915-30 104. 
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Tammiston kevätsavotta 
KARJALOHJAN TAMMISTON ARBORETUMIN kunnostaminen jatkuu taas tänäkin 

vuonna kevätsavotalla. Tällä kertaa ahkeroimme vain yhtenä päivänä, 
lauantaina huhtikuun 23. päivänä alkaen klo 9.00 ja päättyen n. klo 17.00. 
Savottaloisille tarjotaan työpanosta vastaan ruoka ja kahvit. Arboretumissa 

jatketaan polkuverkoston kunnostamista ja raivaustöitä. Ota siis mukaan 
talkoisiin sopivia työvälineitä esim. kotikärryt, lapio, vesuri. oksapihdit, kirves, 

pokasaha, harava, rukkaset. ILMOITTAUTUMISET maanantaihin 18.4. mennessä 
Risto Murrolle, puh. 912-204 476, fax 912-204 326. 

Toivottavasti tällä kertaa saamme paikalle runsaasti väkeä. Tule siis talkoisiin ja 
ota ystäväsikin mukaan! 

Kevätretki Kemiöön 
LOUNAIS-SUOMEN KERHO tekee kevätretken Kemiöön helatorstaina 12.5.1994. 

Lähtö Turun Tuomiokirkon kupeelta klo 8.00 . Kohteita ovat mm. Karunan 
kirkonseutu, Viikin tammimetsä , Gundby, Viksvidja ja Sjölax. ILMOITTAUTUMISET 

retkelle mieluiten 1-2 viikkoa etukäteen, puh. 921-258 9118 virka-aikana . 

Talvidendrologinen puistokävely 
Talvidendrologinen ja varhaiskeväinen puistokävely tehdään Helsingissä 

keskiviikkona 27.4.1994 reitillä Kasvitieteell inen puutarha- ooppera. 
KOKOONTUMINEN Kasvitieteellisen puutarhan (Unioninkatu 44) pääportilla 

klo 17 .00. Aluksi tutustutaan puutarhan puuvartisiin kasveihin . 

Puutarhapäivän puistokävely 
25-vuotias Dendrologian Seura järjestää yhdessä Helsingin yliopiston kanssa 

valtakunnallisena Puutarhapäivänä perjantaina 20.5.1 994 puistokävelyn 
myöskin 25-vuotisjuhlaansa viettävään Viikin arboretumiin. 

KOKOONTUMINEN lintutornin juurella klo 14.00. 
Tiedossa on asiantuntijoiden opastama kävelyretki keväisen kauniiseen 

puulajipuistoon Vanhankaupunginlahden rannalla . Matkan a ikana istutemme 
Vuoden puun, kotipihlajan, ja nautimme virvokkeita . 

Viikin arboretum 25 vuotta 
Viikin arboretum täyttää 25 vuotta tiistaina 24.5.1 994. 

Juhlallisuudet (mm. pihlajan istutusta) a lkavat arboretumissa klo 14. 
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Pohjoisen Amerikan lehtipuita Suomeen 
- siemenkeruumatka Suurten Järvien 
länsipuolelle 

Jukka Re inika inen 

Reinikainen, J. 1994: Pohjoisen Amerikan lehtipuita Suomeen- siemenkeruumatka 
uurten Järvien länsi puolelle. ( onh American hardwoods for Finland- collecting 

seed west of the Great Lakes.)- orbifolia 25( 1 ):37-46. 

onh American hardwoods and shrub are poorly repre ented in Finni h horticulture. 
Yet theEastero part of the continent on both sides of the border between Canada and 
the U .S.A. has a great diversity of specie adapted to very cold winter . 

ln autumn 1993 Arboretum Mustila arranged a seed collecting joumey to Canada 
and the U.S.A. west of The Great Lake . A a result approx. 80 kg of cleaned seed 
including 270 different sources were broughtto Finland. Many species were collected 
from the nonhernmost pans of their narural di tribution. Besides the natural stands a 
great amount of seed was collected from the experimemal stands of institutions in 
charge of testing and breeding pecie for a cold and dry climate (Minnesota 
Landscape Arboretum, OSU in Fargo, Morden in Manitoba and PFRA Shelterbelt 
Centre). 

The materia! will be planted at variou localitie in outhern and central Finland by 
in titutions and private people. 

Jukka Rein ikainen, Arborerum Musrila, 47200 Elimäki. 

Mustilan arboretum aloitti vuonna 1991 
laajamittai en hankkeen uuden ka vima
teriaalin hankkimisek i Suomeen. Ta
voitteena on hankkia koristekasvien ja 
metsäpuiden iemeniä suoraan niiden 
Juontai ilta ka vualueilta. Alkuvaihee a 
materiaalia hankitti in lähinnä Venäjän 
itäo i ta, Pohjo i -Amerikan Iän io i ta 
ekä Etelä-Ontario ta. Hankkeen toteut

tami een o at o alli tuneet adat harra -
tajat jotka raportoivat ka vien mene ty
mi e tä eri puolilta Etelä- ja Ke ki-Suo
mea. 

Syk yllä 1993 tehtiin siemenkeruu
matka Suurten Järvien Iän ipuolelle Ka
nadaan ja Yhdy valtojen pohjoi o iin. 
Hanketta almi teltiin vuode ta 1992 
lähtien, ja u eat alueella toimivat yliopi -
tot ekä tutkimu laitok et olivatlupautu-

neet avu tamaan iemenkeruussa. Mat
kan ajoitus yy kuun puol iväli stä eteen
päin o ui hy in kerättävien lajien siemen
ten kypsymisaikaan. Suomeen saatiin 
270 iemenerää joi a oli puhdi tettua 
iementä melkein 80 kiloa . Yli puolet 
iemeni tä kerättiin luonnonkasvu toista 

5 000 kilometrin keruureitin varrelta (ku
a 1) ja loput paikalli ten kori tekasvien 

ke tä jalo tu ta harjoittavien tutki-
mu taito ten kokoelmi ta . 

Hankkee ta va ta i Mu ti lan työryh
mä: Axel Tiger tedt Jukka Reinikainen 
ja ntti Autio. Keruumatkalle lähetettiin 
Jukka Reinikainen, koska hänestä ilmei-
e ti oli ähiten hyötyä kotimaa sa. Toi
ek i o anottajak i matkaan houkuteltiin 
illoin Hei ingin yliopi ton ka vinjalos-

tu tieteen Jaitok ella Pohjoi -Amerikan 
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Kuva 1. Siemenkeruumatkan reitti (•- •-e) Pohjoi -Amerikan Suunen Järvien Iän ipuolella yksyllä 
1993. Mustasaamen (Fraxinus nigra), amerikanlehmuk en (Tilia americana). okeri aahteran (Acer 
saccharum ), amerikankeltik en (Celris occidema/is), karva hikkorin (Carya cordiformis) ja kynäkata
jan (Juniperus virginiana) levinnei syys alueella on e itetty Burns & Honkalan ( 1990) mukaan. 

Fig. 1. The route ( •- • - • ) of the seed collectingjourney to Canada and the S we t of the Great Lakes 
in 1993. 

at aleakoemateriaalia hoitanut Johan Slä
tis. 

Miksijuuri Suurille Järvilie 

Ke ki-Kanadan lehtipuita ei ole juuri 
lainkaan kokei ltu Suomessa. Kuitenkin 
alueella kasvaa moninkertainen puulaji
määrä Suomeen verrattuna. Län si-Onta
rio a, Etelä-Manitoba a ekä myö ke
räy matkan eteläisimrnässä kohtee a 
Minne otan Minneapolik e a tai et o at 
pidemmä tä kasvukaudesta huolimatta 
yleensä hyvinkin ankaria, ja en peru -
tee lla voi i olettaa, että moni alueen kym-

Keruualueen ilma to on Suomea man
terei empi mikä aattaa joidenkin lajien 
kohdalla näk ä e im. liian aikai ena ka -

uunlähtönä. Tä t 
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vin eteläisiä kasveja siirrettäessä. Tässä
kin hankkeessa siemenet kerättiin pää
asia sa 45. ja 5 L. leveysa teen väliltä 
(Suomi 60-70• ). Suomessa on kuiten
kin pitkät ajat menestyk ellä viljelty mm. 
eräitä eteläisten Kalliovuorten lajeja ku
ten okakuusta (Picea pungens) ja har
maapihtaa (Abies concolor), joiden ie
men kerätään yleensä läheltä 40. levey -
astetta. Vastaavasti monet 1930-luvulla 
Suomeen tuodut Kauko-Idän siemenerät 
kuten vaikkapa Musti lan koreanpihta 
(Abies koreana) ta i koreantuija (Thuja 
koraiensis) kerättiin nykyisten Koreoi
den rajaseudulta 39. leveysasteen tuntu
viita. Molemmat alkuperät ovat mene ty
neet var in hyvin vielä Ke ki-Suome a 
asti. 

yt kerätyn materiaalin vaikeudet 
saattavat todennäköisimmin ilmetä nii
den huonona kykynä sopeutua Suomen 
lyhyeen kasvukauteen. Kasvit eivät o aa 
ajoi a valmistautua talveen ja puutumat
tomat, vielä kasvus aan olevat soiukot 
vaurioituvat alkutalven kylmissä. 

Kokeiltavaa loputtomiin 

Kaikki nämä ovat ky ymyksiä ja oletuk
sia, joihin aadaan vastauk ia vain kokei
lemalla. Myös eri lajien eri maantieteel
li ten alkuperien välinen lajin i äinen 
muuntelu on eri laista, ja ne myös sopeu
tuvat eri tavoin vieraisiin ilmasto-oloihin. 

yt kerätyt puut ja pensaat kuu luvat pää
a ia a n . itäi iin lajeihin , joiden levin
neisyy alue u ein ulottuu keruualueelta 
itään aina Atlantille aakka. Seuraavak i 
tu li ikin hankkia samojen laj ien alkupe
riä itäi estä Ontariosta, Quebeci tä ja 
USA:n Koilli valtojen vuori toalueilta 
vertai lua varten. Samalla tarjoutui i mah
dollisuus kerätä koemateriaalia ielä tä
mänkertaisia itäi emmi tä lajei ta mm. 
amerikanpyökistä (Fagus grandifolia) 
valko aarne ta (Fraxinus americana) ja 
pensyl anian aahtera ta (Acer pensylva
nicum). 
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Yhdellä keräysmatkalla ei koskaan 
py ty keräämään kaikkea. Siemenet kyp
syvät eri aikaan, ja useilla lajeilla hyviä 
siemensatoja esiintyy melko harvoin. 
Tällä kertaa suurin pettymys oli sokeri
vaahtera (Acer saccharum), josta emme 
ponnisteluistamme huolimatta löytäneet 
koko alueelta ensimmäistäkään siementä. 
Paikalli set asukkaat arvelivat nollavuo
den johtuneen kuki ntoja vaurioittaneesta 
ankarasta alkukesän hallasta. 

Sokerivaahtera-alkuperiä kuten myös 
nyt keräämättä jääneitä alkukesällä sie
menensä varistavia lajeja, kuten valkoja
lavaa ( Ulmus americana), punavaahteraa 
(Acer rubrum) ja hopeavaahteraa (A. 
saccharinum) on tarkoitu myöhemmin 
hankkia yntyneiden tutkimuslaitoskon
taktien avulla. Sama koskee myös nyt 
keräämättä jätettyjä havupuita strobus
mäntyä (Pinus strobus) ja amerikanpuna
mäntyä (P. resinosa) sekä pistokkaista 
helpoimmin li sättäviä Salix- ja Populus-
ukujen edustajia. 

Minneapolis, eksoottisten lehtimetsien 
reuna 

Matka alkoi Minneapolikseo länsipuolel
ta Minne ota Land cape Arboretumista 
jos a vieraanvarai ena isäntänä toimi 
kao ain äli sen tutkimuslaitosverkoston 
(Center for Development of Hardy Land
scape Plant ) koordinaattori Dr. Harold 
Pelien. Chanha senio luonnonvaraiset 
syy äriin pukeutuvat lehtipuumetsät oli 
vatkin heti eräs matkan kohokohdista. 
Seutu on lajirikkaiden lehtimet ien luo
tei reunaa mutta punatammi (Quercus 
rubra ) amerikanlehmus (Tilia america
na) okeri aahtera, karva hikkori (Ca
rya cordifonnis, kuva 2), Ostrya virginia
no ekä eräät muut monilaji ia lehtimer-
iä muodo tavat lajit kasvavat vielä näyt

tä iin mittoihin (kuva 3). Metsien ek o
tiikkaa Ii ää ät run aana tavattavat köyn
nök et, joi ta erä mielenkiintoisimmi ta 
oli pienimarjainen törmäviini (Vitis ripa
ria). 
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Mainitsematta ei voi jättää luonnon
metsien lomaan perustetun Minnesota 
Land cape Arboretumin lajirikkaita ja 
näyttäviä istutuksia ja mittavia jalostus
kokoelmia, joista kertominen täytyy jät
tää toiseen yhteyteen. Alueella vallitse
van maaperän vuoksi Minneapoliksen 
Iänsipooliset metsät ovat hyvin lehtipuu
valtaisia ja havupuista maisemassa näky
vät yleisinä vain vanhat ulj aat st:robus
männyt ja soilla kanadanlehtikuuset (La
rix laricina). Myös aivan levinneisyy -
alueensa luotei snurkassa kasvava kynä
kataja (Juniperus virginiana) on paikoin 
hyvin yleinen, ja siitä saattoi löytää myös 
kookkaita puumaisia yksilöitä. 

Kokoelmat myös arvokkaita materiaali
lähteitä 

Matkan toinen kohde Pohjois-Dakotan 
Fargossa sijaitsi jo lähes puuttomalla alu
eella, missä luonnonvarainen puusto ra
joittui lähinnä jokiuomiin. Silmänkanta
mattomiinjatkuvaa tasaista maisemaa on 
katkottu riviin istutetuilla suojaistutuksil
la (engl. shelterbelt), joiden tarkoitu on 
vähentää tuulieroosiota mutta myös suo- . 
jata asumuksia, viljeimiäjne. Paikal li sel
la yliopistolla lajivalintakokei lua johtava 
professori Dale Herman kertoikin , että 
Pohjois-Dakotassa olisi kaikkein eniten 
suojaistutuksia koko Amerikassa. Kui va 
ilmasto ja taJvien kylmyys asettavat var
sin ankarat vaatimukset suojai stutoksissa 
käytettäville puulajeille. Yleisimpiä laje
ja ovat paikalliset lehtipuulaj it puna aar
ni (Fraxinus pennsylvanica) , saa:rnivaah
tera (Acer negundo) , vaikojalava ja taki
aista:rnmi (Quercus macrocarpa) sekä 
myö mm. siperianjalava (Ulmus pumi
la), idänhopeapensas (Elaeagnus angus
tifolia), virginiantuomi (Prunus virginia
na) ja amerikanluumu (P. americana). 
Havukasve ista okakuusi (Picea pungens) 
ja valkokuu i (P. glauca var. densata ) 
ovat yleisimpiä, mutta myös keltamänty 
(Pinus ponderosa) ekä kynäkataja ja Ju
niperus scopulorum kestävät hyvin kui-
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Ku a 2. Fig. 2. Karva hikkori (Carya cordifor
mis). Minne ota Landscape Arborerum.- Valo
kuvat, photographs Jukka Reinikainen. 

uutta. Laji to ei paljoakaan muutu men
täe ä länteen Sa katchewaniin tai edel
leen Albertaan. 

ierailimme DS :n ( orth Dakota 
State ni er ity) arboretumi a, joka i
jait i tunnin ajomatkan pää ä Fargo ta. 
Täältä kerä imme run aa ti iemeniä 
mm. u ei ta he o ka tanjoi ta (lähinnä 
Aesculus glabra ekä . octandra -hybri
dejä), joiden y äri jalat u muoto ovat 
hyvin kauniit. Kokeilemiaan eurooppa
lai ia he o ka tanjaeriä i äntämme prof. 
Dale Herman äitti liian aroik i. 

Iieleen jäi m ö arboretumin moni
puolinen katajakokoelma jonka moni ta 
lajei ta ja muodoi ta aattai i löytyä hy

iä kantoja m ö Suomen ha upen a a
likoimaa täydentämään. 
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Kuva 3. Kookasta lehtipuumetsää Minne otan Chanhas eni a. Kuva a mm. punatammea (Quercus 
rubra }, amerikanlehmusta (Tilia americana) ja okerivaahteraa (Acer saccharwn ). 

Fig. 3. Mixed hardwood fore t at Chanhas en, Minne ota. 

Ke tävyy koetoimjntaa harjoitta i ta 
laitaks i ta kuitenkin Mordenin tutkjmu -
a ema Manitoban eteläosa sa oli meitä 
ajatell en mielenldintoisin. Lajit oli täällä 
yleen ä istutettu pareittrun tai pieniin ryh
miin , jolloin on u ein vaarana, että lähi-
ukui et lajit pölyttyvät ke kenään. I tu

tusten mene tyminen Mordenin ilma to -
a . on kuitenkin o oitu varsin hyvä tä 

talvenke to ta. Mordenia tai muita anka
ra a ilma to a kori teka vejajalo tavia 
ja ka vatta ia tuwmu laitok ia tai taimi
tarhoja ei tuli ikaan kokonaan unohtaa. 
Oikeaoppinen vain pontaaneja luon
nonkantoja ihannoiva iemenkerääjä jät
tää näin hyödyntämättä en suuren työ
määrän, joka ke tä impien taimi tokan
tojen eteen on jo tehty u ein uuriakin 
yk ilömääriä eulomalla. Parhaat taimi -
to- ja jalo tu kannat aattavatkin tarjota 
monien lajien kohdalla käyttökel poi en 

oikotien hankjttae a kokeiltavaa peru -
materiaalia Suomeen. 

Pohjoi -Amerikan pikkukaupungit 
näyttä ät läpiajavan ilmin hyvin aman
lai ilta. Eräs yhdi tävä eikka on krukki
alla katujen reunoja varjo tavat vanhat, 
ylvä lat ai set aJkojalavat. Mordenissa 
jala ia oli iellä täällä merkjtty pääkallo
merkein polttamalla hävitettävik i. ämä 
puut olivat it e a ia a va ta en immäi iä 
jala ataudin uhreja paikkakunnalla, illä 
eräiden arvioiden mukaan jopa puolet 
pohjoi en SA:n jalavi ta tappanut jala-

atauti (aiheuttaja Ceratocystis ulmi- ie
ni) oli a ta ä kettäin länteen levilessään 
aa uttanut Mordenin eudun. Ke kuste

lui a prukalli et tutkjjat näkivät kaikkien 
tuntema a, katupuita tappava a taudi -
a h ääkin - en immäi tä kertaa myö 

kori tepuiden jalo tajien työ huomattiin 
ja tunnu tettiin tärkeäk i. 
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Unohdettu virginiantuomi 

Mordenista länteen maasto muuttuu kum
puilevaksi, ja lukuisat pienet lehtimetsä
saarekkeet aaltoilevien peltojen välissä 
tuovat mielenkiintoa maisemaan ("open 
parkland"). Takiaistarnrni viihtyy täällä 
yllättävän kuivilla hiekkaisilla kasvupai
koilla muodostaen lähes puhtaita matala
kasvuisia metsiköitä. Keräämämme ter
hot olivat kuivimmilla paikoilla vain sen
tin mittaisia. Rikkain kasvivalikoima si
jaitsi maastoon kaivautuneissa jokino
missa ja -laaksoissa. 

Matkan läntisimmät keruut tehtiin Sas
katchewanissa lndian Headin alueelta, 
missä myös sijaitsee suuri valtion omista
ma suojaistutuspuulajeja tutkiva ja tuot
tava taimitarha Indian Head Tree Nursery 
and Shelterbelt Centre. Siellä oli samana 
kesänä käynnistetty laaja virginiantuo
men jalostusmateriaalihankinta, jos a 
maanviljelijöitä pyydettiin keräämään 
marjoja mielestään satoisista , hyvänma
kuisista ja suurimrujaisista luonnonka -
veista. Hanke onnistui hyvin, ja siemeniä 
saatiin usealta sadalta paikkakunnalta eri 
puolilta Keski-Kanadaa ja USA:ta. 

Yirginiantuomi (kuva 4) on jäänyt yl
lättävän vähälle huomiolle meillä Suo
messa, vaikka sen pohjoiset alkuperät il
meisesti menestyisivät aina Pohjois-Suo
messa saakka. 

Riding Mountain National Park 

Pohjoisin keruupaikka oli Län i-Manito
bassa ympäristöään korkeammalla 
Dauphinin eteläpuolella sijaitseva Riding 
Mountain National Park. Ylänkö on alu
eesta poiketen pääasiassa havumetsien 
vallassa. Yalkokuusi, mu takuusi (Picea 
mariana), bank inmänty (Pinus banksia
na) ja amerikanhaapa (Populus tremuloi
des) hallit ivat alueen lakiosan metsiä. 
Ylängön reunao ien lehtipuumet ät oli
vat hyvin mielenkiintoisia, ja alueella 
kasvoi eräiden lehtipuiden ja pen aiden 
pohjoisimpia tunnettuja e iintymiä. Alu-
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Kuva 4. irginianruomi Manitobajärven rannalla 
Deltas a, mis ä kasvavat myö mm. pohjoisim
mat tunnetut amerikankeltiksen ja I)JTlerikanleh
muksen esii ntymät. 

Fig. 4. Pnmus virginiana on the hore of lake 
Manitoba at Del ta,\ here famou stand of Celris 
occidenralis and Tilia americana occur. Both 
occurrence repre en! the northemme t limit of 
their distribution. 

eelta kerätyi tä lajeista mainittakoot pa
perikoi u (Betula papyrifera), itkanlep
pä (Ainus crispa) A. rugosa, hurmeluu
mu (Prunus nigra) pilvikir ikka (P. pen
sylvanica), irginiantuomi Cornus alter
nifolia tähkä aahtera (Acer spicatum) ja 
kiiltohei i (Viburnum lentago). Ylängön 
itäiseltä reunalta ala kiemurtele a tie 
kulki puhtaan takiai tammimet än halki. 
Ylhääl tä a autui iehättävä näkymä ala 
hori onttiin katoa alle pelloi ta ja lehti
me! ä aarekkei ta muodo tu alle kum
puile alle ta angolle. Löy imme myö 
muutamia iemeniä pähkinän ä pi tele-
änkarvai ten uoju lehtien i ään ulke
a ta arvipähkinä tä (Corylus comuta 

ku a 5). Laji alta i tiheänä pu ikkona 
aukot ja tienreunuk et. 

Paikalli oppaana toimi Hugh Skinner 
joka johtaa i än ä Dr. F. L. Skinnerin 
Dropmoreen peru tamaa kuului aa taimi-
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tarhaa. Taimitarha on erikoistunut tuotta
maan koristekasveja kylmjä alueita var
ten. Vuosien varrella on nimetty lukui ia 
Skinnereiden testaamja "Dropmore" -la
jikkeita. 

Loputon havumetsä alkaa 

Manitobasta itään Thunder Bayhin vievä 
tie halkoo asumattomja havumetsäaluei
ta, joissa yleisimpinä havupuina kasvoi
vat valkokuusi , mustakuusi, banks inmän
ty, kanadanlehtikuusi, palsarrupihta (Abi
es balsamea) ja kanadantuija (Thuja oc
cidentalis) . Lehtipui ta koivumai en val
korunkoinen amerikanhaapa (kuva 5) oli 
hallitsevi n. Ko teilla rehevillä paikoilla 
ka voi myös mustasaarnea (Fraxinus nig
ra). Valitettava ti laji oli jo kari tanut 
iemenen ä, ja onnistuimme keräämään 

sitä vasta myöhemmi n Thunder Bayn lä
heltä löytämästämme metsiköstä. Laji 
näytti voivan hyvin lähe ei ova a ve
dessä ja tekevän puna aarnea komearu
man uorahkon rungon. Laji ansait i ikin 
ke tävyyten äja epätavall isten kasvuolo-
uhteidensa vuoksi enemmän huomiota 

myös meillä Suomessa. Sama pätee myös 
punasaarneen sekä hieman itäi eropään 
va lko aarneen, joilla aattai i olla mää
rättyjä etuja vaateliaaseen ja var in huo
non talvenkeston omaavaan kotimaiseen 
lehto aarneemme verrattuna. Alueella 
kasvavista pen aista mainittakoon suma
kin suvu n kestävin laji Rhus glabra, jon
ka hehkuva tummanpuna inen yy värity 
paikoin kori ti tien !aitoja. Myö matala
na ka va a keltavuohenkuusanla (Dier
villa lonicera ) herätti huomjota iininpu
nai ella yysvärillään . Pitkin matkaa tör
mäsimme myö u e in kahteen yksyi en 
metsän väriläi kään: amerikanhei i ( Vi
burnum opulus ub p. trilobum ) ja kiilto
hei i (engl. annyberry) jotka paljolti 
poi ti at kirjoittajan hei iä kohtaan tun
temia ennakkoluuloja. 

Fon France in kohdalla Ontarion luo
tei nurka a matkareittimme koukka i 
hyvin läheltä Minne otan rajaa , ja lii-
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kuimme pienen hetken punatammen le
vinnei yysalueen pohjoisrajalla. Tammet 
näyttivät j äävän melko pieruksi, mutta 
niissä oli onneksemme erittäin runsa ja 
hyvälaatuinen siemensato, ja keruuinto
amme rajo itti vain tieto lentorahdin kal
leudesta. Punatammimetsiköstä löysim
me kuitenkin koko metsän kuningattaret: 
muita puita huomattavasti suuremmat yl
vä runkoiset lehmukset. Myös muualla 
matkamme varrella amerikanlehmus 
usein poikkesi alueen muista puista eduk-
een pitkällä ja solaka1la rungoUaan. Va

litettava ti kerätty siemen osoittautui tä
nä vuonna hyvi n huonolaatuiseksi. 

Kuva-. alkorunkoi nen ameri kanhaapa muistut
taa erehdynävästi koivua. Alla tiheä sarvipähki
näpen aikko. 

Fig. 5. A tand of Populus rremuloides with an 
understorey of Corylus comura. Riding Mountain 

ational Park Dauphin, Manitoba. 
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Kuva 6. Square Top Mountain Ontarion Thunder Bays a kylpee yk n ärei ä. okerivaahtera (Acer 
saccharum), paperikoivu (Betula papyrifera), amerikanhaapa (Populus rremuloides) ja mustasaami 
(Fraxinus nigra) valmistautuvat talven ruloon . 

Fig. 6. Autumn colours in Ontario. Square Top Mountain , Thunder Bay. 

Suomalaisten Thunder Bay 

Thunder Bay ä pe imme ja puhdi tim
me Kanadan puolelta kerätyt iemenet ja 
lähetimme ne lentorahdilla Suomeen. 
Saimme työtilat Lakehead-yliopi tolta 
jo a aimme myös muuta apua profe o
ri Reino Pulkilta. Reino ei to in ollut 
ainoa Thunder Bayssä kohtaamamme 
uomen ukuinen, sillä heitä arvioitiin 

olevan paikkakunnalla lähes 10 000. lu
een pääkeräy kohde oli kaupungin etelä
puolella sijait eva vuorialue, jonka rin
teillä ka voi irrallisia, hyvin pohjoi ia 
okerivaahtera- ja mm. keltakoivue iin-

tymiä (Betula alleghaniensis). aman 
uoden ke äällä Peter Tiger tedt oli käy-

nyt tutu tuma a alueen erikoi een ka -
illi uuteen. Liikkumi ta aikeaku lkui
e a maa to a helpotti at lähei en tal
iurheiluke kuk en takamaa toon rai a-

rut Iaru-urat. joita pitkin Reino Pulkin 
johdolla räntä atee a lö imme tiemme 
jyrkänteiden äli een laaksoon, jo a 

uurimmat keltakoi utja okeri aahterat 
ka oi at. Jueen erikoi een ka i toon 
kuului m ö mm. eräitä har inai ia ani
ai ia kuten rummaraunioinen (Aspleni
um trichomanes) ja Pol)stichum braunii 



SORBIFOLIA 25(1) 1994 

sekä matalakasvuinen Taxus canadensis. 
Epäonneksemme lähes m_etrinpaksui s i ss~ 

keltako ivuvanhuk i a e t tuona syk yna 
o llut siementä, j a sama koski myös oke
ri vaah teraa. 

Samoissa maisemi sa (kuva 6) tullaan 
hiihtämää n vuoden 1995 pohjoismaisten 
hiihto lajien MM-kilpailut. Valitettavasti 
a lueen syk yi nen väri loisto ei tule näky
maan kilpailujen televi sioinneissa. 
Muusta alueen monilaji esta puu tosta 
mainittakoon vaikka paJ amipihta, joka 
äännönmukai ella tummanvihreäll ä lat

vuk e li aan tyylikkäästi ryhditti hehkuvi
en yysvärien täyttämää mai emaa. . 

Yliopiston ka vitieteilij ät neuvo tvat 
meidät Thunder Bayn ulkopuole ll a alu
ee ll e, jo a sijait i yksi alueen ha_rvoja 
tak.iai tammiesiintymiä. Samalla paikalla 
piti o lla myös ka vusto luonnonvarai ia 
hurmeluumuja. Pitkän et innän jälkeen 
löy imme etsimämme luumupuut ~inteel 
tä lähel tä joenrantaa, munemme lainkaan 
hede lmjä. Myöhemmin ylempänä mäen 
pää ll ä tammenterhoja. et ies ämme ~-a
vai t imme alueell a maJaiHeen tall au Jal
ji tä pääte llen lukui i~ mustakarhuj a._Jo
han päätti tutkia e läinten r~o-~_a __ ah_ot~ 
ilmeise ti tarki taak een ettet Jatok 1 ta 
löydy kovin paljoa ulamattomia ihmi -
ruumiin o ia. iitä e i kuitenkaan löytynyt 
mutta si tä vastoin meidän hav itte lemam
me luumunkivet o li vat kaikki tallella. 
Sii pä vietimme euraavan paritunti e_n 
karhunpa kaa keräten. Liekö k~ruup~I
kan nimi 'Kakabeka Fall " ente illyt JO
tain tällai ta. 

Thunder Bay ä ajmme e imakua alu
een ilma tosta, kun pohjo inen ilma ir
tau Hud oni nlahdelta peitti yy kuun lo
pu a tiet ahjoon ja räntään . !--umi ad_e 
vauhditti myös päätöstämme Jatkaa pt
kai e ti matkaa al a Wi con inin uun
taa n illä emme halunneet o taa tai iren
kait~ Minneapolik e ta 1 000 dollarilla 
o tamaamme Buick Regal -83 -kauno
kai een. Yar in kookkaa a auto a ei 
myö kään o li i ol lut tilaa toi elle renga -
pari ll e, ill ä matkatavarat kiipeilyvaru -
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teet ja ajo ittain uurikin mä~rä_ puhdi ~t~
mattomia iemeniä, hedelmiä Ja marJOJa 
täytti än kaiken til an. 

Porcupine Mountain 

Yk i hienoimpia pa ikkoja oli Michicanis-
a Lake Superiorin rantaan rajoittuva 

Porcupine Mountain ympär_i stöine~n 

(kansikuva). Yleensä hakattu Ja vars ~n 

huonokuntoinen metsä o li tääll ä pa tkoin 
ko kematonta ja sokeri vaahterat, kelta
koivut ekä yll ätykseksemme myös kana
danhernlokit (Tsuga canadensis) aavut
ti at alueen varjois issa sekametsissä pai
koin jätti lä ismäi iä mittoja . ~aaja er~
maa-alue on yystä hyvin uostttu retkei-
ly- ja vaelluskohde. . . .. 

Harmittel imme, e ttet hemloketsta loy
rynyt kuin edelli vuoden ~-hjiä käpyjä, 
illä ky einen alkuperä tuli si aada Suo

meen kokeiltavak i. 
Michioanjn ja Wiscon in in pohjois-

ö .. .. 

o is a paikoin hyvin run aana e untyvan 
punatammen vo imakkaanpunainen syys

äri oli parhaimmillaan. Punatammen 
iemenvuo i oli täälläkin erinomainen. 

Erä onnekkaimmi ta löydöi tä oli Du
IULhin itäpuolelta tien lähe ltä löytämäm
me atoi a amerikantaikapähkinän (Ha
mamelis virginiana) esiintymä, a ivan la
jin ka ualueen ääri reunalla. Onni ei kui
tenkaan eurann ut siemeniä aivan lop
puun aakka illä en immäi et tap~iot 
koimme Mu tilan " iemenJaboratono -
a" kun kui ue aan aukeavat "pähki 

nät" heitteli ät yöaikaan iemen iä pitkin 
pöytiä ja lattianrako ia. Seuraavana yönä 
yhä apaa na kulkeva k~i~ an ~ t ~ertä-

ä anha ii a rotta söi temem ta uu
ren o an. 

KirjaUisuutta 

Bum , R.M. & Honkala. B.H. (toim.) 1990: Sil
i of onh merica. Voi. 1. Conifer (675 
.), voi. 2. Hardwood ( 77 .). - Agriculrure 

Handbook 65~ . .S. Depanment of Agricul-
ture, Fore t ervice, Wa hington D.C. 



46 SORBIFOLIA 25(1) 1994 

Keruumatka Suurten Järvien länsipuolelle tuotti 270 iemenerää yli 150 laj ista tai 
lajikkeesta. Jotta koemateri aali leviäisi Suome a mahdollisimman moneen paikkaan 
ja osaaviin käsiin, tarjoamme Sorbi fo lian lukijoille mahdoll isuuden ti lata eräitä 
siemeneriä. Alla on lueteltu vain suurehkot siemenerät, muista saa tietoa Musti lasta 
(puh. 95 1- 76 678). Siemeneristä perimme nimellisen korvauk en, jonka tarkoitus on 
kattaa pieni osa hankkeen kustannuksis ta. 

17 1 Acer negundo 
178 Acer negundo 
26 1 Acer negundo 
169 Acer spicatum 
183 Aesculus glabra 
250 Aesculus glabra 
25 1 Aesculus glabra x 
252 Aesculus octandra 
349 Chionanthus virginicus 
19 1 Cracaegus mollis 
16 1 Diervilla lonicera 
22 1 Diervilla lonicera 
2 14 Fra.xinus nigra 
153 Fra.xinus pennsylvanica 
170 F ra.xinus pennsylvanica 
173 Fra.xinus pennsylvanica 
255 Fra.xinus quadrangulata 
279 Gleditsia triacanthos 
3 13 Hamamelis virginiana 
297 llex verticillata 
324 llex verticillata 
380 Juglans nigra 
259 Juniperus virginiana 
346 Maackia amurensis 
373 Mag•wlia acuminata 
374 Magnolia kobus 
285 Magnolia salicifo lia 
287 Magnolia stellata 
187 Prinsepia sinensis 
323 Prurzus americana 
175 Prunus virginiana 
277 Ptelea trifoliata 
305 Quercus macraearpa 
307 Quercus macraearpa 
13 1 Quercus rnongolica 
132 Quercus rubra 
239 Quercus rubra 
240 Quercus rubra 
244 Quercus rubra 
176 Rhus glabra 
2 13 Rhus glabra 
275 Tilia americana 
189 Viburrwm /entago 
316 Viburnum lentago 
368 Vibumum lentago 
141 Viburnum trilobum 
166 Viburnum trilobwn 
334 Vitis riparia 

ALKUPERÄ / KERUUPAlKKA 
Katepwa Lake, Saskatchewan 1 Indi an Head, Saskatchewan 
Delta, Manitoba 1 Del ta 
Mound, Minnesota 1 Mound 
Square Top Mtn., Ontario 1 Square Top Mtn. 
tuntematon 1 Morden, Manjtoba 
tuntematon 1 Chanhas en, Minnesota 
tuntematon 1 Fargo, Dakota 
tun tematon 1 Chanhassen, Minnesota 
tuntematon 1 Chanhas en, Mjnnesota 
Bell sville 1 Morden, Manitoba 
Square Top Mtn ., Ontari o 1 Square Top Mtn. 
Keewatin, Ontario 1 Keewatin 
Thunder Bay, Ontario 1 Thunder Bay 
Ft. France , Ontario 1 Ft. France 
Delta, Manitoba 1 Del ta 
Katepwa Lake, Saskatche~ an 1 lndjan Head, Sa katchewan 
Morton Arboretum 1 Chanha en Man itoba 
tuntematon 1 Chanhas en , Manjtoba 
Cedar Junction, Wi consin 1 Cedar Junction 
Minnesota 1 Chanha en , Minne ota 
Abbotsford, Wi con in 1 bbotsford 
tuntematon 1 Chanhas en, Minnesota 
Chanhas en Minne ota 1 Chanha sen 
tuntematon 1 Chanhas en, Mi nne ota 
tuntematon 1 Chanhas en . innesota 
tuntematon 1 Chanhas en, Minnesota 
tuntematon 1 Chanhas en , Minnesota 
tuntematon 1 Chanhas en, Minne ota 
tuntematon 1 Fargo, Dakota 
Mound, Minne ota 1 Mound 
La Ri viere, Mani toba 1 La Riviere 
tuntematon 1 Chanhas en, inne ota 
Morden, Manitoba 1 Morden 
Ste. Agathe, Manitoba 1 Ste. Agathe 
tuntematon 1 Morden, Manitoba 
Ft. France . Ontario 1 Ft. France 
Chanha sen, Minne ota 1 Chanha sen 
Cedar Junction, Wi con in 1 Cedar Junction 
Porcupine Mts. , ichjgan 1 Porcupine t . 
Keewatin , Ontario 1 Keewatin 
Katepwa Lake, Sa katche\ an 1 Indian Head. a katchev an 
Chanhassen, Minne ota 1 Chanha n 
LEF 1 Morden, 1an itoba 
Poplar, Wi con in 1 Poplar 
tun tematon 1 Fargo, Dakota 
Dropmore, anitoba 1 Dropmore 
Katepwa Lake. Sa katche\ an 1 Indian Head, Sa katche\ an 
Chanhassen, Minne ota 1 Chanha n 



Dendrologian Seura- Dendrologiska Sällskapet r.y. 

Puheen johtaja, ordförande: Maisema-arkkitehti Anne Mäkynen , Museokatu 31 A 
2, 00100 Helsinki , puh. 90-839 2988 (työ) , 90-490 113 (koti), fax 90-839 3458. 

Hallituksen jäsenet, medlemmar i styrelsen : Aulikki Alanen , Reijo Hahkala, 
Sirkka Juhanoja, Aulikki Kauppila (varapuheenjohtaja, viceordförande), Heikki 
Kiuru, Martti Koponen , Juha Prittinen, Kaija Rantala, Terhi Ryttäri, Risto Savolai
nen , Satu Tegel , Peter Tigerstedt. 

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

Sihteeri, sekreterare : Sirkka Juhanoja, MTTK, Puutarhatuotannon tutkimuslaitos, 
' Toivonlinnantie 518 , 21500 Piikkiö , puh. 921-727 806. 

Varainhoitaja, skattmästare: Terh i Ryttäri, Lamppulasinkuja 3, 02780 Espoo, 
puh. 90-69 511 (vaihde) . 

Kirjastonho itaja, bibl iotekare : Aune Koponen , Helsingin yliopiston kasvitieteel
linen puutarha, PL 44, 00014 Helsingin yliopisto, puh. 90-708 4034. 

Jäsenmaks ut , medlemsavgifter : Vuosijäsenmaksu 80 mk, opiskelijat 50 mk, 
ainaisjäsenmaksu 850 mk, yhteisöjäsenmaksu 850 mk seuran postisiirtotilille 
800019-419921 . Arsavgift 80 mk, studerande 50 mk, ständigt medlemskap 850 
mk, sammansluttn ing 850 mk på sällskapets postgirokanto 800019-419921 . 

Paikalliskerhojen yhteyshenkilöt : 

Karja lan kerho: Vastuututk ija Kauko Salo, METLA, Joensuun tutkimusasema, PL 
68, 80101 Joensuu , puh. 973-151 4034 ja amanuenssi Markku Huttunen , Botania, 
PL 111 ,80101 Joensuu , puh . 973-1512634 , fax 973-1514567. 

Keski-Suomen kerho : MMM Marjatta Uosukainen, Maatalouden tutkimuskeskus, 
Terveta imiasema, 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. 921-258 
9217 . 

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

Oulun kerho : Puutarha-amanuenss i Mirja Siuruainen, Oulun yliopiston kasvitie
teellinen puutarha, 90570 Oulu , puh. 981-553 1572 ja museonhoitaja Tauno Ulvi
nen , Oulun yliopiston kasvimuseo , 90570 Oulu, puh. 981 - 553 1550, fax 981-553 
1584. 



Helsingin yliopisto 
Metsäkirjasto 
Unioninkatu 40 B 
00170 HELSINKI ~----~~---~------~---~--

Sorbifo 1a 1/1994 
Sisällys - Innehåll - Contents 

Lilidholm, T.: Dendrologian SL-ura 25 vuotta ............................................................ ~ 

Hregg tröm, C.-A.: Marjakuusi (Taxus baccata) (The yew (Taxus baccata)) .......... 7 

Alanko, P.: Denc:rologinen kirjallisuus 1993 
(Dfmdrologicalliterature published in Finland 1993) ...... ................................. 20 

Knape, B.: Odlingsförsök mect Rhodorendron på Brödtorp i Pojo 
(Trials with Rhododen lron at Brödtorp in Pojo) ............................................... 31 

Reinikain~n. 1.: Pohjoisen Amerikan lehtipuita Suomeen- siemenkeruumatka 
Suurten Järvien länsipuolelle (North AJ,zerican hardwoods for Finland -
collecting seed west of the Great Lakes) ............................................................ . 37 

Vuvdcn puu 1994 .................................................................................................... .. . 4, 5 

Pihlajaseminaari ja Helsingin retkeily syyskuussa .................................................... 4 

Kirjallisuutta: Mustila Arboretum as a centre for introducing and breeding 
shrubs and trees .. .......... ................ ....................... ......... .......... ............ ..... ......... ..... 6 

Unkarin matka ..................................... ... ................................. : .................................. 19 

Dendrologian Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 1994 ....................................... 34 

Kasvipörssi ...... .............. .. .... .. ........... . .......................................................................... 35 · 

Kevään t ~tpahtumia ........... .................... .. .................... .... .......................................... 36 

lllll llllllllll lll~ll~l~f~fl~l~~~l~ lllllll llllllll 
116 006 0443 



~OOOII= 
IrOLIIA 

~ 2/1994 
~ Vol.25 

DENDROLOGIAN SEURA
DENDROLOGISKA SÄLL KAPET r.y. 



Sorbifolia 25. vu.osikerta 2/1994 ISSN 0359-3568 

(1970-1981 Dendrologian Seuran Tiedotuksia - Dendrologiska Sä[lskapets 
Notiser- Bulletin af the Finnish Dendrological Society) 

Julkaisija, utgivare: Dendrologian Seura- Dendrologiska Sällskapet r.y. 

Toimitus, redaktion: Mikko Piirainen (vastaava , ansvarande), puh . 90-191 8638, 
Pentti Alanko, puh. 90-557 263 (koti) , Leena Helynranta (toimituss ihteeri, redak
tionssekreterare), puh . 90-191 8635 (työ) , 90-349 4845 (koti). 
Telefax 90-191 8656. 

Toimituksen osoite, redaktionens address: Kasvimuseo, Luonnontieteellinen 
keskusmuseo, PL 7, 00014 Helsingin yliopisto. 

Tilaukset, prenumerationer: Terhi Ryttäri, Lamppulasinkuja 3 , 02780 Espoo, 
puh. 90-695 1727. 

Osoitteenmuutokset kirjallisina, skriftliga addressändringar: Au likki Kauppila, 
Kuusitie 13 A 51 , 00270 Helsinki . 

Ilmoitukset, annonsavgifter : 1/1 s. 1 000 mk, 1/2 s. 600 mk. Pekka Markku Ia, 
puh. 90-579 343 (työ) , 90-563 0277 (koti) . 

Tilausmaksut, prenumerationsavgifter: Leht i ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Se 
jaetaan seuran jäsenille jäsenmaksua vastaan . Muille tilausmaksu on 80 mk. 
Utkommer 4 gånger om året. Sällskapets medlemmar får tidskriften för medlems
avgiften. För utomstående är avgiften 80 mk per år. 

Toimituskunta, redaktionskommitte : Aune Koponen, Tap io Lindholm , Jouni 
Mikola , Risto Murto, Jaakko Nurmi. English texts revised by Peter Joy. 

Painos, upplaga: 2 000 kpl!st. 

Painatus, tryckort: Vammalan kirjapaino. 

Seuran muita julkaisuja voi tilata osoitteesta, sällskapets andra publikationer 
beställes hos: Martti Koponen , Jyrängöntie 2 , 00550 Helsinki. 

Kansikuva: Kaakkois-Euroopan ja Ka ukasian vuorisioista kotoisin oleva tuoksu
köynnöskuusama (Lonicera caprifolium) menestyy hyvin ja paikoin jopa karkaa 
vil jelystä eteläisimmässä Suomessa. - Valokuva Pentti Alanko kesäkuussa 1988. 



SORBIFOLIA 25(2) 1994 51 

Köynnöskuusamat Suomessa 

Leena Hämet-Ahti 

Hämet-Ahti, L. 1994: Köynnöskuusamat Suomessa. (Ciimbing honeysuckles in Fin
land).- Sorbifolia 25(2):51-58. 

CLimbing honeysuckles thrive in cultivation only in the southermost parts ofFinland. 
Three are fairly commonly cultivated, viz. Lonicera caprifolium, L. periclymenum and 
L. x brownii ' Dropmore Scarlet' . L. dioica, L. prolifera and L. x tel/maniana are very 
rare. L. x americana, L. giraldii, L. henryi, L. hispidula and L. japonica have been 
reported from Finland in the literatureor there are specimens in herbaria; however, their 
persistent outdoor survival in Finland i highly unlikely. 

Leena Hämer-Ahri, Korirorpamie 2 E, 00690 Helsinki. 

Köynnöstäviä kuusamalajeja on yli kaksi 
kymmentä,ja monet niistä ovat hyvin suo
sittuja kori stekasveja. Eteläisimmässä 
Suomessa menestyvät tuoksuköynnöskuu
sama (Lonicera caprifolium), ruot in
köynnöskuusama (L. periclymenum) ja tu
likuusama (L. x brownii). Ki.Ijallisten läh
teitten (esim. Kallio 1966, Palmen ja Alan
ko 1983, Palmen 1985, Kaukovirta ym. 
1987) ja herbaarionäytteiden esitteiden 
mukaan meillä olisi niiden Ii äk i muuta-

mia muita lajeja. Tähän artikkeliin on poi
ntittu kaikki meiltä mainitut köynnöskuu
samat, aikka osa niistä lienee nimeämis
virheitä. Oheisen määrityskaavan sekä 
Suomen puu- ja pensaskasvien (Hämet
Ahti ym. 1992) avulla ne ovat tunnistetta
vissa. Määritys on mahdollista vain kukki
vista yk ilöistä. Koska teriön väri muuttuu 
kuivattaes a se olisi aina merkittävä näyt
teen esitteeseen samoin kuin kasvin koko 
ja kas utapa sekä teriön pituu . 

1 
1 
2( 1) 
2 
3( 2) 
3 
4( 1) 
4 
5( 4) 
5 
6( 5) 
6 
7( 6) 
7 
8( 6) 
8 
9( 8) 
9 

10( 8) 
10 

Kukat pareittain .. ........ ........... ........ .......... ... .. .............................................................................. 2 
Kukat 3- monen kukan kiehkuroina ...... ....................... ..... .. ................. .......... ..... ... ...... ..... .. ..... 4 
Kukkien tukilehdet puikeita .. .... ... .. ..... .... .... ......... ........ ..... .... ......... .. ... .... ... .............. ...... japonica 
Kukkien tukilehdet kapeansuikeita ...... ............. ............ ........ ................. ............... ....... ....... ....... 3 
Lehtilapa molemmin puolin tiheäkarvainen .... ...... ... ..... ....... .. .. .... ......... ............. ... .... ...... gira/dii 
Lehtilapa päältä kokonaan muna alta vain keskisuone ta karvainen ................. .... ......... ... henryi 
Kukinnon a lla ei yhdyskasvuisia lehtipareja ................ .. ..................... .................. periclymenum 
Kukinnon a lla aina yhdy kasvuisia lehtipareja ............................... .. .......... .. ......... .................... 5 
Osa lehdistä korvakk.eisia .............................................................................................. hispiduln 
Kaikki lehdet korvakkeettomia ..... .. .......... ..... ........................................................ ...... ... ... .... .. .. 6 
Teriön huuli Iyhytliu kainen; teriö päältä punainen ............... .................................................... 7 
Teriön huuli pitkäliuskainen; teriö päältä keltainen- punainen ... ........ .... .... .. .... .. .... .. ............. .. 8 
Teriön huuli äteiuäi nen .. ... ........ .... .... .......... ................................... .. ..................... sempervirens 
Teriön huuli heikosti va takohtainen ................ ... .......... ... ... ... .. .... .. ............ ... ... .......... . x brownii 
Teriö alle 4 cm ....... .. ............ ........ ... ... ........... ...................................................... .. .......... ... ..... ... 9 
Teriö yli 4 cm ...... ... ... .... .. .... ..... ....... ... .. ................... ... ................... ............ ..... .......................... 10 
Ylimmät yhd iskasvuiset lehdet päältä vihreitä uippo- tai otakärki iä ....... .. .. ... ..... ..... ..... dioica 
YLimmät yhdiskasvuiset lehdet päältä sinihännäi iä, pyöreä- tai lo ikärki iä ............. pro/ifera 
Ainakin ylimpien yhdiskas ui ten lehtien hanka kukaHinen. k"Ukinto perätön tai perällinen II 
Yhdiskasvuisten lehtien hanka kukaton, kukinto aina perällinen ........... ..... .............. .... .. ........ 12 
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11 ( 10) Kukkia vai n yhdiskasvuisten lehtien hangoi sa .... ... .... ... ... ... ... .... .............. ... .. ....... ... caprifolium 
11 Kukkia sekä yhdiskasvuisten lehtien hangoissa ertä nii tä lähtevi ä l..'lJkintohaaroi a ............. . 

........................ ... .... ......... ....... ............................... .......................... ... ........................ X americana 
12(10) 
12 
13( 12) 

Kukinto pirkäperäinen .................... .... .... ............ ............................................ ... .. ......... heckrottii 
Kukinto lyhytperäinen .... ..... ... ...... .... ..... ..... .... ............... ................................. ... .... ....... ........ .... 13 
Teriö 5 cm, oranssi - oranssinkeltai nen, nuppuna puna ävyinen; kukinto 6-12-lmkkainen .. .... . . 
.. ... .. ....................... .. ....... ................................... .... ................ ................................ x rellmanniana 

13 Teriö 6-9 cm, kirkka nkeltainen; kukinto 1 0-20-kukkainen ...... ..... ..... ................... rragophylla 

Lonicera x americana (Miller) C. Koch 
- tarhaköynnöskuusama, L capri
folium L x L etrusca Santi 

Jo vuodesta 1730 viljelyssä ollutta tarha
köynnöskuusamaa ( esim. Bean 1981; kuva 
1) pidettiin Linnen aikana alkuperäisenä 
amerikkalaisena kasvina, mutta myöhem
min elvisi, että e onkin kahden euroop
palai en laj in, tuoksuköynnö kuu amanja 
L etruscan risteymä. Jälkimmäinen on 
kausivihaota tai osaksi ainavihaota Väli
meren maitten köynnös. 

Tarhaköynnöskuusama muistuttaa suu
resti tuoksuköynnöskuu amaa, mutta en 
kukinnos a on alimman perättömän kieh
kuran lisäksi useita perälli iä kiehkuroita 
ja näin kukinto on usein hyvin uuri , jopa 
30 cm pitkä. Teriö on keltainen tai puner
tava. 

Kallion (1966) mukaan tarhaköynnö -
kuusama on menestynyt Helsingin eudul
la hyvin. Yhtään näytettä ii tä ei ole, ja 
menestyminen meillä on epävarmaa. 

Lonicera x brownii (Regel) Carriere -
tulikuusama, L hirsuta Eaton x 
L sempervirens L. 

Tulikuu aman molemmat vanhemmat 
ovat pohjoisamerikkalai ia. L hirsuta on 
ke ävihanta, temperaatti en vyöhykkeen 
ranta- ja kalliopen aikkojen kalkkia uo i
va, pieniteriöinen ka vi. Ri teymän alku
perä on tuntematon, mutta se on ollut vil
jelyssä jo 1800-luvun puole a väli ä 
(Bean 1981). Siitä on u eita lajikkeita, 
joista Kanada a jalo tettu ' Dropmore 
Scarlet', korallilllu ama (kuvat 2 ja 6), 
mene tyy hyvin Helsingin seudulla. Muut 
Ke ki- ja Länsi -Euroopa a kaupan olevat 

Kuva 1. Fig. 1. Lonicera x americana, tarhaköyn
nö kuu ama. - alol..'ll at, photograph Penrti 
Alanko. 

Ku a 2. Fig. 2. Lonicera x brownii ' Dropmore 
car1et', korallikuusama. -Piirrokset, drawing 

Mruja Koi tinen. 
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lajikkeet ' Fuchsioides' , 'Piantierensi ' , 
' Punicea' ja ' Youngii ' (KrUssmann 1977, 
Laar 1986, 1988) eivät ilmeise ti kestä 
meidän talveamme (vrt. myö Kallio 
1966). 

Kuva 3. Fig. 3. umiceracaprifo/ium, tuoksuköyn
nöskuusama. 

Lonicera caprifolium L. -
tuoksuköynnöskuusama 

Tuok uköynnöskuu arna (kan ikuva ja 
kuva 3) on Suomen ylei in köynnö kuu-
ama, joka on ke tävä ja jopa paikoin vil 

jelykarkulainen eteläisimmä ä o as a 
maata vaikka se on kotoisin Kaakkois-Eu
roopan ja Kauka ian vuoristoi ta. Viljely -
sä on enjmmäk een luonnonkantoja; aino
a ta tunnetusta lajikkee ta, ' Pauciflora , ei 
ole yhtään varmaa tietoa meiltä. Sen erot
taa luonnonkannoista teriön värity : torvi 
on pääl tä paikoin ruu unpunainen. 

Lonicera dioica L. -
ke ätköynnöskuusama 

Kevätköynnö kuu ama kuva 4) on kotoi-
in itäi e tä Pohjoi -Amerika ta. Se on 

ke kiboreaali -temperaattinen, kallioi ten 
ja ki i ten rinteiden ekä kuivien metsien 
ja pen aikkojen matala köynnö tai köyn-
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päältä aina vihreä; kukinnan alla olevat 
yhiliskasvui et lehdet ovat suippo- tai ota
kärkisiä; kukinto on perätön tai lyhytperäi
nen, 1-3-kiehkurainen. Teriö on 1.5-2.5 
cm pitkä, kellertävä- tiilenpunainen, taide 
torven pituinen, 2-huulinen; torven tyves-
ä on selvä pullistuma. 

Karvaisuudeltaan ja muutamilta muilta
kin ominai uuksiltaan hyvin muuntelevan 
(esim. Gleason & Cronquist 1991) kevät
köynnöskuusaman levinneisyys ulottuu 
paljon pohjoisemmaksi kuin minkään 
muun köynneliään kuusaman (e im. Scog
gan 1979), ja siksi tä tä voisi saada jopa 
napapiirin tuntuma a menestyvän koris
tekasvi n. Pohjoi osassa aluetta ka vavat 
ovat rotua var. glaucescens (Rydb.) But
ter , jonka lehtilapa on alta karvainen sekä 
teriö pääl tä ny tyinen ja karvajnen; nimi
rodolla molemmat ovat kaljuja taj hyvin 
harvakarvaisia ja teriö aina nystytön. 

Kevätköynnöskuusamaa ei yleensä 
mainita ka vatettavaksi meillä muualla 
kuinka vitieteelli issä kokoelmi sa (esim. 
Palmen 1985); en nimirodusta, var. dioi
ca, on herbaarionäytteitä Turusta, Helsin
gi tä ja Lappeemannasta; var. glauces
cens-näytteitä on Hei ingistäja Eli mäeltä. 

neliä pen a . Sen lehtilapa on oikea tai Ku a 4. Fig. 4 . Lonicera dioica, kevälköynnö -
puikea, alta melkein maidonvalkoinen, kuusama. 
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Lonicera giraldii Rehder 

L. giraldii on ainavihanta, sekä varreltaan 
että lehdiltään hyvin karvainen köynnös. 
Sen lehtilapa on hyvin kapeanpuikea, hert
tatyvinen. Kukat ovat pareittain tiheänä 
kärkikukintona; teriö on purppuranpunai
nen, päältä karvainen. 

Tämä köynnöskuusarna on kotoisin 
Sichuanista, Kiinasta. Siitä on kokoelmis
sa Suomesta vain yksi marto näyte, joka on 
kerätty Kirkkonummelta (1933). L. giral
dii tuskin menestyy Suomessa, Englannis
sakin se on kestävä vain maan etelä- ja 
länsiosissa (Bean 1981 ). 

Lonicera heckrottii Rehder
koreaköynnöskuusaina 
Koreaköynnöskuusarnan (kuva 7) alkupe
rä on hämärän peitossa: se on ilmeinen 
risteymä, ja sen vanhempia voivat olla L. 
x americana ja L. sempervirens. Korea
köynnöskuusama on matala, melkein pen
sasmainen. Sen kukinto on pitkäperäinen 
ja kukkakiehkurat etäällä toisistaan. Te
riössä on runsaasti purppuranpunaista ä
riä. 

Myynnissä on myös lajike 'Gold Fla
me', jonka on arveltu olevan sama kuin L. 
heckrottii (Bean 1981). Useat tutkijat 
(esim. Wright 1983, Laar 1988, Bradshaw 
1991) ovat kuitenkin yhtä mieltä Krtiss
mannin (1977) kanssa siitä, että kysymys 
on todellisesta, selvästi tunnistettavissa 
olevasta Iajikkeesta. 'Gold Flarne' on 
köynnös, ei pensasmainen, ja usein en 
kukinnon kiehkurat ovat hyvin lähellä toi
siaan muodostaen lyhyen kukinnan. Mutta 
samassa yksilö sä voi olla myös pitkiä, 
harvakiehkuraisia kukintoja. Kallion 
(1966) mukaan koreaköynnöskuusama ei 
ole menestynyt hyvin Helsingissä ja Kau
kovirta ym. (1987) esittävät en kasvatta
mista vain 1 alueella. Ainoa varma tieto 
koreaköynnöskuu amasta on Helsingin 
yliopiston kasvitieteellisestä puutarha ta 
(Palmen 1985), jossa se ka vaa talvi in 
suojattuna kasvihuoneen seinu talla. 
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'Gold Flame' -lajikkeesta ei ole yhtään tie
toa. Viime aikoina sekä nimellä L. heckrot
tii että L. heckrottii 'Gold Flame' meillä 
myydytköynnöskuusamatovatpoikkeuk
setta olleet lajiketta L. periclymenum 'Se
rotina'. 

Sekä L. heckrottii että sen lajike 'Gold 
Flarne' eivät mene tyne suojaarnattomina 
ainakaan Manner-Suomessa. 

Lonicera henryi Hemsley 

L. giraldiita muistuttava L. henryi on aina-
ihan ta tai o aksi kesävihanta, en lehtila

pa on alta ain suonista karvainen ja tyve -
tä pyöreä - herttamainen. Teriö on päältä 
kalju. 

L. henryi onkotoi in Hubei ta, Kiinasta 
jo a itä ka aa meridionaalisen vyöhyk
keen yläo ista temperaatti en yläo iin (vrt. 
Sargent 1913). Kallio ( 1966) ilmoittaa en 
mene tyvän h in He1 ingin eudulla; ii
tä ei ole yhtään herbaarionäytettä. Rehde
rin (1954) ke tävyysluokituk en mukaan 
en ei pitäi i elvitä Suome a muuta Phil

lip ja Rix (1989) e ittävät en melko ke -
täväk i. 

Lonicera hispidula (Lindley) Douglas 

L. hispidula on köynneliä pensas tai ma
tala köynnö jonka !ehdi tä o alla on yh
di ka ui et korvakkeet. ar i on nuorena 
hyvin karvainen ja ny tyinen; lehtilapa ai
nakin alta karvainen. Kukinto on pitkäpe
räinen ja monikiehkurainen· teriö 1.5 cm 
pitkä, alkoinen tai punertava. 

L. hispidula on Pohjoi -Amerikan Iänti-
en rannikon temperaatti ten ja meridio

naalisten o ien mereinen ka i: en alue 
ulottuu eteläi immästä BrittiJäi e tä Ko
lumbia ta Kaliforniaan (Scoggan 1979). 
Siitä ei ole htään Suome ta kerättyä näy
tettä eikä e ilmei e ti meillä oi i ei iy
tyäkään ilman uojau ta vaikka eon mai
nittu Hei ingin eudulla hy in mene ty
neitten jouko a (Kallio 1966). 
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Lonicerajaponica Thunb.
kirjokuusama 

L. japonica on ainavihaota tai osaksi aina
vihan ta köynnös. uori varsi on aina kar
vainen; lehti lapa karvainen tai kalj u. Ku
kat ovat pareittain lehtihangoissa, kuki nta
perä on 3- 8 mm pitkä; kukkien tukilehdet 
1-2 cm, puikeita, lehtimäisiä; teriö on 3-4 
cm, valkoinen tai ruusunpunainen. 

Luontaisena tämä köynnös kasvaa Ja
panissa, Koreassa ja Kiinassa (Ohwi 
1965). Se on ollut pitkään viljelyssä ja on 
yhä hyvin suosittu. Viljelykarkulai ena ja 
kotiutuneena sitä on mm. Sveits issä (He 
ym. 1972) j a laajalti Itä-Yhdy~vallois ~· 
j ossa sitä pidetään jopa vaarall1sena, kru
ken peittävänä, luontaista lajistoa hävittä
vänä ympäris törikkakasvina (esim. Fer
nald 1950). Suomesta tätä ku usamaa ei näy 
mainitun kiij allisuudessa. Siitä on vain yk
si viime vuosisadalla Helsingin yliopiston 
kasvitieteellisestä puutarhasta, ilmeisesti 
kasvihuoneesta, kerätty herbaarionäyte. 
Viim e vuosina L. japonican matalaa, kir
j avalehtis tä laj iketta 'Aureoreticulata', on 
ollut kaupan huonekasvik i, jolle myös 
suomenkielinen nimi kirjokuusama on an
nettu . Vaikka L. japonica kasvaa Hokkai
dollaki n, si itä ei liene saatavissa meillä 
ulkona menestyviä kantoja, illä pohjoi-
immat e iintymät ovat ke kitemperaatti

sia (vrt. Tatewaki 1958). 

Lonicera periclymenum L. -
ruotsinköynnöskuusama 

Ruot inköynnöskuusama on toinen meillä 
eteläi imrnä ä Suomes a mene tyvistä 
köynnö kuu arnista. Sitä viljellään v~
hemmän kuin tuok uköynnö kuu arnaa,Ja 
itä näyttää olevan myö vähemmän tarjol

la taimimyymälöi ä. Siitä on valittu muu
tamia lajikkeira, joi ta ainakin paria oi
daan iljellä meilläkin. iiden nimi ä on 
u ein ekaanousta ja ilmei e ti ne kumpi
kin o at laj ikeryhmiä ei ätkä todelli ia 
lajikkeita (vrt. Bean 1981 Laar 1988). 
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' Belgica' (kuva 5) on lyhyt, melkein 
köynneliäs pensas, jonka teriö on päältä 
punertava. ' Belgica Select ' on vuo~na 
1977 Hollannissa on tästä ryhmästä val1ttu 
laj ike (Laar 1988) . . 

