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VUODEN PUU 1996 

HAAPA 
ASP 

{Populus tremula) 

Haapa on laikille rutru puu, jonka tuntee: suorana. 
vulean harmaanvihrdstä, pitkiin silcänll s:ä.iJyvästi 
run~. Huvan lehdet ava< pyötöt. nyhälait:aisct. 
ja liikkuvat pienc:stftin ruuJenvuttsd litteän lehri
ruocin.sa vuoksi. Lehtien miltei alituisesta liilckccstä 
johtuen haapa on maininu monessa lcansansadussa ja 
kansan uskomuksissa. Haapa on kaksilcorinen di 
hedc- {. a emilculca< ova< eri puissa. Se kuldcii v.uhain 
kevääl ä, myös valkokarvaiset siemenet kypsyvät 
aHca.isin , Etelä-Suomessa jo keslkuUSA. Haapaa a
paa kaikenlaisissa mcuiW yleensä sdapuuna tai 

juurivesoista lcvinneinä pikku meuiköinl. Sitii on 
5)'Y'tl säist2ä arvokkaana maisc:mapuuna ja luonnon 
monimuoroisuudcn lisnjinä. sillä se on monien diöla
jicn r:avinrokasvi . Puurarhoissa ja puistoissa haapaa 
iUkec: vaJjrc:rravan harvoin, vaikka se on kaunis ja 
nopeakasvuisuulellSa vuoksi suositeltava puu. Haav:m 
pu~Wn<:s on mondla apaa kiyaölcdpoisa. Meuä«<O
Iisuus on mm. l.isanny< haavan kiynöä pap<riruottci
dcn, esim. himopapain, n<niliinojcn p kartonkien, 
raa.k.a-a.inccna ja voinut siren lc.orna ulkomaisen 
eulcalypruk>en ruonria. 
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Vuoden puu 1996 
Vuoden 1996 puusta, haavasta (Populus 
tremula) on julkaistu Marja Koistisen 
suunnittelema ja piirtämä juliste (koko 
59x42 cm, pohjaväri vaaleanvihertävä). 
Julisteen tekstin on kirjoittanut Pentti 
Alanko. Julistevastaavana on toiminut 
Heikki Kiuru. Kaikille heille kiitokset. 

Vuoden puu -julistesa:jassa on nyt 
esitelty kahdeksantoista puuta: 1979 ky
näjalava (Ulmus /aevis), 1980 visakoivu 
(Betula pendula var. carelica), 1981 
mänty (Pinus sylvestris), 1982 vaahtera 
(Acer platanoides), 1983 kuusi (Picea 
abies), 1984 metsäomenapuu (Malus 
sylvestris), 1985 kataja (Juniperus com
munis), 1986 tammi (Quercus robur), 
1987 rauduskoivu (Betula pendula), 
1988 saami (Fra.x.inus excelsior), 1989 
suomenpihlaja (Sorbus hybrida), 1990 
raita (Salix caprea), 1991 tuomi (Prunus 

padus), 1992 harmaaleppä (Alnus inca
na). 1993 marjakuu i (Taxus baccata), 
1994 kotipihlaja (Sorbus aucuparia) 
1995 halava (Salix pentandra) ja 1996 
haapa. Kahde ta en immäisestä Vuoden 
puusta, metsälehmuk esta ( 1977) ja ter
valepä tä ( 1978), ei ole tehty juli tetta. 
Juliste arja on näyttävä ja yhtenäinen ja 
opii hy in mm. julki ten rakennusten, 

koulujen ja eri !aito ten einille. 
Juli teen hinta on 20 mk (+ toimitu -

kulut 20 mk). Viiden juli teen arja 
mak aa 90 mk ( + toimituskulut 30 mk) 
ja kymmenen arja 180 mk (+ toimitu -
kulut 35 mk). Hintoihin i äityy arvoo
li ävero 22 %. Mänty- ja vaahterajulis
teet on myyty loppuun euran julkaisu
vara to ta. muita juli teita voi tilata Kir
si Kopo elta, Jyrängöntie 2, 00550 Hel-
inki. 

Mitä kuuluu Ruotsin dendrologeille? 

Ruotsalaisen dendrologian seuran lehti "Lust
gården" on taas ilmestynyt, samoin euran toi
mintasuunnitelma tälle vuodelle. Lehden 184 
sivua ovat täynnä mielenkiintoi ta luettavaa 
dendrologiasta, puutarhoista ja puutarhata.i
teesta. Lehti sisältää mm. katsauksen dendrolo
gian kehityk estä ja asemasta Ruotsi a 25 vi i
me vuoden aikana. Skandinavian orapihlajia 
kä ittelevä artikkeli isäitää määrity kaavan se
kä melko hyvät kuvaukset 14:tä orapihlajatak
sonista. Monipuolinen katsaus männyistä antaa 
yleisen käsityksen niiden luokittelusta, levin
neisyydestä, ym. Tärkeimpiä mäntylajeja käsi
tellään erikseen, ja eri tyisesti on mainittava 
taidokkaat piirrokset parinkymmenen lajin kä
vyistä! 

Svartlögan saariryhmää Tukholman koilli -
puolella voi hyvällä syyllä kutsua paratiisiksi. 
Sen kasv isto on rikas ja dendrologeillekin riit
tää mielenkiintoista tutkittavaa. Meren lähei-

yys antaa aari toarborerumille aivan oman 
leiman a. 

Historialli i ta puutarhoista mukana ovat 
mm. Skånen Ö ed klo ter, Tan kan Frederiks
borg, Padovanja Montpellierin ka vitieteel li et 
puutarhat sekä Italian kuului at rene ans i
puutarhat. Matkakenomu ten pari a voi tehdä 
"nojatuolimatkan ' lukemattomiin Englannin 
(mukana yli 20 puutarhaa) ekä Skånen puutar
hoihin. 

Seuran alu tava ohjelma tälle vuodelle lupaa 
retkiä mm. Suomeen, enäjälle ja Viroon 
("runt fm ka viken '), Drottningholm in linnan
puutarhaan Te inin palat in puutarhaan (Tuk
holmas a) ekä mai emamatkan Blekingeen. 

Ruots in dendrologian euran yhtey tiedot: 
Föreningen för Dendrologi och Parkvård Bo 
29069, 100 52 Stockholm, S erige. - Soili 
Stenroo 
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Etelänpyökit, suku Nothofagus 

Jaakko Hyvönen 

Hyvönen, J. 1996: Etelänpyökit., suku othofagus. (Southern beeche , genus otho
fagu .) - Sorbifolia 27( 1):5-14. ISS 0359-3568 

The family othofagaceae, thesouthern beeche ,compri e onegenusNothofaguswith 
about 30 specie . Ali the pecie are re tricted to the Southern Hemisphere and the 
scattered range cover southern South America, ew Zealand, outheastern Australia, 

ew Caledonia and ew Guinea. The specie are found from the antiboreal woodlands 
of Tierra del Fuego to the tropical mountain forests of ew Guinea. The phylogeny, 
distribution and ecology of the pecie are briefly discussed. 

Jaakko Hyvönen, Biologian laitos, 20014 Turun yliopisto. 

Johdanto 

Etelänpyökkeihin (Nothofagus) kuuluu 
noin 30 puulajia eteläi eltä pallonpuoli -
kolta. iitä e iintyy Etelä-Amerikan, Uu
den-Seelannin ja Australian eteläi immi -
ä o i a ekä Uuden-Guinean ja uden

Kaledonian vuoristoi a. Suvu ta on tehty 
u ei ta tak onomisia ja ka vimaantieteelli-
iä tutkimuk ia. Tähän uureen mielen

kiintoon on monia syitä. Etelänpyökit ovat 
taloudell i e ti merkittäviä ja laajalle levin
neitä. Kokeelli esti on osoitettu, että nii
den iemenet leviävät huono ti jopa var in 
kapeiden merialueiden ylit e ja näin ollen 
Ie iämi en on täytynyt tapahtua maata pit
kin (Pree t 1963). Fo iiliainei to on run-
a , ja etenkin iitepölyhiukka et ovat hel

po ti tunni tettavi a ja nii ä voidaan 
erottaa u eita eri tyyppejä. Fo iileja on 
löydetty myö var in laajalti eteläi en pal
Jonpuoli kon eri o i ta ja hyvin eri ikäi i -
tä kerro tumi ta. Tällä hetkellä katkeama
ton fo iili arjakattaa viimei et 75 miljoo
naa uotta. Etelänpyökkejä on pidetty ke -
kei inä tutkittae a eteläi ten manneralu
eiden ka vimaantiedettä (Hill 1992), jopa 
eräänlai ena avain ukuna tä ä uhtee a 
( teeni 1971 ). 

Taksonomia ja levinneisyys 

Perinteisesti uku Nothofagus on luettu 
kuulu ak i pyöllikasvien heimoon (Fa
gaceae). u immat tutkimustulokset 
o oittavat kuitenkin var in kii tattomasti 
( ixon 1989), että etelänpyökeillä on Ju 
kui ia piirteitä jotka erottavat ne pyökki
kas ei ta. Ka vien evoluutiota kuvaakin 
paljon paremmin e, että ne erotetaan 
omak i heimokseen, othofagaceae. 
Pyöllika veista erottavia piirteitä löytyy 
run aa ti sekä ka vullisten osien että kuk
kien morfologiastaja anatomiasta, kromo-
omiluvu ta jne. ( ixon 1989). Morfolo

gi ten ominai uuk ien peru teella arvioi
tuna onkin todennäköi tä, että koivukas
veilla (Betulaceae) ja etelänpyökeillä 

othofagaceae) on yhteinen kantamuoto, 
jota ne eivät jaa pyökkika vien kans a 
( ixon 1989). Historialli ena anekdootti
na oidaan mainita, että Cookin matkassa 
ollut ruotsalainen botani ti , Daniel Solan
der nime i Tulimaasta kerätyn Nothofa
gus antarctican en innä Betula antarcti
caksi ! Julkai u a käyttöön oli kuitenkin 
otettu jo nimi F agus (Poole 1987). Viimei-
immät molekyyli y temaatti et tulok et 

artin ja Dowd 1993) puole taan tukevat 
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Kuva 1. Etelänpyökk.ien (Nothofagus) polveutuminen Hillin ja Jordanin ( 1993) mukaan. 

Fig. 1. Phylogeny of southem beeches (Nothofagus) after Hill and Jordan (1993). 

teoriaa, jonka mukaan etelänpyökeillä, 
pyökki- ja koivukasveilla sekä kasuariina
kasveilla (Casuarinaceae) on ollut yhtei
nen kantamuoto, josta etelänpyöki t ovat 
ensinnä eronneet omaksi kehityslinjak
seen. 

Nothofagus-suvun sisäinen luokittelu 
on myös herättänyt suurta mielenkiintoa. 
Suvusta on tehty useampiakin kladistisia 
analyysejä (Cracraft 1975, Humphrie 
1981 , Philipsen & Philipsen 1988). ama 
ovat kuitenkin perustuneet niukkaan ai
neistoon ja tulok ia ei voida pitää luotetta
vina. Vaikka etelänpyökeistä on tehty tut
kimuksia jo pitkään, on kuitenkin selvää 
että monia morfologisia tuntomerkkejä, 
esim. hedekukkien rakennetta, ei tunneta 
vielä riittävän tarkasti (Hill & Jordan 
1993). 

Perinteisesti (Steenis 1953 Philipsen & 
Philipsen 1988) suku on jaettu ainavihan
tien ja kau ivihreiden lajien ryhmiin. Toi
saalta suvussa on erotettu neljä erilaista 
siitepölytyyppiä (Cook on & Pike 1955). 

ämä kaksi jakoa ovat olleet ri tiriida sa. 

usimman kladi ti en analyy in mukaan 
uku kuitenkin voidaan jakaa neljään ryh

mään (Hill & Jordan 1993),ja nämä tulok
set va taavat iitepölytyyppien mukai ta 
jakoa (Ku a 1). 

Fuscospora-ala uku ero i ensinnä 
omak i kehity linjak een. Siihen kuuluu 
kolme ainavihantaa lajia ude ta-Seelan
ni ta : othofagus fusca . solandri ja 
truncata sekä kak i ke ävihantaa lajia: 
gunnii Australia ta ja . alessandri Etelä
Amerika ta. Kaikki lajit ovat au tralialai -
ta . gunniita lukuunottamatta komeita, 
20--30 metriä korkeik i ka vavia puita. 
gunnii jää pienek i alle kahdek anmetri-
ek i pen aak i jota tavataan Tasmania a 

met ämajan tuntumas a. . alessandri on 
harvinai in Patagonian etelänpyökei tä. 
Se ka aa vain muutami a paikois a 
Maule-joen laak o a Chile ä ja itä voi
daan pitää todella uhanalai ena (Hoff
mann 1991). Kaikki kolme uu i eelanti 
lai ta lajia o at uhteelli en ylei iä met ää 
muodo ta ia puita. e ka vavat ekä u
den- eelannin Pohjoi - että Eteläsaarella 
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Kuva 2. Nothofagus amarctica muodostaa metsänrajan puutoma aro- ja pensaik.koaluena vastaan 
Tulimaan pääsaaren keskiosi sa, Argentiinassa.- aiokuva Soili Stenroo 1989. 

Fig. 2. othofagus amarctica by the margin of the treeless steppe in the central parts of the lsla Grande, 
in Tierra del Fuego, Argentina.- Photograph Soili Stenroos 1989. 

(Adams 199 1, Poole & Adam 1990). 1-
konäö ltään alasuvun lajit poikkeavat toi
sistaan selkeästi: N. solandrin lehdet ovat 
äärimmäisen pieniä, jopa alle senttimetrin 
mittaisia, N. a/essandrin lehtien kasvae a 
jopa 13 cm:n pitui iksi. 

Sektioon Nothofagus kuuluu viisi etelä
amerikkataisi ta lajia: N. antarctica, N. be
tuloides (Kuva 4), N. pumilio, N. dombeyi 
ja . nitida (Kuva 5). äistä kolmen en in
nä mainitun levinnei yy alue ulottuu ete
lä sä aina Tulimaan eteläosiin aakka, an
tiboreaali il le aluei lle. Pohjoisempana 
kaksi ke ävihantaa laj ia, N. antarctica 
(Kuva 2) ja N. pumilio (Kuva 3 ja kan iku
va) ka vavat ylhäällä vuoristo a muodo -
taen met änrajan. . dombeyi ja . nitida 
o at antitemperaattisen vyöhykkeen uu
ria ainavihantia puita. Rungot aavurtavat 
jopa 40 metrin korkeuden. Kaikkien ekli-

on lajien lehdet ovat melko pieniä ja jäävät 
uurimmillaankin alle neljän senttimetrin 

mittaisiksi . 
Loput etelänpyökkilajit vo idaan jakaa 

kahteen alasektioon: L ophozonia ja Bras
sospora. Ensin mainittuun kuuluu kuusi 
lajia, kolme ke ävihantaa lajia Etelä-Ame
rika ta: . alpina (Kuva 6), N. glauca ja N. 
obliqua, jotka kaikki e iintyvät Patagoni
an pohjoi osien metsissä pääa iassa Chi
len puolella. Ainavihanni ta australialai-
i ta lajei ta . mo01·ei ka vaa Queenslan

dinja uden Etelä-Wale in subtrooppisis-
a ademetsi ä ja . cunninghamii (Kuva 

8) Ta manian ademet issä sekä jok een
kin harvinaisena paikoin Victorian puolel
la. uden-Seelannin N. menziesii muodos
taa met iä ekä Etelä- että Pohjoi saarella. 
Kaikki ala ektion Brassospora lajit e iin
ty ät ude a-Guinea aja ude sa-Ka-
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Kuva 3. Nothofagus pumilion muodostamaa eroarktista (alpiinista) metsänrajaa Burgmeister-järven 
rannalla. Perilo Morenon kansalJispuisto, Santa Cruz, Argentiina.-Valokuva Jaakko Hyvönen 1991. 
Fig. 3. Nothofagus pumilio forming the oroarctic (alpine) treeline by the shores of Lak.e Burgmeister. 
Perito Moreno ational Park, Santa Cruz, Argentina.- Photograph Jaakko Hyvönen 1991 . 

ledoniassa. Uuden-Kaledonian neljä lajia 
erottuvat omaksi monofyleetti eksi ryh
mäkseen. Ensinnä Uudesta-Kaledoniasta 
kerätyt etelänpyökkilajit kuvattiin uutena 
sukuna, Trisyngyne, ja niitä pidettiin ty
räkkikasvien (Euphorbiaceae) heimoon 
kuuluvina. Kului lähes sata vuotta ennen
kuin Steenis (1953) siirsi nämä lajit etelän
pyökkien sukuun. N. discoideaa lukuunot
tamatta lajien lehdet ovat melko paksuja, 
nahkeita ja suurikokoisia, erilaisia kuin 
amaan ryhmään kuuluvien Uuden-Gui

nean lajien (Poole 1987). 
ykyisin etelänpyökin e iintymisalueet 

ijaitsevat varsin kaukana toi si taan. Liitu
kaudella (n. 65-140 miljoonaa vuotta sit
ten) eteläiset mantereet, jotka muodo tivat 
yhtenäisen ns. Gondwana-mantereen, al
koivat vähitellen erota toi si taan. Viime 
aikoina on kiinnitetty huomiota etenkin 
myöhäisen liitukauden ja tertiäärikauden 

alun aikana tapahtunee een eliöstön lev iä
miseen Kaakkoi -Aa ianja Au tralian vä
lll1ä. Alueella tapahtui tuolloin var in mo
nimutkai ia mannerlaattojen liikkeitä ja 
syntyneet aaret, jotka olivat vain kapei
denmerialueiden toi i taan erottamia, tar
josivat leviämi tien monille eliöille (Hill 
1992). Etelänpyökkien fo iileja ei kuiten
kaan ole löydetty alueen liitu- tai tertiääri
kautisi ta kerro tumi ta. ii tä on löydet
ty makrofo iileja (lehtiä ja puuta) , jotka 
muistutta at nykyisiä pyökkika veja ei
vätkä eivä tikään kuulu etelänpyökkeihin 
(Romero 19 6). Onkin mahdolli ta, että 
fo iilit edu ta at koi uka ien ja etelän
pyökkien ekä pyökkika vien yhteistä 
kantamuotoa jo ta tertiäärikauden kulue -
a edellä mainitut heimot erilai tuivat poh

joi ella ja eteläi ellä pallonpuoli kolla. 
Todennäköi e ti etelänpyökit kehittyivät 
tertiäärikauden alkupuolella, paleo eenin 
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Kuva 4. Ainav ihamaa N01hojagus bewloides -metsää koho uon laidalla Tulimaan pääsaaren keskiosissa. 
- Valokuva SoiliStenroos 1989. 

Fig. 4. Evergreen Nothofagus bewloides -fore t by a margin of a raised bog in the central part of the Isla 
Grande, Tierra del Fuego.- Photograph SoiliStenroos 1989. 

ja eoseenin aikana (mahdolli esti jo liitu
kauden loppupuolella) ns. Weddeliaani
sell a alueella, joka kä itti nykyi en Pata
gonian , Antarktiksen länti en o an, Tas
manian ja a inakin osia nykyi estä Uude -
La-Seelannista (Hill 1992). Tästä aiemmin 
yhtenäi e tä levinnei yy aluee ta ovatjäl
jellä kaikki muut Antarkti ta lukuunotta
matta mutta nykyisin eteläi ten merialuei
den toisi taan kauas erottamina pir talei
na. 

Etelä npyökkien vallitsemat 
kasvillisuustyypit 

Patagonia a etelänpyökit ovat Andien 
rinteiden metsien valtapuita mantereen 
eteläisimmä tä kärje tä , Tulimaa ta aina 
Santiagon korkeudelle aakka pohjoi e -
a. Aivan levinnei yysalueen a pohjoi -

o i a tällai ia met iä to in e iintyy vain 

pieninä paikalli ina pir taleina nahkealeh
ti en ja matalakasvui en meridionaalisen 

yöhykkeen kasvillisuuden eas a. Ylei
impiä ovat kak i lehtensä varistavaa lajia: 
othofagus obliqua ja N. glauca. äistä 

en in mainittu viihtyy alemmilla rinteillä 
jako teammilla kasvupaikoillajaN. glau
ca puole taan kuivemmilla pohjois-ja itä
rinteillä ekä ylempänä aina met änrajalle 
lähe 2 000 metrin korkeuteen aakka 
(Hueck 1966). Muita alueen etelänpyök
kejä ovat kau ivihannat N. alpina, N. ales
sandri ekä ainavihanta N. dombeyi. Suu
rimmat etelänpyök.it ovat jopa 40 m kor
keita ja runkojen halkai ija voi olla yli 
kak i metriä. Aivan levinnei yysalueensa 
pohjoi o i a puut kuitenkin jäävät noin 
puolta pienemmik i. Sekapuina ja etenkin 
alempaa latvu kerro ta muodo tavina on 
ekä meridionaali en vyöhykkeen että an

titemperaatti en vyöhykkeen metsien Ia-
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ji toa, esim. Maytenus boaria (Celastra
ceae), Drimys winteri (Winteraceae), Per
sea lingue (Lauraceae) ja Laurelia sem
pervirens (Monimiaceae). Pen a kerrok
sen erikoi uus ovat Chusquea-suvun (Poa
ceae) bambut, jotka paikoin muodo tavat 
läpipääsemättömiä yli 10 metrin korkui ia 
tiheikköjä (Schmaltz 1991 ). Eurooppalai 
set siirtolaiset asuttivat nämä seudut en
simmäisinä, ja ik i valitettavan suuri o a 
tällaisista metsistä on raivattu viljelyk
seen. Viime aiko ina laajoille alueille on 
istutettu myös kalifomialai ta montereyn 
mäntyä (Pinus radiata, Tuhkanen ym. 
1995). 
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Kuva 5. Ajnavihannan 
orhofagus niridan leh

tiä. Frio-joen laakso, Chj
loen provin si, Chjle. -
Valokuva Jaakko Hyvö
nen 1991. 
Fig. 5. Leaves of the 
evergeen Norhofagus ni
rida. Valley of Rio Frio, 
Chiloe province, Chile. 
- Photograph Jaakko 
Hyvönen 1991. 