' Serotina' (kuva 8) on köynnös, JOnka 
teriö on päältä tumman lakanpunainen. 

Lonicera prolifera (Kirchner) Rehder 
~köynnöskuusama 

Ka teköynnöskuusama muistuttaa suures
ti kevätköynnöskuusamaa, mutta sen yh
di kasvuiset lehdet ovat pyöreä- tai lantto
kärki iä, päältä sinihärmeisiä, lehtilapa le-

eänpuikea- melkein pyöreä, alta kalj u tai 
karvainen- kukinnot usein kolmittain , 2-6-
kiehkurai ia; teriö kalpeankeltainen, tyvi
pulli ruma pieni tai puutt~u . L. prol_ifera 
on elvästi temperaattinen Ja manteremen: 
en alue ulottuu Itä-Yhdysvaltojen poh

joi o i ta Kansasiin ja Arkansasiin_; ~an~
das a itä nykytietojen mukaan ohs1 vam 
viljelykarkulai ena (Scoggan 1979). Kas
vupaikat ovat kallioisia, harvoj a metsiä ja 
jokitörmiä. 

Herbaarionäytteitä kasteköynnöskuu
samasta on kerätty Helsingistä, Vantaalta, 
Karkustaja Lappeenrannasta. 

Kuva 5. Fig. 5. Loniceraperic/ymenum ' Belgica', 
ru01s inköynnöskuu ama. 
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Kuva 6. Fig. 6. Lonicera x brownii ·oropmore 
Scarlet', korallikuusama. 

Lonicera x tellmanniana Magyar ex 
Späth - kultaköynnöskuusama, L 
sempervirens ' Superba' X L. tragophyl/a 

Kultaköynnö kuusama (kuva 9) on tulo 
ri teytykse tä, joka tehtiin Budape ti ä 
vuonna 1926 (Krtissmann 1977). Hyvin 
pian tä tä ka vi ta tuli Län i- ja Ke ki-Eu
roopan uo ituin köynnöskuusarna. en 
kukinto on lyhytperäinen, kieh.kurain n, 
6-12-kukkainen. Teriö on 5 cm pitkä, ku
parinkeltainen - punakeltainen, nuppuna 
punertava. 

L. tellmaniana on nähty tätä el ity tä 
tehtäe ä Helsingissä paris a paika a. 
Hei ingin yliopiston kasvitietee1Ji e ä 
puutarhassa e kasvoi muutamia vuo ia 
1980-luvulJa mutta paleltui vuonna 1985. 
Kaukovirta ym. (1987) uo ittelee itä ka -
vualuei lle 1- IIl mutta en pakka en ke tä-
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Ku a 7. Fig. 7. Lonicera heckrouii, koreaköynnö -
kuusama. 

y arvioidaan ylei e ti melko huonok i 
(Phillip & Rix 19 9). 

Lonicera tragoplzylla Hem ley 

L. tragophylla onkotoi in Kiina ta Hubein 
maakunnasta, jo a e ka aa uori tojen 
temperaatti i a o i a. Lanca ter ( 1989) 
kertoo en ka a an hde ä mm. Coto
nea ter diel ianuksen ja Hydrangea hete
roma/Lan kan a peittäen nämä ja muut 
lähei et pen aat tiheänä katteena. L. trago
ph 1/an kukinto on 1 h tperäinen, 10-20-
kukkainen tiheä ryhmä. Teriö on kirkkaan
keltainen 6-9 m pitkä. L. tragophyllanja 
kuJtakö nnö kuu arnan erottaminen toi-
i taan ei ole ai an helppoa; parhaiten e 

onni tuu kukinta-aikana. Kultaköynnö -
kuu arnan teriö ä on aina punainen i ah
de: on oran in- tai kuparinkeltainen 
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kuntaa L. tragophyllan teriö on kirkkaan
keltainen ilman mitään punaista ävyä. 

L. tragophyllaa ei ole mainittu Suomes
ta eikä iitä myöskään ole yhtään täältä 
kerättyä näytettä. Mutta ke kieurooppaJai
i a taimimyymälöissä sen ja kultaköyn

nö kuu aman nimet toi inaan vaihtuvat ja 
ik i en joutuminen uomalaisen ka vat

tajan puutarhaan ei ole mahdotonta. L. 
tragophyllan kylmänsietoa pidetään uu
rempana kuin L. heckrottiin (esim. Phillip 
ja Rix 1989), joten e voisi jopa ke tääkin 
meilläjonkin aikaa. 

Kiitän Annikki Palmenia ja Pentti Alankoa hyö
dy !Li i tä huomautuk i ta ja virikkeelli i tä ke -
ku telui sta ekä Helsingin yliopiston Luonnontie
teelli stä ke kusmuseota näytteiden (H) lainaukse -
ta. 
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Varainhoitajalta 

Arvonlisävero 

Kesäkuun 1. päivänä voimaanastunut arvon
lisävero koskee myös Dendrologian Seuran 
tuotteita. Kirjojen verotus laskee yleisesti , joten 
seuran hallitus päätti pudottaa myymiemme 
kirjojen hintoja vastaavasti. Suomen puu- ja 
pensaskasvian uudet hinnat kesäkuun alusta 
läht ien ovat: jäsenme 185 mk (vanha hinta 200 
mk) ja muille 230 mk (vanha 250 mk). Muiden 
tuotteiden hinnat säilyvät ennallaan. 

Jäseneksi liittyminen 

Tähän asti seuran jäseneksi on voinut liittyä 
yksinkenaisesti suorittamall a j äsenmaksun ti
lillemme. Pankkien siirtyessä kuitittomuuteen 
tämä tapa aiheuttaa yhä useammin työtä ja 
harmia sekä uusille jäsenille ettäjäsenrekisterin 
pitäjälle, kun uuden jäsenen o oiretiedot ei ät 
tulekaan pankista täydellisinä. Sii spä vastede 
jäseneksi haluavan tulee ilmoittautua en in eu
ran sihteerille tai jollekin toiselle hallituk en 
jäsenelle (yhteystiedot Sorbifolian takasi äkan
nessa), joka kirjaa uuden jäsenen osoitetiedot 
muistiin ja lähettää samalla viittee lli en jäsen
maksulomalkkeen . Jäsenyys a tuu voimaan. 
kun jäsenmaksu on mak ettu. 

Eikö lehti tule? 

Yleisin iihen. ettei Sorbifolia rapsahda 
po tiluuku ta i äännöllise ti on. että jäsen
mak u on jäänyt mak amatta. uoden 1994 
jäsenmaksukuitit lähetettiin viime joulukuu a 
Sorbifolian 411993 äli ä. Mikäli jä enmak u
a i ei ole tullut heinäkuuhun menne ä, tulet 
saamaan mui tutuk en elokuu a, j a saamatta 
jääneet lehdet lähetetään 'jälkujunas a ·. Jo 
kuitenkin tiedät maksanee i jä enmak un var
mi ta kuiti ta 1 tiliottee ta mak un päivämäärä 
ja ora yhte joko arainhoitajaan tai jäsenkir
janpitäjään. niin ei itämme asian! 

Pankkiasiaa 

Dendrologian Seuralla on tähän a ti ollut tilejä 
ain Po tipanki a. Hallitu päätti. että tili ava

taan myö Kan alli -0 ake- Panki sa, joka tar
joaa meille korotoma posti iinotiliä paremmat 
korkotulot. Enti en po ti iinotilin 8000 19-
419921 Ii äk i käytö ämme on KOP:n tili 
HKl-Kaivokatu 127130-306 80. 



SORBIFOLIA 25(2) 1994 

Erään tammen tarina 
Niilo Karhu 

Mainit in eräässä lehtihaastattelus a tä
män vuoden maaliskuun alkupäivinä muu
tamien Suomen paksuiinpien puiden ym
pärysmittoja, niiden joukossa Piikkiön 
tammen 766 cm. 1 utun johdosta sain soiton 
eräältä rouvalta, joka epäili , että minulta 
on jäänyt vielä pak umpi tammi huomaa
matta. Hän kertoi isänsä a uneen Perniö ä 
talo a, jonka pihapiiris ä kasvoi mahtava 
tammi . Isä oli kertonut, että sen tammen 
ympäryksen mitaksi tarvittiin viiden mie
hen syli. Rouva myö tie i, että puu on 
rauhoitettu , ja kertoi tarkan kasvu paikan. 

Tote in hänelle, ettei Suomessa kasva 
ainuttakaan tarumea, jonka ympäryksen 
mitak i tarvittai iin viiden miehen käsivar
ret. Lupa in kuitenkin elvittää tammen 
vaiheita ja käydä mittaamassa puun. Ym
päri tömini teriön arki toi ta löytyikin 
tukku papereita tästä puu ta, mutta nor
maalia rauhoitusanomu ta ei nii ä ollut. 
Salo- Perniö -tielle näkyvä tammi oli kiin
nostanut puutavaran o tajia, minkä vuok i 
pienviljelijän emäntä oli huoli aan kome
an puun kohtalosta. iinpä hän kirjoitti 
huhtikuun puoliväli ä 1953 Metsäntutki
mu laitokselle ja prof. Viljo Erkamolle 
pelo taan, että tammi kaadetaan, ja pyy i 
puun ottami ta valtion uojeluk een. Kun 
Hei ingi tä ei kuulunut vastau ta, hän kir
joitti yy kuun lopulla uudelleen Erkamol
le ja luonnon uojeluval oja Reino Kallio
lalie aatien rauhoitu ta ja kertoen amal
la, että paraikaakin on talo a o ta ja ja että 
i äntä aikoo aihtaa tammen lehmään kun 
heidän ainoa lehmän ä tuli maho i. 
Kauppaa ei yntynyt ja tammea puolu ta
neen emännän itkey palkittiin puun rau
hoittami ella. 

Paperei ta käy ilmi, että a ia on pantu 
ireille 26. 10. 1953 ja puu on rauhoitettu 
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1954, jolloin sen ympärys oli 630 cm, 
korkeus 15 m, ja se oli kaksihaarainen 
lähellä tyveä. Rauhoitusnumero on 175. 
Edelleen papereista ilmenee, että metsä
teknikko on Perniö tä käynyt mittaamassa 
puun aaden kantokorkeudelta suurim
maksi läpimitaksi 195 cm (ympärysmitta 
6 12 cm) ja pienimmäk i 160 cm (ymp. 502 
cm). Hän oli mitannut myö haarat: pak
suruman päähaaran läpimitta oli 100 cm 
(ymp. 314 cm) ja ohueruman 52 cm (ymp. 
163 cm). Ohuempi haara oli kauttaaltaan 
laho ikainen. 

äillä tiedoilla ja mittausvälineillä va
rustettuna menin itten Perniöön tammea 
kat omaan. Otin ennen lähtöä myös puun 
koordinaatit 668590:28580 peruskartasta 
(lehti 2012 12), johon se on merkitty rau
hoitettuna. Olin liikkeellä paikkak'Unnan 
tuntijan ja myö tammiin perehtyneen Ro
bert Rainion kanssa 18.3.1994. 

Tanuni ka aa rintee ä, joten paksun 
muhkurai en rungon rnittauk e a on omat 
ongelmansa. Tote irume ohuemman haa
ran katkenneen lyhyeksi tyngäksi, josta 
kuitenkin ai ympärysmitan , joka rinnan
korkeudelta oli 188 cm. Puu on haarautu
nut kahdek i 120 cm:n korkeudelta, joten 
paksuruma takin rungo ta ai ympärysmi
tan rinnankorkeudelta eli 130 cm: n kor
keudelta. e oli 410 cm mikä on tammen 
n kyinen pak uu . Korkeu on 21 ,5 m. 
Katkenneen haaran lahoon tilaan on pai
nettu kolme ki eä. errattuna met ätekni
kon mittaamaan pak urrunan haaran ym
pärykseen (3 14 cm) puu on 40 vuodes a 
kas anut pak uutta 96 cm eli keskikasvu 
on ollut 2 4 cm uode a. Kaiki ta mittaa
mi tani tammi ta tämä Perniön paksuin 
puu on 47. ijalla . 

Otin tamme ta myö tyvimitan: ylärin-
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teen puoli maanrajasta vaakasuoraan ym
päri, jolloin mittauskorkeudeks i tuli run
gon keskiviivan kohdalla 40 cm. Ympä
rysmitaks i tuli tasan 600 cm, mikä on 
samaa luokkaa kuin metsäteknikon suurin 
läpimitta (195 cm eli ympärysmittana 612 
cm) tuosta mystisestä kantokorkeudesta, 
jonka vain mittaaja tietää. ähtävästi hä
nen mittansa on ollut muutamaa senttiä 
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alempaa otettu. Tuo pienin kantokorkeus 
en ijaan on arvoitu . . 

Jos tammen pienempi haara oli i ollut 
vielä jäljellä tuo tyvi 600 cm oli i ollut 
Paarskylän Tammi ton komean tammen 
hyväksyttävä ympäry mitta, joll a se o li si 
sijoittunut Suomen 8. paksuimmaksi tan1-
meksi. 

Pak:suimmat kotipihlajat 
Niilo Karhu 

Kuluvan vuoden puu, kotipihlaja (Sorbus 
aucuparia) kasvaa yleisenä koko Suomes
sa, mutta lajin paksuirnrnat yk i1öt löytyvät 
maan eteläpuoliskosta ja yleen ä aukeilta 
aurinkoisilta paikoilta. Ohei en taulukon 

lO pak uima o at kaikki pihapuita. Tyy
pilli tä pak uimmille kotipihlajille on ty
eltä baarominen ja juuri e arunkojen 

ka varninen raidan tapaan anhenevien 
runkojen ty en mpärille. 

SUO ME PAKSUIMMAT KOTIPlHLAJ T (Sorbu aucuparia) 

ymp. mittaus- puun haaroja haaromi<;- kawupaikka 
mitta korkeus korkeus korkeus 
cm m 

1. 529 tyvi 10,5 8 tyvi Suonenjoki Soitunniemi, Satama-
katu 5 

2. 447 tyvi II 2 ryvi Hausjär\i, Oirti. Lokinperä 

3. 365 tyvi 11 ,75 2 lOOcm Juva. Leskelä, Hakolahti 

4. 357 40cm 15 2 tyvi KaJanti. Tynki, Nuutila 

5. 352 tyvi 9 16 ~~~-oJaa 1 RautJän i, Korpjärvi . HaJjula 

6. 345 tyvi lO 2 tyvi Valkeala. P) öriälä, Ylä-Viuho 

7. 325 50 cm 15 6 100-190 1 p . . T . cm rumto, amrru to 

8. 282 130 13,25 paksuin 1-runkoinen ! Vahto. Parikka. Koivulehto 

9. 265 50 cm 14 2 llOcm Janakkala. Monikkala. lonikkalan 
kartano 

lO. 258 tyvi 13,5 4 tyvi Janakkala. iraJa. iralan kartano 
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Geenipankki tutkii tuomea 
Marja-Tuulikki Rintaneo 

Pohjoismaiden geenipankki tallettaa maa
talou - ja puutarhakasvien geenejä. Pru
r!Us-projekti on yk i esimerkki geenipan
kin ponnisteluista hedelmä- ja maljakasvi
en perimän puolesta. Prunus-sukuun kuu
luu tärkeitä hedelmäkasveja: per ikat, ap
rikoosit, mantelipuut, luumut ja kir ikat. 
Suku on kotoisin Ke ki-Aasia ta. Pohjoi -
maiden geenipankki rekisteröi ja äilöö 
suvun Pohjolan geenipooliin kuuluvien la
jien perinnöllistä muuntelua. Tuomi (Pru
nus padus) valittiin uutena lajina projektiin 

uonna 1991 . Samana vuonna sitä tehtiin 
tunnetuk i Dendrologian Seuran valit e
mana Vuoden puuna. 

Tuomi on monipuolinen ka vi, joka an
ait ee ar o tu ta. Prunus- uvun lajei ta 
ain tuomi kasvaa luonnonvarai ena koko 

Pohjola a, joten e on kori tepuunakin 
hy in tai enke tä ä. Kir ikka arennuk
i a e Ii ää hedelmäpuun talvenke tä-
yyttä. Pohjo is-Venäjällä tuomea käyte

tään ravinto- ja lääkeka vina. Marjojen 
maito i ältää muun muassa uojara intei
taja parkkihappoja. Tanniinit e li parkkiha
pot e tävät bakteerien ja ienten ka vua ja 
vaikutta at puudutu aineiden kaJtai e ti. 

iinpä tuoreena yödyt marjat teke ätkin 
uun limakalvo ta "tunnottoman". ieme

ni äja puumai i a o i a on elimi tö ä 
inihapok i hajoa aa amygdaliinia jota 

käytetään pieniä määriä eräi ä yöpälääk
kei ä. mygdaliinin takia jyr ijät ei ät 
ko ke tuomeen. Tuomen pieni yi tä, tai
pui aa puuaine ta on helppo työ tää . Tuo
me ta on ennen valmi terrukin monenlai-
ia tar ekaluja, kuten hevo en luokkeja 

tynnyrin anteita jopa piippu ja. 
Prunus- u un lajit muuntele at paljon . 

Kukintojen pituu , a ento ja kukkien koko, 
määrä, kerrannai uu tai väri oivat aih
della. aih telua on myö yk ilöiden älillä 

marjojen väri sä ja muodossa, lehtien kar
vai uude sa ja värityksessä ekä kasvuta-

as a. Tuomi jaetaan kahteen alalajiin: 
met ätuomeen (sub p. padus) ja sitä poh
joi empaan pohjantuomeen ( ubsp. borea
lis). Alalajit erotetaan toisistaan pääasiassa 
kukinnan asennon, lehtien ja haararangan 
karvai uuden, ka utavan sekä iemenen 
peru teella. Venäläi et ovat nimenneet 
toi takymmentä tuomen muunno ta. Ruot-
i ta mainitaan erilai ia tuomen koristela

jikkeita, kuten kirjavalehtinen 'Aucubae
folia' , riippaok ainen ' Pendula ' ja' Alber
tii ja ' Watereri , joilla on erikoisen pitkät 
kukkatertut ekä punakukkainen ja -lehti
nen ' Colorata' jota meilläkin myydään 
purppuratuomen nimellä. 

Oulun yliopi ton ka vitieteellinen puu
tarha on aanut tehtäväkseen elvittää tuo
men alalajien ja muunnosten e iintymistä 
Pohjalas a. Työ aloitettiin keväällä 1992 
Pohjoi -Suome ta jos a ka vaa tuomen 
molempia alalajeja. Oulun ja Lapin läänin 
a ukkailta p ydettiin havaintoja pohjan
tuomi ta ja näyttävi tä tai erikoi ista met-
ätuomi ta. Umoituk ia tuli pääasia sa pi

hapiiriin Iuoono ta iementaimina iirre
tyi tä pui ta. Tuomi onkin pihlajan ohella 
pohjoi uomalai ten pihojen uo ituimpia 
lehtipuita. Ka ei ta vajaa kolmanne 
o oittautui mielenkiintoi ik i tuomen eri
koi muodoiksi tai alio k ilöik i. Van
himmat tuomet oli at yli atavuotHllta, 
uurimmat Ii 15-m tri iäja laajalarvuksi
ia pohjoi immat Kilpi järveltäja tsjoen 

Ke olta run askukkai immilla oli ke ki
määrin 30 kukkaa tertu a, uurikukkai
inunilla terälehden pituu oli toi ta ent-

tiä. Erikoi impia oli at punakukkai et, kir
ja alehti et tai o ittain kerrannai kukkai
et ruomet. Tutkimi amme tuomi a uu

rimmat erot k ilöiden ä.lillä oli at kas-
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vutavassa, kukinnon tiheydessä, asennossa 
ja lehden karvaisuudessa. Ominaisuudet 
vahtelivat satunnaisesti . Alalajien väli
muodot olivat yleisiä. Näyttää kuitenkin 
siltä, että Lapin läänin tuomissa on enem
män pystykukkaisuuttaja karvalehtisyyttä 
kuin Oulun läänissä. 

Tuomen suhteelli sen monilukuisista tu
holais ista tuomenkehrääjäkoi (Yponomeu
ta evonymellus) on herättänyt viime aikoi
na eniten huomiota. Perhonen, joka eteläi
sissä osissa maata on syönyt laajalti tuomia 
täysin lehdettömiksi, on Pohjois-Suomes
sa harvalukuinen. On mahdollista, että jo 
syksyllä munista kuoriutuvat toukat sel
viävät huonosti pohjoisen talvesta, ja siksi 
hyönteinen aiheuttaa harvemmin tuhojaan 
pohjoisessa. 

Tarkoituksemme on nyt laajentaa tuo
mien kartoitusta koko Suomeen, muihin 
Pohjoismaihin ja osin Venäjälle. Alueilta 
etsitään tuomen erikoismuotoja ja valioyk
silöitä, joita tuomen pahimmat tuhohyön
teiset ja taoelinaiheuttajat välttävät. Samal
la selvitetään kasvin erilaisia käyttötapoja. 
Parhaat kannat voidaan koota kloonitar
haksi. Tällainen kokoelma olisi elävä gee
nipankki ja emokasvimaa, jossa kasvima
teriaalin taksonomiaa, tautien- ja tuholais-

Pystykukkainen tuomi Rovaniemellä. 
- Valokuva Oili Tarvainen. 
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tenkestävyyttä ja kasvino ien ravinto- ja 
lääkeainepitoisuuksia voi\faan tarkemmin 
tutkia ja joka palvelee muun muassa kas
vinjalostajia, taimistotuottaj ia ja viher-
uunnittelijoi ta. Tuomen ke tävillä koris

temuodoilla laajennetaan viherrakentarni
sen kas ilaji alikoimaa. 

HYVÄ LUKUA, OLETKO SINÄ ÄHNYT 

• tuholaisten- ja tautienkestäviä tuomia 
• tuomen 

- jolla on huomiota herättävän pitkä tai 
hyvin tiheäkukkainen kukkaterttu 
- jonka kukat, terälehdet, marjat tai 
lehdet o at eri koi en suuria (tai pieniä), 
väri iä tai muotoisia 
- jonka kukat ovat kerrannais ia 
-joka kukkii muita tuomia huomattavas-
ti pidempään tai useamman kerran kesässä 
-jolla on erikoinen ka utapa 
(esimerkik i lamoa a, riippaok ainen tai 
kapeakasvuinen) 
-joka on pi tkäikäinen 
- joka on jollain muulla taval la huomiota 
herättä ä 

• Mi ä olet nähnyt pohjantuomen? 
• 0 aatko kertoa tuomen hyötykäytä tä tai 

tuomenkehrääjäkoin e iintymi e tä? 

KJRJOITA H JNNO! T SI MEILLE 
OSOITTEELLA: 
Tuomiprojekti 

Ka itieteellinen puutarha 
Oulun yliopi to, PL 400, 90571 Oulu 

tai fax 981-553 1584. 

KERRO VlESTIS ÄSI AINAKIN 
• nime i ja htey tieto i (o oi te ja puhelin

numero) 
• tuomen löytöpaikka (kaupunki 1 kunta ja 

kaupungino a 1 k lä) 

SEKÄ PYRI K AlLEMAAN 

• ka ia (ulkoa ua. alio- tai erikoi -
ominai uuk ia) 

• ka vupaikkaaja ka vuoto uhteita 
• kä ttötapoja tai tuomenkehrääjäkoin tuhoja 

LI TIETOJ aa puhelinnumero ta 
9 l- 553 1573 {Hiltunen) 

Suurki ito ha ainnoi ta i ja tiedoi ta i! 
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Lehdonhoitokokeilua Vantaalla 

Heikki Ki uru 

Vetokannaksen lehdossa tehtiin talvella 
1988 voimakas harvennushakkuu, jonka 
jälkeen alueelle istutettiin vuorijalavia 
( Ulmus glabra). Vantaan kaupungin omis
tama alue sijaitsee Vantaanjoen rannalla 
Silvolan tekoaltaan läheisyydessä. Ennen 
toimenpidettä puusto oli koivujen, kuus
ten , mäntyjen ja haapojen muodostamaa 
keski-ikäistä sekametsää. Vallitsevana 
puulajina oli kuu i. 

Hakkuussa poistettiin lehdon keskiosas
takaikki kuuset. Koivua, haapaajajoitakin 
mäntyjä säästettiin suojuspuiksi. Lehdon 
reunatjätetti in tiheiksi ekä maiseman että 
suojavaikutuksen takia. Lehdon keskelle 
syntyneeseen valoaukkoon istutettiin ke
säkuussa 1988 70 cm:n korkuisia vuorija
lavan paakkutaimia noin viiden metrin ä
lein. Kuivan kesän vuoksi jalavat oli kas
teltu ennen istutusta. Jalavia istutettiin 
myös valoaukon viereen kuusien alle. 

Kuiva ta kesästä huolimattajalavat läh
tivät hyvin kas amaan. Metsätalou insi
nööri Pekka Salminen Vantaan kaupungil
ta pitää metsän isustan mikroilma ton äi
lyttämistä erityisen tärkeänä jalavan vilje
lyn onnistumiselle. "Hävityshakkuunkin' 
jälkeen alueelle jäi riittävästi uojaa aa 
puu toa. Jalavat eivät kär ineet kuivuude -
ta met än i ässä. Heinittyminen on py y
nyt kuris a puiden ja ve akon varjo sa. 

Suojospuut ja ve akko edi tävät jala i
en runkomuodon kehittymi tä. To in tai
mi ta on poistettu kilpailevia latvoja. ]ala
vien pituutta on tä ä vaihee a vaikeata 
mitata puiden luutamaisen ka vutavan 
vuok i. Jalavantaimilla ei yleensä ole el-

ästi erottuvaa johtover oa. Ke ällä 1993 
jala at olivat 3-4-metrisiä. 

Eläintuhot o at u ein ongelmana jala
an iljely ä. Vetokannaksen jalavantai-

met ovat kuitenkin säästyneet myyriltä ja 
jäniksiltä. Jalavantaimet kasvavat luonnol
lisella paikallaan viljavassa maassa puiden 
varjossa. Heinikko ei haittaa jalavien juu
ristoa. Myyrätuhoilta säästymistä voisi se
littää taimien istutus metsän sisään. Myy
räthän viihtyvät heinittyneillä avoimilla 
paikoilla kuten metsitettävillä pelloilla. 

Hakkuun jälkeen kasvanut vesakko on 
raivattu jo useampana kesänä. Myöhem
min hoidon tärkein tavoite on tehdä jala

ille tilaa. Jalavia haittaavat ylispuukoivut 

antaan etokannaksen lehto keväällä 1994. Tal
ven 1988 hakkuiden jälkeen alueelle istutettiin 

uorijala ia (Uimus glabra).-Valokuva Heikki 
Kiuru. 
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sekä -kuuset on aikanaan poistettava. Alu
eella luontaisesti kasvavista tuomista, pih
lajista, paatsamista, kuusamista ja taikina
mrujapensaista kehitetään jalavien alla 
matalampi latvus- ja pensaskerro . Parhaat 
pihlajat kasvatetaan mahdollisimman 
kookkaiksi. Lakkapäiset männyt jätetään 
jalopuumetsän sisään maisemapuiksi. Jyr
känjoenrannan lehtipuutiheiköt säästetään 
lintujen kuten satakielen elinympäristöksi. 

Kenttäkerros on säilyttänyt lehtomaisen 
luonteensa. Hakkuussa maahan jääneet 
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ok at ja larvukset ovat lahonneet tai jää
neet ka villi uuden i ään. Kuu en happa
man karikkeen korvauruminen vuorijala
van nopeasti !ahoa illa, ravintei illa leh
dillä muuttaa ähjtellen lehdon kenttäker
roksen ka vuolo uhteita suomisammiksi 
vaateliai11e ruohoille. Vetokannaksen alue 
trujoaa mielenbintoisen tutbmu kohteen 
seurata uorijalavan mene rymi tä sekä 
vaikutu ta lehdon ka uolo uhtei iin. 

* * * 
Oulun paikalliskerhon toiminta kesällä ja 

syksyllä 1994 
• KESÄKUUN 16. päivänä pui stokävely Pi

ki- ja Korkea aareen 

• SYYSKUUN 6. päivänä tutu tutaan mm. 
ruusuihin ja pensasangervoihin ja opetellaan 
tunnistamaan niitä. Koko päivän kestävän 
kurssin pitää Ff Leena Hämet-Ahti ka vitie
teelli essä puutarhassa ja ka vitieteen laitok
sella. Kurssista kiinno tuneet voivat ottaa 
yhteyttä kasvitieteelliseen puutarhaan puh. 

981-553 1572 (Siuruainen) tai 553 1573 
(Hiltunen). 

• LOKA- ARRASK SSA järje tetään 
Dendrologian Seuran juhla uoden tapahtu
mana ylei öti lai uu jonka aja ta, paikasta 
ja ohjelma ta ilmoitetaan tarkemmin myö
hemmin. Lu assa on mm. MMK nu äi
nölän esitelmä alppiruu ui ta. 

Seminaari jalopuumetsien 1 
taajamametsien hoidosta 

SMAFLA järjestää maisema-arkkitehdeille. metsänhoitajille. ympäristöalan 
virkamiehille. kaupunkisuunnittelijoille ym. tarkoitetut erikoismetsien hoidon 
ja suunnittelun monitieteiset opintopäivät Suomen aNokkaimmassa erikois

metsäkohteessa Ruissalossa 24.- 26.8.1994. Ohjelmassa on aamupäivät luen
toja. iltapäivät käytännön metsänhoitotöitä asiantuntijoiden ohjauksessa ja 
illat rentouttavaa kanssaköymistä yli ammattikuntarajojen. Seminaarin hinta 
on 500 mk. Majoitus ja ateriat (jotka eivät sisälly em. hintaan) pyritään järjes-

tämään Ruissalosta. mahdollisesti retkeilymajatasoon. 
ILMOITIAUTUMINEN seminaariin 22.7. mennessä ki~allisesti osoitteella Marja 
Mikkola. MA-arkkitehdit. Laivurinkatu 37.00150 Helsinki. tai fax 90-669 325. 
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Pihlaja pihapuuna 

Mikko Raatikainen 

Raa tikainen. M. 1994: Pihlaja pihapuuna. (Rowan tree, Sorbus aucuparia, as a 
homestead tree in Fi nland .)- Sorbifolia 25(2):65-70. 

Our native rowantree, or moumain ash (Sorbus aucuparia) was found on 25.3 per cent 
of the Finnish homesteads. Frequencies in the 16 geographic areas and the average 
number of rowan Lrees on homesteads are presemed in figures. 

Mikko RaaTikainen. Jyväskvlän yliopisTon biologian laiTos, PL 35, 40351 Jyväskylä. 

Pihlaja eli kotipihlaja (Sorbus aucuparia) 
oli muinoin pyhä puu, mutta myös tarve
puu. Kalevalan ( 1935) kolmaskolmatta ru
nossa on yksi pihlajan kauneimpia yli styk
siä. Siinä mainitaan: 

Noita sie kovin varaja 
pihlaja isia pihalla! 
Pyhät on pihlaja! pihalla, 
pyhät oksat pihlajissa, 
pyhät lehvät oksasilla, 
marjaset sitäi pyhemmät, 
joilla neittä neuvotahan, 
01poa opetetahan. 

Kalevalan kansa näytti todell a arvosta
neen pihlajaa. Kalevalan toisen runon mu
kaan San1p a kylvi sen pyhille maille. 
Myöhemmin Lemminkäinen lauloi saarel
la oll es aan pihlajat pihoille, ja Väinämöi
nen lauloi aJoon pihlaj an saadakseen siitä 
kaplaitaja vempeleitä. Pihlajia tarkkailtiin 
ja nii ä havaittiin lintujen istuvan. Mar-

iantakin errattiin pieneen pihlaja a istu
vaan lintuun. Pihapi hlaja oli niin merkittä

ä puu, että morsian kuvitteli mui tavan a 
en mieheläs ä olle aan. Sada aki n Kul 

ler o jätti pihapihlajan polttamatta, vaikka 
poltti tu at. 

Pihlajan ar oa kohotti e. että sitä käy
tettiin ennu tamiseen, mutta ennen kaik
kea e oli käynöpuu. Kale alas a maini
taan pihlaja, pihlajainen tai Pihlajatar pe
räti 25 kertaa. Pihlajasta t htiin luokkeja, 

vit aksia airoja, veneen hankoj a, panraja 
ja it oja. Toisinaan sitä poltettiinkin. Mi
nunkin lap uudessani pihlaja oli lähes kor
vaamaton haravan piipuuna, mutta sitten 
haravakoneen metallipiikit ja lopulta muut 
heinänkorjuutavat korvasivat tuon käytön. 

Leviämisestä ja roduista 

Pihlajan jääkaudenjälkei estä leviämis
aja ta Suomeen ei ole tietoja. Pihlajan ii
tepölyä ei nimittäin kyetä erottamaan 
mui ta ille läheisistä ruusukasveista, mi
kä aikeunaa huomattavasti lajin saapu
mi ajan tutkimista. Pihlaja lienee kuiten
kin saapunut Suomeen nyky levinneisyy
de tä ja ekologi i ta vaatimuksista päätel
len jo ennen noin 7 000 vuotta sitten al
kanutta lämmintä kosteaa atlantti sta kaut
ta. 

Pihlaja on u ulli esti lisääntyvä diploi
di (2n = 24) laji , joka muuntelee hyv in 
paljon (Raatikainen 1960, 196 1 ). Tämän 
muuntelun ja rotujen levinneisyyden pe
ru teella oidaan hal1motella laj in leviä
mi teitä. 

En immäi enä Suomeen lienee saapu
nut idä tä tai kaakosta pohjanpihlaja, S. 
aucuparia ub p. glabrata (Wimmer & 
Grab.) Cajander. ykyisin sitä on euroo
panpuolei en Venäjän pohjoisosassa, lä
he koko orjassa ja Ruotsin vuori toalu-
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eella. Suomessa tämän rodun yksilöitä on 
eniten Lapissa, ja sen eteläraja on Oulun 
Pohjanmaalla ja Kainuussa. 

Nimirotu kotipihlaja, subsp. aucuparia, 
näyttää saapuneen ehkä edellistä rotua vä
hän myöhemmin kahdelta eri suunnalta. 
ldänpihlaja, var. heteromorpha (Brenner) 
T. Raatikainen, saapui kaakosta ja idästä 
päin ja levisi noin Päijänteen rannoille 
saakka. Lännenpihlaja, var. aucuparia, 
saapui ilmeisesti Ahvenanmaan kautta ja 
Pohjanlahden pohjoispuolitse, ja se levisi 
Päijänteen länsirannalle saakka. Päijän
teen tienoolla ja sen jatkeilla idän- ja län
nenpihlajat kohtasivat toisensa ja risteyty i
vät keskenään. 

Pihlaja on euraasialainen laji, jota on 
lähes koko Euroopan mantereeliaja kaikil
la suurimmilla saarilla, mm. Brittein saa
rilla ja Islannissa. Laji kuitenkin puuttuu 
monilta Välimeren saarilta, Huippuvuoril
ta ja Färsaarilta. Etelä-Euroopan niemi
mailla siitä on pari muuta alalajia (War
burg ja Karpati 1968). Koillis-Euroopassa 
ja Uralin itäpuolella sen korvaa subsp. 
sibirica (Hedl.) Krylov,jota pidetään u ein 
myös omana lajinaan. 

Pihlajan esiintymisestä ja ekologiasta 

Suomessa pihlaja on yleinen ja run ain 
Etelä- ja Keski-Suomessa. Pohjoista koh
den laji harvinaistuu (Kujala 1964). Pihla
ja on etenkin lehtojen, lehtomaistenja tuo
reiden kankaiden kasvi. Se on yleinen 
myös kallioilla, rannoilla, asumu - ja il
jelyaukeilla. Pihlaja menestyy myös ravin
teisten ja keskiravintei ten korpi en mätä -
pinnoilla. Metsiä kaskettaessa pihlaja hä
visi aikoinaan, mutta ilmaantui jo ahovai
heen alussa ja runsastui sitten metsien eu
raavaa kaskearnisvaihetta kohden (Linko
la 1921, Raatikainen 1984). 

Kaskikautena pihlaja oli kulttuuripakoi
nen, hemerofobi laji. ykyisin e on kult
tuurista hyötyvä, apofyytti laji , jota i tute
taan usein koristepuuksi . Met än harven
nukset parantavat lajin toimeentuloa, ja 
päätehakkuiden jälkeen sen määrä Ii ään-
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Ku a 1. Kotipihlajan (Sorbusaucuparia) yleisyy 
(%) pihapuuna. 

Fig. 1. The occurrence (%) of rowan (Sorbus 
aucuparia) as a homestead tree. 

tyy met änuudi tu aloilla. Kun pihlajan 
met ätaloudellinen merkity on pieni, iitä 
on tullut uudi tu aloilla rikkapuu, jo ta ei 
kuitenkaan ole uurta haittaa. 

Met änuudi tu aloilla pihlaja uu iutuu 
kanto e oi ta, ja iemeniä kulkeutuu uu
di tu aloille lintujen mukana. Rantamer
iin iemeniä kulkeutuu myö vettä pitkin. 

Kui at mrujat kelluvat jopa iik:koja. Sie
menet oi at olla maa anoin puolitoi ta 

uotta ja itä ät a ta itten keväällä. Tai
mi ka aa nopea ti, ja jo noin kymmen-

uotiaa ta alkaen e voi kukkia ja tuottaa 
mrujoja. Aukealla ka a a pihlaja ve oo 
u ein, ja eurauk ena on monirunkoinen. 
run a mrujainen muutaman metrin kor
kuinen pen a . Jo ka ualu ta on karu ja 
kui a, ka ijää pienek i, mutta jo maa on 
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Kuva 2. Kotipihlajan kappalemäärä kotipihlajaa 
ka vavi sa pihoi a. 

Fig. 2. umber of rowan trees on home tead with 
a rowan. 

ravinteinen ja kostea, pihlaja kasvaa toi -
takymmentä metriä pitkäksi puuk i. Au
kealla paikalla pihlaja kukkii ja marjoo 
hyvin , mutta metsän alkae a varjo taa 
lehtimäärä pienenee, kukkamäärä alenee 
ja marjominen ähenee. Met i ä pihlaja 
jää lyhytka ui ena toisen latvu kerrok
sen puuk i, ja e aavuttaa harvoin ede 70 
vuoden iän. 

Tihei ä met i ä pihlajan ympärillä on 
usein lyhyitä piiskamai ia taimia, jotka 
e o at ähän ja o ivat olla hy in vanho

jakin. Toi inaan ne kukkivat, mutta marja
tuota jää vähäi eksi. 

Pienet pihlajat o at tavalli e ti ravintei
impien metsiemme ylei iä pen askerrok
en ka eja. Sekamet iä pihlaja oi muo

do taa taimikko aihee a. Puhtaita ka -
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vu toja pihlaja muodostaa kallioilla ja 
muilla aukeilla paikoilla ja illoinkin taval
lisesti ihmisen avulla. Ulko aariston pihla
jatjäävät yleen ä pensasmai iksi vaikka ne 
kasvavat suojai illakin paikoilla. Häyrenin 
( 1914) mukaan syynä on oksien talviaikai
nen kuivuminen . Samantapaisesti Lapio
kin pihlajat jäävät pienikokoi iksi pensas
mai iksi yksilöiksi. Molemmat kuitenkin 
kukki at,jopa marjovatkin suotui sina kau
sina. 

Pihlajan kukinta on runsain ta noin joka 
toinen vuosi. Kukinta alkaa Etelä-Suomes-
a ke äkuun alkupuoli skolla, Keski-Suo

men pohjoi puolella kesäkuun loppupuo
li kolla, Pohjoi -Suome a heinäkuun al
kupuoli kolla ja Lapissa vasta heinäkuun 
loppupuoliskolla. Suomenlahden ulkosaa
ri sto akin kukinta-aika on va ta heinä
kuu a (Skult 1956). 

Pihlaja myö marjoo runsaasti keski
määrin kahden uoden välein. Aukeilla 
ravintei illa paikoilla e voi marjoa lähes 

uo ittain. Marjovien yk ilöiden keski
määräinen marja ato on Ke ki-Suomessa 
noin 23 kg, mutta atoisimmat puut voivat 
tuottaajopa 300 kiloa. 

Pihlajan Ieisyys ja runsaus pihapuuna 

Pihlajan e iintyminen selvitettiin 6335: stä 
eri puolilla Suomea olleesta pihasta (Raa
tikainen 1983). äi tä pihoi ta ainakin 
25,3 %: a oli puuk i varnuneita kotipih
lajia, ke kimäärin 0 7 kappaletta. Pihapui
ta ka va i ta pihoi ta 29,0 ~: a oli pihla
jia 0 8 kappaletta 1 piha. Pihlaj ia kasva-

i a pihoi a niitä oli ke kimäärin 2,8 
kappaletta 1 piha. Ta alli immin pihlajia 
oli ain yhde tä neljään kappaletta pihas
aan. mutta muutami a pihoissa niitä oli 

kymmeniäklo yk ilöitä. 
Kotipihlaja oli ylei in Vaara-Krujalas-

a, jo a itä oli 49,5 %: sa pihoi ta ja 
Peräpohjolanjokimaalla,jo a itä oli 44 2 
~ : a pihoi ta (ku a 1 ). Jok eenkin yleise
nä pihlajaa oli myö Pohjoi -Pohjanmaan 
lakeudella, Ylä-Kainuun ydänmaalla, 
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Kainuun- Kuusamon vaaramaalla ja Suo
menselän suomaalla. 

Eniten pihlajia oli Kemijärven ylämaal
la, Peräpohjolan joki maalla, Ylä-Kainuun 
sydänmaalla ja Kainuun-Kuusamon vaa
ramaalla (kuva 2). Nämä ovat alueita, jois
sa jalot lehtipuut eivät menesty hyvin, jo
ten ne korvattiin puolijalolla kotoisella, 
kestävällä pihlajalla. 

Paikoitellen pihlajaa kasvoi Etelä-Poh
j anmaan lakeudella, Lounais-Hämeen vil
jelysmaalla, Järvi-Suomessa, Aap~-Lapi~
saja Kemijärven ylämaalla. Luote1s-Lapm 
tunturimaaliaja eteläisimmässä Suomessa 
se olijokseenkin harvinainen pihapuu. Ta
ka-Lapin tunturimaal la se oli harvinainen. 

Pihlaja oli selvästi keskiboreaalisen 
vyöhykkeen pihapuu. Vain siell ä e oli 
jokseenkin yleinen (keskimäärin 1,2 k~p
paletta 1 piha ja 3,6 kappaletta 1 p1hapwta 
kasvava piha). Eteläboreaalisella vyöhyk
keellä (vain 0,4 kappaletta 1 piha) sekä 
pohjoisboreaaliseen vyöhykkeeseen kuu
luvassa Peräpohjolassa ja Metsä-Lapissa 
se oli paikoittainen (pihlajaa kasvavissa 
pihoissa 0,7 kappaletta 1 piha ja 3,3 kappa
letta 1 pihapuita kasvava piha). Hemibore
aalisella vyöhykkeellä laji oli jokseenkin 
harvinainen ja Tunturi -Lapissa harvinai
nen. 

Pihlaja oli koivujen jälkeen toisek i 
yleisin pihapuu etenkin keskiboreaalisella 
vyöhykkeellä ja sen läheisyydessä (Raati
kainen 1987). Pohjoisboreaalisessa yö
hykkeessä se oli kolmanneksi yleisin piha
puu koivujen ja männyn jälkeen. Eteläbo
reaal isen vyöhykkeen eteläosassa pihlajaa 
ylei empiä pihapuita olivat mm. koivut, 
omenapuu, kuusi ja paikoitellen mäntykin. 

Pihlaja oli etenkin maaseutua umusten 
pihapuu. Niiden pihoista ainakin 26,2 
%:ssa oli puuksi kasvaneita pihlajia. Pihla
jaoli myös yleisimpiä muiden rakennu ten 
pihapuita, tosin jok eenkin harvinainen, 
si llä sitä oli vain 9 %:ssa niistä. Pihlajia oli 
varsinkin julkisten rakennusten, kauppo
jen, seurantalojen ja koulujen pihois a. 
Pankkien pihoissa niitä näytti oll een har
vimmin. 
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Pihlajien sijoittelu 

Yksittäinen pihlaja sijaitsi 'usein pihan ke -
keisenä, huomiota herättävänä puuna. Tä
mä tapa oli yleinen mm. ltä-Suome a. 
Usein sikäläi et pihlajat sijait ivat myös 
pihapellon taida a tai pellon keskellä, jol
loin nii tä ei luettu pihapuiksi. Jos pihlajia 
oli useita, ne sijait ivat joko ryhmänä tai 
ryhminä. Melko usein pihlajia käytettiin 
pihaa rajaavina puina muiden puiden kans
sa. Silloin puut olivat tavallisesti rivissä tai 
rivei ssä pihan ympärillä. Tämä ol i tyypi l
linen ijoittelu ar inkin Pohjanmaan la
keudella. 

Yksittäi et pihlajat oli at mona ti sattu
malta paikalle Ie inneitä. iiden oli kui
tenkin allittu ka aa kauniina haittaa tuot
tamattomana puuna. Ri ei ä olevat puut 
olivat lähe aina i tutettuja. Pihapihlajina 
suosittiin idänpihlajaa, koska ·se oli kau
niimpi kuin muut kotipihlajarodut. Yar in
kin eteläi ten rotujen aihetturnisvyöhyk
keellä idänpihlaja tunkeutui pihapiirissä 
lännemmäk i kuin metsi ä. 

Pihapihlajat olivat yk i- tai monirunkoi
sia. Monirunkoi ek i muodo tuvasta pih
lajasta oli u ein otettu poi nuorimpia haa
roja, jolloin iitä oli aatu yksi- tai kak i
runkoinen. Muutamien pihapihlajien ikä 
määritettiin uo ilu toi ta. U eimrniten ne 
oli at muutaman kymmenen uoden ikäi-
iä. U ein !ahoa aa pihapihlajaa ei hennot

tu kaataa, iitä otettiin aio lahonneimpia 
haaroja poi . Tuolloin pihlajan kauneu ar
vo äheni, mutta tunnear oa pidettiin kau
neu arvoa uurempana. 

Pihlajan oveltuvuus pihapuuksi 

Jos aikoo hankkia pihlajan pihapuuk i en 
oi o taa. M tä änä ole i ta eri pihlajien 

rodui ta ei kuitenkaan ole tietoa. Helpoin 
tapa on iirtää taimi jo tain muualta. Sie
mene tä idättäminenkin on mahdolli ta, 
mutta ko ka iemenet itä ät hitaa ti, oi 
ke tää uo iakin ennen kuin tulo on näh
tävi ä. r1 ö pihlajan arttaminen jo pai
kalla ole aan peru runkoon onni tuu. 
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Pihlajaa valitessa tulee kiinnittää huo
miota sen rotuun. Kauneinunalta näyttää 
idänpihlaja. Siitä saa helposti keskikorke
an runkopuun , jonka lehdet ovat kookkaat, 
6-8-lehdykkäpariset ja kaljut. Lännenpih
lajasta saa edelli stä vähäpätöisemmän nä
köisen pienilehtisen, 5-7-lehdykkäpari
sen, karvaisten lehtien takia hieman ho
peanhohtoiselta näyttävän puun. Lappiin 
lienee sopivinta hankkia sikäläinen tuke
vahkorakenteinen pohjanpihlaja. 

Jos pihlajarodun valinta tuottaa vai
keuksia, niin vo ihan samaan pihlajaan 
vamaa kaikki kolme rotuakin. Oiva esi
merkki ' kahden rodun ' pihlajasta on Vii
tasaarella, jossa eri aikoina !ehtivät ja kuk
kivat lännen- j a idänpihlajat ovat sulautu
neet toisiinsa. 

Pihlaja on maanlaatuun nähden melko 
vaatimaton. Parhaiten se kasvaa kuitenkin 
kalkkipitoisella, syvämultaisell a ja hike
väl lä maalla. Pihlaja menestyy varjossa
kin , mutta siitä tulee tuolloin harsu vaalea 
vähälehtinen, huonosti kukkiva ja vähän 
marjova puu. Sille pitäisi saada avoi n, va
loisa kasvupaikka. Silloin pihlajasta voi 
kasvaa kookas ja leveä puu, jolloin kukinta 
ja marjonta ovat runsaita. Vii meksi mainit
tujen runsauteen vaikuttaa myö rungon 
pohjapinta-ala. Se tu lee saada suu reksi jo
ko ka vattamalla yks imnkoinen tai tukeva 
2-4-runkoinen pihlaja. Vaikka pihlajaa ei 
tarvitse yleensä leikata, niin tarvittaes a 
itä tulee ku itenkin muotoilla, jotta e kuk

kisi ja marjoisi hyvin. 
Pihlaja oveltuu edellä mainituista yis

tä yksittäi puuksi pieni lle tonteille. Jo 
tontti on liian pieni , niin voihan asiasta 
opia naapurin kan aja i tuttaa pihlajan 

rajalle, jolloin iitä on iloa molemmille 
noin 60-80 vuodeksi. 

Pihlaja on kaikkien vuodenaikojen puu. 
Alkuke ästä se on näyttävä kukkie saan. 
Ke kike äiJä en kerrannai et, päätöpari-
et, alta hannahtavat, päältä tumman vih

reät kori teelli et lehdet luovat siitä viehät
tä än pihapuun koi ujen ja havupuiden 
joukkoon. 

Syy ke ällä ok ien kärkipuoli a olevat 
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marjat saavat aluksi vaaleanpunaisen, lo
puksi korallinpunaisen värin . Silloin pihla
ja on kau neimmillaan,ja marjat ovat li säk
si syötäviä. Marjojen kypsymisen jälkeen 
lehdet saavat usein upean punahehkuisen 
ruskavärin. Se ei tosin kestä kauan, mutta 
syystalvella pihlaja vasta kiinnittääkin 
huomiota. Se on lähes ainoa runsasmarjai
nen pihapuu. Loppuvuodesta rastaat, tilhet 
ja punatulkut tulevat siihen ruokailemaan. 
Eräinä vuosina Siperian taigalta saapuvat 
viehättävät kirjosiipikäpyl innutkin ruokai
levat siinä. 

Syysmyrskyillä ja alkutalvesta marjat 
putoa at, mutta pihlaja on kaunis vielä 
talvellakin lumitaakan all a. Silloin sen 
muista puista poikkeava suppilomaisuusja 
pyöreälatvuksisuus tulevat hyvin näky-

no . 
Pihlajalla on muutamia huonojakin 

ominaisuuksia. Siitä pitävät muutkin kuin 
ihminen. Kukissa on hieman tympeä tri
metylamiinin tuoksu , joka houkuttelee sii
hen runsaasti hyönteisiä. Pihlajanmarjakoi 
(Argyresthia conjugella) muni i sen kukin
teihin ja toukat syövät marjojen sisustaa. 
Täy ika ui sina ne pudottautuvat loppu
ke ällä pihlajan juurelle ja jäävät siihen 
talvehtimaan. Seuraavana kesänä ne ai
kuistu at ja lentävät kesäkuussa taas pih
lajiin munimaan. Jos pihlajissa on tuolloin 
vähän kukkia, koit munivat omenapuihin, 
jolloin omenat tulevat toukkaisiksi, mikäli 
koita ei torjuta. Pihlajien hävittäminen pi
ha ta ei kuitenkaan pidä pihlajanmarjakoi
ta poi sa omenista- sopivia leviämisläh
teitä on luonnos a runsaasti . 

Pihlajassa on myös muutamia kasvi tau
teja, jotka ioittavat itä. äi tä on ikävin 
pihlajarupi (Venturia aucupariae (Lasch) 
Ro tr. ) joka mu tutti ja hävitti eräinä tut
kimu vuo ina etenkin Etelä-Pohjanmaan 
pienten pihapihlajien lehdet. Pihlajanruos
te (Gymnosporangium juniperinum (L.) 
Fr.) oli hy in yleinen ja runsa varsi nkin 
kui ien katajikkoisten ympäristöjen pi
hoi a. Eräinä uo ina e hävitti pahoin 
lehtiä ja marjojakin. Pihapihlajat olivat lä
he aina iru tauti ia, mutta ne eivät hai-
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tanneet ainakaan pahasti pihlajan koriste
arvoa. Vanhoja pihapihlajia vaivasivat 
usein lahottajasienet, mm. käävät. 

Muutamista vähäisistä haitoistaan huo
limatta kotipihlaja on erittäin ~opi va, pe
rinteinen pihapuu. Sitä voi suositella koko 
Suomeen kestäväksi, helppohoitoiseksi 
maalaispihojen peruspuuksi. Ennen kaik
kea sen soisi yleistyvän Pohjois-Savossa, 
jonka maakuntakasvi kotipihlaja on. Täl
löin pihlajan tulee olla idänpihlajaa. Län
nessä rotu voi olla lännenpihlajaa, ja poh
joi e sa en tulee olla pohjnnpihlajaa. Jos 
haluaa syötävämarjaista niin silloin voi 
istuttaa makeapihlajan ('Edulis'). Täyden
nyskasviksi tai erikoiskasviksi voi käyttää 
riippapihlajaa (' Pendula ') tai pylväspihla
jaa ('Fastigiata'). Sisäpihoille, rivitalojen 
pihoille, portinpylvääksi , perennaryhmän 
kokoajaksi ja surupuuksi sopiva riippapih
laja vaatii leikkausta, jottei se valtaa liikaa 
alaa. Paikoitellen, etenkin maamme poh
joisosassa, kotipihlajaa käytetään myös 
pensasaitaka vina. 

Kotipihlaja on kauneimpia kotimai ia 
koristepuita. Se sopii esimerkiksi raken
nusten läheisyyteen, kallionkupei iin , ku
janteisiin, teiden varsille, peltoaukeille ja 
vesien äärelle. Vastapainoksi sille voi teh
dä avoimiajoko kasvittornia tai kasvipeit
teisiä aloja. Viimeksi mainitut voivat olla 
nurmikoita, luonnonheinikoita tai muilla 
maapeitekasveilla verhottuja aloja. 

Pihlaja soveltuu koristekasviksi koko 
Suomeen. Pihlajasta kasvaa ke kikokoi
nen pihapuu,jolla on korkeutta noin 10-15 
ja leveyttä noin 7 metriä. Täten e opii 
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pienehköihinkin pihoihin. Ulko aaristossa 
ja Lapin tunturialueella pihlaja jää kuiten
kin pensa mai eksi. Sillä voidaan liittää 
rakennettu alue ympäröivään met äluon
toon, mutta puun upea kukinta ja runsas 
marjon ta a oimilla paikoiJla luovat kuiten
kin hoidetun ja rakennetun ympäristön lei
man. Pihlaja on ollut kalevalai el ta kau
delta aakka uosittu kori tepuu ja aikoi
naan myö pyhä puu- perinne, jota ei tule 
katkaista. 
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Arboretum Yltöinen 
Piikkiössä meren tuntumassa sijaitseva Arboretum Yltöinen on avoinna 

yleisölle osana Lounais-Suomen Vihertietokeskusta. Maatalouden 
tutkimuskeskuksen puutarhatuotannon tutkimuslaitokseen kuuluva 

Arboretum Yltöinen perustettiin yli 60 vuotta sitten, ja nähtävissä oleva laji-, 
lajike- ja muotolukumäärä on noin 130. Alueella on myös 2 000 yksilön 

alppiruusun jalostusaineisto. Opastuksen alueelle voi varata Lounais-Suomen 
Vihertietokeskuksesta, puh. 921-273 1621. 
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Oulun kaupunkialueen koristepuut ja 
-pensaat X. Oljypuukasvit 

Henry Väre 

Yäre, H. 1994: Oulun kaupunkialueen koristepuut ja -pensaat X. Öljypuukasvir. 
(Cu ltivated trees and shrubs of the Oulu City Area X. Olive fami ly (Oleaceae)) . -
Sorbifolia 25(2):71-80. 

This article conti nues a series in which trees and shrubs cultivated in the centre of Oulu 
(65" , Ostrobothnia ou luensis) are introduced. TheOlive Family (Oleaceae) includes 
one native species in Finland, Common A h (Fraxinus excelsior), which has been 
grown in Oulu since the 1890' . Red A h (F. pennsylvanica) has been in culti vation 
since 1932 and today is more often planted than Common Ash. Red Ash is less cold 
sen itive than Common Ash . 8 oth are rare, however. Common Lilac (Syringa vulgaris) , 
Hungarian Lilac (S. josikaea) and S. x hem)'i are hardy and are amongst the most 
commonly cu lti vated shrubs in Oulu . Common Lilac has been cu ltivated since the 
1780's, Hungarian Lilac si nce the 1890' and S. x henryi since 1932. Japanese Tree 
Lilac (Syringa rericulata), also introduced in 1932, has proved hardy, but is very rarely 
planted. Preston Lilacs (S. Preston hybrid group) have been io cultivation since the 
1950' s, but they are fairly rare since the are not especially hardy. S. rejlexa is very 
rare. The following cultivar have been planted: S. x henryi ' Lutece' , Syringa vulgaris 
'A lba' and cf. ' Michel Buchner'. Early Forsythia (Forsyrhia ovata) has been planted 
only recently at one ite. 

Henry Väre, K01neti111ie 24, 90630 Oulu. 

Artikkeli on jatkoa Sorbifolias a vuonna 
1990 alkaneelle kirjoitus arjalle Oulun ko
ri tepuistaja -pen aista (Väre 1990). Saar
nj (Fra.xinus excelsior) on talveanarka ja 
hyvin harvinainen Oulussa. Punasaarni (F. 
pennsylvanica) on kestävärnpi mutta itä
kjn kasvatetaan melko vähän. Saarnea on 
kokeiltu jo 1890-luvulla ja puna aarni on 
kas anut Oulu a ainilin vuode ta 1932 
lähtien. Pui to yreeni (Syringa X henryi) ja 
unkarin yreeni (S.josikaea) ovat pui tojen 
ja viheralueiden peruspensaita ja etenkin 
piha yreeniä (S. vulgaris) ka vatetaan yk-
ityi pihoilla. Piha yreeniä on istutenu en
i kerran 1780-luvulla (Julin 1792) unka

rinsyreeniä 1890-luvulla ekä pui to- että 
likusteri yreeniä (S. reticulata) vuonna 
1932. Liku terisyreeniä on Oulu a hyvin 
vähän. Edellä mainitut yreenitovatke tä-

iä Oulu a. uokkusyreeni (S. reflexa) ja 
i abellansyreenj (S. Preston -risteymäryh
mä) o atmelko harvinaisia, ilmeisesti niitä 
istutettiin 1950-luvulla ensi kerran. Niiden 
talvenke tä yy on arvioitu tyydyttäväksi 
(Toi onen 196lb). Seuraavatsyreenilajik
keet ka va at Oulussa: S. x henryi ' Hol
ger ja ' Lutece' S. vulgaris ' Alba' ja ker
rannai kukkainen pihasyreeni , mahdolli-
e ti Michel Buchner . Koreanonnenpen
asta (Forsyt lzia ovata) on hiljan istutettu 

Ainolanpui toon, mj sä se on toistaiseksi 
mene tynyt hy in. 

Fraxinus excelsior, saarni 

Oulu a kasvoi uonna 1896 vi iden metrin 
korkuinen aarnj. joka oli istutettu kolme 

uotta aiemmjn (Elf ing 1897). Saarni 
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osoittautui araksi Oulussa (Elfving 1897 
Cajander 1917) ja e on ollut harvinainen 
(Parvela 1930), kuten nykyi inkin. En im
mäinen Oulusta kerätty saarninäyte on 
vuodelta 1944 (Pollari, OULU), si lloisen 
Oulujoen kunnan Saran päästä. Saarni kas
vaa Oulussa nykyi in seuraavissa puistois
sa: Ainolanpuisto sa, Paratiisisaaressa ja 
Kiikkusaaressa. Maakuntamu eon Paratii
si aaren puolei e a päädyssä kasvava 
saarni ( 11 m uonna 1993) on istutettu 
vuonna 1958 ja Kiikku aarelle on i tutettu 
vuosina 1964-66 kolme puuta (Holopai
nen 1980), joi ta kak i on myöhemmin 
hävinnyt. Saarni on ilmoitettu Ainolan
pui to ta myö 1950-luvun alkupuoliskol-

Ku a l. Puna aarni Merikosken kauppaoppilai
tok en isäpihalla 15. !1.1993. - aiokuvat 
Henry äre. 

Fig. 1. Red A h (Fraxinuspennsyll·anica) in Oulu. 
- Phmograph Henry äre. 

Fig. 2. Red Ash (Fraxinus pennsylvanica) near Peltola hospital. Oulu. 
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ta (Toivonen 1955). 1Gikkusaaren leikki
kentän itäreunassa unkarinsyreenien ylle 
kohoava saarni lipsahti amerikanjalopäh
kinäksi (Juglans cinerea) aiemma a kir
joituksessa (Väre 1991). Siten 1Gikku aa
re sa kasvaa vain yksi amerikanjalopähki
nä. Hietasaaressa Kutte1inkuja 4:n huvilal
la on elos a kak i saarnea niistä kolme ta, 
jotka kaupungin metsänhoitaja Ko ti Häk
kinen i tutti 1950-luvun puoliväl i ä. Pi
dempi puu on noin 7 m korkea. Saarni on 
melko talvenarka Oulussa, mm. Manner
heiminpuistossa kasvanut saarni paleltui 
moneen kertaan. Saarni arvioitiin 1950-lu
vulla kuitenkin kestäväksi (Toivonen 
1961 a). Ko ka Toivonen mainitsee vain 
saamen, on mahdolli sta että arv io peru tui 
hyvin menestyneihin puna aarniin. 

Fraxinus pennsylvanica, punasaarni 

C. G. Tiger tedt lähetti Mustilan arboretu
rnista vuonna 1932 punasaarnia,jotka i tu
tettiin Ainolanpuistoon (Parvela 1932). 
Punasaarni ka voi maakuntamu eon pää
dyi sä (Holopainen 1980). 1Gikku aaren 
puolei e a päädyssä kasvaa kak ikin koo
ka ta ( 11 m vuonna 1993) puna aarnea. 
Sama sa paikas a kasvavat myö saarni, 
aarnivaahtera (Acer negundo) , rataan

vaahtera (A. rararicum) mongolianvaahte
ra (A. rararicum ubsp. ginnala), met ä
vaahtera (A. platanoides) ja vuori vaahtera 
(A. pseudoplatanus) näyttävänä ryhmänä. 
1Gikku aare sa maakellarin kylje ä ka -
vaa iperianjalavan ( Ulmus pumila) kans a 
kak i puna aarnea (3 m vuonna 1992). 