Kuva 6. Ke ävihannan 
orhofagus a/pinan uu

ria lehtiä. Conguillio-Lo 
Paraguas kan allispuisto, 
Cautinm provins i, Chj
le. - Valokuva Soili 
Stenroo 1992. 
Fig. 6. The large leaves 
of deciduous orhofagus 
a/pina. ConguiUio-Los 
Paraguas ational Park, 
Cautin, Crule. - Photo
graph Soili Stenroos 
1992. 

Hiukan etelämpänä, n . valdiviaani elia 
alueella ainavihanta othofagus dombeyi 
aavuttaa metsi ä valta-a eman . Se muo

do taa lemmän lat u kerrok en n. 40 
metrin korkeudella. Sekapuina ka vavat 
ainavihanta . nitida ekä edellä mainittu
jen lajien Ii äk i mm. Aextoxicon puncta
tum ( extoxicaceae), Weinmannia tricho
sperma (Cunoniaceae) ja Eucryphia cor
difolia (Eucryphiaceae). Paikka paikoin 
on myö ha upuita e im. Saxegothaea 
conspicua (Podocarpaceae), Fit:roya cup
ressoides (Cupres aceae) ekä muutamia 
Podocarpus-lajeja (Podocarpaceae). Sa
demäärä on Chilen Iän irannikon valdivi-
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aan isissa sademetsissä korkea, jopa yli 
3 000 mm vuodessa ja epifyyttisiä saniai
sia ja sammalia on runsaasti (Veblen ym. 
1983). Niitäkin ylei impiä ovat ohutlehti
set, pienet saniaiset (Hymenophyllaceae), 
jotka paikoin täysin peittävät metsän poh
jakerroksen. 

Mantereen eteläkärjessä Nothofagus 
dombeyin korvaa lähisukuinen N. betu
loides. Sademäärä ei myöskään ole aivan 
yhtä korkea kuin valdiviaanisen alueen 
metsissä ja lajimäärä on pienempi . Sil
miinpistävimpänä erona on tiheän bambu
kasvuston puuttuminen. Vähäsateisilla 
Andien itärinteillä levittäytyvät laajat ke
sävihannan N. pumilion vallitsemat met
sät. Aivan Patagonian puuttoman aron 
reunamilla menestyy enää pienikasvuinen 
N. antarctica pieninä aarekkeina. Mo
lemmat laj it muodostavat metsänrajaa 
myös pohjoisempana muiden etelänpyök
kilajien yläpuolella. Muita puulajeja ei 
juurikaan esiinny, ja pensaitakin on varsin 
niukalti. N. pumilio -metsät muistuttavat 
paikoin var in paljon Ke ki-Euroopan 
pyökkimetsiä, mutta pienten lehtien vä
häi empi varjo tus mahdollistaa kuitenkin 
paremmin kehittyneen kenttä- ja pohjaker
roksen muodostumisen. 

uden-Seelannin etelänpyökkika villi
suus muistuttaa hyv in suure ti edellä ku
vattuja patagonialaisia metsiä. Erona on 
kuitenkin etelänpyökkien pienempi laji
määrä ja e, että kaikki nii stä ovat ainavi
hantia. Etelänpyökkejä ei myöskään kasva 
yhtä kaukana etelä sä, e im. Uuden-See
lannin eteläkärjessä sij aitsevalta Stewartin 
saarelta ne puuttuvat täysin. Tämä ei kui
tenkaan johdu nykyise tä ilma to ta, siitä 
että etelänpyökit eivät kykenisi ka va
maan al ueella. Syyt löytyvät leviämishi -
toriasta - etelänpyökit eivät ole yk inker
tai sesti vielä kyenneet lev ittäytymään saa
relle jääkauden jälkeen (Wil on 1982). 

Eniten eteläisimmän Patagonian etelän
pyökkimetsiä ja amalla myö Keski-Eu
roopan pyökkimetsiä mui tuttavat Uuden
Seelannin Eteläsaaren eteläisimmän o an 
met ät. Etenkin vähäsateisimmi lla pai-
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koilla vuoriston itärinteillä on valtalajina 
Nothofagus fusca (Kuva 7), joka eniten 
muistuttaa eteläamerikkalai sia lehtensä 
varisravia lajeja. Sekapuina esiintyvät 
kaksi muuta etelänpyökkiä, N. menziesii ja 
N. solandri, jotka syrjäyltävät N. fuscan 
vähemmän suotuisilla kasvupaikoilla. 

uoria etelänpyökkejä lukuunottamatta 
pensaskerros on niukkalaj inen, yleisimpiä 
ovat pienilehti set Coprosma- (Rubiaceae) 
ja Styphelia-lajit (Epacridaceae, Dawson 
1988). Epifyyttejä ei sammalien ja jäkäli
en Ii äk i ole. Metsän pohjaa peittää paksu 
lehtikarike. N. truncata, joka suuresti 
mui tuttaa N.fuscaa, kasvaa kuivemmilla 
ja ohutmultaisemmilla paikoilla. Sitä 
esiintyy vain Eteläsaaren luoteisimmassa 
osassa sekä eri puolilla Pohjoissaarta 
(Wardle ym. 1983, Poole 1987). Pienileh
ti in laj i, N. solandri, kykenee kasvamaan 
muita kuivemmilla kasvupaikoilla. Eten
kin vuoriston ylemmillä rinteillä se muo
dostaa metsiä, joita pidetään rakenteeltaan 
maailman yksinkertaisimpina: N. solandri 
on niiden ainoa puulaji (Dawson 1988). 

Vuoriston länsiosien sekä Pohjoissaa
ren lämpimän temperaattisen ja subtroop
pisen ilmastoalueen metsät eroavat suu
resti Eteläsaaren niukkalajisista ja paikoin 
yk itoikkoisista etelänpyökkimetsistä. 
Etelänpyökkejä kasvaa vain harvakseltaan 
sekapuina näissä sademetsissä, joita hallit-
evat jopa 60 metriä korkeat sukujen Po

docarpus Dacrycarpus, Dacrydium (Po
docarpaceae) ja Phyllocladus (Phyllocla
daceae) havupuut. Alemman latvusker
rok en yhde sä etelänpyökkien kanssa 
muodostavat e im. Weinmannia, Elaeo
carpus (Eiaeocarpaceae), Metrosideros 
(Myrtaceae) ja Laurelia. Myös puumaiset 
aniai et (Cyathea Dicksonia) ovat ylei

siä. Erilai ia päällyskasveja on runsaasti, 
ja san1malet muodo tavat rungoille ja ok-

ille pak uja peitteitä. Sammalten ja jäkä
lien ohella myö pienet, ohutlehtiset sani
ai et (Hymenophyllaceae) ovat yleisiä 
(Wardle m. 1983). uden-Seelannin pal
jon tutkittu kasvimaantieteellinen erikoi-

uus on m ö etelänpyökkien täydellinen 
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Kuva 7. Nothofagus fuscan vallit
semaa metsää, sekapuina N. so
/andri ja N. menziesii. Fiordlandin 
kansall ispuisto, Uuden-Seelannin 
Eteläsaari.- Valokuva Soili Sten
roos 1993. 
Fig. 7. A forest dominated by 
Nothofagus fusca in which N. so
/andri and N. menziesii are also 
present. Fiordland at ionaJ Park, 
South Island, ew Zealand. -
Photograph SoiliStenroos 1993. 

Kuva 8. Nothofagus Cun
ninghamiin pieniä aina
vihantia lehtiä Mount 
Fieldin kan allispuiston 
ympäristössä, Tasmanian 
eteläosissa.- Valokuva 
Jaakko Hyvönen 1993. 
Fig. 8. The small ever
green leaves of Notho
fagus cunninghamii in 
the vicini ty of Mount 
Field ationaJ Park in 
Southern Tasmania. -
Photograph Jaakko Hy
vönen 1993. 
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puuttuminen Iän iranni kon runsassate i
simmalta alueelta n. 300 km:n matkalta 
(Dawson 1988). 

Australias a, Tasmanian ja Victorian 
o ava ltioiden run as ateisimmilla (> 2500 
mm/v) alueilla e iinryy Norhofagus cun
ninghamii -metsiä, joiden yhtei pinta-ala 
on n. 250 000 ha. Sekapuina esiintyvät 
e im. Atherosperma (Mon imiaceae), Aca
cia (Fabaceae) ja Eucryphia (Eucryphia
ceae) sekä havupui ta Phy/loc/adus. Myös 
puumai et Dicksonia-saniai et ovat ylei-
iä. Runkoja peirtäviä epifyyrtejä on myö 

runsaasti . Rakenteeltaan nämä met ät 
mui tuttavat suurest i Uuden-Seelannin tai 
Patagonian ademet iä. Tasmanias a uu
ret eukalyptukset (Euca /yptus regnans ja 
E. obliqua) muodostavat paikoin ylem
män latvu kerrok en. ämä puujättiJäi et 
kykenevät uu iutumaan vain met äpalojen 
jälkeen . Kosteammilla paikoilla, joille 
met äpalot eivät ulotu , 90 m korkeat euka
lyptukset jäävät kuolleina keloina py tyyn 
matalamman etelänpyökkimet än vähitel
len val late a koko ka vupaikan (Hyvö
nen & Stenroo 1995). 

Toista Australian puumai ista etelän
pyökeistä, othofagus mooreita e iintyy 
vain kahde a paika sa ude a Etelä
Wale i a ja aivan Queen landin etelä
o a a. Met ät ovat pienialaisia , kuloja 
ietävien eukalyptusmetsien ympäröimiä. 

Liaaneja, epifyyttejäja pen aita on niukal
ti , puumai ia aniai ia en ijaan run aasti. 
Etelänpyökin ohella muita puulajeja ovat 
mm . Arherosperma ja Doryophora (Moni
miaceae). Eteläi emmistä metsistä havu
puut puuttuvat, mutta Queen landin rajal
la met iin ilme tyy Araucaria cunningha
mii (Araucariaceae), jonka levinnei yy -
alue ulottuu pohjoi een ai na uteen-Gui
neaan aakka (Poole 1987). 

Pohjoi empana etelänpyök.kejä tava
taan euraavan kerran va ta uden-Gui
nean uori toi a, yli 2 000 kilometrin 
pää ä läh immi tä au tralialai i tae iinty
mi tä. Laji to on kuitenkin on aivan erilai
nen. Saare lla on yhteen ä 1 1 orhofagus
lajia alle 900 metrin korkeudelta yli 2 800 
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metrin korkeudelle. Alle 2 300 metrin kor
keudella ete länpyök it esi intyvät usein yh
dessä Castanopsis- ja Lithocarpus- lajien 
(Fagaceae) kan sa. Ylemmillä rinteillä 
euralai lajina on havupuu Phy/locladus 

hypophy/lus. Dacrydium ja Papuacedrus 
(Cupressaceae) sen sijaan esiintyvät yh
de sä etelänpyökkien kanssa kosteilla ja 
kylmillä kasvupaikoill a. Etelänpyökit 
muodostavat myös puhtaita met iköitä, 
mikä on angen harvinaista trooppisissa 
ademet i ä (A h 1982). 

uden-Kaledonian etelänpyökit ovat 
kaikki pienialaisia ja melko harvinaisia ja 
vallit evat kasvillisuutta vain paikallisesti. 

iitä ka vaa kuitenkin 200 metristä aina 
1 300 metrin korkeuteen aak.ka hyvin eri
tyyppi illä ka vupaikoilla, sekä kosteis a, 
yvämultai i a jokilaak ois a, että avoi

milla rinteillä ultraemäk isellä kalliope
rällä. Kolme neljä tä lajista kasvaa nimen
omaan juuri viimemainitulla kasvualustal
la. Pienialai et etelänpyökkimet iköt saat
ta at olla myö jäänteitä aiemma ta, laa
jemma ta Ie innei yyde tä ajalta, jolloin 
ihmi en ytyttämät met ä- ja pen aspalot 
olivat nykyi tä harvinai empia. Etelän
p ökkien euralai lajeina on useita endee
mi iä ha upuita, e im. uvuista Agathis 
( raucariaceae), Araucaria ja Podocar
pus. ämä kohoavat usein korkealle ete
länpyökkien muodo taman alemman lat-

u kerroksen yläpuolelle (Poole 1987). 

Etelänp ökit kori tepuina 

Brittein saari lla on viljelty Nothofagus an
tarcricaa jo uode ta 1830 (Mitchell & 

ilhn on 1991 ). Se ke tää etelänpyö
kei tä todennäköi esti kaikkein parhaiten 
tai en alhai ia lämpötiloja, aina 15 pak
ka a tee een (Phi llip & Rix 1989). N. 
dombeyi ja . a/pina ovat nykyi in kome
an ulkonäkön ä vuok i . antarcticaa 
uo itumpia. Etenkin jälkimmäinen ka -
aa ilmiömäi en nopea ti - vuo ikasvu 
aattaa olla kak ikin metriä, ja erä puuyk
ilö oli arttunut 15-metri ek i yhdek äs ä 
uode a! uita Brittein aari lla i tutettu-
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ja etelänpyökkejä ovat eteläamerikkalai
nen N. obliqua ja uusisee lantil aiset N.fus
ca, N. solandri ja N. menziesii. äistä 
viimemai nittua on vain muutamissa puu
tarhoissa eteläises ä ja läntise sä Englan
nissa, N. fusca sen sijaan menestyy aina 
Edinburghissa as ti (Mitchell & Wilkinson 
1991 ). Britte in aarten ohella etelänpyök
kejä on koeviljelyksessä es im. Islannissa, 
Färsaarilla (Tuhkanen 1987), orja sa ja 
Itävallassa. Luonnolli sesti niitä käytetään 
koristepui na myös eteläi ellä pallonpuo
liskolla (Powell 199 1). Esimerkiksi Yaldi
vian yliopiston kampuksella on komeita 
N. obliqua -puurivistöjä monien pohjoi en 
pallonpuoliskon hav upuiden ja Chilessä 
var in suos itun meikäläisen rauduskoivun 
ohella. 
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Tuhkapensasongelmia 

Pertti oti la 

Uotila, P. 1996: Tuhkapensasongelmia. (Comments on Cotoneaster in Finland and 
adjacent Russia.)- Sorbifolia 27( 1 ): 15-20. ISS 0359-3568 

Some additions to our knowledge of Cotoneaster, indigenous and cultivated in Finland, 
are given based on the pecimens identified in H by B. Hylmö. C. scandinavicus is the 

only indigenou pecies in Finland, while the re lated C. imegerrimus (s.str. ) is a 
commonly cultivated species, which sometimes also escapes and naruralizes. On the 

other hand, C. scandinavicus is cultivated only exceptionally. C.fangianus, previously 
unknown in Finland, is noted a cultivated and e caped. Distribution maps are provided 

for the three Cotoneastertaxa which grow in the Murmansk Area and Karelian Republic 
ofRussia. As far as is known, C. cinnabarinus grow in the Kola Penin ula and nonhem 

pans of the Archangel Area and adjacent Komi Area. C. amoninae i known only in 
Kare lia and the Murmansk Area, in the former very close to the Finnish border. It might 

be encountered a indigenous or cultivated in Finland. The third pecie , C. cf. 
melanocarpus (C. aff. niger) is rarer and more eastem than C. amoninae. 

Pertti Uotila, Luonnomieteellinen keskusnwseo , kasvimuseo, PL 7, 00014 Helsingin 
yliopisto. 

Syy kuun puoliväli ä 1995 luonnontie
teelli en ke kusmu eon kasvimu eoll a oli 
ilo aada neljäksi päiväksi vieraak een 
ruotsalai nen tuhkapensastutkija Berti l 
Hylmö. Hylmö on amatööribotani ti, mut
ta eittämättä tämän hetken tunnetuimpi a ja 
merkittävimpiä ruhkapen aiden (Coto
neaster) tuntijoita ja tutkijoita. Hänen 
puutarha saan ja hänen naapurinsa K. F. 
Flinckin i ossa "kasv itieteelli e sä puutar
ha a' ka vaa atoja tuhkapen aita, ja 
Hylmö on yhde ä Flinckin kan a kuvan
nut tieteelle kymmeniä tuhkapen a lajeja. 

Hylmö viera ili He ls ing issä perheineen. Toi -
ten kat e lles a nähtävyyk iä ruhkapen asrutki
ja istui kaikkj pä ivät aamukahdek asta iltaseit
semään kasvimu eo a näytte itä mikro kopoi 
ma sa. Kenoman a mukaan Hylmö o li käyn t 
a ikaisemminkin Hei ing issä-juhlimas aAn
turi Virta en obelin palkintoa v. 1952. Ikää 
Hylmöllä on 80 vuotta, muna harvan parikym
mentä vuotta nuoremmankaan henkilön olen 
nähnyt kiipeävän yh tä ripeä ti ka vimu eon 
ylimpään kerrok een, ja yhtei illä lounailla ja 
kahvihetkinämme ai n naurtia myö hänen 

älylli e tä vireyde tään. Hylmö harmitte li syn
tyneen ä 25 vuotta liian aikai in kyetäkseen 
hyödyntämään tietokoneiden tuomat mahdolli 
suudet ja toi aal ta kasvien kemiallisen tutki 
muk en, joka varmasti tarjoaa paljon uutta 
myö tuhkapen aiden kaitai e a apomiktisten 
lajien uvu a. 

Hylmö kehui kokeeimiemme määritysta oa, 
etenkin Leena Hämet-Ahdin tuhkapensasmää
rityk iä, mikä merkitsee s itä, e ttä Suomen puu
ja pen aska vion (Hämet-Ahti ym. 1992) tuh
kapen aso a on Hylmön vierai lun jälkeenkin 
var in hyvin paikkan a pitävä. Mutta kehuista 
huolimatta ylei en kokoelman nimen muutak-
en kokenei ta näytteistä kertyi vii iloistasent

tinen pino. Monet ovat muualta maai lmas ta, 
muna myö joukko i tute tui ta pen aistamme 
kerätyi tä näyrtei tä ai uuden nimen. 

Kalliotuhkapensas
pohjolantuhkapensas 

kettäin Hylmö kirjoitti Ruotsin tuhka
pen ai ta kat auk en (Hylmö 1993, ks. 
m ö Flinck & Hylmö 1992), jonka Suo
men kannalta tärkein uu i asia on kallio-
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tuhkapensaan (Cotoneaster integerrimus 
Medicus) jakautuminen muutamiksi la
jeiksi. ii stä meillä luonnonvaraisena ei 
suinkaan kasva C. integerrimus s.str., vaan 
uusi laji , C. scandinavicus B. Hylmö. 
Alanko (1994a, b) esitteli tuoreeltaan Hyl
mön tutkimuksen ja sovelsi sen tuloksia 
Suomeen, mm. ehdottaen uudelle lajille 
nimeä pohjolantuhkapensas. Mieluummin 
kuitenkin alkuperäisen luonnonkasv imme 
suomenkielisen nimen jättäisi muuttamat
ta, semminkin kun kalliotuhkapensas-nimi 
sopii sille edelleenkin erinomai e ti. Täl
löin C. integerrimus tarvitsee uuden suo
menkielisen nimen, jollaiseksi sopisi eu
roopantuhkapensas, kuten Väre ( 1995) on 
esittänyt. C. scandinavicus on ohutlehti
sempi kuin C. integerrimus, lisäksi lehdet 
ovat puhtaanvihreitä, nuorinakin lähe ai
na pääl tä kaljuja, ja lehtisuonet erottuvat 
melko heikosti. Kukkia on vain kahdesta 
kolmeen, marja on ke11anpunainen. Eu
roopantuhkapensaalla lehdet ovat har
maanvihreitä, vasta vanhemmiten päältä 
kaljuuntuvia, suonien kohdalta uurteisia. 
Kukkia tertussa on kolme tai neljä, ja mar
ja on tummanpunainen. 