ämä uonna 1966 istutetut puna aamet 
on aiemmin tulki ttu valko aarnik i (F. 
americana; Holopainen 1980 okelainen 
1988). Laji elvi i kesällä 1991 , kun Leena 
Hämet-Ahti mää.ritti puut Dendrologian 
Seuran ieraille a Oulus a. Siperianjala
va ioittui tai e lia 1992-93, ja e leikattiin 
ke äällä 1993lähes maan tasalle. Ainolan
puistoon maakuntamu eon edu talle i tu
tettiin puna aarni vuonna 1988 (2.3 m 
vuonna 1993), jolloin aarni oli Vuoden 
puu . Myö Paratii i aarella maakuntamu-
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seon takapihalle vievän sillan lähellä ka -
vavat kolme punasaarnea (2 m kesällä 
1993) on i tutettu vuonna 1988. PiaaLan
saareen istutettiin vuonna 1992 punasaar
nia (7 kpl),jotka oli aatu Oulun yliopiston 
kasvitieteellisestä puutarhasta. Siemenet 
ovat peräisin luonnonvaraista puista Itä
Kanadasta. Å trörninpuiston mutkarun
koinen punasaarni on noin 6 m korkea. 
Mui a kaupungin puistoissa ei kasva pu
nasaarnea. Kolme kookasta (10m vuonna 
1993) ja hyväkuntoista puna aarnea kas
vaa Oulun uun airaalan (kuva 1) luona 
Pohjantien puoleisella sivustalla,j alkapal
lokentän reunassa. Meriko ken kauppaop
pilaitok en Kasarmintienpuoleisella i ä
pihalla on tasakasvuinen punasaarni (kuva 
2; 6 m vuonna 1993) ja Saari ronkadun 

arrella rautatiealikäytävän itäpuolella 
kasvaa yksi tyveltä haarova leveälatvuksi
nen punasaarni (3 m vuonna 1987 ja 5m 
vuonna 1993). Heinäpäässä Härkätien ja 
Lirningantien risteyksen koillispuolella 
ka vaa teurastamon edustalla neljän pu
na aarnen kauni ryhmä (7 m vuonna 
1993). Koskitie 32:n pihapuisto ta on her
baarionäyte vuodelta 1979 (Yli-MC/I·timo, 
OUL ) ja Mannerheiminpuistosta on pu
na aarninäyte vuodelta 1979 (Alanko, H). 
Puna aarni on o oittautunut Oulu sa aar
nea ke tä ämmäk i. Alakestiiän arboretu
mi a Liminga sa kasvaa kak i puna aar
nea (Arvola 1987). 

Muut saarnet 

1Gikku aarelle ka vihuoneiden väliin on 
i tutettu kak i manna aamea (Fra.xinus or
nus) uo ina 1965-66 (Holopainen 1980). 
Toinen oli hengi ä vielä vuonna 1985 
( okelainen 1988). Kun ka vitieteellinen 
puutarha toimi 1Gikkusaares a, otettiin 
mannasaarnet ka vihuonei iin talveksi. 
Tai elia 1984-85 manna aarni paleltui 
( okelainen 1988), eikä iitä ole havainto
ja tämän jälkeen. Martti Ohenoja on ka -

artanut kotipuutarha saan Kiimingi sä 
eräitä aarnia; alko aarni (F. americana), 
F. chinen is ar. rhynchophylla punasaar-
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Kuva 3. Koreanonnenpensas Ainolanpuistossa 
maakuntamuseon edustalla 14. V .1 989 

Fig. 3. Early Forsythia (Forsyrhia avata) near 
museum at Ainola Park, Oulu. 

nija F. pennsylvanica var. subintegerrima, 
mutta ne eivät ole menestyneet hyvin. 

Forsythia ovata, koreanonnenpensas 

Ainolanpuistoon maakuntamuseon edus
talleeteläisen puistokäytävän varrelle i tu
tettiin vuonna 1989 viisi koreanonnenpen
sasta (kuva 3). Ne ovat menestyneet hyvin 
ja kukkineet vuosittain: ke ällä 1992 nii
den korkeus oli 180 cm. Martti Ohenoja 
ka vattaa kotipuutarhassaan Kiimingis ä 
eräitä onnenpensaita. Seuraavassa luette
lo sa hänen istutuksistaan on mainittu u
luissa siementen itäruisvuosi ja korkeu 
sekä kk-merkki, jos laji on kukkinut. Kor
keuden Martti Ohenoja on kirjannut uon
na 1989 ja talvella 1993. Eri vuosien kor
keudet erottaa väJiv iiva. Euroopanonnen-
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Ku a 4. nkarin yreeni Ainolanpui to a 4 .VI. 
1993. 

Fig. 4. Hungarian Lilac (Syringajosikaea) flower
ing at Ainola Park. Oulu. 

pensa (F. europaea 1980, 60-60 cm) 
koreanonnenpen a (kanta 1, 1980, 60-
140 cm; kanta _, 1980 60-1 10 cm, kk; 
kanta 3 1980 60-230 cm· kanta 4 1980, 
70-150 cm kk) ja F. l'iridissima (1980, 
60-60cm). 

Syringajosikaea unkarinsyreeni 

Unkarin reeniä i tutettiin Oulun a ema
pui toon 1890-1u ulla ilmei e ti pian rau
tatien almi tuttua uonna 1886 (Par ela 
1932). H in nopea ti ha aittiin unkarin
yreenin iihty än piha reeniä paremmin 

Oulu a (Eif ing 1897). Tuiran a eman 
pihalla ka aa n k:yi inkin unkarin yree
ni. Piki aareen Oulun alimon pihalle 
mahdolli e ti 1900-luvun taittee a i tu
tettujen unkarin reenien e at oli at hen-
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gissä vielä vuonna 1993. Valimon unk.a
rinsyreeniaita suojaa hyvin merituulelta. 
Ensimmäinen oululainen näyte unkarin y
reeni tä on kerätty vuonna 1899 oululai
sesta puistosta (Huumonen, OULU). Vuo
delta 1915 on näyte puutarhasta (Pollari, 
OULU) ja Hietasaaresta on kerätty näyte 
vuonna 1928 (A.-L. Niinimäki, OULU). 
Oulun Tuomiokirkon seinu talla kasvaa 
unk.arinsyreenejä, jotka olivat 1960-luvun 
alus a 3 m korkeita (Toivonen 196lb). 

ykyisin ne ovat4-5-metrisiä. Unkarinsy
reeni (kuva 4) on nykyisin tavallisimpia 
pensaita Oulussa ja kasvaa lähes kaikissa 
puistoi sa, yleen ä puistosyreenin kanssa 
ekaisin. Unkarin yreeniä on euraavi a 

pui tois a: Toivoniemessä, Lammas aa
re a, Ainolanpuistossa, Kiikku aaressa, 

ströminpuisto a, Hallituspuistossa, Ot
to Karhin puistossa, Vaaranpui tossa, 
Lyötynpuisto a, Vanhalla Heinätorilla ja 
Kyösti Kallion puisto sa ( okelainen 
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1988). Unkarinsyreeni on yleinen myös 
Tuiran puistois a sekä mm. Uumajanpuis
to sa Karja illassa. Unk.arinsyreeni me
ne ryy Oulu a hyvin (Elfving 1897, Toi-

onen 1961 b, Martikainen 1985a). Ala
ke tilän arboretumis a Limingassa kasvaa 
myös unkarinsyreeni (ArvoJa 1987). 

Syringa x henryi, puistosyreeni 

C. G. Tigerstedt lähetti Mustilan arboretu
mi ta uonna 1932 puistosyreenejä, jotka 
i tutettiin Ainolanpuistoon (Parvela 
1932). Tämä on melko varhain, huomioi
den että pui tosyreeni kehitettiin vain 36 
vuorta aiemmin Pariisissa (Anonyymi 
1991 ). Maakuntamu eon sisäänkäynnin 
edu talJa ka vaa edelleen unkarinsyree
nien sea a muutamia puistosyreenejä. e 
ovat e ~yntyi siäja niiden keskellä olevi
en kantojen halkai ija on 20 cm. Todennä
köise ti juuri nämä puistosyreenit on istu-

Ku a 5. Pui to yreeni Mannerheiminpuisto sa 26. 11 .199 1. 

Fig. 5. S. x henryi a1 Mannerheiminpui to Park, Oulu. 
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tetm vuonna 1932. Vanha puistosyreen.i 
kasvaa myös 1 i kusterisyreen.ien vieressä 
maakuntamuseon edustalla, eteläisen puis
tokäytävän varrella. Vanhin näyte puis
tosyreenistä on tal lennettu oululaisesta pi 
hasta vuonna 1956 (Pirhonen: OULU). 
Puistosyreeni on suosittu paitsi puistoissa, 
myös yksityispihoilla ja julkisten raken
nusten pihoilla, kuten Raatin ja Raksilan 
uimahallien luona. Sekä puisto- että unka
rinsyreeniä käytetään aidanteissa. Vaikka 
puisto- ja unkarinsyreen.i menestyvät, on 
eri taimistoilta hank.ituissa !<annoissa sel
viä eroj a. Puistosyreenejä on Oulus a 
enemmän kuin unkarinsyreenejä. Puisto-
yreenin laj ike ' Lutece' kasvaa seuraav i -

sa kaupungin puistoissa: Åströminpuisto -
a, Mannerheiminpuistossa (kuva 5), Vaa

ran puistossa, Kiikkusaaressa, Paratiisi saa
ressa, Ainolanpuistossa, Hollihaanpuis
tossa, Kyösti Kallion puistossa, Lyötyn
puistossa ja Vanhalla Heinätorilla. 'Lute
ce' kasvaa myös Peltolan jalkapallonken
tän Pohjantien puoleisessa syreeniaida a, 
jos a kasvaa myös valkokukkaisia puisto
syreenejä. Alakestiiän arboretumissa Li
mingassa ka vaa muutamia puistosyreene
jä (Arvo la 1987). 

Syringa rejlexa, nuokkusyreeni 

Koskenniemen patsaan luona Ainolan
puistossa kasvaa yksi nuokkusyreeni (2 m 
vuonna 1993, kuva 6) valko- ja violetti
kukkaisien pihasyreenien ja pil vikirsikan 
(Prunus pensylvanica) vieres ä. uokku
syreeni on il moitettu Oul usta ensi kerran 
1950-luvun alussa (Toivonen 1955). 

uokkusyreeni menestyy Oulu sa uotui
simrnil la kasvupaikoi lla (Martikainen 
l985b). Arvio kattanee myös i abellan y
reenin. 

Syringa Preston -risteymäryhrnä, 
isabellansyreeni 

0 a Oulu ta main itu ista nuokku yreenei -
tä on isabellansyreeniä (mm. Toivonen 
196 1 b, okelainen 1988), joka kehitettiin 
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Kuva 6. uokku yreeni Ainolanpui to sa 4.YIJ. 
1993. 

Fig. 6. S. reflexa flowering at inola Park. Oulu. 

ri te ttärnällä (I abella Pre ton) Kanadas
sa vuonna 1920 ( non yrn.i 1991 ). I abel
lan yreen.iä on i tutettu euraavi in kaupun
gin pui toihin: Mannerheiminpui toon. 
Kyö ti Kallion pui toon ja Rommakon
pui toon Jokelainen 1988). I abellansy
reeniä ka aa m ö Rak ila a Pui toka
dun arrelJa ja Pri ma-marketin takapuo
lella (kuva 7), ekä Tuiran että Oulun uun 
sairaaloiden piha-alueilla. Myö yk iryi -
pihoilla ka atetaan jonkin erran i abel
lan yreen.iä, kuten Katja illalla Artturintie 
44:n pihamaalla (Kulju 1992, 0 L ). 
Kaikkiaan i abellan reeniä on i mterru 
melko ähän. aikka itä pidetään melko 
tal enke tä änä (Toi on en 1961 b). Kyö ti 
Kallion pui ton itäo a a leikkikentän reu
nu ta a ka aa u ei ta yreenejä,joiden on 
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Kuva 7. Isabellansyreeni Raksilan marketLien ta
kapihalla 4. 11.1990 

Fig. 7. A Pre Lon Lilac (Syringa Preston hybrid) in 
Raksila, Oulu . 

arveltu olevan kaari yreeniä (S. X josifle
xa okelainen 1988, Hämet-Ahti ym. 
1992). äiden vuosikasvaimet ovat vihre
ät, kar aiset ja melko tiheään korkkihuo
koi et. Lehdet ovat vaaleanvihreät ah-

a ti korko uoni et alapinnalta, alta kaut
taaltaan tiheäkarvai et, ja kukkivien haa
rojen lehtien pituu on 5- 1 1 cm. Kukimo 
on hieman nuokkuva ja noin 12 cm pitkä. 
Kukat ovat hy in vaalean punai et, 1nyö 
nielu , ja ne muuttuvat kukinnan lopu sa 
lähe valkeiksi. Teriön torvi on lähe put
kimainen, teriön Iiu kat käämy ät ivulle 
pui to yreenin tapaan , ja nii sä on otakär
ki. Ponnet o at hieman teriön torven puo
li älin läpuolella. Kyse lienee i abellan-

reeni tä. lakestilän arboretumi a Li
mingas a ka anut i abellan yreeni on 
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kuollut (ArvoJa 1987). Martti Ohenoja 
ka vattaa myös isabellansyreeniä Kiimin
gi sä (1980, 260-350 cm, kk). 

Syringa vulgaris , pihasyreeni 

Pihasyreeniä kasvatettiin Oulun terveys
lähteen Juonajo 1780-luvulla (Julin 1792), 
nykyisen Ainolanpuiston alueell a. Tämän 
jälkeen pihasyreeni on ollut vakioistutus 
Oulussa (Leiv iskä 1894, Parvela 1930, 
1932). Laanaojan plaanoilla pihasyreeni 
oli jopa runsa (Leivi kä 1894). Vanhim
mat mu eonäytteet ovat vuosilta 1900 
(Huumonen, OULU) puistosta ja 1913 
(Pollari, OUL ) oululaise ta puutarhasta. 
Tätä nykyä pihasyreeni on harvi naisempi 
kuin unkarin yreeni tai puistosyreeni. To
ki pihasyreeni kasvaa useimmissa Oulun 
kaupungin pui toissa ( okelainen 1988)ja 
on edelleen uo ittu myös yksityispihoilla. 
Suomen Puutarhaviljelij äin Oulun haara
osa to tote i alkokukkaisen pihasyreenin 
(S. vulgaris · Alba ') menestyvän Oulu sa 
h in (Anonyymi 1900). 'Alba ' kasvaa 
euraa i a kaupungin pui toi sa: Aino

lanpui to a (l pen a ), Kiikkusaaressa (l 
ryhmä, kuva 8) , Pokkisenpuistossa ( II 
pen asta) ja Madetojanpuistossa (3 ryh
mää). · Alba ' kasvaa li säksi mm. Intiön 
hautau maalla, Rak il assa puistakadun 

arrella ja Tuirassa Koski tie 4:n ja 24:n 
pihoi a. Lajikkeesta 'Alba' voisi käyttää 
nimeä valko yreeni, kuten Mrutikainen 
(1986) on ehdottanut. Alakestiiän arbore
tumi a LiiTiinga sa ka vavat sekä pihasy
reeni että en 1ajike ' Alba' (ArvoJa 1987). 
Tuira a oimalaitok en etupuolella Kos
kitien arrella ka vaa piha yreeni, jolla on 
tiheä kukinto, kerrotut kukat, teriövaalean 
violetti ja torvi va1konieluinen (kuva 9). 

uomen Puu- ja Pensaska vios a (Hämet
Ahti m. 1992) mainitui ta lajikkeista pen-
a opii parhaiten lajikkee een ' Michel 

Buchner·. mutta ky ee sä voi olla myös 
jokin muu piha yreenin lukui i ta lajik
kei ta. Pen a on yli 20 vuoden ikäinen. 
Piha reem Ja en lajikkeet menestyvät 
Oulu a h in (m ö · Toi onen 1961b 
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Kuva 9. Kerrottukukkai
nen pihasyreeni Tuiran 
voimalan luona 12.VII. 
1993. 

Fig. 9. Double tlowered 
Common Lilac (Syringa 
vulgaris cf. 'Michel 
Brugner') tlowering in 
Tuira, Oulu. 

Martikainen 1986) ja taudit eivät niitä näy
tä vaivaavan. Piha yreenit ka vavat Ou
lu anoin 3 m:n korkui ik i. 

Syringa reticulata, likusterisyreeni 

C. G. Tigerstedt lähetti Mu tilan arboretu
mista vuonna 1932 liku te ri yreenejä (ni
millä S. amurensis ja S. japonica), jotka 
istutettiin Ainolanpuistoon. Maakuntamu
seon edustalla ka vaa yhä kak i liku teri-
yreeniä. Toinen pensa on noin 6 m kor

kea, 3 m leveä, ja lehdet ovat vaalean ih-
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Kuva 8. Valkokukkainen 
pihasyreeni Kiikku aa
ressa 7 .Vll.l991. 

Fig. 8. White tlowered 
Cornmon Lilac (Syringa 
vulgaris 'Alba') tlower
ing at Kiikku aari, Oulu. 

reät. Toinen on noin 4 m korkea ekä leveä 
ja tumman ihreälehtinen (ku a 1 0). Li
ku teri reenit o at el ä ti eri a lkuperää 
ja k ee ä liene ät uonna 193_ i tutetut 
taimet. Liku teri reenit on katkai tu ty-

eltä jo ku ja kantojen halkai ija on noin 
20 cm. Liku t ri reenit jaetaan toi inaan 
kahdek i muunnok ek i: S. rericulara ar. 
rericu/ara (= S. japonica) ja S. rericulara 
ar. mand churica (= S. amurensi , no

n mi l991 ). Liku teri reenionOulu a 
harvinainen : inolanpui ton Ii äk i lta 
ka aa Tuiran airaalan pihalla. Hieman 
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Muut syreenit 

Kiinan yreeni (S. x chinensis) kasvoi Ou
lussa Höckertien omistamassa ja puutarha
arkkitehti J. V. Skogströmin suunnittele
massa Hietasaaren Villa Vavan puistossa 
1900-luvun alussa (Blomqvist 1915). Otto 
Karhin puistossa on yksilö, joka muistuttaa 

illasyreeniä (S. villosa) ja eräille yksityis
pihoille on i tutettu röyhysyreeniä (S. swe
ginzowii). Martti Ohenoja kasvattaa koti
puutarhassaan Kiimingissä useita syreene
jä: S. emodi (1979, 250-320 cm, kk), S. 
komarowii (kanta 1, 1979, 70-250 cm; 
kanta 2, 1979, 150-250 cm, kk), S. pineto
rum ( 1983, 10-50 cm), röyhysyreeni (S. 
sweginzowii, 1979, 100- 320 cm, kk) , S. 
velutina (kanta 1, 1979, 150-350 cm, kk; 
kanta 2, 1980, 280-350 cm, kk), villa y
reeni (S. villosa, 1980, 300-300 cm, kk), 
korean yreeru (S. wolfii, kanta 1, 1979, 
150-240 cm kk; kanta 2, 1980, 150-250 
cm, kk; kanta 3, 1983, l 00-240 cm, kk) ja 
S. yunnanensis (1980, 260- 350 cm, kk). 

Kuva 10. LiJ...-usterisyreeni Ainolanpui to a 
28.YTT.I991 Muut öljypuukasvit (Oieaceae) 
Fig. 10. Japanese Tree Lilac (Syringa rericulara) 
flowering at Ainola Park, Oulu. 

kaupungin eteläpuolella Äimärautiolla, 
okelan ta ori steyksen luona ka voi ai

danteessa vuonna 1979 u eita huonokun
toisia yksi löitä (Ulvinen, OULU). äiden 
li äk i olen havainnut yhden pen aan Puo
livälikankaalla yk ityispihall a. Liku teri-
yreeni mene ryy hyvin, huolimatta joi

denkin ok ien paleltunli e ta ankarina tal
vina. Liku teri yreen i on Oulus a ke tävä 
(Toivonen 196 1 b), mutta vrun uotuisim
malle ka upaikalle sopiva (Manikainen 
1985b). Liku teri yreeni ka vaa myö 
Alake tilän arboretumi a Liminga a 
(Ar ola l987)ja Martti Ohenojan kotipuu
tarhas a Kiimingi ä (kanta 1, 1979, 30-
200 cm; kanta 2, 1979,20-60 cm; kanta 3 
1980, 150-270 cm). 

Aitaliku teri (Ligustrum vulgare) kasvoi 
Oulu a 1800-luvun lopulla mutta en lat
vat paleltuivat vuo irtain ja e tuli vain 30 
cm:n korkui eksi (Elfv ing 1897, Parvela 
1930). En ole havainnut rutalikusteria Ou
lun puisroi a. Alakestiiän arboretumissa 
Liminga a ka anut rutaliku teri on kuol 
lut. 

Kiitokset 

Mami Ohenojalle paljon kiitoksia tietojen luovut
tami e ta käyttööni . Mikko Piiraiselle kiitokset 
H:n, Jukka auraalle TURA:nja Miija Siuruai e l
le yliopi ton Ainolan aikai Len puutarhatietojen 
tarkistukse ta . 
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Kaikki ne, jotka osa llistuivat viime syk ynä 
Dendrologian euran pui tokävelyyn Met än
tutkimuslaitoksen Ruot inkylän kenttäa emal
laja tutkimusalueella, saivat hankkia tätä uutta 
opaskirja ta tarjou hintaan. Tämä opa kitja on 
aloittanut uuden aikakauden Metlan arboretu
meiden opaskitjoissa, ja sille on toivottava ti 
tulos a jatkoa muiden dendrologi ten pui tojen 
osalta. Ruotsinkylän opas on hyvin elkeä ja 
kuvitettu havainnollise ti met iköitäja puiden 
yk ityiskohtia e ittävillä kuvilla. Kirjan a ulla 
on helppo tutustua laajaan ja dendrologi e ti 
kiinnostavaan pui toon. Täytyy vain onnitella 
pääkaupunki eudun dendrologeja,joiden lähet-

ry illä on Ruot inkylän kaltainen dendrologi
nen helmi. jo a löytyy rulkimi ta pitemmäk i
kin ajak i ja jonne palaa mielellään yhä uude -
taan. yt valmi tunut kirjanen on luotetta a 
opa alueen rikkaa een puu- ja pen a flooraan. 

e muutamat harvat ka it, lähinnä pen aat, 
joita ei ole k etty määrittämään laj illeen, on 
mainittu ukuta oliaja ne kiinno tavat dendro
logeja erityi e ti . Opa rakentuu eri reiteille, 
jotka voi valita en mukaan. mi tä puulajei ta 
tai met äalan ongelmi ta on erit i e ti kiinno -
tunuL - Pentti lanko 

Joko olet hankkinut Arboretum 
Mu tilan juhlakiljan edulli een 

hintaan? K _tarkemmin orbifolian 

edelli e tä numero ta ( 111994 .6). 
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Kevään kunnostustaikoot Tammistan 
arboretumissa 
Pentti Alanko 

Kevät tuntuu alkavan vasta Tammistan 
arboretumin vuotu isista kevättaikoi ta. 
Tämän koldvat taasen ne yli kaksikym
mentä innoka ta, jotka olivat onnu tautu
neet eri laisi n välinein varustettuina talkoi
siin Tammistan arboretumiin lauantaina 
huhtikuun 23. päivänä. Joukossamme oli 
taasldn joukko innokkai ta Vapaatpuutar
hurit ry: n jä en iä puheenjohtajansa Elina 
Heinosen johdolla. Tällä kertaa poltimme 
risuja ja haravoimme käytävät puhtaiksi 
syk yn ja talven rosldsta. Eräitä poluille 
kaatuneita pu ita jouduimme katkomaan 
moottori ahan a ulla ja rai vasimme met-
ävaahteran, met äsaarnen ja pihlajan ve
oja, jotka ovat arboretumin pahimpia rik

kakas eja. Lisäks i vähensimme kanukka
pen aikkoja, jotka ovat alkaneet levitä no
pea ti. Diakoni salaito ke titsi taikoovä
en tälläldn kertaa lounaan ja kahvitarjoilun 
merkei ä PukkiJan taimi toke kuk e a. 

Heti talkoiden jälkeen on pui toon ase
tettu paikoilleen 45 numerokylttiä, jotka 
arboretumin omistaja Diakonjs alaito oli 
valmistuttanut. Oheinen luettelo numeroin 
merldtyi tä pui ta ja pensai sta on aatavil
la myö pui ton hu imajasta. 

Tammi ton arboretumin löytää ajamalla 
Karjalohjan ke ku taan , josta käännytään 
Kunnantalon kohdalta Taliaan tielle. oin 
1,5 km pää tä käännytään va emmalle 
Tammi ton tielle, jonka vartta omi taa 
aamien rivi tö. Tie vie Tammi ton arbo

retumiin (n. 1 km matkaa) ja parkkipaikan 
löytää anhan na ettarakennuk en takaa. 

Arboretumista on myö tekeillä e ite, 
jonka almi tuminen on vii ä rynyt arbo
retumin uokraajan vaihduttua. Kunhan 
pui ton polkuverkko aadaan valmiik i ja 
laji to tarld tetrua, aletaan tehdä arboretu-

mi ta pui to-opa ta. Sen valmistuttua on 
arboretumin puihin ja pensaisiin jokaisen 
helppo tutu tua. 

Valikoima Tammistan arboretumissa 
kasvavia puita ja pensaita 

1. Hopeakuu i, Picea pungens 'Giauca ' 
2. Dougla kuu i, Pseudorsuga menziesii 
3. !(jinanlaikkuköynnös Acrinidia ko/omikra 
4. Sirotuomipihlaj a, Amelanchier laevis 
5. Siperianpihlll, Abies sibirica 
6. Makedonianmänty, Pinus peuce 
7. Punatammi , Quercus rubra 
8. Jättitu ija Thuja plicara 
9. Kanadanhemlokki, Tsuga canadensis 

10. uorimänty, Pinus mugo 
II. Sembramänty, Pinus cembra 
12. Tuohi tuomi , Prunus maackii 
13. Lännenhemlokki, Tsuga hererophylla 
14. Japaninmarjakuusi, Taxus cuspidara 
15. Kello ai ero, Pieris floribunda 
16. He o ka tanja, Aesculus hippocasranum 
17. Serbiankuusi, Picea omorika 
18. Japaninpihta, Abies veirchii 
19. Sahalininpihta, Abies sachalinensis 
20. Ruhtinaanpoppeli , Populus ' Rasumows

kiana' 
2 1. ongolianvaahtera Acer rararicum 

ub p. ginnala 
22. okerivaahtera, Acer saccharum 
23. Kynäjala a, Ulmus /aevis 
24. i erä aahtera, Acer campesrre 
25. Siperianlehtikuu i, Larix sibirica 
26. Euroopanlehtikuu i, Larix decidua 
27. Amerikanjalopähkinä, Juglans cinerea 
28. u tapoppeli, Populus nigra 
29. Korkkipuu, Phel/odendron amurense 
30. Kanadanlehtikuu i, Larix occidenralis 
31. !(j ikoivu. Bewla ennanii 
32. Kanadantuija, Tlwja occidemalis 
33. Ru okirsikka, Prwws sargemii 
34. Pii ikirsikka, Prwws pensylvanica 
35. Pal amipihta, Abies balsamea 
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36. Kurilienlehti kuusi, Larix gmelinii 
var. japonica 

37. Kontortamänty, Pinus contorta 
38. Keltakoivu, Betula alleghaniensis 
39. Vuorijalava, Ulmus glabra 
40. Mustamarjaorapihlaja, Crataegus 

douglasii 
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41. Hibatuija Thujopsis dolabrata 
42. Kiiltohei i, Vibumum lentago 
43. Veripyökki , Fagus sylvatica 

' Atropunicea ' 
44. Villahei i, Vibumum lantana 
45. Pui to yreeni, Syringa x lzenryi 

Amerikanjalopähkinä (Juglans cinerea, 27) ja korkkipuu (Phellodendron anwrense, 29) keväi e ä 
Tammistan arboretumis a.- Valoku va 23.1 .199-1 Pentti Alanko. 

Tammiston syystaikoot 
Karjalohjan Tammistan arboretumin kunnostamista jatketaan vielä tänä 

vuonna syystalkoilla . Keväällä saimme risusavotan valmiiksi. mutta 
käytävähiekan levittäminen ei säiden takia ollut mahdollista. 

Tule siis Tammistoon käytävähiekan levitystalkoihin LAUANTAINA LOKAKUUN 1. 
PÄIVÄNÄ KLO 9-17. Myös haravointia ja raivaustyötä on tarjolla 

Savottaloisille tarjotaan työpanosta vastaan ruoka ja kahvit. Ota siis mukaan 
talkoisiin sopivia työvälineitä esim. kottikärryt. lapio . harava. vesuri. oksapihdit. 

pokasaha . rukkaset ym. ILMOITTAUTUMISET viimeistään maanantaihin 26.9. 
mennessä Risto Murrolle. puh. 912-204 476 (työ) tai fax 912-204 326. 
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Kotiseutu- ja puistoarkkitehtuurimatka 
Karjalan Kannakselle, Pietariin ja 
Inkerinmaalle 
Timo Louna 

Dendrologian Seuran vuoden 1993 ulko
maan retki suuntautui 18.-24. heinäkuuta 
KaJjalan Kannakselle ja Pietarin ympäris
töön. Retken ensimmäinen osio oli entisen 
Kaakkois-Suomen nykyisten tai edesmen
neiden dendrologisten nähtävyyksien etsi
mistä ja löytämistä. Loppuajan käytimme 
Pietarin ja Inkerinmaan maailmankuului
hin puistoihin tutustumiseen. 

18.7. Turku- Viipuri 

Var inai -Suomesta lähtenyt linja-autom
me aapui puoliltapäivin vanhaan Viipurin 
kaupungiin. Hetken levättyäJmne menim
me uoraan a iaanja vierailirnme nostalgi-
es a Monrepo ' n puistossa. Klassi en 

suomalaisen maisemapuiston elementit 
oli at vielä aistittavissa, aikka suurin o a 
pat aista kaarisilloista, rakennuk i ta ja 

aativimmi ta kasveista olikin hävitetty 
1930-luvun jälkeen. Kjinnostus Monre
pos'n puistoon on vi ime aikoina ollut to
della suurta. Kunnostami en tarpeelli uu
de ta puhutaan karjalaisella vilkkaudella 
mutta käytännön raaka työ etenee perihä
mäläisellä erkkaudella. 

Annikin ruusukartoitus pääsi vauhtiin 
Viipurin luterilaisen kirkon edu talla kir
konruusulla (Rosa 'Francofort'). 

Muut Viipurin kohteet olivat Papulan 
enti en kartanon ympäri töja Myllysaaren 
puutarhakoulun paikka. Ruu ustaan tun
netun Papu lan kartanon paikalla oli pää
a ia sa törkyäja viere ä hai eva Papulan
lahti. Papulanvuoren tuhoutuneen näkö
tornin ympäri tö ä kasvoi jonkjn verran 
punapajuanger oja (Spiraea dougla ii) , 

kuu amia (Lonicera spp.), tuornipihlajia 
(Amelanchier spp.) ja ruusuja (Rosa spp.), 
mutta kaikkia ruitä ei ehditty tunrustaa. 
Myllysaaressa oli edelleen jonkinlaista 
puutarhaharrastusta ja jäänteet arboretu
rnista, muun muassa iso jalopähkinä (Jug
lans sp.) ja ruusupensaita. 

Päivän mittaan selvisi, että myymäläau
toyrittäjä Aleksilta vaihdetut 7500 ruplaa 
tule at ruttämään hyvin, sillä Kannaksella 
olikin tosiasiallisesti siirrytty takaisin Suo
men markan käyttöön maksuvälineenä. 

Yövyimme Lihaniemessä Viipurin 
maalaiskunnan puolella. Viipurinlahden 
rannat yllätti ät rehevyydellään, vaikka ne 
kuulu atkin ka vimaantietellisesti Suo
men itäi een tamm.ivyöhykkeeseen. Liha
niemen Iän irannalle ja kolmeen läheiseen 
aareen tehdyn helleöisen tutkimu matkan 

peru teella oi todeta, että tervaleppä (Al
nus glutinosa), jalot lehtipuut ja tuhottujen 
hu iloiden villiintyneet puutarhat leimaa-

at meren rantoja. Sotilasalueen kieltokyl
tit ja lähe ty ä Venäjän rajavartijoiden 
partio ene rajoittivatjonkin verran liikku
mista. 

19.7. Viipuri- Johannes- Koivisto
Vanunetsuu- Uusikirkko -Kivennapa 

Aamulla k lpylähotellimme naapurista 
lö ryi raunioita jotka jäivät mietityttä
maan. yöhenunin el i i, että kysee ä 
oli at jäänteet Otsakorven hovin päära
kennukse ta ja iihen liittyvi tä kiviraken
tei ta. Ho i ta 1930-luvulla otettu ilmaku-

a hätkähd tti myöhemmin, illä paikalla 
oli ollut ar in tyylikäs a umu . 
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Ku vat 1 ja 2. Kurttulehti
ruusu (Rosa rugosa) 
Yammelsuussa t.ienvarsi
istutuksissa ja Koi viston 
Seivästässä hiekkarantaa 
valloittamassa. Kuvassa 
myös matkabussimme. 
-Valokuvat Pentti 
Alank:o 

Thesleffin vuodelta 1895 peräi in ole
van Itä-Suomen tammiesiintymiä kä itte
levänjulkaisun perusteella yritimme jäljit
tää Johanneksen tamrnimetsiköitä. Menes
tylesemme oli huono, sillä monin paikoin 
tammet on ilmeisesti hävitetty tai sitten 
kulkuyhteydet olivat linja-autolle liian hei
kot, jotta olisimme voineet tarkistaa a ian. 
Johanneksen KirjoJan kartanon istutuk ien 
kohtaloa emme voineet myöskään elvit
tää, sillä bussin maastokelpoisuu ei riittä
nyt meren rantaan johtavalla tiellä. 

Koiviston kirkon edestä kai oimme 
ruusunvesan, joka onjokujuhannu ruu u-
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ryhmän lajike. Koi i ton Sei ä tö ä ihai 
limme hienoja hiekkarantoja. Täälläkin ol i 
kurttulehtiruu u Rosa rugosa) aloittanut 
hiekkarantojen alloituk en (ku at 1 ja 2). 

ammel uun illan luota löytyi ät meillä
kin harvinai ina ka a at dahurian- ja al
tainorapihlaja (Crataegus dahurica ja C. 
korotkoi il) ekä ilrnei e ti alkuperäinen 
jokipaju (Salix triandra). udenkirkon 
hautau maalia oli venäjänruu ua (Rosa 
glabrifolia) jota tapa imme myöhemmin 
rn ö Halila ta. uuten päi ä kulu i lähin
nä tuhottujen uomalai a umu ten pihojen 
tutkimi een. Mitä pidemmälle matkamme 
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Kuva 3. Rai olan lehtikuusimetsää parhaimmasta 
päästä . Metsä oli vieläkin elämy , vaikka isoimmat 
puut ovat jo myrskyis ä kaatuneet. 

eteni, itä uurempi varmuu alkoi tulla 
iitä, että nyky-Suomenkin koristeka vei -

ta merkittävä o a on tullut Kaakkois-Suo
men kautta. Pietarihan oli vanhoina hyvinä 
aikoi na atakunta vuotta itten yk i Euroo
pan merkittävistä puutarhakaupungeista ja 
monet ka vit levisivät Suomeen sen kaut
ta. 

Abijärvi- Siiranmäki- Vuottaa
Kauksamo - Miettilä - Abijärvi 

Ylimääräi enä ohjelmanumerona yksi la
dallinen retkeläi iä tutu tui illalla Ki en
na an ylänköalueen rehe iin aaramai e
miin ja määritti mallik i Miettiiän kylän 
ka illi uutta. Kori teka vit o oittautui at 
harra taja-arkeologeille erinomai ik i 
anhojen a umu ten indikaattoreik i. 
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Pihojen koristepuina oli käytetty luon
nonvaraista vaahteraa (Acer platanoides) , 
iperianlehtikuu ta (Larix sibirica) ja 

kuu ta (Picea abies) aidanteena. Koriste
pen aista olivatjäljeLLä Rosa ' Pohjolan ku
ningatar , purppura-angervo (Spiraea x 
rosalba) ja pihasyreeni (Syringa vulgaris). 
Tältä eudulta aattaisi löytyä todeLLa kes
täviä kori teka vikantoja, sillä ne ovat kes
täneet ankarahkon ilmaston lisäksi sotien 
hävityksen ja 50 vuoden hoitamattomuu
den. 

Vaaran laella olevat kukkaniityt meillä 
nykyisin harvinaistuneine ketokasveineen 
ekä todella pui evat, vanhat met ät toivat 

mieleen ajatuk en , että Suomen kannattai
i ehkä vuokrata osa perinnemai emien ja 
anhojen met ien uojeluohjelmaan tarvit

ta avi ta mai ta täältä ... 
Maisemi a ei muutenkaan ollut valitta

mista. Yö yimme Kivennavan Abijärvellä 
hotelli sa, jo sa kuuluisa venäläinen vie
raan arai uu ja y tävällisyys ylittivät it-
ensä. 

20.7. Ki ennapa - Raivola- Pietari 

Päi ä alkoi pyhiinvaellu matkalla Raivo
lan lehtikuu imet ään (kuva 3). Käsittä
mättömän aikapulan vuok i ehdimme näh
dä ainoastaan murto-o an tutkimusalueen 
kiino ta i ta met ikäistä. Professori Jev
dokymo in ja metsäylioppilas Larissan 
opastuksella tutustuimme kahteen van
himpaan arkangelilaiseen ja ba kirialai-
een lehtikuu ikkoon, joilla on ikää jo yli 

200 uotta. yt on armasrikin kolma -
toi ta hetki nähdä ne, illä puut ovat jo 
ar in ah a ti rappeutuma a. E imer

kiksi Iegendaari elta koeala 8:lta ovat ve
näläi et mitanneet enää vaatimattomat 
l 300 m3

/ ha kun 1920-luvuUa uomalai
et puhui at pyöreästi 2 000 motin hehtaa-

ritila uuksi ta. Ei ole yytä epäillä mit
tau tuloksien luotettavuutta, illä tuuli on 
jokaatanuto anpui ta.Myr kytjaholtiton 
tulenkäyttö metsi ä aattavat iirtää lehti
kuu imet iköt kultai ten mui tojen jouk
koon jo ai an lähi uo ina. 



86 

Kuva 5. Tsarskoje Zelon 
puiston näkymä tekojär
ven takaa. 

Lopuksi näimme vilaukselta Metsäntut
kimuslaitok en professorin Olli Heikin
heimon 1920-luvulla perustamat metsiköt 
siperianlehtikuusta, dahurianJehtikuusta 
(Larix gmelinii var. gmelinii) ja iperi an
pihtaa (Abies sibirica) . 

Tutkimme vielä pikapuoliin Edith Sö
dergranin kissapuiston RaivoJan keskus
tassa. Sieltä kiirehdimme Kirovin met ä
akatemiaan Pietariin. Saimme akatemian 
rehtorilta ja muulta henkilökunnalta y tä
väJJisen vastaanoton. Lyhyen esittelyn jäl
keen tutustuimme metsäakatemian moni
laj iseen kasvitieteelliseen puutarhaan, jo-
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Kuva 4. Heinäntekoa 
Pavlovski n puistossa ai
toon T ehovilai een hen
keen ... 

ka ero i m öhemrnin nähtä ä tä ar inai-
e ta ka itieteelli e tä iten että lähe 

kaiki a ka ei a oli nimi laput, oikeat tai 
väärät, mutta kuitenkin. Ehkä mielenkiin
toi inta oli nähdä i okokoinen amuri n-

aahtera (Acer tegmento um) ekäjoitakin 
lämpimän ilma ton ka eja kuten ale
akaa ia (Robinia pseudoacacia) ja ak an
pähkinä (Juglans regia). Muita Suome a
kin tuttuja harvinai uuk ia oli at maakkia 
(Maackia amurensis) ja lakkipuu Clad
rastis kentukea). 

Tiedeakatemian (Komaro in in tituu
tin) ka itieteellin n puutarha on ollut 
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maailmankuulu maisemapuutarha ja se oli 
paremmjn hoidettu kujn metsäakatemjan 
dendrologinen puisto. Barollipuutarha oli 
hävinnyt, kuten moni muuJUn vanhoissa 
lähteissä mainittu puutarhan osa. Kasveis
ta voisi mainjta lännenambrapuun (Liqui
dambar styraciflua). 

Puutarhan komean päärakennuksen 
edessä oli yhä suuren venäläisen kasvitie
teilijän (?) V. 1. Lerunin mahtava näköis
patsas. 

Yövyimme uomalaisten rakentamassa 
hotelli Pulkovskajassa, joka on peräisin 
Leonid I:n kaudelta. 

21.7. J elaginin saaren keskuspuisto 

Yk i evan ui ston saari on ollut ruhtina 
Jelaginin palatsin sijoituspajkka. ykyään 
saari on kasvilli uudeltaan villiintynyt 
mai emapui to lampineen . Puistossa oli 
kuitenbn hauska kävellä ja näimme ih
meellisen näyn: puistoa hoidettiiin korjaa
malla niityltä heinä rehuksi ke kellä mjl
joonakaupunkia (kuva 4)! 

Yhdessä puiston lukuisista palatseista 
oli an ioka visakoivun käytöstä kertova 
näyttely. Liput näyttelyyn mak oivat pai
kalli ilta 30 ruplaa, mutta ulkomaalaisilta 
vaatimattomat 1 000 Rbl. Leo-oppaamme 
ai kuitenJUn tingittyä seurueemme virat

tomjlle jä eni ll e kohtuullisemman hinnan 
( opiskelijah inta 5 ruplaa= 3 penniä). Puut
tuvat opiskelijakortit korvasi attumalta 
paikalla olleen paikallisen opettajattaren 
todi tava lau unto. 

22.7. Oranienbaum ja Peterhof 

Matka imme Pietari ta noin 40 km ar an 
uumaanja aa uimme Oranienbaumin eli 

nykyään Lomono ovin eli huomenna Ora
nienbaumjn palatsia ympäröivään mai e
mapui toon. iellä koimme unohtumatto
man hi torialli ia hetJUä Pekka Ilenin lö -
dettyä Suomen toi eksi eniten myydyn ko
ri t pajun eli ala an (Sali.xfragilis ). Meil
lähän itä ei ole aitona ko kaan myynni ä 
ollULkaan ... 
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IltapiliväUä kävelimme Peterhofin eli 
Pietarhovin loputtomia puistokäytäviä pit
JUn. Pietarhovi koostuu useista satojen 
hehtaarien laajui ista puistoista, joihin 
kailliin emme yksinkertaise ti ehtineet 
tutustua. Tunnetuin osa siitä on ranskalai
nen muotopuutarha palatsin ympärillä. 
0 a meren ääressä olevasta alapuistosta oli 
muutettu reali ti eksi huvipuistoksi. Sen 
sijaan y läpuisto oli varsin puhdasoppinen 
barollipuutarha. 

23. 7. Puskin ja Pavlovsk 

Pu kinin eli T arskoje Zelon 600 hehtaarin 
pui to (kuva 5) oli nähdyistä Pietarin alu
een kohteista parhaiten hoidettu ja isälsi 
run aa ti unohtumattomja yksityiskohtia. 
Pu JUni ta löytyi riippakeltapaju (Sa lix vi
tellina 'Tri tis') ja mu tialanruusu (Rosa 
Minette'). Valitettava tilaajasta ruusutar

hasta ei ollut mjtään jäljellä ja muutenkaan 
laji alikoima ei ole uuri, mutta muun 
mua a ienoJUrsikka (Prunus maximo
wic-ii) kas oi iellä yhä. 

Muotomaisemapuutarhan puolelta löy
tyi ielä merkkejä vanhasta komentotalou
de ta: nai puolinen pui totyönteJUjä herät
ti pui tonpenbllä iinapuilo käde ä nuk
ku an mie puoli en kollegan a (ilmei esti 
a iomjehen ä), nuhteli häntä ja pisti takai-
in haravoimaan leikattua heinää nunni

kolta. 
Sokerina pohjalla ollutta Pavlovskin 

pui toa sanotaan Venäjän kauneimmaksi 
mai emapuistok i. Se on yhdi telmä rans
kalai -hollantilai ta muotopuutarhaa, eng
lantilai ta ja enäläistä maisemapuistoa. 

24.7. Pietari- Terijoki- Kivennapa
Viipuri 

TerijoJU oli ai an kuin mikä tahansa neu-
o toliittolainen lomanviettopaikka hotel

leineen, hu ipui toineen ja nukkavieruine 
pui roineen . Rannalta löy imme oudon 
poppelin , joka jäi nimeämättä sekä JUrkon 
läheltä kurttulehtiruu un 'Scabro a' -lajik
keen (Rosa rugosa Scabro a') . Lisäksi 
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ihailimme komeita terijoensalavia (Salix 
fragilis ' Bullata' ) aidossa ympäristössä. 
Loppumatkalla poikkesimme Kivennavan 
linnavuorelle, jossa kasvoi.runsaasti suuri
kokoisia saamia (Fraxinus excelsior). 

Matka onnistui erittäin hyvin. Kiitos 
kuuluu kaikille matkan järjestäjille ja 
osanottajille. Erityisesti Aulikki Kauppila 
ja Anne Mäkynen näkivät todella paljon 
vaivaa retken eteen. Varsinainen "aar
teemme" oli aito Uudenkirko ' ukko Tapio, 
joka tiesija tunsi sekä entiset että nykyiset 
maan tavat, ei polttanut rniliään päreitään, 
vaikka kuinka aikataulutöppäilyillä yri
timme ja kuljetti meitä lisäksi ehdottoman 
luotettavasti aina yllättävillä teillä. 
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Matkan aikana liikkui monenlaisia aja
tuksia seuraava ta matkakohteesta. Uskoi 
sin , että euraavaksi seuran ulkomaanmat
ka tehdään johonkin eteläiseen maahan, 
mutta yksi mahdollinen suunta matkailulle 
voisi olla Vuoksen laakso ja Laatokan Kar
jala (mukaan lukien Valamo) yhdistettynä 
esimerkiksi Punkaharjun seudun nähtä
vyyksiin. 

Kirjallisuutta 

Mäkynen A. 1993: Johdatu iipu ri n ja Pietarin 
seudun pui toihin. - 38 . Moniste. Helsinki. 

Thesleff A. 1895: Eken i Östra Finland. - Finska 
forstföreningens meddelanden XII B. 

Kasvipörssi 
MYYDÄÄN 

Tairnia mm. suvuista: Abies, Picea, Tsuga, Larix, Pinus, Clematis, Berberis, 
Quercus, Alnus, Betula, Ulmus, Hypericum, Populus, Salix, Rhododendron, 

Spiraea, Prunus, Rosa, Sorbus, Cotoneaster, Deut:.ia, Ribes, Cytisus, Genista, 
Caragana, Hedysarum, Acer, Rhus, Phellodendron, Euonymus, Rhamnus, Fraxinus, 
Syringa, Penstemon, Sambucus, Viburnum, Lonicera ja Weigela. Myös hemesypre si 
(Chamaecyparis pisifera), katsura (Cercidiphyllum japonicum) valkopyökki (Car
pinus betulus), pähkinäpensas (Corylus avellana), japanin iipipähkinä (Pterocarya 
rhoifolia), amerikanjalopähkinä (Juglans cinerea), Clethra alnifolia kapealehtikal
rnia (Kalmia angustifolia), Daboecia cantabrica, kellovai ero (Pieris floribunda), 
salali (Gaultheria miqueliana), Malus hupehensis, u urinpäärynä (Pyrus ussurien
sis), jamesia (Jamesia americana), tymi (Hippophae rhamnoides), iipiköynnö 
(Tripterygium regelii), Ceanothus sanguineus, syy yreeni (Buddleja davidii) ym. 
Lisäyslähde-, osa myös alkuperätiedoin.- Ve a Muurinen. 27320 Ihode (Pyhäran
ta), puh. 938-823 6159. 

Erikoiskasvien pikkutaimia: niverävaahtera (Acer campestre), kanadanruoho
kanukka (Camus canadensis), amerikantaikapähkinä (Hamamelis virginiana), 

valeakaasia (Robiniapseudoacacia), katsura (Cercidiphyllumjaponicum) mu tasel
ja (Sambucus nigra), kiinankärhö (Clematis tangwica), kei arinhei i (Viburnum 
farrerii) ym. - Heikki Linna, 07500 Askola puh. 915-30 104. 

N eidonhiuspuun (Ginkgo biloba) taimia. - Kaj Simberg Myllykylä, 02400 
Kirkkonummi, puh. 90-295 3450. 
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Dendrologian Seura - Dendrologiska 
Sällskapet r.y.:n toimintakertomus 1993 

Vuosi 1993 oli Seuran 24. toimintavuosi. Toiminta 
ol i monipuolista ja menestyksell istä . Seurajärjesti 
retkiä, matkoja, kokouksia ja talkoi ta, ekä osallis
tui näyttelyihin. Erityistä huomiota ansaitsee ke
säi nen Karjalan matka. Sorbifolia ilmestyi jälleen 
neljänä numerona. Vuoden puuta, euroopanmarja
kuusta (Ta.xus baccata), tehtiin tunnetuk i eri ta
voin. 

Hallitus j a toimihenkilöt 

Hallituk en puheenjohtajana toimi FfTapio Lind
holm ja varapuheenjohtajana MMK Aulikki 
Kauppila. Muut hallituksen jäsenet olivat hor
tonomi Hannu Airola, hortonomi Reijo Hahkala, 
FK Sirkka Juhanoja, metsätalousinsinööri Heikki 
Kiuru, puutarhuri Martti Koponen, FK Ri to Mur
to, maisema-arkki tehti Anne Mäkynen, FK, MMK 
Kaija Rantala, FK Terhi Ryttäri , ylimetsänhoitaja 
Risto Savolainen ja professori Peter Tigerstedt. 
Varajäseninä toimivat MMK Pentti Alanko, hor
tonomi Elina Heinonen ja MMK, tekn.yo Timo 
Louna. 

Seuran ihteerinä wimi Sirkka Juhanoja ( 1.8. 
asti Arja Tervonen), kokou sih teerinä Elina Hei
nonen, varai nhoitajana Terhi Ryttäri , kirjanpitäjä
nä ja jäsenasioiden hoitajana Aulikki Kauppi la, 
kirjastonhoitajana Aune Koponen ja postiltajana 
Martti Koponen. Tiedotrajana toimi Ri to Murto 
apunaan Elina Heinonen. Sorbifolia-lehden pää
toimittajana oli Mikko Piirainen, toimitu sihteeri
nä Leena Helynrantaja toi mittajana Pentti Alanko. 

Hallituksen tukena olivat eri tehtäviä hoitavat 
työryhmät: 
1. TIEDOTUSTY RYHMÄ: Risto Murto ja Elina 

Heinonen 
2. ULKOMAA MATKATYÖRYHMÄ: Aulikki Kauppila, 

Tapio K. Kallio, Max. Hagman, Anne 
Mäkynen ja Timo Louna 

3. KOTIMAA MATKATYÖRYHMÄ: PeterTiger tedt, 
Risto avolai nen ja Timo Louna 

4. PUISTOKÄVELYTYÖRYHMÄ: Pentti Alanko, 
Hannu Airolaja Risto Savolainen 

5. TAMMISTO ARBORETUM JA MUUT TALKOOT 
-TY RYHMÄ: Pentti Alanko, Max. Hagman, 
Heikki Kiuru ja Elina Heinonen sekä 
Tammi ton edustaja 

6. PAIKALLISKERHOTY RYHMÄ: Reijo Hahkala 
7. P lSTO-OPASTY RYHMÄ: Pentti Alanko, Hannu 

Airolaja Mikko Piirainen 
8. KO LUTUSTY RYHMÄ: Ri 10 Murto ja Heikki 

Kiuru 

9. SORB IFOL!AN TOIMITUSKUNTA: Aune Koponen, 
Tapio Lindholm, Jouni Mikola, Risto 
Murto, Jaakko unni ja Peter Joy (English 
texts) 

10. JUL.KAISUTYÖRYHMÄ: Tapio Lindholm, Aulikki 
Kauppila, Terhi Ryttäri, Timo Louna ja 
Elina Heinonen 

II . vuoDEN P u -VASTAAVA: Heikki Kiuru. 

Hallitu kokoontui yhteensä 8 kertaa ja kokoontu
mispaikkoina olivat Helsingissä Säätytalo ja Vesi
ja ympäristöhallituksen tilat. 

Kokoukset, esitelmätilaisuudet, näyttelyt ja 
koulutus 

uosikokous pidettiin Helsingissä Säätytalolla 
helmikuun 24. päivänä. Kokouksen avasi seuran 
hallituksen puheenjohtaja Tapio Lindholm, jako
kouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Ylänen 
ja sihteeriksi Ri sto Murto. Hallituksen puheenjoh
tajaksi valittiin edelleen Tapio Lindholm. Halli
tuksen jäseni tä erovuoroisten Max. Hagmanin, 
Reijo Hahkalan, Tapio K. Kallion ja Arja Tervosen 
ekä eroa pyytäneen Jouni Rasimuksen tilalle va

littiin Heikki Kiuru, Sirkka Juhanoja, Anne Mäky
nen ja Risto Savolainen. Reijo Hahkala valittiin 
uudelleen. udek i varajäseneksi erovuoroisen 
El ina Regårdhin tilalle valittiin Timo Louna. Muil
ta o in hallituk en kokoonpano säilyi ennallaan. 
Seuran KHT-ti lintarkastajaksi valittiin Marilene 
Mäkipää. Max. Hagman valittiin toiseksi tilintar
kastajak i sekä iilo Karhu ja Axel Tiger tedt 
varatilintarkastajiksi. Kokouksen virallisen osan 
jälkeen mai teri Ole Oskarsson kertoi Suomen 
metsäpuiden erikoi muodoi ta. 

Syy kokouk een ja pikkujoulun viettoon ko
koonnurtiin Kasvitieteen laitok en kahvilaan 
24.11.1993. Seuran varapuheenjohtaja Aulikki 
Kauppilae ineli Vuoden puun 1994PIIlLAJA (Sor
bus aucuparia), jo ta oli juuri ilmestynyt juli te. 
Il tapalan jälkeen Timo Louna kertoi viime kesän 
Kannak en ja Pietarin matkan dendrologisesta an
ni ta. Anne Mäkynen e itteli barokin muotopuu
tarhaa ja klas i min mai emapuistoa Pietarin ja 
Viipurin esimerkkien pohjalta. Illan päätteeksi 
Penni Alanko palautti mieliin kesäi en Hämeen 
retken. 

Seura o alli tui Puutarhan Kevät93 -näyttelyyn 
22.-25.-l. Hel ingin me uhall i sa. Osastolla oli 
päi y ty ja seuran materiaalia myytävänä. Vesi
ja ympäri töhallituk en kan a yhteistyönäjärjes-
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tettiin seminaari Luonnon monimuotoisuus ja pe
rinnemaisemat Helsingissä 26. 11 .1993. 

Seura järjesti kevätkaudella 1993 seuraavat 
kurssit: Käpykurssi 1, Käpykurssi II, Talvidendro
logiaa Ija Talvidendrologiaa IJ..Kurssien opettaji
na toimivat Aune Koponen ja Pentti Alanko, ja 
kurss ipaikkoina oli vat Metsätalo ja Kasvitieteen 
laitos. 

Retkeilyt, matkat ja taikoot 

Keväinen puistokävely suuntautui Kukan päivänä 
13.5. Kasvitieteelliseen puutarhaan Kumpulaan, 
jossa oppaina olivat Aune Koponen ja Martti Ko
ponen. Helsingin viljeltyihin ja !uonnonvaraisiin 
pajuihin tutustuttiin Leena Hämet-Ahdin opastuk
sella toteutetulla retkellä 8.6.1993. Metsäntutki
muslaitoksen Ruotsinkylän tutkimusalueen ulko
maisten puulajien istutuksiin tutustuttiin Max . 
Hagmaninjohdolla puistokävelyllä 2. 10. 1993. 

Seuran kotimaan matka suuntautui Etelä-Hä
meeseen 21.-22.8.1993. Mukana oli 39 seuran 
jäsentä. Lempäälässä tutustuttiin mm. kirkon ym
päristön ja luontaiskylpylän alueen istutuksiin se
kä Hakkarin ja Sotavallan kartanoiden puistoihin . 
Lempäälässä oppaana toimi Sampsa Aaltio. Val
keakosken dendrologisia nähtävyyksiä esitteli Ka
ri Järventausta. Nuutajärven Tuulensuun arbore
tum oli toisen päivän pääkohde. Myö Urjalan, 
Sääk mäen, Hattulan ja Aulangon kohteita tarkas
teltiin retken aikana. Käytännönjärjestelyistä huo
lehti Timo Louna. 

Ulkomaan matka suuntautui tällä kertaa Viipu
rin ja Karjalan kannaksen kautta Pietariin. Matkan 
ajankohta oli 18.-25.7.1993 ja mukana oli 35 
henkilöä. Monipuolinen ohjelma sisälsi mm. tu
tustumisen Monrepo inja Pietarin metsäakatemi
an puistoihin, käynnit Lomonosovin, Puskinin ja 
Pavlovskin maisemapuistois a sekä tutustumisen 
Viipurin lähistön tammiesiintymiin ja RaivoJan 
lehtikuusikkoon. 

Tammistan arboretumin kunnostustalkoisiin 
Karjalohjalla osallistui huhtikuussa 6 seuran jä
sentäja 7 Vapaatpuutarhurit r.y:njä entä. Vapaat
puutarhurit r.y. oli mukana toista kertaa. Tämän
vuoti ten talkoiden teemana oli harvennu jättei
den raivaus ja polttaminen. 

Paikalliskerhot 

Paikal liskerhoista on raportoi tu euraava ti: 
KARJALAN KERHO järjesti mm. yleisöretken ja 

luentotilaisuuden sekä osallistui paikallisten arbo
retumien kehittämiseen. Kerhon yhteyshenkilöinä 
toimivat Kauko Salo ja Markku Huttunen. 

KESKJ-SUOMEN KERHON yhteyshenkilönä oli Mar
jatta Uosukainen. 

KESKJ-UUDENMAAN KERHO osallistui mm. Riihi
mäen pihamessuille ja istutti perintei e ä Kukan 
päivän tapahtumassa marjakuusia Vuoden puu 
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-puistikkoon Järvenpäässä. Kerhon yhteyshenki
lönä toimi Aita Tarvainen. 

LO AJS-SUOME KERHO vastuuhenkilöt olivat 
Amo Kasvi ja Mauno Yli-Pietilä. 

LÄNSIRANNIKON KERHON vetäjinä toimivat Jarmo 
Serolaja Ve a Muurinen. 

OULU KERHO istutti Ainolan puistoon vuoden 
puuksi pohjoisessa euroopanmarjakuu ta kestä
vämmän japaninmarjaJ...<~usen taimia. Limingassa 
sijaitsevaa Alakestiiän arboretumia kunnostettiin 
perinteisillä kevättalkoilla. Puistokävely suuntau
tui Haapavedelle, jossa on pitkät puutarhaperin
teet. Kerhon toimesta aloitettiin myös Oulun kes
kustan puistojen opa kirjan valmistelu. Kerhon 
jä en Henry Väre jatkoi Sorbifoliassa kirjoitussar
jaansa, joka esittelee Oulun puuvarti ia kasveja. 
Kerhon toiminnasta va ta ivat Tauno Ulvinen ja 
Mirja Siuruainen. 

Kerhojen käyttöön luovutettiin euran standaari 
ja tarvittavaa materiaalia. Myös taloudellista tukea 
annettiin. 

Julkaisutoiminta 

Vuoden puusta 1994, kotipihlaja ta (Sorbus aucu
paria), julki leniinjuliste syy kokoukse sa 1993. 
Marja Koistinen on piirtänyt julisteen ja Pentti 
Alanko laatinut tekstin. Heikki Kiuru on vastannut 
käytännön järjestelyi tä. Juli tetta painettiin 900 
kpl ja sitä jaettiin vapaakappaleina eri yhteisöille 
ja laitoksille. 

Suomen puu- ja pensaska viota myytiin vuoden 
aikana 1 152 kpl. 

iilo Karhun kirja Suomen paksuimmat puut on 
painatusvaihees a. 

Sorbifolia-lehti ilme ryi neljänä numerona, yh
teissivumäärä oli 202. Lehteen kirjoitti 25 henki
löä yhteensä 34 artikkelia. Lehti postitettiin l 561 
osoittee een,joi ta ulkomaille 15. Vapaakappalei
tajajulkai u aihtokappaleita lähetettiin kotimaas-
a 73 ja ulkomaille 24 o oitteeseen. Lehden pai

nosmäärä oli kaiki sa neljäs ä numerossa 2 000 
kpl. Lehdellä oli 17 uo itilaajaa ja e on ollut 
irtonumeromyynni ä Akateemi es a kirjakau
pa aja Tiedekirjassa. 

Yhteiskunnallinen tiedotus 

Seura on antanut lau unnon Mai eroa-aluetyöryh
män mietinnö tä Maisemanhoito ja Arvokkaat 
mai ema-alueet. Lau unno aan eura mm. ilmai
ee vakavana puutteena mai eroanhoidon onnistu-

mi elle alan korkeimman koulutuksen ja tutki
muksen puuttumi en edelleen maa tamme. 

Tiedotus 

Vuoden puu ta on tiedotettu !ehdi tölle. 
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Muu toiminta Jäsenistö 

Seuran kirjasto jatkoi toimintaan a Helsingin yli
opiston kasvitieteen laitoksen yhteydessä. Kulu
neen vuoden aikana kirjasto lähetti juLkaisujaan 
vaihtoon 24 tieteelliseen seuraan, yhdistykseen tai 
tutkimuslaitokseen. Kirjasto sai euraavat lahjoi
tukset jäseniltään : Mauri Parmalalta Journal ofthe 
Royal Horticultural Society- London -vuo iker
tojen 1965, 197 1, 1973 ja 1974 niteitä ekä the 
Garden - London -vuosikerrat 100 ( 1975) - 117 
( 1992); Anne Mäky eltä 2 kpl juLkai uja Mäky
nen , Anne 1993: Johdatus Viipurin ja Pietarin 

Seuran jäsenmäärä oli 31. 12.1993 1447 henkilöä. 
äistä maksavia vuosijäseniä oli 11 42, opiskeli 

joita 185, ainaisjä eniä 119 ja kunniajäseniä 1. 
Maksavi ta jäsenistä asui uLkomailla 5. 

eudun puistoihin, 37 ; Bo Knapelta Dendrolo
gian Seuran Tiedotuksiaja Sorbifolia 1970-1992, 
lntemational Dendro1ogy Society Yearbook 
1987-1992, Joumal of the Royal Horticultural 
Society - London -vuosikertojen 1952 ja 1954 ni
tei tä, Lustgården 1971 sekä 20 erilli teo ta. 

Talous 

Tulo Ia kelma osoitti, että seuralla oli jäsenmak
sutuloja 38 885:- ja korkotuloja 1482,40:-. Tili
kauden tulos oli + 94 914,29:-. Suomen Akatemi
an 25 000 markan apuraha kattoi osan Sorbifolia
lehden kului ta. 

Piikkiö ä 23.2.1994 
Sirkka Juhanoja, sihteeri 

Ekenäs 
Forstinstitut 

Parkskötsel och -restaurering 2-3.9 

Ett seminarimn om hur man restaurerar och sköter parker. 
Allt från parkemas historiska utveckling till praktisk vård 
av trad behandlas. Park.en vid SvartA slott utgör underlaget 
för diskussionen. Föreläsare på kursen är bla. Torbjörn 
Sunessen från Sveriges Lantbruksuniversitet och Aarne 
Kasvi från Åbo Universitet 
Priset för kursen inklusive kost och logi är 800 mk 

Förfrågningar riktas tili Henrik Jern på tel. 911-26621 
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Dendrologian Seura 25 vuotta 

Pihlajaseminaari 
Dendrologian Seurajärjestää 25-vuotisjuhlansa 

kunniaksi pihlajaseminaarin perjantaina 23. 
syyskuuta 1994 alkaen klo JO Helsingissä 

Säätytalolla, Snellmaninkatu 9-11. 

-
Aamupäivän puheenjohtajana professori Martti Markkula 

• 10.00 Seminaarin avaus, Dendrologian Seuran puheenjohraja Anne Mäkynen 

• 10. 10 Pihlajan (Sorbus) suku, FT Leena Hämet-Ahti 
• 10.30 Kotipihlajan (Sorbus aucuparia) taksonomiaa, MMK Pentti Alanko 
• 10.50 Elokuva pihlajasta, konservaattori Janne Henriksson ja 

luontotoimittaja Seppo Vuokko 
• 11.20 Tauko 
• 11.35 Pihlaja uhanalaisten lajien elinpaikkana 

Päällyskasvit ja sienet, /LUkija Mikko Kuusinen 
Hyönteiset, dosentti Rauno Väisänen 

• 12.15 Pihlajan tuhooja/, ILitkija Irene Vänninen 
• 12.40 Yleiskeskustelu aamupäivän aiheista 
• 13.00 Lounastauko 

-
lltapäivän puheenjohtajana professori Max. Hagman 

• 14. 15 Pih/ajafenologisessa wtkimuksessa 
Ennen, FL Hanna Lappalainen 
Nyt, LuK Kati Heikkilä 

• 14.45 Maiseman pihlaja/, maisema-arkkitehti Anne Rihtniemi 

• 15. 15 Kahvitauko 
• 15.45 Pihlaja- monikäyttöpuuksi metsätalorueemme ?, prof Peter Tigerstedt 
• 16.00 Pihlaja kansankuvastimessa, FK Pekka Virtanen 
• 16.40 Pyhän puun ryöstö, sisuswsarkkitehti Markku Kosonen 
• 17. 10 Keskustelua iltapäivän aiheista 
• 17.30 Seminaarin päättäminen 



SORBIFOLIA 25(2) 1994 

25-vuotisjuhlan illanvietto 
Seminaarinjälkeen 23.9.1994 on illanvietto alkaen klo 19.00 

Taidehallin Klubilla, Ainonkatu 3, (eläinmuseon ja eduskuntatalon välissä). 

• 19.00 !/tarilaisuuden avaus, Dendrologian Seuran puheenjohtaja Anne Mäkynen 
• 19.10 Happamia, sanoi kettu pihlajarunarjoista, yrittäjä Heikki Ritavuori 
• 19.45 Juhlaillallinen 
• 21. 15 Onnittelujen vastaanotto 
• 21.30 Punertaa marjat pih/ajain kuin verta niillä ois, toimittaja-kiljailija 

Maarit Niiniluoto 
• 22.15 Vapaata seurustelua 

Ohjelman lomassa Seija Ahonen laulaa pihlaja-aiheisia lauluja. 

ILMOITTAVTVM!NEN iltatilaisuuteen tapahtuu nwksamalla illalliskortin 
hinta JOO mk seuran tilille PSP 800019-419921 tai KOP 127130-306880 
elokuun loppuun mennessä. Maksulomakkeen tiedonanto-osaan merkitään 

· ilmoittautujan nimi ja huomautus '25-vuotisjuhla '. 
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Kotimaan retki Helsingin seudulle 
LAUANTAINA 24.9.1994 kokoonnumme Rautatientorilla Mikonkadun 

turistibussipysäkillä, josta bussi lähtee klo 8.30. Aloitamme Malmin hautausmaalta. 
Iltapäivällä tutustumme Metsäntutkimuslaitoksen dendrologisiin istutuksiin 

Ruotsinkylässä . Päivän päätteeksi käymme Kirkkonummella Whittorpin 
jugend-linnan puistossa. Palaamme Helsinkiin noin klo 18. 

SUNNUNTAINA 25.9.1994 tutustumme Helsingin puistoihin. Bussi lähtee klo 9.00 
Rautatientorilta. Päivän kohteina on Meilahden puistoarboretum, keskustan 
vanhoja puistoja ja lopuksi Kaupunginpuutarha. Päivä päättyy noin klo 16. 

MATKAN HINTA on osanottajamäärästä riippuen n. 20Q-300 mk. Hintaan sisältyvät 
kuljetukset. ruokailut ja opasvihkopaketti retkikohteista. Varsinaista järjestettyä 

yöpymistä ei ole, mutta pyydettäessä avustetaan yöpymispaikan hankkimisessa. 

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET kirjallisesti 31.8 .1 994 mennessä osoitteella Satu Tegel. 
Helsingin kaupunginpuutarha , Hammarskjöldintie 1, 00250 Helsinki 

tai fax 9Q-406 7 46. llmoittautuneille postitetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 
tarkemmat tiedot retkestä ja aikataulusta sekä lasku 200 mk:n etumaksusta. 

Mahdollinen loppusumma peritään retken aikana. Ilmoittautumisen yhteydessä 
pyydetään kertomaan mahdollisista erikoisruokavalioista. 



94 SORBIFOLIA 25(2) 1994 

Unkarilaisten dendrologien jättiläistyö: 
14-osainen dep.drologinen atlas tekeillä 

Pentti Alanko 

Käydessäni keväällä 1993 Unkarissa tutusntin 
luonnonhistoriallisessa museossa tekeill ä ole
vaan dendrologiseen atlakseen, josta meilleki n 
asti kantautuneiden tietojen mukaan on tulossa 
perusteellisin dendrologinen käsikirja, mitä 
koskaan on julkaistu (ks. lopun ki rjallisuusvii
te). Tapas in museossa projektin valoku vaajana 
toimivan Istvan Raczin, joka aulii sti kertoi 
hankkeesta. Hän myös toivotti uomalaiset den
drologit tervetulle iksi Unkari in. Vali tettavasti 
vain atlasprojektin osallistujat ovat Dendrolo
gian Seman tämän kesän Unkarin matkan ai
kaan itse matkoilla eri puolill a maai lmaa, e ivät
kä siis voi tavata meitä. 

Kirj assa esitellään havupui sta 674 ( + 212 
trooppi sta) laj ia ja 2 100 ( + 35) lajiketta yhteen
sä n. 3 000 s ivulla. Lehtipuista (mukana ei ole 
trooppi sia lajej a) esite llään 5 900 laj ia, 1 000 
muunnosta ja muotoa j a 5 000 lajiketta n. 9 000 
ivull a. Kirjaprojekti alkoi vuonna 197 1 ja sitä 

varten on tehty n. 3 000 piirrosta ja otettu yli 
80 000 mustavalkoista valokuvaa kaikkialla 
maai lmassa. Kuvat on pyritty ottamaan luon
nossa, ja e lle i se ole mahdollista, myö arbore
tumeissa. Kirjassa panostetaankin paljon run
saaseen kuvitukseen kaikista lajeista ja myös 
lajik keista. Näkemistärti mallisivuista päätellen 
kuvitus tulee olemaanki n runsas ja korkealaa
tuinen. Saamastaan Suomen puu- ja pen askas
vio ta I tvån oli mielissään ja väitti iitä olevan 
paljon hyötyä kirjaprojekti ssa. 

Kirjan tekijät haluaisivat uomalai ten den 
drologien kanssa yhteistyötä. Heille on jo lähe
tetty Sorbi fo lian tähän asti ilmesty neet numerot 
ja muut seman julkaisut. Lisäksi he haluaisivat 
valokuvia meillä luonnonvaraisista havupui ta. 
Jo vuos i sitten käännyin eräiden valokuvaajien 
ja dendrologien puoleen tässä as ias a, mutta 
kun si ihen ei ole mitenkään reagoitu, otan a ian 
vielä esi lle. Kuvien pitäisi olla mustavaikoi ia 
ja isommalla kinokoolla (6 x 7 cm) ku attuja. 
Kuvia halutaan kuusesta, kataja ta j a männy tä, 
sekä lähikuvia kukinnoista ja kävyi tä, kuin 
myös kuvia met i tä, ni in etelästä kuin pohjoi-
esta. Kuvi ta e i makseta palkkioita, mutta 

Dendrologian Seura on luvannut korvata ku
vaaji lle materiaalikulut ja maksaa kuvan mah
tuessa kirjaan myö kuvapalkkion, jos ku aaja 
sellaista haluaa. Olisi hienoa, jos seuramme 
voi i o ll a mukana myö täl lä tavalla projektis a. 

Atl asprojektia hoi tamaan on perustettu Inter
national Dendrological Re earch In ti tute, Inc., 
jonka osoite on 5 orth Meadow Road, Med
fie ld, MA 02052, U.S.A. I tiruutti j ulkai ee 
epä äännölli in väliajoin ilmesty ää IDRI, 

ewsBrief -lehteä, jo sa e lo tetaan projektin 
sujumi ta. Instituutin tärkein työ on kerätä va
roja projektia artenja tämän vuoksi oi liittyä 
kannattajajäsenek i. Jä enyyksiä on erilai ia, 
joista "Member" makaa 10-49, 'Explorer 
50-99, · Ad i or" 100-499 ja ' ponsor' yli 
500 dollaria. In tituutin tehtävä on edi tää den
drologi ta tutkimu ta maailman laajuisesti, le
vittää dendrologista tietämy tä kaikkialla maa
ilmas a ko kien puiden tuntemu ta, merkityk-
en tajuarn.i ta, luonnon uojelua ja monipuoli

sempaa hyör käyttöä. Li äk i in tituutti pyrki i 
edi tämään dendrologian tutkijoiden, opi keli
joidenjadendrologi en tietämyk en kan ainvä
listä aihtoa. Tätä edi tääk een kirja arja,jonka 
ensimmäinen o a ilme tyi i näi llä näkymi n 
1996, tulee olemaan hinnal taan varsin edull i
nen . 

e. jotka haluavat liittyä tämän instituutin 
kannattajajäseni.k i, aa atallekirjoittaneeha il
moittautumi lomakkeen ja muuta tietoa. itä 
saa myö kirjoittamalla ylläolevaan in tituutin 
osoitte een. iitä dendrologeja. joilla on ai
hee een liirty iä ku ia tai jotka oisivat ottaa 
niitä. p detään myö ottamaan yhteyttä alle
kirjoittanee een (Sorbifolian toimiru.k eno oit
teella). 

ihee ta enemmän: non. 1990: The Den
drological tla : Legacy in the aking. An 
intervie\ with Hungarian botani t Zsoh Deb
reczy on hi life ' work- a propo ed fourteen-

olume manual oftree and hrub . - Arnoldia 
(The agazine of the Amold Arboretum) 
-0(3):2 1-2 . 
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Tasmanian kasvitieteellinen puutarha 

Soili Stenroo 

Stenroos, S. 1994: Tasmanian ka vitieteellinen puutarha. (The Royal Tasmanian 
SotanicaJ Gardens).- Sorbifolia 25(3):99-1 03. 

The Royal Tasmanian SotanicaJ Gardens, with it 13,5 hectares, is the smallest 
botanical garden in Australia, but still it has the biggest collection of plants in the 
country from al l over the temperate region . 320 000 vi itors come to see the gardens 
each year, and the be t attraction are the "Con ervatory" with its colourful flower , 
the "Lily Pond", the Fuch ia-hou e, and the japane e garden. 

Soi Ii Srenroos, Kasviriereenlairos, PL 47, 00014 Helsingin yliopisro. 

Kun Pohjolan luonto saa lumipeitteen, on 
eteläi e ll ä pallonpuoliskolla ke ä veh
reimmillään. Tasmanian "kuninkaallinen 
kasvitieteellinen puutarha" on hehkeää 
etelän kesää pähkinänkuoressa. Tasmani
an saari, Au tralian o avaltioi ta eteläi in 
ja pienin, ijrut ee eteläisen pallonpuolis
kon lauhkeassa ka villisuusvyöhykkee ä. 
Ta manian kasvitieteellinen puutarha 
'The Royal Tasmanian Botanical Garden ' 
on niin ikään Australian pienin laatuaan, 
mutta kuten puutarhan nykyinen yli-inten
dentti James J. Cane toteaa: pienet ovat 
usein parhaat. Manneraustralialai i IIe Tas
mania on "kylmää etelää" ja sen vuok i 
eksoottinen lomakohde: kuninkaallinen 
puutarha on yksi en vetonauloi ta. 

Puutarhan peru tami vuodek i maini
taan 1818,jolloin maa-alue saatiin takai in 
o avaltion kuvernöörin haltuun, ja var i
nru en puutarhan rakentaminen alkoi. Puu
tarhan ensimmäinen yli-intendentti Wil
liam David on Englanni ta, nimitettiin 

uonna 1828; hän toi mukanaan yli 2 000 
köynnö tä ja hedelmäpuuta, ja sittemmin 
tila i uuren määrän muitakin ka veja ja 
siemeniä puutarhaa varten Englanni ta. 
Ka vi- ja puutarhayhdi tyk en (nykyi in 
Royal ociety ofTa mania) peru taminen 
vuonna 1843 auhditti uuresti myö ka -

vitieteelli en puutarhan toimintaa: yhdis
ty ai puutarhan haltuun a ja piti sitä 
menestyksellisesti yllä 40 vuotta. Nykyi
sin puutarha kuuluu jälleen "Kruunulle" ja 
itä hoitaa erillinen säätiö. 

Pieni onkin suurta 

Ta manian ka vitieteellinen puutarha on 
kooltaan vrun 13 5 hehtaaria, mutta silti 
iellä ka vaa koko Au tralian uurin ko

koelma kllikkialta lauhkeilta vyöhykkeillä 
peräi in olevia kasveja. Puutarhalla ei ole 
juuri toi vei ta saada lisätilaa, koska yhtäällä 

itä reunu taa Derwent-joki ja toisaalla 
Wellingtonin uoren rinteet ja Hobartin 
kaupunki. Alueen pienuude ta huolimatta 
yk i käynti ei riitä jo mielii tutustua kllik
keen mitä puutarhalla on tarjota- ja vaik
ka puutarhan jo tunti ikin , u ein vaihtuvat 
näyttel t takaavat runa uutta nähtävää. 

uo ittain puutarhaan käy tutu tuma a 
n. 320 000 kä ijää. Suo ituimpia kohteita 
o at " liljalampi' (kuva 1 ), "kukkatalo", 
" erenpi arataio' ja japanilainen puutar
ha. Houkuttelevia nähtävyyk iä lienevät 
myö Kaakkoi - u tralian uurin korkki
tammi (Quercus uber) 35 m korkea Eu
calyprus globosus ekä monet havupuu jät
tiJäi et. Suomen luonnon tutut, metsämän-
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Kuva l. Vuonna 1848 rakennettu " liljalampi" kaarisiltoineen. Lampi on toiminut kasteluve ivar tona 
ja sitä koristavat liljapuut (Cordyline), Gunnerat. artisokat ja eri äri et lumpeeL- aloku at Soili 
Stenroos. 

Fig. l. The "Lily Pond" ha been built in 1848 and is used as a torage of water for irrigation. -
Photographs Soili Stenroos. 

Kuva 2. " Kukkatalo" etelän kesänä, tammikuu a. Fig. 2. The "Con ervatory·• in January. 
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Kuva 3. Japanitai en puutarhan ve iaihe. Fig. 3. A pond in the japanese garden. 

Kuva 4. Havupuulajeja ja niiden muunnoksia on yli 500 eritai ta. ale ypre it (Chamaecyparis), 
ypre sit (Cupressus), kataja! (Jwziperus), ruijat (Thuja) ja hibatuijat (Tiwjopsis) ovat ylei immin 

käytenyjä havu puita. 

Fig. 4. There are o er 500 pecie and arieties of conifers. Tho e belonging to the genera Chanwecyparis, 
Cupressus, Jzmiperus, Tlzuja, and Tlzujopsis are the most common. 
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ty, metsäkuusi j a kotikataja, ovat Tasma
niassa varsin eksoottisessa seurassa. 

Kukkaloistoa ympäri vuoden 

"Kukkatalo" (Conservatory; kuva 2), yksi 
brittiläisen kansanyhteisön hienoimmista, 
rakennettiin vuonna 1939; sen rakennus
materiaali on peräisin Hobartin vanhan 
sairaalan seinämuureista. Kukkatalon 
näyttelyissä kukkia on massoittain ja värit 
häik.äisevät. Näyttelyt vaihdetaan uusiin 
neljä kertaa vuodessa: etelän talvena kuk
kivat syklaarnit, villakotja esikot, keväällä 
tohvelikukatja perhoskukat, kesällä bego
niat, hortensiat, kymbidit, palsarnit, lobeli
atja kirjopeipit,ja syksyllä päivänkakkarat 
kaikessa värikirjossaan. Arviolta 10 000 
ka via kasvatetaan vuosittain puutarhan 
omissa, taimikasvatukseen vararuis a kas
vihuoneissa kukkatalon tarpeisiin. 

Japanilainen puutarha (kuva 3) avattiin 
yleisölle vasta vuonna 1987, joten sen is
tutukset eivät ole vielä saavuttaneet täyttä 
mittaansa. Tunnelmaa luovat jo silti vesi
putoukset, kivilyhdyt, japanilaiset kirsik
kapuut, lukuisat japaninvaahteran (Acer 
palmatum) muunnokset- sekä Fuji-vuo
ren pienoismalli. Japaninmustamänty (Pi
nus thunbergii) ja japaninpunamänty (P. 
densiflora) ovat tärkeimmät japanilaisen 
puutarhan havu puista, samoin neidonhius
puu (Ginkgo biloba) ja monet katajat, mut
ta erikoisuuksiakin löytyy: esim. sugin 
( Cryptomeria japonica) lajike 'Sekkan
sugi' ja japanin ypressin (Chamaecyparis 
obtusa) lajike 'Chabo-yadori '. Tämän o a
puutarhan peru taminen oli oikea taan 
Hobartinja en japanilaisen "si arkaupun
gin" Yaizun yhteishanke: samaan aikaan 
kun australialaiset perustivat itselleen ja
panilaisen puutarhan, japanilaiset perusti
vat Y aizuun au tralialaisen puutarhan -
kasveja vaihdettiin maiden välillä tuhan
sia. 

Vuosittain, syyskuun viimeisenä un
nuntaina, puutarhassa järjestetään suuret 
tulppaanifestivaalit: yhden päivän aikana 
noin 15 000 vierailijaa käy ihastelema a 
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tulppaaneja, joita on kukassa samanaikai
sesti 12 000 kappaletta! 

Lauhkeaa ja kuumaa sademetsää 

Län ita manialai en sademetsän element
teihin voi tutu tua jyrkkään rinteeseen si
joitetussa " aniai talo a (Fernery). Hie
non hienona umuna adetettu ve i pitää 
ilmankosteuden korkeana ja tuuletu ta
pahtuu suoraan säleikkömäi ten einien lä
pi. äyttelyn pääo an muodostavat lähin
nä Tasmanian kotoperäi et aniai et, pen
saat ja puut joista tunnetuimmat lienevät 
Dacrydium franklinii (' Huon pine '), 
Arthrotaxis selaginoides ( King William 
pine") ja Phyllocladus aspleniifolius 
("Celery-top pine' ). 

Ku a5. Yksiryi kohta: kukkakellonäynäätä mäl
leen oikeaa aikaa; itä kori ta at i tutuk et vaihde
taan ke äi inja yk yi in. 
Fig. 5. The "Flora! clock' '· the urrounding floral 
display i changed twice a year. 



SORBIFOLIA 25(3) 1994 

Kuva 6. Eteläafrikkalai nen "neulatyynyprotea" 
(Leucospermum cordifolium) sädekimppujen su
vu ta. 

Fig. 6. South African "pincushion protea" (Leuco
spermum cordifoliwn). 

Kasv ihuonei sa SIJaitseva trooppinen 
kokoelma on sommiteltu siten, että kävijä 
voi tuntea olevansa aidossa viidakossa. 
Huoneiden maksimi lämpötila pidetään 
29,4 asteessa ja minimi 18,5 asteessa; il
mankosteu vaihtelee 85-90 % välillä. Ba
naan i kuuluu tietenkin trooppi een puutar
haan , mutta huoneista löytyvä brasiliaJai
nen kumipuu (Hevea brasiliensis) ei ole 
kaikille yhtä tuttu. 

Myös ruusutarha eriväri ine ryhmä
ruusuineen on näkemjsen arvoi nen vaikka 
onkin ehkä hieman vaatimaton puutarhan 
näyttävämpiin o iin verrattuna. Myrkky
ka vikokoelmaan kuuluvat mm. umakit 
(Rhus), risiini (Ricinus cornmunis) olean
terit ( erium) ja pa uunakukat (Brugman
sia) . Yrnitarha puole taan e ittelee mau -
teyrnejä, lääkekasveja, väriai neka veja e
kä hajuve i- ja ko metiikk:ateolli uude a 
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käytettäviä kasveja. Jos aikaa on vielä jäl
jellä kannattaa käydä tutustumassa puu
tarhan museoon: näytteillä on taidokk:asti 
viimei teltyjä puuhuonekaJuja, kat auksia 
kuului ien kasvitieteilijöiden töi stä, hyö
tykasveja, lihansyöjäkasveja, silkkiperho
sen toukkia ja jopa mehiläispesä, jonka 
elämää voi tarkastella turvallisesti lasisei
nän takaa. 

Kulissien takana 

Puutarhan ja sen monien näyttelyiden yllä
pito on paitsi myyntivaltti , myös keino 
säilyttää arvokasta kasvimateriaalia. Tas
manian kasvitieteellinen puutarha on pyr
kinyt viime aikoina suuntautumaan ennen 
muuta Tasmanian luonnon ja en kasvila
jien viljelyyn, tutkimjseen ja suojeluun. 
Puutarhassa on merkittävä kotoperäisten 
kasvilajien kokoelma, ja sie llä on myös 
tehty työtä monien harvinaistuneiden ja 
uhanalaisten laj ien elvyttämiseksi. Lisäksi 
kokoelmiin kuuluu yli 40 suojeltavaksi 
ehdotettua havupuulaj ia kaikkialta maai l
masta. 

Puutarhan yleisilmettä leimaa ammatti
taito. 0 apuutarhat ovat huolella hoidettu
ja, harkiten sommiteltuja ympäristöönsä 
sointu ia. 0 apuutarhojen määrä tä huoli
matta alue ei ole lii an täynnä, vaan avoimet 
nurmikentät puuryhrnmeen vaihtelevat in
tensiivi empien istutusten kanssa (ku vat 
4-6). Vaikka puutarha onkin ennen kaik
kea lajikokoelma kasveiUa on samaJ ia on
njstuttu luomaan erilaisia teemoja ja koko
naisuuksia ryhmittelemällä niitä hallitusti . 
"Ta manian kuninkaall inen kasvitieteelli
nen puutarha' on kaikkea mitä en nimikin 
lupaa. 
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Karhunvatukat ja niiden viljely 

Soili Stenroos 

Stenroos, S. 1994: Karhunvarukatja niiden viljely. (Biackberrie and theircultivation). 
- Sorbifolia 25(3): 104--108. 

Blackberries is a highly variable and complex group of plant , the taxonomy of which 
is still in much confusion. Blackberrie are native in the temperate to subtropical pan 
of orth America, South America, Europe and A ia, and they are quite commonly 
cultivated both in North America and Europe, recently gaining popularity also in ew 
Zealand. Four native blackberries have been reported from Finland. but some other 
(e.g. the North American R. al/egheniensis) can be cultivated in mall scale in the 
southemmost parts of thecountry. 

Soili Stenroos, Kasvitieteen laitos, PL47, 00014 Helsingin yliopisTO. 

Karhunvatukka, karhunvattu, karhunmar
ja, mustavattu ja mustavadelma (ruots . 
björnbär; engl. blackberry; saks. Brombee
re) ovat kaikki nimiä, joilla yleensä tarkoi
tetaan Rubus-suvun mustamarjaisia vatuk
kalajeja. Tarkasti ottaen uomenkielinen 
karhunvatukka-nirni kuuluu yhdelle va
tukkalajille, Rubus allegheniensis (Hämet
Ahti ym. 1992, Palmen & Alanko 1993), 
mutta yksinkertaisuuden vuoksi euraa
vassa käytetään nimeä laajemma sa mie
lessä. Yleisesti käytössä ollut nimi R. fru
ticosus tarkoittaa lajiryhmää,johon mm. R. 
allegheniensis kuuluu (Viksten 1984 ). 

Karhunvatukat ovat Rosaceae-heimon 
pen aita, joita kasvaa luonnonvaraisena 
temperaattis-subtrooppisi a o is a Poh
jois-Amerikkaa, Etelä-Amerikkaa, Eu
rooppaaja Aasiaa (Darrow 1967, Mabber
ley 1990, Rehm & Espig 1991). Perintei
sesti Suomes a on arveltu olevan kaksi 
luontaista karhunvatukkaa, inivatukka 
(R. caesius) ja lehtovatukka (R. prui
nosus), joita tavataan Ahvenanmaalla. 
Kuitenkin Martensen ja Peder en (1987) 
ilmoittavat suomesta myös lajit R. aureo
lus ja R. wahlbergii, kummatkin vain Ah
venanmaan Jyddöstä. 

U eimmat karhunvatukat ovat ke ävi
hantia. iiden ilmaver ot ovat kaksivuoti
sia, puutuneita, laji ta riippuen py tyjä tai 
rentoja, ja yleen ä hy in piikki iä. Lehdet 
sijaitsevat er olla kiertei e ti ja niiden 
lapa on kerran nainen. Kukat o at ymmet
riasuhteiltaan äteittäi et äriltään punai-
et valkeat tai vaaleanpunai et kak ineu

voiset ja ijait e at kukinnoi a. Hedelmä 
on mu ta tai h in tummanpunainen ja 
tyypiltään kerroluumarja (o ahedelmänä 
on luumarja). Tärkeimpiä tuntomerkkejä 
karhun atukoitten luokittelussa ovat terä
lehtien äri. heteiden pituu kukinnon 
muoto, lehtien karvai uu lehtiruodin pi
tuu , lehtilaidan hampai uu , piikk.ien 
muoto koko ja tihey er olla ekä ver on 
karvaisuu , väri ja kulmikk.LJu (Martensen 
& Peder en 1987). 

Toi in kuin lähi ukulai eliaan adel
malla. karhun atukalla kukkapohjus on 
tiuka ti kiinni hedelmä ä ja irtoaa yhde -
ä en kan a. Hedelmää oi i iten kuvata 

hieman epäkäytännölli ellä nime!Jä "ker
topohju luumarja' ', mukaillen ielä ke -
keneräi tä hedelmätyyppien luokitu ta 
(vrt. iemelä 1991). Mu tamarjai ia a
delmia, joiden hedelmä irtoaa helpo ti 
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kukicapohjuksesta (es im . R. occidentalis; 
Lawrence 1986) ei pidä hedelmän väristä 
huolimatta sekoittaa karhunvatukoihin . 

Karhunvatukoitten taksonomisia 
ongelmia 

Vatukoitten systemaattise ta ryhmittely tä 
alasukuihin ja edelleen sektioihin on ollut 
vaihtelev ia käsityksiä. Aiemman käsityk
sen mukaan (e im. Jennings 1978, Moore 
1984, Jack on 1986) karhunvatukat on 
luokiteltu alasukuun Eubarus mutta uu
demmis a selvityksis ä ( ybom 1987, 
1988) ne on ijoitettu alasukuun Rubus. 

Karhunvatukat on vaihteleva ja moni
mutkainen ryhmä. Lajeja on kuvattu aina
kin 350 ja niiden muunnok ia ja ri teymiä 
jopa tuhan ia (Moore 1984, ybom 1988). 
Todellinen lajimäärä on kuitenkin huomat
tava ti al hai empi- koko Rubus-sukuun
kin kuuluu nykykäsityksen mukaan vain n. 
250 lajia (Mabberley 1990). Sekaannu ta 
aiheuttaa toi aalta e, että karhunvatukka
lajit, kuten Rubus- uvun lajit yleen äkin, 
ri steytyvät helposti , ja toisaalta apomikti
sen (mutta p eudogaami en) Ii ääntymi -
ta an ylei yys karhun atukoitten ala u
vu a. Tämä on johtanut lukui ten lajien 
alalajien, muunno ten ja muotojen kuvaa
mi een usein heikoin peru tein (Marten en 
& Pedersen 1987). Apomiktisyys liittyy 
karhunvatukoi a polyploidiaan: uurin 
o a lajeista on polyploideja ja amalla 
myö apomiktisia (luonnonvaraisten kar
hunvatukoitten kromosomiluvut vaihtele-

at diploidi ta, 2n = 14, dodekaploidiaan , 
12x = 2n = 84); diploidit, uvulli e ti li
äänty ät lajit ovat melko harvinai ia 

(Moore 1984, ybom 1988). 

Karhunvatukoitten viljely 

Karhunvatukoi lla on ollut merkitystä mar
jaka eina lähinnä Pohjoi -Amerika a 
Euroopa aja viime aikoina myö ude -
a Seelanni a. Luonnon arai ten pen ai

den tuottamaa atoa on oitu hyödyntää 
monin paikoin ko ka karhunvatukka viih-

105 

tyy avoimilla kasvupaikoilla, ja ihmisen 
toiminta on raivannut si lle vähitellen li sää 
elintilaa asutusten läheisyydessä (Moore 
1984). Va ta 1800-luvulla karhunvatuk
kaa alettiin varsinaisesti viljellä Yhdysval
loissa. Ensimmäi et viljelykannat valittiin 
luonnosta, mutta sittemm in siirryttiin ja
lo tettuihin lajikkeisiin;jalo tuksessa käy
tettiin kymmeniä karhunvatukkalajeja. 
1900-luvun alu sa jalostustyö oli vilkasta 
ja kaupallinen toiminta käynnistyi. Tuo
tantoa hida tivat kuitenkin korkeat työvoi
makustannuk et sekä tautien ja tuholaisten 
torjuntaan liittyvät ongelmat. 1960-luvulla 
käynnistynyt tervetaimituotanto ekä vil
jel yn aadut paremmat lajikkeet tarjosi
vat uu ia mahdollisuuksia ekä ammatti
viljelijöille että kotipuutarhureille: vuonna 
1967 Yhdysvalloi a oli tervetaimituotan
nos ajo 13 karhunvatukkalajiketta (Dar
row 1967 Moore 1984 ). ykyään Yhdys-

altojen uurimmat tuottajat ovat Oregon 
ja Kalifornia. jotka tuottivat vuonna 1978 
yhteen ä yli 10 000 tonnia karhunvatukoi
ta (Skirvin & Hellman 1984). 

Merkittä in yy karhunvatukan vähäi
empään uo ioon e imerkik i vadelmaan 
errattuna on en piikkisyys. Pohjoisem

pana myö vadelmaa heikompi talvenke -
tävyy rajoittaa karhunvatukan vi ljelyä; 
toi aalta liian leudotkin talvet saattavat 
haitata en kasvua. Yksi jalo tustoiminnan 
tärkeimmi tä päämääri tä on ollut piikittö
mien lajikkeiden kehittäminen. Tämän e
kä ilma rolli en ke tävyyden lisäksi toi-

eena on ollut voimaka ka vu, taudinkes-
tä , ruottavuu ekä uuret, hyvälaatui-
et, pieni iemeni et marjat. Korjuun ko

nei tami ta (k . e im. Morri 1984) ja te
ho tami ta ajatellen ver ojen tulee olla 
py tyjä ja marjojen kiinteitä, helpo ti ka
ri evia ja niiden on kyp yttävä lyhyenä 
ajanjak ona. Toi aalta aikaisten ja myö
häi ten lajikkeiden käyttö yhdessä paran
taa ksittäi en viljelmän kannattavuutta 
(Moore 1984 ). 

Piikittörnien lajikkeiden jalo tusmateri
aalina on kä tetty perinnölli e ti piikittö
miä karhun atukkakantoja. äi sä piikit-
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tömyyttä säätelee yksi resessiivinen geeni 
(esim. 'Merton Thornless', 'Black Satin' , 
' Dirksen Thornless' , 'Georgia Thorn
less ').Geenien säätelemän piikittömyyden 
etuna on lajikk:eiden helppo li säys juuri
vesoista. Pistokaslisäystä voidaan käyttää, 
jos piikittömyys on syntynyt vain osassa 
versostoa, kasvullisissa soluissa tapahtu
neen ns. sektorimutaation seurauksena 
(Jackson 1986). Marjojen koon kasvatta
mista ajatellen lupaavimpia ovat eteläame
rikkalaiset karhunvatukk:alajit R. glaucus 
ja R. macrocarpus - näistä ensin maini
tun, "Andien karhunvatukan", marjat ovat 
li säksi erinomaisen makuiset ja pienisie
meniset (Jennings 1978). 

Yhdysvaltojen ulkopuolella jalostus
työtä on tehty jonkin verran myös Bras i
liassa, Skotlannissa ja Uudessa Seelannis
sa, mutta kaupallista merkitystä on tällä 
hetkellä eniten juuri amerikkalaisilla ris
teymillä. Pienimarjaisilla karhunvatukoil
la (dewberries; esim. eurooppalainen sini
vatukk:a ja amerikkalainen R. canadensis) 
on myös ollut jonkin verran kaupallista 
käyttöä. 

Karhunvatukoitten rnikrolisäystä onko
keiltu mm. Suomessa. Kokeissa käytettiin 
kolmea lajiketta: ' Black Satin ', ' Thornless 
Evergreen' ja 'Bedford Giant'. Kokeet on
nistuivat hyvin ja niiden perusteella on 
arvioitu, että teoriassa olisi mahdollista 
tuottaa rnikrolisäysmenetelmällä 60 000 
tainta puolessa vuodessa (Finne 1986). 

Jos karhunvatukk:a aiotaan säilyttää vil
jelykasvina, siihen on keskitettävä enem
män huomiota. Erilaisia lajeja ja ri steyrniä 
on suuri määrä, ja geneettinen varanto on 
suuri : mahdollisuuksia jopa aivan uuden
tyyppisiin marjoihin on olemassa (Law
rence 1986, Moore 1984, Rehm & Espig 
1990). 

Karhunvatukk:aa vaivaavat useat vadel
man tuholaiset ja taudit ( Saario & Jokela 
1989). Useiden eri virustautien tiedetään 
heikentävän karhunvatukoitten ka vua ja 
mrujojen tuottoa (esim. vadelman mosa
iikk:itauti sekä karhunvatukoilla harvinai
sempi lehtien rypistymistä aiheuttava tau-
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ti). Virustauteja levittävät kirvat, sukkula
madot sekä siitepöly. Useimpien virus
tautien aiheuttamat oireet ovat enimmäk
seen kuitenkin melko Iie iä (Converse 
1984). 

Kaupallisesti merkittäviä risteymiä 

Monet karhunvatukoittenja vadelrnien vä
liset risteymät ovat saavuttaneet suuren 
suosion varsinkin Yhdysvalloissa ja Eu
roopassa. äistä tunnetuimpia ovat boy
senmarja (boysenberry) , loganinmarja (lo
ganberry) ja teivadelma (tayberry). iiden 
marjat ovat hieman pitkänomaiset, suuret, 
mehukkaat ja väriltään aivan tummanpu
naiset. Ri teyrnien kantalajeista ei ole täs
mällistä käsitystä, mutta luultavasti aina
kin R. loganobaccus ja R. ursiYJUS ovat 
kantalajejajoillekin näi tä (Rehm & Espig 
1991 , Da idson & Knox 1991). Muista 
risteyrni tä voidaan mainita youngberry, 
marionberry, veitchberry ja ollalieberry, 
jotka vielä ainakin toi tai eksi ovat tunte
mattomampia (Jack on 1986). 

Suomessa menestyvät karhunvatukat 
ja niiden iljelymahdollisuudet 

Suome a tuontai ena ka vavat karhunva
tukkalajit ovat ini atukka (R. caesius) ja 
lehtovatukka (R. pntinosus) ekä Marten
senin ja Peder enin (1987) mukaan myö 
R. aureolus ja R. wahlbergii. Vik tenin 
(1984) tekemän el ityksen mukaan Etelä
Suome ta ta ataan iljeltynä u ei ta muita
kin karhunvatukoita, joten periaattee a 
olisi mahdollista löytää tai jalo taa meillä 
laajempaankin iljelyyn oveltuvia lajik
keita. Jonkina tei ta kotitarveviljelyä on 
Suome a harrastettu jo 1800-luvun lop
pupuolelta lähtien. 

Sini atukan Ii äk i Suome ta tunnetaan 
ainakin euraa at karbunvatukat: R. al
legheniensis (karhun atukka), R. glandu
losus, R. laciniatus (liuska atukka), R. 
'Thornle E ergreen', R. lagerbergii R. 
nessensis R. plicatus poimu atukka) R. 
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serrulatus, R. 'Tayberry' (teivadelma), R. 
caesius x idaeus ja R. ulmifolius x idaeus 
(mahdollisesti lajike ' Bedford Giant'). 
Myösjoitain muita lajeja (R. discolor ja R. 
parcifrondifer) on ollut myynnissä taimis
toissa, mutta niiden menestymisestä ei ole 
tietoja (Viksten 1984, Hämet-Ahti ym. 
1992). 

Parhaiten Suomessa menestyviä kar
hunvatukoita lienevät sinivatukka, R. al
legheniensis sekä risteymä R. ulmifolius x 
idaeus. Muut, varsinkin lauhkean vyöhyk
keen liuskavatukkajaR. glandulosus, ovat 
liian eteläisiä meillä menestyäkseen (Vik
sten 1984). Sekä R. allegheniensis että R. 
ulmifolius x idaeus kasvavat boreaalisella 
vyöhykkeell ä; ensin main ittu on luonnon
varainen Pohjois-Amerikan koillisosissa. 
Hemiboreaalisessa vyöhykkeessä voisivat 
meillä menestyä viljelyssä sinivatukka, 
poimuvatukka, lehtovatukkaja R. nessen
sis. Luontaisten levinneisyysalueiden pe
rusteella tehtyjä johtopäätöksiä menesty
misestä tukevat koekentällä saadut tulok
set kukinnan ajoittumisesta Suomen olois
sa: ensimmäisenä kukintaosa aloitti R. al
legheniensis. Sen etuna vi ljelyä ajatellen 
on myöskin ilmaversojen pystykasvui
suus, mutta haittana piikikkyys (Viksten 
1984). 

Tällä hetkellä Suomessa viljelyssä ole
vien karhunvatukoiden marjonta on kui
tenkin epävarmaa. e vaativat lämpimän 
ja aurinkoisen kasvupaikan ja si lti niiden 
marjat saattavatjäädä viileinä kesinä kyp
symättäjopa etelärannikolla. Kotitarvevil
jelyyn karhunvatukka kuitenkin sopii: 
pen aan talvehtimista ja marjojen kypsy
mistä voi edesauttaa hyvällä kasvupaikan 
valinnalla sekä erilaisin suojausmenetel
min. 

Kasvihuoneoloissa kokeilemisen arvoi
nen voi i oll a esim. liuskavatukka: en 
aina ihannat ilmaversot ovat koristeelli et 
ja reheväkasvuiset ja sopi ivat eri nomai-

e ti kori tamaan viherhuonetta. Kori -
teelli uuden lisäksi se tuottaa muiden kar
hunvatukoitten tapaan hyvän adon - yh
de tä ka vihuonees a kasvava ta köyn-
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nöksestä voidaan saada yli 20 litraa marjo
ja (Joutsenlahti-Lankinen 1992). 

Kaupallista viljelyä ajatellen tarvitaan 
paremmin menestyviä lajikkeita. Jalostuk
sen mahdolli suuksia on myös Pohjois
maissa sillä karhunvatukoitten ryhmä on 
hyvin monimuotoinen. Karhunvatukat 
kuuluvat mm. Balsgårdin jalostusohjel
miin Ruotsissa, ja Suomessakin on ollut 
luvassa viljelytutkimuksia (Immonen 
1985). 

Karhunvatukoitten käyttö 

Karhunvatukkaa voidaan sanoa yhdeksi 
' klassisista" hyötymarjoista. Mainintoja 
karhunvatukan käytöstä löytyy jo ajanlas
kumme alun klljallisuudesta: mm. Plinius 
on todennut sen soveltuvan hyvin lääke
kasviksi ( ilsson 1976). Suurempi merki
ty karhunvatukalla on kuitenkin ollut ra
vintokasvina. 

Karhun vatukoita voidaan käyttää vadel
mien tapaan tuoreina. Ne sisältävät run
saasti C-vitamiinia sekäA-ja B-vitamiine
ja. Erityisen hyvin ne sopivat jälkiruoka
marjoik i eri tavoin valmistettuina sekä 
leivontaan. Yhdysvalloissa suurin osa kar
hun atukoista käytetään säi lykkeinä, hil
loina, hyytelöinä, leivonnaisten täytteinä, 
paka teina sekäjonkin verran myös mehu
na viininä ekä jäätelön ja jugurtin maus
teena. arsinkin baysenmarjaa voi ostaa 
Suome takin pakastettuna, hillonaja me
huna (Bonas ieux 1988, Levanto 1992, 
Skirvin & Hellman 1984). 

Karhunvatukka sopii myös koristekas
vik i oimakaska vu isine versoineen. 
Lehten ä karistavillakin lajei ll a ja lajik
keilla lehdet äilyvät pitkään vihreinä ja 
ovat monilla uurikokoiset. Rentokasvui-
ia karhunvatukoita voi käyttää vaikkapa 

köynnö ka ien tapaan. 
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Havaintoja ulkomaisten havupuiden 
siementen itävyydestä 

Kyösti Konttinen 

Konninen, K. 1994: Havaintoja ulkomaisten havupuiden siementen itävyydestä (Ob
servations on the germination of foreign conifers in Finland). - Sorbifolia 25(3): 109-
112. 

The Finnish Forest Research Institute has 195 hectars of foreign conifer plantations of 
over 50 species. Seeds from these plantation have been collected during 30 years. 94 
seedlot and 20 specie have been tested in Suonenjoki Re earch Station. The tests have 
mainly been carried out in 1993-94, but some te ts were made in the year 1985, 1988 
and 1990. Ten species (41 eedlots) of the genu Abies, ix pecies (29 seedlots) of the 
genus Picea, Pseudostuga menziesii ( 16 eedlots) and three species (8 seedlots) of the 
genus Thuja were tested . The resu lts of the tests are presented in tables. Ali tests were 
made using Jacobsen appararus, +20"C temperarure, duration of 21-24 days and 
without pre-treatment. The main reason for the low germination of all Abies seedlots 
is probably the small size of plantations (0.0~.04 ha) and thus imperfect pollination. 

Kyösti Konttinen, Metsämurkimuslaitos, Suonenjoen tutkimusasema, Jumintie 40, 
77600 Suonenjoki. 

Met äntutkimu laitoksen tärkeimmät ul
komai ten havupuiden viljelmät ovat kol
me a eteläi essä tutki musaluees a. 

Solbölen tutkimusalue sijait ee aivan 
eteläi immä ä Suome sa. Tutkimusalu
ee een kuuluu 1 660 ha maata, Ii äksi suo
jelualueita on 81 ha. Valtao a mai ta ijait-
ee Tammi aaren lähellä Bromarvis a, 

jo a on myös tutkimu alueen toimipaik
ka. Ulkomai ten havupuiden viljelmiä on 
tällä hetkellä 35 haja puulajeja 50. 

Ruotsinkylän tutkimusalue ijait ee lä
hellä Hei inkiä, pääo a aluei ta onTuu u
la a. Met ämaata on yhteensä 817 ha ja 
tutkimu aluee een kuuluu myö Karkalin 
luonnonpui to. lkomai ten ha upuiden 
viljelmiä on yhteen ä 58 haja puulajeja yli 
50. 

Punkaharjun tutkimusalueessa on 
metsämaata 1 531 ha pääo a aluei ta i
jait ee Punkaharjulla ja Kerimäellä. lko-

ma.isten ha upuiden viljelmiä on yhteensä 
102 ha ( isäitää myö Kiteen lehtikuusi
koi) ja puulajeja 39. 

Joidenkin puulajien kohdalla ei ole ky-
ymy arsinai e ta viljelmästä vaan yk

sittäi istä pui ta. Lisäksi on erilaisia ristey
ty metsiköitä ja havupuiden Ii äksi tutki
mu aluei a myö ulkomai ten lehtipui
den ja pen aiden kokoelmia. 

äiltä ulkomai ten havupuiden viljel
miltä on kerätty iementä jo n. 30 vuoden 
ajan. En immäinen merkittävä keräysvuo-
i oli 1964, jolloin kerättiin jo yli kymme

nen puulajin iementä, 1970-luvu lla ke
räyksiä tehtiin uo ina -73, -76, -78 ja 
1980-lu ulla uo ina -80 -83, -84, -86, 
- 7 -89. iimeinen merkittävä keräys teh
tiin . 1992. Pääo a iemeni tä on käytetty 
METLA:n omalla taimitarha.lla Suonen
joella. 
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Seuraavassa tarkastellaan pihtojen 
(Abies), kuusien (Picea), douglaskuusen 
(Pseudotsuga menziesii) ja tuijien (Thuja) 
siementen itävyyksiä. ldätykset tehtiin 
Suonenjoella pääosin vuoden 1993lopulla 
ja 1994 alussa, mutta tarkastelussa on mu
kana myös vanhempia, vuosina -90, -88 ja 
-85 tehtyjä idätyskokeita. ldätyksiä tehtiin 
kaikkiaan 20 puulajiHaja 94 siemenerällä. 
ldätykset liittyvät metsäntutkimuslaitok
sen tutkimushankkeeseen "Ulkomaisten 
puulajien ja erikoispuiden kasvatus", jon
ka tarkoituksena on METLA:n ulkomais
ten puulajien viljelmien kehittäminen ja 
niiden jatkuvuuden turvaaminen. Sieme
niä käytetään tähän tarkoitukseen. 

Noin puolet idätyksistä kuvaa karistuk
sen jälkeistä itävyyttä, mutta joukossa on 
myös kauemmin varastossa olleita eriä. 
Siemenerien koko on vaihdellut 20-30 g:n 
ja 2-3 kg:n välillä. Punkahrujun viljelmiltä 
on ollut 79 siemenerää, mm. kaikki sipe
rianpihdan (Abies sibirica), serbiankuusen 
(Picea omorika) , engelmanninkuusen (P. 
engelmannii), valkokuusen (P. glauca) , 
ajaninkuusen (P. jezoensis) ja tuijien sie
menet ja lähes kaikki palsamipihdan 
(Abies balsamea), lännenpihdan (A. lasio
carpa), douglaskuusen ja mustakuusen 
(Picea mariana) siemenet. Ruotsinkylän 
viljelmiltä on ollut kahdeksan iemenerää, 
mm. virginianpihta (Abiesfraserii) ja oho
tanpihta (A. nephrolepis) sekä Solbölestä 
seitsemän erää, mm. ussurinpihta (A. holo
phylla) ja koreanpihta (A. koreana). 

Abies, pihdat 

Kaikki pihtalajit itivät erittäin heikosti tai 
eivät ollenkaan. Kaikkien iemenerien itä
vyyden keskiarvo oli vain 10 % ja puulaji
en keskiarvo 8,3 %. Siperianpihta iti par
haiten, mutta viimeisimmät, v. 1992 kerä
tyt erät eivät itäneet. Lännenpihdan v. 
1992 kerättyjen erien itävyys oli 0-5 %. 
Palsamipihdan viimeisten, v. 1992 kerätty
jen erien itävyys oli 2-7 %, japaninpihdan 
(Abies veitchii) ja ahaJininpihdan (A. 
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sachalinensis) iimeiset, v. 1992 kerätyt 
erät eivät itäneet. 

siemen- itävyyden itävyys, 
eriä, vaihtelu, average 

Abies seedlots rangeor genni-
gennination nation 

% % 

lasiocarpa 13 G--40 8 

sibirica 9 0-54 17 

ba/samea 7 0-21 10 

concolor 3 0-17 6 

veirchii 3 0-23 8 

sachalinensis 2 0-3 2 

fraserii 1 5 

lzolophylla 1 4 

koreana 1 14 

nephrolepis 1 9 

Picea, kuuset 

Pihtoihin verrattuna kuu et itivät erittäin 
hyvin, kaikkien iemenerien yhteinen ke -
kiarvo oli 72 % ja puulajien ke kiarvo 
65 ~ . Parhaiten iti serbiankuusi , joka oli 
myös vara to sa äilyttänyt itävyyten ä 
hyvin: neljän amana uonna kari tetun 
siemenerän ke kimääräinen itävyy oli pu
donnut kuude a uodes a 92 o/o :sta 80 
o/o :iin, aikka iementä oli käytetty vuo it
tain ja pulloja a attu . 

siemen- itävyyden itävyys, 
eriä. vaihtelu, average 

Picea seedlots rangeoC genni-
germination nation 

% % 

omorika 15 58-98 87 

mariana 6 44--84 64 

glauca 3 56-83 72 

enge/mannii 2 25--56 41 

pungens - 46--85 66 

jezoensis 1 59 
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Pseudotsuga menziesii, douglaskuusi 

Douglaskuusen siemenet iti vät myös hy
vin, 16 erän itävyys vaihte li 6-88 %, ja 
ke kiarvok i tuli 64 %. 16 siemenerä tä 
vain kaksi erää iti alle 50-prosenttisesti. 
Itävyyden säi lymisestä varastossa on risti
riitaisia kokemuksia. Joi ll akin siemeneril
lä itävyys oli pudonnut hyvi n nopea ti , 
e im. samana vuonna kari stetun kolmen 
erän keskimääräinen itävyys puto i 84 
o/o :sta 42 %: i in nelj ässä vuodessa, mutta on 
myö siemeneriä, joi ll a vielä kymmenen 
vuoden varastoinninjälkeen on saatu yllät
tävän korkeita, yli 80 o/o :n itävyyksiä. On 
otettava huomioon, että varastointiolosuh
teet vaikuttavat myös itävyyden säil yrni
seen, eikä kaikkia eriä ole varastoitu sa
massa vara to sa. 

Thuja, tuijat 

Kolmen tu ijalajin siemenerien itävyyden 
keskiarvoksi tul i 55 %. 

siemen- itävyyden 
eriä, vaihtelu, 

Thuja seedlots range of 
gennination 

% 

occidentalis 5 9-86 

koraiensis 2 8- 11 

plicara 1 

Mikä on syynä pihtojen huonoon 
itävyyteen? 

itävyys, 
average 
genni-
nation 

% 

55 

10 

63 

Keräysmet iköiden pieni koko ja ii tä ai
heutunut epätäydellinen pölyty aattaa ol
la yynä pihtojen iementen heikkoon itä
vyyteen. Mon ien laj ien met iköt ovat vai n 
3-4 aarin kokoisia, ja näi täkin on vielä 
aattanut o a tuhoutua. Tehtäe ä röntgen

kuvauk ia mm . huonosti itäv illä u urin
pihdan ja harmaapihdan (Abies concolor) 
iemenerillä valtaa a iemenistä oitiin 

todeta tyhjik i tai itten alkio oli jäänyt 
kokonaan kehittymättä. 
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Ovatko kaikki siemenerät puhtaita vai 
onko mukana risteymäsiemeniä? 

Tiedetään, että monet pihdat, samoin kuin 
kuusetkin risteytyvät helposti keskenään. 
Monet METLA:n viljelmät ovat pieniä ja 
ne sijaitsevat toistensa vieressä, joten kaik
kien erien aitoudesta e i voida oll a varmoja. 
Tähän kiinnitetään huomiota valittaessa 
keräysmetsiköitä uusien viljelmien perus
tamista varten. 

ldätysmenetelmät ja esikäsittelyn tarve 

Idätykset on tehty Jacobsenin idätys lait
tee sa imupaperin päällä, esikäsittelemät
tömillä siemenillä. Idätysaika on ollut 21-
24 vrk. , lämpötila +2o· c ja valojakso 16 
tlvrk. Kuu tenja pihtojen idätysajak i suo
sitellaan lajista riippuen 14-28 vrk ja läm
pötilaksi +20-3o·c (Young & Young 
1992). Tämän suosituksen mukaan esim . 
engelmannin-, serbian-, musta- j a okakuu
selle riittäi i 16 vrk:n idätysaika, mutta 
harmaa- , sahalinin- ja japaninpihta tarvit
sisivat 28 vrk. Myös lyhyttä 21-28 vrk:n 
e ikä ittelyä +3- 5·c lämpöti lassa ennen 
idätystä suositellaan monille pihdoille, ku
ten palsami-, harm aa-, virginian-, korean-, 
ahalinin- ja japaninpihdalle (Shopmeyer 

1974 Young & Young 1992). Kokemu -
ten mukaan pihtojen siemen kannattaaaina 
kylvää aikka sen itävyydeksi olisi idätys
kokei a aatu ain muutama prosentti tai 
vaikka e ei olisi lainkaan itänyt. Kun 
iemenerä kylvetään turvealustalle muovi

huonee een e aattaa itää pitemmäs ä 
ajas a 6-8 iiko a, paremmin kuin idä
tyskokee a. Tämän peru teell a voi i pää
tellä, että e ikäsitelty iemen antaisi itä
vyy kokee a paremman tulok en kuin il 
man e ikäsittelyä idätetty iemen. Itävyys 
todennäköi e ti myö hieman parani si, jo 
koeaikaa jatkenai iin e im. 40 vuorokau
teen. 

Sembran (Pinus cembra) ja makedoni
anmännyn (P. peuce) kohdalla tilanne on 
toinen: ne aati at aina e ikä ittelyn ennen 
idäty tä. embralle uo itellaan 3-9 kk:n 
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ja makedonianmännylle 2-6 kk:n esikäsit
telyä +3-SOC lämpötilassa. Itävyyttä voi
daan vielä parantaa, jos kylmäkäsittelyä 
edeltää 2-3 kk lämpökäsittely +20-27°C 
lämpötilassa. Aikaisemmin- suositeltua 
rikkihappokäsittelyä (H2S04) siemenkuo
ren ohentamiseksi ei enää suositella män
nyille (Kriebel 1971 , Shopmeyer 1974, 
Young & Young 1992). Käytännön taimi
tarhakylvöissä esikäsittely voidaan usein 
korvata syyskylvöllä. Bulgarialaiset ovat 
tehneet makedonianmännyn siemenellä 
kylvöajankohtakokeita ja todenneet, että 
syksyllä, elokuun lopulla kylvetty esikäsit
telemätön siemen antaa paremman itäruis
tuloksen kuin keväällä toukokuussa kyl
vetty esikäsitelty siemen (Dimitrov 1977). 
Keväällä kylvetty esikäsittelemätön semb
ran siemen itää pääasiassa vasta toi sena 
keväänä (Konttinen 1984). 

Idätyskoe suositellaan tehtäväksi +20-
300C lämpötilassa, 28 vrk:n aikana ja idä-
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tysalustana hiekka. Koetta pitäisi edeltää 
aina vähintään 6 kk:n kylmäkäs ittely, tai 
idätys voidaan tehdä paljaalla alkiolla, jol
loin siemenkuori on poistettu (Young & 
Young 1992). 
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Orapihlajakurssi 
Dendrologian Seura järjestää keskiviikkona 

7.12.1994 klo 17.30-19.00 orapihlajien 
tunnistamisillan Pentti Alangon johdolla 
Kasvitieteen laitoksen isossa kurssisalissa , 

Unioninkatu 44. 

ILMOITTAUTUMINEN kurssille ennakkoon 
postikortilla osoitteella: Pentti Alanko, 

Kasvimuseo, PL 7, 00014 Helsingin yliopisto. 
25 ensimmäistä mahtuu mukaan. 

SUOMEN PUU- JA PENSASKASVIO , 2., uudistettu 
painos välttämätön kurssilla! 

TULE TÄSMÄLLISESTI paikalle , sillä laitoksen 
ulko-ovi on lukossa ja sisään pääsee 

vain kurssin a loitusajankohtana. 
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Biomassapajun viljelyllä on pitkät perinteet 

Veli Pohjonen 

Pohjonen, V. 1994: Biomas apajun vi ljelyllä on pitkät perinteet. (Biomass willow 
forestry has Iong traditions in Finland and Sweden).- Sorbifolia 25(3): 113-1 18. 

Since 1753 willows (Sa lix sp.) have been proposed for energy forestry in Finland. The 
first short rotation biomass willows (Salix burjatica azarov 'Aquatica o 56') were 
planted in 1953. Systematic selection of species and clones was Started in 1973. In the 
1990's the cultivation of biomas willow according to a Swedish system, has been 
tested on areas of arable land in Southern Finland. South of the Lappeenranta- Pori 
Iine, Salix viminalis ha been most productive. orth of this zone, the hardier S. 
myrsinifolia has performed better. ln !994 the total area under biomass willows is 25 
hectares.ln view ofthe new environmentally oriented energy policy in the country, the 
arable area under biomas willow husbandry i likely to increase. 

Veli Pohjonen, Joensuun yliopisto, PL 111, 80101 Joensuu. 

Pajuja (Salix p.) on Suomessa käytetty jo 
pitkään iljely- ja energiapuina. Yarhai-
impia aiheesta kirjoittaneita oli Turun 

Akatemia sa heinäkuun 7. vuonna 1753 
väitellyt Daniel Lithander (Lithander 
1753), joka tote i: "Kuinka helpo ti vain 
piiliäja pajua iisaasti istuttamalla voitai-
ikaan aada mjJtei kaikki se polttoaine, 

mjkä tarvitaan". PiiliUä Lithander lienee 
tarkoittanut piilipuuta eli salavaa (Salix 
fragilis). 

Pajun viljely ei kuitenkaan käynni tynyt 
ensiksi energian tuotantoon vaan koriteol
li uuteen. Kun järje telmällinen korin pu
nontaan opivien pajun lajien ja kloonien 
keräy ertailu ja alinta olivat kehitty
neet Sak a a 1800-luvun puoliväli ä 
ajatu viljellä koripajua Ievi i Suomeen 
(Hnta 188 1). Sata vuotta itten kirjattu 
koripajun vi ljelyn 0 aarrunen on ielä ny
kypäi ääkin ajatellen hämmästyttävän 
korkeata oi ta (Krahe 1886). 

Määrätietoi en paju lajien ja -kloonien 
valinnan aloittivat 1910 L. Mäkinen ja 
1. W. John on (Mäkinen 1913). Merkittä
vä koripajun iljelyn edistärni en aihe 
ajoittuu uosille 1914-l930.Met änhoita-

ja Seth ordberg kehitti koripajun viljely
menetelmiä ja perusti lajeja ja klooneja 
ertaile ia kenttäkokeita eri puolille Suo

mea ( ordberg 1914, 1930). 
iimeisin koripajun viljelyn tutkija 

Suomes a on Ee a Tapio (o.s. Relander). 
Hän kehitti 1950-luvun alussa koripajun 
viljelyä iitä, mihin ordberg pääsi vuo
teen 1930 menne ä, tuotti maahan lisää 
lajeja ja klooneja, ekä vertaili perusteelli-
is a kokei aan niitä Maatalouden tutki

mu ke kuksen koeasemilla (Relander 
1950, 1952, Tapio 1965). Lupaavasti alka
nut koripajun iljely tyrehtyi vuonna 1953 
Kaakkoi -Aasia ta tuodun halvan rottin
gin aiheuttamaan kilpailuun. 

Kuitupaju energiapaju, hakepaju: 
lajeja ja klooneja valittiin 

Pajun iljely bioma atalouteen juontaa 
juuren a toi saalta 1960-luvun kansainväli-
e tä biologi e ta tutkimuk e ta (lliP, ln

ternational BiologicaJ Programme, esim. 
Cooper 1975) toi aalta 1970-luvun kah
de ta ölj krii i tä. Energia iljely ja ener-
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giapaju juurtuivat maa- ja metsätalouden 
sanastoon (Pohjonen 1979). 

Pajun tutkimus metsänviljelyn puulaji
na alkoi Suomessa itse asia~sa jo kaksi
kymmentä vuotta ennen ensimmäistä öljy
kriisiä. Vuonna 1953 metsäjohtaja, sittem
min vuorineuvos R. Erik Serlachius ja met
säntutkija, sittemmin professori ja Metsän
tutkimuslaitoksen ylijohtaja Risto Sarvas 
toivat maahamme Tanskasta 5 000 kpl no
peakasvuisen siperialaisen viljelypajun 
(vesipaju, Salix burjatica Nazarov 'Aqua
tica No 56') pistokkaita. Pistokkaat viljel
tiin Metsäntutkimuslaitoksen kokeisiin 
Tuusulaan, Lapinjärvelle ja Punkahrujulle 
(Hagman 1976, Pohjonen 1987). 

Serlachius ja Sarvas eivät tavoitelleet 
pajun viljelyllä energiaa, vaan lyhytkier
toista ja -kuituista biomassaa paperiteolli 
suudelle. Heti sodan jälkeen suomalainen 
metsäntutkimus näki häämöttävän metsä
teolli suuden raaka-ainepulan. Serlachius 
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ja Sarvas ajatteli at, että lisäraaka-ainetta 
saa nopeimmin lyhytkiertoisimrnillaja no
peakasvui immilla puilla. Metsäpuiden ly
hytkiertoviljelyn tutkijoina he olivat pari
kymmentä vuotta aikaansa edellä; vasta 
USA:n Schreinerin (1970) katsotaan aloit
taneen yleismaailmallisen puiden lyhyt
kiertotutkirnuk en. 

Lyhyen kierron biomassapajujen tutki
mus jatkui Helsingin yliopiston metsän
hoitotieteen laitoksella 1970-luvun alussa. 
Kolme profe sori Paavo Yli-V akkurin op
pilasta laati pajujen mahdolli uuk i ta tut
kielman vuonna 1971 (Malmivaara ym. 
197 1 ). Kenttäkokeet käynni tyivät vuonna 
1973 (Pohjonen 1974). Perä-Pohjolan koe
asemalle Ro aniemen maalaiskuntaan vil
jeltiin ensimmäiset energiapajukokeet. 
Apukka-aavan uopellolla vertaiJti in vesi
pajun, kotimai en kiiltopajun (Salix phyli
cifolia), hybridihaavan (Populus X wett
steinii) ja harmaalepän (Alnus incana) kas-

Kuva t.. Hakepaju viljellään riveihin, rikkaruohottomalle. muokatulle, hyviil.:umoi elle ke antomaalle. 
Tämä ensimmäisen vuoden kantovesakko kasvaa ent i ellä okerijuurikasmaalla. auha on hirvien 
karkoite. Nygårdin tila Pohjan pitäjäs ä. - Yaloku at 4 .. 1994 eli Pohjonen. 
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vua. Jo silloin havaittiin, että riittävän ti
heäs ä kasvaes aan lannoitettu, rikk.aruo
hoista vapaa pajukasvusto tuottaa biomas
saa yhtä nopeasti , ellei nopeammin, kuin 
viereisellä peltolohkolla kasvanut kylvö
heinä. Vuonna 1974 vesipajulla viljeltiin 
Rovaniemen maalaiskuntaan toinen koe, 
joka vahvisti edellisen vuoden tuloksen 
(Pohjonen 1985). 