Cotoneaster scandinavicus kasvaa ni
menomaan kallioilla, etenkin Suomenlah
den saarilla ja rannikolla Haapa aarelle 
asti (mutta näyttää puuttuvan itärajan ta
kaa) ja myös sisämaassa Lohjan seudulla. 
Yksi näyte on määritetty Porista saakka. 
Laji ei ehkä ole yhtenäinen, illä Helsingin 
seudusta, etenkin Sipoon saaristo ta, on 
kerätty joukko näytteitä, joiden lehdet 
ovat päältä hieman karvaisia, toisin kuin 
pensaalla yleensä. Samantai ia näytteitä 
on Ruotsin itärannikolta (Hylmö 1993). 
Outoa on, miksei omaa tuhkapensastam
me ole Suomessa viljelty. äytte istämme 
vain yksi kymenlaaksolainen on elvästi 
luonnosta viljelyyn siirretystä pensaasta 
kerätty. Lisäksi on pari hieman epävar
maksi jäänyttä näytettä. Sen sijaan C. inte
gerrimusta (s .str.) on meillä viljelty an
gen paljon, ja Suomen puu- ja pen askas
vion viljelykartake on aivan oikea. Muuta
missa paikoissa (ainakin Etelä-Hämees ä 
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ja Etelä-Pohjanmaalla) C. integerrimus on 
karannut luontoon sorakuoppiin , harjun
rinteille ja merenrantakallioille; Hylmö 
kertoi til anteen olevan amankaltaisen 
Ruotsissa. C. integerrimusta on vanha -
taan viljelty lääkeka vina Tanskassa ja 
Ruotsissa ja viljellyt pen aat ovat olleet 
peräi in etelämpää. Kasvia on levitetty tai
mistojen välityk ellä, ja taimet on yleensä 
monistettu pistokkaista, ko ka tuhkapen
saiden siemenet itävät heikosti, jolleivät 
ne kulje lintujen ruoansulatuskanavan lä
pi. Oman tuhkapen aamme viljelyn vä
hyyttä voi i elittää ekin, että C. integer
rimus on hieman kookkaampana ja pysty
haaraisempana ehkä jonkin verran näyttä
vämpi pen a kuin kallionkoloissa lamoa
va C. scandinm icus. 

Muita Suomessa viljeltyjä 
tuhkapensaita 

Kiiltotuhkapen aa ta (Cotoneaster luci
dus Schlecht.) Hylmö tote i, että hänen 
näkemän ä tuhannet näytteet ovat kaikki 
hämmästyttä än identti iä, hakemalla
kaan ei ole lö t nyt mitään poikkeamia. 
Laji on Ruot i a tä in ke tävä maan 
pohjoi o ia m öten ja karkaa helposti vil
jely tä. Ta allinen karkulainen e on meil
läkin , ja määrityk e ä joukko luonnosta 
kerättyjen tuhkapen aiden nimi tä vaihtui 
kiiltotuhkapen aak i. H Lmö kertoi puu
tarhojen tuhkapen aiden nimen olevan 
usein väärin ehkä ik i, että rastaat Ie it
tävät iemeniä puutarha a ja nimikilven 
viereen on alkuperäi en pen aan kuoltua 
saattanut ka aa toisen lajin edu taja 
usein juuri kiiltotuhkapen a . Ra taiden 
mukana pen aat myö karkaavat helpo ti 
istutuk i ta lähiympäri töön mutteivät 
siirry yhtä todennäköi e ti luonno ta puu
tarhoihin. 

Karkulaispen ai ta kerätyi tä näyttei tä 
Hylmö määritti Suomelle uuden viljely
karkulai en, Coroneasrer fangianus T . T. 
Yu. Hämeenlinnas a linnut ovat levittä
neet pen aan harjun rinteelle. Tämänni
mi tä tuhkapen a ta ei ole mainittu Suo-
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men puu- ja pensaskasviossa, mutta ko ka 
myö Hei ingin vi ljell yistä pensai ta kerä
tyi sä näyttei ssä o li kolme C.fangianusta, 
e ansitsisi tulla paremmin huomioon ote

tuksi. Laji kuuluu nimisektion Pohjois
Kiinasta Koreaan ulottuvall a alueella kas
vav ien laj ien ryhmään Zabelioides. Ryh
män nimilajia C. zabelii C. K. Schneider 
on viljelty pitkään etenkin Sak as a, mutta 
Hylmö on todennut tuolla nimellä viljel ty
jen pen aiden usein olevan C.fangianusta. 
Suomalaisten näytteiden nimek i oli 
useimmiten tarjottu kaarituhkapen asta 
(C. dielsianus Pritzel). Yhtään C. zabelii 
-näytettä ei kokoelmassamme ole, ja laji 
saattaa o ll a tarpeeton Suomen puu- ja pen-
a kasv iossa. C. fangianus (Kuva 1) on 

keskikokoinen pensas. Lehdet ovat taval
li esti en intään kaksisentti iä harvoin pit
kähaaroilla isompia Uopa 3,5 cm), pyö
reähköjä, tavallisesti pyöreäkärkisiä, jo -
kus uipohkoja, päältä harmaanvihreitä ja 
kalju ja, mutta alta huopamaisesti kellahta
van tiheäkarvai ia. Kukkia tertui sa voi 
olla toi takymmentä, verhiö on karvainen 
tai lähe kalju , heteitä on parikymmentä. 
Marja on oran sinpunainen. 

Harotuhkapen a (Cotoneaster divari
catus Rehder & E. H. Wil on) on alkanut 
ylei esti vi ll iytyä Ruot i a (Hylmö 
1993), mutta ennakko-odotuk istaan huo
limatta Hylmö ei löytänyt suomalaisesta 
ainei to ta karkulaisuuteen viittaavia 
näytteitä. 

Suomen puu- ja pensa ka vio a mu ta
marjatuhkapen a on kä itelty kollektiivi-
e ti lajina Cotoneaster niger (Thunb.) 

Frie , jonka alue ulottuu Etelä-Ruot i ta 
Kuolaan, Mu tallemerelle ja Siperian 
poikki Venäjän Tyynenmeren rannikon 
tuntumaan. Hylmön mukaan ky ee ä on 
kuitenkin u ean lajin komplek i ja it e C. 
nigelin levinnei yys rajoittuu ehkä vain 
Ruot iin , orjaan ja Tan kan Bomhol
miin . Baltia a ka vavat mu tamarjatuh
kapen aat ovat hieman eri lai ia (k . myö 
Ploompuu & Sander 1995) toi ellatavoin 
erilai ia ovat Itä-Fenno kandian itäo an 
pen aat. iljellyi tä mu tamarjatuhkapen-
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aistamme kerättyjä näytteitä Hylmö ei 
juuri kommentoinut. 

Suomen puu- ja pensa ka viossa mai
nittu C. niger var. laxiflorus (Lind ley) C. 
K. Schneider näyttäi si sekin ansaitsevan 
lajiarvon, Cotoneaster laxiflorus Lindley . 

Villatuhkapen aan tieteellisenä nimenä 
Suomen puu- ja pensa kasviossa on Co
toneaster nebrodensis (G us .) C. Koch; 
synonyyminä annetaan C. tomentosus (Ai
ton) Lindley. imet on kuitenkin aiheetta 
tulkittu ynonyymeiksi (ks. Hylmö 1993). 

e kuuluvat aivan eri lajeille, joista meillä 
viljelty on C. tomentosus. 

Karjalan ja Kuolan tuhkapen aat 

Jo ennen Hylmön vierailua o lin joutunut 
jo ain määrin perehtymään tuhkapensai
den ongelmiin osallistue an i Itä-Fenno-
kandian uhanalaisia eläimiä ja kasveja 

kä ittelevän kirjan valmi teluun. Kuolassa 
ja Karjalan tasavallas a ka vaa kolme tuh
kapen a lajia, Cotoneaster cinnabarinus 
Juz., C. amoninae Juz. ja C. melanocarpus 
Loddige (mm . Orlova 1959, Flinck & 
Hylmö 1962). ämä kolme tak onia ovat 
uhteelli en helpo ti tunnettavia . 

Cotoneaster cinnabarinus (C. uniflorus 
auct.) kuolantuhkapen a (Kuva 2), on 
maata pitkin matava pensa , jonka latvat 
eivät juuri kohoa 30 cm:ä korkeammalle, 
mutta jonka haarat voivat kasvaa toi sta 
metriä pitkiksi . Lehdet ovat päältä kalju ja, 
ja neo at lyhytver oiliaja haarojen kärjis-

ä· haarojen tyvio at ovat lehdettömiä. 
Kukat o at lyhytperäisiä yk ittäin tai kak:
ittain· marja on oran sinpunainen ja pal

lomainen hieman päältä liti tynyt. 
Kuolantuhkapen a ta on pidetty koto

peräi enä, endeeminä, Itä-Fenno kandial
le, mi tä e armuudella on tavattu vain 
Muurmannin alueelta (Kuva 3). Kihlman 
( 1900) mainit ee löytäneen ä en kuiten
kin m ö kauempaa idä tä, kahde ta pai
ka ta rkangelin ja Komin alueiden ra
jaseuduilta· toinen löydöi tä on varmi tet
tu nä tteellä. Pen a on melko harvinainen 
ja ekologi e ti ahda alainen, en Juon-
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Kuva 1. Fig. 1. Cotoneasterfangianus T. T. Yu. 
Uusimaa, Helsinki, park 17.6. 1976 P. Alanko 
29378 (H 1141445).- Del. Marja Koistinen. 

teenomai immat kasv upaikat ovat äärevil
lä rannikon kallioilla ja tuntureilla met än
rajan tuntumas a. 

Kuolantuhkapensaan ka vatu mante
rei e a Pohjoi -Suome sa aanai i onni -
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Kuva 2. Fig. 2. Coroneaster cinnabarinus Juz. 
Komi Area. ad tlum. vätlaja. kalkbrant. _3 .8. 
1891 A. Osw. Kihlman (H 126764 ). - Del. 
Marja Koi tinen. 

tua. uonna 199 1 pi tokkaina Kirov kin 
ka vitieteelli e tä puutarha ta Oulun yli
opi ton ka itiete lli een puutarhaan aa
dut neljä pen a tao at nykyään noin puo
limetri iä, ja ne ovat puutarhan amanuen -
in Mirja Siuruai en mukaan ka vaneet 

muuten h in, muna ok ankärj t hieman 
kär i ät 1993 tai ipakka i a. Kirov ki ta 
on m öhemminkin aatu Ouluun kuolan
tuhkapen aita muna niiden mene tymi-
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Kuvat 3-5. Karjalan ja Muurmannin alueen tuhkapensaat (Coroneasrer). Kanat on laadittu pääasiassa 
Helsingin yliopiston kasvimuseon (H) näyneiden , Orlovan ( 1959), Flinckin & Hylmön ( 1962) ja 
Andreevin & Makarovan ( 1990) perusteella, Atlas Florae Europaeaen UTM-pohjaista , keskimäärin 
50 km x 50 km ruudukkoa käyttäen. 
Kuva 3. Coroneasrer cinnabarinus, kokonaislevinneisyysalue. Kuva 4. Coroneaster amoninae, koko
naislevinneisyysalue. Kuva 5. Coroneasrer cf. me/anocarpus, levinneisyys Itä-Fennoskandiassa. 

Figs. 3-5. Coroneasterspecie in the Murmansk Area and Karelian Republic ofRussia, mainly based on 
the specimens in H, and on Orlova ( 1959), Flinck & Hylmö ( 1962) and Andreev & Makarova (1990). 
The grid system used in the basic map is the TM -grid system adopted in Atlas Florae Europaeae. 
Fig. 3. Total area of Coroneasrer cinnabarinus. Fig. 4. Total area of Coroneasreranroninae. 
Fig. 5. Cotoneaster cf. me/anocarpus in East Fennoscandia. 

sestä ei vielä ole kokemuksia. Myö Tor
nion kaupungin puutarhassa on kasvama -
sa kuolantuhkapensaan taimia. Taimet on 
idätetty siemenistä, jotka kaupunginpuu
tarhuri Raimo Lindqvist keräsi pari vuotta 
sitten kaakkois-Kuolasta, tuulisen Terskin 
rannikon liuskekivikallioilla kasvavista 
aivan maanmyötäisistä pensaista. Taimet 
ovat liian pieniä, jotta niiden menestymi
se tä voitaisiin vielä anoa mitään. Vartut
tuaan ne si irretään Tornion kaupungin ar
boretumiin. 

Cotoneaster antoninae, jolle opisi suo
menkieli seksi nimeksi vaikkapa km"jalan
tuhkapensas, on jonkin verran korkeampi 
ja haarat ovat pitkiä ja kaarevia. Lehdet 
ovat päältä hieman karvaisia. Kukat ijait-
e at lyhythaaroilla; kukkia on 2-6 ja 

marjat ovat tumman purppuranpunai ia. 
Pen aan alue on Suomen kannalta erittäin 
mielenkiintoinen (Kuva 4). C. antoninae 
on yleinen mm. Laatokan pohjoi rannalla 

Sortavalan riuttavuorilla, vain muutaman 
kymmenen kilometrin päässä nyky-Suo
men rajasta. Siitä on paljon löytöjä myös 
pohjoi empaa Karjalasta sekä Kuolasta, 
mutta myös Solovetskin saarilta, joita ei 
yleensä lueta Itä-Fennoskandiaan. Muual
la itä ei tiettävästi kasva. Useimmat löy
döt näyttävät olevan kalkkipitoi silta kalli
oilta, jollaisia ei juuri Itä-Suomessa ole, 
mutta kun liikkuu Kuopion ja Pohjois
Karjalan läänien poikkeuksellisen rehevil
lä alueilla kannattaa pitää mielessä tuhka
pensaan löytymi mahdolli suus, niin hyvin 
tutkittuja kuin rehevimmät paikat yleisesti 
ottaen ovatkin. 

Yllättävää kyllä, yk ikään viljellyistä 
tuhkapen asnäytteistämme ei kuulu lajiin 
Cotoneasterantoninae. Tuntui si kuitenkin 
mahdolli elta että Sortavalan eudun tuh
kapen ai ta jokin oli i voinut joutua vilje
lyynkin ja jopa län nemmäksi Suomeen 
iirret k i. Kannattaa pitää silmällä Itä-
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Suomen vilje ltyjä tuhkapensai ta . Tornion 
kaupunginpuutarhassa on varttumassa 
myös C. antoninaen pikkutaimia, jotka on 
kasvatettu Kirovskin kasv itieteellise tä 
puutarhasta saaduista siemenistä. 

Ko lmas taksoni on kookas, pysty- ja 
jäykkähaarainen pensas. Kukinnot sijait
sevat pitkähaaroilla, ja tertuissa on 6-10 
melko pitkäperäistä kukkaa. Marjat ovat 
sinimustia. Pensas ku ul uu eittämättä sa
maan lajiryhmään kuin Cotoneaster niger, 
johon C. melanocarpus on use in syno
misoitu. C. melanocarpus on kuitenkin 
kuvattu Ukrainasta, ja saattaa olla, että 
Karjalan mustamarjatuhkapensas ei ole
kaan sen kanssa identtinen . Pensasta kas
vaa Laatokan , Aunuksen ja Äänisen Kar
jalan rehevillä alueilla sekä suppealla alu
eella Kuolassa Ponoin Lapissa (Kuva 4). 
Hylmön mukaan sitä on myös Pietarin 
eteläpuolella. Alue jatkunee syvemmälle
kin Venäjälle, mutta on aivan selvää, että 
idempänä ja etelämpänä on (myös) muita 
ryhmään kuuluvia lajeja. Mustamarjatuh
kapensasta (co ll.) on jonkin verran viljelty 
Suomessa. Jotkut meillä C. niger -nimellä 
viljellyistä pensaista voivat olla peräi in 
idästä, joskin todennäköi esti useimmat 
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ovat skandinavistaja eteläisempää alkupe
rää ja siten oikeata mu tamarjatuhkapen
sasta. Tähän viittaa niiden melko huono 
menestym inen Suomessa. 
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* * * 
Uutisia Australiasta 

Vuonna 1994 Sydneyn lähettyv iltä löydet
ty, suurta julkisuutta saanut "wollemimän
ty" (ks. Sorbifolia 26:45) on hiljattain aa
nut tieteellisen nimen Wollemia nobilis 
W.G. Jones, K.D. Hill & J.M. Allen. Jul
kaisu on ilmestynyt tänä vuonna Sydneyn 
kasvi tieteellisen puutarhan arjas a (Telo
pea 6(2-3): 173-176). Wollemimännyn li
säämistä koristekäyttöön tutkitaan par
haillaan. Ainakin siemenestä idättäminen 
sekä kasvullinen li ääminen ver onpaloi -
ta ja i1muista on onnistunut hyvin (Hill 
K. 1995-96: The Wollemi Pine.- The 

Garden , ew letter of the Friend of the 
Royal Botanic Garden Sydney 27:8-10). 

Sama ajulkai u arja a (Telopea 6(2-
3): 185-504) on toinenkin merkittävä tak-
onominen uutinen pui ta kiinno tuneille. 

Eucalyptus- uku on jaettu kahtia: ns. 
"bloodwood' eukalyptuk et joita on 11 3 
lajia kuulu at n t uuteen ukuun Corym
bia. Lajei ta 33 on ku attu tieteelle uute
na. Telopea- arja on nähtävi ä ainakin 
Hei ingin liopi ton ka itieteen kirja -
to a ( nioninkatu 44).- oili Stenroo 
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Pentti Alanko 
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This list summarizes the dendrological li rerarure pubLished in Finland or by Finnish 
authors abroad during 1995. The list has been published since 1977 . It also mentions 
anicles covering some related subjects such as nursery management, landscape 
architecture etc. 

Penui Alanko, KorsuTie 34,00370 Helsinki. 

Luettelo edellisen vuoden aikana julkais
tusta dend rologisesta ja siihen läheisesti 
liittyvästä kirj all isuudesta julkaistaan to
tuttuun tapaan. Mukana on mm. taimisto
viljelyä, maisemansuunnittelua ja myy
rän torjuntaa koskevia artikkeleita. Viime 
vuoden, valtakunnalli sen vihervuoden, ai
kana julkaistiin run aasti aiheeseen liitty
viä yleisluontei ia kirjoi tuksia, joita ei ole 
pyrittykään ottamaan mukaan tähän luet
teloon. Luettelosta puuttuvat viime vuo
den aikana julkaistut dendrologiset kirjoi
tuk et pyydetään ilmoittamaan toimituk-
elle, jotta ne voidaan ottaa täydennyksinä 

mukaan seuraavaan luetteloon. Varsinkin 
suomalaisten ulkomai ll a julkaistui sta den
drologi ista kirjoituksista ja tutkimuksi ta 
kaivataan tietoja. Li säks i ulkomaiset ko
kousreferaatit ilmestyvät use in va ta vuo
sien päästä. 

Mukana on kuten viimekin vuonna, jul
kaisun ordi k Jordbruksforskning alaan 
liittyvät semi naariesite tmälyhennetmät 
ko ka ao. julkaisu painetaan nykyään Suo
me sa. Lyhenneimien aiheista saa Ii ätie
toja kirjoittajilta, joiden osoitteet on mai
nittu julkaisu sa. iiden, jotka haluavat 
eurata pohjoismaista tutkimu ta kannat

taa lii ttyä Pohjoi mai en maatalou tutki
jain euran jä eneks i tai tilata neljä kertaa 
vuode a ilmestyvä ordi sk Jordbruk -

fo rskning ottamalla yhteyttä prof. Sirkka 
Kurppaan osoitteell a MTI, 3 1600 Jokioi
nen. Tampereella järjestettiin IUFRO:n 
XX maailmankongressi , jonka sadoista tä
hän luetteloon aihepi iriltään kuuluvista 
e itelmän lyhennelmistä on vo itu ottaa 
mukaan vain eräät suomalaisten esitelmät 
(k . Korpilahti ym. 1995). Kongressij ul 
kaisu ja ja metsäntutkimuslaitoksen julkai
suja ekä hinnaston saa osoitteesta Met-
änrutkimuslaitos, kirjasto, PL 18, 0130 l 

Vantaa. 
Eräi ä puutarha-alan julkaisuissa otsi

kot ei ät a taa kirjoituksen sisältöä, min
kä vuoks i otsikon perään on tässä luette
lo a Ii ätty kirjoituksen sisältöä valaiseva 
ana ulkei iin ja kursivoituna. Lisäks i ot

sikosta on kur ivoitu kirjoituksen aihetta 
ku aa a sana, joka auttaa löytämään eri 
aihepiireihin kuuluvia as ioita. Luettelosta 
näkyy myö selvästi mitä julkaisuja den
drologian harrastajan kannattaa seurata 
vuoden mittaan. Kiitän kaikkia niitäjoilta 
olen aanut apua luettelon tekemisessä. 
Erityi et kiitok et an aitsee kirja ronhoi 
taja Anna-Maija Mäkirinta,jokajälleen on 
avuliaasti tiedottanut Oulun yliopistossa 
julkai tu ta alan kirjallisuudesta . 

Ol i i toi ottavaa, että kirjoittajat muis
tai i at eripainoksi ll aan Dendrologian 
Seuran kirjastoa. 
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- Viherpuita ja -pensaita 206: Säiläorapih laja (Cra
taegus macracamha). Puutarha-Uutiset 47(37): . 

- Viherpuita ja -pen aita 207: ldänorapihlaja (Cra
taegus chlorosarca). Puutarha-Uutiset 47(4 1):8. 

- Viherpuita ja -pensai ta 210: Harmaapihta (Abies 
concolor). Puutarha-Uutiset 47(51-52):29. 

- Dendrologinen kirjallisuu 1994. (Dendrologica l 
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literature published in Finland 1994). Sorbifolia 
26( 1 ): 17-28. 

- Kilja-an·ostelu: Januskev icius, L., Baroniene, V. 
& Tamosauskiene, S. 1994: Medziu ir krumy 
dekoratyvine formos. Sorbifolia 26(2):58. 

- Mihin arboretumeita tarvitaan? Sorbifolia 26(2): 
68--{;9. 