· Metsänjalostussäätiö aloitti vuonna 
1973 koko maan kattavan keräyksen no
peakasvui sten pajulajien ja -kloonien löy
tämiseksi (Lepistö 1978). Samoihin aikoi
hin biomassapajujen lyhytkiertotutkimus 
käynnistyi Ruotsissa (Siren ym. 1974). 
1970-luvun lopulla lyhytkiertopuun tutki
mukset laajenivat, kun niiden rahoitukseen 
osalli tui Suomen Itsenäisyyden J uhlavuo
den Rahasto (Pohjonen 1977, Hakkila ym . 
1979). 

1970-luvun tutkimukset paljastivat, että 
biomassapajulla on maassamme huomat
tava kasvupotentiaali. Pajun viljelyyn tuli
si varata riittävän viljavia ja muutenkin 
hyvässä kasvukunnossa olevia peltomaita. 
Bioma apaj ua tuleeka vattaa peltovilje
lyn tapaan. Jo varhain havaittiin, että ulko
mailtatuodu tns.jalopajutka va at uotui-
is a olois aja voi maperäisessä viljelys ä 

kymmeniä prosentteja paremmin kuin ko
toperäi et pajumme. opeakasvui im
maksija samal la riittävän talvenkestäväksi 
maassamme, ai nakin Etelä-Suome sa, 
o oittautui kolmikko koripaju (S. vimilla
lis), vesipaju ja vannepaju (S. x dasycla
dos). 

1980-l uvun alkupuoli oli energiamet ä
tutkimuk en nou uaikaa, paitsi Suome a 
(Energiamet ätoimikunnan mietintö 1979, 
Hakkila 1985), myö Ruot i a (Siren 
1983), I o-Britannias a (Mclain 1983) Ir
lanni a eenan 1983) ja Kanada sa 
(Z uffa 1982). Suome a merkittävä bio
ma apajun tutkimu alko i Met äntutki
muslaitok en Energiametsäkoea emalla 
Kannuk es a. 

Viljely kasv ina bioma apajun geneet
tinen tau ta o li 1980-luvun alu a hyvin 
ohut. E imerkiksi yk i ai noa klooni ve i-
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pajua, ' Aquatica n:o 56 ' vallitsi tutkimusta 
sekä Suomes a, Ruotsissa että Tanskassa. 
Viljelypajun geneettisen taustan laajenta
miseksi päätettiin järje tää maanlaajuinen 
keräys Suomessa (Heino & Pohjonen 
L 981) ja Ruotsissa (Ager ym. 1986). 

Ruotsin ja Suomen pajukloonien ke
räyskampanjoissa oli merkittävä ero. 
Ruotsin keräys keskittyi ulkomaisiin pa
juihin, etenkin koripajuun ja vannepajuun. 
Koska Suomen pääviljelysalue tulisi ole
maan Ruotsin viljelyalueita pohjoisempa
na, ja koska ulkomaisten pajujen talven
ke tävyy on epävarmempaa, suomalainen 
keräys keskittyi kotoperäi iin lajeihin: 
mu tuvapaju (S. myrsinifolia),jokipaju (S. 
triandra), halava (S. pentandra), kiiltopaju 
(S. phylicifolia), harmaapaju (S. cinerea) ja 
raita (S. caprea). Myös ulkomaisten jalo
pajujen tärkeimmät esiintymät kartoitet
tiin (Heino 1982, Heino & Pohjonen 
1980). 

Käytännön viljely käynnistyi Ruotsissa 

Peltohake on maatalouden uusia käsitteitä. 
Alan uranuurtaja on Ruotsi. Siellä on 
käynni rynyt peltohakkeen tuotanto osana 
maatalouden ylituotannon vähentämistä, 
o ana uutta bioyhteiskunnan energiapoli
tiikkaa (01 on 1993). Peltohakkeeksi ni
metty tuote on kolmen-neljän vuoden van
haa pellolla viljeltävää polttoainetta (åker
brän Ie) . Peltohake ekoitetaan biovoima
la a metsähakkeeseen ( kogsbränsle) . 
Toi sin kuin Suomessa, Ruotsissa on eri 
puolilla maata haketta polttavia sähkö- ja 
lämpö oimaloita. Hakkeen tuonajalla on 

armuu markkinoi ta; hän aa myydyksi 
hakkeen a, tulipa e pellolta tai metsästä. 

Peltohakkeen tuotannon tutkimus- ja 
kehity työ on luonteva jatke met ähak
keelle polttoaineena tai kuiduttavan met-
äteolli uuden raaka-aineena. Itse hake

menetelmä on puun korjuun merkittävim
piä iime uo ikymmenten kek intöjä. 
Hakemenetelmä ä runkomainen puu 
muuntuu jo korjuuketjun alkupää ä hak
keeksi , mas atuotteeks i, jonka kuljetu ja 
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siirtely ovat runkojen käsittelyä helpom
paa. Yksin puin käsittelystä pääsee eroon. 
Sen korvaa adon joukkosiirtely, aivan 
kuin viljan tuotannossa tapahtui leikkuu
puirmLrin syrjäyttäessä viikatteen. 

Hakemenetelmässä on jäljellä enää yk i 
pullonkaula: puut pitää edelleen kaataa ja 
siirtää kannolta hakkuriin runko rungolta. 
Pienpuille se on työnä kevyttä, mutta hi
dasta. Hakepajun tutkimusta on alusta läh
tien kannustanut ikivanha kulttuurin aate: 
kun siirtyy luonnontuotteen keräily tä vil 
jelyyn, tuotannon kustannus tonnia tai 
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Kuva 2. Energiapelto 
ka vaa rehevänä ja taaja
na, kuin Pohjolan tropiik
ki. Toi en vuoden kanto
ve akko on yk yllä neli
metri tä. ygärdi n tila 
Pohjan pitäjä sä. 

Ku a 3. Energiapelto o
eltuu maaseudun maise

maan. Kolmt:n vuoden 
älein korjattuna maise

man vaihtele uus äilyy. 
Huolell isesti hoidettu vil
jelmä ylläpitää kulttuurin 
leiman. ygårdin tila 
Pohjan pitäjässä. 

kuutiota kohti putoaa. Tämän mukaan vil
jelty hakepaju ekä poi taa hakemenetel
män pullonkaulan että pudottaa hakkeen 
tuotantoku tannuk et. 

Hakepaju tuotetaan konein. Se viljel
lään tä muokatulle pellolle, Ruot i sa 
u ein ehnän iljely tä apautuneelle loh
kolle. I tutu kone Lkee pi tokkaat ri ei
hin kuin perunan tai okerijuurikkaan 
mutta harvempaan (18.000 kpl!ha). Hake
pajun lannoittaminen ja ka vin uojelu ei-

ät koneiltaan poikkea muu ta pelto ilje
ly tä. Määrältään lannoituk en tar e on 
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kuitenkin alle puolet ja kasvinsuojelun tar
ve alle kymmenesosa yksivuotisten vilje
lykasvien tarpeesta (Sennerby-Forsse & 
Johansson 1989). 

Hakepajun konekorjuu on ratkaistu . 
Ruotsissa kokeiltavat hakepu imuri t on ke
hitetty kolmesta peruskoneesta: itsekulke
vasta maissin tarkkuuss ilppurista, sokeri
ruo 'on puimurista ja maataloustraktoriin 
ki innitettävä tä niittosilppurista. Hakepaju 
korjataan kasvukauden päätyttyä, jo rou
taantuneelta maalta, ennen kuin lumipeite 
on liian syvä (yli 30 cm), tai keväällä 
viimeisiltä lumilta ennen roudan sulamis
ta. Upsalan korkeudella korjuukautta on 
talven mittaan 100 päivää. 

Ruotsissa peltohakkeen tutkimuksen 
käynnisti Gustaf Siren (Siren ym. 1974). 
Sirenin kehittämä menetelmä siirtyi tutki
joiden koekentiltä maati loi lle vuonna 
1987, kun sikäläi nen MTK (LRF Lantbru
karnas Riksförbund) otti peltohakkeen 
maaseutu- ja energiapolitiikkansa tuotan
non uudeksi linjaks i. Vuonna 1994 viljeli
jöiden pelloill a kasvaa hakepaj ua jo 
12 000 hehtaari a. Peltohakkeen tuotanto
ohjelman mukaa·n vuotuinen i tutusmäärä 
aiotaan nelinkertaistaa vuoteen 1995 men
ne sä jolloin viljeltäisiin 8 000 hehtaaria 
vuodessa (Anon. 1994). 

Lappeenranta - Pori -linja jakaa 
Suomessa lajit 

1980-luvun puoliväli ä bioma apajun 
laj i- ja k.loonivalinnan painopi te siirtyi 
etelärannikolle, Inkoo een, Imatran Voi
ma Oy:n Kopparnäs in koealueelle. Vuon
na 1983 Gu tafSiren toimitti Ruotsin ener
giametsäohjelmasta valit eman a 63 lu
paavinta k.loonia kokeiltavak i Suome a. 
Pi toka tuonnin tavoite oli eivä: kokeilla 
Suomen maatiloilla, Salpau elän etelä
puolella energiapajun vi lj elyä ruot alai in 
lajein , menetelmin ja konein. 

Vuonna 1992 hakepajun tutkimu laaje
ni 30 eteläsuomalai e lle maatilalle, Ener
giatila-ohjelmak i. Tilat val ittiin Ruot in 
kokemu ten peru teella Salpau elän ete-
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läpuolelta ja Länsi-Suomesta. Kullekin ti
lalle perustettiin puolen hehtaarin lajike
koe. Keväällä 1993 Energiatila-ohjelmaan 
saatii n kokeiltavaksi li sää ruotsalaisia ko
ripajunjalostei ta. Viljelmän perustamises
sa kokeiltiin Ruotsissa kehitettyjä istutus
koneita. Enimmillään hakepajua on yhdel
lä tilalla kolme hehtaaria. Kaikkiaan hake
pajua kasvaa Etelä-Suomessa vuonna 
1994 noin 25 hehtaarin alalla (kuvat l-3). 

Linjan Lappeenranta - Pori pohjoispuo
lelle ruotsalaiset koripajun jalasteet eivät 
talvenarkuuttaan käy. Pääosassa maatam
me peltohakkeen tuotantoon tarvitaan ko
toperäisistä lajeista jalostettu ja hakepajun 
lajikkeita. Kymmenen vuoden seurannan 
jälkeen parhaaksi kotimaiseksi hakepajun 
ehdokkaaksi on o oittautunut mustuvapa
ju (Pohjonen 199 1). 

Met itettävi llä pelloilla mustuvapaju 
asettuu viljelypuuna koripaj un ja hieskoi
vun väli in . Mustuvapaju ei tuota haketta 
niin nopeasti kuin ul komaiset jalopajut, 
mutta ke tää verrattomasti paremmin tal
vea. Hie koivun tuotok en mustuvapaju 
yli ttää määrällisesti, ja erityisesti kierto
ajallaan. Kun hieskoivun kiertoaika on 
parhaimmas akin tapauk essa noin 50 
vuotta, mustuvapajun kiertoaika jää 4-7 
vuoteen. 

Mu tuvapajulla on Lapis a talvea vielä 
paremmin kestävä lähilaj i, outapaju (Salix 
borealis). Seka aa napapiiriitä Utsjoelle 
ja Enontekiölle. Aina kahdeksan metriä 
pitkäk i kasva a outapaju on hivenen puu
mai empi kuin iiteen metriin jäävä mus
tu apaju (Hämet-Ahti ym. 1984). Outapa
jun viljelyar oa hakepajuna ei ole kuiten
kaan kokeiltu. 

Bioma apajun viljelyllä on Suomessa 
pitkät perinteet. Daniel Lithander ennusti 
energiapajun tulon jo 240 vuotta itten. 
Pajun iljelyn oli i voinut aloittaa 1800-Iu
vun lopun taidoin jo markkinat olisivat 
antaneet iiben mahdolli uuden. 1900-lu-

ulla pajun tutkimu on vahvi tunut ja 
heikentynyt ajoittain , ehkä noin 20 vuoden 
aaltoliikkeellä. iimei in aalto on johtanut 
Ruo i a käytännön viljelyyn. 1990-lu-
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vun ympäristötavoitteinen energiapolitiik
ka viittaa siihen, että käytännön viljely 
laajenee Suomessakin. 
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ltä-Usambaran metsät 

Lauri Mikkola 

Mikkola, L. 1994: Itä-Usambaran met ät. (TheForestsofEast Usambara).-Sorbifolia 
25(3): 119-126. 

The mountaio chain of the Eastem Arc in Tanzania resembles ecologically a row of 
oceanic is lands. The natural isolation has produced a remarkable quantity of endemic 
species.ln East Usambara around 23 000 ha of original fore t sti ll exists. A total of217 
indigenous tree species have previou ly been listed in the area. 11 pecie are endemic 
for East Usambara. The forests serve local people as imponant sources of firewood, 
building poles, medicines, fruits , honey and many household items. 

The most serious threat for the forests of East sambara is the continuous need of 
cultivated land forthe rapidly growing population. The first fore t re erves were already 
established during the Gem1an colonial era. ow F IDA ass ists Tanzanians in 
conservation work in the area. 

Lauri Mikkola, Laalahdenkatu II , 33560 Tampere. 

Kuivana kautena Tansanian Itäisen kaaren 
uoret kohoavat kuin vihreät rehevät aa

ret kellanruskeak i kuloutuneesta avan
nista. e aavat rinteilleen adetta kautta 
vuoden pakottaessaan Intian valtamereltä 
puhaltavat tuulet kohoamaan viileämpiin 
ilmakerrok iin . Var inkin itä- ja etelärin
teiden ilmasto on melkoisen kostea. 

Itä-Usambara sijajtsee tämän vuoriket
jun pohjoi o assa lähellä Kenian rajaa (ku
va 1). Siellä pääjonon etelärinteillä sataa 
yli 2 000 mm vuodessa (Hamilton 1989). 
Itä-Usambaran korkein huippu ilo koho
aa 1 506 m:n korkeuteen. 

Myö ka vistoltaan Itäisen kaaren vuo
ret mui tuttavat etäisiä valtameren aaria. 

iillä nimittäjn ka vaa run aa ti kotope
räi iä (endeerru iä) lajeja. oin 2 000 kas
vilaji ta peräti 25-30 % on endeerru iä 
(Lovett 1988). Esim. uosittu pieni ini
kukkainen ruukkuka vi paavalinkukka 
(Saintpaulia ionantha) kasvaa luonnonva
rai ena vain täällä py tysuorilla ko teilla 
kallion einärillllä. Endeemien uuri määrä 
johtuu luonnolli e ti näiden vuori tomer-

ien eri tynei yyde tä. Vuoriketju yntyi 

lohkoliikunnoi sa lähe 100 miljoonaa 
uotta itten. 

Itä- ambaran alarinteiden metsät eivät 
suuresti poikkea Itä-Afrikan rannikon 
alartkomet istä. ii tä ei enää paljoa ole 
jä1jelläkään. Ylempänä ka vavat submon
taanit metsät ovat paremrrun äilyneetja ne 
kuuluvat Afrikan upeimpiin useine latvus
kerroksineen ja jopa 65 m:n korkeuteen 
kohoavine jättiläispuineen. 

Alkuaan Itä-Usambara sa on viheriöi
nyt n. 100 000 ha:n yhtenäinen metsäalue, 
mutta nyt metsäsirpaleiden yhteinen pinta
ala on enää vain n. 23 000 ha,josta ehkä n. 
5 000 ha on koskematonta met ää. Jo sak-
alai et iirtomaai ännät alkoivat hyödyn

tää puu aroja kaupallise ti,ja toimjntajat
kui uoden 1986 loppuun. Hakkuut eivät 
kuitenkaan ole vaikuttaneet ratkaisevasti 
metsäalueen pienenerru een. 

Met ien älittömä ä läheisyyde sä 
asuun. 40 000 ihrill tä. opea väestönkas-

u aiheuttaa jatku an tarpeen pienviljel
rruen peltoalan kas attarru een (kuva 2). 
Li äksi äe tö on tottunut monella tapaa 
käyttämään met ää hyväkseen. Alueella 
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Kuva 1. Itä-Usambaran sijainti. Fig. 1. Location of East U ambara. 

on myös muutamia teetä ja sisalia viljele
viä suurtiloja. 

Muun arvonsa lisäksi Itä-Usambaran 
metsillä on tärkeä merkitys valuma-alueita 
suojaavana kasvipeitteenä. Ravinteiden 
kierto luonnontilaisessa metsässä on täällä 
lähes vuodoton ja koskemattoma ta met-
ä tä virtaavat joet ovat hyvin kirka veri

siä. Alueen keskeinen virta, Sigi-joki on 
padottu 15 km:n päässä rannikolta. Patoal
taa ta saa Tangan rannikkokaupunki ve
tensä. Osa aluee ta ruokkii Pangani-jokea, 
johon rakennetaan merkittävää voimalai
tosta. 

FINNillAn tukema Itä-U ambaran va
luma-alueen metsäprojekti (Ea t Usamba
ra Catchment Fore t Project, EUCF) on jo 
kolmi en vuotta tehnyt työtä alueen met i
en suojelemiseksi. Sen neljä tärkeintä va
litöntä tavoitetta ovat: 

- Amanin luonnon uojelualueen peru -
tarninen alueen biologi en monimuotoi
suuden säilyttärni ek i. 
- Met änhoitomenetelmien kehittämi
nen valuma-alueiden uojelernisek i ja 
luonnonvarojen käyttärni ek i kestä ällä 
periaatteella. 
- 1stutu met ätalouden edi täminen 
puskurivyöhykkeillä luonnonmet ien ym
pärillä, jotta paine luonnonmet ien puuva
roja kohtaan helpottai i. 
- Tan anian met äo a ton ahvi tami
nen jotta e kykeni i pätevä ti uunnitte
lemaan ja hoitamaan alueen metsä aroja 
monikäyttöperiaatteen mukaise ti. 

Projektin a iantuntijoina o at työ ken
nelleet uomalainen biologi ja met änhoi
taja. Tämän kirjoittaja kuului työryhmään 
joka uoritti projekti a n . puolenvälin 
arvioinnin toukokuu a 1993. 
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Kuva 2. Suojelualueiden ulkopuolella metsät muuttuvat viljelymaak i. - Valokuvat Lauri Mikkola. 
Fig. 2. Outside the conservation area forests are converted to cultivated fields. - Photographs Lauri 
Mikkola. 

Itä-Usambaran puulajisto 

Itä-U ambaran met i tä on luetteloitu 217 
puulajia (Ruffo ym. 1989). Muualta alu
eelle sii.rrettyjä lajeja ei luetteloon ole otet
tu. iitä on mainittu olevan 12. Luetteloon 
on hyväksytty vain ne paikalli et puulajit, 
jotka aavuttavat yli 10 m:n korkeuden. 
Lajit on ryhmitelty seuraaviin endeemi-
yy luokkiin: 

1) Laji tavataan vain Itä-U ambarassa. 
lllajia(5 ~ ). 

2) Itä-U ambaras aja yhdellä tai muu
tamalla alueella Itä-Tansania a tai satun
nai e ti itäi e sä Kenias a, Mo ambikissa 
tai Malawi sa, 40 lajia (18 %). 

3) Laajempi levinnei yy Itä-Afrikan 
rannikkoalueen met i ä, 30 lajia (14 %). 

4) Laaja levinnei yys Afrikan trooppi
i a metsi ä, tavallisesti myö Ke ki- tai 

Län i-Afrika sa, 135 lajia (62 %). 

(Yhden lajin endeernisyy aste on jäänyt 
epäsel äk i.) 

Jotkut endeemisistä lajeista ovat talou
delli e ti arvokkaita. Esim. Cephalospha
era usambarensiksella (Myristicaceae, en
deerni syysluokka 2; kuva 3) on arvokas 
ru kea puuaine . Lajia onkin hyödynnetty 
kaupalli esti tiikin tapaan. Allanblackia 
stuhlmanniin (Guttiferae, endeemisyys
luokka 2) siemeni tä saadaan korkealuok
kai ta kirkkaartkeltaista ruokaöljyä. 

Ke ku telu a tan anialainen ka vitie
teiJijä C. K. Ru ffo mainitsi, että ltä-Usam
baran metsiä ei ole niin tarkasti tutkittu, 
etteikö ieltä ieläkin voisi löytyä tieteelle 
uu ia endeemi iä lajeja. 

Luetteloidut puulajit kuuluvat 59 hei
moon. Run aslaji immat heimot ovat rnul
perikas it (Moraceae, 18 lajia) ja Caesal
piniaceae ( 17 lajia). Muita uuria heimoja 
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ovat: sapotillakasvit (Sapotaceae, 151aj ia), 
mataraka vit (Rubiaceae, 14 lajia), tyräk
kikasvit (Euphorbiaceae, 13 lajia) ja an
nonakasvit (Annonaceae, 11 laj ia). Toi
saalta esim. ruusukasvien (Rosaceae) hei
moa edustaa alueella vain Prunus africa
na. 

Myö pensaiden lajirunsaus on suuri . 
Esim. 40 % maailman villeistä kahvilajeis
ta (Coffea) kasvaa Tansanian metsissä ja 
neljännes niitsä on endeemisiä (Lovett 
1989). Toistai seksi Itä-Usambara ta tun
netaan kuitenkin vain kaksi kahvipen as
lajia. 

Miten alueen asukkaat hyödyntävät 
metsien lajeja 

Paikal li sesta puun käytöstä metsiä rasitta
vat eniten polttopuiden ja rakennuspaalu
jen keruu. Puu on kotitalouksien ainoa 
polttoaine. Puuhiiltä ei juuri käytetä ja 
paloöljyä poltetaan vain lyhdyis ä. Lähin
nä nai et ja lap et keräävät polttopuut. 
Ruffo (1989a) on luettelainut 23 uo ituin
ta laj ia. e ovat tiheäaineksisia puita, jotka 
eivät palae aan liiaksi savua eivätkä pa
hasti kipinöi. 

Perinteiseen tapaan taloa rakennettaes a 
tehdään en iksi paaluista runko, jonka ei
niin savi itten rapataan. Paalut kiinnite
tään toi iinsa metsästä saatav illa sitei llä, 
mm. liaaninaruilla. Runkoon valitaan laje
ja, jotka parhaiten kestävät termiittien ja 
sienten hyökkäyk iä. Yhteen taloon saat
taa kulua paaluja lähes 400 m (kuva 4). 
Puun tarve on uurta myö ik i, että talo 
ei ko kaan ole kovin pitkäikäinen. Aina 
lopulta termii tit tuhoavat rungon ja talo 
alkaa ortua. 

ltä-Usambaran väestöelää uurimmak i 
osak i Iän imaalaistyyppi en terveyden
huollon ulkopuolella. Metsällä onkin tär
keä merkitys alueen ihmisille lääkkeiden 
lähteenä. Yleen ä perhei sä o ataan käyt
tää joitakin lääkeka veja. Alueella toimii 
myö monia perinteistä afrikkalai ta hoi
toa antavia kan anparantajia. Eräi llä hei tä 
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Kuva 3. Cepha/osphaerausambarensi ,jonka ru -
kea puuaines on arvokasta. 

Fig. 3. The brO\ n-tinted wood of Ceplwlosplwera 
usambarensis i very aluable. 

on jopa omat airaalat, jois a he hoitavat 
potilaitaan. 

Ruffo ( l989b) on määrinänyt ka vit, 
joita 14 kan anparantajaa käyttää lääkityk-
een. Luettelo kä ittää 185 lajia. äi tä 63 

(34 %) on met äkas eja. Ta alli in lääk
keen almi tu menetelmä on kas ino an 
(lehdet, juuret kaarna iemenet hedel
mät) jauhaminen ja keittäminen vede ä 
tai ain ekoittaminen eteen. nno tu 
aattaa olla e imerkik i kupi llinen kolme 

kertaa päi ä ä ku nne potila on parantu
nut (Ruffo 1989b). arma tikin lääkkeet 
i ältä ät todella aikutta ia aineita joi ta 

todennäköi e ti o a on lääketieteelle tun
temattomia. 

äe tö aa met ästä raaka-ainetta ielä 
monia muitakin tarkoituk ia arten. Kyli -
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sä käytetään puisia kuppeja, kauhoja, huh
mareitaja survimia. Työkaluihin tarvitaan 
varsia ja kädensijoja. Metsästä saadaan 
myös kuituja köysiä, naruja, mattoja ja 
koreja varten sekä kasvi värejä. Sieltä kerä
tään myös syötäviä hedelmiä ja villimehi
läisen hunajaa. 

Maesopsis eminii, aggressiivisesti 
leviävä siirrokas 

Maesopsis eminii (paatsamakasvit, Rham
naceae) on puu, jonka on katsottu muodo -
tuneen uhkaksi Itä-Usambaran metsien 
biologiselle monimuotoisuudelle. Saksa
laiset toivat sen jo 1913 Amaniin , mutta 
laajemmassa mitassa sitä istutettiin alueel
la 1960- ja 1970-luvuilla (Kwamkoron vil 
jelmät). Se on nykyisin levinnyt koko alu
eelle. 

Tällä lajilla, jota suahi1in kielellä sano
taan muziziksi, on laaja luontainen levin-
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neisyys Keski- ja Länsi-Afrikassa. Sen le
vinneisyysalue ulottuu myös Tansanian 
luoteisosaan . Hyvissä olosuhteissa puu 
kasvaa jopa 3 m vuodessa ja saavuttaa yli 
40 m:n korkeuden . Rinnankorkeusläpimit
ta saattaa tulla metriseksi. Se on itsekarsiu
tuvaja tuottaa 10-20 m pitkän oksattoman, 
yleensä hyvämuotoisen rungon (kuva 5). 

Maesopsiksen puuaines sopii mm. huo
nekalujen valmistukseen, ja sitä käytetään 
luontaisella levinneisyysalueellaan mo
niin tarkoituksiin. ltä-Usambarassa se ei 
kuitenkaan ole saavuttanut samaa merki
tystä kuin muualla. Ehkä paremmin tun
nettuja paikallisia puulajeja on ollut riittä
västi saatavilla. Muzizin puuaines on !i-
äksi verraten pehmeää, joskin muuten lu

jaa. 
Maesopsis tuottaa runsaasti 2-3 cm:n 

läpimittai ia hedelmiä, joita yleisinä esiin
tyvät sarvilinnut syövät ja joiden siemeniä 
ne levittävät tehokkaasti . Puu on pioneeri-

Kuva 4. Perintei een tapaan rakennetun talon runkoon aattaa kulua lähe 400 m paaluja. 

Fig. 4. Building one traditionai house needs about 400 m of pole . 
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Kuva 5. Maesopsis eminii -metsikköä. 

Fig. 5. A forest stand of Maesopsis eminii. 

laji, joka voittaa kilpailussa vastaavat pai
kalliset laj it ja valtaa metsään syntyneet 
aukot. Laji on hyötynyt hakkuista ja erityi
sesti koneellisesta puunkorjuusta, jota Sik
hin sahat (Sikh Saw Mills) 1980-Juvun 
alkupuoliskolla harjoitti Itä-Usambarassa 
FINNIDAn tukemana. Latvuston sulkeu
duttua muzizin taimet eivät enää menesty 
ja paikalliset varjostusta sietävät lajit alka
vat vallata aluetta takaisin tulokkaalta. 

Maesopsis köyhdyttää lajistoa syrjäyt
täessään paikalliset pioneerilajit On li säk
si osoitettu (Macfadyen 1989), että Mae
sopsiksen vallattua aukon humuskerro 
sen alla j ää ohuemmaksi kuin paikall isten 
pioneerilajien alla. Tämä seikka saattaa 
estää joidenkin vaateliaitten varjostusta 
sietävien paikallisten laj ien mahdollisuuk
sia, ja Maesopsis voi siten edelleen köyh
dyttää Jajistoa. 
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Tilanne tuo mieleen jälleen valtameren 
saaret, joilla siirrokaspuulaji joskus leviää 
aggressiivisesti (Binggeli 1989). Maesop
siksen lisäksi alueen metsiin on tunkeutu
massa muutamia muitakin vieraita lajeja 
joskaan ei niin tehokkaasti kuin Maesopsis 
eminii. 

Arvokkaan metsäalueen suojelu 

Itä-Usambaran alueella on ollut ihmisasu
tusta jo varhaisella rautakaudella 2 000 
vuotta sitten. ykyisen washambaa-hei
mon e i-i ät muodostivat alueella Sham
baan kuningaskunnan 18. ja 19. vuosisa
dalla. Saksalaisten siirtomaakaudella 
(1884-19 19) aloitettiin met än raivaus 
suurtiloiksi , mutta perustettiin myö en
simmäiset suojelualueet sekä Itä-Afrikan 
tutkimusasema biologista ja maanviljelys
tutkimusta varten. 

Saksalaisten kokeilemat kahvi ja muut 
suurtilojen viljelykasvit eivät menesty
neet mutta brittien (1919-1961) tuoma 
teepensas sen sijaan kas aa hyvin happa
massakin maaperä ä ja itä viljellään 
suurtiloilla edelleen. Britit virallistivat 15 
suojelualuetta. 

Itsenäistyrni en (196 1) jälkeen uojel
tiin vielä pari aluetta ja peru tettlin Longu
zan metsä iljelmät. Istutetusta alueesta 
(1 690 ha) 89 % on tiikkiä (Tectona). Käy
tetty siemen on peräi in aksalaisten jo 
1906 alueelle i tuttamasta met ikö tä. Tä
mä Kihuhwin alkuperä on mene tynyt hy
vin muutami a kan ain älisissä tiikin 
provenien ikokei aja iemen on nykyi
sin haluttua. - Enää ei luonnonmet ää 
Itä-U ambara a muuteta met äviljelmik
si . 

Huolimatta uojeluyrityk i tä met ien 
ala on ihmi en vuok i kaiken aikaa upi -
tunut. ykyi in 600 m:n yläpuolella ijait
seva ta met ästä lienee jäljellä vähemmän 
kuin 58 % alkuperäi e tä ala ta ja 600 m:n 
alapuolella ähemmän kuin 15 % ( ew
mark 1992). Alkuperäinen yhtenäinen 
met äalue on jakaantunut vijdek i uureh-
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koksi j a muutamiksi pienemmjksi saarek
keiksi. 

Alueen väe tön nopean lisääntymisen 
vuoksi viljelymaan tarve on polttava. Ruo
kaka vien lisäksi asukkaat viljelevät ns. 
rahakasveja, joista kardemummaa on to
tuttu tuottamaan metsään raivatuil la til
kui ll a. Kasvi tarvitsee varjostusta ja hyö
tyy metsän mikroi lmastosta sekä maape
rästä. Se alkaa tuottaa n. neljän vuoden 
iässä. Viljelyä j atketaan , kunnes maa on 
liiak i köyhtynyt. Lopulta aukosta hyötyy 
Maesopsis eminii. 

Kolmen toimintavuotensa aikana Itä
Usambaran valuma-alueen metsäprojektj 
on mm . käynyt suojelumetsien rajat ja 
merkinnyt ne istuttamalla eukalyptu ta ja 
tiikkiä ri ve ihin. ämä lajit eivät luontai-
e ti lisäänny alueell a, ja rajat on nyt help

po huomata. 
Metsäasemia on kunnostettu ja vartij at 

varustettu mopedeilla. Väestöön nähden 
pyritään kuitenkin noudattamaan pehmeä
tä linjaa. Lukuun ottamatta Amanin aluet
ta, väe töä ei ilmeisesti täy in tull a e tä
mään hyödyntämästä metsiä. Uu ia karde
mummaviljelmiä metsiin ei saa perustaa, 
mutta vanhoilta saa vielä kerätä satoa. Lan
kunsahau ja muu kaupallinen puun käyttö 
on kjellettyä. Kui via oksia ja puita annet
taneen tu levaisuudessakin kerätä poltto
puuk i. 

Suojelus a pyritään noudattamaan vyö
hykkeelli yyttä. Met äsaarekkeeseenjäte
tään täys in ko kematon ydinalue. Lähem
pänä rajoj a al ljtaan valvottu käyttö. Siellä 
mj ä mahdoll ista, pyri tään ulkopuolelle 
muodo tamaan puskuri vyöhyke met äi -
tutuk in . 

Joitilin uojelualueita tull aan hieman 
laajentamaan. On myös ehdotettu ( ew
mark 1992), että metsäalueet yhdi tettäi-
iin met äkäytäv il lä. Met ittymisen ed i -

tämi ek i käytä ien kohdalle istutettru iin 
pru kalli ia Ficus-lajeja, joita ih rru et eivät 
juurikaan käytä. ewmark ( 1992) e ittää 
käytä än Ie eydeksi yhtä b lometri ä, mut
ta ar iointi työryhmä kat oi kapeampien
kin (400 m) käytä ienjo auttavan ti lan net-
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Kuva 6. Metsien muunaminen vi ljelmiksi näin 
jyrkillä rinteillä on virhe, joka ru lee kastautumaan 
voimakkaana eroo iona. 

Fig. 6. Converting fo re ts to fie lds on steep slopes 
lead to severe ero ion. 

ta. Käytäviin tarv ittavasta maasta suurin 
osa on iljeltyä. 

Alueella on a ukkruta niin paljon, että 
met ien täydellinen vartiointi on mahdo
tonta. Väe tö oli ikj n saatava mukaan met-
iensä uojeluun. Paikal li et ihmiset näyt

tä ät mmärtä än met ien merkityksen 
eroo ion kannalta mikä ei kuitenkaan estä 
heitä rruvaama ta pengertämättömiä pelto
ja liian jyrb lle rintei lle (kuva 6). Valvotun 
ke tävän käytön alliminen itoisi heidän 
hyvin ointin a py yvä ti metsävarojen 
rulymi een. Li äk i vuo i atojen aikana 

kertynyt tieto laj ien käyttömahdoll jsuu k
i ta rulyi i. 

Itä- ambaran met iä on anottu glo
baalik i aarteek i. e ovat ehdolla UNES-
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COn Man and the Biosphere -tutkimusoh
jelman kohteeksi. Parhaasta osasta, Ama
nin alueesta, on tarkoitus muodostaa 6 900 
ha: n luonnonsuojelualue. Se olisi tiukem
min suojeltu kuin muut osat. Koko Itä
Usambaraa koskevana ongelmana on, että 
FINNIDAn taloudellisen tuen aikanaan 
loppuessa köyhä Tansanian valtio tuskin 
pystyy osoittamaan suojeluun tarvittavia 
varoja. 

Parasta olisi, jos voitaisiin perustaa kan
sainvälinen järjestelmä, joka rahoittaisi 
ltä-Usambaran kaltaisten kohteiden jatku
van suojelun. Mitään tällaista ei kuiten
kaan liene näköpiirissä. Niinpä arviointi
ryhmä ehdotti, että tuleva Amanin luon
nonsuojelualue avattaisiin aikanaan turis
mille ja pääsymaksutulot käytettäisiin uo
jelun ylläpitoon. Opastetut ryhmät tuskin 
saisivat vahinkoa aikaan, sillä metsään ei 
ole edes kovin helppoa tunkeutua poluilta. 
Harkinnan jälkeen työryhmä päätyi myös 
esittämään, että ulkomaiset tutkijatkin jou
tuisivat maksamaan päivämak un ltä
Usambaran metsissä työskennellessään. 
Asiat pitäisi organisoida siten, että paikal
linen väestö hyötyisi mahdollisimman pal
jon sekä turisteista että tutkijoista. äin 
täällä voitaisiin ehkä välttää Länsi-Usam
baran kohtalo; sieltä vastaavat met ät on 
lähes täysin häv itetty. 
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Mustikan ja puolukan risteymän Porin 
kasvupaikka laajentunut 

Hannu Hokkanen, Aaro Lehmushovi ja Heimo Hiirsal mi 

Hokkanen H. , Lehmushovi A. & Hiirsalmi H. 1994: Mustikan ja puolukan ri steymän 
Porin kasvupaikka laajentunut. (The growing area of a bi1berry and lingonberry hybrid 
(Yaccinium x intermedium) at Pori has expanded.)- Sorbi fo lia 25(3): 127-133. 

The ftrst area where a Vaccinium x inrennedium hybrid was found growing in Finland 
is situated at Isomäki , Pori . The area was mapped and the growing site and a specimen 
were preci ely described in 1967. ow after 25 year the area ha been re-mapped. 

The area has expanded from 183.4 m2 10 274.2 m2 which repre ents a growth-rate of 
6-8 cm per year. This is a lin1e Ie than the theoretica1 rate of pread which is 10-20 
cm per year. According to the rate of pread the age of the p1ant tand i a minimum of 
100-1 30 years. The plant stand has thriven well , altough thenearby area is very heavily 
uti1ized as a training area fo r sportsmen. 

Hannu Hokkanen, Aaro Lehmushovi ja Heimo Hiirsa/mi, Maatalouden Tutkimuskes
kus, Puurarhatuorannon Tutkimuslairos, Toivonlinnalllie 518, 21500 Piikkiö. 

Mustikan (Vaccinium myrtillus) ja puolu
kan (V. vitis-idaea) ri teymän löy i J. F. 
Ruthe ( 1834) Jungfernheidel ta, läheltä 
Berliiniä jo vuonna 1826. Ruthen löytämä 
hybridi sai kaksiosaisen tieteelli sen nimen 
Vaccinium x intennedium Ruthe. 

Vanhimman tunnetun kasvupaikan 
Suome ta löy i diakoni alaitok en johta
jatar ina Berg vuonna 1966 Porin I omä
en urheiluke kuksesta. äyte toimitetti in 
Hei ingin yliopiston ka vimuseoon (H), ja 
löydö tä julkai tiin lyhyehkö selostu 
(Vaahtoranta 1967). 

Porin ka vupaikka kartoitettiin ensim
mäi en kerran vuonna 1967 ja kasvupaik
ka sekä materiaalinäyte kuvattii n tarka ti 
(Lehmu hovi 1975 Lehmu hovi ja Hiir
salmi 1976 Lehmushovi 198 1). yt 25 

uoden kuluttua esiintymi alue on kartoi
tettu uudelleen. Tarkoituksemme on ollut 
e l ittää ri teymän mene tymi täja leviä

miskykyä Porin kasvupaikalla. 

Risteymän kuvaus 

Vaccinium x intermedium -risteymä muis
tuttaa ka vutavaltaan mustikkaa, to in se 
on u ei n hennompi ja jonkin verran mata
lakas ui empi varpu. Juuri to on kantala
jien tapaan runsa ja elinvoimainen. Ris
teymän maanalai en mutta pinnanmyötäi
sen rön y tön sivuhaarat ulottuvat laajalle. 
Voimakaskas ui e ta rön ystöstä aavat 
alkun a uudet ilmaver ot, jotka ovat lehte-

iäja vanhentue aan haaroittuvat pen as
mai ik i (ku a 1). 

er ojen ärmäisyyde ä ri teymä on 
selvä ti älimuotoinen kantalajien suh
teen. er ojen tyviosa on liereä muistutta
en puolukan er oa kuntaa versojen haa
rat ja kärjet ovat u ein ärmikkäät kuten 
mu tikan er ot (tau lukko 1 ). 

Lehtien aina ihrey on puolukalle tyy
pillinen ominai uu . Ri teymällä osa !eh
di tä putoaa ja o a jää talveksi. Talvella 
ri teymä eroaa mu tika ta paljon parem-
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Kuva 1. Mu tikan ja puolukan ri steymän verso.
Valokuva 17.6. 1993 Hannu Hokkanen. 

Fig. 1. Vaccinium x imermedium.- Photograph 
Hannu Hokkanen. 

m.in kuin kesällä ja tällöin se on helpom
min löydettävissä luonnosta. Ponsta v. 
1967-68 määritetty lehtien putoam.i pro
entti oli 26,4 (versoja Ia kettu 24 kpl). Se 
aattaa kuitenkin vaihdella eri vuo ina 

melkoise ti . 
Puolukan lehdille ominaista reunatai tet

ta, taakääntei yyttä, ei risteymällä juuri ole 
havai ttavi a. Ainoastaan muutam.i a ul
komaisissa herbaarionäytteissä on V. x in
termediumin lehtireuna lievästi taipunut 
taak e. Mu tikalla ei lehtireunojen taa
kääntei yyttä ole ollenkaan. 

Risteymän kukat sij aitsevat joko yk i
tellen tai 2-3 kukan terttuina, toisinaan 
hajallaan ja lehtihangoi sa kuten mu tikal
la. Pääa ia a ne kuitenkin ovat päättei iä 
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kuten puolukalla, illoinkin usein yksittäi
siä tai vain muutamia har oja kukkia yh
de sä. 

Teriö on yhteeenka vanut ja pallomai
nen kuten mu tikalla, u ein vähän pidem
pi. Kukka on valkea, punavivahteinen ja 
läpikuultava tai aaleanpunainen, joskus 
myö vihertävä. Teriön Iiu koja on viisi. 

e ovat jok eenk.in tylpät ja niiden reuna
osat ovat taakääntei et (kuva 2). 

ormaalivuo ina ri teymällä on kaksi 
kukintajak oa alkuke ällä ja e lo- yys
kuun aihtee a. U ein toinen kukinta on 
en immäistä paljon run aampi. Jo Keski
Euroopas a myö kantalajeilla mu tikaiia 
ja puolukalla on kak i erilli tä kukintajak-

oa. 
Ri teymä tuottaa äärimmäi en harvoin 

marjoja, aik.ka kukinta oli i run a ta. Yh
tenä yynä on mahdolli e ti iitepölyn 
heikko fertiiliy · ain noin 3 1 % siitepö
lystä on kunnoll.i ta. Myö kään kantalajien 
iitepölyä ei aina kukinta-aikaan ole aata
illa. Vuonna 1968 Pori a 22 er oa tuotti 

vain 6 marjaaja marjomi pro entti oli l 7. 
Kantalajeilla marjomi pro entit vaihteli-

at amalla paikalla älillä 10--40. Ri tey
män marjovuu aihtelee täy in teriilei tä 
ka u toi ta run aa ti marjo iin . E imer
kik i Gourlay (1919) poimi löytöpaikkan-
a alueelta - 3 x 7 jaardia (noin 17,5 m2

) 

- yli 200 marjaa. uonna 1967 Parista 
poi.m.ittiin 18 marjaa ja 66 vuonna 1968. 

Risteymän marjojen muoto vaihtelee, 
u ei.mmiten neo at pitkänomai ia. Väril
tään ne o at tumman inipunai ia, jo ku 
melkein mu tanpunai ia. Verhiön ham
paat jää ät u ei.n marjojen kärkiin ja teke
vät nii tä jo ain määrin epäsäännöllisen 
muotoi ia. Marjat ovat heikkoarom.i ia ja 
kooltaan u ein pienehköjä. Siemeniä Porin 
ri teymä tuotti uonna 196 ke kimäärin 
2,0 marjaa kohti (Lehmu ho i 1975). 
Ritchien ( 1955) tutkimuk e a iemen
määrä oli 1.7 marjaa kohti. Siementen itä-

yyde tä ei ole tarkkoja pro enttilukuja. 
muna Ritchien mukaan itä yy pro entti 
on 16,3. Porin ri te män iementen itä

on jään t muutamaan pro enttiin. 
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Taulukko 1. Ominaisuuksien venailu mustikan (Vaccinium myrrillus) ja puolukan (V. vitis-idaea) sekä 
niiden risteyrnän (V. x imennedium) välillä Lehmushovin (1975) mukaan. 

Ominaisuus V. myrtillus 

VARSI 

haarautuminen syrnpodiaalinen 

karvaisuus kalju 

särmäisyys särmikäs 

LEHTI 

lehtien säilyminen !-vuotinen 

selvästi kärjellinen, 
muoto suikea 

hampaita 52-60 

paksuus 0.14mm 

KUKKA 

kukinta hankainen 

kukkia 1 kukinta 1 

muoto pallomainen 

väri punerta a 

heteiden ponnet isot sarvet 

heteiden palhot kaljut 

MARJA sininen 

Risteymän levinneisyys 

Risteymää on tavattu Euroopassa 74: Itä 
paikalta kantalajien levinnei yysalueelta 
(Lehmushovi 198 1 ). Kantalajit ovat ir
kumpolaarisia, ja niillä on laaja levinnei -
yy . Puolukan levinneisyy alue kä ittää 

koko Skandinavian ja Islannin ja eteläraja 
kulkee Espanjan, Portugali n ja Itali an poh
joi o i a. Mu tikan lev inneisyysalue on 
lähe ama, vaikkilin kantalajien ka vu
paikkavaatimuk et ovatjossain määrin eri
laiset. Ri teymän löytöpaikat o at ke kit
tyneet Keski-Euroopan pohjaiso iin I o
Britanniaan ja Ruotsiin (Lehmu hovi 
1981 ). 

Suome a on neljä löytöpaikkaa Porin 
ka upaikan Ii äk i joista Elimäen (kuu-

V. x inlennedium V. vitis-idaea 

sympodiaalinen monopodiaalinen 

±karvainen karvainen 

± liereä liereä 

4 V. 5--6 V. 

vanhemmiten pyöreäh-
moni lanttopäinen, kö, useimmiten kuiten-

kin selvästi kärjellinen vastaputkea 

32-40 20-28 

0.29 mm 0.36 mm 

o ittain hankainen ja terminaalineo terminaalineo 

1-4 6-15 

pallomainen, hieman pi- keliomainen dempi kuin rnustikalla 

vaaleanpunainen valkoinen 

pikkusarvet ei sarvia 

vähän karvaiset karvaiset 

violetti punainen 

sikko) löytöpaikka (Ahokas 1971) on epä
varma. Muut löytöpaikat ovat Asikkala 
( mäntymetsä harjun laella) vuodelta 1989, 

aasa (kosteikon läpi rakennetu lla val ljl
la) vuodelta 1989 ja Hanko (soistunut kuu
imetsä, anhan kannon vieri) vuodelta 

1990 (kaikki ed. Kurtto 1990). 

Porin löytöpaikka vuonna 1967 

Porin ka vupaikka ijait ee suhteelli sen 
kui alla, nuorta mäntyä kasvavalla kan
kaalla joka vienää lievästi pohjoiseen. 
Alueen uuret puut kaadettiin vuosina 
1965-1966 (a ohakkuu). Valai tuksen li
äännyttyä tiheä ja korkea, vanha V. x 

intermedium kas u to alkoi nopea ti ma-
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Vaccinium x intermedium , Ruthe 

Kuva 2, Fig. 2. Porin es iinty män Vaccinium x intennedium.- Piirro . dra ing aro Lehmu ho i 1975. 
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Kuva 3. Karttakuva Vaccinium x imermediumri teymän Porin e iinrymän kasvupaikalta 1993 . Valkoinen 
osa kuvaa risreymän ka vupaikan Jaajuurta v. 1967,jolloin edellinen kartoiru uoritettiin. Ruutukohtai ta 
analyysiä ri steymän ver omääri stä ei tällä kertaa ole tehty. Kartalta nähdään männyn (M), koivun (Ko), 
Kuusen (Ku), katajan (Ka) ja pihlajan (P) esiintyminen, ekä alueella vielä jäljellä olevat kaksi männyn 
kantoa (Mk) ekä kaksi suurehkoa kiveä. 

Fig. 3. Mapping of the Vaccinium x imennedium stand in Pori in 1993. The white area show the size of 
the stand during the previous mapping in 1967. Accompanying tree are Pinus sylvesiris (M), Picea abies 
(Ku), BeiLila p. (Ko), Juniperus communis (Ka) and Sorbus aucuparia (P). 

daJtuaja ver osto nuortui . Ver ojen kukin
ta ja marjonta on en j älkeen vähentynyt. 
Vuonna 1967 loppukesän kukintajakso oli 
hyvin voimakas, mutta 1960-luvun lopulla 
kevätkukinta on ollut voimakkaampaa. 
Myös marjonta on vähentynyt ver okoon 
pienennyttyä. 1970-luvu lta lähtien alueel
le on ilmaantunut runsaa ti män nyn tai
mia. 

Ka upaikka on urheilukeskuksen har
joittelumaa toa ja itä halkovat monet po
lut ja pikku tiet. Run a karikkeinen maan-

pinta ja run a ammal- ja jäkälälaji to 
o at mäntykankaalle ryypilli iä. Polut ti e
maat ja pikkulaikut myö lähialueilla ovat 
ai an kas ittomat. 

Porin kasvupaikka vuonna 1993 

uonna 1993 alueen männyt olivat noin 10 
metrin pitui ia, ja arjostus on voimistu
nut. Kas upaika n etelä- ja Iän ipuolit e 
kulke a orapäälly teinen tie on kaventu
nut. Pohjoi puolen tien käyttö on vähäistä, 
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koska alle 50 metrin päässä on uusi sora
päällysteinen tie. Myös alueen polut ovat 
kaventuneet ja osin peittyneet kasvillisuu
teen. Kasvupaikan länsipuolella on kaksi 
noin 12 metriä korkeaa kuusta, joiden maa
han asti ulottuvien oksien alla ei ole kas
villisuutta. Varjostuksen lisääntyminen on 
lisännyt mustikan suhteellista osuutta alu
eella. Kasvupaikan lajisto on pysynyt lä
hes ennallaan, vaikka lajien runsaussuh
teissa on tapahtunut muutoksia. Alue on 
edelleen urheilukeskuksen harjoittelu
maastoa. 

Kasvuston leviäminen 

Ritchie ( 1955) on todennut, että hyvissä 
olosuhteissa risteymäkasvusto leviää 10-
20 cm vuodessa. Kantalajien leviäruisno
peus on alle 10 cm vuodessa (Ritchie 
1955). Porin alueella leviäminen on ollut 
keskimäärin 1,5-2 m 25 vuodessa eli n. 
6-8 cm vuodessa (kuva 3). Kasvuston pin
ta-ala on kuitenkin kasvanut 183,4 ne
liömetristä 274,2 neliömetriin 25 vuoden 
aikana eli 49,5 prosenttia. Myös kasvu
paikkaa halkovien polkujen ala on pienen
tynyt (taulukko 2). 

Kasvuston etelä- ja pohjoispäässä on 
kohtia, joissa päästään keskimäärin LO 
cm:n vuosittaiseen leviärnisnopeuteen, 
mutta sekä idässä että lännessä leviäminen 
on hitaampaa. Lännessä alue on paikoin 
jopa pienentynyt, koska suurten kuu ten 
alaoksat peittävät kasvualustan. Leviämi
nen edelleen länteen ja etelään ei ole enää 
mahdollista, sillä kasvusta on levinnyt tien 
reunaan asti. Pohjoiseen ja itään kasvusta 
voi edelleen levitä. Pohjoispuolella on eh
kä leviämiselle suotuisampaa kasvualu -
taa, sillä vanha tienpohja muodostaa kas
villi uudesta vapaan alueen. Risteymän 
ver oja oli jo havaittavi sa vanhalla tiellä. 
Idässä on hieman kostearnpaa, hyvin var
joisaa metsää, jossa kantalajit, varsinkin 
mustikka, esiintyvät runsaana. Itään päin 
leviäminen on ollut hidasta ja jatkossakin 
sitä rajoittaa voimakas vrujostus ja rehevät 
mu tikkakasvu tot. 
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Leviämisnopeuden perusteella voidaan 
esiintymän ikää yrittää määrittää. Kasvu
paikan halkai ija on noin 18-20 m, jolloin 
säteek i tulee 9-10 m. Ka vupaikan ikä on 
vähintään 100-130 vuotta, jos leviäminen 
on tapahtunut tasaisella 6-10 cm:n vuosi
vauhdilla. 

Risteymän kasvualue on laajentunut, 
mutta hitaammin kuin suotuisissa olois a 
on odotettavissa. Yksi syy on varmasti 
vrujostuk en muutokset 1960-luvulla. Toi
nen tekijä on opivan ka vualustan puute 
länsi-, etelä- ja itäpuolella. Kolmas mah
dollisuus on, että leviämi nopeus on arvi
oitu liian suureksi. Varjostuksen muutak-
en kaikkia aikutuk ia on mahdoton arvi

oida, koska kasvilli uustutkimu ta ei ole 
tehty vuosien 1967 ja 1993 välillä. Leviä
minen ei varma tikaan ole ollut ta aista. 
Suotui ana kasvukautena leviäruisnopeus 
voi olla lähes 20 cm, mutta kuivana epä
edullisena kasvukautena leviärni tä ei ta
pahtune ollenkaan. 

Taulukko -· Vaccinium x inrennediumin Porin 
esiintymän koko vuosina 1967 ja 1993. 

1 1967 1993 

Koko alue 21-t,-t m2 
29-.2 m2 

Polkuja 31.0 m2 18,0 m2 

Kasvupaikan 183,4 m2 274.2 m2 
ala 

Kasvupaikan tulevaisuus 

äihin päi iin asti lähe ainoana, uurim
panaja todennäköi e ti myö anhimpana 
kasvupaikkana Suome a ansai t ee Porin 
ri teymä sille kuulu an arvonsa. Ri teymä 
herättää ka itieteelli en erikoi uuten a li-
äk i myö ylei tä mielenkiintoa illä ky
ee ä on kahden ylei en ja paljon käyte

tyn maijakas ilajin ri teymä. 
Kulttuurin aikutu ka upaikan alueel

la on ollut hy in oimaka ta. I omäen ur
heiluke kuk en hrujoittelumaa to toimii 
ke äi in m ö leirintäalueena. lueen ko-
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vasta kulutuksesta huolimatta V. x inter
medium -kasvusto on säjlynyt elinvoimai
sena ja jopa levittäytynyt. Lajin säilymi
nen alueell a tästä eteenpilinkin vaikuttaa 
todennäköiseltä. Kuitenkin olisi toivotta
vaa, että jokin luonnonsuojeluyhdistys tai 
es imerkiksi Dendrologian Seura, voisi ar
vovallall aanja toiminnallaan turvata Porin 
Isomäen kasvupaikan säilymisen edell een. 
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Syyskokous ja 
25-vuotispikkujoulu 

TERVETULOA Dendrologian Seuran syyskokoukseen ja pikkujoulun 
viettoon torstaina 1.12.1994 klo 18-23 Kasvitieteen laitoksen kahvilaan. 

Kaisaniemenranta 2. 00170 Helsinki. 
Puutarhan portit ovat avoinna klo 18:aan. mutta kahvilan viereisestä 

pikkuportista pääsee myöhemminkin sisään. 

KOKOUKSEN ESITYSLISTALLA 
Sääntömuutokset 

Kunniajäsenen kutsuminen 
Ansiomerkkien jako 

Vuoden puun 1995 julkistaminen 

KOKOUKSEN JÄLKEEN diaesitys seuran Unkarin matkasta kesällä 1994 ja 
vapaata seurustelua. 

ILTAPALAKSI nautitaan salaattia . kasvis- ja kinkkupiirakkaa . vadelma
kakkua ja kahvia hintaan 65 mk/ henkilö (olut/ viini ei sisälly hintaan). 

Iltapala maksetaan paikan päällä . 

ILMOITTAUTUMINEN perjantaihin 25.1 1. mennessä Elina Heinoselle. 
puh. 90-7282 611 tai fax 90-7522 471 . 
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Puuvartisia rohdoskasveja. 6. Koisot, seljat, 
heidet, vanamo j~ kuusamat 

· Sinikka Piippo 

Piippo, S. 1994: Puuvartisia rohdoskasveja. 6. Koi ot, seljat, heidet, vanamo ja 
kuusamat (Woody medicinai plants. 6. ightshades. elder . guelder rose, rwinflower 
and honeysuckles.)- Sorbifolia 25(3) : 134-142. 

The old and modern use af the following plants as drugs is discussed: night hades 
(Solanum dulcamara and other Solanum species). elders (Sambucus canadensis, S. 
edulus, S. nigra, S. racemosa), guelder ro e (Vibumum opulus. V. pnmifolium, V. 
trilobatum), twinflower (Linnaeae borealis) and honey uckles (Lonicera caprifoliwn , 
L. periclymenum and L.xylosteum). The different part of the plants u ed. theirchemical 
compounds and thetraditionai ways af u e in different countrie are pre ented. The u e 
af these plants in the modern school medicine is rare. 

Sinikka Piippo, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, PL47, 00014 Helsin
gin yliopisto. 

Koisot 

Punakoisoa (Solanum dulcamara) on jo 
Theophrastuksen (372-286 eKr.) ajoista 
arvostettu rohtona (Grieve 1981 ). Ennen 
kasvia käytettiin noitasalvoihin, joilla ta
voiteltiin matkoja toisiin todelli suuksiin. 
Kuulemma tällöin salvan pohjana piti olla 
vastasyntyneenä kuolleen tai hirtetyn ruu
miista saatu rasva (Jonsson & Jonsson 
1980). Mm. Linne (ks. Jonsson & Jonsson 
1980) on kirjoittanut kasvin narkoottisista 
ominaisuuksista. Noituuden aikoina vartta 
käärittiin niiden henkilöiden kaulaan, joi
den u kottiinjoutuneen pahan ilmän kat-
omiksi. John Gerard suo itteli mehua 

henkilöille, jotka ovat pudonneet korkealta 
ja aaneet ruhjeita ja verikeräymiä. Hol
lantilainen Boerhaave piti kasvia vahvi ta
vana (Ks. Grieve 1981). Linne ylisti kasvia 
reumatismin, kuumeen ja monenJai ten tu
lehdusten lääkkeeksi . 

Saksassa punakoison vartta käytettiin 
rohtona nimeltä "Dulcis arnara" (=makea 
karvas) . Kasvin glykoalkaJoidit hajoavat 

o ittain, ja aluk i karva rohto muuttuu 
makeak i (Grie e1981 , Stuart1984). Kas

in käyttö on lähe loppunut iimei ten 30 
uoden aikana. mutta e on yhä hyväksyt

tä ien aineiden jouko a kunhan o1anii-
nipitoi uu ei nou e Ii 10 mg/1 kg. 

Punakoi o a on edu tettuna mm. gly
koalkaloidien olartiiniryhmä, johon kuu
lu at olaniini olakeiini , olaneiini , ola-
oniinija olamargiini, Ii äk i aglykoni o

lanidiinia, dulkarnariinigl ko idia, dulka
mari- ja dulkamaretihappoja, aponiineja 
ja apogeniineja eteeri iä ö lj yjä, Ii maa ja 
etenkin kukinno a dio geniinia, jarnoge
niiniaja tigogeniinia (Huo inen & Kaner
va 1982 Stuart 1984, Duke 1986, PodJech 
1989). Raa'oi a mrujois a on paljon gly
koalkaloideja. Mrujojen kyp ye ä glyko
alkaloidit ja niiden agl konit hä iävät, 
mutta apogeniinitjää ät. Gl koalkaloidit 
hydro! oitu at di- tai tri akkarideik i ja 
teroidi ek i agl konik i (Lewi & El in

Lewi 1977). Gl koalkaloidi on är ynävää 
ja agl koni aikuttaa hermo toon, joten 
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aiheutuvat oireet riippuvat aineiden väli
sestä ta apainosta. Ar ytysvaikutukseen 
kuuluvat pahoinvointi, oksentelu , alavat
sakipu, ummetusja ripuli, hermovaikutuk
seen heikkous, apatia, halvaantuminen, 
uneliaisuus, sylj en eritys, verenkierron ja 
hengityksen lamaantuminen, tiedottomuus 
ja lopulta kuolema. Oireet ilmenevät muu
taman tunnin kuluttua. Lisäoireina puna
koison syömisestä ovat lämmönnousu, 
kouristukset, huimaus, pupillien laajene
minen , hengenahdistus, puhevaikeudet se
kä veriset ulo teet ja virtsa (Grieve 1981 , 
Huovinen & Kanerva 1982, Duke 1986). 
Punakoi oa yöneen henkilön kuolemaan 
johtaneet myrkytykset ovat kuitenkin har
vinai ia. Millspaughin (1974) mukaan pu
nakoiso on aiheuttanut monille myrkytyk
siä, muttajotkut ihmisetsen sijaan kestävät 
sitä hyvin. 

Koko kasvi on myrkyllinen, mutta suu
rin osa myrkyllisistä glykoalkaloideista on 
varsissaja lehdissä (Huovinen & Kanerva 
1982). Kuivalla ja suojattomalla paikalla 
kasvavat kasvit ovat myrkylli impiä. Kit
kerimmillään versot ovat keväällä. Yhdys
valloissa versoja kerätään keväällä, Brit
tein saarilla syksy ll ä. Koirien tiedetään 
kuolleen kolmesta marjasta (Lönnrot 
1860). Jo 10 marjaa voi olla tappava anno 
ihmi selle (Lehtonen 1987). Punakoi oa ei 
juuri suositella omatoimiseen käyttöön 
(Huovinen & Kanerva 1982, Stuart 1984, 
Podlech 1989). Braunin ja Frohnen ( 1987) 
mukaan terapeutti sina annoksina kasvilla 
ei ole ivuvaikutuksia. 

Rohdok i käytetään punakoison varsia 
(Dulcamarae stipes tai D. stipites), jotka 
ovat Suome a yhä lääkeluettelon rohdo 
(Schantz & Hiltunen 1988). 2- tai 3-vuoti-
et varren haarat kerätään joko aikai in 

ke äällä tai myöhään syksyllä lehtien jo 
vari tua. Pienet palat kuivataan huoneen 
lämmö ä ilmava sa paikassa (Rautavaara 
1976, 1980, Grieve 1981). Joku käyte
tään myö juuri puhkeamassa olevi ta leh
distä tehtyä uutena tai mehua (Mill paugh 
1974, Grieve 1981 ). Mehu ekoitetaan al
koholiin, ja en annetaan seistä vähintään 
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kahdeksan päivää pimeä sä ja viileässä 
ennen käyttöä. 

Duken ( 1986) mukaan punakoiso on 
virkistävää ja rauhoittavaa, ukuviettiä hil
lit evää, puhdistavaa, hiostavaa, diureet
tista, ulostavaaja kipua poistavaa. Kansan 
ke kuudessa aiemmin mainittujen käyttö
tapojen lisäk i Duke luettelee kasvia käy
tetyn sormitulehdusten hoitoon (vanha ni
mi "felonwood" tulee tästä, felon = sormi
tulehdus; Grieve 1981), syyliin , kasvai
miin (kasvin on todettu ehkäisevän kas
vainten kasvua), syöpään, hinkuyskään, 
malariaan, kuumeeseen, niveltulehduk
seen maksa- ja haimatulehdukseen, kivu
liai iin kuukauti iin , turvotuksiinja spitaa
liin. 

Piirrokset 
Marja Koisti11e11 

Punakoi on varren kuorta on käytetty 
paljon keripukkiin ja keilatautiin (Lönnrot 
1860) ekä pitkäaikai iin ihotauteihin , 
e im. krooni iin ihottumiin, p oriasikseen, 
yyhyyn, a ipuoleen, rohtumiin , mätä

haa oihin ja ruusupöhöön (Lönnrot 1860, 
Grie e 1981 Braun & Frohne 1987). Li
äk i artta on käytetty reumaatti iin vai-
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voihinja kihtiin, a tmaan, y kään, keuhko
putkentulehdukseen, keuhkotauti in , ri a
tautiin, hermovaivoihin, ummetukseen, ja 
verenpuhdistuskuureissa hien ja _ virtsan 
eritystä bsäämään (Lönnrot 1860, Rauta
vaara 1976, 1980, Grieve 1981 , Huovinen 
& Kanerva 1982, Stuart 1984, Braun & 
Frohne 1987, Lehtonen 1987)_ 

Venäjällä punakoisaa käytetään proges
teronin, kortisonin ja muiden hormonien 
synteesiin (Duke 1986). Homeopatiassa 
punakoisaa käytetään mm. angiinaan, kä
heyteen, hinkuy kään , astmaan, heinänu
haan, ky1mänherkkyyteen, koleraan, ko
liikkeihin, suoli- ja vatsatulehduksiin, ve
sipöhöön, peräpukamiin, aivoka1von- ja 
selkäydintulehduk een, neuralgioihin , 
halvauksi in, silmätulehduk iin, reumatis
miin , psoriasik een, ri satautiin , nokkos
rokkoon, syyliin ja lavantautiin (Boericke 
1988). 

Punakoisan varsi tunnetaan myös Suo
messa syövän hoida a (Lehtonen 1987)_ 
Itse asiassa koi sot ovat aaneet tästä ni
mensäkin, koska "koi" tarkoitti aikoinaan 
syöpää, ihotautia tai koiottavaa kipua. Kai 
sa eli koimato, koi ska tai ruumiinmato oli 
entisajan pelätty sairaus. Koi oa on ennen 
kutsuttu nimillä koinpuu, koiruoho, koi-
onpuu, koi sonvitsa, kihtipuu, leinipuu ja 

leinivitsa. Kasvilla on yritetty hoitaa myös 
okeritautia ja eri aineenvaihduntahäiriöi

tä (Hinneri ym. 1986). 
Punakaisa ei suinkaan ole ainoa koiso, 

jota käytetään rohdok i. Yk ivuoti en, 
ruohovartisen mustakoison (S. nigrum) 
käyttö on tunettu jo hyvin kauan. Sen käyt
tö on punakoi on käyttöä ylei empää ja 
monipuobsempaa (k _ Millspaugh 1974 
Rautavaara 1980, Rautavaara & Knuuttila 
1981 , Duke 1986). Solanum agrariumin 
lehtikeitteellä on Brasilia ssa lääldtty su
kupuolitauteja, S. americanumin lehtikei
tettä ovat rappahannocki-intiaanit käyttä
neet unettomuuteen (Lewis & Elvin-Lewi 
1977)_ Brasilia sa S. bahamensea on käy
tetty sen supistavien ominai uuk ien 
vuok i ja S. cernuumia sen hio tavuuden 
vuoksi (Millspaugh 1974). Arabia a, In-
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tia sa ja Pakistanissa ka vavan Solanum 
incanumin hedelmätahnaa on Omanissa 
käytetty höyryhengi tyk een ja näin lääldt
ty mm. hamma kipua. Senjuuri ta, !ehdi -
tä ja hedelmi tä tehdyllä tahnalla on hoi
dettu ruhjeita, epilep iaa ja ruoan ulatus
vai voja (Miller & Morris 1988). Jemenissä 
en tuorei ta !ehdi tä on tehty kääreitä 

haavoi lle ja keitetyillä lehdillä on yritetty 
parantaa p yykkisiä ongelmia. Aiemmin 
kas ia on käytetty m ö korpionin pistoi
hin . Intia a ka illa on lääldtty astmaa 
y kää, virt atie ai oja ja pitaalia (Miller 
& Morri 1988). 

Filippiineillä Solanum inaequilateralen 
lehtiä poltetaan tupakkana Intia a S. jac
quiria käytetään en diureetti uuden vuok-
i (Millspaugh 1974). S. mammosumin leh

tikeitteellä on Co ta Ricassa lääkitty rak
ko- ja munuai aivoja, s_ merkerinjuurilla 
Tan aniassa turvonneita ikeniä (Lewi & 
El in-Lewi 1977) Bra ilia a S. panicu
latumin lehdillä rakkokatarria ja haavoja 
(Mill paugh 1974) lntia a S. sumuensen 
kui atullajuurella a tmaaja y kää ja mar
joilla kurkkukipuaja Salomonin aarilla S. 
verbascifoliumin lehtikeitteellä kipeää 
suuta (Le\ i & El in-Lewi 1977)_ 

Sekä punakoi o taettäS. tripartitumi ta 
aadaan kemoterapeutti ia aineita, edelli
e tä B- olamariinia ja jälkimmäi e tä o

lapalmitiinia ja olapalmiteniinia (Lewi 
& El in-Le i 1977)_ Homeopatias a 
käytetään myö euraa ia ka veja: S. arra
benran lehtiä bal auk iin, S. mammosumin 
marjoja ärtynei teen ja le ottomuuteen, 
s_ oleracean J...'Ukkia rintarauha ten vaivoi
hin ja pippurikoi on (S. pseudo-capsicwn) 
marjoja uni uuteen (Grie e 198 1 ). 

Seljat 

Terttu eljalla (Sambucus racemosa) ei ole 
lääkekäyttöä. Laji ei ole Suome a alJ...'Upe
ramen vaan iljeltynä ja karkulai ena 
e iinty ä. Ka vin kaikki o at pait i kyp ät 
punai et marjat ja kukat o at myrkylb iä 
(Rauta aara & Knuuttila 19 1). Raa at 
marjat ja iemenet aiheutta at pahoinvoin-
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tiaja ripuli a. Varsinkin Norjassa marjoi sta 
tehdään mehua, sosetta, hilloa ja viiniä. 
Siemenet on aina tarkasti poistettava en
nen kuumennusta. 

Mustaseija (Sambucus nigra) on seljois
ta lääkkeenä tunnetuin . Se on Euroopan 
suosituimpia lääkekasveja ja sitä on sanot
tukin "Saksalaisen korvenraivaajan elä
väksi kotiapteekiksi" (Rautavaara 1976, 
1980, Rautavaara & Knuuttila 1981 ). Mus
ta eljasta on käytetty kaiJckja osia jo mui
naisten egyptiläisten ajoista asti. Luumar
joja on löydettu kivikautisilta asuinsijailta 
Sveit i täja Pohjoi -Italiasta (Huovinen & 
Kanerva 1982, Stuart 1984). Kreikkalaiset 
lääkärit ja Pyhä Hildegarde (1098- 1 179) 
käyttivät mu taseljaa rohdoksi (Rocher 
1981 ). Mu ta eljaa on suuresti kunnioitet
tu ja sitä on pidetty maagisena puuna. 

Mustaseljan kukkia (Sambuci flores) 
kerätään ja kuivataan nopeasti teen ainek
eksi. Kukkien pitäisi kuivattae a olla 

vaaleankeltaisia. Kuivattuja kukkia käyte
tään myö mausteek i. Mu taseljan kukat 
i ä ltä ät haihtu aa ö lj yä (terpeenejä) ru-
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tiini- ja kversetiiniflavonoidiglykosideja, 
isokver etiiniä, hyperosidia, alkaloideja, 
sambunigriiniglykosidien tuottamia syaa
nivetyjä, orgaanisia happoja, piihappoa, 
Ii maa, antosyaaneja, parkkiaineitaja C-vi
tamiinia (Huovinen & Kanerva 1984, 
Stuart 1984, Podlech 1989, Kresanek 
1 990). Kaksi teelusikallista kukkia lasilli
sessa vettä ja kuumanajuotuna (Rautavaa
ra 1982, Podlech 1989) aiheuttaa voimak
kaanja nopean hikoilun kuumeessa, vilus
tumises aja kurkkutulehduksessa (Rauta
vaara 1976, 1980 1982, Rautavaara & 
Knuuttila 1981 , Thursova 1977, Grieve 
1981 Rocher 1981 , Huovinen & Kanerva 
1982 Stuart 1984, Kresanek 1990). Mus
ta eljankukkatee ja piparm inttutee ovat 
ylei immät vi lustumislääkkeet Euroopas
sa. Braunin ja Frohnen ( 1 987) mielestä on 
kuitenkin epävarmaa onko mustaselja it
sessään hiostava vai aiheuttaako sen vain 
kuuma ei . 

Mustaseljan kukat ovat diureettisia ja 
" erta puhdistavia" ja-niitä käytetään ni
menomaan lasten ja vanhusten virtsatietu
Iehduk i sa. Mustaseljankukkateetä on 
uo iteltu keväisiin " verenpuhdistu kuu

reihin" otetta aksi joka aam u ennen aami
aista muutamien iikkojen ajan (Grieve 
1 981 ). Kukkien uskotaan kohottavan 
yleiskuntoaja paranta an kihtiäja reumaa. 
Vaikutus näihin ei kuitenkaan ole yhtä 
uotui sa kuin kuumeeseen (Huovinen & 

Kanerva 1982). Kukat ovat myös ulosta
ia, kouri tuk ia Iaukai eviaja limakalvo

ja pehmentä iä. Kukkien kipua poistava 
aikutu on heikko mutta kuitenkin todet

tavi a. 
Mu ta eljankukkave i (Sambuci Aqua) 

tunnetaan brittiJäi e sä farmakopeassa. Si
tä käytetään ilmä- ja ihovoiteissa aurin
gonpolttarni a ke akoiden vaalennukses
sa kylpy ede ä parantamaan ihoaja ihon 
ja hermojen ärtyi yyttä (Grieve 1981 , 
Rocher 1981 k . myö Ranta 1987). Täl
lai ella edellä voidaan myö hautoa kas
vaimia ja pai eita ekä ohimoita päänsä
ry ä. Musta eljankukkaetikalla on Iääkit
ty kipeää kurkkua. Kukkia on myös sekoi-
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tettu lämpimään ihraan voiteeksi (Sambuci 
Unguentum) haavojen ja palovammojen 
hautomiseen. uoria seljan nuppuja, jotka 
on muserrettu tilkkaan kuumaa vettä, öl
jyä, etikkaa ja suolaa, on käytetty iho
vaivoihin (Grieve 1981). 

Kypsinä mustaseljan marjat (Sambuci 
fructus) ovat mustanpunaisia. Raa'at mar
jat ovat myrkylli siä (Huovinen & Kanerva 
1982). Marjoissa on runsaasti C-vitarniinia 
ja bioflavonoideja, jotka Ii äävät va tu -
tuskykyä kylmettymistä vastaan (Rauta
vaara 1976, 1980, Rautavaara & Knuuttila 
1981). Marjoissa on myös orgaanisia hap
poja (si truuna-, omena- ja vi inihappoa), 
piihappoa, parkkiaineita, antosyaaneja, B
ja C-vitarniiniaja karotinoideja (Huovinen 
& Kanerva 1982, Stuart 1984, Podlech 
1989, Kresanek 1990). 

Mu taseljan marjoista tehdään mehua 
jota pidetään erinomaisena hermosärkyjen 
lievitykseen. Norjassa ja Saksassa suori
tettujen koke iden perusteella sen on ha
vaittu tehoavan esim. koimoi hermo är
kyyn ja lonkkahermosärkyyn (Rautavaara 
1976, 1980, Rautavaara & Knuuttila 
1981). Marjat auttavat myö kylmettymi
seen ja ovat lievästi ulostavia (Grieve 
1981, Huovinen & Kanerva 1982). Huovi
sen ja Kanervan (1982) mukaan marjat 
keitetään mehuksi ; Rautavaaran ja Knuut
ti lan ( 1981) mukaan marjoja ei pidä keit
tää. Siemeniä ei myöskään pidä päästää 
mukaan mehuun. Marjoista valnli tetaan 
kotitekoi ta viiniä, jota pidetään arvokkaa
na hio tu aineena vaikean katarrin en i
vaihei a (Grieve 1981). Marjoi ta teh
dään myö eljasiirappia, joka on hyvää 
y känrohtoa. Thursovan ( 1977) miete tä 
marjat ovat uurina annok ina jopa myr
kyllisiä. Ohjeena hermosärkyihin ja rnig
reeniin hän pitää 10--15 grammaa marjoja 
lasillise sa vettä. Aikoinaan marjoja on 
käytetty reumati rnin , ruu un , epilepsian 
ja syfi liksen hoidossa (Grieve 1981 ). Kui
via marjoja pidetään käyttökelpoi ina ko
liikkiin ja ripuliin . 

Mu ta eljan lehdiJiä (Sambuci folium) 
lääkitään ummetu ta, peräpukanlia, e i-
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pöhöä, haavoja, ormi- ja muita tu lehduk-
ia sekä ulkoise ti hermo tunutta päänsär

kyä (Grieve 1981 , Rocher 1981 Huovinen 
& Kanerva 1982). Kui at lehdet tehoavat 
ripuliin (Rocher 1981). Lehdi tä on tehty 
oidetta (Sambuci unguentum viride),jolla 

on lääkitty ruhjeita, nyrjähdyksiä kylmän
kyhmyjäja haavoja (Grieve 1981 ). Lehdil
lä on pehmentävääja viilentävää vaikutu -
ta. 

Mu ta eljan kuorella on myös hoidettu 
ummetusta ja li ätty irt anerity tä esim. 
vesipöhö ä· ummetuk een itä on käytet
ty jo Hippokrateen ajoi ta a ti (Grieve 
1981 ). Kehutaan illä parannetunjopa epi
lep iaa. Huo inen ja Kaner a ( 1982) ei ät 
uo ittele lehtien ja kuoren i äistä käyt

töä Rocherin (1981) mukaan lehdet ovat 
kuorta turvallisempia. e o at maultaan 
vastenmieli empiä kuin kuori. E im. ruo
ansulatus ai ojen yhteyde ä kuori voi 

ahvoina annok ina aiheuttaa vakavia i
uvaikutuk ia. 

Mu taseljan kuori kerätään yksyllä 
nuori ta pui ta. Se on para ta kuivata au
ringonpai tee a (Grie e 1981 ). Maku on 
aluk i makea itten hieman kitkerä ja äl
löttä ä; hajua iinä ei ole. Kuore sa on 
mm. ibumiinihappoa ja haihtu aa öljyä. 
Lehtiä on kerätty aamui in hy äiJä äällä. 
Lehdi sä on ambukiinialkaloidia ulosta
vaa hartsiaja ambunigriiniglyko idia. 

Pohjoi amerikkalainen kanadanselja 
(Sambucus canadensis) on hy in hallanar
ka mutta Suome akin viljeltyjen pen ai
den i oja kukintoja oi i hyödyntää (Rau
ta aara & Knuuttila 19 1). Sekä kanadan-
elja että mu taselja kuulu at Yhdy aito

jen iralli een farmakopeaan. Kanadan el
jan tuore juuri on erittäin myrkyllinen. 
Juuren yönli een on kuollut lap ia lyhyen 
ajan kuluttua en ömi e tä (Lewi & 
Elvin-Le i 1977 Grieve 1981 ). Lehdet 
i ältä ät aani etyä (Duke 1986). 

Kanadan eljan kukkia Ii ätään lei on
nai iin ekoitetaan jauhoihin ja alnli te
taan iinik i tai teek i (Duke 1986). iitä 
kä t tään ruoan ulatu ai oihin, umme
tuk een. ilu rumi en ja irt an erity tä 



SORBIFOLIA 25{3) 1994 

Ii äämään. Sen lehdistä ja kukista tehdään 
haavoja parantavaa keitettä ja alvaa 
(Millspaugh 1974); lehtisilmuista on tehty 
y känlääkettä. Kasvin marjat eivät tuo
reena ole erity i en hyviä, mutta maku pa
ranee kuivattae a. ustä tehdään juomaa, 
hyytelöä, viiniä ja likööriä. Marjoja pide
tään hunajan kanssa tehokkaana yskänsii 
rappina. Me kwaki-intiaanit ovat käyttä
neet niitä synnyty tä helpottamaan (Duke 
1986). Marjat tunnetaan myös kihdin , risa
taudinja syfi liksen lääkkeenä (Mill paugh 
1974). Nuoria versoja voidaan syödä kei
tettynä par an tapaan; vanhempia vihreitä 
osia pidetään myrkylli sinä. Sisäkuoresta 
tehdään voidetta, ja sekin on ulostavaa. 

Duke ( 1986) luettelee kanadanseljan 
vaikutu -ja käyttötapoja kan an ke kuu
de a. Sen anotaan olevan ulostava, ilma
vaivoja poistava, puhdistava, d iureettinen, 
virki stävä, rauhoittava ja huumaava,ja itä 
on käytetty ihovaivoihin , murtumiin , palo
vammoihin , psoriasikseen, turpoamiin , 
a tmaan, keuhkoputkentulehduk een i
lustumi een, kuumee een, kurkkukipuun 
hamma ärkyyn, pään ärkyyn, hermo är
kyihin yöpään, vesipöhöön, kihtiin reu
mati miin , ja jopa epilep iaan ja syfi lik
seen. Homeopati as a mu ta eljalla lääki
tään yskää, astmaa, koliikkia, pahoinvoin
tia ja akuuttia munuai tulehdu ta (Boe
ricke 1988). 

Koiranheisi 

Koiranheinä (Viburnum opulus) on aikoi
naan käytetty punontatöi ä, mi tä uvun 
nimikin on johdettu ("viere' = punoa). 
Kori teena iljell ään pallerokukintoi ta 
lumipalloheinä (f. roseum). Ka vin mar
j a t ovat kyp inä kirkkaan punaisia ja nii ä 
on yk i iemen. Marjoi sa on koko ka vis-
a tavatta aa myrkylli tä vibumiiniglyko
idia, aponiinia, parkkiaineita, hartsia, 

i o aleriaanahappoa, karva aineita K- i
tamiiniaja run aa ti C-vitamiinia (Huovi
nen & Kaner a 1982, Stuart 1984, Lehto
nen 1987). Samoja aineita on myö muu-
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alla kasvissa. Lehdet ja kuori ovat vähem
män myrkylli iä kuin marjat. 

Itä-Euroopan mai a koiranheiden mar
joja keitetään hilloik i ja mehuiksi. Suo
me akin on marjoja yy talvisin sekoitet
tu puuro- ja leipäjauhoihin (Rautavaara 
1976, Rautavaara & Knuutti Ia 1981 , Leh
tonen 1987). Tätä ei enää nykypäivänä 
suositella myrkytysvaaran vuoksi. Mar
joista on myös tehty etikkaa ja palovunaa. 
Saattaa olla, että pakkanen vie koiranhei
den marjoista myrkyllisyyden samalla, 
kun makukin paranee (Rautavaara 1976, 
1980, Rauta aara & Knuuttil a 1981). 
Tanskassa tehtyjen tutkimu ten mukaan 
marjat oli i at yötäv iä (Rautavaara 
1976). Hinneri ym. ( 1986) eivät pidä mar
joja myrkyUi inä. (Amerikanheittä (Vibur
num opulus ub p. trilobum eli V. ameri
canum), joka tunnetaan myö "pensa kar
palona ', iljellään marjakasvina (Rauta
vaara & Knuuttila 1981 , Huovinen & Ka
nerva 1982 Stuart 1984)). Rohdoksi koi
ranheinä on käytetty Euroopa a harvoin. 
1800-lu ulla ka vi oli ylei e ti käytössä 
Pohjoi -Amerika a (Stuart 1984). Koi
ranhei i kuuluu yhä Venäjän, Romanian ja 
Puolan kan alli iin farrnakopeoi hin. Mar
joja on käytetty myö värjäyk een (Stuart 
1984). 

Tuoreiden marjojen ja lehtien isältämä 
aleriaanahappo oi aiheuttaa vakavan jo

pa kuolemaan johtavan vat a-ja uolisto
tulehduk en (Huo inen & Kanerva 1982, 

tuart 1984 Lehtonen 1987). Li äk i mar
jat oi at aiheuttaa erivirtsai uutta ja ok

ien kuori oimaka ta paikalli ta är ytystä 
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(ks. myös Rautavaara & Knuuttila 1981). 
Venäjän Karjalassa Lehtosen (1987) ke
räämien tietojen mukaan marjoja käyte
tään lasten kouristuskohtauksiin ja hyste
riaan, yskään, vilustumisiin, hengenahdis
tukseen, sklerooseihin, mahalaukun tau
teihin ja rohtumiin. Tuoreet marjat huna
jan tai sokerin kera käyvät Venäjän Karja
lassa verenpaine-, sydän-, munuais- ja vat
satauteihin (ks. myös Rautavaara & 
Knuuttila 1981) ja tuoremehu kasvojen 
märkänäppylöiden hoitoon. Kasvia pide
tään virtsan eritystä edistävänåja sitä käy
tetään synnytyksissäja keskenmenojen eh
käisyssä. Sikäläisessä lääketieteessä käy
tetään yhä kaikkia kasvin osia verenvuo
doi a, koska ka via pidetään verenvuoto
ja py äyttävänä. Valko-Venäjällä kansa 
lääkitsee kukkauutteella yskää ja muita 
hengitystievaivoja ja ihotuberkuloosia 
(Rautavaara & Knuuttila 1981 ). Marjoja 
on pidetty myös keripukkia va tustavina 
(Grieve 1981). 

Koiranheiden kuoreUa on ennen lääkit
ty kouristuksia,ja se on myös supistavaaja 
rauhoittavaa (Grieve 1981 , Huovinen & 
Kanerva 1982, Stuart 1984). Yhdysval
loissa kuori tunnetaan nimellä "Cramp 
bark" eli kramppeja ja kouristuk ia paran
tava kuori (Rautavaara 1980, Grieve 
1981). Aiemmin kasvi kuului Yhdysval
tain farmakopeaan. Kuoren nesteuutetta, 
keitettä ja tinktuuraa on käytetty myös 
astmakouristuksiin, hysteriaan, hermo ta
häiriöihin, heikkomieli yyteen, jäykkä
kouri tukseen, ydämentykytykseen, y
dänsairauksiin ja reumatismiin. Kiinassa 
koiranheiden lehtiä ja marjoja on käytetty 
ok etu - ja ulo tusaineena (Huovinen & 
Kanerva 1984). 

Ka vin i ältämällä viburniinilla on rau
hoittava vaikutu kohtuun minkä vuoksi 
itä on e imerkik i Keski-Euroopa sa ja 

entise sä Neuvo toliitossa käytetty uhkaa
vaan keskenmenoon ja vaikeisiin kuukau
ti iin (Rautavaara 1976, 1980, Rauta aara 
& Knuuttila 1981 , Stuart 1984 ). Homeapa
tia käyttää kasvia pään ärkyyn, pahoin
vointiin, kohtukouristuksiin, aikaises a 
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vaiheessa uhkaavun keskenmenoihin ja 
epäsäännölli iin ja kivuliai iin kuukauti
iin (Boericke 1988). 

Suome a erittäin harvoin kori teena 
viljeliyllä pohjoi amerikkalai elia Vibur
num prunifoliumilla on amantapaiset lää
kevaikutukset kuin koiranheidellä. Rohto
na käytetään juurten kuorta (Viburni pru
nifolii cortex), joka on lääkeluettelon roh
do (Schantz & Hiltunen 1988). Marjat 
ovat koiranheiden marjoja makeampia, 
mutta tuoreena myrkyllisiä. Pohjoi -Ame
rikas a ka via käytetään yhä kan an ke -
kuudessa amoin kuin V. nudumia ja V. 
rufidulumia, joi ta jälkimmäinen kuuluu 
Meksikon farmakopeaan (Stuart 1984). 

Viburnum prunifolium i ältää parkkiai
neita, i o aleriaanahappoa iburniinia 
hart ia ja kumariinijohdannai i ta kopo
letiinia ja e kuletiinia (Stuart 1984, Braun 
& Frohne 1987). Kas illa on rauhoittavaa 
ja kouri tuk ia laukai evaa aikutu ta, ja 

itä käytetäänkin uhkaavi a ke kenme
noi aja vaikei a kuukauti i a e imer
kik i ybde ä kamomillan ja mintun kera, 
vah i ta ana teenäja astma a. Terapeut
ti ina annok ina ka illa ei pitäi i oll a i-

uvaikutuksia (Braun & Frohne 19 7). 

Vanamo 

anamolla (Linnaea borea/i ) ei ole paljoa 
rohdo käyttöä. Ka ia on kut uttu ' jänne
heinäk i'. ko ka itä kiedottiin enähtä-
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neen ranteen tai nilkan ympäri lle (Rauta
vaara 1980). Murskatulla kasvilla on hau
dottu jännetuppitulehdusta ranteessa. 
Lönnrotin (1860) mukaan vanamon käyt
tökohteina ovat olleet luiden kolotus, jä
sentaudit, pöhötys ja "juoksiainen", johon 
vanamo sopi teenä tai maitohauteena. 
Ruotsissa vanamon kansanomaiset nimet 
kihtiruoho, luusärkyruoho, kuivasärky
ruoho ja kiertoruoho kertovat kasvin käyt
tötavoista. Suomesta tunnetaan myös ni
met luuvaloruoho, ramparuoho ja tyräruo
ho (Jonsson & Jonsson 1980). 

Kuusamat 

Grieven (1981) arvion mukaan noin tu i
naa kuu amalajia on käytetty rohtona. 

Lehtokuusaman (Lonicera xylosteum) 
marjat ovat tummanpunai et ja i ältä
män ä k ylosteiinin vuoksi myrkylli et 
(Rauta aara & Knuuttila 1981 ). Myrkky 
vaikuttaaruoansulatu kanavaanjake ku
hermo toon aiheuttaen pahoinvointia ve
ri tä ripulia, erentungo ta päähän, kouri -
tuk ia, ydämen toiminnan epäsäännölli-
yyttä ja kiihtymistä, tajuttomuuttaja jopa 

kuoleman (Lehtonen 1987). Venäläi et 
ovat tehneet marjoista öljyä jota on käy
tetty ummetuk e a, reumaatti i a kivui -

141 

sa ja kasvannaisissa (Grieve 1981 ). Ho
meopatiassa lehtokuusamalla lääkitään 
vapinaa, kouristuksia ja raajojen ja pään 
halvaantumista (Boericke 1988). 

Ruotsinköynnöskuusaman (Lonicera 
periclymenum) marjoja käytettiin ennen 
moniin vaivoihin, mutta nykyään niitä 
suositellaan vain ulkoiseen käyttöön ihon 
hoidossa (Stuart 1984 ). Ruotsinköynnös
kuusaman käyttö on ollut paljolti samaa 
kuintuoksuköynnöskuusaman(L.caprifa
lium). Sen varsia on käytetty punakoisen 
korvikkeena tai väärennöksenä (Grieve 
1981 ). 

Ruotsinköynnöskuusaman lehdet ja 
kukat ovat antiseptisiä ja hien ja virtsan 
eritystä li sääviä, ulostavia, ysköksiä pois
tavia ja hieman limakaivoja supistavia 
(Grieve 1981 , Huovinen & Kanerva 1982, 
Stuart 1984). Lehtikeitteellä on hoidettu 
maksan ja peman sairauksia ja kukkakeit
teellä hermostunutta päänsärkyä, kouris
tuk ia, hermostolli sta astmaa, hengitysvai
keuk ia, keuhkojen ja pernan airauksia, 
ruoansulatu kanavan kipuja, väsymystä ja 
ulkoi esti haa oja. 

Kasvin kukat ja marjat ovat kuitenkin 
myrkylli iä. Myrkyn kemiallinen koo tu
mu on ielä tuntematon (Huovinen & 
Kanerva 1982). Stuartin (1984) mukaan 
nii ä on ali yylihappoa, amorfi ta glyko
sidia okeriaja Ii maa. Marjoi ta voi saada 
vatsa- tai uoli totu1ehduksen, ne voivat 
aiheuttaa oksentelua, ripulia janoa, väsy
mystä, ehkä kouri tuksiaja pulssin ja hen
gityksen kiihtymi tä (Rautavaara & 
Knuuttila 1981 Huovinen & Kanerva 
1982). 

Tuok uköynnö kuu ama a on erittäin 
voimakas tuok u. Rohdok i on käytetty 
kukki aa kasvia, joka on virt anerity tä 
Ii ää ä, anti eptinen oksettavaja y köksiä 
poi tava (Stuart 1984). Grieven (1981) 
mukaan nimenomaan ka vin siemenet 
o at diureetti ia. Kasvia pidetään myö 
ihoaja limakal oja irki tävänäja haavoja 
hoita ana. Stuart luettelee ka vin isältä-

än amoja aineita kuin ruot inköynnö -
kuu ama. 



142 

Kirjallisuutta 

Boericke, W. 1988: Pocket manual ofhomoeopathic 
Materia Medica comprising the characteristic and 
guiding symptoms of all remedies. - 114 1 . 

ew Delhi. 9. paino . 
Braun, f:i. & Frohne, D. 1987: Heilpflanzen-Lexicon 

fur Artze und Apotheker. Anwendungen, Wir
kung und Toxikologie. - 315 s. Stuttgan, New 
York. 

Duke, J. A. 1986: A handbook of medicinai plants.-
677 s. Florida. 

Grieve, M. 198 1: A modern herbal. 1, n. - 902 s. 
ew York. 

Hinneri , S., Hämet-Ahti , L. , Kurtto, A. & Vuokko, S. 
1986: Maarian heinä, mesimarja ja timotei, Suo
men luonnonvaraisia kasveja.- 350 s. Helsinki. 

Huovinen, M.-L. & Kanerva, K. (toim.) 1982: Suo
men terveyskasvi t. - 464 s. Vali tut palat. Helsin
ki . 

Ja nsson, S. & Ja n son, S. 1980: Yrttikirja. - 255 . 
Helsingborg. 

Kresånek, J. 1990: Lääkekasveja.-222 . Jyväsky lä, 
Helsinki. 

Lehtonen, U. 1987: Ullan yrtit. Luonnon hyötykasvi
en keruu- j a käyttöopas . - 246 s. Porvoo, Helsin
ki , Juva. 

Lewis, W. H. & Elvin-Lewis, M. P. F. 1977: Medical 
botany, plants affecting man 's health. - 515 

ew York, Lontoo, Sydney, Toronto. 

SORBIFOLIA 25{3) 1994 

Lönnrot, E. 1860: Flora Fennica, Suomen ka vi to. 
- 367 s. Hei inki . 

Miller, A. G. & Morris, M. 1988: Plants of Dhofar, 
the outhern region of Oman. Traditional , econ
omic and medicinal plant . - 36 1 . Edinburgh. 

Mill paugh, C. F. 1974: American medicinal plants. 
-806 . ew York. 

Podlech, D. 1989: Lääkekasvit. - 254 s. Mtinchen. 
Ranta, A. 1987: Luontaiskosmetiikka. - Teoksessa: 

ABC. Terveenelämän alai uudet. 2:7 10-727. 
Rautavaara, T. 1976: Mihin kasvimme kelpaavat. 

Ruokaa. ryytiä ja rohtoa luonnosta. - 230 . 
Porvoo, Hei ink.i Juva. 

Rautavaara. T. 1980: Miten luonto parantaa. - 286 
s. Porvoo. 

Rautavaara, T. 19 2: Terveysteetä luonnonkasve i ta. 
- 196 s. Porvoo, Hei ink.i, Juva. 

Rautavaara, T. & Knuuttila, P. 198 1: Mihin marjam
me kelpaavat. - 19 . Porvoo, Hei ink.i , Juva. 

Rocher. Y. 1981 : 100 kasvia, tuhat käyttöä.-279 s., 
3 1 kuvaa. 

Schantz, M. von & Hiltunen, R. 1988: Farmakogno
sia. Rohdokset, luontai tuoneet ja mau teet. Ylei
nen o a. - 308 . Hei inki . 

Stuan, M. (toim.) 1984: Kauneutta ja terveyttä luon
nonyrteistä. - 303 . Italia. 

Thursovä, L. 1977: Häl oväxter. Kännetecken, od
ling. an ändning. - 266 s. Malmö. 

* Illat pimenevät mutta * 
dendrologien juhlat jatkuvat ... 

* 19.11-20.11.1994 

Kasvimaantieteellinen viikonloppu Moision kartanossa Elimäellä. 
Kuvaesityksiä idästä ja lännestä. 

Ajatustenvaihtoa, keskustelua, viihtyisää yhdessäoloa. 
Mukana dioineen mm. Max., Leena, Pentti, Peter, Timo, Jouni, Jukka 

* 
* 

ja monia muita. 

Osallistumismaksu 250 mk 
Yöpyminen ja ruokailut 300 mk 

Järjestelyistä vastaa 
ARBORETUM MUSTILA 

47200 ELIMÄKI 
puh. 951-76 678, fax 951-377 7600 

llmoittautumiset 11. 11. 1994 mennessä. 

* 

Varmista ajoissa mukanaolosi, tilaa on rajoitetusti! 

* 
* 
* 



Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet r.y. 

Puheenjohtaja, ordförande: Maisema-arkkitehti Anne Mäkynen , Museokatu 31 A 
2, 00100 Helsinki, puh . 90-839 2988 (työ) , 90-490 113 (koti) , fax 90-839 3458. 

Hallituksen jäsenet, medlemmar i styrelsen: Aulikki Alanen , Reijo Hahkala, 
Sirkka Juhanoja, Aulikki Kauppila (varapuheenjohtaja, viceordförande), Heikki 
Kiuru, Martti Koponen, Juha Prittinen , Ka ija Rantala, Terhi Ryttäri , Risto Savolai
nen , Satu Tegel , Peter Tigers tedt. 

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

Sihteeri, sekreterare: Sirkka Juhanoja, MTTK, Puutarhatuotannon tutkimuslaitos , 
Toivonlinnantie 518, 21500 Piikkiö , puh . 921-727 806 . 

Varainhoitaja, skattmästare : Terhi Ryttäri, Lamppulasinkuja 3, 02780 Espoo, 
puh . 90-695 1727. 

Kirjastonhoitaja , bibliotekare: Pentti Alanko , Kasvimuseo, Luonnontieteellinen 
keskusmuseo , PL 7, 00014 Helsing in yl iopisto . 

Jäsenyys, medlemskap: Jäseneksi haluavan tulee ottaa yhteys seuran sihteeriin 
tai muuhun hallituksen jäseneen . 

Jäsenmaksut, medlemsavgifter: Vuosijäsenmaksu 80 mk, opiskelijat 50 mk, 
ainaisjäsenmaksu 850 mk, yhteisöjäsenmaksu 850 mk seuran postisiirtotilille 
800019-419921 . Arsavgift 80 mk, studerande 50 mk, ständigt medlemskap 850 
mk, sammansluttning 850 mk på sällskapets postgirokanto 800019-419921 . 

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 , fax 973-151 4567 . 

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

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

Lounais-Suomen kerho: Ylipuutarhuri Arno Kasvi ja LuK Mauno Yl i-Pietilä , Turun 
yliopiston kasvitieteellinen puutarha , Ru issalo 25 , 20100 Turku , puh . 921-258 
9217. 

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 , Oulun yliopiston kasvimuseo , 90570 Oulu, puh . 981-5531550 , fax 981-553 
1584. 



Helsingin yliopisto 
Metsäkirjasto 
Unioninkatu 40 B 
00170 HELSINKI 

Sorbifolia 3/1994 
Sisällys - Innehåll - Contents 

00100/2195 

Stenroos, S.: Tasmanian ka vitieteellinen puutarha 
(The Royal Tasmanian Botanical Gardens) ..................... ..... ................................ 99 

Stenroos, S.: Karhunvatukat ja niiden viljely (Blackberries and their cultivation) .. l04 

Konttinen, K.: Havaintoja ulkomaisten havupuiden siementen itävyydestä 
(Observations on the gennination o.fforeign conifers in Finland) ...... ............... 109 

Pohjonen, V.: Biomassapajun vi1jelyllä on pitkät perinteet 
(Biomass willowforestty has Iong traditimzs in Finland and Sweden) .............. 113 

Mikkola, L.: ltä-Usambaran metsät (Theforests of East Usambara) ........ ................ 119 

Hokkanen, H., Lehmushovi, A. & Hiirsalmi, H.: Mustikan ja puolukan risteymän 
Porin kasvupaikka laajentunut (The growing area of a bilberry and 
lingonberry lzybrid (Vacciniwn x intermedium) at Pori has expanded) ....... ...... 127 

Piippo, S.: Puuvartisia rohdosk:1sveja. 6. Koisot, seljat, hcidet, vanamo ja 
kuusamat (Woody medicinai plant.s. 6. Nightshades, elders, guelder rose, 
nvinflower and honeysuck/es) ................. ............................................................. 134 

25-vuotisjuhla Oulussa ......................................................................................... ...... 108 

Orapihlajakurs. i ........ .................................................................................................. 112 

Syyskokous ja 25-vuotispikkujoulu ....... ................................................... ................. 133 

Kasvimaantieteellinen viikonloppu Moision kartanossa Elimäellä ................... ...... .. 142 

lllllllllllllll lll~l~li[!~lli~~~~lll lllll llllllll 
116 006 0439 



~on1RTT l 4/1994 Q)) ~Jl""" Vol.25 

·-

IWQiiT II A DEND OLO lA EURA-ll" ~ 1 ~ DEND OLOGI ÄLL T r.y. 



Sorbifolia 25. vuosikerta 4/1994 ISSN 0359-3568 

(1970-1981 Dendrologian Seuran Tiedotuksia- Dendrologiska Sällskapets 
Notiser- Bulletin of the Finnish Dendrolog ical Society) 

Julkaisija, utgivare: Dendrologian Seura- Dendrologiska Sällskapet r.y. 

Toimitus, redaktion: Mikko Piirainen (vastaava , ansvarande), puh. 90-191 8638 , 
Pentti Alanko, puh. 90-557 263 (koti), Leena Helynranta (toimitussihteeri, redak
tionssekreterare), puh. 90-191 8635 (työ) , 90-349 4845 (koti) . 
Telefax 90-191 8656. 

Toimituksen osoite, redaktionens address: Kasvimuseo, Luonnontieteellinen 
keskusmuseo, PL 7, 00014 Helsingin yliopisto. 

Tilaukset, prenumerationer: Terh i Ryttäri, Lamppu lasinkuja 3 , 02780 Espoo. 

Osoitteenmuutokset kirjallisina, skriftliga addressändringar: Aulikki Kauppila, 
Kuusitie 13 A 51 , 00270 Helsinki . 

Ilmoitukset, annonsavgifter: 1/1 s. 1 000 mk, 1/2 s. 600 mk. Pekka Markkula, 
puh . 90-579 343 (työ), 90- 563 0277 (koti). 

Tilausmaksut, prenumerationsavgifter: Leht i ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Se 
jaetaan seuran jäsenille jäsenmaksua vastaan. Muille tilausmaksu on 80 mk. 
Utkommer 4 gånger om året. Sällskapets medlemmar får tidskriften för medlems
avgiften . För utomstående är avgiften 80 mk per år. 

Toimituskunta, redaktionskommitte : Aune Koponen , Tapio Lindholm , Jouni 
Mikola, Risto Murto, Jaakko Nurmi. English texts revised by Peter Joy. 

Painos, upplaga: 2 000 kpl/st. 

Painatus, tryckort: Vammalan kirjapaino. 

Seuran muita julkaisuja voi tilata osoitteesta, sällskapets andra publikationer 
beställes hos: Martti Koponen, Jyrängöntie 2, 00550 Helsinki. 

Kansikuva: Tämä Sorbifolian numero on omistettu Vuoden puulle 1994, kotipihla
jalle (Sorbus aucuparia). Kannen syysasuisen pihlajan on valokuvannut Pentt i 
Alanko . 







SORBIFOLIA 25(4) 1994 149 

Pihlajan (Sorbus) suku 

Leena Hämet-Ahti 

Hämet-Ahti , L. 1994: Pihlajan (Sorbus) suku . (The genus Sorbus.) -SorbifoLia 25(4): 
149- 153. 

A short review is given of the classification and disnibution of the genus Sorbus, 
including its intergeneric hybrids with some closely related genera. 

Leena Hämer-Ahti, Kotitorpantie 2 E, 00690 Helsinki. 

Pihlajat (Sorbus) ovat osa suurta, yli 100 
sukua sisältävää ruusukasvien heimoa 
(Rosaceae) . Sen viidestä (tai neljästä) ala
heimosta Maloideae sisältää pihlajien li
säksi tuornipihlajat (Amelanchier), ruusu
kvittenit ( Chaenomeles), tuhkamarjat (Co
toneaster), orapihlajat (Crataegus), kvit
tenit ( Cydonia), japaninrnispelit (Eriobot
rya), mispelit (Mespilum), omenat (Ma
lus), tulimarjat (Pyracantha), päärynät 
(Pyrus) ja muutamia muita sukuja. Ma
loideaen katsotaan kehittyneen Spiraeoi
deae-alaheimoon kuuluneiden kaltaisista 
kasveista. Mm. pensasangervot (Spiraea) 
ja helmipensaat (Exochorda) ovat Spirae
oideae-alaheimoa. 

Maloideae-alaheimossa sukurajat ovat 
mone sa kohdas a epäselviä; osin tähän on 
syynä jo Linnetä edeltäneen ajan käsitys
ten äilyminen nykypäiviin muutami ta ta
loudellise ti tärkei tä uvui ta, kuten ome
ni ta ja päärynöistä. Mutta todellisia tak
sonornisia vaikeuksia sukurajois a on 
myös, e ivätkä pihlajatkaan jää näistä osat
tomik i. Tämän suvun rajoittarnise ta on 
erimieli yyttä: on mm. esitetty, että pihla
jat kuului ivat omenoiden, päärynöiden ja 
aronioiden (A ronia) kanssa samaan su
kuun, jonka tieteellinen nimi on illoin 
Pyrus (e irn. Femald 1950). Myö aroniat 
ja pihlajat ovat joidenkin tutkijoiden mu
kaan amaa ukua; ukunirnenä on tällöin 

Sorbus. Toisaalta Sorbus-suvun sektio 
Micromeles poikkeaa niin paljon muista 
sektioista, että se ehkä ansaitsisi itsenäisen 
suvun arvon. 

Pihlajalajien risteymiä eräiden lähisu
kujen lajien kanssa tunnetaan; niitä on sekä 
luonnossa että viljelyssä syntyneitä. Täl
laisia ovat esimerkiksi : 

x Amelosorbus Rehder 

- x A.jackii Rehder, Amelanchier alni
folia utt.) utt. x Sorbus scopulina 
Greene 
Tätä risteymää kasvaa luontaisena kanta
laj ien seuras a Idahossa ja Oregonissa. 

x Sorbaronia. Schneider, Aronia x Sorbus 
Täs ä hybridi su us a on sekä luonnossa 
että viljely ä yntyneitä Lajeja. 

- x S. alpina (Zabel) Schneider, Aronia 
arbutifolia (L.) Pers. x Sorbus aria (L.) 
Crantz 
Euroopas a viljely sä syntynyt ennen 
vuotta 1809. 

- x S. dippelii (Zabel) Schneider, Aronia 
melmwcarpa (Mjchx) Elliott x Sorbus aria 
Euroopas a iljely ä yntynyt ennen 
vuotta 1870. 
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- x S. fallax (Schneider) Schneider, Aro
nia melanocarpa X Sorbus aucuparia L. 
Euroopassa viljelyssä syntynyt ennen 
vuotta 1878. 

- x S. hybrida (Moench) Schneider, 
Aronia sp. x Sorbus aucuparia 
Tämä taksoni on kuvattu 1785 Kasseli n 
läheltä Saksasta. Risteymään osallistunee
na aroniana on pidetty musta-aroniaa ja 
puna-aroniaa (esim. Clarke 1980, Ano
nyymi 1992), mutta nykytietämyksen va
lossa koristearonia, Aronia x p1 unifolia 
(Marshall) Rehder, tuntuisi edellisiä to
dennäköisemmältä. 

- x S. sorbifolia (Poiret) Schneider, 
Aronia melanocarpa x Sorbus americana 
Marshall 
Kuvattu 1816 Ranskasta. 

x Sorbocotoneaster Pojark. 

- x S. pozdnjakovii Pojark.,Cotoneaster 
niger (Wahlberg) Fries, s.lat. x Sorbus 
aucuparia subsp. sibirica Hedl. 
Löydetty kerran, L 951, Aldan-joen varrel
ta J ak:utia ta. 

x Sorbopyrus Schneider 

- x S. auricularis (Kroop) Schneider, 
Pyrus communis L. x Sorbus aria 
Tätä ri teymää oleva puu on ka vanut 
BoUweilerissa Elsassissa, josta J. Bauhin 
mainitsee sen jo vuonna 1619 (e im. Clar
ke 1980:398). Tätä puuta on Ii ätty pistok
kaistaja sitä on useissa Keski- ja Län i-Eu
roopan arboretumeissa. Sen siemen on itä
vää, mutta jälkeläiset eivät ole emonsa 
kaltaisia. Eräs iemenistä aatu lajike ni
meltään 'Malifolia' on kaupallisessa levi
tyksessä (e im. Clarke 1980, Anonyymi 
1992). 

Pihlajan suku on monimuotoinen ja -laji
neo: kuvattuja lajeja on paljon yli 200. 
Hyväksyttäviä lajinarvoisia yksiköitä Lie-
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nee noin 150; niistä lähe puolet on apo
miktejä ns. pikkulajeja. Toi in anoen o a 
lajeista on diploidejaja uvulli e ti lisään
tyviä, o a polyploideja ja uvuttomasti li-
ääntyviä. Pihlajille ominai ia yhtei iä 

piirteitä ovat kausivibannuu , kierteinen 
lehtiasento, tavallisesti kertotasohuiskilo
kukinto, äteittäinen 5-lukuinen verhiö ja 
teriö sekä pohjushedelmä, jo sa mehevän 
tai kuivan kukkapohjuksen i ällä on 2-5 
ohutkuorista iementä. 

Pihlajien Ie innei yy alue on irkum
polaarinen: e kattaa pohjoi en pallonpuo
li skon boreaali en, temperaatti en ja meri
dienaali en vyöhykkeen lukuunottamatta 
kaikkein mantereisimpia osia eli aro- ja 
aavikkoalueita. Pohjoi immat pihlajat ka -
vavat met änrajalla, eteläi immät Madei
ralla, Pohjoi -Afrikas a ja Male ias a. 
Suurin lajistollinen moninai uu on Hima
lajan - Kiinan alueella. 

On aivan ei ää, että näin laaja-alainen 
ja monimuototuen uku ei ole kovin yhte
näinen ja ejakautuukin alayk ikölksi,joi
ta tava11i e ti pidetään ektiota oisina. 
Luokitusta vaikeuttaa e että muutamien 
uhteelli en ei ärajai ten ektioiden vä

lillä on ri teytyrnistä, johon yhdi tyy kro
mosomi ton kertautumi ta ja tuloksena 
ovat jo aiemmin mainitut apomiktit lajit. 
Tässä miele ä pihlajan uku muistuttaa 
mm. voikukkien ukua (Taraxacum). 

Apomiktit tak: onit Li ääntyvät sieme
ni tä jotka kehittyvät ilman hedelmöity -
tä. Jälkeläi et ovat tietenkin täy in emoyk-
ilön kaJtai ia. Tällai et tak onit o at ta

vallise ti pienialaisia enderniittejä. 0 a ta 
nii tä voidaan tunni taa tai ainakin olettaa 
kantalajit, mutta o a on vielä elvittämättä 
ja voikin jäädä ellai ek i. Aria- ektion 
lajien välillä niitä on toi takymmentä ja 
puolen ataa Aria- ektion ja Sorbus- ekti
on ekäSorbu - ektionja Torminaria- ek
tion lajien muodo tarnina. äitä ri teymä
peräi iä lajeja ei pidä amai taa atunnai-
e ti muodo tuviin ri teyrniin (e im. S. x 

thuringaca (ll e) Fritsh = S. aria x aucu
paria), joiden iemeni tä, jo ne itävät, ei 
kasva emopuun kaJtai ta. 
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Toisinaan eri sektioiden välillä ynty
neet taksonit sijoitetaan Aria-sektioon 
(esim. McAllister 1986), mutta pihlajien 
lajiutumisen erityispiirteet korostuvat el
vemrnin,jos niiden olemas aolo näytetään 
myö sektioiden luokituksessa (esim. 
Kriissmann 1976-78, Clarke 1980). 

Seuraava luokitus on tehty Clarken 
( 1980, 1988) sekä McAIIisterin (1986) jul
kaisujen perusteella. Clarken selvitys pe
rustuu osin William Foxin julkaisematta 
jäänei iin tutkimuksiin. iitä hän teki Sur
rey a, Godalrrungin lähellä Winkworthi -
a ijaitseva sa arboreturrussa, jonne hän 

oli kerännyt hyvin laajan pihlajakokoel
man. Tämä arboretum on nykyään a
tional Trustin omistuksessa. McAIIi ter 
puole taan työskentelee ess Gardensi sa, 
joka on Liverpoolin yliopi ton kasvitie
teellinen puutarha. Tämäkin puutarha on 
tunnettu suuresta pihjalavalikoimastaan. 

Pienistä sektioista on mainittu kaikki 
lajit, isoista vain esimerkkejä; tunnetut 
apomiktit on merkitty kirjaimella a. 

1. Sektio Sorbus: Lehtilapa on päätöpari
nen , hedelmä punainen - keilanpunainen 
tai valkoinen- karrniininpunainen. Tähän 
ektioon kuuluu noin 40-50 lajia. ii stä 

puna- ja kellanpunahedelmäiset ka vavat 
merei is ä ja lievästi kontinentaalisissa 
osissa boreaalista ja temperaatti ta vyöhy
kettä kun taas valko- ja karrruininpunahe
delmäiset ovat Aasian temperaatti sten ja 
meridionaalisten al ueitten lajeja. Sorbus-
ektio on epäyhtenäinen ja alustava ti en 

voi jakaa 8 ryhmään. 

1.1. Aucuparia-ryhmä: Kärkisilmu oi
kea, tumma, kuiva ja tavallisesti valkokar
vainen; teriö valkoinen; hedelmä pehmyt, 
oran inpunainen- punainen, eräillä muo
doilla keltainen. 
S. aucuparia L. , .lat., kotipihlaja - Eu
rooppa manterei ta kaakkoi o aa lukuun
ottamatta, Uralilta Venäjän Kauko-Itään ja 
Mantsuriaan, Iounais-Kiina ekä Madeira. 
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S. scalaris Koehne - Lounais-Kiina 
(Sichuan). 
S. esserteauiana Koehne- Lounais-Kii
na (Sichuan). 

1.2. Commixta-ryhmä: Kärkisilmu on 
kartiomainen, tahmea ja tavallisesti rus
keakarvainen; teriö valkoinen; hedelmä 
punainen- oranssinpunainen. 
S. commixta Koehne, s.lat., japaninpihla
ja - Japani, Korea ja Kiina. 
S. rando.iensis (Hayata) Koidz.- Taiwan. 
S. americana Mar h., amerikanpihlaja 
-Itäinen Pohjoi -Amerikka ja Grönlanti. 
S. decora (Sarg.) Schneider - Itäinen 
Pohjoi -Amerikka. 
S. cascadensis G. . Jones - Läntinen 
Pohjois-Amerikka.- a 
S. scopulina Greene- Läntinen Pohjois
Amerikka. - a 
S. wilsoniana Schneider- Keski-Kiina. 
S. sargentiana Koehne- Lounais-Kiina 
(Sichuan) 

1.3. Sambucifolia-ryhmä: Aucuparia-
ektion valkoteriöi iä ja punahedelmäisiä 

lajeja, jotka eivät kuulu edellisiin ryhmiin, 
mutta joiden ke kinäinen yhteenkuulu
vuuskin on vielä selvittämättä. 
S. sambucifolia (Cham. & Schlecht.) Roe
mer- Japani, Venäjän Kauko-Itä ja Itä
MantSuria. 
S. sitchensis Roemer- Läntinen Pohjois
Amerikka. - a 
S. tianshanica Rupr.- Keski-Aasia 

1.4. lnsigni -ryhmä: Lehdykät i oja, jopa 
10-15 cm pitkiä, teriö valkoinen, hedelmä 
karrniininpunainen tai kellanvalkoinen. 
S. insignis (Hooker fil.) Hedl. - Itä-Hi
malaja. 
S. Ghose' - ln igni -ryhmään kuuluva, 
Intiasta Eurooppaan aatu kanta, jonka 
luontainen alkuperä on tuntematon. 
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1.5. Vilmorinil-ryhmä: Teriö valkoinen, 
hedelmä aluksi karmiininpunainen mutta 
täysin kypsänä melkein valkoinen. 
S. vilmorinii Schneider- Lounais-Kiina 
(Yunnan).- a 
S. rehderiana Koehne- Lounais-Kiina 
(Sichuan). 
S. pogonopetala Koehne- Lounais-Kii
na.-a. 

1.6. Koehneana-ryhmä: Heterogeeninen 
ryhmä. Vilmorinii-ryhmän lajeja muistut
tavia mutta valkohedelmäisiä, joillakin te
riö on punainen tai punalaikkuinen. Euroo
passa on viljelyssä myös vielä kuvaamat
tomista lajeista mm. Harry Smithin ja Roy 
Lancasterin Kiinasta keräämiä tähän ryh
mään kuuluvia kantoja. 
S. koehneana Schneider, helmipihlaja
Länsi-Kiina. 
S. prattii Koehne- Länsi-Kiina. 
S. cashmiriana Hedl.- Länsi-Himalaja. 
-a 
S. microphylla Wenzig- Himalaja. 

1.7. Hupehensis-ryhmä: Teriö valkoinen, 
hedelmä pieni, kova, valkoinen tai karmii
ninpunalaikkuinen. 
S. hupehensis Schneider- Lounais-Kii
na.-a 
S. discolor (Maxim.) Maxim. -Pohjois
Kiina. 
S.fo"estii McAllister & Gillham- Lou
nais-Kiina (Yunnan).- a 

1.8. Reducta-ryhmä: Maarönsyllisiä var
puja; teriö valkoinen, hedelmä karmiinin
punainen tai valkoinen karmiininpunaisin 
laikuin. 
S. reducta Diels- Lounais-Kiina (Yun
nan). 
S. poteriifolia Hand.-Mazz. - Lounais
Kiinaja pohjois-Myanmar. 

2. Sektio Cormus: Lehtilapa päätöpari
nen; teriö valkoinen, hedelmä suuri, jopa 4 
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cm leveä, vihreä - ruskehtava, paistepuo
lelta punainen. Yksilajineo sektio. 
S. domestica L. -Kaakkois-Eurooppa. 

3. Sektio Aria: Lehtilapa ehyt, hammas
tai hyvin matalaan liuskalaitainen, usein 
alapinnalta valko- tai harmaakarvainen. 
Teriö valkoinen, hedelmä punainen, rus
kea tai kellertävä. Sektion lajeja lienee 
runsaat 20, niitä kasvaa Himalajalta ja 
Keski-Aasiasta Pohjois-Afrikkaan, länti
simpään Eurooppaanja Etelä-Skandinavi
aan ulottuvalla alueella. 
S. aria (L.) Crantz, saksanpihlaja- Kes
ki- ja Etelä-Eurooppa. 
S. graeca (Spach) Kotschy - Kaakkois
ja itäinen Keski-Eurooppa.- a 
S. rupicola (Syme) Hedl., valkopihlaja
Brittein saaret, Etelä-Norja ja -Ruotsi, Vi
ro (Saarenmaa). - a 
S. umbellata (Desf.) Fritsch- Kaakkois
Eurooppa. 
S. austriaca (G. Beck) Hedl. , itävallan
pihlaja- Itä-Alpit, Karpaatit ja Balkanin 
vuoristot. 
S. cuspidata (Spach) Hedl. - Hirnala ja
pohjois-Myanmar. 
S. lanata (Hayata) Koidz. -Taiwan. 
S. megalocarpa Rehder- Lounais-Kiina 
(Sichuan). 
S. pallescens Rehder - Kiina. 
S. thibetica (Cardot) Hand.-Mazz. - Lou
nais-Kiina (Yunnan)- Keski-Bhutan. 

4. SektioLobatae: Kuten sektioAria, mut
ta lehtilavan tyviosa syväliu kainen. Muu
tamia Anatoliassa, Kaukasuk ella, Arme
niassa, pohjois-Iranissa ja Turke tanis a 
kasvavia lajeja jotka liene ät risteymäpe
räisiä (Clarke 1988). 
S. armeniaca Hedl. - Armenia. 
S. turkestanica (Franchet) Hedl. - Tur
kestan 

5. Sektio Chmamaemespilus: Lehtilapa 
liuskainen; teriö punainen hedelmä hela
kanpunainen. Yksilajineo ektio. 
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S. chamaemespilus (L.) Crantz - Keski
Euroopan vuoristot. 

6. Sektio Torminaria: Lehtilapa Iiu kai
nen; tetiö valkoinen, hedelmä ruskehtava. 
Yksilajinen ektio. 
S. torminalis (L.) Crantz, etelänpihlaja 
Keski- ja Etelä-Eurooppa. 

7. SektioMicromeles: Lehtilapa yksinker
tainen, hammaslaitainen; kukinto usein 
kartiomainen kertohuiskilo, teriö valkoi
nen , hedelmä vi hertävä, valkoinen, ruskea 
tai punainen. oin 10 lajia. 
S. alnifolia (Sieb. & Zucc.) C. Koch, laa
vapihlaja - Japani 
S. folgneri (Schneider) Rehder- Keski
ja Lounai -Kiina. 
S. meliosmifolia Rehder- Lounai -Kiina 
(Länsi-Sichuan). 

8. Sektio Aria 1 sektio Sorbus. Tähän 
kuu luu u ei ta apomiktisia pikku lajeja, joi
den oletetaan syntyneen S. aucuparian ja 
Aria- ektion lajien väl i en risteytymi en 
tulok ena. Suomenpihlaja ja ruotsi npihlaja 
ovat tällai sia; niiden syntyä ovat selosta
neet mm. Raatikainen (1960) ja Jalas 
(1965). Warburg & Kårpåti (1968) luette
levat näiden ohel la toi takymmentä muuta 
tak onia Euroopasta. 
S. hybrida L. , suomenpihlaja -Etelä-ja 
Länsi-Fenno kandia, Bornholm.- a 
S. intermedia (Ehrh. ) Per ., ruot inpihla
ja - Itämeren ympäristö - a 
S. lancifolia Hedl. - orja. - a 
S. mougeotii oyer-Wil lemet & Gordon, 
pyreneittenpihlaja - Alpit, Pyreneet.
a 
S. pseudofennica E.F. Warburg - Brit
tein aaret- a 
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9. SektioAria 1 sektio Torminaria . Tähän 
kuuluvia lajeja mainitaan Euroopasta noin 
40 (Warburg & Kårpati 1968). 
S. borosiana Kårpati- Unkari. - a 
S. franconica Bomm. ex Oiill. - Saksa. 
-a 
S. paxinna Jav.- Romania.- a 

Ri teytyminen on ol lut merkittävä uutta 
luova voima Sorbus- uvussa. Sitä tapah
tuu yhä, ja kaikis a puukokoelmissajoissa 
ka vatetaan eri pihlajalajeja lähekkäin on 
otetta a ri teytymi en mahdollisuus huo-
mioon. 

uoden puun uku on monimuotoinen, 
mone a miele ä mielenkiinto inen ja 
haa tava ja puutteellise ti tutkittu , sii s to
della euramme juhlavuoden arvoinen. 

Kiitän Pemti Alankoa ja Teuvo Ahtia saamastani 
avu ta. 
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Kotipihlajan (Sorbus aucuparia) 
taksonomiaa 

PenttiAlanko 

Alanko, P. 1994: Kotipihlajan (Sorbus aucuparia) taksonomiaa (Taxonomic remarks 
on rowan (Sorbus aucuparia).- Sorbifolia 25(4): 154---156. 

The taxonomy of rowan (Sorbus aucuparia) is hortly reviewed. In Finland rowan are 
repre ented by two subspecies, subsp. aucuparia and ub p. glabrara, the latter with a 
more northern distribution. Thesouthern subsp.aucuparia i divided into two varieties: 
var. aucuparia, whith a western distribution and var. hereromorpha, whith an ea tern 
distribution in the counu·y. Also forms and culti ars cuJtivated in Finland are 
enumerated. atural forms f. fasrigiara, the new1y de cribed f. flavescenrimarginara 
and f. pendula have been found in Finland, but Finni h origin of these are not in 
cultivation. ln two places a peculiar form ha been found \ ith curly tems, and a 
specimen named ' Pieksämäki ' after the place of origin ha been taken into cu1tivation. 

Penui Alanko, Korsulie 34, 00370 Helsinki. 

Useimmat meistä tuntevat hyvin kotipihla
jan (Sorbus aucuparia), jota nimitämme 
jokapäiväisessä puheessamme pihlajaksi. 
Onhan se yksi niistä luonnonkasveistam
me,joka tavataan koko maa sa meren luo
dailta aina Lapin tuntureille saakka. Pihla
ja kasvaa usein runsaana kaikenlaisissa 
metsissä. Uskomme tuntevamme pihlajan 
niin hyvin, ettemme sen kohdatessamme 
yleensä kiinnitä siihen tarkempaa huo
miota. Pihlajaa kannattaisi silti katsoa tar
kempaan, sillä se on melko monimuotoi
nen kasvi. Tähän monimuotoisuuteen kiin
nitti meillä ensimmäisenä huomiota Bren
ner ( l907),joka selitti kotipihlajasta useita 
muotoja. 

Kotipihlaja on eurooppalainen laji , jon
ka levinneisyy ulottuu Etelä-Euroopa ta 
Pohjois- orjaan ja Islantiin . Kun siihen 
luetaan nykyi in myös "siperianpihlaja" 
alalajina (sub p. sibirica), pihlajan Ie in
neisyy alue ulottuu Tyynelie merelle a ti. 
Kotipihlajan tiedetään kasvavan myös 
Madeiralla ja Pohjois-Afrika sa (Kujala 
1965). Koko Euroopan käsittävän ka vion, 

Flora Europaean mukaan Euroopasta tun
netaan vii i alalajia joi ta Suome a ka -
vaa kak i, nimialalaji kotipihlaja ( ub p. 
aucuparia) ja pohjanpihlaja ( ub p. glab
rata Warburg & Karpati 1968). Pohjan
pihlaja eroaa kotipihlaja ta niukemman 
karvoituk en a melkein kaljujen ver o
jen, ilmujen lehtien ja kukintojen uh
teen. Li äk i en erhiöliu kat ovat pyö
reähköjä ja hedelmä muodoltaan pit.k.'lllai
nen. Kotipihlaja on ei ä ti karvai empi 
sen verhiöliu kat o at Ie eän kolmiomai-
ia ja hedelmä kutakuinkin el ä ti pallo

mainen. Raatikai en (1961) mukaan koti
pihlaja ta on erotetta i a Ii äk i kak i ro
tua, Iän i uomalainen ar. aucuparia ja 
itä uomalainen ar. heteromorpha. ali
tetta a ti nämä kotimai et pihlajamme i
vät ka a meillä ede mi ään ka itieteel
li e ä puutarha a ierekkäin ha ainnoi
ta ina. 

Län i uomalai en rodun kukki ien haa
rojen lehd kät o at melko t lppiä, 1 h eh
köjä, Ie eähköjä, alta vanhemmitenkin 
run a karvai ia. ohuehkoja. u ein toi a-
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Sorbus aucuparia 
subsp. aucuparia 
var. hereromorpha 

Sorbus aucuparia 
sub p. aucuparia 
var. aucuparia. 
Piirrokset, drawings 
Marja Koi stinen. 