-Meilahden puistoarboretumin kehittäminen. Sor
bifolia 26(2): 6- 7. 

-Vanhanajan ruusw hurmaava!. Viherpiha 1995 
( 1): 14-17. 

-Koko kesän ilo (pensasangervot). Viherpiha 1995 
(4):26-29. 

-Suojaa talveksi. Viherpiha 1995(5):24-25. 
-Vihreää läpi vuoden (havukasvit). Viherpiha 1995 

(5):26-2 . 
- Viherammattilainen keksinyt "'graffithien" eston. 

Viherympäri tö 1995( 1 ):38. 
-Tanskan vi ljelykasvien historia ilmestynyt. Vi

herympäristö 1995( 1 ):43. 
-Vanhassa vara parempi- perinnekasveista löytyy. 

Viherympäristö 1995(2): 12-14. 
-Gotlannissa hoidetaan niirtyjä järjestelmällisesti. 

Viherympäristö 1995(4):24-25. 
Alanko, P. & Autio. .: Viherpuitaja -pen aita 208: 

Japanin- ja kaukasiansiipipähkinät (Pterocarya 
rhoifolia ja P. pterocarpa). Puutarha-Uutiset 47 
(45): 15. 

- iherpuitaja -pensaita 209: Huntu- ja mantsurian
vaahterat (Acer triflorum ja A. mandslwricum). 
Puutarha- utiset47(50): 13. 

Alanko. P .. Joy, P., Kahila, P. & Tegel, S.: Suomalai
nen nwsukirja. 2 0 s. Tammi. Helsinki. (Selostus: 
Suomen Ruu ulehti 3/ 1995:58-{iQ). 

Alen. K.: Kasvien solu- ja solukko1•iljelmissä tuote
taan tärkeitä kemikaaleja. Puutarha 9 (5):2 (}..-
2 1. 

Alström-Rapapon. C.: anagement altematives of 
willow genetic resource . Plant Adaptation Ab
stract : 97-26. The 21th Baltic- ordic Graduate 
Course in Plant Breeding, Jyväskylä 1995. 

Anon.: Kasveja pohjoiseen pihaan . 40 s. Vihenieto
keskus Lappi . Rovaniemi. 

- 199~: Erikoispuulajien tuotannon kehittäminen 
metsähallituk en met is ä II . + 3 liites. Metsä
hallitu . Hei inki. Moni te. 

- 1994: Kawpuurapomi. Katupuiden uusimis- ja 
täydenny ohjelma vuo ille 1994-2003. 93 s. + 1 
liites. Helsingin kaupungin rakennus virasto, pui -
to-o asto. 

- Vihem10den päätös eminaari 1995. Hei ingin yli
opi to. kasvintuotantotieteen !aito , puutarhatiet. 
julk. 2 :1-2 . 

- Sinisade kukkii pitkään. Kotipuutarha 55(8):65. 
-Vuoden 1995 puu on halam. Mem. oc. F. Fl. 

Fennica 71 (1 ):36. 
- Hala1·a on uoden puu. Metsälehti 61 ( 1 ):26. 
- Metsänjalo tu äätiön taimimotannosta tuli Tai-

mikolmio Oy. ( ummary: Foundation' plant pro
duction now Taimikolmio Oy). Metsänjalo tu -
äätiö tm: __ _ 3+-35. 

- Kapeala1vaiswma aiheuttava geeni löytynyt? 
( ummary: Gene for narrow crowns found?) Met
änjalo tu äätiö 1m: _J-2~. 3 . 
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- Lehmusra mikrolisätään. (Summary: Small
leaved Iinden in micropropagati on). Me! änjalos
tussäätiö 1994:28-29, 37-38. 

- Puulajeja tarjoll a satoja: .lalopuupuisro pihapiiriin 
tai kesämökille. Metsäraha 1995(3): 18-19. 

- Soiden kirpeä kuningatar. K01palosadosra poimi
taan ta lteen a lle prosentin . Metsäraha 1995(3): 
22-23. 

- .loulukuusikaupan arvo 30 miljoonaa markkaa. 
Tanskalaiset tuottajat hav itte levat Suomen mark
kinoille. Oma Maa 41 (50): 1. 

- 1994: Pohkas-kasvit: Pilvikirsikka (Prunus pen
sylvanica). Pohjois-Suomen vihenietokeskus 1 
(2):8. 

- Pohkas-kasvit: Pensas leppä (A inus viridis). Poh
jo is-Suomen vihenietokeskus 2( 1 ):9 . 

- Pohkas -kasvit : Sianpuo lukka (Arcrosraphylos 
uva-urs1). Pohjois-Suomen vihenietoke kus 2( 1 ): 
17. 

- Pohkas-kasvit: Keltakotakuusama (Weigela mid
dendorffiana). Pohjois-Suomen vihenietokeskus 
2(2):6. 

- Pohkas-kasvit : utkanruusu (Rosa mukana). Poh
jo is-Suomen vihenie!Okeskus 2(2): 16. 

- Pohkas-kasv it: Siperi anomenapuu (Malus bacca
ra). Pohjois-Suomen vihenietokeskus 2(3): 17. 

- Pohkas-kasvit: Ta iganruusu (Rosa dahurica). 
Pohjois-Suomen vihenietokeskus 2(3):22. 

- Pohkas-kasvit: Marjaomenapensas (Malus rorin
ga var. sargemil). Pohjois-Suomen vihenie!Oke -
kus 2(3) :3 1. 

- Vuoden 1995 puu on halm•a . Puutarha 98(3):205. 
- Viherpuira j a -pensaita jo kaksisataa (kirjoi tussar-

jan sisäll y luette lo). Puutarha-Uut iset 47( 1 ): 15-
16. 

- Etsimäk uulutus: äkiimäsilmw taikinamarjalla ja 
kultaherukalla. Puutarha-Uutiset 4 7( 15): 16. 

- Vihreä kaupunki -mi talit Pentti Alangolle ja Den
drologian Seuralle. Puutarha- uti set 47(45): 1-l. 

- Dendrologian Seura - Dendrologiska Säll skapet 
r. y:n säännöt. Dendrologian Seura- Dendrologis
ka Sällskapet r. y: n stipendirahaston säännöt. Sor
bifo lia 26(3): 126-- 128. 

- Tymikilja. 32 . Satakunnan Manat ry., Pori. 
- (lf): Lärken lyftet - löfte t som väntar på. Skogs-

bruket 65(2):8-9. 
- (tf) : Quo vadi , Salix? Skogsbruket 65(5):20-2 1. 
- (tf): Peterden Stores mastvirke (Raimla). Skogs-

bruket 65( 10): 12-14. 
- (tf): u kan du upptäck åre t träd - jolsrer. Skogs

bruket 65( II ):29. 
- (OA): Arboristin läh tösadatus: Suomesta puunuu 

puidenlwirokuluuuri. Suomen Kii nteistölehti 71 
(3):36--37. 

- (HH): Vihersuunniuelwm vauhtia ki lpai lu n kaut
ta. Suomen Kiinte istö lehti 71(4):44-47. 

- (OA): Roilull'lwri parantaa pihojaan. Suomen 
Kiinteistölehti 7 1 (4):52-54. 

- Ruusujen arviointi -94 pylväskuvina. (Samman
fattning: Ro envärderingen -94 om stapeldiag
ram). Suomen Ru usulehti 7(3):24-27. 

- Resu ltal av KESKAS-forskningens utvalsförsök. 
Trädgårdsnytt49(2):3. 
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- Myrkkykasvir- tunne mutta äl ä tuhoa. Terve Elä
mä 28(4):44-46. 

Antola, J . & Hahl , J.: Männyn 1 ,5-polven siemenvil 
jelyksen kloonivalinta. Metsänjalostusäätiön työ
raportteja 22 :1 - 16 + 3 liites . 

Antonius, K.: D A-sormenjäljet varukan suvun laji
risteymien tunnistamisessa. 90 s. Pro gradu -tut
kielma, Helsingin yliopis!O, kasv ibiologian laitos. 

Anttiroiko, !.: Myöhäissyksyä eläväittävät puutarhan 
havU! (havukasvir). Kotipuutarha 55( 10):4-7. 

Apajalahti , P. & Tegel, S.: Merenpohjasta kasv iko
koe lmaksi (Meilahri). Sorbifoli a 26(2):72. 

Asikainen, S. : Tuen varassa, oikeaoppi en ja malli
sen köynnöswen saa itse tekemällä . Viherpiha 
1995(4):34-35. 

Beuker, E. & Ko ki, V.: Adaptation of tree popula
tions 10 c limate as re tlected by aged provenance 
tests. Teoksessa Korpi lahti , E., Salonen, T . & Oja, 
S. (toim.): Caring for the Forest: Research in a 
Changing World . Abstracts on invited Papers: 
144. TUFRO XX World Congress, 6--12 August 
1995, Tampere, Fi nland. 

Blamey, M. & Grey-Wilson, C. 1994: Otavan kasvi
riero. 544 s. Engl. alkuteos: The lllustrated Flora 
of Great Britain and onhem Europe. Suomen 
oloihin toim. A. Kunto. Otava, Helsinki . 

Blomqvist, B.: Kartanoromantiikkaa (Turun ympä
risrön karranoira). Kotipuutarha 55(2) :48-51. 

Blomqvist, !.: Härdiga rhododendron finn s, azaleor 
på kommande. Hufv udstadsbladet 12.5. 1995: 12. 

Boije, M.: Pilualajien tunnistus RAPD-menetelmäl
lä. Teok essa Oksa, E. (toim.): Metsäntutkimus 
uu issa pu is a: monistusta ja molekyy lejä. Met
säntutkimuslail. tiedonanl. 574:67-74. 

Brander, P.: Status for e lek tion og fremav l af traeer 
og buske i Danm01-k. ord isk Jordbruksforskn ing 
77(4):9. 

Brander, P. & Lund. M. : Daekflora og vedplamer -
konkurrenceforhold under etablering. ordi sk 
Jordbruksforskning 77( 4):2 1. 

Bäck, J. 1994: Effects of acid ic prec ipitation on Scors 
pine and onmy spruce needies and their low 
temperature tolerance. Acta Univ. Ouluensis 254: 
1-46. 

Chmyr, A.: Mersäm01japensaiden käyttö metsän uu
distamisessa ja metsämaiden viljelyssä. Teokses-
a Myllynen, A.- L. , Saastamoinen, 0 ., Sinkevich, 

S. & Harju. A. (toim.): Metsäta lous ja luonnon 
monimuotoisuus: Suomi, Karjalan tasavalta ja 
Karjalan kanna . Joen uussa 20. 11.- 1.1 2. 1994 pi 
detyn lähialueseminaarin esitelmät. Joensuun yli 
opis!O. Metsätiel. tiedekunta, tiedonanl. 34:96--97. 

Chung. M. & Kang, S.: Spati al genetic structure 
among Korean populations of Eurya japonica and 
E. emarginara (Theaceae). Ann . Bo!. Fennici 
32(4):233-237. 

Dalman, P.: Monikäyttöinen mmja-aronia. Kotipuu
tarha 55(9):66--67. 

- u ien marjakasvien tutkimus (mmja-aronia, 
pensasmusrikka). Teokse sa Huokuna, E., Dal
man, P., 'ykänen-Kurki, P. , Galambosi , B., Häk
kinen, S. & Sorminen-Cristi an, R.: Ete lä-Savon 
tutkimu asema 75 vuotta. Tutkimusta ja koe!Oi-
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mintaa viljelijän hyväksi vuodesta 1919. Maata
louden tutkimuskeskus, tiedote 7/95:44-47. 

Drude, U.: Jaloruusujen Iumoiiu maailma. Kotipuu
tarha 55(6-7) :88-89. 

-Ken on ruusuisia kaunein. Kotipuutarha 55(6-7): 
90. 

Engblom, S.: Bekämpning av sjukdomar och skade
djur hos rosor. (Sammanfartning: Ruusujen tau
tien ja tuhoJaisien torjunta). Suomen Ruusulehti 
7(2):~8. 

Eriksen, E.: Hvile i traefrö- en oversigt. Nordisk 
Jordbruksforskning77(2): 110. 

Fontell , 1.: Suomenlinnan syreenir. Puutarha-Uutiset 
47(34):8. 

Fostad , 0. : Vitalitet og variasjon hos garerraer i 
Oslo. Nordisk Jordbruksforskning 77(4): 17. 

Frat, B.: Luomo takaisin kaupunkiin . Luonnonsuoje
lu 2 1 (3):6. 

Fri , B.: Personporträn: Klematisexperten Magnus 
Johnson. Trädgärdsnyn49(22) : 18. 

- Kiinnostavat kärhöt. Viherympäristö 1995(3): 51 . 
Friman, U.: Ruusw yleistyvät suomalaisilla pihoilla. 

Asu hyv in 36(5):40-41. 
Gruber, A. -M.: Suomen kasvuvyöhykkeer. Siinola

puutarha 60( 1-2):4-6. 
-ln vino veritas : Finnish aspects of growing vine 

and drinbng the wine. Universitas Helsingiensis 
19(4):22-23. 

Grönlund, S.: Eri puulajien ominaisuuksista ja käy
töstä: Koivu ja mänty. Puutekniikka 9(1 ): 12-13. 
Saarni ja tuomi 9(6):54-55. Saksanpähkinä 9(7): 
32-33 . Abachi (Triplochiton sc leroxy lon), valko
pyökki ja douglaskuusi 9(9) :32-33. Sitkankuusi, 
muhuhu (Brachylaena hutchinsii), iroko (Chlo
rophora excelsa) ja lännenhemlokki 9( 1 0):42-43. 

-Puut ruoka- ja lääkeaineiden lähteenä: "Meillä on 
juuri lopetettu joulukuusen syönti". Puutekni ikka 
9(1):22-23. 

Gustavsson, B.: Genetic resources and breeding for 
adaptation to culture ofblueberry (Vaccinium sp.). 
Plant Adaptation Abstracts: 94-96. The 21th Bal
tic-Nordic Graduale Course in Plant Breeding. 
Jyväskylä 1995. 

Haapala, M.: Luonnonsuojelualueiden metsänhoito. 
(Summary: Forestry in natureconservation areas). 
Lounais-Hämeen Luonto 82:8- 15. 

Haapanen, M. & Pulkkinen, P.: Between and within
stand variation in survival in fi eld trials of Scors 
pine. Adaptation in Plant Breeding, Abstract : 74. 
XIV EUCARPIA Congress, Jyväskylä 1995. 

Hregg tröm, C.-A.: Lövängar i orden och Balticum. 
Nordenskiöld-samfundets tidskr. 54:2 1- 58. 

Hagman, M.: Experiences with Larix species in 
orthem Finland. Teoksessa Ritari , A. , Saaren

maa, H., Saarela, M. & Poikajärv i, H. (toim.): 
Proceedings of the symposium on northem forest 
si lviculture and management, August 16-22, 
1987 in Lapland, Finland. Metsäntutkimuslait. 
tiedonant. 267:111-123. 

-The larch and the other - a comparison. Teokses
sa Ritari, A. , Saarenmaa, H. , Saarela, M. & Poika
järvi, H. (to im.): Proceedings of the sympo ium 
on northem forest s ilviculture and management, 
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Augu t 16-22, 1987 in Lapland, Finland. Metsän
tutkimu lait. tiedonant. 267:262. 

Hakala, K. & Karhu, S. 1993: Micropropagation of 
Berberisvulgaris. TeoksessaSeminov, V. (toim.): 
Elaboration of ecologically afe methods of agri
culture. Proceedings of the Russia 's-Finnish sym
posium: 150. St. Petersburg, Russia. 

Hakkila, P.: Pine plantation of the southem hemi
phere and tropics as a scource of timber. Metsän

tutkimuslait. tiedonant. 532: 1-63. 
Hanhimäki, S. 1993: Leaf quality and leaf chewers: 

an experimental approach to variation in the 
mounrain birch - insect herbivore system. Rep. 
Dept. Bio!. niv. Turku 31: 1-23. 

Hanneliu , S. & Kuu ela, K.: Finlandthe country of 
evergreen forest. 192 . Fors an kirjapaino, Fors
sa. 

- Pohjoi en hal'umersän maa. 192 s. Forssan kirja
paino, Fors a. 

Hansen, 0.: Kriterier og metoder for utvalg av grön
tanleggsplanter i orge. ordisk Jordbruksfor k
ning 77(4): 10. 

- Endringer af topp/rotforholdet hos traer- effek ter 
av tilbake kjaering og gjöd ling. ordisk Jord
bruksforskning 77(4): 19. 

Harju, A.: Genetic functioning of Scofs pine seed 
orchard . Acta niv. Ouluensis A 271:39 + 95 s. 

-lsoentsyymien käyttö perinnöllisinä merkki
osuuksina. Teoksessa Oksa. E. (toim.): Metsäntut
kimus uusissa puissa: moni tusta ja molekyylejä. 
Metsäntutkimuslait. tiedonant. 574:57-66. 

Harlahti, .: Perimei en viherrakenramisen taidot 
kunniaan. Puutarha- utiset47(1 ):6-7. 

- Taajamametsätkin kaupunkilaisten viheralueita. 
Puutarha- utiset47(19):6. 

-Riian lähellä tuotetaan hyviä havukasveja ja he
delmäpuita. Puutarha- utiset47(3 1):4-5. 

- Kaupunginpuwarlwrien Seura ry. juhli 60-vuotis
ta taivaltaan. Puutarha- utiset47(32):6-7. 

- KESKAS-tutkimu ta helsinbläi inäin. Puutarha
uti et47(33):7. 

-Käytännön kokemusta alkaa jo löytyä kedoisca ja 
niiryistä. Puutarha- utiset47(33):8. 

-Helsingin puisto-osa to antoi lehmuksille viinaa. 
Puutarha- uti et47(35): 19. 

- Taimitapion Heli nummen taimisto uuntauruu 
asriacaimiin. Puutarha- utiset47(38): 14. 

-Teivaalan tien (Tampereella) viherrakemaminen 
oli iso urakka pui to-osastolle. Puutarha-Uuti et 
47(39):6. 

- Vihera/an tutkimus- ja kehinämi toiminnan tar
peita on elviteny: iheraJan rutkimu ta on, muna 
si lti tieto ei kulje. Puutarha- uti et47(42):4-5. 

- Ruoholahden kana aja rantarakenteet ovat vuo
den 1995 ympäri törakenne. Puutarha-Uutiset 
47(42): 18. 

- Gardenia on laaja viher- ja ympäristöalan hartke 
Viikkiin. Puutarha- uti et 47(4 ): 14-15. 

-Jalopuumersikör kiinnostavat metsä- ja viheram
mattilai ia: Jalopuiden uo iminen met iryk i sä 
voi kaatua huonoon iemenalkuperään. Puutarha
Outi et47(49):4--. 

- Pämu on pui tojen kaupunki. Puutarha-Uuti et 
47(51-52):8-9. 
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Hautala, S. 1994: Mikroilmaston vaikutukset puoli
avoimissa kammioissa hieskoivun (Betula pubes
cens Ehrh .) kaasujenvaihtoon ja kasvuun. 62 s. 
Pro gradu -tutkie lma, Oulun yliopisto, kasvitie
teen laitos. 

Hefferman, T. : Height growth of Larix laricina (Du
Roi) K. Koch on variety of sites in interior Alaska. 
Teoksessa Ritari , A., Saarenmaa, H., Saarela, M. 
& Poikajärvi, H. (toim.): Proceedings ofthe sym
posium on northern forest silviculture and mana
gement, August 16-22, 1987 in Lapland , Finland. 
Metsäntutkimuslait tiedonant. 267:271. 

Heikkilä, K: Suomalainen pihlaja . Hiidenkivi 2(3): 
28-29. 

- 1994: Pihlajan (Sorbus aucuparia) fenologinen 
seuranta. Pohjois-Suomen vihertietokeskus 1 (2): 
9-11. 

Heikkilä, M.: Tymi luonnonvarai senaja viljelyskas
vina. 42 s. Satakuntaliino, Pori . (Selostus: Rauk
ko, E.: Tyrni-innostu ksen alkulähteillä. Puutarha
Uutiset 48(5):6) . 

Heino, R.: Valppaana ilmaston muutokseen. Tiede 
2000 15(5):36-40. 

Heinonen, A.: Koivu syynä risti allergiaan. Kotipuu
tarha 55(5):37. 

Heinonen, E.: Luonnon monimuotoisuus- miksi se 
on tärkeätä? Puutarha-Uutiset47( 11 ): 18. 

Heinonen, R.-T. & Suomi-Vihanen, S.: Kasvikitja. 
Tunnista 200 suomalaista kasvia. 128 s. Weilin & 
Göö, Espoo. 

Heiskanen, J .: Compaction of growth media based on 
Sphagnum peat during one-year cu lturing of con
tainer seedlings. (fiivistelmä: Turvepohjaisien 
ka vualustojen tiivistyminen yksivuotisessa paak
kutaimikasvatuksessa). Suo 46(3):63-68. 

Heiskanen, K.: Pikkupihan puw. Kotipuutarha 55(4): 
64-{i6. 

- Tilavan pihan puut. Kotipuutarha 55(9):22-25. 
- Omakotitalon pihapulll. Kotipuutarha 55(5):30-

33 . 
Hentinen, H.: Metsänsiirto sak alaisittain. Viherym

päristö 1995(1 ):32-33 . 
Henttonen, H. & Kaikusalo, A. : Uusilla taimisuojuk

silla myyriä torjumaan. Metsälehti 62(11 ): 19. 
Hennu , J.: Uskalla ylittää raj as i. Tee se kokonai nä

kemyksellä (ympäristö). Viherympäristö 1995( 4): 
8- 12. 