Sorbus aucuparia sub p. glabrara 

hai ia ja tyviosastak.in sahalaitaisia. Itä
suomalaisell a rodulla kukkivien haarojen 
lehdykät ovat pitempiä uippoja, pak um
pia, jäykempiä, alta niukkakarvai ia, pian 
kaljuuntuvia ja tyvikolmannes ehytlaitai-
ia. 

Erot näiden alalajien ja rotujen välillä 
tuntu at riittävän el iltä, jotta niiden pe
ru teella u koi i py tyvän ä erottamaan ne 
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luonnossa ja puutarhassa. iin ei ole kui
tenkaan asianlaita, sillä vaihtelua on melko 
paljon. Suomen puu- ja pensaskasviossa
kin (Hämet-Ahti ym. 1992) todetaan: "ala
lajien välimuodot lienevät yleisiä suuressa 
osassa Suomea". Pohjanpihlaja on yleinen 
vain Enontekiön Lapissa, mutta sitä tava
taan koko Pohjois-Suomessa Kainuusta 
lähtien. Pohjanpihlajan piirteet ovat puh
taimmillaan Pohjois-Lapissa, etelämpänä 
välimuodot yleistyvät. 

Pihlajan nimirotu kasvaa kautta lajin 
esiintymisalueen, mutta on Etelä-Euroo
passa harvinainen. Etelä-Italiassa, Sisilias
sa ja Kor ikalla kasvaa subsp. praemorsa 
ja Bulgaria sa subsp. fenenkiana. "Sipe
rianpihlaja ( ub p. sibirica) muistuttaa 
suuresti pohjanpihlajaa. Se on melko kalju, 
mm. verhiöt ovat kaljuja. Kaljut tai vain 
alta keskisuonesta karvaiset lehdykät ovat 
vähitellen suippenevia. Tätä alalajia tava
taan Venäjällä ralilta itään. 

Pihlajasta on ku attu useita muotoja, 
joi ta osaa kas atetaan puutarhoissa ja 
puistoi a koristekasvilajikkeina. iistä 
suosituin on riippapihlaja (' Pendula'), jon
ka oksat o at riippuvia. Riippapihlaja on 
tavattu Suomesta Hausjärveltä (f. pendu
la), mutta viljelyssä lienee vain ulkolaista 
kantaa (Anon. 1975). Harvemmin viljel
lään kapeaka ui ta pylväspihlajaa ('Fas
tigiata ),jonka alkuperästä ei ole tietoa. Se 
on tavattu meiltä Juontai ena Uudelta
maalta (f. fastigiata). Harvoin viljeliyllä 
keltapihlajalla ('Xanthocarpa ') hedelmät 
ovat keltai et. 1 omrujaista makeapihlajaa 
('Eduli Mora ica , ' Rossica') viljel
lään myö harvoin . Ulkomailla on vi ljelys
sä muitakin lajikkeita, mm. Iiu kalehtinen 
'A plenifolia , jota nähtiin eräässä taimi
tarhas a Dendrologian euran Hollannin 
matkalla 1992. 

Hämeenlinna ta ta attu visarunkoinen 
pihlaja on nyttemmin kaadettu (Anon. 
1975). KESKAS-tutkimuksen aikana saa
tiin tieto toi e ta i arunkoi e ta pihlajasta 
Piek ämäeltä. Se on nyttemmi n otettu li-
äykseen nimellä i apihlaja (S. aucuparia 

' Pieksän1äki'). Jala (1989) ku a i Helsin-
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gistä tieteelle uutena kilj avalehtisen pihla
jan, f. flavescentimarginata. Sen lehdet 
ovat keltareunaiset. Pihlajissa on tavattu 
yleisesti Englannista ja Suomesta vaihtek
vaa lehtien keltalaikkuisuutta, jota on 
epäi lty virusten aiheuttamaksi (Cooper 
1979, Jamalainen 1957). Tällaisten pihla
jien lehdet ovat epäsäännölli sesti kellan
valkealaikkuiset. Liekö Kallion (1966) 
meiltä harvinaisena ilmoittama ' Variega
ta' -lajike tällaista virusten aiheuttamaa lai
kullis uutta? 

Viljelyssä on lisäksi myös meillä harvi
naisena lajikkeita, jotka kuuluvat nk. Lom
barts-lajikkeisiin , joita J. Lombart kehitti 
Hollannissa 1950-luvun alussa. Niiden ri s
teytyksessä on käytetty apuna kotipihlajan 
lisäksi lajeja S. discolor ja S. prattii. Eräitä 
niistä on tavattu hyvin viihtyvinä Piikkiös
sä (' Pink Coral ', ' Red Tip ') ja Hattulan 
Lepaassa (Kallio 1977 ja omat havainnot). 
Nämä risteymät on luettu kuuluviksi ris
teymälajiin S. x arnoldiana (Bärtels 1989). 

Kotipihlaja kuuluu pihlajien Sorbus
sektioon ja sen Aucuparia-ryhmään (Hä
met-Ahti 1994). Se risteytyy kuitenkin 
muihin sektioihin kuuluvien pihlajalaj ien 
ja jopa aronioitten (Aronia), siperianora
pihlajan (Crataegus sanguinea) ja musta
marjatuhkapensaan (Cotoneaster niger) 
kanssa. Näitä ri steymiä viljellään marja
kasveina Virossa ja Venäjällä j a niiden 
viljelyä on kokeiltu meilläkin (Hiltunen & 
Kärenlampi 1989). Ahvenanmaalla kasvaa 
melko yleisenä luonnonvarainen pihlajan 
ja suomenpihlajan (So rbus hybrida) ristey
mä (S. x meinichii) (Raatikainen 1960, 
Hreggström 1989). Teodorinpih1aja (S. 
teodori) on tästä ri teymä tä syntynyt ja 
myö Ahvenanmaalla kasvava apomikti
nen laj i (Hämet-Ahti 1978) . Rehderin 
(1977) mukaan tunnetaan muitakin koti
pihlajan ris teymiä, kuten S. X splendida (S. 
americana x S. aucuparia) ja S. x thurin
giaca (S. aria x S. aucuparia) , jonka lajike 
taatanpihlaja (' Fastigiata') on. Uskotaan 
myö , että uomenpihlaja on yntynyt ko
tipih1ajan ja ak anpih1ajan (S. aria ) tai 
ehkä Gotlannissa luonnonvarai ena ka va-
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van valkopihlajan (S. rubicola) risteymäs
tä kromosomi ton kak inkertaisturni en 
myötä (Kujala 1965). 

Kiitän Ternu Raatikaista käsikirjoituk en lukemises
ta, kirjallisuusviineistä ja varteenoteluista huomau
tuksista. 
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Pihlajan epifyyttiset jäkälät ja sammalet 

Mikko Kuusinen 

Kuusinen, M. 1994: Pihlajan epifyytti et jäkälät ja sammalet. (The epiphytic lichens 
and bryophytes of Sorbus aucuparia.)- Sorbifolja 25(4): 157-160. 

The composition and richness of the epiphytic lichen and bryophyte flora on rowan 
(Sorbus aucuparia) in Finland are discussed. The only known locality in Finland of the 
lichen Thelenella modesta, whjch has since disappeared, was on rowan. ln addition, 13 
other threatened lichen and 3 bryophyte specie have been found on rowan in Finland. 

Mikko Kuusinen, Kasvitieteen laitos, PL47, 00014 Helsingin yliopisto. 

Vanhat lehtipuut, etenkin haapa, rai ta j a 
pihlaja, ovat tärkeimpiä metsiemme moru
muotoisuutta lisääviä kasvualustaja (Es
seen ym. 1992). ijliä kasvaa myös monia 
epifyyttilajeja, jotka eivät menesty muilla 
puulajeilla (Kuusinen 1994a, b). Valitetta
vasti tehokas metsätalous ei ole erityisesti 
suosinut näitä taloudelli esti arvottomina 
pidettyjä puulajeja. iinpä kookkaat, van
hat pihJajat ovatkäyneet harvinaisiksi met-
issämme, komeita pihlajia näkee nykyisin 

lähinnä piha- ja puistopuina. 
Pihlajan epifyyttiJajistoa, lähinnä jäkä

liä, ovat eri puolilla Suomea perusteelli-
emmin tutkineet Kujala (1926), Räsänen 

(1927) ja Koskinen (1955). Heidän mu
kaansa pihlajan epifyyttilajisto muistuttaa 
eruten haavan ja raidan lajistoa varsinaisia 
pihlajan pe ialisti lajeja on hyvin vähän. 
Omien ha aintojeni peru teella erityise ti 
met ä sä ka vavan raidan j a pihlajan epi
fyytti laji to on hy in amankaltainen. 

Pihlajan epifyytti laji to on hyvin run
as. Ko kinen (1955) mainitsee pihlajalta 

Ke ki-Suomesta yhteen ä 232 jäkälätak-
onia, el ä ti enemmän kuin esim. har

maalepältä haavalta, tuomelta tai pajui lta 
vastaavalta alueelta. Koski en ainei toto
sin i ältää uuren joukon etenki n lajin
si äi iä muotoja, joten todellinen laj imäärä 
lienee el ä ti alle 200. 

Luonnollinen eli tys pihlajan epifyytti
laj i ton runsauteen on pihlajan kasvupaik
kojen moninaisuus. Suuren pihapihlajan 
lajisto on hy in erilainen kuin aarillomet
sän hämärä sä tai kallion reunalla kasva
van luonnon arai en puun. Muutamat 
yleisimmät lehtijäkälälajit, kuten sormi
paisukarve (Hypogymnia physodes), rai
danisokarve (Parmelia sulcata), harmaa
röyhelö (Piatismatia glauca) ja keltaröy
helö (Vulpicida pinastri) , tosin viihtyvät 
kaikenkokoisilla puilla ja kaikenlaisilla 
kasvupaikoilla. Sammalista lähinnä siro
korallisammal (Ptilidium pulcherrimwn) 
on vastaavanlainen yleislaji. 

Monet avoimia hieman ravinteisia kas
vupaikkoja suo ivat jäkälät kasvavat van
hoilla piha- ja tienvar ipihlajilla. Tällaisia 
kulttuurinsuo ijoita o at mm. haavartkel
tajäkälä (Xan thoria parietina ), jalokeltajä
kälä (X. ful va) ny tyru kokarve (Melane
lia exasperatula), ri aru tojäkälä (Ramali
nafarinacea ku a 1) ja monet laakajäkä
lälajit (Physcia, Physconia, Phaeophys
cia) ekä arnmali ta etenkin kujasanunal 
(Pylaisia po/yantha). Pihojen uuret, van
hat pihlajat o at jäkälälajistoltaan kaik
kein monipuoli impia: Lanunin biologi-
en aseman pihalla ka vavasta suure ta 

pihlajasta löytyi ke ällä 1994 peräti 32 
jäkälälajia ( anunalia 4 lajia). 
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Kuva 1. Valkohankajäkälä (Evernia pnmastri, 
alapuolella) ja risarustojäkälä (Ramalina farina
cea, yläpuolella) ovat yleisiä etenkin avoimi lla 
paikoilla kasvavilla pihlajilJa. 

Fig. 1. Evernia prunastri (lower thallu ) and Ra
malina farinacea (upper thallus) are common, 
especially on tree in open habitats. 

V aioisien kallionreunojen pihlajilla 
ovat usein erityi en runsaita edellä mainit
tujen ylei ten lehtijäkälien Ii äksi pen a -
maiset jäkälä!, etenkin va1kohankajäkälä 
(Evernia prunastri, kuva 1), harmaa1uppo 
(Bryoria capillaris), tummaluppo (8. fus
cescens), riippunaava (Usnea filipendula) 
ja tukkanaava (V. subjloridana). 

Kostealla uojaisalla paikalla vanha a 
met ä sä ka vava1la pihlajalla viihtyvät 
monet sinilevälli et jäkälä!, kuten raidan
keuhkojäkälä (Lobaria pubnonaria, k:u a 
2), munuaisjäkälät (Nephroma pp.), taho
timijäkälä (Pannaria pezizoides), pihla
jankar tajäkälä (Parmeliella triptophylla) 
ja muutamat nahkajäkälälajit (Peltigera 
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spp.). Pihlajan ohella nämä lajit ka vavat 
vanhoissa met i sä ta a1Ji e ti haavoillaja 
raidoilla. 

Sarnrnalet ovat run aita etenkin ka1li tu
neilla metsäpihlajien rungoilla. Ylei impiä 
lajeja ovat ki ikynsisarnrna1 (Dicranum 
scoparium), met äkerro arnrna1 (Hyloco
mium splendens), törrölo i arnrnal (Lop
hozia /ongidens), irokoralli amma1 ja 
kamppi amma1 (Sanionia uncinata). Esi
merkik i Lammin E olta melko uuren 
metsäpihlajan (läpimitta 26 cm) tyvirun
golta löytyi 14 jäkälälajin Ii äk i peräti 12 
sammallajia. 

Pihlajan kaarna on vanhanakio ar in 
sileä ja niuka ti hi1 eilevä, mikä jo ain 
määrin uo ii rupijäkäliä. Sileällä rungolla 
kookkaat lehtijäkälät ei ät p ty htä hei-

Kuva 2. Raidankeuhkojäkälän (Lobaria pu/mo
naria) oi lö tää anhoilta metsäpihlajilta. 

Fig. 2. Lobaria pu/monaria often grow on old 
rm an tree in rore ts. 
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Kuva 3. Karvaslaikkajäkälä (Penusaria amara) 
on pihlajan yleisi mpiä rupijäkäliä. - Valokuvat 

ikko Kuusinen. 

Fig. 3. Pertusaria amara is one of the commonest 
crustose lichens on Sorbus aucuparia.- Photo
graph Mikko Kuusinen . 

posti valtaamaan kasvutilaa kuin karkea
kaarnai ten puiden tyvillä. Etenkin ohui
den pihlajapensaiden rungoilla rupijäkälä
lajisto voi olla hyvin runsas, parhaimmil
laan toi takymmentä laj ia. Jauheruskeinen 
(Biatora efflorescens), pihlajanruskeinen 
(8 . helvola ), lepänkehräjäkälä (Lecanora 
pulicaris) ja pikkulaikkajäkälä (Pertusaria 
pupillaris) ovat yleisimpiä ohuiden alikas-

o pihlajien rupijäkäli ä. Etelä-Suome a 
pähkinäpensaa!la j a harmaalepäl lä run ain 
piirtojäkälä (Graphis scripta) kasvaa u ein 
myös pihlajien tyvillä. Kitkeränmakuisista 
soraalei taan helpo ti tunnettava karvas
taikkajäkälä (Pertusaria amara, ku va 3) 
on kookkaiden pihlajien tyypilli impiä ru
pijäkälälajeja. 
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Pihlajan kaarna ei ole kovin hapan, sen 
pH-arvo vaihtelee yleensä väl illä 5,0-5,5 
(Koskinen 1955, Hakulinen 1964). Niinpä 
sillä kasvaa mm. monia samrnalia ja kult
tulllinsuo ijajäkäliä, jotka eivät menesty 
havupuiden hyvin happamalla kaarnaUa. 
Toisaalta pihlajan kaarna ei ole liian emäk
sistä happaman kaarnan lajeillekaan. 

Pihlajan epifyyttinen sienilajista on 
myös runsas, mutta huonosti tunnettu. 
Esim. Eriksson ( 1992) mainitsee Ruotsista 
peräti 16 nimenomaan pihlajalle tyypillistä 
jäkälöitymätöntä kotelopulloislajia. 

Uhanalaiset pihlajan epifyytit 

Pihlajalta on tavattu 14 Suomen uhanalai
sista jäkälistä. Hävinneeksi luokiteltu pih
lajanripejäkälä (Thelenella modesta) on 
näistä merkittävin, sen ainoa Suomesta 
tunnettu esuntymä on ollut pihlajan run
golla, Hämeen läänin Koskella (1868 J.P. 
Norrlin, H). un ikään hävinneeksi luoki
tellun kelta ahajäkälän (Dimerella lutea) 
kahdesta kas upaikasta toinen on ollut 
pihlajalJa Hollolan Tiirismaalla (1873 
E.A . Long H). Silmälläpidettävistä lajeista 
puutteellisesti tunnetut pihlajanJäiskäjäkä
lä (Phlyctis agelaea), koururustojäkälä 
(Ramalina calicaris) ja irorustojäkälä (R. 
elegans) ka a at pihlajalla aika säännöl
li sesti. 

Muut pihJajalta tavatut uhanalaisetjäkä
lälajit kasva at tavalli sesti muilla kasvu
alu toilla kuten jalopuilla, haavoilla, kuu-
illa tai kalliolla. Löydöt pihJajalta ovat 

yleen ä k ittäi iä atu nnaishavaintoja. 
Tällai ia lajeja o at erittäin uhanalaiseksi 
luokiteltu rip ilaakajäkälä (Physcia semi
pinnata), aarantuneet haavanhyytelöjä
kälä (Collema subnigrescens) ja lännen
munuai jäkälä ( ephroma laevigatum), 
ilmälläpidettä ä harvinainen röyhelökar
e (Cetrelia olilerorum), ilmälläpidettä

vät taantuneet takkuhankajäkälä (Evernia 
divaricata), inike ijäkälä (Leptogium cy
anescens), kalliokeuhkojäkälä (Lobaria 
scrobiculata), tammentaikkajäkälä (Per
tusaria perru a) ja lupporu tojäkälä (Ra-
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malina thrausta). Vaarantunut kiiltonaava 
(Usneaglabrata) on kerätty pihlajalta Ve
näjän Karjalasta (Myllys 1994) . 

Pihlajalla on aika vähäinen merkitys 
uhanalaisten sammalten kasvualustana. 
Erittäin uhanalainen katkokynsisammal 
(Dicranum viride) on löydetty kerran pih
lajal ta. Vaarantunut haapariippusammal 
(Neckera pennata) kasvaa yleensä aarnio
metsissä vanhoilla haavoilla, mutta on joi
takin kertoja löydetty myös pihlajalta. Sil
mäJJäpidettävä harvinainen tulva ammal 
(Myrinia pulvinata) viihtyy nimensä mu
kaisesti tulvamailla monien puulajien tyvi
rungoilla, myö pihJajalla (Ulvinen 1993). 
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* * * 
Ruotsin dendrologien toiminnasta 1995 

Ruotsin dendrologinen seura- Föreningen för 
dendrologi och parkvård, on lähettänyt alusta
via tietoja toiminnastaan vuonna 1995. Heillä 
vuosi 1995 on juhlavuosi seuran täyttäe sä ko
konais ta 75 vuotta. 

Vuoden ensimmäinen tilaisuus on 12.3. klo 
16 vuo ikokous Operateras illa T ukholmassa. 
Vuo ikokousasio iden jälkeen on Mette Sigg
stedt' in es ite lmä ' Den kines iska trädgårdstradi
tionen' ja klo 18 alkaa 75-vuotisjuh lapäiväl li 
nen. Toukokuussa tutustutaan 'Tess inska palat
sets trädgård ' -puistoon - tarkempi ajankohta 
tiedotetaan seuraavassa jä enkirjees ä. Lisäksi 
pyydetään ilmoittamaan jo nyt mahdollinen 
kiinnostus laivamatkaan, jonka kohde on 
'Svansjö lottspark', sillä se toteutetaan vain, 
jos o anottajia on väh intään 50. Ke äkuun 1. 
päivänä tehdään retki kuuluisaan Maraboupuis
toon Sunbybergi ssä ja 7.- 17. kesäkuuta on seu
ran kesäretki Ranskaan, jolla tutustaan hi to-

riallisiin pui toihin Parii in mpäri tö ä (Hin
ta 9 500 Skr.). 

Loppuke än ja ksyn ohjelma alkaa koti-
maan matkalla 17.-20. elokuuta ä terbotte
niin Pohjoi -Ruot iin. Matkan hinta on 3 300 
Skr, lähtö umajasta. Elokuun 25. päivänä on 
pui tokä el 'Cedergren ka Parken· -pui to sa 
Tukl10lma aja 21.9. tutu tutaan kasvitieteelli
sen puutarhan ka ihuonei iin (Ander onka 
växthu et). Lokak.'Uun 20. on joka yk yinen 
vuoden puuta kä ittele ä teemapäivä. yk yn 
päättää 1-. 10. ke än retkikuvien kat elui lta il
lani tujai ineen. 

Li äk ike ättalvellajärje tään ii iiltaake
tä ä puukurs i 'Trädkur taJJ') . Tammikuun 
en immäi een päivään menne ä p detään jo 
ilmoittautumi ia an Jön, Ran kan ja ä ter
bottenin retkille. Kiinno tuneita py detään ot
taman hte ttä orbifolian toimituk een. 

- Penui Alanko 
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Pihlajan hyönteiset 

Rauno Väi änen ja Kari Heliövaara 

Väisänen, R. & Heliövaara, K. 1994: Pihlajan hyöntei et. (ln ects on Sorbus aucuparia.) 
- Sorbifoli a 25(4) : 161 - 166. 

The in ect faun a living on the rowan (Sorbus aucuparia) in Finland is reviewed. The 
living habits ofthe mostcharacteri tie insectspecies as ociated with the leaves, flower , 
berries and wood of the rowan are briefly de cribed. Though there are only few 
monophagou in ect pecies, rowan considerably increa e the biodiversity in forests , 
gardens and marginal habitat. 

Rauno Väisänen , Vesi- ja ympäristöhal/iws, Luomwns uoje/wwkimusyksikkö, PL 250, 
00101 Helsinki. Kari Heliövaara, Soveltavan eläimieteen laitos, PL 27, 00014 Helsin
gin yliopisto. 

Pihlajan (Sorbus) ukuun kuuluu noin ata 
lähinnä pohjoi en lauhkeanja viileän yö
hykkeen lajia. Suome a ylei enä e iinty-

än (koti)pihlajan (S. aucuparia) levinnei
yy alue kä ittää lähe koko Euroopan. 

Pihlaja iihtyy parhaiten ravintei illa, 
avoimilla paikoilJa metsänreunoi aja ha
kamailla, e li paikoilla missä hyöntei ten
kin lajimäärät o at uuria. Perho lajien 
lukumäärällä mitattuna pihlajan uku i
joittuu 85: ll ä lajillaan jaetulle eit emän
nelle tilalle ( eppänen 1970). Pihlajan ku
kat tarjoavat mettä hyönteisille lehdet 
ovat monien hyöntei lajien ravintoa, tilhi
en ja ra ta iden ohell a muutamat hyöntei -
laj it käyttävät marjoja ravintonaan ja pih
lajan ar i aja rungois a e lää muutamia 
lajeja. 

Pihlajan perhosia 

Kooka läpikuultavan valkea ja mu ta-
uon inen päi äperhonen, pihlajaperhonen 

(Aporia crataegi, Pieridae), lentelee y
dänke äll ä nii tyi ll ä ja e akko aiheen 
hakkuuaukioilla. en toukat e lä ät lehdille 
kudotun eiti n uoja a uurehkoina ryh
minä erit i e ti pihatajalla mutta myö 

muilJa Rosaceae-heimon puilla ja pensail
la. Pihlajaperhonen on melko harvinainen, 
ja sen tapaa u eimmiten Kaakkoi -Suo
me ta. Lajin kannat aihtelevat voimak
kaa ti. Pihlajaperhonen hävi i 1960-luvun 
alkupuolella monilta aluei lta mutta e on 
runsa tunut uudelleen 1970-luvun puoli
välin jälkeen (Marttila ym. 1990). Brittein 
aari lla kannanvaihtelut johti at lopulta 

pihlajaperho en hä iämi een (Pratt 1983). 
Turnmalehtikehrääjä (Gastropacha 

quercifolia La iocampidae) on harvinai
nen kaakkoinen öperho laj i (kuvat 1-2). 

uome a lähe kaikki en toukat on löy
detty pihlajalta. lkomailla tummalehti
kehrääjän toukka on hy in moniruokainen 
ja Etelä-Euroopan luumu- ja per ikkavil
jelmillä peräti tuhotai ena pidetty (Saaren
maa 1980). Toukka yö etupää ä öi in ja 
aa uttaa täy ika ui ena yl i 10 cm:n pi

tuuden. Laj ille ominai ia e linym päristöjä 
o at pihlajaa ka a at 5-10 vuoden ikäi
et männ n taimi tot kalliomaa totja säh

kölinjat. 
Pihlaja ökkö tä (Trichosea ludifica , 

octuidae; ku at 3-4) pidetään kauneu
ten a uoksi perho lenkeräilijöiden ke -
kuude a htenä Pohjolan halutuimmi ta 



162 

Kuva 1. Aikuinen tummalehtikehrääjä (Gastro
pacha quercifolia) muistuttaa tieteellisen nimensä 
mukaisesti kuivaa tammenlehteä. - Valokuvat 
l-4Jouko Veikkolainen. 

Fig. 1. The adult of Gastropacha quercifolia re
sembles a dead oak leaf.-Photographs l-4 Jouko 
Veikkolainen. 

harvinai uuksista (esim. Hyden 1993). Si
tä tavataan sieltä täältä Keski-Euroopan 
vuoristoista, Moskovan seudulta ja Ukrai
na ta, Virossa se on harvinaisuus. PihJaja
yökkönen elää vakituisesti lähinnä Itä
Suomen sisäosissa, mutta sielJäkin sitä ta
vataan yleensä vain yksittäin erityisesti 
vanhan asutuksen seuralaisena. Pihlajan 
ohelJa se voi joskus elää omenapuilla ja 
koivulla (Mikkola & Jalas 1979). 

Mittareista melko harvinainen ja pai
koittainen, etenkin 1ehdoi a tavattava pih
lajamittari (Venusia cambrica, Geometri
dae) elää pihlajan lehden alapinnaJla. Se 
on helposti tunnettava, kijJtävän vaJkeah
ko ja poikkiviirujnen. Myös vaatimatto
mannäköinen pihlajanpikkurruttari (Eupit
hecia exiguata) elää tavallisesti pihlaj aJla, 
vaikkakin sitä voi toisinaan löytää myö 
mujJta lehtipuiltaja pensailta (Mikkola & 
Jalas 1989). 

Monj]Je monrruokaisille perho lajei lle 
pihlaja on vaihtoehtoinen ravintoka vi. 
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Ku a 2. Tummalehtikehrääjän toukan löytää par
haiten keväällä ennen pihlajan lehtien puhkeami -
ta. Se luottaa hy ään uoja äriin ä eikä häirittynä
kään helpo ti reagoi mitenkään. 

Fig. 2. The larvae of Gasrropacha quercifolia can 
be found early in the pring on Sorbus aucuparia. 

Yökkö i tä octujdae) pihlajalta tapaa 
toukkina u ei ta lei iä lajeja: karvai ia ja 
helpo ti tunnetta ia pähkinä ökkö iä (Co
/ocasia cor-yli), nuoli ökkö iä ( cronicta 
psi) , ilmäilta ökkö iä ( . auricoma), pik
kuiltayökkö iä (A. rumicis) ja morua mui
ta. Mittarei ta (Geometridae) hedelmäpui
den ja jalojen lehtipujden tuholai ina tun
netut m öhäi ks n lajit haJlarruttari 
(Operophthera brumata) ja pakka mittari 
(Erannis defo/iaria). tule at erinomai e ti 
toimeen myö pihJajaJJa amoin aJJ...'Uke-
än lei et ruo terruttari ( nagoga pu/ve

raria) keltarruttari (Opisrhograpris luteo
/ara) k:iijomittari Elecrrophae corylata) 
ja arhai empi ke ärharrnorruttari (Cieora 
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cinctaria). Harvinaisuuksi ta voi mainita 
lehvämittarin (Hemithea aestivaria) ja va
amayökkö en (Acronicta tridens) . Ylei

nen koivumittari (Biston betularius) elää 
illoin tällöin pihlajaJla, ja tammikääriäi

nen (Tortrix viridana, Tortricidae) aattaa 
ma ae iintymistensä aikana turvautua 
pihlajanlehtiin (SaaJa 1949). Kehrääjä
koiden (Yponomeutidae) jouko sa on 
myös pihlajalla viihtyviä lajeja. Paatsa
mankehrääjäkoi (Yponomeuta cognitella) 
ja oratuomenkehrääjäkoi (Y. padellus) elä
vät u ein pihlajaJla, ja jäl.k.immäinen on 
e iintynyt ainakin 1940-luvulla Tampe
reen eudulla pihlajan tuholai enakin 
(SaaJa 1949). 

Pihlajan lehdis ä elää myös koko jouk
ko miinaavia tai kovertavia pikkuperho ia, 
e imerkik i Bucculatrix- (Lyonetiidae) 
Paromix- (Gracillariidae), PhyllonO/yc
ter- (Gracillariidae) ja Stigmella-Iajeja 
( epticulidae). e voidaan yleensä erottaa 
toi i taan ko erteiden rakenteen peru -
teella (e im. Heath & Emmet 1985). 

Muita lehtien hyönteisiä 

PihlajaJla ta ataan melko run aa ti lehti 
kirvoja. Run ain pihlajalla elävä kir a on 
Dy aphis orbi (Aphididae). Se elää muu
rahai ten eura a nuori a pihlajan ver-
oi a ja aiheuttaa imennällään lehtien 

toi puoli taka vua, joka johtaa lehden kä
pertymi een. Myöhemmin ke ällä e iir
tyy elämään yleen ä kellojen (Campanu
la) juurenni kaan. Toinen amaan hei
moon kuulu a pihlajan kirvaJaji on Mus
caphi drepanosiphoides,joka ainakin joi
nakin uo ina on melko run a Etelä- ja 
Ke ki- uome a. e aiheuttaa erityi e ti 
kituka vui ten , varj onjääneiden met ä
pihlajien lehtiin amantapai ia mutta väl
jempiä käpertymiä kuin edellinen laji . Ke-
äk i ii eilinen ukupolvi iirtyyelämään 
ammalille, mutta lajin biologia a on vie

lä run aa ti ei itettä ää. Rhopalosiphum 
in ertum elää ke äi in pihlajaJla ja ome
na! Ia , ke äi in taa heinillä. Laji imee ka -
vine teitä pihlajan er ojen kärji tä aiheu t-
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tamatta äkämiä. MonjJla kasvilajeilla viih
tyvä omenakirva Aphis pomi voi joskus 
e iintyä pihlajalla, erityi esti hyvin kasva
vi a, elinvoimai i a taimi a. Kilpikir
voihin (Coccoidea, Diaspididae) kuuluva 
pajukilpikirva (Chionaspis salicis) elää nj
men ä mukai e ti pajuilla, mutta voi jos
kus olla runsa pihlajaUakin. 

Kemppeihin (Psylloidea) kuuluvat, 
melko ylei et Cacopsylla sorbi ja C. cor
contum elä ät yk inomaan pihlajan lehdil
lä. e ime ät ver ojen kärji tä ka vinestei
tä, mutta eivät aiheuta muiden kemppien 
tapaan vaha illaa pihlajalle. Pihlajanleh
tiäkämäsää ken (Contarinia sorbi, Ceci
domyiidae) toukat aiheuttavat pihlajan 
lehdyköitten käpertymistä ylö päjn tiiviik-
i tupek i pak uuntuneen ke ki uonen ym

pärille. 
Sahapi tiäi ten (Hymenoptera, Symp

hyta) joukkoon kuuluu Suomessa kym
menkunta yk inomaan pihlajalla elävää tai 
pihlajaa uo ivaa lajia (Kontuniemi 1960, 
Kanga 1985). Kudo pi tiäj iin (Pamphj
liidae) kuulu a mu ta, keltajalkainen Neu
rotoma iridescens elää harvinai ena auk
koi i a ekame i ä erityi e ti pihlajalla. 
Sen toukat elä ät eitin uojaarruna yhdy -
kyntina kehrääjäkoiden tapaan. Samannä
köinen mutta hiukan yleisempi Pamphilius 
sylvaticus elää monilla Ro aceae-heimon 
pen ailiaja puilla, mutta e uo ii pihlajaa. 
Sen toukat kääri ät pihlajanlehdyköistä it-
elleen käärön , jonka uoja a ne iettävät 

aikaan a ( iita aari 1982). Pamphilius au
cupariae elää ain pihlajaJla. Sen kiemur
televat, pieniä i ili koja mui tuttavat tou
kat elä ät yhteenkäärittyjen pihlajanleh
dyköitten i äiJä. Maila arvipi tiäisiin 
(Argidae) luettu arvemailapi tiäinen (Ar
ge ustulata) on pihlajan laji, en toukkia 
tapaau einpieni tä 5-!0toukkaakä ittä
vi tä ryhmi tä. uuri , mu ta nuijapi tiäi -
ten (Cimbicidae) heimoon kuulu a pihla
januijapi tiäinen (Trichiosoma sorbl) elää 
y inomaan pihlajaJla. en toukilla on 
huomiotaherättä ä oran i otsakuvio. 
Lehtipi tiäi i äkin (Tenthredinidae) on 
muutama pihlajan laji. Priophorus palli-



164 

pes -laj in yk ittä in elävät toukat kaivavat 
pihlaj anlehden alapintaa jättäen suonet j a 
rangat ko kematta. Pih laj avarviaisen 
(Pristiphora geniculata) komeat, keilan
kirjavat toukat elävät pihlajalla 10-30 tou
kan yhdyskuntina. Laji on Pohjois-Arneri 
ka a monien koristepihlajien tuholainen. 
Läheisen Pristiphora condei -lajin lohen
punaiset toukat e lävät Suome a yksin
omaan pihlajalla. Harv inai en, pihlajaa 
uo ivan Dineura testaceipes -laj in toukat 

kalvavat pihlajan lehtien pintaa. 
Pihlajan lehdill ä e lää vain harvoja kova

kuoriai ia, ja yk iruokais ia niiden joukos-
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Kuva 3. Pihlajayökkö
en (Trichosea /udijica) 

etu iivet ovat hailakan 
vihreät ja mustalårjauk
si et. Takas ii vet ovat 
tummat, ja niiden i ä
reunassaja takaruumiis-
a on luonteenomai ta 

mullankeltaista väriä. 

Fig. 3. The fo re wings 
of Trichosea ludifica 
are pale green with 
black markings. The 
hind wings are dark 
with ome orange along 
the inner margin. 

Ku a 4. Pihlajayökkö
en karvainen, sini en ja 

oran in kitjava toukka 
mui tuttaa kehrääjä
toukkia. 

Fig. 4. The larvae of 
Trichosel/a ludifica on 
leave of Sorbus aucu
paria. 

a ei liene lainkaan. Lehtikuoriai iin 
(Chry omelidae) lukeutu ien pihlajanru -
koka! ajan (Goniocrena inrermedia) ja 
kahden muun ru kokal ajan G. pallida, 
G. quinqueptmctara) toukat ja aikui et kal-

a at muiden puiden ohella pihlajanleh
tien pintaa ja nakertele at lehtiin pieniä 
reikiä. Käärökär äkkäiden ( ttelabidae) 
heimoon kuulu a luumuleikkuri Rhyn
chites cupreus) elää luumupuun Ii äk i 
mieluu ti m ö pihlajan lehdillä, joita e 
heimon lajeille ominai een tapaan leikke
lee ja käärii tötterömäi ik i. lkuke ällä 
aikui et kuoriai et ioirta at kehitty iä 
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kukkia lehtien ohella. Joinakin vuosina 
suurin joukoin parveileva juhannusturil a 
(Amphimallon solstitiale, Scarabaeidae) 
näyttää männyn ja koivun li säks i uosivan 
pihlajaa. 

Kukissa paljon hyönteisiä 

Pihlajan vaikeista kukista lev iää touko-ke
säkuussa ympäristöön voimaka , hieman 
tym peä trimetyla.miinin aiheuttama tuok
su, joka houkuttelee run aasti pölytläjä
hyönte isiä medenkeruuseen. Lämpiminä 
alkukesän päiv inä kukilla vierailee run
saasti varsinkin kaksisiipi iä, pi tiäi siä ja 
kovakuoriaisia, esi merkik i katko iipi
(Molorchus minor) ja lehtikantojääriä 
(Rhagium mordax, Cerambycidae), rap i
kuoriai ia (Meligethes aeneus, itiduli 
dae), konnakuoriaisia (Epuraea- lajeja, i
tidulidae) sekä vattuk uoriaisia (Byturus to
mentosus, Byturidae). 

Pihlaj ankukkakärsäkäs (An thonomus 
conspersu Curculionidae) e lää yk in
omaan pihlajankuki ll a. aaraat lentelevät 
ja munivat pihlajan kukinta-aikaan ilmui
hin , jotka putoa at maahan toukkien kehit
tye sä. Myös elintavoil taan hyvin aman
kaltainen toi nen kukkakär äkä , A. sorbi, 
voi e iintyä pihlajankukissa, vaikka eelää 
yleensä orap ihlajall a. Pihlajankukkaäkä
mä ää ken (Con tarinia jloriperda Ceci
domyiidae) pienet alkeat toukat elävät 
kellanvihreis ä sulkeutunei a, hieman 
uurentunei sa kukkanupui sa. Täy ikas

vui et toukat iirtyvät maahan talvehti
maan. Perho i ta pihlajan kukilta aattaa 
ta ata viherliu kamittarin (Acasis viretata , 
Geometridae) tai silmukehrääjän (Nola cu
cul/arel/a, olidae) toukki a (Seppänen 
1970 Mikkola & Jala 1989). 

Marjojen ja siementen hyönteisiä 

Pihlajan maJjoi a esiintyvi tä hyöntei i -
tä pihlajanmarjakoi (Argyresthia conju
gella Yponomeutidae) e iintyy joinakin 
vuo ina tavattoman run aana. aaraat leh
tele ät pihlajan kukkimi en aikoihin ja 
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Kuva 5. Pihlajanjalo oukko (Agrilus mendtll) elää 
pihlajan rungoi sa.- Valokuva Kari Heliövaara. 

Fig. 5. Agrilus mendtll ubsist a larvae on trunks 
of Sorbus aucuparia. - Photograph Kari 
Heliövaara. 

munivat kukkiin. Toukat kehittyvät yk-
yn aikana marjoi aja laskeutuvat maa

han koteloitumaan. Huonoina pihlajan
marjavuo ina pihlajanmarjakoi on Omena
kääriäi sen (Cydia pomonel/a, Tortricidae) 
ohella merkittä in omenan tuholainen. 

Euroopas a ta ataan yksi kimmelkiilu
kai iin (Chalcidoidea Toryrnidae) kuu lu-

a laji Megasrigmus brevicauda joka elää 
pihlajan ja i otuornipihlajan (Ame/anchier 
spicara) iementen i ällä (Vikberg 1966). 
Lehtipi tiäi iin (Tenthredinidae) kuuluva 
Hoplocampa alpina, joka on run aampi 
Pohjoi -kuin Etelä-Suome a, munii pih
lajan kukkiin. en toukat kehitty ät marjo
jen hedelmämallo a. 
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Puuaineen hyönteisiä 

Pihlajan puuaineessa elävistä hyönteisistä 
tunnusomaisin onjalokuoriai ten (Bubres
tidae) heimoon kuuluva, runsaan sentin . 
mittainen, kauniin messinginvärinen pih
lajanjalosaukko (Agrilus mendax, kuva 5). 
Lajin toukat nakertavat puuhun vähitellen 
leveneviä, voimakkaasti mutkittelevia 
käytäviä, joissa on epäsäännöllisin välein 
luonteenomaisia poikittaisia syvennyksiä. 
Syvennysten tehtävänä on ilmeisesti hel
pottaa toukkien liikkumista (Kangas 1947, 
Saalas 1949). Sarvijääriin (Cerambycidae) 
lukeutuva parin sentin mittainen lehtikan
tojäärä Rhagium mordax elää toukkana 
muiden lehtipuiden hsäk i pihlajan kan
nois aja rungoissa kuoren alla. Aikuisena 
kellahtavan ja mustan kirjavan saikura
haapsasen (Saperda scalaris) toukat voi
vat nakerrella pihlajankin nilaan verraten 
leveitä käytäviään. Kaarnakuoriaisis a 
(Scolytidae) ei ole varsinai ia pihlajan la
jeja. Lehtitika kuoriainen (Trypodendron 
signatum) voi satunnaisesti lisääntyä pih
lajassa, samoin luumunrnantokuoriainen 
(Scolytus rugulosus) , joka yleensä esiintyy 
tuomessaja hedelmäpuissa. 

Puuaineen käyttäjiä on perhosissa ja 
kak i iipisissäkin: puuntuhoojan (Cossus 
cossus, Cossidae) toukat elävätjosku pih
lajan rungoissa, ja pihlajanruskotäpläkär
päsen (Phytobia aucupariae, Agromyzi
dae) toukat aiheuttavat pieniä ruskeita täp
liä puuaineeseen (Kangas 1949, Spencer 
1976). 

Pihlaja on kaunis ja näkyvä puu etenkin 
alkuke ällä kukkie saan ja uudelleen lop
pukesällä punaisten marjojen kyp ye ä. 
Kukinnoilla käyvien hyönteisten suuresta 
laji- ja yk ilömäärästä voidaan päätellä, 
että pihlaja ei ole vailla merkitystä hyön
teisten ravintolähteenä. Marjoilla lienee 
hyöntei ille vähemmän merkity tä, mutta 
e im. rastaiden ja tilhien vaelluk en ajoit
turninenja laajuu on suoraan verrannolh
nen pihlajanmarjojen määriin. Pihlajalla 
elävien hyönteislajien kokonai määrä on 
kohtalai en suuri , joten pihlajalla on huo-
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mattava merkity kultturimaiseman, met
sien, niittyjen ja erilai ten vaihetturnis
vyöhykkeiden eliö tön monimuotoi uutta 
lisäävänä puuna. 

Kiitokset 

Anders Albrecht, Osmo Heikinheimo, Martti Kopo
nen, Ilpo Mannerko ki ja Matti iitasaari ovat ystä
vällisesti antaneettietojaan käyttöömme. Jouko Veik
kolaista kiitämme hyöntei ku i ta. 

Kirjallisuutta 

Heath, J. & Emmet, A.M. 1985: The molhs and 
butterflie of Great Britain and lreland. Volume 
2. Cossidae-Heliodinidae. - 460 s. Harley 
Book , Colche ter. 

Hyden, . 1993: Gäckens Trichosea ludifica L. hem
trakter i östra Finland. - Lepidoptera, . S. 6: 
135-144. 

Kangas, E. 1947: Studien iiber die Agrilu -larven 
(Coleoptera, Bupre tidae). - Ann. Entomol. 
Fennici 13: 104-113. 

Kangas, E. 1949: Die Dendromyza-Anen von Eber
e che, Espe und Salwide und ihre Biologie. -
Ann. Entomol. Fennici 14:106-116. 

Kangas, J.K. 19 5: Pälkäneen ahapi tiäi fauna 
1953-1983.- Pälkäne-Seuran Julk. 5:1 - 11 2. 

Kontuniemi, T. 1960: uomen ahapistiäi toukkien 
ravintokas it.- nimaJia Fennica 9:1-104. 

Mantila, 0 ., Haahtela, T., Aarnio, H. & Ojalainen, P. 
1990: Suomen päi äperhoset. - 62 . Suomen 
Perhostutkijain Seura, Kirjayhtymä, Helsinki. 

Mikkola, K. & Jalas, 1. (toim.) 1979: uomen perho
set. Yökköset 2.- _66 . Suomen Perhostulkijain 
Seura, Otava, Keuruu. 

Mikkola, K. & Jala , 1. (toim.) 19 9: Suomen perho
et. Mittarit 2.-2 0 . Suomen Perho tutkijain 

Seura, RecaJlmed, Hanko. 
Pratt, C. 1983: modem re iew of the demise of 

Aporia crataegi L.: Black-veined white.- Ento
mologist' Rec. J. ar. 95:4--52, 161-166,232-
237. 

SaaJas, . 1949: Suomen metsähyöntei et. - 719 s. 
Werner Söderström 0 akeyhtiö, Hei inki. 

Saarenmaa, H. 19 0: Gastropacha quercifolian (Le
pidoptera, La iocampidae) e iintymi estä ja elin
tavoista Suomes a. - otulae Entomol. 60:11-
16. 

Seppänen, EJ. 1970: uurperho toukkien ra into
kas it.- nimaliaFennica 14:1-179. 

Spencer, K. . 1976: The gromyzidae (Diptera) of 
Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomol. 
Scandinavica 5( 1 ): 1-304. 

Viitasaari, M. 19 _: Sahapi tiäiset 2. Xyeloidea ja 
egalodontoidea. - Hei ingin yliopi to, maata

lou -ja metsäeläintieteen !aito , Julk. 5:1-69. 
ikberg, . 1966: Observation on some Finni h 

pecie of 1egastigmu DaJman (Hym .. Tory
midae), in luding Lhe biology of Megastigmu 
bipunctatu ( wederu ). - nn. Entomol. Fen
nici 3_:309-31- . 



SORBIFOLIA 25(4) 1994 167 

Pihlajan kasvintuhoojat 

Irene Yänninen 

Vänninen, I. 1994: Pihl ajan kasvintuhoojat (Pestsofthe rowan tree (Sorbus aucuparia)) 
- Sorbifolia 25(4) : 167- 172. 

The rowan tree (Sorbusaucuparia) offers resource for severaJ species of insecLS, mites, 
mammals and birds; however, few of these are important from an economic point of 
view. Vemuria inequalis and Gymnosporangiumjuniperum lower the decorative value 
of the tree when the leaves are heavily infected. Themost commonly occurring insect 
pests are the apple fruit moth (Argyresrhia conjugel/a ZeU.) and the seed predator 
Megasrignws brevicaudis (Retz.). Both damage seed of S. aucuparia, thus hampering 
the sexuaJ reproduction of the tree in years when these herbivores are abundant. A. 
co11jugella is considered an important ho t forentomopathogenic fungi and nematodes 
in the soi! under S. aucuparia trees, which thu may erve a local infection foci for the 
pathogens. 

Irene Vä11ninen, MaaTalouden rurkimu.skeskus, Kasvilisuojelun rurkimuslairos, 31600 
Jokioinen. 

Pihlajasta (Sorbus aucuparia) saa ravin
ton a lukuisa joukko kasvinsyöjiä, joista 
vain harvoja voidaan nimittää kasvintu
hoojiksi, mikäli tätä nimitystä käytetään 
tarkoittamaan eli öitä, jotka ai.heuttavat ta
loudelli sia menetyksiä ihmiselle. Eräät 
hyönteiset ja kasvitaudit alentavat pihlajan 
koristearvoa, j a hyönteisv ioitusten takia 
pihlajan puuaineksen arvo huonekaluteol
li uuden raaka-aineena oi aleta. Välilli 
sesti pihlaja aiheuttaa vahinkoa omenan-

iljelylle sillä pihlaja on omenan pahan 
kasvintuhoojan, pihlajanmarjako in (Argy
resthia conjugella), primaari nen i äntä
ka vi. Ka vintuhoojien vaikutuk e ta pih
lajan ka vuun tai pihlajapopulaatioiden 
dynamiikkaan on olema a erittäi n vähän 
tietoa. 

Ka intuhoojat käyttä ät hyväk een 
kaikkia pihlajan osia: lehti ilmuj a, lehtiä, 
kukkanuppuja marjoja versoja ja puuai
ne ta. Taulukkoon 1 on kerätty ekä yleisiä 
että harvemmin ta atta ia pihlajaa yöviä 
eliöitä. Määrältään uurin ka vintuhooja
ryhmä o at hyöntei et. Luetteloon ei ole 

otettu marJOJa yö iä lintuj a (esim. rastaat, 
tilhet, punatulkut), illä monet niistä ovat 
pihlajan kannalta hyödylli iä levittäe sään 
puun iemeniä ulo teidensa mukana. 

Lehtiä s övät kasvintuhoojat 

Pihlajan lehtiä käyttä ät ravinnokseen leh
tipistiäi set (Tenthredinidae), lehtikuoriai
set (Chry omelidae), mittarit (Geometri
dae), miinaaja- , kehrääjä- ja pussikoi t 
( epticulidae, Hyponomeutidae), yökkö-
et ( octuidae) päi äperhoset, kirvat (Ap

hidae) äkämäsää ket (Cecidomyidae) j a 
äkämäpunkit (Eriophyidae) (taulukko 1). 
Lehtipi tiäi ten toukat yö ät ajoittain pa
hoinkin pihlajan lehtiä. Joidenkin pi tiäis
ten toukat ioitta at myö raakileita sekä 
kehittyviä iemeniä. Eräiden pi tiäi sten 
toukat yö ät lehden olukkoa jättäen j äl
jelle ain ala- tai yläpinnan päällysketon 
muodo taen näin pieniä ikkunoita' leh
tiin . Toi ten toukat övät lehdet selvästi 
Jo i iksi ja reikäi iksi. Kir i.kkaetanai en 
(Caliroa limacina) tekemän laajan vioi-
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tuksen seurauksena pihlajan lehdet voivat 
pudota ennenaikaisesti ja puun kasvu saat
taa hidastua seuraavana kasvukautena (Al
ford 1991). Manner-Euroopassa Pristi
phora geniculata -lehtipistiäisen toukat 
voivat paikallisesti syödä pihlajat lähes 
paljaaksi lehdistä (Alford 1991). 

Pihlajaa pääisäntäkasvinaan käyttävien 
ja Suomessakin yleisinä esiintyvien Stig
me/la-suvun miinaajakeiden toukkamii
noja esiintyy pihlajan lehdissä usein , mutta 
koiden aiheuttama vioitus on harvoin eri
tyisen runsasta ja näkyvää. Pihlajalla ta
vattavat pussi- ja kehrääjäkoit sekä mittarit 
ja yökköset käyttävät varsinaisina isänti
nään muita puulajeja, joten niiden aiheut
tama vioitu on vain harvoin vakava (k . 
Saalas 1949). 

Pullonvihreää pihlajakirvaa (Dysaphis 
aucupariae) esiintyy joinakin kesinä run
saasti erityisesti nuorissa pihlajissa. Kirvo
jen vaivaamat lehdet kiertyvät pallomai
siksija saastuneiden versojen vuosikasvai
met lopettavat kasvuosa (Petrov 1957). 

Eriophyidae-heimoon kuuluvat äkämä
punkit aiheuttavat pihlajan lehtiin selvä ti 
tunnistettavia äkärnämuodostumia, joi ta 
yleisimpiä ovat pihlajan nukkaäkämä ja 
pihlajan maltoäkämä. ukkaäkämän ren
gaspunkin (Eriophyes sorbeus) aiheuttama 
äkämä on aluksi valkoista, myöhemmin 
ru keaksi muuttuvaa karvaa. Maltoäkä
män rengaspunkki (E. sorbi) aiheuttaa vaa
leanvihreitä, pyöreitä, neulannupin kokoi
sia, ryhminä esiintyviä äkämiä lehden mo
lemmille puolille. Syksyllä äkämäkohdat 
muuttuvat ruskehtaviksi. Em. laje ista poi
keten pihlajan vannepunkki (Phyllocoptes 
aucupariae) j a pihlajan kärsäpunkki 
(Rhyncaphytoptus sorbi) elävät vapaina 
lehtien alapinnoilla. (Liro & Roi vainen 
195 1). 

Pihlajarupi ja pihlajanruoste 
kasvitaudeista näkyvimmät 

Pihlajarupi (Venturia inequalis) saattaa 
joinain vuosina paikoitellen häv ittää koko
naan etenkin pienten pihlaj ien lehdet (Raa-
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tikainen 1994). Taudinkuvaan kuuluu leh
tien ennenaikainen keila turninen ru ket
turninen ja musturninen ienen infektoi
dessa kasvi olukkoa aluksi lähellä lehtien 
keskisuoota jo ta e Ie iää koko lehteen. 
Saastuneiden lehtien yhteyttäminen heik
kenee tai pahimrnis a tapauksi a lakkaa 
kokonaan, ja lehdet putoavat puusta en
nenaikaise ti (Sinclair Lyon & John on 
1987). 

Pihlajanruoste ieni (Gymnosporangium 
juniperum) näkyy lehtien yläpinnalla 
oranssinpunaisina tai ru kehtavina äkä
mänkaltaisina pe äkkeinä. Alapinnalla 
lehdestä ulkonee pieniä orrnimai ia ulok
keita. Ruo te voi aastunaa marjatkin. 
Run aana esiint e sään pihlajaruo te kui 
vattaa lehdet ennen aikojaan ja aikuttaa 
haitalli e ti koko puun kas uun (Petrov 
1957). Ruo tetta e iintyy ylei imrnin kata
jikkojen lähellä ka avis a pihlaj i a, ko -
ka kataja on pihlajaruosteen väli-isäntä
kasvi . 

Run aina e iint e ään ekä pihlajarupi 
että pihlajanruo te alenta at pihlaj ien ar
voa koristepuuna jo kin pihlajarupi on 
tässä miele ä ruo tetta pahempi. Pihlajan 
!ehdi ä ylei e tie iinty ät iru taudit en 
sijaan ei ät alenna puun kori tearvoa 
(Raatikainen 1994). 

Kukkia ja marjoja vioittavat 
kasvintuhoojat 

Kukkanuppuja oivat tuhota äkämä ää -
ket, joiden önnin jäljiltä nuput e ivät 
a audu kukik i (Gu e & Rim kij- Kor a
kov 1951 ). Olen ha ainnut nuppujen jää
vän a autumatta m ö kukkanuppujen i-
älle tunkeutu i n rip iäi ten takia. 

Marjojen hedelmälihaa övät pihlajan
marjakoin ja atunnai e ti m ö omena
pi tiäi en (Hoplocampa testudinea) tou
kat. Siemeniä ioitta at eräiden kiilupi ti
äi ten (Chalcidoidea: Torymidae) toukat 
kai autumalla iemenen i äänja yömäl
lä en in alkio-o anja i ommik i tulle aan 
koko iemenen ontok i. 
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Versojen, kuoren ja puuaineksen 
tuhoojat 

Yersoja ja runkoa voivat heikentää paju
kilpikirvat (Chionaspis salicis), joita saat
taa esiintyä paikoitellen niin run aasti, että 
nuorissa puissa ilmenee kasvuhäiriöitä. 
Runkoa ja nuoria versoja järsivät myyrät, 
jänikset, rusakot ja hirvet. 

Kuorta ja puuainesta voivat tuhota myös 
eräät sarvijäärät (Cerambycidae) ja kaar
nakuoriai et (Scolytidae, Buprestidae). 
Pihlajanjalosoukon (Agrilus mendax) tou
kat kuivattavat pihlajia hitaasti, oksa ok-
alta, usean vuoden kuluessa. Puuainek
eenjättävätjälkensä myö pihlajan rusko

täpläkärpäsen (Phytobia aucupariae) tou
kat. e kaivautuvat eteenpäin jälsikerrok-
e a ja täyttävät kaivaroansa käytävät 

uJo tuksillaan. Vioitus näkyy rungon poi
kittaisleikkaukses a ruskeina täplinä. Kär
pästoukkien vioittarna puuaine ei kelpaa 
vaneri-ja sahateollisuuden raaka-aineeksi. 
(Saalas 1949). 

Pihlajanmarjakoi ja siemenkiilukaiset 

Eniten tutkittu pihlajan kasvintuhooja on 
pihlajanmarjakoi, illä se on sekundaari-
en isäntäkasvin a, omenan, pahin tuholai-

nen Suome aja muuallakin Pohjoismai -
a (Ahlberg 1927 Edland 1965, Tuovinen 

1987). Pahoina pihlajanmarjakoivua ina 
kaikki pihlajanmarjat voivat olla toukkien 

ioittamia (Yänninen 1986). Koin toukat 
yövät pääa ia a marjojen hedelmälihaa, 

mutta pahoina uo ina kuten 1984 havait
tiin toukkien yö än tien ä iemeniin a ti 
ja vioitta an niitä pahoin ennen marja ta 
poistumi taan. Va taava ti koi vioittaa 
omenan iemeniä hedelmälihan Ii äk i 
Belosel kaya 1963). Siemeniä ioittamal

laja täyttämällä mrujat toukkien ulo teilla, 
jolloin niiden houkuttele uu lintujen ra
vinnok i vähenee pihlajanmarjakoi hei
kentänee joinakin uo ina pihlajan u ul
li en Ii ääntymi en mahdolli uuk ia ja ai
heuttanee aukkoja pihlajapopulaation ikä
jakaumaan ainakin paikalli e ti . 
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Pihlajan suvulli ta Ii ääntymistä hait
taavat myö siemenissä elävät siemenk.ii
lukaisten toukat. Kolme Megastigmus-su
vun kiilukai ta on tavattu pihlajan sieme
ni tä. äi tä M. brevicaudis esiintyy Eu
roopa sa. M. amelanchier ja M. ameri
canus on tavattu Pohjois-Amerikan pihla
jista (Les mann 1974). Sekä pihlajanmar
jakoin että siemenkiilukaisen toukkia on 
u ein yhtä aikaa amassa marjassa (Yänni
nen, julkai ematon). 

Siemenk.iilukai ten vioittamat pihlajan
mrujat putoavat maahan jo ennen kypsy
mistään, mikä varmistaa toukkien koteloi
tumisen maas a mrujojen isällä ja sen, 
ettei ät toukatjoudu marjojen mukana lin
tujen ra innoksi (Milliron 1949). Vuoden 
1984 tutkimu pui sa pihlajanmarjakoin ja 
siemenk.iilukai en aa tuttamat marjat pu
to i at kaikki maahan ennen elokuun lop
pua, mutta kuitenkin vasta kyp ymisensä 
jälkeen (Vänninen, julkaisematon). Vioi
tettuja iemeniä isältävien mrujojen ja he
delmien on ha aittu putoavan puista ja 
pensaista aikai emmin kuin terveiden mar
jojen jolloin kasvi älttyy kohdenlamasta 
re ur seja ellai iin hedelmiin, joiden sie
menet ei ät ole itärni kelpoi ia (e im. 
Boucher & Sork 1979). 

Pihlaja kasvintuhoojien luontaisten 
vihollisten elin mpäristönä 

Jokai ella pihlajalla elävällä ka vintuhoo
jalla on omat lajikohtai et tuontai et vihol
li en a joi tao alle pihlaja tarjoaa elinym
päri tön. Pihlajan kas upaikan maaperäs-
ä on melkein aina hyöntei ten sienitauteja 

(Fungi imperfecti: Deuteromycete ) ja 
loi ukkulamatoja ( ematoda: Steineme
matidae ja Heterorhabditidae) (Yänninen, 
Hu berg & Hokkanen 1989, Yänninen & 
El-adawy 1994). Suome a harvinai ena 
ta atta ia Hererorhabdiris- uvun ukkula
matoja on toi tai ek i lö detty vain pihla
jan ka upaikan maaperä tä ( änninen & 
El-ada y 1994). Pihlajanmarjakoin ja 
muidenkin pihlajalla elävien hyöntei ten 
koteloitumaan putoa ien toukkien turvin 
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hyönteispatogeenit pystyvät säilyttämään 
populaationsa maassa vuodesta toiseen. 
Pihlajanmarjakoin toukat ja kotelot ovat 
laboratorio-, kasvihuone- ja kenttäkokeis
sa osoittautuneet erittäin herkiksi maasta 
eristetyille sienitaudeille ja sukkulama
doille (Vänninen,j ulkaisematon). Pihlajan 
kasvintuhoojista koi saattaa olla tärkein 
maassa elävien hyönteispatogeenien isän
täeliö. Maaperä pihlajien kasvupaikalla 
tarjoaa hyönteisten sienitauti- ja loissuk
kulamatopopulaatioille säilyrnispf'säkkei
tä, joista taudit voivat levitä myös ympä
ristössä eläviin hyönteispopulaatio ihin. 
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Taulukko 1. Pihlajalla eläviä kasvinruhoojia. Table 1. Pests of the rowan tree. 
Hym. = Hymenoptera, Lep.=Lepidoptera, Coi.=Coleoptera, Dipt.=Diptera, Hom.=Homoptera 

~vin osa, johon vioitus koh- Laji (ryhmä) (suomenkielinen nimi) Lähdeviite 
distuu (vioituksen luonne) Specie (group) (Finnish common name) Reference 
Damaged plant part (nature of 
damage) 

Lehdet Caliroa Iimaeino Retz. (Hym., Tenthredinidae) Saalas 1949 
Leaves (kirsikkaetanainen) 

Trichiosoma sorbi Hbn. (Hym., 
Tenthredioidae) (pihlajan ouijapistiäinen) 

Temlzredofagi L. (Hym., Tenthredinidae) Gusev & Rimskij-

Pristiplzora geniculata Htg. (Hym., 
Korsakov 1951 

Tenthredinidiae) 

Dineura testaceipes KJ. (Hym., Tenthredinidae) 

Catoca/a paranymplw L. (Lep., Noctuidae) 

Diloba coemleucepha/a L. (Lep., Noctuidae) 

Trichosea ludifico L. (Lep., Noctuidae) 

Opistograptis luteolata L. (Lep., Geometridae) 

Phyrodecra pallidus L. (pihlajan kasviokalvaja) Saalas 1949 
ja P. imermedius Hell. (tuomen kasvinkalvaja) 
(Col., Chrysomelidae) 

Biston betularius L. (Lep., Geometridae) 
(koivumittari) 

Aporia crataegi L. (Lep., Pieridae) Gusev & Rimskij-Korsa-
(pihlajaperhonen) kov 1951, VappuJa 1962 

Coleoplzora sp. (Lep., Coleophoridae) Saalas 1949 
(pussikoit) 

HyponometJta padellus L. (Lep., Saalas 1949, Gusev & 
Hyponomeutidae) (oratuomen kehrääjäkoi) Rim kij-Korsakov 1951 

Hyponomeuta evonymellus Scopp. (Lep. 
Hyponomeutidae) (paatsaman kehrääjäkoi) 

Dysaplzis aucupariae (Horn., Aphididae) Gusev & Rimskij-Korsa-
(pihlajakirva) kov 1951, Heie 1992 

Phyl/ocopres aucupariae Liro (Acarina, Liro & Roivainen 1951 
Eriophyidae) (pihlajan vannepunkki) 

Rlzyncaplzyroprus sorbi Liro (Acarina, 
Eriophyidae) (pihlajan kärsäpunkki) 

Comarinia sorbi Kieff. (Dipt. , Cecidom idae) Gusev & Rim kij-
Korsakov 1951 

Lehdet (äkämien Erioplzyes sorbeus al. (Acari, Eriophyidae) Liro & Roivainen 1951 
m uodo tus) (pihlajan nukkaäkämän rengaspunkki) 
Leaves (gall ) 

Erioplzyes sorbi (Can.) (Acarina, Eriophyidae) 
(pihlajan maltoäkämän rengaspunkki) 

Lehdet (miinat) Stigmella sorbi Stt. (Lep., Nepticulidae) Johan on ym. 1990 
Leave (mine ) 

Stigmella nylnndriella Tengstr. (Lepidoptera, 
Nepticulidae) 

Stigmella magdalenae Klimesch (Lepidoptera. 
Nepticulidae) 
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Lehdet (miinat) Lithocolletis sp. (Lep., Gracilariidae) Saala 1949 
Leaves (mines) (rn iinaajakoit) 

Cemiostoma scitella L. (Lep., Cerniostomidae) Gu ev & Rirnsk:ij-
Korsakov 1951 

Lehdet Venturia inequalis f. sp. aucupariae(Lasch) Raatikainen 1994 
Leaves (pihlajarupi) 

Gymnosporangiumjuniperwn (L.) (Fr) 
(pihlajanruoste) 

Virustaudit 

Lehtisilmut Argyresthia sorbiella Fr. (Lep .. Gusev & Rimsk:ij-
Leafbuds Hyponorneutidae) Korsakov 1951 

Lehti- ja kukkasilmut Operopht!zera brumara L. (Lep., Geornetridae) Saalas 1949 
Leaf and flower buds (hallarnittari) 

Silmut ja lehdet Hibernia defoliaria Cl. (Lep., Geornetridae) 
Buds and leaves (pakkasrnittari) 

l\luput (kukat eivät avaudu) Contari11iajloriperda Riibs. (Dipt. , Gu e & Rirn kij-
Flower buds (buds do not Cecidornyidae) Kor akov 1951 
open) 

Siemenet Megasrigmus brevicaudis Retz. (Hyrn., Gu ev & Rirn k:ij-
Seeds Torymidae) Kor akov 1951, 

1 Vänninen 1986 

Syntomaspis aucupariae Rodz. (Hyrn., Gu ev & Rimskij-
Torymidae) Korsakov 1951 

Sy1110maspis druparum Boh. (Hyrn., 
Torymidae) (omenansiemenk:iilukainen) 

Marjat (hedelmäliha) Argyresthia conjugella Zell. (Lep., Ahlberg 1927, SaaJa 
Berries (fruit flesh) Hyponomeutidae) 1949, Gu ev & Rirn k:ij-

Korsakov 1951 

Hoplocampa restudinea Kl. (Hyrn., Saalas 1949 
Tenthredinidae) (ornenapistiäinen) 

Versot, kuori, runko Chionaspis salicis L. (Hom., Diaspididae) Gu ev & Rirnskij-Korsa-
Stern, bark, trunk (pajukilpikirva) kov 1951 , Saalas 1949 

Lecanwn corni Bouche (Horn., Coccidae) Gu ev & Rimsk:ij-

Scolytys rugulosus Ratz. (Col. , Scolytidae) 
Korsakov 1951 

Lepus timidus (rnetsäjänis), L europaeus SaaJa 1949 
(rusakko), Alces alces (hirvi) 

Käytävät kaarnan alla Agrilus mendax Mannh. (Co!. , Bupre tidae) 
Holes under the bark (pihlajan jalosoukko) 

Rhagiditm1 mordax De Geer (Co!., Cerarnby-
cidae) (koivun paloittelija-hapsenkakkiainen) 

1 Nila, osittain myös puuaines Saperda scalaris L. (Co!., Cerarnbycidae) 
Phloern, partly also woody (saikurahaapsanen) 
tissue 

Puuaines Cossus cossus L. (Lep., Co idae) 
Woody tissue (puuntuhooja) 

Jäisi Phyrobia aucupariae (Kanga ) (Dipt., 
Carnbiurn Agrornyzidae) (pih lajan ruskotäpläkärpänen) 

Puuaines (pesäkolot) Denrocopos major (i otikka). Dryocopus 
Woody tissue (nesting martius (palokärki) 
cavities ofbirds) 
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Pihlajan fenologisten aineistojen hyödyn
täminen ilmastonmuutostutkimuksessa 

Hanna Lappalainen 

Lappalainen , H. 1994: Pihlajan fenologisten aineistojen hyödyntäminen ilmastonmu
utosrutkimuksessa. (The utili zation of phenological ob ervations of rowan (Sorbus 
aucuparia) in climatic change research.)- Sorbifolia 25(4): 173- 174. 