- Leicesterin villin luonnon projekteja. Viherympä
ristö 1995(4): 16-19. 

- Luonnonhoidon standardeja kehittämään. Mallia 
Leicesteristä. Viherympäristö 1995(5):31-32. 

Hietanen, E.: Pyhän puun avulla ihmi et saivat yh
teyden jumaliin. Yliopisto 43( 16): 15 . 

Hiirsalmi , H. 1993: The role of natural smallfruits in 
Finni h plant breeding. Aquilo Ser. Bot. 3 1 :59-
67. 

- Puutarhatuotannon tutkimuslaitoksen toiminta 
tänään on monipuolista. Puutarha-Uutiset 47(19): 
18-19. 

Hiirsalmi , H. & Lehmu hovi , A. 1993: Occurence 
and utilization of wild Vaccinium species in Fin
land. Acta Honiculturae 346:315-321. 

Hiltunen, R. 1994: Mi tä löytyy tietoa koristeka vien 
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myrkyllisyydestä? Pohjois-Suomen vihertietokes
kus 1(2):12-13 . 

Hohtola, A.: Ruskettuminen tammen meristeemi
li äyksen ongelmana. Teoksessa Oksa, E. (toim. ): 
Metsäntutkimus uusissa puissa: monistusta ja mo
lekyylejä. Metsäntutkimuslait tiedonant. 574:7-
14. 

Holm, C.: Kameliaita ja kamelianaisia. Kotipuutarha 
55(1):4-7 . 

-Japanilaisen puutarhan kasvit. Puutarha 98( 1 ): 
45-47. 

-Japanilaisen puutarhan hoito. Puutarha 98(3) : 
161-163. 

- Hortensia. Kotipuutarha 55(5):66-69. 
-Keisarillinen pensaspioni. Kotipuutarha 55(6-7) : 

18. 
- Tusenskönan- ekologinen kokeilukortteli Väster

åsissa. Viherympäristö 1995(1 ): 10-12. 
Holmlund, .: Plamskolor i Tavastland. Trädgårds

nyn 49( 17):6-7. 
Hotakainen, K.: Voiko 40-vuotiasta mänryä raken

taa? Viherympäristö 1995( 1 ):38. 
Huhti, T. 1994: Kuusamien menestyminen Oulussa. 

KESKAS-kuusamien kantavalintakoe 1988-
1992. 70s. Pro gradu -tutkielma, Oulun yliopisto, 
kasvitieteen laitos. 

Huikari , 0.: Ransa Olavin teesit: Puu on Luojan 
luomasuuri ihme. Oma maa 41 (42):4-6, (43):6-7. 

Hunt, J.: Establishment of Pinus comorta with four 
site preparation treatment on four sites in Jämt
land. Teoksessa Ritari , A., Saarenmaa, H., Saare
la, M. & Poikajärvi, H. (toim.): Proceedings of the 
symposium on nonhern forest silviculture and 
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lannoitus , maku ja taloudellinen kannattav uus. 85 
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ni versitas Helsingiensis 13(4):4-8. 

Pääkkönen, K.: Kainuun4H-piiri ryhtyy tuottamaan 
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Riikilä, M.: Taimi tarhayrinäjä (Gunil/a Holmström) 
markkinoi jalavia metsittäjille: Pellon voi metsit
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Riut tamäki, .-R.: Suomalainen terassivilje/y, tai s
telua tuulta ja pakka ta vastaan (puuvartiset par
vekkeella). Asu hyv in 36(3):52-56. 

Rohila, .: Punakeltainen ryrninmwja käy kaupaksi 
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kartanoitamme. iherympäristö 1995(2):34--36. 
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Ruohomäki, K.: Kirja-arvostelu: Eero Tikkanen 
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ingin Sanomat 21.06.1995: 0 9. 

Si ipilehto. L.: Heinämorjunnan mahdolli uudet met
änviljely ä. Kirjalli uu tarka telu. Metsäntutki 
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Forest: Research in a Changing \ orld. b tracts 
on invited Papers: -9. 1 FRO XX World 
Congres , 6-12 ugu t 1995, Tampere, Fin land. 
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s. + 3 li ites . Pro gradu -tutkielma, Helsingin yli
opisto, kasvintuotantotieteen laitos . 

-Parempia pistokkaira pimeästä. Puutarha 98(9): 
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- Dendro logit tutkivat ja puolustavat kaupunki pui
takin . Puutarha 98{12):694-697. 

-Kirja-arvostelu: Karhu, . 1995: Vihreät jättiläi
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Suominen, M.: Lappilaisia taimia solukoista. Viher

ympäristö 1995(2): 19-20. 
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gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto, kasvin
tuotantotieteen laitos. 
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morsdagen. Hufvudstadsbladet 12.5.1995: 13. 
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Pellervo 1995(3):33. 
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vo 1995(4):31. 
- Tyvestä puuhun: Valkeitten koivujen maa. Peller

vo 1995(6):63. 
-Tyvestä puuhun: Kenelle haapa havisee. Pellervo 

1995(7):31. 
-Tyvestä puuhun: Ten•aleppä rajaa rannat. Peller

vo 1995(9): 16. 
-Tyvestä puuhun: Pyhät onpihlajar pihalla. Peller

vo 1995( II ):33. 

Teos jakaantuu kahteen o aan, joista en immäi
nen käsittelee kä ikirjanomaise ti olemas aole
vaan kirjalli uu teen peru tuen jalojen lehtipuiden 
ja tervalepän met änhoidomsia ominaisuuksia ja 
ka vanami uo iruk ia. Toinen o a on tutkimus
tulok iin peru tuva jalojen lehtipuiden ja tervale
pän taimikoiden ekä arttuneiden met iköiden 
tilan ja puuntuotannolli en kannattavuuden selvi
tys. 

Ensimmäi e ä osas a e itellään kotimai et 
puulajit: tammi, aarni , vuori- ja kynä jalava, vaah
te ra, lehmus ja tervaleppä. ii täesitetään luontai
nen levinnei yys ja kirjallisuuteen pohjautuvia 
karuoja metsätaloudelJi en ja pui tokasvatuksen 
pohjoi rajoi ta. Myö puiden met äbiologi ia 
ominai uuksia, mm. kasvupaikkavaatimuksia , 
ka vutapaa, tuhoja ja Ii ääntymi tä kä itellään 
kirjalli uuteen pohjautuen. Puulajien biologi et 
ominai uudet on e itetty todella perusteelli e ti ja 
teokse a onkin en immäi tä kertaa o oitettu kir
jalli uu iineitä u ei ta allekirjoinaneenkin ha
vaintoja vastaa ista erikoi piirtei tä puiden biolo
gias a. Edellinen yhtä eikkaperäinen puulajien 
e inely on A. K. Cajanderin kirjoittama jo vuodel
ta 1917. peru tuen illoin pääo in keskieurooppa
laiseen kirjall i uuteen. 

Jalojen lehtipuiden ylei i ä kasvatu uo ituk
sis a on esitetty niiden viljely puhtaana metsikkö
nä tai vaihtoehtoi e ti ryhmi ä ja todettu mene
telmien vaikutuk et kustannuk iin, hoitotoimen
pitei iin ja metsätaloudelli een ri kiin. Puulajeit
tai i a hoit()-{)hjei a on kä itelty mm. ok ien 
leikkauk iaja harvennuk ia. 
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Ensimmäisessä osassa es itetään myös eräistä 
puulajien hoi totoimenpiteistä ja ilmiöistä havain
nollisia ja erittäin onnistuneita värikuvia (es im. 
tammen suojauksestaja kasvatuk en ongelmista), 
jotka elävöinävätja tä mentävät tek ti ä. 

Toisessa osa sa kuvataan tai mikoiden ja varnu
neiden kasvatusmetsien koealavalintaa ja tutki
musmenetelmiä. Tu loksissa on esitetty eri hoito
toimenpiteiden sekä eläintuhojen ja taimien suo
jauksen vai.kutusta taimien kasvuun ja elossa
oloon. Varttuneista metsiköistä on tehty puuston 
ja tukkipuun määrän arv iointi käynäen ruotsalai
siin jalojen lehtipuiden runkokäyriin verrattuna 
lähimpänä oikeaa tulosta antavaa suomalaista 
kuusen, männyn tai koivun runkokäyrää, koska 
kirjan puulajeista vain lepällä on suomalaiseen 
aineistoon peru tuva runkokäyrä. 

Jalojen lehtipuiden metsätaloudellinen merki
tys puunkäyttöä ajatellen on vain alle · 1/1000 
(40 000 m3 vuodessa) pääpuu lajiemme raakapuu
määri tä, joten mistään suurista markkinoista ei 
Suomes a ole kysymys. Vaikka jalojen lehtipui
den metsätaloudell isesti kannattava ka vatus tus
kin on tutkimuksen mukaan mahdollista, niin ter
valepän vi lje lyyn liittyy kirjoi ttajien mukaan sel
västi vähemmän ongelmia ja sen laatukasvatus on 
helpompaa. Pienialaisesti sitä voisi vi ljellä puun
tuotannollisessa mieles äjalopuitakin pienemmän 
kysynnän (4 000 m3 vuodessa) tyydyttämiseen. 
Toisaalta tämä määrä on helposti saatavissa luon
taisista tervaleppämetsistä, joskin tervalepän vil
jely paikoissa, joissa sitä on helppo korjata, saat
taisi lisätä myös kysyntää. Jalojen lehtipuiden 
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viljely kannattaa mieltää enemmän maiseman ja 
luonnon monimuotoisuuden hoitona, joskaan nii
den harrastemaista metsätaloudellista vi lje lyä ei 
suinkaan ole syytä unohtaa. Tähän kirjan tieto 
antaa hyvän lähtökohdan. 

Kirjoittajat antavat kuitenkin mielestäni hieman 
liian optimisti en kuvan tervalepän viljelystä. 
Epäilemättä tervalepäl lä voidaan suotuisissa 
oloissa saavuttaa hyviäkin kasvutu loks ia. Hento
oksaisen ka vutapansa ansiosta ekä kasvatettaes
sa kauempana luontai esta pohjoisrajasiaan myös 
laatu voi kehittyä paremmaksi kuin jaloi lla lehti
puilla. Allekirjoittaneen omien ja Metsänjalostus
säätiön kokemusten mukaan tervaleppä on kuiten
kin melkoisen hallanarka puulaji ja kasvupaikkan-
a suhteen jopa vaateliaampi kuin useat jalot leh

tipuut Tervalepän kasvatus ei ole aina tuottanut 
hyviä tuloksia, vaan iinä on syytä varautua ta
kaiskuihin. 

Kokonaisuutena tämä kirja on tervetuLlut ja 
tarpeellinen jalojen lehtipu iden ja tervalepän kas
vatusopas Suomen oloihin. Erityisesti kirjan met
sätaloudellinen lähe tym istapa ilahduttaa, sillä 
viime aikoinajaloja lehtipuita käsitte levät kirjat ja 
artikkelit ovat olleet lähinnä puisto- tai luonnon-
uojelunäkökulmasta kirjoitettuja. Teoksessa on 

ansiokkaasti kerätty huomattava kotimainen ja so
veltuvin osin ulkomainen, lähinnä ruotsalainen, 
kirjallisuustieto. Lisäksi on hyödynnetty kotimai
sia asiantuntijoita haa tatteluin ja kerätty näin ar
vokasta kokemusta kirjalliseen muotoon. 

-Jukka Antola 

Dendrologian Seura - Dendrologiska 
Sällskapet r.y.:n toimintakertomus 1995 

Vuo i 1995 oli Seuran 26. toimintavuo i. Toimin
ta oli monipuolista: Seurajärje ti retkiä, matkoja, 
talkoi ta, kurs eja ja kokouk ia, ja syksyn hu ipen
tumana Kaupunkipuuseminaarin 3. 11 . Säätytalol
la, jonne saapui runsas joukko puiden y täviä. 
Kaupunkipuuseminaarissa julki tettiin myö eu
~an uu in julkai u, iilo Karhun teo Vihreät 
Jättiläi et, Suomen paksuimmat puut. Seuran uu
di tetut äännöt tul ivat voimaan, ja seuralle peru -
teuiin tipendiraha to . Vuoden puuta, halavaa Sa
lix pemandra, tehtiin monella tavoin tunnetuk i 
VUoden kuluessa. 

Hallitus ja toimihenkilöt 

Hallituksen puheenjohtajana toimi maisema-ark
kitehti Anne Mäkynen ja varapuheenjohtajana 

MK Aulikki Kauppila. Muut hallituk en jäsenet 
oli at puutarhuri Anni Autio, Fr Kun Fager tedt, 
hononomi Reijo Haltkala, FL Sirkka Juhanoja, 
FK Leo Junikka, metsätalou insinööri Heikki 
Kiuru , tekn .yo Juha Prittinen , ylimet änhoitaja 
Ri to Savolainen, MMK Terhi Suojala, MMK 

aru Tegel ja profe ori Peter Tiger tedt. Vara
jäseninä toimivat MK Pentti Alanko, pankki toi-
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mihenkilö Kirsi Koponen ja MMK, tekn.yo Timo 
Louna. 

Seuran sihteerinä toimi Sirkka Juhanoja, ko
koussihteerinä Terhi Suojala, varainhoitajana 
Mirja Ryttäri, kirjanpitäjänä ja jäsenasioiden hoi 
tajana Aulikki Kauppila, kirjastonhoitajana Pentti 
Alanko ekä postiltajana Kirsi Koponen. 

Hallituksen tukena toimivat eri tehtäviä hoita
vat työryhmät: 
Tiedotus: Elina Vuori (ent. Heinonen) 
Ulkomaanmatka: Aulikki Kauppila, Pentti Alan
ko, Eeva Ruoff 
Kotimaanmatka: Satu Tegel, Pentti Alanko, Ju
ha Prittinen 
Puistokävelyt: Antti Autio 
Tammiston arboretum ja muut talkoot: Risto 
Murto, Pentti Alanko, Max. Hagman, Heikki Kiu
ru 
Kerhot: Reijo Hahkala 
Puisto-opas: atu Tegel , Pentti Alanko, Juha Prit
tinen 
Koulutus: Heikki Kiuru , Antti Autio 
Sorbifolian toimitu : Soili Stenroos, päätoimitta
ja, Leena Helynranta , toimitussihteeri , Pentti 
Alanko, toimittaja 
Sorbifolian toimituskunta: Aune Koponen, Ta
pio Lindholm, Jouni Mikola, Risto Muno Jaakko 

urmi , Peter Joy (English texts) 
Vuoden puu : Heikki Kiuru 
Tiede ja tutkimu : Aulikki Kauppila, Pentti 
Alanko, Antti Autio, Kun Fager tedt, Max. Hag
man, Leena Hämet-Ahti , Satu Tegel, Juha Pri tti
nen, Peter Tigerstedt 
Talous: Mirja Ryttäri , Aulikki Kauppila, Anne 
Mäkynen 
Kirjasto: Pentti Alanko 
Kaupunkipuuseminaari: Juha Prittinen 

Hallitus kokoontui yhteensä 10 kenaa, ja ko
koontumispaikkoina ol ivat Hels ingissä Säätytalo 
ja Metsätalo ekä Anne Mäkysen koti. 

Kokoukset, esitelmätilaisuudet ja koulutu 

Vuosikokous pidettiin Helsingis ä Säätytalolla 
helmikuun 28. päivänä. Puheenjohtajana toimi 
Max. Hagman ja s ihteerinä Elina Heinonen. eu
ran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin maise
ma-arkkitehti Anne Mäkynen. Hallituksen varsi
naisista jäsenistä erovuorossa olivat Manti Kopo
nen, Kaija Rantala ja Terhi Ryttäri. Varajä enistä 
erovuorossa olivat Pentti Alanko ja Elina Heino
nen. Li äks i Aulikki Alanen o li pyytänyt eroa. 
Uu ik i varsinaisiksijäseniksi valittiin hallituk en 
esi tyk en mukaisesti Antti Autio, Kun Fager tedt, 
Leo Junikkaja Terhi Suojala. Varajäsenik i valit
tiin Pentti Alanko uudelleen ja Kir i Koponen. 
Tilintarka tajiksi valittiin Mari lene Mäkipää KHT 
ja Max. Hagman ekä varatil intarkastajik i iilo 
Karhu ja Axel Tigerstedt. Uudet äännöt olivat 
kokouksessa toi es a kä itte lys ä, ja ne hyväk yt-
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tiin. Myös Seuran stipendiraha ton äännöt hy
väk yttiin. Kokouksen virallisen osan jälkeen 
maisema-arkkitehti MML Anne Rihtniemi e ite l
möi aiheesta "Metsän tilat '. Kokoukse a oli lä nä 
39 henkilöä. 

Seura järje ti ylei ö lle tarkoi tetun Kaupunki
puuseminaarin Säätytalolla 3. 11 . Tilaisuu sai hy
vin myöntei en vastaanoton kuulijoilta. joita oli 
paikalla noin 250 henkilöä. Ohjelma a valotettiin 
kaupunkipuiden merkit stä biologiselta ja esteet
tiseltä kannalta. Esitelmät julkaistaan Sorbifolias
sa vuonna 1996. Seminaarin yhteyde sä Seura ai 
vastaanottaa huomattavan tunnu tuk en työstään: 
Seuralle luovutettiin ihervuoden kunniak i Vih
reä Kaupunki -mitali . Samas a tilai uude sa Seu
ran aktiivijäsen Pentti lanko ai niin ikään ih
reä Kaupunki -mitalin. 

Kaupunkipuu eminaari huipentui iilo Karhun 
kirjan · ihreät jättiläi et, Suomen paksuimmat 
puut" julki tami een. Tilai uudes a oli myö mah
dolli ta o taa kirja tekijän nimikirjoituk eLia va
ru tettuna. 

yy kokou pidettiin 14. 12. Säätytalolla. Pu
heenjohtajana oli profe ori Max. Hagman ja ih
teerinä Sirkka Juhanoja. u ien ääntöjen mukai-
e ti syy kokoukses a alittiin Seuran puheenjoh

tajaksi MMK Aulikki Kauppila ja uu ik i halli
mk enjä enik i profe ori Max. Hagman, metsä
talousin inööri eikko Silander. FT Aune Kopo
nen ja arajäsenek i MK Anu äinölä vuoden 
1996 alu a aika ak i toimikaudek i. uoden 
1996 toirnintasuunnitelma, talou arvio ja jäsen
maksut vahvi tettiin. Päätettiin myös tipendira
ha ton kanunamisesta. iralli eno an jälkeen va
lokuvataiteilija Taneli Eskola e itelmöi aihee ta 
"Puu k:uvau kohteena '. 

Seura järje ti käpykur s in 27.4. Mukana oli 7 
o anona jaa. 

Retkeil)1, matkat ja taJkoot 

Puutarhapäi änä 19.5. järje tetyi ä Meilahden 
pui toarborerumin a ajai i a oli mukana noin 
150 henkilöä. eura oli mukana pääas ias a Hel
ingin kaupungin järje tämäs ä tilai uude a. 

u tilan Arborerumis a Elimäellä toteutettiin 
15.7. mui tokä ely: Sak an dendrologitjärje tivät 
astaavanlai en retken Mu tilaan 70 vuorta aikai-
emmin eli 15.7. 1927. Mukana oli noin 40 puiden 

tä ää. 
euran kotimaan matka suuntautui hvenan

maalle2.-4.6 .. ja eonni ruierinomai esti . Muka
na oli r euran jäsentä. 

Sveitsiin uunnitelru ulkomaanmatka peruuntui 
liian pieneno anonajamäärän takia. 

Tammi ton arborerumia Karjalohjalla kunnos
teniin jälleen talkoilla hde ä apaatpuutarhurit 
r. :n kan a. Ke ättalkoi a 6.- . oli mukana noin 
20 henkilöä ja ohjelmas a oli kä tävien rai au ta 
ja ii ou ta. 
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Kerhot 

Erikoiskerhojen perustaminen seuran yhteyteen 
jatkui: Rhododendron-kerho perustettiin 20.4. 
alppiruusu- ja atsaleaharrastajien kokoontumi -
foorumiksi, Pirkanmaan dendrologit alueelliseksi 
kerhoksi 4. 1 0. ja Helsingin seudun paikalliskerho 
16. 11. 

Rhododendron-kerho on kokoontunut Helsin
gis ä ja Turussa ja tutustunut mm. Puutarha Tah
vosiin ja Bo Knapen rodokokoelmiin. Kerhon 
puheenjohtajana toimii Anu Väinöläja yhteyshen
kilönä Osmo Juss il a. 

Pirkanmaan dendrologien yhteyshenkilönä 
on Elise Pämppi. 

Helsingin paikalliskerhon perustavassa ko
kouksessa Satu Tegel kertoi Helsingin puistojen 
harvinaisuuk ista. Kerhon yhteyshenki lönä toimii 
1 ohan S Iäti s. 

Kärhö-Kerho on jatkanut toimintaansa. Yh
teyshenkilönä on Sabina ordström. 

Paikalliskerhot ovat toimineet itsenäisinä den
drologisen harrastuksen ja tiedon ylläpitäjinä 
omilla alueillaan. 

Karjalan kerhon yhteyshenkilönä on toiminut 
Kauko Salo. Kerho on järjestänyt jäseniltoja. 

Keski-Suomen kerhon yhteyshenkilönä on ol
lut Marjatta Uo ukainen. 

Keski- udenmaan kerhon vetäjänä on ollut 
Aila Tarvainen. Kerho on järjestänyt jä en illan ja 
V_uoden puun istutustapahtuman sekä osallistunut 
P1hames uille. 

Lounais-Suomen kerho on järjestänyt retken 
Kaarinan ja Paraisten suunnalle. Kerhon vetäjinä 
ovat toimineet Amo Kasvi ja Mauno Yli-Pietilä. 

Länsirannikon kerhon yhtey henkilöinä ovat 
olleet Jarmo Serolaja Ve a Muurinen. 
. Oulun kerho on istuttanut Vuoden puun , osal

listunut talkoisiin ja järjestänyt puistokävelyn. 
Yhteyshenkilöinä ovat toimineet Penni Martikai
nen ja Katri Pyhä luoto. 

Julkaisutoiminta 

Yuoden puu ta 1996, haavasta, Populus tremula, 
JUlkistettiin juliste yyskokouksessa 1995. Marja 
Koi tinen on piirtänyt juli teen ja Pentti Alanko 
laatinut tekstin. Heikki Kiuru on vastannut käy
tännön järje telyistä. Julistena paineniin 900 kpl 
Ja Sitä jaettiin vapaakappaleina eri yhtei öille ja 
laitoksille. 

Puu- ja pen aska vion myynti jatkui. 
iilo Karhun kirja 'Vihreät jättiläiset, Suomen 

paksuimmat puut' julkistettiin Kaupunkipuu emi
naarin yhteyde sä 3.1 1. Kirjaa on myyry 366 kpl. 

Meilahden arboretumin puisto-opa toteutettiin 
yhdes ä Hei ingin kaupungin kans a. Sitäjaettiin 
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eripainoksena 19.5. puutarhapäivänäjärjestetyissä 
Meilahden puistoarboretumin avajaisissa. Puisto
opas julkaistiin Sorbifoliassa 2/95. 

Sorbifolia-lehti ilmestyi neljänä numerona, joi
den yhteissivumäärä oli 198. Lehteen kirjoitti 18 
henkilöä yhteen ä 28 artikkelia. Lehden painos
määrä oli kaikissa neljässä numerossa 2 000 kpl. 
Lehti postitettiin 1 627 osoitteeseen, joista ulko
maille 37. Vapaa- ja julkaisuvaihtokappaleita lä
hetettiin kotimaa sa 78 ja ulkomaille 28 osoittee
seen. Lehdellä oli 17 vuositi laajaa, ja se on ollut 
irtomyynnissä Akateemisessa kirjakaupassa ja 
Tiedekirjassa. Seura sai Suomen Akatemialta 
20 000:- Sorbifolian painatuskuluihin. 

Tiedotus 

Kaupunkipuuseminaarista on tiedotettu useisiin 
lehtiin . 

Vuoden puusta on tiedotettu lehdi stölle. 
Vihreät jäniläi et, Suomen paksuimmat puut 

-kirjasta on tiedoteuu useisiin lehtiin. 

Kirjasto 

Seuran kirjasto jatkoi toimintaansa Helsingin yli
opiston kasvitieteen laitoksen yhteydessä. Kulu
neen vuoden aikana kirjasto lähetti julkaisujaan 
vaihtoon 18 tieteelliseen seuraan, yhdistykseen tai 
tutkimuslaitok een. Seuran kirjasto sai lahjoituk-
ena dendrologisia teoksia Pentti Hallaperän kir

jasto ta . 

J äseni tö 

Seuran jäsenmäärä oli 31.12.1995 1 504 henkilöä . 
äi tä maksavia vuosijäseniä oli 1 200, opiskeli

joita 173, ainaisjäseniä 128 ja kunniajäseniä 3. 
Mak avi ta jäsenistä asui ulkomailla 9. 

Talous 

Tulo Ia kelma o oitti, että Seuralla oli jä enmak
sutuloja 41 840:- ja korkotuloja 1 603:70. Tili
kauden tulos oli +3 921:87. Suomen Akatemian 
20 000 markan apuraha kattoi osan Sorbifolia-leh
den kuluista. Syyskokouk e sa tehtiin päätös Seu
ran arojen sijoittami esta siten , että muodoste
taan rahasto, joka voi myöntää apurahoja dendro
logian alaan kuuluvien töiden , esim. opinnäyttei
den , toteutukseen ja muihin dendrologiaa edistä
viin hankkei iin. 

Piikkiö ä9.2.1996 
Sirkkaluhanoja, sihteeri 
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Dendrologian Seura - Dendrologiska 
Sällskapet ry:n toimintasuunnitelma 1996 

Vuosi 1996 on Dendrologian Seura - Dendrolo
giska Sällskapet r.y.:n 27. toimintavuosi ja omis
tettu haava lle (Populus rremula). 

Toimintavuonna jatketaan hyviksi koettu ja, va
kiintuneita linjoja. Toiminnan kehittämisen paino
pisteitä ovat alan tutkimustoiminnan edistäminen 
ja tukeminen, kerhotoiminnan aktivoiminen ja 
monipuolistaminen ja dendrologi?n tunnetuksi te
keminen. 

Tilaisuudet 

Dendrologian Seuran sääntömääräinen kevätko
kous pidetään Säätytalolla 13.3.1996 klo 18.00. 
Kokouksessa käsitellään vuosikertomus ja tilin
päätös sekä valitaan tilintarkastajat. Kokouksen 
jälkeen amanuenssi Mirja Siuruainen ja MMK 
Pentti Alanko es itelmöivät Kaukoitään ja Länsi
Siperiaan tehtyjen siemenkeruumatkojen tuloksis
ta. 

Syksyllä pidetään sääntömääräinen syysko
kous, jolloin asia listalla ovat henki lövalinnat ja 
talousarvio sekäjäsenmaksujen määräärninen. 

Syksyn aikana järjestetään "Studia Dendrologi
ca" -yleisöluentosarja aiheena "Maailman met
sät". 

Hallitus 

Hallitus kokoontuu vähintään kerran kahdes a 
kuukaudessa. Kokoukset pidetään Säätyta lolla. 
Hallitus järjestäytyy työryhmiksi, jotka valmiste
levat pääosan toimintaan liittyvistä asioista. 

Kerhot 

Tapahtumien, kurssien ja muun toiminnan järje -
tärnistä aktivoidaanja tuetaan. Edistetään mahdol
li uuksia myös uusien kerhojen perustami een. 

Matkat 

Seuran ulkomaanmatka suuntautuu Sveits iin hei
näkuun alkupuolella (huom! toteutuu muutettuna, 
katso s. 44). 

Kotimaan re tki tehdään kesäkuussa Ke ki-Poh
janmaalle. 

Taikoot 

Tammistan arboretumissa järjestetään taikoot ke
väällä. 

Puistokävelyt 

Puistokävelyjä JarJe tetaan eri paikkakunnilla. 
Kohteista ja ajankohdi ta päätetään paikallisker
hoissa. 

Julkaisut 

Sorbifolia- lehteäjulkai taan enti een tapaan. Leh
ti ilmestyy A5-kokoisena lehtenä neljä kertaa vuo
des a. 

Vuoden 1997 puusta julkaistaan juliste yysko
kouk een 1996 menne ä. 

KevääJlä julkai taan yhteistyö ä MetsäJehden 
kanssa kirja jalopuumetsien hoido ta. Kirjan ku -
rantajaon Met älehti.joka vastaa myö käytännön 
toimitustyö tä. 

Puisto-opa arja a julkaistaan opas Oulun 
kaupungin pui toi ta. Puisto-oppaan valmi telee 
työryhmä ja e julkai taan Sorbifolia- lehdes ä ja 
eripainok ena. Aloitetaan Tähtitominvuoren puis
to-oppaan almi telu. 

Julkai taan Sorbifolian bibliografia. 

Tutkimus 

Aloitetaan tutkimu työ ··suomen dendrologian 
historia". 

Tiedotu 

Vuoden puu ta tehdään lehdistötiedote vuoden 
alu a. 

Jalopuukirja ta tiedotetaan yhtei työ ä Metsä
lehden kan a. 

arainhankinta 

arainhankinta koo tuu jä enmak ui ta ja orbi
folia-lehden tilausmak ui ta sekä kirjalli uuden ja 
julisteiden myyntituloi ta. Sorbi folian kuluja kat
taa o inain Suomen Akatemian julkaisutuki. uo
men dendrologian hi torian tutkimi een on haettu 
apurahaa Suomen Ku lttuuri rahastolta vuodelle 
1996 115.000 mk. 

uo ijäsenmak u vuonna 1996 on 100 mk ja 
opi kelijajäsenmaksu ekä perhejä enmaksu 50 
mk. Kannattajajäsenmaksu on 1 000 mk amoin 
kuin ainai jäsenmaksu. 

Hei ingi ä 1. joulukuuta 1995 
Anne Mäl.:ynen. puheenjohtaja 
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Tammiston kevättaikoot 
Perinteiset Karjalohjan Tammistan arboretumin kunnostamistalkoot ovat lauantaina 

4.5.1996 klo 9-17 . Luvassa on käytävien haravointia . käytävähiekan levitystä . 
pensaiden raivausta. risujen kokoamista ja polttoa. Savottaloisille tarjotaan 

työpanosta vastaan ruoka ja kahvit. Ota siis mukaan talkoisiin sopivia työvälineitä 
esim. kottikärryt. lapio. harava. vesuri . oksapihdit. pokasaha. rukkaset ym. 
Ilmoittautuminen viimeistään keskiviikkoon 24.4. mennessä Risto Murrolle. 

puh . 912-320 4476 (työ) . fax 912-320 4326. 

Puistokävely Porvoossa 
Dendrologian Seura järjestää puistokävelyn Porvoossa lauantaina 15.6.1996. 

Kokoontuminen J.L. Runebergin kodin puutarhassa (Aleksanterinkatu 3) klo 10.00. 
Oppaina toimivat Annikki Paimen ja Sauli Va lkonen . 

Kotimaanmatka Pohjanlahden 
rannikkoalueelle 

Dendrologian Seuran kotimaanmatka tehdään 29.-30.6.1996 Pohjanlahden 
rannikkoalueelle Oulusta etelään. Kokoontuminen Oulun rautatieasemalla 

lauantaina 29.6. klo 9.00 (lentokoneella saapuvat noudetaan kentältä klo 9.15). 
Retki päättyy Ouluun sunnuntaina 30.6. noin klo 15.00. 

Alustava retkireitti : 
29.6. Oulu -Raahe- Kalajoki - Kokkola- Pietarsaari - Kannus 

30.6. Kannus- Ylivieska - Haapavesi -Oulu 

Alustava ohjelma: 
Raahen . Kokkolan ja Ylivieskan kaupunkien istutukset. Metsäntutkimuslaitoksen 

Kannuksen tutkimusaseman paju- ym. kokeet sekä eräiden oppilaitosten istutukset. 

Matkan hinta-arvio on 40Q-500 mk (retkenaikainen kuljetus ja majoitus) . 
Ilmoittautuminen (mieluimmin kirja llisesti) 31 .5. mennessä Veikko Silanderille. 

Metsäntutkimuslaitos. PL 18. 01301 Vantaa. puh. ~8570 5444. fax 9Q-8570 5361 . 
Osanoton ennakkomaksu 200 mk pyydetään maksamaan 15.6. mennessä seuran 

tili lle PSP 800019-41992 1 ta i Merita Pankki 127 13Q-306880. 
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Seuran ulkomaanmatka 
Sveitsin matkan osalta emme saaneet kustannuskysymystä tyydyttävällä tavalla 

ratkaistuksi. joten hallitus katsoo parhaaksi siirtää sen myöhemmille vuosille ja 
toteuttaa tänä vuonna matkan Kanarian saarille, mikäli riittävä kiinnostus löytyy. 
Suunniteltu ajankohta on marraskuun loppu - joulukuun alku 1996 ja kesto yksi 

viikko . Alustavat ilmoittautumiset ja ohjelmatoiveet perjantaihin 10.5. mennessä 
Aulikki Kauppilalle. os. Kuusitie 13 A 51 . 00270 Helsinki. fax. 90-160 2266. 

Helsingin kerho 
25.5 . (lauantai) Olssonin taimitarhan harvinaisuuksia etsimässä 

Tutustumme Paul Olssonin taimitarhan istutuksiin ja vanhoilla pelloilla kasvaviin 
kasveihin. Kokoontuminen Kauniaisten rautatieaseman kellon alla klo. 13.00. 

Yhteyshenkilö Johan Slätis. puh. 90-445 614. 

17.8. (lauantai) Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan uutuudet 
Tutustumme Kumpulan Japanin matkalta kerättyyn materiaaliin. 

Kokoontuminen klo 13.00 puutarhan portilla (Jyrängöntie 2). 
Yhteyshenkilö Aune Koponen. puh. 90-1914 0034. 

7.9. (lauantai) Tähtitorninmäen inventoinnin satoa 
Tutustumme Tähtitominmäeltä "löydettyihin" kasveihin. 

Kokoontuminen klo 13.00 Haaksirikkoutuneiden patsaalla . 
Yhteyshenkilö Liisa Häkli. puh. 90-698 9314. 

Luontoretki Karjalaan 
Dendrologian Seuran Karjalan kerho järjestää luontoretken Jänisjärven 

ympäristökohteisiin rajan taakse Karjalaan. Tutustumme mm. Korkeaniemen 
kasvillisuuteen Pienen Jänisjärven rannalla . Korkeaniemi oli 1930-luvulla Helsingin 

yliopiston kasvitieteen laitoksen kuuluisa Mkimuskohde. 
Käymme myös Laatokan rannalla Sortavalassa. 

Retken ajankohta on 27.-28.7.1996. Bussi lähtee Joensuusta (Koskikatu 1) 
lauantaina 27.7. klo 7.00 ja paluu on sunnuntaina 28.7. illa lla . Matkan hinta on 
60D-800 mk/hlö lähtijämäärästä riippuen. Hintaan kuuluu bussimatkan lisäksi 

yöpyminen Sanatoria Kareliassa Pälkjärvellä. 

Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset osoite- ja puhelintietoineen 2.5. 1996 
mennessä: Kauko Salo. Metsäntutkimuslaitos. Joensuun tutkimusasema . PL 68. 

80101 Joensuu. työpuh . 973-1 51 4034 tai 973-151 4COJ (keskus), fax 973-151 4111 . 
sähköposti kauko.salo@metla.fi. Tiedustelut ja ilmoittautumiset myös: 

Aame Kohonen. kotipuh. 973-228 198. 
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Pirkanmaan dendrologit 
19.-21.4. Dendrologian Seuran ja Pirkanmaan kerhon toimintaa esitellään 

Pirkkahallissa Tampereen puutarhaseuran satavuotisjuhlanäyttelyn yhteydessä. 
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8.5. (keskiviikko) Puistokävely Eteläpuistoon ja Pyynikille. Kokoontuminen klo 18.00 
Tampereen Maa- ja metsätalon etupihalla (Näsinlinnankatu 48) . 

29.5. (keskiviikko) Retki Nokialle. Kokoontuminen klo 18.00 Pitkäniemen sairaalan 
kahvila-kioskin luona. 

8.6. (lauantai) Retki Längelmäelle Ouninpohjan arboretumiin (omin autoin). 
Kokoontuminen klo 9.00 Tampereen Maa- ja metsätalolla (Näsinlinnankatu 48). 

Paluu n. klo 15.00. Ajo-ohje lähetetään jäsenille. 

Syksyn taikaista ja syyskokouksesta tiedotetaan erikseen. 

Tiedustelut: Kalle Ouni. Pirkanmaan metsäkeskus. puh. 931-250 3111 (työ). 
931-213 1389 (koti) ja Elise Pämppi . Tampereen kaupunki. puistoyksikkö . 

puh. 931-219 6569 (työ). 93 1-255 7061 (koti) . 

Rhododendron-kerho 
27 .4. (lauantai) Rhododendron-iltapäivä klo 12-16 Kasvitieteellisellä puutorhalla 

Helsingin Kaisaniemessä (Unioninkatu 44) la itosrakennuksen luentosalissa . 
Kasveista ja kokemuksista kertomassa mm. Max. Hagman. Ma~atta Uosukainen 

ja Anu Väinölä. 

8.6. (lauantai) Retki Mustilan arboretumiin. Kokoontuminen Mustilassa klo 12.00. 
Oppaana alppiruusulaaksossa on Marjatta Uosukainen. Kimppakyytejä pyritään 

järjestämään sekä Turun että Helsingin suunnasta . Tarkemmat tiedot jäsenkirjeessä 
tai Osmo Jussilalta . Talitiaisenkuja 12. 21100 Naantali. puh . 921-435 0043. 

11.6. (tiistai) Rhododendron-päivä Puutarhatuotannon tutkimuslaitoksella Piikkiössä 
(T oivanlinnantie 518) . Avoimet ovet Yltöisten arboretumissa klo 12-18. 

Syksyn kokoukseen. joka pidetään lokakuussa Turun suunnalla. toivotaan tuotavan 
käsinpölytettyä siementä etenkin puhtaista lajeista. Huomioikaapa tämä jo 

kesäkuun kukinnan aikaan! 

Rhododendron-kerho julkaisee omaa tiedotetta neljä kertaa vuodessa hyvissä 
ajoin ennen tapahtumia. Postituslistalle pääsee lähettämällä yhteystietonsa 

Osmo Jussilalle (osoite ytlä) . 
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Tilaa seuran tuotteita 
Ohessa on luettelo Dendrologian Seuran myynni ä ole i tajulkai ui ta ja muista tuotteis
ta. Lähetä tilauksesi vaikkapa post ikortilla Kir i Kopo elle. Jyrängöntie 2. 00550 Helsinki. 
Tuotteiden perässä lähetetään lasku, . uuremmat tilauk et kuten kirjat toimitetaan po tien
nakolla . Hintoihin sisältyy arvonlisävero, joka kirjoilla on 12 lJl ja muilla tuotteilla 22%. 

VUODEN PUU -JULISTEET: 
1979 kynä jalava, 1980 visakoivu, 1981 mänty (loppuunmyyty) . 19 2 aahtera (loppuun
myyty). 1983 kuusi , 1984 metsäome napuu , 19 5 kataja. 19 6 tammi, 19 7 raudu koivu. 
1988 saami, 1989 suomen;>ihlaja, 1990 raita. 1991 ruomi, 1992 hannaaleppä, 1993 
marjakuusi, 1994 kotipihlaja , 1995 halava, 1996 haapa. 
• Yksittäinen juli te 20 mk/kpl + toimitu kulut 20 mk 
• 5 julisteen sarja 90 mk + toimituskulut 30 mk 
• 10 juli teen sarja 180 mk+ toimituskulut 35 mk 

PUlSTO-OPPAAT: 
• Meilahden puistoarboretum 15 mk/kpl + toimiru kulut 15 mk 
• Alppipuisto, Esplanadin puisto, Kai aniemi, Kai opui to. ibeliuk en- ja Topeliuk en

puisto IO mk/kpl + toim ituskulut JO mk 
• kaikki 6 puisto-opasta 50 mk/sarja + toimitu kulut 20 mk 

PUBLICATIO S OF THE FIN lSH DENDROLOGICAL SOCIETY: 
• Voi. 2. Tigerstedt, P.M.A. (toim .) 1986. Arboretum Mu tila. 2 .. engl.. 12 mk + 

toimitu kulut 15 mk. 
• Voi 3. Karhu, . 1986. Helsingin poppelit. 130 . 35 mk+ toimitu kulut 15 mk. 
• Voi. 4. iemelä, T. & Erkkilä, R. 19 7. Hei ingin pui to- ja met äpuita lahotta at 

käävät. 58 s. 30 mk + toimituskulut 15 mk. 
• Voi. 6. Hämet-Ahti , L., Palmen. A ., Alanko, P. & Tiger tedt. P.M.A. 1992. Suomen 

puu- ja pensaska vio, 2., uudi . tettu paino . nid. 373 . 230 mk Uä enhinta 1 5 mk) + 
toimitu kulut 40 mk (lähetetään po tiennakolla). 

• Voi. 7. Karhu, N. 1995. Vihreät jättiJäi et, Suomen pak uimmat puut. 221 . 180 mk 
Uä enhinta 140 mk)+ toimitu kulut 40 mk (lähetetään po tiennakolla). 

RINT AMERKKI: Dendrologian Seuran jäsenille tarkoitettu pron inen rintamerkki 15 mk 
+ toimituskulut JO mk. 

SORBIFOLIA: 
• Historiikki (Sorbifolia 3/1989) 20 mk 
• 1996 å 25 mk 
• 1992- 1995 å 20 mk 
• 1991 å 19 mk 
• 1989-1990 å 15 mk 
• 1986-1988 å 12,50 mk 
• 1980--1985 å JO mk 
• Vanhempia lehtiä (v. 1970--1979) on aatavi . a valokopioina ( 1 mk/kopioitu A4- ivu). 
0 a Sorbifolian painok i ta on loppuunmy ty, mutta myö nii tä aa valokopioita. 
Toimituskulut lehtien määrän mukaan. 