This article is a shon overview of plant phenological research and ob ervation networks 
in Finland. One project in the Finni h climatic change programme (SILMU) is 
con idering Lhe relation berween climate and plant phenology. In Lhi project optimal 
interpolation methods have been applied in order to study the relations between 
temperarure and Lhe on et of flowering in twel e plant specie including rowan (Sorbus 
aucuparia). Also the organization of a new phenological observation nerwork of rowan 
in Fi nland i presented. 

Hanna Lappalainen, limatieteen laitos, PL503, 00101 Helsinki. 

Fenologiatutkimus ja ilmaston muutos 

Suomen Akatemian rahoittama Suomen 
Ilma tonmuutostutkimu SILMU alkoi ke-
ällä 1990. Yhtenä SILMU:n tutkimuspro

jektina on Ilmatieteen laitokse a suoritet
tava 'Ilma ton vaikutus monivuoti ten ja 
luonnonvarai ten kasvien fenologiaan -
tutkimus. Fenologiatutkimuksen tavo ittee
na on elvinää vanhojen fenologisten ha-

aintojen ja ilmastoaineistojen peru teella 
ilma ton ja ka vin vuotui en kehitysryt
min välistä uhdetta. Ilma ton muutok illa 
on merkittävä vaikutu ka vien kehityk-
een ar inkin ka vien levinnei yysaluei

den äärirajoilla mi ä uotui een ka vu
rytmi in vaikutta at etenkin valo ja lämpö
tila. 

Tiedeseuran fenologiset aineistot 

Fenologinen euranta alkoi uome a 
1700-luvun lopu ll a. Suomen Tiede eura 
aloittijärje telmälli en fenologi en ainei -
ton keruun uonna 1846. euranta oli aluk-
i arin laaja: mukana oli noin 100 ka vi

lajia, joiden lehteen tuloa, kukkimi ta, he-

delmien kyp ymi tä ja lehtien ruskaantu
mi ta eurattiin. Ku takin vaiheesta kirjat
tiin alkarnis- huippu- ja päättymispäivä
määrät. Ha ainnoiduin vaihe oli kukinnan 
alkaminen. Ha aintoja tekivät vapaaehtoi-
et luonnonharra rajat. 

Ilmatieteen laitok en fenologiatutki
muk en yhteyde ä o a Suomen Tiedeseu
ran havainnoi ta on tallennettu tietojärjes
telmään mikä mahdolli staa osittain ha
janai ten havaintojen aiempaa tehokkaam
man käytön. Tällä hetkellä tietokanta kä-
ittää havaintoja vuo ilta 1896-1902, 

1918-55 ja 1961-65 (Lappalainen & Hei
kinheimo 1992). Tietokanna a on 46 la
jia joi ta k i on pihlaja (Sorbus aucupa
ria). Pihlajan kukinnan alkami een liitty
viä ha aintoja on noin 1 500. 

Fenologiatutkimus ja pihlaja 

Fenologiatutkimu e a on elitetty tehoi-
an lämpöti la umman (ETS) a ulla läm

pötilan aikutu ta tietyn lajin kukinnan 
alkami een. Ta oitteena on ollut tuottaa 
fenologi ia ennu tekarttoja kukinnan aika-
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miselle erilaisissa ilmastotilanteissa (läm
min kevät, kylmä kevät). 

Aineiston käsittelyn keskeisimpänä on
gelmana on ollut vuosittaisten fenologia
havaintojen hajanaisuus ja suhteellisen 
heikko alueellinen kattavuus sekä ilmasto
havaintojen, erityisesti lämpötilatietojen 
puute fenologisilla havaintopaikoilla. äi
den ongelmien ratkaisemi eksi on tässä 
tutkimusprojektissa sovellettu erityisiä in
terpolointimenetelmiä. Vuorokausilämpö
tiloja on pystytty interpoloimaan fenologi
sille havaintopaikoille pihlajan kukinnan 
alkami een vaadittavan tehoisan lämpöti
lasumman laskemiseksi. Tehoisat lämpö
summavaatimukset on interpoloitu koko 
Suomen alueelle 10 x 10 km2:n ruuduille 
ja kukinnan alkamispäivämäärät määritet
ty lämpösummavaatimuksen perusteella. 

äin saatujen päivämäärien perusteella on 
piirretty kukinnan alun etenemistä kuvaa
vat käyrät. Edellä esitetyn menetelmän 
mukaan on pystytty esittämään mm. pihla
jan kukinnan alkaminen ennnustettuna 
ETS-arvojen perusteella lämpimänä (ai
kaisena) ja keskimääräisenä keväänä il
mastollisen normaalikauden vuosien 
1961-90 lämpötiloista lasketun ETS:n pe
rusteella. 

Kahdentoista kasvilajin fenologiset kar
tatjulkai taan ilmatieteen laitoksenjulkai
susrujassa ensi vuoden alu sa (Heikinhei 
mo & Lappalainen 1995). Lisäksi suoraan 
fenologisista havainnoista interpoloidut 
kukinnan alun etenemistä kuvaavat kartat 
ilmestyvät vuoden 1995 alu sa Memoran
da-julkai usarja sa (Lappalainen 1995). 

Uusi pihlajan fenologinen 
seurantaverkko 

ykyi in maassamme ei ole kattavaa, tie
teelli et kriteerit täyttävää fenologista ha
vaintoverkkoa. Yhtenä fenologiatutki
muksen tavoitteena on mm. kehittää biolo
gisia ja meteorologisia havaintomenetel
miä fenologista seurantaa varten. Erityi-
e ti fenologiset mittau menetelmät tuli i 

saada luotettavik i ja vertailukelpoi iksi. 
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Tavoitteena on Suomen kattavan yhden
mukaisen, tieteelli et kriteerittäyttävän fe
nologisen havainto erkoston perustami
nen. 

Joulukuu a 1990 järje tettiin ka vitie
teellisten puutarhojen, Maatalouden tutki
muskeskuk en, Puutarhatuotannon tutki
muslaitok en ja ilmatieteen laitok en väli
nen kokou ,jo a o ittiin alu tavatjä.Jje -
telyt fenologi en erkon peru tarniseksi . 

Seurantalajiksi alittiin kotipihlaja. 
Seuranta kä ittää iisi eri kantaa: hemi-, 
etelä-, ke ki- ja pohjoi boreaalinen ekä 
paikallinen kanta. Ku takin on istutettu 
kuusi tainta (eli yhteen ä 30) eurantapaik
kaa kohden. Eri kas illi uu yöhykkeitä 
edustavien kantojen ilma toreaktioiden 
elvittämi eksi Oulun liopi ton kasvitie

teelli en puutarhan ka attarnat mikro
lisäy taimet on i tutettu eurantaverkon 
havaintoasemille maan eri o iin yk yllä 
1993. Verkkoon tule at euraavat asemat: 
Kuopion Hei iugin (Kai aniemi), Oulun, 
Joen uun Turun ja Jy ä kylän yliopisto
jen kasvitieteelli et puutarhat Maatalou
den tutkimu ke kuk en Kainuun, Ke ki
Pohjanrnaanja Pohjoi -Pohjanmaan tutki
musa emat, Piikkiön Puutarhatuotannon 
tutkimu !aito , Met äntutkimu laitok en 
Kolarin tutkimu asema Hei ingin yliopi -
ton Muddu järven opetu - ja koetila ja 
Oulun yliopi ton aru kan koetila. Koti
pihlajan euranta erko toon ovat liittyneet 
myö Tallinnan ekä Kuola a ijait evan 
Kiro skin ka itieteelli et puutarhat (k. . 
Lappalainen 1992). 
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Maiseman pihlajat 

Anne Rihtniemi 

Arkkitehtonisia merkkejä 

Säätytalo on tieteellisen euramme 25-
vuotisjuhlaseminaarin pitopaikkana rueno. 
Tämä rakennu on ollut yk i valtiollisen 
kehityk en merkjttävimmistä tapahtuma
pllikoi ta. Sen arllitehtuuri on täynnä 
merkkejä, jotka vii ttaavat si lloi iin tapah
tumiin uomalaisen kulttuurin kehityk-
een ekä eurooppalai en arllitehtuurin 

kerutyk en kaareen. Mei tä vain harva 
o aa lukea tätä merllikieltä. Mutta ym
märrämme merllien opivan paikkaansa 
ja nautimme kokonaisuude ta. Koemme 
en kauneutena. 

Merkit ja paikka maisemassa 

Havainnoimamme ympäristön elementit 
ei ät itses ään ole merkjtyksellisiä. Merkj
tyk et eivät ole piirteitä tai o a ia ympäri -
tö ä, vaan ne ovat ihmismielen ilmiöitä. 
Merkjtyk et yntyvät kulttuuriyhteyde tä 
tai ha ainnoit ijan henkjlökohtaisista ko
kemuk i ta ja tausta ta. e yntyvät eri
lai ten ympäri tö ä olevien merllien 
uhtee ta toi iin a. 

Paikka on ellainen kohta ympäri tö ä 
jolla on sel ä ti erottuva luonne. Paikan 
ilmapiiri , tunnelma ja luonne ynty ät 
merkjry ten pohjalta. Ajan kulua o oitta
vat merkjt ympäri tössä muodo tavat 
meille hi toriankuvaa. Arkjpäiväi is ä 
ympäri töis ä, ilman sävyjä, erityi piLrtei
tä ja merkkejä hi toria ta, ihminen on il
man aikaa ja paikkaa. Luonnonympäri -
tös ä on paikkoja, joi sa vallit ee aito 
luonnon tuntu. Se perustuu e im. met än 
hahmon ja luonteen eheyteen, joka yntyy 
ka vupaikan ja met än elimelli e tä yh
teyde tä. Käyttö, hoito ja rakentaminen 
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muuttavat luonnollista kasvupaikan ja kas
villi uuden uhdetta. e tuovat uusia 
merkkejä ympäri töön. Jos merkjt sopivat 
paikkaan ja en tarkoituk een, paikka aa 
selkeän luonteen. Identiteetiltään selvällä 
paikalla jo sa merkityk et muodostavat 
ehjän ja aidon kokonai uuden, on 'paikan 
henki ' . Se on ruenointa virettä ympäri tön 
kokonaisvaikutelmassa. 

Puusto on myö merllikjeltä, puut ovat 
merkkejä mai ema a. Puut kertovat pal
jon, jo niitä o aa lukea. e voivat olla 
luontai ia tai i tutettuja ne menestyvät hy
vin tai huono ti , ne heijastavat ympäristö
olo uhteita. 

Luonnonmaisema a puut heijastavat 
kas upaikan ominai uuksiaja kilpailu uh
teita. Maaseutumai ema a puut heija ta
vat u ei n alueenkä nöä. Hoito ja käytö tä 
muuttuneet olo uhteet näkyvät puulaji -
to a ja puiden ka umuodoi a. Puiden 
lat u ten hahmo ta voi jo kaua erottaa 
pihapiirin paikan ennen kuin rakennukset 
näkyvät. Rakennetoi sa ympäristöissä 
miljöön muodo tarnisella voi olla monia 
erilai ia käytännölli iäja e teetti iä perus
teita. Mai ema oidaan rakentaa kulttuurin 
muiden e ity tapojen ääntöjen mukaan. 
E imerkik i haroilipui to a eri element
tien äli et uhteet olivat rinna tei ia en 
ajan yhtei kunnalli een ja teologi een jär
je telmään i älty ien uhteiden kan a. 
Mai emapui tojen kehittye ä käytettiin 
pui toi a iljel -ja laidunmai emien ekä 
metsien merkkejä. Pui toi a voitiin Iuoo
nolli iaja ihmi en tekemiä merkkejä orga
ni oida kulttuurimai eman ' merkkikieli
opin ääntöjen mukaan. Rakennetu a 
ympäri tö ä puut edu ta at elolli ta luon
toa. e o at elä iä merkkejä joilla on 
erilai ia kulttuuri hte de tä tule ia merki-
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ryk iä. äillä merkityksillä muodo tetaan 
ympäri tön luonnetta ja ä ytetään erilai -
ten paikkojen tunnelmaa eriJai ek i. y
kyi in puita ja muita ka ulli ia merkkejä 
käytetään mpäri töi ä h in apaa ti 
jopa harkit emattoma ti ja ain harvoin 
'oikeaoppi e ti , johonkin kulttuuritau -
taan peru te!Ju ti nojautuen. 

Pihlaja merkkinä 

Pihlaja kertoo olemuk en a aihtelu a 
hieno irei e ti luonnon ykli e tä aja ta. 
Sen pehmoi et a autu at ilrnut o at ieh
keät. Kukinta väri t ja lintuja houkut
tele at marjat kerro at loi ta a ti luonnon 
elon aihee ta. 

Mai eman merkkinä pihlaja oi iitata 
ekä luontoon että kulttuuriin. Luontai e ti 

pihJajaa on lähe kaikkialla ja kaikenJai il
ta ka upaikoilla. Sitä on metsi ä kallioil
ta ko teille maille ja kulttuurimai ema a 
laitumilla pellonpientareiJJaja pihoilla. Se 
on !ei in pen a tai pienpuu, pihapuuna
kio e on toi ek i !ei in. 
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Pihlaja i ältää viittauksen vanhaan 
kulttuuriin: "pyhä pihlaja". ykyisin pih
laj ia i tutetaan kaikenlaisiin ympäristöi
hin. Pihlaja näkyy merkkinä niin monen
laise sa ympäri tö ä, että melkein kuvit
telisin sen merkityksettömäksi. Mutta niin 
ei ole, vaan päinvastoin. Pihlajalla on niin 
monta eri laista hahmoa, kasvutapaa, että 
erilai et yk ilöt voivat hyvin vi itata eri lai
si in kulttuuri- tai luonnonyhteyksiin. Pih
lajalla voi oll a monta taustaa. Sen kruunun 
hahmon vaihtel u viittaa eri lai iin kasvu
olosuhtei iin . Samoin koko heija taa ka -
vupaikan laatua ja kilpailutilannetta. Ka -
atuk e sa on myös erikoismuotoja, joi

den hahmo erottuu selvä ti metsien tai 
pientareiden pihlajista. 

Maiseman pihlajat 

Metsissä pihlaja on useimmiten ka vi lli 
suuden vaatimattomana osana. Se ei viittaa 
kulttuuriin vaan luontoon. Se mukautuu 
met än joukkoon eikä koskaan näyttele 
hallit evaa roolia. Alikasvok ena e voi 
olla hy in hento ja laiha !ehdi töitään. 
Pää tes ään latvu kerrokseen e on yk i 
metsän pui ta. 

Met än reunan puusto sa pihlaja on 
kauneimmillaan pienenä puuna tai pen aa
na. Sen ka vumuoto pyöristyy aukeaan 
päin, ja met ään päin e sopeutuu täyttäen 
paikkansa tarkasti. Kallion reunaan pihlaja 
voi muodo taa tiheän kasvuston, kukkivan 
ja marjovan reunuksen. 

Maa eutumai ema a pihlaja e ittää 
u eimmiten pientä puuyk ilöä. Vapaa ti 
ka va ana yk ittäi puuna pihlaja voi olla 
hyvin luonteika ja muodoltaan ta apai
noinen. Jopa täydelli en ymmetriset pih
lajat kori tavat pello ta kohoavia kallio
kumpareita. Laitumilla ja puoliavoimilla 
niityillä ekä pihapiireissä pihlaja viittaa 
p rintei een kulttuuriin, vaikka iellä e 
tu kin ko kaan lienee istutettu, vaan on 
ainoa taan luentai e ti ka aneena u ait-
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tu. Uhrilehdo a pihlaja viittaa muinai een 
kulttuuriin entiseen pyhyyteen. Siellä se 
on tärkeä merkki paikan henkeä luomassa. 

Rakennetu a ympäri tö sä istutettuja 
pihlajia käytetään miele täni useammin 
epäonnistuneesti kuin oikeana, paikkaan 
sopivana merkkinä. E imerkiksi liian suu
rella aukealla pihlaja voi olla yksinkertai
sesti liian pieni. Lisäksi se on vai lla kult
tuuristatuk en oimaa. Liian persoonano
malla liikennealueella kotipihlaja voi 
näyttää kär i ältäja koro taa miljöön kur
juuttaja epäinhimillistä mittakaavaa. Ym
päri tön merkkikieli on parhaimmillaan 
silloin, kun iittauk et opivatpaikankäyt
tötarkoituk een ja mai emarakenteeseen. 
Merkkikieli voi pohjautua perinteeseen tai 
nykyi een kulttuuriin , e voi olla ymbo
lista tai luonnolli ta. Pihlajalla on monta 
hahmoa ja se voi vi itata luontoon tai kult
tuuriin. S mboli en met än, esimerkiksi 
lähiömetsikön reunaan pihlaja sopii erin
omai e ti. Siinä e iittaa metsäluontoon ja 
luonnonlakien mukai een kehityk een. 
Luonnonmukaisi a pui toi sa tai käytet
täe ä hy äksi luentai ta puu toa puiston 
kehittärni e ä pihlaja viittaa luontoon. Se 

oi olla ' luonnonjäänne' uudella rakenne
tulla alueella. u ien talojen keskelle jää
nee ä torpan pihapiiri ä e taas viittaa 

anhaan kulttuuriin. Siinä pihlaja korostaa 
paikan hi torialli ta luonnetta uuden ym
päristön ke kellä ja luo miljöön ajallista 
y yyttä. uteen pihapiiriin pihlaja opii 

parhaiten kun e kooltaan opii rakennuk-
een ja illä on riittä ästi tilaa. Silloin e 

kukkii ja marjoo run aa ti ja iten edu taa 
elolli ta kli tä luontoa. Kulttuuri esti 
ar okkaa een tilantee een e opii , kun on 
tarve iitata anhaan uomalai een perin
tee een. Muuteno atjalo tetut kas umuo
dot tai muut pihlajalajit merkkeinä opi
vampia. 

Taiten käytettynä pihlaja on mitä kau
nein merkki mai emas a, ekä itsessään 
että merkityksiitään änä. 



178 SORBIFOLIA 25(4) 1994 

Pihlaja - monikäyttöpuuksi 
metsätalouteemme 

Peter M. A. Tigerstedt 

Tigerstedt, P.M.A. 1994: Pihlaja - monikäynöpuuksi metsätalouteemme. (lntro
ducing Sorbus aucuparia as a multipurpose tree in forestry. ) - Sorbifolia 25(4): 178-
180. 

The rowan, or mountain ash (Sorbus aucuparia) i a polymorphic pecies which 
traditionally belongs to the Finnish land cape. It has been largely neglected as a aluable 
wood producer offering pecial uses in the woodworking industry. It multiple-u ei 
emphasized in this article and it is suggested that it be gi en due anention in a more 
diversified fore t policy. 

PeTer M. A. TigersTedt, Kasvibiologian laiTos, PL 27, 00014 Helsingin yliopisTo. 

Viimeaikainen kehitys metsätaloudessam
me on nostanut esiin kysymyksen met
siemme monimuotoisuudesta. Syitä tähän 
on useita. Ensinnäkin havupuupainoittei
nen metsätalous on johtanut suora taan 
havukuitupuun, varsinkin ensiharvennuk
sessa saatavan pienpuun ylituotantoon. 
Toi ek i ellu- ja sahapuuteollisuuden täy
dennyksenä on syntynyt kiinnostusta vaih
toehtoi een puuntuotantoon. Muutamia 
kymmeniä vuosia sitten koivusta tehtiin 
arvokas raakapuu, kun se aikaisemmin oli 
ollut lähes häiritsevä tekijä havupuuvaltai
sessa metsätaloudessa. Kiinnostus lehti
puiden viljelyyn j a kasvatukseen on nyt 
aavuttanut oikeat mittasuhteet. Koivu , 

haapa, leppäjajalot lehtipuut ovat kiinnos
tuk en kohteena, var inkin huonekaluteol
lisuude aja muussa pienimittaises a puu-
epäntaloudes a. Tähän joukkoon kuuluu 

myös pihlaja. Kolmannek i luonnon moni
muotoi uutta on maailmanlaajuisesti ryh
dytty kunnioittamaan, sen antamaa vaihte
lua ilmälle ja ekologi ta ke tävyyttä ekä 
sen tarpeellisuutta rikkaiden geenivaranto
jen äilyttärni ek i. eljänneksi puulajien 
käyttökelpoisuu moniin eri tarkoituk iin 

on nou sut e iin. Monikäyttöpuu voi olla 
e imerkik i hyötypuu/kori tepuu, hedel
mäpuu/puu eppäpuu, linnunra into/hyö
typuu, energiapuu/koristepuu, tai moni
käyttöi yy oi merkitä e imerkik i llu/ 
saha/ aneri/energia/kori te - hdi telmää 
kuten tällä hetkellä on laita aikai emrnin 

ihatun koi un kohdalla. 
Pihlaja on tietenkin koi uun errattuna 

var in aatimaton tekijä met ätaloude -
samme, ainakin nykyi in. Sillä on perintei
nen merkitY pihapuuna, mutta met ä ä e 
on tähän saakka ollut lähinnä ro kapuun 
arvoinen. Tähän on ehkä tulo a muuto ta, 
erikoi e ti nou e an puu epäntaiteen mu
kana. Kiteeläinen erikoi puu eppä eppo 
Auvinen, jonka kä ialaa o at ta avallan 
pre identin äntyniemen r öhuoneen pih
lajahuonekalut kä tti tämän kalu ton te
koon noin l 000 työtuntia. Paljon aikaa 
kului opi ien tukkien hankintaan, aikka 

aatimuk et oli at h inkin äljät: tukin 
pituu ähintään 1 metri ja lat aläpimitta 

ähintään 15 cm. Pi in aatimuk et täyttä
ä tukki oli lähe nelimetrinen ja järein, 

latvaläpimitaltaan40cm:n tukki kak im t 

rinen. Kuutiohinta tien iere ä oli 400-
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1 000 markkaa. KaiklOaan kalu ton val
mistukseen käytettiin noin 30 m3 puuta. 
Hukkaprosentti jäi hyvin suureksi oksavi
kojen , sekä pieni ä että suuri ssa puissa 
olleen runkolahon, ydinhalkeamien ja yti
men läheisyydessä esiintyvän visantapai 
sen pilkullisen puun ekä lainemuodostuk
sen vuoksi. 

Auvinen totesi, että puuaine on kovaa 
(kovempaa kuin koivu), sillä on hyvä tai
vutuslujuus ja se on luokiteltava hyväksi 
huonekalupuuksi. Puuaineen kaks iväri-
yy - pintapuu lähe koivunvaaleaa, sy

dänpuu ru keaa- häiritsee työstämisessä, 
jo kin illä voi jo ku o11a taiteellista ar
voa. Salmen ( 1978) mukaan "Puuaine 
mui tuttaa varsin voimakkaasti päärynä
puuta ollen keskira kasta, keskikovaa, sit
keää, yleensä vaikea ti halkaistavaa, jok-
eenki n taipuisaa mutta vähän kimmoi aa 
ekä melko voimakkaasti kuti stuvaaja pai
uvaa. Ulkoilmassa kestävyys on vähäi-

nen". 
Pre identin työhuone Mäntyniemessä 

saattaa olla alkusysäys pihlajapuun suosi
oon ja uurempaan käyttöön tulevaisuu
de a. Suomes a on perustettu var inainen 
Sorbu -projekti , jos a pyritään paremmin 
kartoittamaan pihlajapuun käyttöä. Yrjö 
Kukkapuro on uunnitellut pihlajatuolin. 
Tämän työn yhteydes ä hän huomasi puu
laj in erikoisen käyttökelpoiseksi var inkin 
en uuren sitkeyden takia. 

Kuten aina uuden raaka-aineen kohdal
la uurimmat ongelmat pihlajankin käy
tö ä ilmene ät raaka-aineen tuotannossa, 
hankinna sa ja marklånoinnis a. Tämän 
vuok i miele täni oli i tarpeen pikapuolin 
peru taa Suomen erikoi puutuottajat ' 
jotka huolehti i at puuaineen aatavuu
de ta, myynnistä ja mainonna ta yhtei -
työ ä puu eppäteolli uuden kan a. 

Pihlaja nou ee avohakkuualuei lle iinä 
mi ä koi ukin. Sitä voi paikoin nou ta 
erittäin run aa ti mutta e on tähän a ti 
aina aanut perkaukse sa väi tyä koivun 
tieltä. Koi u onkin pihlajaa nopeampika -

uinen puulaji Suomen ylei immi llä met
ämai lla. Kuitenkin olen huomannut pihla-
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janka vavan erittäinnopea tijarunkomai-
e ti multavilla OMT- ja lehtomai lla,joilla 

se pitkälti käyttäytyy aarnen tavoin. Olen 
kokeek i ka vattanut luontaisesti synty
nyttä pihlajaa päämääränä hyvä runko
muoto ja pituu kasvu , jolloin olen pannut 
merkille, että e on erittäin opiva lehti
puu ekaviljelyyn ja viihtyy mainiosti mm. 
saamen ja vaahteran seura a. Se sietää 
hyvin oksien karsintaa, mutta en ole varma 
karsitun puun lahonalttiudesta. Arvioisin, 
että hyväl lä maal la pihlajan ka vattaa huo
nekalutukik i 40 vuode sa. 

Pihlajan käyttö puistojen ja pihojen ko
ri tepuuna ei aadi erikoista esittelyä, e 
on perintei impiä kultturimai emaamme 
kuuluvia ka eja. Sen ij aan on syytä ko
ro taa pihlajan perinnölli tä monimuotoi
suutta jouko a mm. pylväspihlaja ('Fas
tigiata ), riippapihlaja (' Pendula ), kelta
hedelmäinen (' Xanthocarpa') j a makea
pihlaja ('Eduli ' ). Tämän perusteella voi 
päätellä, että li ää muotoja löytyy jalostuk-
en tarpeen mukaan, t . että pihlaja on 

helpo ti jalostettava puulaji var inkin, kun 
otetaan huomioon mahdolli uudet kasvul
li een moni tukseen. Arvioin, että pelkällä 
valintatyöllä pää täi iinhyvin nopeasti tu
lok iin runkomuodoltaan paremmin huo
nekaluteolli uuteen opivan pihlajan tuot
tami eksi. Yhtä lailla pihlajanmarjojen 
makua voidaan muuttaa marmeladi-, me
hu- tai likööriteollisuuden toivomusten 
mukaan. Pihlajan eri latvu muodotriipasta 
pyl ääseen anta at hy iä mahdollisuuksia 
kori tepuujalo tuk elle. Ja mikä para ta, 
pihlaja on kotimainen monimuotoinen 
puulaji,jonka geenivaranto on Juontai e ti 
opeutunut ilma toomme. 

Lönnrot ( 1866) toteaa pihlajan moni
muotoi uude ta: "Marjat, etenkin vilun
panemat, anta at hy ästi paloviinaa, mar
jan1ehu iiteriäja etikkaa.- Sikoja taide
taan lihottaa pihlajan-marjoilla. iillä 
pyydy tetään m ö lauJuJjntuja. Puu ka -

attaa kauniita, arjoi ia lehtokujia. Taide
taan ympälä. On lujaa kelpaavaa kaikel
lai iin puukalu-töihin' . 
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Ehdotan, että annamme pihlajalle tule
vaisuudessa sille kuuluvan paikan metsän, 
mai eroan, puiston ja puutarhan rakenta
mise sa. Pihlaja on vaatimaton persoonal
lisuus, joka vesurin ja raivaussahan edessä 
helposti kaatuu. Pienellä suunnanmuutok
sella voimme tässä suhteessa saada lisää 
rikkautta luontoomme. 

Kiitokset 

Kiitän Pentti Alankoa aina yhtä rikkaasta keskuste
lusta ja varsinkin kirjallisuuden ja kuvien ~ainaami -
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sesta. Kiitän erikoi puuseppä Seppo Auvista, joka 
kertoi minulle presidentin Mäntyn iemen työhuoneen 
pihlajakalustosta. Kiitän Yrjö Kukkapuroa aivan eri
koisen mielenlUintoi esta kesku telu ta pihlajatuolin 
muotoilu ta ja siihen liittyvi tä ongelmista. 
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Lönn rot, E. 1866: Suomen Kasvio. Uu i parannettu 
laitos, toim. E.L. ja Th. Saelan. - XX + 426 s. 
SKS. Helsinki. 

Salmi, J. 1978: Suomalai ill ja Ulkomaisia Puulajeja. 
Osa ill: Lehtipuut 0-0. - HY, Metsäteknolo
gian laitoksen Tiedonantoja 38: 1-298. 

* * * 
Pyhän puun työstö 

Markku Kosonen 

Suunnittelijana 1 käsityöläisenä, siis taitei
lijana, käsittelen pihlajan työstöä sekä ma
teriaaliselta että henkiseltä kannalta. Mo
lemmat ovat työ tön kohteena, vaikka toi
sessa höylätään ja toisessa pohditaan . Lop
putulokseksi pyritään saarnaan aikaan tuo
te, jossa materiaaliset ja henkiset sisällöt 
sekä käyttöarvo paljastavat tavoitellun 
merkityksen. 

On olemassa vaara mystifioida käsittei
tä. Erityi esti puun pyhyyden liika koros
taminen saattaa viedä väärille raiteille. 
Siksi on todettava, ettei pihlajan mekaani
nen työstäminen poikkea muiden kovien 
lehtipuiden kä ittelytavasta. Ainoa ongel
ma on puukulttuurimme kaventuminen 
vain kolmen valtapuun käsittelyyn ja teol 
li en ma satuotannan ihanteen määräämät 
käsi ttelytavat Teollistumisen mylläkäs ä 
monipuolisuuden mahdolli uudet ovat ru
sentuneet yhden tavan toimintamalliin. 
Esimerkiksi huonekaluteolli uuden on 
vaikea saada opiva ti sahattua puuta, ko -

ka ahauksen ylei malli on muotoutunut 
rakentamista varten. On aikea elittää, 
että huonekalut o at pienempiä kuin talot 
ja että laaduka mekaaninen puujalo te 
vaati i oikeaa ahau tapaa kuhunkin koh
tee een. e harvat pihlajat, jotka on poi
mittu talteen on ahattu niin että kui at
taes a niiden kieroutuminen on mak imaa
lista. Täten uo ien aato a yntyy arki
havainto että pihlaja on erityi en kierou
tuvaa puuta. 

altapuiden tasalaatui uuden ihanne on 
myö aikuttanut pihlajan aliarvo tuk
seen. Pihlajan puu on u eimrniten kak i ä
ristä: ydänpuu tumman ru keaa ja pinta
puu aaleaa puuta. Tumma ydänpuu tuo
mitaan ylei en kä ityksen mukai e ti la
hoksi j a ii epäkel oksi. iime aikoina 
tekijät o at (tarkoittaen etenkin lepä ä 
esiinty ää arnaa ilmiötä) aro a ti puhu
neet ko alaho ta. Kä ite palja taa epäilyä, 
mutta m ö varo ai ta muuto hakui uutta 
hy äk 
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Pyhän puun ymboliarvo on voimak
kaa sa ristiriidassa sen käyttöarvon kans
sa. Pihlajaa on käytetty kohteisiin, joissa 
puuainekselta vaaditaan kovuutta ja taivu
tuslujuutta. Yleisin ja tunnetuin käyttö pih
lajapuulla lienee haravanpiikin virka. Tä
mä tehtävä paljastaa ominaisuudet, jotka 
käytäntö on tekijälleen opettanut. Kova, 
mutta silti jou tava puuaines on johtanut 
pihlajan valintaan. Omenapuu lienee to
dettu myös kovaksi, mutta joustamatto
maksi haravan tehtävään . Heinäharava toi
mii tarkoituksenmukai en puulajivalinnan 
loistoe imerkkinä: varsi kevyttä haapaa, 
kaari kestävää koivua ja piikit joustavan 
kovaa pihlajaa. 

Mui a tarvekaluis a pihlajaa on käytet
ty satunnai emrnin. Sen heikko saatavuu , 
muiden puulajien totuttu käyttö ja pihlajan 
vaikeahko työstö ovat pitäneet pihlajaa 
vähemmän käytettynä puulajina puu eppi
en materiaalivalikoimassa. Maatalouden 
koneeliistumisen myötä pihlajan käyttö 
raaka-aineena hävisi. Metsäpuunakio e 
ai roskapuun leiman. Koristepuuna sillä 

on vielä tänäänkin merkityk ensä. Tästä 
muutok esta voisimme ottaa oppiaja etsiä 
pihlajalle uu ia käyttötarkoituksia en si
jaan, että haikailisimme entisaikojen käte
viä ovellutuksia. 

utta käyttöä etsie änwe törrnäänlllle 
amoihin ongelmiin kaikkien n . mar

ginaalipuiden kans a. Saattaa olla niin, että 
eri puulajien puuainek en ominai uuk ien 
erot eivät ole enää relevantteja lähtökohtia 
uu ien tuotteiden etsirni elle. iiden mer-
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kitystä ei voi vähätellä, mutta ei myöskään 
liioitella. 

Uudet käyttöalueet on etsittävä puulajin 
uutuusarvosta, puuaineksen luonteesta ja 
symbolimerkityksi tä. Käyttöesine-käsi
tettä on myös laajennettava. Talonpoikai
nen perinteemme ymmärtää käytön käy
tännön hyödylli yydek i. Myöhempien ai
kojen tulkinta näkee vanhoissa esineissä 
muitakin merkityksiä, kun ne ovat irron
neet aikalaisten käytöstä. Tärkeäksi ovat 
nousseet tekijöiden ja käyttäjien viestit, 
joita on luetta issa vanhoista e ineistä. 
Oma informaatio- ja kommunikaatio
aikarnme koro taa merkitysten ymmärtä
mistäja tulkintaa. Semiotiikka on noussut
kin näkyväksi tieteen alak i. 

Pihlajan henki en ja aineellisen työ tön 
lähtökohdaksi on tänään nostettava mah
dolli imman suuren jalo tusasteen hyväk
sikäyttö. Se tarkoittaa muotoilun ja käsi
työtaidon korkeimman laatuluokan valjas
tarni ta pihlajapuun promovoirniseksi. Si
sältö tälle Jaatuta on nostamiselle löytyy 
oman aikanlllle pyrkimysten, ihanteiden ja 
ymbolien aattarnisesta esineen muotoon. 

Lähtökohtana pihlaja trujoaa monipuoliset 
mahdolli uudet uu ille tulkinnoille. Pyhän 
puun maine aattaa olla yksipuoli en ah
di tava ja o oitteleva tä sä etsinnä ä. Ta
savallan presidentin virka-asunnon työ
huonee a i u tu arkkitehti Antti Paate
ron uunnittelemat ja erikoispuuseppä 
Seppo Auvi en tekemät pihlajakalusteet 
o at ajankohtainen e imerkki onni tu
nee ta työstä. 

Vuoden 1995 
jäsenmaksukuitteja 

ei tällä kettaa lähetetäkään Sorbifolian äli ä, aan iitteelli et mak ukuitit 
po titetaan jä enille erik een vuoden alu a. Toi omme otekäytännön ä
hentä än euran tilille kertyviä nimettömiä maksuja. 
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Happamia, sanoi kettu pihlajanmarjoista 

Heikki Ritavuori 

Ensikosketukseni pihlajanmarjoihin ja nii
den makuun tapahtui pikku poikana. Am
muskelin koiranputkella pihlajanmarjoja. 
Maalina olivat puut ja kivet. Se oli tylsää, 
niihin osui liian helposti. Naapurin koira 
oli liikkuvuutensa vuoksi mielenkiintoi
sempi maali. Kun lopulta osuin, koira 
luonnollisesti ärähti ja minä säikähdin, 
seurauksena muutama kokonaisena nie
laistu marja, mutta mikä pahinta, purin 
säikähdyksissäni muutaman marjan rikki. 
Se oli kauhea kokemus silloin. Kuvittelin, 
että se oli rangaistus viattoman luontokap
paleen kiusaamisesta. 

Tuosta tapahtumasta on vuosikymme
niä. Suhteeni pihlajanmarjaan on muuttu
nut. Koen sen oivana raaka-aineena mitä 
moninaisimpiin tuotteisiin . Vahinko vain, 
että sitä käytetään elintarviketeollisuudes
sa erittäin vähän. Nähdäkseni siihen on 
muutama perussyy. Sen riittävä saatavuus 
joka vuosi ei ole taattu. Hinta on suhteelli
sen korkea keruun hankaluuden vuoksi. 
Menekki ei ole kovin suuri, sillä pihlajan
marjatuotteista joko pidetään tai ei pidetä. 
Enemmistö ihmisistä ei tunnu pitävän. 
Usein omia tuotteitamme esitellessäni ja 
maistiaisia jakaessani saan kuulla tuon 
vanhan sanonnan: "happamia, sanoi kettu 
pihlajanmarjoista." Ennakkoluulot ovat 
niin suuria, ettei suostuta edes maista
maan. 

Pihlajanmarjatuotteilla saattaa kuiten
kin olla edessään uusi tulevaisuus. Viime 
kesänä markkinoille tuli uusi pihlajalajike, 
pihlaja jossa pitäisi olla makeat maJjat. 

ythän eräs ongelma on laadun epätasai
suus, vierekkäisis ä puissa saattaa olla ai
van eri makuiset ja näköiset marjat. Toiset 
ovat karvaita ja toiset maukkaita, lähe 
makeita. Makuun voidaan vaikuttaajonkin 

verran poimimalla marjat ensimmrusten 
pakkasten jälkeen, mikäli linnuilta on jää
nyt jotain poirnitta aa. 

Uskon muutenkin pihlajanmaJjan tule
miseen. Maa eutu elää ehkä kaikkien aiko
jen suurinta murrostaan. yt on löydettävä 
uusia toimeentulolähteitä. aa eudulle on 
syntynyt ja yntymä ä uudentyyppistä 
yritystoimintaa. Yk i oimakkaa ti kasva
va sektori on pienimuotoinen elintarvik
keiden jatkojalostu . 0 a yrityk i tä tähtää 
alueelliseen toimintaan, mutta joukossa on 
yrityksiä, joiden markkina-alueena tulee 
olemaan koko maa ja jotka täh ävät vien
tiin. äiden yritysten jouko a on u eita 
marjojenjalo tajia. e pyrkivät löytämään 
sellaisia tuotteita ja raaka-ainekoostumuk
sia, joita uuret yrityk et ei ät almi ta. 

Mitä tällai et tuotteet oi i at olla? E i
merkik i mehuja hilloja, hy telöitä, eri
koisleipiä iiniä jne. K e on tuotekehit
tely tä ja oikeiden markkinoiden löytämi
sestä. On kehiteltä ä uudenlai ia raaka-ai
neyhdistelmiä, hyödynnenä ä yrttejä ja 
käytettä ä luovaa ajattelua. 

Yhtiö ämrne on tuotanno a u eam
man tyyppisiä marrneladeja, hyytelöitä, 
ketsuppeja ja marmeladimakei ia. Muka
na oli m ö pihlajanmaJjamarrneladi, jon
ka aineo ia oli at myö omena ja ani ii-
oppi. Se oli ko a ti pidetty mutta en 

kauppakierto oli liian hidas. Sen valmistu 
jouduttiin lopettamaan kannattamattoma
na. Tarkoituk emme on kuitenkin ielä 
kerran kokeilla: olemme kehittelemä ä 
pihalajanmarjah telöä. 

Yhtiömme käyttää muitakin harvinai-
en puolei ia raaka-aineita nimenomaan 

marrneladien almi tukse a: vihreä eli 
raaka tomaatti , punainen tomaatti tyrni
marja ja arik enmaJja. Tähän o at nä 
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tuotekehi ttel ymme periaatteet. Tuotteiden 
on oltava luomujatkojalo teita, niiden on 
poikettava markkjnoilla olevista niin 
maultaan kuin raaka-ainekoo tum uksel
taan, niiden on oltava säi löntäaineettomia, 
vähäsokensia ja marjaraaka-aineiden on 
oltava kotimllisia. Lisäksi tuotteiden pitää 
olla mahdoll i imman monikäyttöisiä. 

Omat tietoni ja kokemuk eni pih lajan
maJjoista ja niiden käytöstä ovat aika vä
häiset. Omien tuotteittemme lisäksi tiesin 
Sorbuk en, juoman, joka on totuttu liittä
mään laitapuolen kulkijoihin. Li äksi tun
sin Fazerin Kettu-marmeladikaramellin ja 
vaimoni leipoman pihlajanmrujaleivän. 
Tätä esity tä varten yritin tutkia eritai ia 
keittokirjoja ja ruoka-alan lehtiä saadakse
ni kuvan, kuinka pihlajanmarjaa käyte
tään. Tulo oli laiha: hyytelö, leipä ja puu
ro. Lopulta välähti: llina hyvä tietolähde on 
Toivo Rautavaaran kirja "Mihin ka vim
me kelpaavat" (Rautavaara 1976). Sieltä 
löytyi lähes kuusi sivua hyvää tietoa pihla
ja ta. 
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Lainaan tähän Rautavaaraa: "Pihlajan
marja on vitarniinilähteenä erikoisasemas
sa ja u eimpia muita marjoja ja hedelmiä 
parempi iitä yy tä, että si inä C-vitamiini 
säilyy melkein yhtä hyvin kuin ruusunmar
jois a. Pihlajanmrujoja saa siis säilyttää 
monella tavalla, kuivata, keittää soseeksi 
jne. ilman että C-vitamiini kovinkaan suu
re ti tuhoutuu. - Lisäksi on mainittava, 
että pihlajanmarja sisältää runsaasti karo
tiiniaja karotiinin tapaista väriainetta,jois
ta ihmis- ja eläinruumiis a muodostuu A
vitamiinia. Päinvastoin kuin porkkanas a, 
minkä elluloo akettoisista soluista ihmi-
en ruuan ulatu elimistön on vaikea irroit

taa karotiinia, e pihlajaomarjoi sa on hel
po ti aatavi sa. iinpä pihlajanmarjamar
meladi on itan1iinimiele ä erittäin hy
vä." 

Ki rj ailisuu tta 

Rautavaara, T. 1976: Mihin kasvimme kelpaavat. 
Ruokaa, ryytiä ja rohtoa luonnosta. - 230 
WSOY. Hei inki . 

* * * 
Punertaa marjat pihlajan kuin verta niillä ois 
eli pihlaja populaarimusiikissa 

Maarit iiniluoto 

Puut ovat populaarimusiiki a pienten ih
mi ten tunteiden ja kokemu ten äänettö
miä tulkkeja. iiden olerna aolo antaa 
turvaaja uojaa. e ovat yhtaikaa mui tu
tu niin ikui uudesta kuin kaiken katoa-

uude ta. Puut täyttävät koko i kelmän 
hi torian ii 1920- luvu lta lähtien nyky
päi ään,ja kaiki a nii ä ilmenee ihmi en 
puita kohtaan tuntema nöyryy , kiintymy 
ja ar o tu . 

oi anoa, että populaarimusiikis a ra
ka tetaan puita; uhde niihin on yvästi 
emotionaalinen, ihrni en koko per oonal
li uutta heija tava. Puu on ennen ihrni tä, 
ja puu jää hänen jälkeen ä aikka joka 

yks lehdet putoa at ja täyttävät mielen 
urulla ja kaipauksella. Puu on i kelrnäs ä 

aina ah a, kauni ja ikuinen, elleivät 
luonnon oimat tai ihminen it e itä tuhoa. 
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Puu pystyy ihmisen hämmä tyk eksi i -
kelmässä aina iihen, mihin hän ei itse 
kykene. Puu työntää elottoman näköisi stä 
ok istaanjoka kevät uudet ilmut, lehdet ja 
kukat, puu kukoi taa, puu pudottaa lehten-
ä, mutta ei kuole edes talven pakkasissa j a 

myrskyissä. Puun salainen elämä, sen jat
kuva kurkotus taivasta kohti , tekee iskel
missä suuren vaikutuksen ihmi een; ovat
han tuolla taivaal la populaarimusiikissa 
niin unelmoidut tähdet. 

Topeliuksen sadussa Venäjälle joutu
neet suomalai lapset löysivät kotiin seu
raamal la juuri tähteä ja muistaen oman 
pihansa koivun . Samalla tavalla iskelmä -
ä kaikki puut vievät kotiin, antavat lehdil 

lään turvaa, hukuttavat kukiliaan hurmi
oon j a jäävät syksyn tullen ainoik i ystä
viksi, kun rakkaus on mennyt. 

Ilman puita ei ole suomalaista iskelmää. 
Populaarimusiikis a metsä on muistojen 
alue, pakopaikka tai rakkauden näyttämö. 
Yksittäinen puu on lauluissa taa e, johon 
ihminen voi itse amastua, jota hän voi 
pitää y tävänään ja uskottunaan, kun kaik
ki muut pettävät. Sanalla anoen: puista 
kertovat laulut ovat iskelmäromantiikkaa 
parhaimmi llaan . 

Suomalaisessa populaarimu iikissa ih
minen haluaa a ua honkain keskellä Suo
men asuloisessa alossa ja katsella iintä
viä j ärvien selkiä, koivun runkoon hän 
haluaa piirtää ydämen, vaikka e Jal 1 

ai noaksi muistoksi kadonnee ta rakkau
desta. 

Tuomien tuok uva kukkameri no tattaa 
hurmion kai tai en olotilan . Lehmuk en al
la voi elegantisti kohdata alaa rakkaim
pansa, uoj assa muiden kat e il ta. Kastan
jan kynttiläkruunut ovat i kelmä ä kuin 
kirkko, jonka alla hääpari tuntee itsen ä 
yhtä vihityksi toi iinsa kuin papin ede sä. 
Kataja on pienenä j a itkeänä i kelmä ä 
olema aolon tai telun ymboli. Saarni
puu on aina yksinäinen salaperäinen, ja 
ka vaa mitä omitui simmi a paikois a. 
Vanhan vaahteran alla soi urullinen sävel 
e ai noa, j oka mui tuttaa henki lökohtai
e ta menetetyk e tä, toisen ihmi en läh-
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döstä. Omenapuiden puhkeaminen kuk
kaan merkit ee lupau ta, tule ai uutta, yh
des äolon kai attua hetkeä ja uutta kevättä 
vaikka odan jälkeen, eli niin kui n kaik
kiall a maailma a laulettiin " I ' Il be with 
you in apple bio om time" tai "don' t sit 
under the apple tree with an one ei e but 
me" . Ek ootti ia appel iinipuira oi i tut
taa vaikka aav ikolle ielunmai eman a au
tiuden herättämi eksi eloon. Ja lempi puh
keaa aina yreenien aikaan vaikeaan ja 
kuolee, kun punai et lehdet vaahtera ta 
maahan lentää yksyn, etenkin tunteiden 
kuoleman merkik i. 

Pihlaja on tä ä pui ta kerto ien i kel
mien aato a juuri e, joka yhtaikaa hei
ja taa uomalai ten perimmäi iä turvalli-

uuden tunteita ja toi aalta, kaiki ta pui ta 
herkimmin reagoi ajan hi torianja muut
tuneiden olo uhteitten painei iin . Olen a
linnut tähän e itelmään pihlajai kelmiä 
1930-lu ulta 1990-lu ulle, i kelmiä, jotka 
merkittä ä ti heija ta at tätä kahtiajakoi-
uutta. Pihlaja kertoo uomalai en mielen

rauha ta ja myö mielenjärkytyk e tä. 

Pihapihlaja 

Lap uuden pihapuu on aina i kelmä ä 
eletyn elämän mboli. Se on ai noa mikä 
jää, kun aika kiitää eteenpäin. Puun alla on 
leikitty, ell!tty kotipihan ja anhempien 
turva a puun alla on rakastuttu en im
mäi en kerran . Kun inen onneton ihmi
nen kulkee aikui ena maailmalla, miele ä 
on juuri onnelli en lap uuden ymbolina 
pihapihlaja kun kaikki muu on hä innytja 
elää ain mui toi a. 

Pihlaja on ollut m ö ihmi en u kottu 
lap uude ta lähtien, ja en ok illa on koettu 
en immäinen kaipuu Ie iä ään a araan 
maailmaan. Kun ihminen itten i kelmä ä 
on maailmalla, hän kaipaakin lap uuten a 
unohtumatonta pihlajaa. 

Pihapihlaja on Arvo Ko kimaan ä el
tämä ja Jouko Kukko en anoittama fok -
trotti,joka tehtiin iimei en rauhan ja iat-
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tomuuden kesänä 1939,jolloin Suomessa
kaan ei vielä uskottu maailmansodan alka
van. Sen lauloi Kaarlo Vaikaman sovituk
sena levylle 24-vuotias Olavi Virta ameri
kansuomalaisen Bruno Laakon johtaman 
Lepakot -orkesterin kanssa; yhtyeen riveis
sä olivat tunnetut Dallape-muusikot. 

Syyspihlajan alla 

Kansanperinteen mukaan suomalaiset 
ovat pihlajanmarjojen määrästä ja väristä 
ja pihlajan lehdistä nähneet erilaisia ennus
teita luonnontapahtumista ja historiallisis
ta mullistuksista. Nämä kuvat siirtyivät 
myös iskelmään etenkin sota-aikana. 

Vuosien 1939-44 populaarimusiik.ille 
oli tyypillistä, että sanaa sota ei siinä käy
tetty. Myös tappaminen ja kuoleminen il
maistiin välillisesti, voimakkaiden symbo
lien kautta. Viihteen tehtävänä oli tarjota 
kansalaisille selviytymisstrategioita noi
den pitkien vuosien ja suurten henkilökoh
taisten menetysten aikana. Siksi populaa
rikulttuurissa kavahdettiin uutisten julmaa 
realismia ja juhlapuheiden ahdistavaa paa
tosta. Propagandalevyjen ja marssimusii
kin sijasta suomalai et sukelsivat iskelmi
en tuskaa liennyttävään maailmaan. Esi
merkiksi vuonna 1942, keskellä jatkoso
taa, Suomessa tuotettiin yhtä paljon savi
kiekkoja kuin suuren gramofonikuumeen 
aikana 1920-30-lukujen vaihteessa. 

Hätkähdyttävä, voimaka kielikuva 
tuolta ajalta on i kelmän säe "punertaa 
marjat pihlajan kuin verta niillä ois", joka 
ko ketti kaikkia. Pään yli lentävät kurkiau
rat eivät ottaneet mukaan a ihmistä, joka 
oli maan kylmien kahleiden vankina ja 
odotti turhaan kaukana olevaa rakastettu
aan. Syyspihlajan alla on jatko odan tan
go, jo ta tuli suomalainen i kelmäkla ik
ko. Sen ävel i vuonna 1943 Arvo Ko ki
roaa, anat teki kirjailija Veikko Virmajo
ki, ja en lauloi mene tykseen ota-aikana 
viihdyty toimintaan löydetty Henry Theel 
komea Kino-Palatsin ahtime tari . 
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Balladi Olavinlinnasta 

Jos pihlaja marjoineen oli kuoleman sym
boli, niin sen valkoiset kukat kertovat po
pulaarimusiik.issa viattomuudesta, kärsi
myksestä ja eräänlaisesta uudestisyntymi
sestä, totuuden voitosta. 

1950-lu ullajälleenrakennuksen aikana 
suomalaisiin vaikutti voimakkaasti van
han kansantarun mukaan tehty iskelmäbal
ladi , johon taas välillisesti sodasta toipuva 
Suomi saattoi samastua. Balladi kertoi 
taistelusta idästä tulevaa vihollista vas
taan, petturuudesta ja syyttömän kärsi
myksistä, asioista, jotka olivat Suomessa 
voimakkaasti esillä sodan jälkeen. Kaik
keen tähän liittyi taas pihlaja oleellisesti. 

Balladissa Olavinlinnasta petturi päästi 
vainon miehet salaa sisään linnaan, joka 
uojasi silloin maata vahvoin muurin kivi

sin. Syy vieritettiin kainon Vienan neidol
le, joka muurattiin elävänä tyrmämuuriin. 
Kun rakastettu olikin syyllinen, eikä tyttö 
sitä kertonut hänen marttyyrikuolemansa 
todistukseksi jälkipolville kasvoi neidon 
kyynelistä pihlaja, jonka valkokukat mur
sivat oimallaan paksun linnanrnuurin. 

Näin sii tämäkin iskelmä kertoi histori
an kautta paljon omasta ajastaan ja sai 
kaikupohjaa. Balladin Olavinlinnasta sä
vel i alanimen Olavi Kontio suojassa 
Erkki Melako ki vuonna 1956, sanoitti 
Saukki ja lauloi jo Monrepo ' lla edellisenä 
vuotena kan alai ia itkettänyt Annikki 
Tähti . 

1 

Lunta pihlajassa 

1960-luvun lopulla maaltapako toi valta
vasti äkeä kaupunkeihin ja Suomi eli voi
makasta elinkeinorakenteen muuto ta. Po
pulaarimu iikki alkoi ku ata myö kau
punkien elämää uudella tavalla, ja kulttuu
rin raja-aitoja taiteen ja viihteen välillä 
kaata a uu i ukupol i oli iinä mukana 
voimakkaasti . Pihlajan oimaka ymbo
liikka ke ti tämänkin aiheen. 

Lunta pihlajassa oli alunperin Hannu 
Salaman runo jonka Tapio Lipponen ä-
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veisi Muksut-yhtyeelle 1960-luvun lopul
la. Pihlaja lumisine oksineen on koko lau
lun ajan puhtauden ja viattomuuden sym
boli kontrastina kuran , liikenteen, pimey
den rasittarnalle joulukuiselle kaupungille, 
jossa pultsarit vaeltavat kasseineen ja ah
distuneet ihmiset voivat huonosti. 

Jotain voisi löytää lumisen pihlajan neit
seelli syydestä myös siinä Salama-sodassa, 
jota Suomi oli käynyt vuodesta 1964 läh
tien. En usko olevan sattumaa, että Muksut 
tekivät tämän laulun Hannu Salaman ru
noon samana vuonna l969,jolloin Kekko
nen arrnahti kirjailijan. Pihlaja sai näin 
lumisine oksineen olla myös erään kulttuu
risodan päätös. 

Uralin pihlaja 

Kaupunkilainen kaipaa koko ajan iskel
missä takaisin maalle, sillä siellä on luon
to, ihmisen omatjuuret ja jopa rakkauskin. 
Jälleen pihlaja on tämän väkevän kaipuun 
ymboli . Kun tuub soittaa sen latvassa 

niin kaupungin kaduille asti kuuluu kaihoi
sa, pihlajasta kertova valssi. 

Iskelmäromantiikan mukaan kukkiva 
pihlaja on seppelöidyn nuoren morsiamen 
symboli, jonka hiuksilla on pihlajahuntu. 
Se kukkii kaukana Uralilla ja kertoo näin 
erilleen joutuneista rakastetuista. Pihlajan 
punainen marja on kuin kyynel , joka saa 
ihmisen itkemään tuon puun lailla. 

Pihlajaan bittyy myös toivo. Siellä, mis
ä se kukkii, voi vielä kohdata arrnaansa 

jolloin kaupungin pauhu jää kauas taak e. 
Uralin pihlajan nousu uudelleen suosi

oon 1970-luvulla kertoo niin poliittisen 
kuin kulttuurielämän Neuvostoliittoa ko
rostavasta suuntauksesta, joka no ti, ikään 
kuin ohessaan,joukon kauniita slaavilaisia 
kansanlaulu ja ja iskelmiä ihmisten huulil
le. Yksi niistä ol i E. Rodyginin säveltämä 
ja Veikko Vallaksen eli Saukin uomek i 
sanoittama Uralin pihlaja vuodelta 1953. 
Monen muun tavoin Arja Saijonmaa lauloi 
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kappaleen levylle, vuonna 1981 orkeste
rinsa ja Göte Widlundinjohtarnan Tukhol
man polii ikuoron äe tyksellä. 

Kaksi pihlajaa 

Pihlajan taika oima on säilynyt iskelmäs
sä näihin päiviin asti. Laman ja työttömyy
den nyky-Suome a pihlaja elää populaa
rimusiikissa elämäntai telun, sitkeyden ja 
selviämisen symbobna. Iskelmä ky yykin, 
miksi kahde ta tien iertä reunustava ta 
pihlajasta toinen on auringo sa, mutta toi
nen jäi varjoon. Varjo a oleva kuitenkin 
raka raa elämää ei uo tu luovuttamaan, 
taistelee paikastaan eikä aio ikui e ti jäädä 
pimentoon. 

äin i kelmä jälleen uu i a olo uhtei -
sa valaa elämänhalua ja u koa uomalai
seen ihmi een, meille niin lähei en puun 
kautta. Kukaan mei tä ei ikui e ti oi huo
nosti larna-Suome a, ja elämää voi aina 
rakastaa puun lailla kaike ta huolimatta. 

Kaksi pihlajaa on raumalai en opettajan 
Jukka Koi i ton ä eltämä ja anoittama 
fokstrotti tältä uodelta· en laulaa Rainer 
Friman. 

Jälleen syyspihlajan alla 

Pihlaja on kauneude aan alaperäi yy
dessäänja vertau ku alli uude aanjotain 
hyvin suomalaista. Miten itten tunnelmat 
yyspihlajan alla, hieman argentiinalai in 
äväyk in , kiinno ta at muualla Euroo

passa? 
äi tä tunnelmia on rittänyt aavuttaa 

Pedro Hietanen in trumentaali er io aan 
Arvo Ko kimaan ota-ajan i kelmästä 
Syy pihlajan alla. Tämän uoona 1993 le
vytetyn er ion on ovittanut Jaakko Salo. 
Kukaan ei tiedä miten tämän laulun tum
ma kauneu menee Euroopas a läpi . Se on 
kuitenkin yrity kertoa euromarkkinoille 
jotain Suome raja i kelmän pyhä tä puu -
ta pihlaja ta. 
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Klematiskerhon syntyvaiheita 
Keskiviikkona 9.3.1994 kokoontuivat seu
raavat henkilöt Börje Frin aloitteesta Hel
singin kaupunginpuutarhan tiloihin kes
kustelemaan klematiskerhon perustami
sesta: Pentti Alanko, Börje Fri, Max. Hag
man, Göran Johnson, Sabina Nordtröm ja 
Satu Tegel. 

Keskustelussa selvisi, että Dendrologi
an Seuralla voi ollajohonkin kasvisukuun 
erikoistuneita kerhoja. Todettiin myös, et
tä Dendrologian Seura on tieteellinen seu
ra, joka julkaisee erittäin korkeatasoista 
lehteä. Näin ollen uudella klematiskerhol
la on heti käytössään valmis seura sääntöi
neen ja julkaisuineen. 

Elokuun 14. päivänä oli noin 30 ihmistä 
koolla Överbyn puutarhakoululla. Ruotsa
lainen Magnus Johnson kertoi omasta ja
lostustyöstään Ruotsissa ja Uno Kivistik 
selosti klematistilannetta Virossa. Tässä 
tilaisuudessa päätettiin yksimielisesti pe
rustaa klematiskerho Dendrologian Seu
ranjä enkerhoksi. 

- Torstaina 8. joulukuuta oli pieni joukko 
koolla Överbyn puutarhakoululla tarkoi
tuksena luoda klematiskerholle toiminta
periaatteet. Dendrologian Seuran puheen
johtaja Anne Mäkynen oli myös läsnä ti
laisuudessa. Päätettiin, että klematisker
hon toimihenkilöiksi tulevat Sabina ord
ström, Hannele Virkkunen ja Johanna Sa
lonius. 

Klematiskerhon yhteyshenkilö: 

Puutarhateknikko Sabina Nordström 
Överbyn puutarhakoulu, 

Pehtorinkuja 3, 
02940 Espoo. 

puh. 90-866 433. 

Vuosikokous 
Dendrologian Seura - Dendrologiska Sällskapet ry:n sääntömääräinen 

vuosikokous pidetään Helsingissä, Säätytalolla , Snellmaninkatu 9-11 , 
tiistaina 28.2.1995 alkaen klo 18.00. 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään Seuran sääntöjen 
uudistamista (2. käsittely). 

Vuosikokouksen jälkeen maisema-arkkitehti MML Anne Rihtniemi 
esitelmöi aiheesta "Metsän t ilat·. 

TERVETULOA! 
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Vuoden puu 1995 · 
Dendrologian Seura on valinnut 

Vuoden puuksi 1995 
halavan (Salix pentandra). 
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