Suuremmi sa tilauk is a toimitu~kulut määräyty ät po tikulujen mukaan. 
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Teuravuoman arboretum Kolarissa 

Martta Ruokojärvi ja Seppo Ruotsalainen 

Ruokojärvi , M. & Ruotsalainen, S. 1996: Teuravuoman arborerum Kolarissa. (Teura
vuoma arborerum in Kolari , northern Finland.)- Sorbifolia 27(2):5 1-55. ISSN 0359-
3568 

An arboretum was established near rhe main offices ofrhe Forest Research Institute in 
Kolari (67. 16' N, 23.47'E) over rhe period 1990-1994. The arboretum is located on a 
sma!J , low island of mineral soi! wirhin rhe vast Teuravuoma mire. The site does not 
have a very favourable local climate. Soi! fertility is medium. The 1.5 ha arboretum 
area has been fenced against moose and reindeer. The total number of different taxa 
planted in rhe arboretum is 124, of which 6 have already died.ln addition to native and 
exotic forest tree species quite a large number of ornamentaJs has been planted. In most 
cases rhe species have thriven as expected according to earuer experiences, but also 
some exception have occurred. Positive urpri es have been e.g. maple and coto
neasters. 

Martta Ruoko järvi, 95990 Kurtakko. Seppo Ruotsalainen, Metsäntutkimuslaitos, 
Kolarin tutkimusasema, 95900 Kolari. 

Metsäntutkimuslaitoksen Teuravuoman 
arboretumjn perustarrunen on lähtenyt aja
tuksesta että jokaiseen Metsäntutkjmus
laitoksen tutkjmusalueeseen perustetaan 
pierumuotoinen puulajipui to. 1980-luvun 
loppupuolella Kolarin tutkjmu aseman 
esimjes Unto Vuontisjärvi käynni ti arbo
retumhankkeen. Arboreturrun suunnitte
lusta ja useimmista kasvivalinnoista on 
vastannut tutkjja Seppo Ruotsalainen. 

Arboretum sijaitsee noin kjlometrin 
päässä Metlan Teuravuoman toimipi tees
tä. Arboretum on noin 1 ,5 hehtaarin kokoi
nen alue, joka on aidattu hrrvi- ja porotu
hojen välttämiseksi. Lisäksi myyrä- ja jä
rustuhoja vastaan on jouduttu muutarnja 
arimpia ja vähälukuisia kasveja suojaa
maan verkol la. Arboretumja kjertää noin 
150 cm leveä epeljllä päälly tetty pääreit
ti. Suurin o a kasveista on istutettu lajeit
tain ruutuihin, joissa istutusväli on noin 2 
m ja riviväli noin 3 m. Suurina ruutuina 
(150-300 m2) kasvavien lajien alueet on 
erotettu valkoisi lla nurkkapaaluilla toi i -

taan (kuva 1). Syksyllä 1995 hankjttiin 
elinvoimajsille kasveille njmilaatat. Val
keapohjaisiin laattoihin kaiverrettiin mus
talla tekstillä tieteellinen ja suomenkjeli
nen nirru ekä istutusvuosi ja alkuperä. 

Arboretumin kasvupaikkatekijät 

Arboretum on perustettu alavalle paikalle, 
joten sitä kjusaavat kevät- ja yyshalJat. 
Lisäk i lyhyt ka vukausi aiheuttaa aroille 
kasveille tal eenturrusvaurioita, ko ka ne 
eivät ehdi tuleentua talvilepoon ennen 
pakka ten tuloa . 

Kolarin alueella tehoisan lämpötilan 
summa on noin 800° ja kasvukauden pi
tuu noin 125 vrk. Keskimäärin lumensy
vyy on noin 65-70 cm ja pysyvä lumipei
te sataa yleen ä lokakuun lopu sa (Evers 
ym. 1984). 

Arboretum sijaitsee suuren Teura
vuoman uoalueen keskellä matalassa kui
van maan aarekkeessa nimeltä Lehtolam-
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Kuva 1. Arboretumin yhden suurimmista istutusalueista muodostavat kontonamännyt, joita istutettiin 
vuonna 1990 noin 300m2 alueelle 106 kpl.- Valokuvat Manta Ruokojärvi 1994. 

Fig. 1. Lodgepole pine (Pinus conrorra) forms one of the largest plantations in the arboretum with 106 
plants on an area of c. 300m2

. - Photographs Manta Ruokojärvi 1994. 

minsaajo (67"16' N, 23"47'E). Alue on lä
hinnä tuoretta kangasta, keskustan korkein 
kohta on hieman karumpaa ja taiteet rehe
vämpiä. Länsilaidassa on aiemmin ollut 
pieni pelto. 

Arboretumin maaperää on käsitelty 
poistamalla pinnasta hapan turvekerro . 
Puiden kannet on raivattu pois, jotta ki
vennäismaa on tullut näkyv iin . Maalaji on 
pääasiassa vähämultais ta hietamoreenia 
(vm HtMr), jonka pH on 5,5 . Hietamo
reenimaa on edell ytyksi ltään hyvä kas u
alu ta lehti- ja havupuill e, mutta on vaati
nut orgaanisen aineen Ii äämistä alueen 
jaloi lle lehtipuille ja koristekasvi-i tutuk
si lle. Lisäksi koristekasvipuolelle on ka -
vualustan päälle levitetty MYPEX-kuitu
kangas, jonka pääasiallisena tarkoituk ena 
on pitää rikkakasv it kurissa ekä parantaa 
lämpö- ja kosteusoloja (kuva 2). 

Viljellyt kasvit 

Teuravuoman arboretumin tarkoituksena 
on e itellä pientä o aa iitä uuresta puu
vartis ten ka vien rikkaude ta joka on löy
dettävissä pohjoi en iileän vyöhykkeen 
metsistä. Arboretumi a ka vavi ta lajeis
ta ain pienellä o alla on merkity tä met-
ätaloudelli e a miete ä, mutta tarkoi

tuk ena on e itellä myö ellai ia ka veja, 
joilla oi olla käyttöä kori teelli uuten a 

uok i. Arboretumi a e itellään myö la
jin i äi en perinnölli en muuntelun laa
juutta ja ihmi en mahdolli uuk ia aikut
taa puiden perinnölli iin ominai uuk iin . 
Arboretumin pohjoi en ijainnin uoksi 
on ka eja alittae a kiinnitetty erityi tä 
huomiota alkuperään ja Ii äy lähtee een, 
jotta nii tä mahdolli imman moni oli i 
Pohjoi -Suome ta tai en kaitai elta il
ma toalueelta. 
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Kuva 2. Koristekasvipuolelle levitetty musta katekangas pitää istutusalueen si istin näköisenä. Esim. 
ruusut viihtyvät eri nomaisesti katekangasalueella. 

Fig. 2. The area with omarneotai plants ha been covered with black woven plastic to prevent the growth 
of weeds. For example roses (Rosa) thrive well on the area. 

Suurimman osan arboretumin pinta
alasta vie maantieteelli sessä järjestyk e sä 
oleva luonnonkasvien alue. Luontaisen le
vinneisyyden perusteella luonnonka vit 
on j aettu neljään aluee een: Etelä- ja Kes
ki-Eurooppa, Pohjois-Eurooppa, Aasia ja 
Pohjois-Amerikka. Kori stekasveja, pui
den erikoismuotoja ja met änjalo tuk en 
havaintoaineistoa on istutettu omalle alu
eelleen. Lisäk i arboretumi sa on fenolo
gi ten havaintojen koekasvit (Potentilla 
fruficosa Tervola ', Rosa majalis 'Tome
dal ', Sorbus aucuparia) joista eurataan 
mm. lehteentulon, kukkimj en ja ru kan 
ajankohtaa ekä kukinnan run autta. 

En immäi et ka vit arboretumiin on i -
tutettu vuonna 1990 ja toista.i ek i vi imei
simmät 1994. Alueelle on i tutettu koti
mai ia ja ulkoma.i ia puuvartistak oneja 
124, joi ta ke äiJä 1995 elo a oli 11 8. 

Lisäks i alueelle on luonnosta siirretty 
muutamja varpu ja ja perennoja. Siirroilla 
on haluttu rikastuttaa köyhää aluskasvilli-
uutta joka on tuhoutunut pintamaan pois

ton yhteydessä. Jokaisesta arboretumiin 
istutetusta ka vista on kirjattu muisti in 
aatavi ll a olevan tiedon perusteella istu

tusvuo i, istutettu määrä, li säyslähde, al
kuperä, iementunnu , kaiottirekiste
rinumero sekä onko ky eessä mahdollise -
ti luonnontaimi . 

Arboretumin luonteesta johtuen alueel
le on i tutettu ellaisiakin lajeja, joiden 
mene tyrru mahdollisuudet ovat tässä il 
ma to a varsin heikot, e im . kynäjalava 
( Ulmus laevis) ja douglaskuusi (Pseudo
tsuga menziesil), joi ta jäl.kimmrunen on 
tuhoutunut yhtä heikkokuntoista yksilöä 
lukuunottamatta. iinpä joitakin lajeja on 
jo kokonaan tuhoutunut ja monet vielä 
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elossaolevistakin ovat huonokuntoisia. 
Muutamia positiivisiakin yllätyksiä on tul
lut sellaisista kasvilajeista, joiden ei ole 
uskottu menestyvän Kolarin alueella, mut
ta jotka ovat edelleen elossa ja elinvoimai
sia kuten esim. erilaiset vaahterat (Acer) ja 
tuhkapensaat (Cotoneaster). Kasvien me
nestymistä on edistänyt versoja ja juuris
toa suojaava lumipeite. Esim. tuoksuva
tukka (Rubus odoratus) ja vaikovatukka 
(Rubus parviflorus 'Golden ') palelluttavat 
syystalvella versonsa, mutta elinvoimai
sen juuristonsa ansiosta versovat tuuheiksi 
ja kauniiksi kesällä. 

Kasvien menestymistä on seurattu in
ventoimalla istutukset keväällä ja syksyl
lä. Inventoinnissa on katsottu elossa ollei
den määrä, mitattu pituus (keskiarvo) sekä 
sanallisesti tarpeen mukaan kuvattu kasvi
en kuntoa. Kesän 1996 jälkeen voi lähem
min esitellä miten kasvit ovat menestyneet 
arboreturnissa. 

Teuravuoman arboretumin puut ja pensaat 
Trees and shrubs in Teuravuoma arboretum 

a = alkuperä, provenance, 1 = lisäyslähde, source of 
propagation 

Abies balsamea, palsamipihta, a: New Brunswick, 
1: Punkaharju 

A. lasiocarpa, lännenpihta, a: Brittiläinen 
Kolumbia, 1: Punkaharju 

A. sibirica, siperi anpihta, 1: Kolari 
Acer platanoides, metsä vaahtera, 1: Tornio/ 

Suonenjoki 
A. tataricum, tataarivaahtera, 1: Suonenjoki 
A. tataricum subsp. ginnala, mongolianvaahtera, 

1: Karstula 
Alnus glutinosa, tervaleppä, a/1: Rovaniemen mlk 
A. incana, harmaaleppä, a/1 : Kolari 
Amelanchier spicata , isotuomiphlaja, 1: Tornio 
Aronia x prunifolia, marja-aronia, 1: Tornio 
Belula nana, vaivaiskoivu a/1: Kolari 
8. rwna x pubescens, a/1: Kolari 
8. pendula, rauduskoivu, a/1: Sätkänä, Kitlilä 
8. pendula f. birkalensis, pirkkalankoivu, 1: Loppi 
8. pendula var. carelica, visakoivu, 1: Rovaniemi 
8 . pubescens, hieskoivu, a/1: Kolari 
8. pubescens f. rubra, punakoivu, a/1: Ylikiiminki 
8. pubescens subsp. czerepanovii, tunturikoivu , 

a/1: Ki ttilä 
Caragana arborescens, siperianhemepensas, 

1: Rovaniemi 
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C.jrwex, euroopanhemepensas, 1: Rovaniemi 
Clematis sibirica, siperiankärhö, a/1: Lapväärti 
Comusalba 'Sibirica' , korallikanukka, 

1: Rovaniemi 
Cotoneaster integerrimus, euroopantuhka pensas, 

1: Rovaniemi 
C. /ucidus, k.iiltotuhkapen as, 1: Tornio 
Crataegus grayana, aitaorapihlaja, 1: Karstula 
C. sanguinea , siperianorapihlaja, 1: Rovaniemi 
Daphne mezereum, näsiä, a: Rovaniemen mlk 
Hippophae rhamnoides, tymi, 1: Tornio/Kuola 
Juniperuscomrmmis, kataja, a: Kolari 
Larix decidua , euroopanlehtikuusi, 

1: Punkaharju!Evo 
L decidua x sibirica, 1: Jäppilä 
L gmelinii, dahurianlehtikuusi, a: Amur, 

1: Punkaharju 
L /aricina , kanadanlehtikuu i, a: Kanada, lnuvik 
L sibirica, siperianlehtikuusi, 1: Kittilä 
Lanicera caerulea, sinikuusama, 1: Rovaniemi 
L caeru/ea subsp. pallasii, 1: Tornio 
L involucrata, kehtokuusama, 1: Tornio 
L tatarica, rusokuu ama, 1: Tornio 
L x bella , sirokuu ama, 1: Rovaniemen mlk 
Malus baccata, marjaornenapuu, 1: Punkaharju 
Malussp.? 
Myrica gale , suomymi 
Physocarpus opulifolius, lännenheisiangervo, 

1: Kemijärvi 
Picea abies, metsäkuu i, a/1: Kolari 
P. enge/marmii, engelmanninkuusi , a: Brittiläinen 

Kolumbia, ale Mount, 1: Punkaharju 
P. glauca, alkokuusi, a/1: Alaska, Central City 
P. mariana , mu takuusi , a: Alaska, Fairbanks, 

1: Kolari 
P. omorika, erbiankuusi, 1: Punkaharju/Eli mäki 
P. pungens, okal""Uu i 
Pinus banksiana , bank inmänty, a: Kanada, Frank 

Channel 
P. cembra ubsp. sibirica, iperiansembra, 

1: Suonenjoki 
P. contorta, kontortamänty, a: Kanada, Ethel Lake, 

1: Kolari 
P nwgo, vuori mänty, 1: Alastaro 
P. peuce, makedonianmänty, a: Pirin vuori to, 

1: Punkaharju 
P. pumila 'Glauca' , pen assembra 
P. sy/vestris, metsämänty, a/1: Kolari 
P. sylvesrris, eri alkuperiä: siemenviljely nro 54 1 

Inari , Kuhmo, Puda järvi, Rovaniemi , Kittilä 
P. sy/1•esrris f. ?, pylväsmäinen met ämänty, 

artettu , a/1: Kolari 
Populus tremula. haapa, a: Kolari 
P. trerrwla ' Erecta', pylväshaapa, 1: Rovaniemen 

mlk 
P. x werlSleinii, hybridihaapa, 1: Kolari 
Potemillafrwicosa 'Tervola', pensashanhikki, 

1: Ro anierni 
Pnmus padus, rnetsätuomi , a: Kolari 
P. padus 'Colorata', purppuratuomi, 1: Tornio 
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P. pensylvanica, pilvikirsikka, 1: Ylitornio 
Pseudotsuga menziesii, douglaskuusi, 1: Punkaharju 
Quercus robur, tammi, 1: Elimäki 
Rhamnusfrangula, korpipaatsama, a: Leppävirta 
Ribes alpinwn, tai kinamarj a, 1: Pos io 
R. glandulosum, pikkuherukka, 1: Venäjä, Kirovsk 
R. lwdsonianum, 1: Venäjä, Kirovsk 
R. nigrum ' Melalahti ', l: Rovaniemi 
R. spicatum , pohjanpunaherukka, a: Kolari 
R. uva-crispa, karviainen, 1: Rovaniemen mlk 
R. ' Punainen Ho llantil ainen' , punaheru kka, 

1: Rovan iemi 
Rosa majalis, metsäruusu, 1: Kemijärvi 
R. majalis 'Tornedal', tornionlaaksonruusu, 

1: Ko lari 
R. nitida, nukkeruusu, 1: Tornio 
R. pendulina , vuori ruusu, 1: Rovaniemen mlk 
R. pimpinellifolia ' Plena' , j uhannu ruusu, 

1: Rovan iemen mlk 
R. rugosa, kurttu ruusu, 1: Rovaniemi 
Rubus idaeus, vadelma, a: Kolari 
R. odoral!ls , tuoksuvatukka, 1: Saksa , Marburg 
R. parviflorus 'Golden' , valkovatu kka, a: Kanada 
Salix caprea, raita, a: Kolari 
S. fragilis ' Bullata', terijoensalava,l : Rovaniemi 
S. glauca, tunruripaj u, a: Kolari 
S. lonata, villapaj u, 1: Rovaniemi 
S. myrsinifolia, mustuvapaju, a: Kolari 
S. myrtilloides, juolukkapaj u, a: Kolari 
S. pemandra, halava, a: Kolari 
S. 'Sibirica', hopeapaju, 1: Rovaniemi 
S. triandra, jokipaju, a: Ylitornio 
Salix sp., a: Kolari 
Sorbaria sorbifolia, vi itapihlaja-angervo, 

1: Kemijärvi 
S. tomentosa, 1: Venäjä, Kirovsk 
Sorbusaucuparia, kotipihlaja, a: Kolari 
S. aucuparia ' Edul is', makeapihlaja, 1: Kempele 
S. sambucifo/ia, 1: Venäjä, Kirovsk 
S. tianschanica, 1: Venäjä, Kirov k 
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Spiraea alba var. latifolia, kaljupajuangervo, 
1: Kemijärvi 

S. betulifolia, koivuangervo, 1: Tornio!Kirovsk 
S. beauverdiano, verhoangervo, 1: Venäjä, Kirovsk 
S. Billiardii-hybr. , ru opaj uangervo, 1: Kittil ä 
S. chomoedryfolia, virpiangervo, 1: Tornio 
S. 'Grefsheim', norjanangervo, 1: Tornio/Rovaniemi 
S.japonica ' Oden ala' , loistoangervo, l: Tornio 
Syringa x henryi ' Hirvas ', puistosyreeni , 

1: Rovaniemen mlk 
S. josikaea, unkarinsyreeni, 1: Kemijärvi 
S. tomentella, nukkasyreeni , 1: Rovaniemi 
S. vulgaris, pihasyreeni , 1: Rovaniemi 
Thuja occidentalis, kanadanruija, 1: orj a, Ås 
Tilia x vulgaris, puistolehmus, 1: Rovaniemi 
U/mus glabra, vuorijalava, 1: lnkoo 
U. laevis, kynäjalava, 1: lnkoo 
Vibumum opulus ' Roseum', lumipalloheisi, 

1: Tornio 

Edellä olevien lisäksi arboretumi in on i tutettu myös 
seuraavia lajeja, mutta ne ovat tuhoutuneet täys in : 
Ln addition to the former ones, the fo llowing species 
have been planted, but they have been totall y de
stroyed: 

Abies koreana , koreanpihta, 1: Bromarv 
Aesculus hippocastanum, hevoskastanja 
Alnus nwndschurica, mantsurianleppä 
Populus balsamifera, palsamipoppeli , 

1: Rovaniemen mlk 
Sambucus coreano, 1: Venäjä, Kirovsk 
S. racemosa, terttuselja, 1: Rovaniemi 
Sorbaria grandiflora, helmipihlaja-angervo 

K.irj allisu u tta 

Evers, A.-M. , Hårdh, K. & Ylätalo, M. 1984: Piha ja 
puutarha. - 192 s. Vaasa Oy, Vaasa. 

Kutsu Tammiston syystalkoisiin 
Karj alohjan Tammi ton arboretumin kunno tami taikoot jatko at lauantaina 28.9.1996 

klo 9-17. Luvas a on mm. käytävähiekan Ie ity tä, pen aiden rai au ta, risujen kokoami ta 
ja polnoa. avonalaisille tarjOlaan työpano ta astaan ruoka ja kahvit. Ota ii mukaan 

taikoi iin opi ia työ älineitä e im. kottikärryt, lapio, hara a, e uri , ok apihdit pokasaha, 
rukka et ym. Tule mukaan taikoi iin viimei telemään arboretumin polkuja ja samalla 

tutu tumaan kun no tettuun arboretumii n ja en laj i toon. 

Dmoittautominen iimei tään perjantaihin 20.9. 1996 menne ä Ri to Murrolle, 
puh. 9 12-3204 476 (työ), fax 9 12-3204 326. 
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Nalle Karhulla on puista asiaa 

"Vihreät jättiläiset, Suomen paksuimmat 
puut" julkistettiin marraskuun 3. päivänä 
1995. Kirjan alkutekstin !opus a on lyhyt 
kappale' Jatkuvuus '. Sitä tämä puinen asiani 
koskee. Kun kirjan lukija saattaa sivuuttaa 
alkutekstit kokonaan ja siirtyy suoraan asi
aan, taikka lukee ja sitten tuollaisen pikku
kappaleen yksinkertaisesti unohtaa, on syytä 
si itä muistuttaa. Siksipä pyydän teitä, hyvät 
Sorbifolian lukijat, ilmoittamaan minulle 
kaikki kirjan tekstistä poikkeavat havainton
ne ekä myös tek tissä mahdollisesti olevat 
virheet. 

Tiedos ani on muutamia "kuolemanta
pauksia" - kaatuneita tai kaadettuja puita. 
Yk i sellainen , Suomen paksuimman kynä
jalavan tittelin siirtyminen Kaarinasta Hattu
laan, onkin jo kerrottu kirjan kuvateksti ssä 
ivulla 168. Näin tehtiin siksi, että Kaarinan 

kynäjalavan kohtalo tuli tietooni kovin myö
hään ja kiija oli jo edennyt kirjapainossa 
vaiheeseen, jossa asian korjaaminen kaik
kiin tarvittaviin kohtiin oli i merkinnyt aika
taulun " raunioitumista" . yt näitä muuto -
tietoja tarvitaan vuoden päästä kevääll ä 1997 
Sorbifoliassajulkai tavaanjuttuun,jo satu
len kertomaan tapahtuneista muutok i ta. 

Tapahtuneita muutoksia ovat myös uudet 
pak uimmat puut, joista kerron sama sa ju-

tussa. Uudella tarkoitan tä ä jonkin takso
nin kiija a pak uimmak i mainittua puuta 
paksumpaa yk ilöä ekä myös kokonaan 
uutta taksonia. arastos ani on jo yksi kum
paakin. Koriste- ja hedelmäpuiden joukosta 
niitä uskoisin lähinnä löytyvän. Sitten ovat 
ne mahdolli et puut, joita ei ole minulle 
ilmoitettu epäiltäes ä, etteivät ne ole tar
peeksi suuria. Otan ilomielin astaan myös 
niitä koske at ilmoituk et. iilläkin on käyt
töä, sillä Dendrologian Seuran tarkoituk ena 
on koota tiedot pak uista puista automaatti-
een tietojenkäsittelyyn o eltuvaksi tieto

kannak i, johon toki mahtuu kirjan 1 214 
puun Ii äk i paljon muitakin pak uimman 
pään täydentämisek i. Tietokantaa varten 
mahdollisimman laaja täydennys onkin tar
peen. Omien mittau teni "ylijäämänä" tähän 
tarkoitukseen on jo käytettävi ä yli 1 000 
puuta tietoineen, mutta varma ti piilo sa on 
vielä satoja puita mittaajaan a odottamas a. 
Mitatkaa, hy ät y tä ät, ja lähettäkää tieton
ne minulle joko tal io oitteellani äytteli
jäntie 1 B5 00400 Hel inki,tai 15.5.-15. 11. 

äli enä aikana PL 16, 53651 Lappeenranta. 

Hy iä mittau aaliita toivottaen 
iilo ( alle) Karhu 

Kanarian Saarten matka 
Mielenkiinto Kanarian Saarten matkaa kohtaan on ollut vilkasta, joten matka näyttää 

toteutuvan. Ajankohta on marraskuun loppu tai joulukuun alku, ke to yksi viikko ja 
majoitu paikka Puerto de Ia Cruz Teneriffalla, mi tä käsin teemme retkiä aaren eri o iin. 
Olemme myö pyytäneet matkatoimistoja tutkimaan. miten paljon käynnit muilla aarilla 

nostaisivat hintaa. Täsmällinen ajankohta ja hinta-arvio o at aatavi a va ta ke ruamn 
puoliväli ä,jolloin matkatoimi tot laativat lentoaikataulun aja hinnaston aja tekevät meille 

tarjouksensa. Käymme tästä eteenpäin kirjeen aihtoa alu ta asti ilmoittautuneiden kan a, 
sitovat ilrnoittautumi et alkumaksun muodo a tarvinnemme elokuu a. 

Muutama vapaa paikka on vielä jäljellä, kiinno runeet oi at ilmoittaurua 
Aulikki Kauppilalle, Kuu itie 13 A 51. 00270 Hei inki. 
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Tämä puisto-opas on tarkoitettu Oulun keskustan pui tojen käyttäjille. 
Oppaan avulla voidaan selvittää puiston kasvien sijaintipaikkoja sekä 

oppia tuntemaan puita ja pensaita niiden oikeilla nimillä. Oppaana on myös 
puistojen käyttöä aktivoiva ja käyttäjiin kohdistettu vali tava merkity . 
Puistokasvien lisäksi oppaassa on tietoa luonnonkasvei ta. Hupisaarten kau
punginpuistossa on hyvin monipuolinen luonnonka vien valikoima. 

Oulussa on yli kaupungin kattava laaja pui tojen verko to. Ke ku tan 
puistot ovat pieni, mutta näyttävä o a kokonai uude ta. Pui tojen uunnitte
lusta, rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa Oulun kaupungin teknisen palve
lukeskuksen viherpalvelut. Tätä puisto-opasta tarjotaan kaupungin palvelu
pisteissä, messuilla ja muiden tapahtumien yhteyde sä. 

Oppaan on julkaissut Dendrologian Seura r.y. ja pää astuun tietojen 
kokoami esta on kantanut Oulun yliopi ton kasvitieteen laitok en tutkija 
Henry Väre. -Pentti Martikainen, kaupunginpuutarhuri 
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Oulun puistojen historiaa 

Henry Väre 

A pteekkari Johan Julin istutti 1790-lu
vun alussa Oulun ensimmäiset vieraat 

koristepuut ja -pensaat edeltäjänsä J. Kar
bergin vuonna 1762 perustamaan lääke
kasvitarhaan. Puutarhassa kasvoi 11 puu
vartislajia, mm. ruostehappomarja (Berbe
ris vulgaris), pihasyreeni (Syringa vulga
ris), siperianhernepensas ( Caragana arbo
rescens), punakoiso (Solanum dulcamara) 
ja karviainen (Ribes uva-crispa). Kana
vauomassa lähellä Rauhalaa kasvaa yhä 
punakoiso, joka on mahdollisesti peräisin 
Julinin istutuksista. 1700-luvulla oli Rys
sän- eli Polttimosaarella, nykyisten Hu
pisaarten alueella, kuvernöörin geometri
nen puutarha, mutta sen Iajistosta ei ole 
muisti inpanoja. Jo 1600-luvulla oli Plaa
tansaarelle ja Myllytulliin perustettu kas
vitarhoja. äissä viljeltiin kuninkaan mää
räyksestä humalaa, jottei sitä ulkomailta 
tarvitsisi tuottaa oluen mausteeksi. Kau
pungin maistraattikin "kehoitti kaupunki
laisia varu ta utumaan hyvillä humalamail
la". 

Vuonna 1822 tapahtuneen Oulun palon 
jälkeen maistraatti huolestui kaupungin ul
konäöstä ja päätti istututtaa puita kaupun
gin elävöittämiseksi . 1830-luvulla Kau
punginojan varren piaanoi He (laidunniitty) 
toimitettiin kaupungin läheisi ltä maatiloil
ta ainakin kotipihlajia (Sorbus aucuparia) 
koivuja (Betula) ja haapoja (Populus tre
mula). Kaupungin puistojen alkuna voi
daan siten pitää 1830-lukua. 

En immäi enä perustettiin Appelgre
nin- eli Palokunnan- eli Letkunpuisto eli 
Otto Karhin pui to Ison- ja Uudenkadun 
välille. 1860- ja 1870-luvuilla Kaupun
ginojan varrelle perustettiin pui toja Ii ää 
Torikadulta merelle päin, mutta vielä 
1910-luvulla Otto Karhin pui to oli kau-

pungin suurimpia. Nykyisin kaupun
ginojan varrella ovat Lyötyn-, Vaaran-, 
Otto Karhin, Snellmanin-, Madetojan- ja 
Pokkisenpuistot Vuonna 1881 paljastet
tiin kuvanveistäjä Stenbergin muotoilema 
piispan ja runoilijan Mikael Franzenin pat
sas, ja samalla nimettiin tuomiokirkon 
edustalla aiemmin ollut kirkkotori hänen 
kunniakseen. Yhä pystyssä olevat koivut 
istutettiin tuolloin. Vanhemmat oululaiset 
muistavat vielä Kirkkotorin kansakoulun. 

Puutarha-arkkitehti Svante Olsson 
suunnitteli vuonna 1907 Linnansaaren ja 
Pakkitörmän puistot, joista Linnansaarta 
kehuttiin edustavaksi jo seuraavalla vuosi
kymmenellä. Helsingin kaupungin ylipuu
tarhuri Bengt Schalin uudisti näiden puis
tojen suunnitelmat vuonna 1930. Manner
heimin puisto on hieman nuorempi , vuon
na 1927 perustettu. 

Vuosien 1800-1850 aikana rakennettiin 
Ouluun u eita säätyläispuutarhoja, mutta 
niiden Iajistosta ei ole säilynyt kuin muu
tama muistiinpano. 1860-Iuvulla perustet
tiin ensimmäiset huviJa-asunnot Hieta- ja 
Mustasaareen. Niiden alueella kasvaa 
edelleen havupuita muistona tältä ajalta. 
Näyttävimpiä ovat kookkaat siperianlehti
kuu et (Larix sibirica) ja siperiansembrat 
(Pinus cembra subsp. sibirica). Myös lnti
ön hautausmaalle on koristepuita ja -pen-
aita istutettu 1850-luvulta alkaen. 

Kun puistoja ja huvilapuutarhoja perus
tettiin, i tutettiin samalla uu ia koristekas
veja. Sak alaissyntyinen merenkulkija 
Brauer haaksirikkoutui 1700-luvun loppu
puoliskolla Olhavan edustalle. Sittemmin 
hän uomalai tui ja muutti nimensä Lah
denperäksi. Hän perusti Oulun ensimmäi-
en kauppapuutarhan ja toi 1830-luvulla 

Tukholman kuninkaallisesta puutarhasta 

1 
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mm. härmäpajuja (Salix daphnoides 
subsp. daphnoides) , joita istutettiin nykyi
sen Lyötynpuiston alueelle. Täältä ne ovat 
hävinneet, mutta niitä kasvaa yhä kaupun
ginojan varrella hieman ylävirtaan päin, 
radan itäpuolella Kaupunginojan ja Su
vantokadun välissä. Vuosisadan puolivä
lin jälkeen ryhdyttiin istuttamaan yhä uu
sia pensaita ja puita, esim. rusokuusamaa 
(Lonicera tatarica) ja juhannusruusua 
(Rosa pimpinellifolia ' Plena') ja 1870-lu
vulta alkaen euroopanlehtikuusta (Larix 
decidua), siperianlehtikuusta, siperian
sembraa sekä pihlaja-angervoa (Sorbaria 
sorbifolia). 1880-luvulla plaanoilla kasvoi 
55 ulkomaista puuvartislajia, ja tämän 
vuosisadan alussa jo 70. Tähän lukuun 
sisältyy myös Ainolanpuiston lajeja. A. A. 
Parvela teki väitöskirjansa Pohjois-Suo
men koristekasveista. Siitä on arvioitavis
sa, että 1920-luvulla Oulussa kasvoi noin 
115 ulkomaista puuvartislajia, -lajiketta tai 
-risteymää. 

Kaupungin toimesta pensaita ja puita on 
istutettu enemmän vasta 1950-luvulta al
kaen, jolloin Reino Toivonen tuli kaupun
ginpuutarhuriksi, ja varsinainen viherra
kentarninen alkoi 1970-luvulla. Nykyisin 
Oulu on Suomen kolmanneksi suurin puis
tokaupunki Helsingin ja Tampereen jäl
keen. Kaikkiaan Oulun alueella kasvaa yli 
200 puuvartislajia, -lajiketta tai risteymää. 

Ainolanpuisto-Hupisaaret 

Hanhisaarella nykyisen Ainolanpuiston 
alueella (aiemmin myös Pakola) oli kaup
pias Johan Zachrisson Franzenin perusta
ma muotopuutarha jo vuonna 1826, mutta 
sen kohtalosta ja Iajistosta ei ole säilynyt 
muistiinpanoja. Vielä vuonna 1876 puu
tarha oli kunnossa. Jenny Paulaharju muis
teli Franzenin puutarhaa ilon tyyssijana, 
jonka puutarhan kryytimaa oli vailla vertaa 
ja kasvihuoneissa kypsytettiin etelän par
haita hedelmiä. 

Päätös Hupisaarten kehittämisestä vir
kistys- ja puistoalueeksi tehtiin 1860-lu
vulla insinöörimajuri Johan Oldenburgin 
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vuoden 1851 suunnitelman pohjalta. Hu
pisaarilla olevan siirtoJahkareen vuosilu
vun 1865 on arveltu tarkoittavan kunnos
tustyön valmistumista. Jo aiemmin, vuon
na 1856, istutettiin siperianlehtikuusi 
Ringvallin puutarhaan, nykyisen Rauhalan 
alueelle, missä Julinin puutarha oli aiem
min. Hupisaarilla istutuksia on vähemmän, 
mutta siellä olevien kuusten ikä on ajoitet
tu 1800-luvun lopulle lustomittausten 
avulla. ilmeisesti istutukset on tehty 1880-
luvun alussa, jolloin Oulussa vaikutti inno
kas puistoaatteen kannattaja, Oulun 4. 
tarkka-amppujapataljoonan ensimmäinen 
komentaja, eversti Saladin Werwing. Hä
nen toimestaan Hupisaarille tehtiin uusia 
käytäviä ja istutettiin puita. Paikallaan yhä 
myös samanikäisiä siperianpihtoja (Abies 
sibirica) ja kasarmin Hupisaarten puolei
sella sivustalla mahtava euroopanlehti
kuusi. Werwingin ansiota oli myös Fran
zeninpuiston perustaminen. 

Åströmin suku istutti Ainolanpuistoon 
etenkin koivuja, mutta myös muita puula
jeja kuten siperianpihtaa, laakeripoppelia 
(Populus laurifolia) ja saarnivaahteraa 
(Acer negundo). Saarnivaahtera istutettiin 
vuonna 1887. Puiston perostajaksi maini
taan puutarhuri RudolfLevenius ja sunnit
telijaksi ruotsalainen puutarhuri J. C. 
Dahlström. Åström lahjoitti Ainolan alu
een kaupungille vuonna 1910, joskin kau
punki oli aluksi haluton vastaanottamaan 
aluetta sen etäisen sijainnin vuoksi. Vuon
na 1913 Oulun kaupunginpuutarha kuiten
kin jo perustettiin vierei elle Paratiisisaa
relle, ja Kiikkusaarelle omenapuutarha. 
Kahvila Tuomenkukan edustalla nykyisin 
kasvavat tarhaomenapuut (Malus domesti
ca) on istutettu 1960-luvun alussa Oulun 
yliopiston kasvitieteellisen puutahan tul
lessa alueelle. Kiikkusaaren Hupisaarten 
puoleisen ojan varrella kasvaa ryhmä mar
jaomenapuita (M. baccata), jotka ovat sie
mensyntyisiä, ilmeisesti nii tä puista, joita 
istutettiin 191 0-luvulla. 

Hei ingin kaupunginpuutarhuri Bengt 
Schalin teki Ainolan puistosuunnitelman 
vuonna 1930. Vuonna 1932 suunnitelma 
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toteutettiin kaupunginpuutarhuri Äijäiän 
tekemien muutosten kera, ja tuolloin istu
tettiin suuri erä taimia, jotka Mustilan ar
boretumin isäntä C. G . Tigerstedt lähetti 
Ouluun . Monet näistä ovat yhä hengissä, 
esim. puistosyreeni (Syringa x henryi), li
kusterisyreeni (S. reticulata) , lehtosaarni 
(Fraxinus excelsior) ja puna aarni (F. pen
sylvanica). Puiston kunnostussuunnite l
man laati Paul Olsson vuonna 1942. 

Oulun yliopiston kasvitieteellinen puu
tarha sijaitsi Hupisaarilla vuosina 1963-
83. Tällöin istutettiin kori stepuita ja -pen
saita Kiikku- ja Paratiisisaarell e. äiden 
al ueiden lisäksi Ainolan- ja Hupisaarten 
puistoihin kuuluvat nykyään osa-alueina 
Dammisaari lähellä taidemuseota sekä 
Plaatan aari lääni nhallituksen rakennuk
sen takana. Molemmi ssa kasvaa 1800-lu
vun lopulla istutettu ja havupuita . Viimeksi 
mainitulle on istutettu 1990-luvun alussa 
useita yliopiston kasvitieteelli sessä puu
tarhassa kasvatettu ja pensaita ja puita. 
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Ainolanpuiston-Hupisaarten alue on 
nykyi in kaupungin runsaslajisin ja näyt
tävin puistoalue. Alueella kasvaa noin 170 
ulkomai ta koristepuu-ja kori stepensasla
jia. Ainolanpui to on keskellä Oulujoen 
sui stoaluetta, jonka pienilmasto on ympä
röi vää seutua huomattavasti edulli sempi; 
kaikilla täällä kasvavilla kasveilla e i ole 
yhtä hyviä menestymisen mahdolli suuksia 
muualla kaupungis a. 

Sanna-myrsky 

Oulun puistot olivat välttyneet tuhoilta, 
kunnes elokuun ll päivänä 1985 yll ätti 
raju Sanna-myrsky Oulun. Tuulen nopeus 
oli myrskyn aikana jopa yli 30 m/s. Kes
kustan puistoista kaatui suuria puita pal
jon. Rakennetui sta puistoi sta menetettiin 
800 puuta ja puistometsiköistä lähes 5 000. 
Kaupungin puistoista kärsivät pahiten Ai
nolan-, Snellmanin-, Otto Karhinja Åströ
minpuistot. 

Kiikkusaaren purouomanpartaalla kasvava piharuu u (Rosa x malyi) on luonteenomaisin ruusu 
Oulun puistoissa ja pihoilla. Sitä on istutettu jo viime vuosisadan lopulta alkaen. 
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Mongolianvaahteralla (Acer tataricum subsp. ginna/a) on komea syysväritys. Kiikkusaari. 

Tuiviota (Microbiota decussata) on iswtettu 
vasta viime v11osina Oulun puistoihin. Para
tiisisaari. 

Venäjänruusu ( Rosaglabrifolia),joka opittiin 
tuntemaan vasta hiljan, kasvaa siellä täällä 
Oulussa. lntiö. -

1 
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Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha 
Ainolassa 

Mirja Siuruainen 

Oulun yliopiston kasvitieteellinen puu
tarha perustettiin vuonna 1960. Aivan 

toimintansa alkuaikana se sai kasvatustilaa 
Ai nolassa toimivalta kaupungin puutar
halta, tosin ensin vain pari neliömetriä 
kasvihuoneista. Seuraavana vuonna käyt
töön saatiin jo kokonainen osasto kasvi
huoneesta ja muutama aari avomaalta. 
Kaupungin ja yliopiston yhteiselo Aino
lassa kesti kolme vuotta. Kesällä 1963 
kaupunginpuutarhalle valmistuivat omat 
tilat Peltolaan ja tuolloin Ainola-Hupi
saarten alue kasvihuoneineen ja lavatar
hoineen tuli vuokrasopimuksella yliopis
ton käyttöön. Yliopiston hallussa alue oli 
siihen saakka, kun kasvitieteellinen puu
tarha muutti yliopistoalueelle Linnamaalle 
vuonna 1983. Silloin alue palautui jälleen 
kaupungin haltuun. 

AinoJa-Hupisaarten alue osoittautui hy
vin sopivaksi kasvitieteelliselle puutarhal
le: alueen paikallisilmasto oli suotuisa ja 
Hupisaarten purojen varsilla oli vaihtele
via kasvupaikkoja. Yliopisto kehitti aluet
ta toimintaansa sopivalla tavalla. Pääosin 
puutarhan toiminta keskittyi vajaan kol
men hehtaarin alueelle Kiikku aareen, 
mi ä rakennuk et ijaitsevat, ekä Para
tiisisaareen. 

Kiikku aarelle rakennettiin systemaatti
nen o a to, hyöty- ja lääkeka vio asto, yk
sivuoti ten ka vien o asto sekä kotimais
ten kasvien o a to, jo ta aluk i puhuttiin 
pohjoi mai ena osastona. Kiikku aarella 
oli myö taimi toaluetta. Paratii i aarelle 
rakennettiin kivikkotarha 1960-luvun lop
pupuolella tunturi- ja vuori toka veja var
ten. Aikoinaan iellä oli myö kotipuutar
han vihannestarha ja ruu utarha jotka it-

temmin kuitenkin siirrettiin Kiikkusaarel
le. Myöhemmin kivikkotarhaa vastapäätä 
oli komeat perennapenkit. 

Hupisaarilla kunnostettiin puroja ja ra
kennettiin niihin patoja,jotta puroihin saa
tiin enemmän vettä. Purojen varteen istu
tettiin luonnosta siirrettyjä kasveja. Tämä 
toiJTlinta rajoittui kuitenkin aivan puutar
han historian alkuajoille. Suunniteltiinhan 
1960-luvun alussa yliopistonkin rakenta
mista Hupisaarille. 

Kaupunginpuutarhan ajalta Kiikkusaa
rella oli vanha kasvihuonerakennus kaksi
ne kasvihuoneineen, vanhoine kasteineen 
ja lavatarhoineen. Yliopiston toimesta ra
kennettiin kaksi kasvihuonetta lisää: sub
trooppinen huone valmistui 1960-luvun 
puolivälissä ja trooppinen huone vuonna 
1968. ·Vanhoissa kasvihuoneissa olivat 
ukkulenttien ja havupuiden osastot, sa-

moin kasvihuonekasvien lisäystila. Myös 
osa orkideoi ta kasvatettiin niissä. Kasvi
huoneissa oli noin 1 500 kasvilajia ja avo
maalla noin 2 000 lajia. Lavat ja vanha 
kasti on nyttemmin purettu pois ja vanha 
ka ihuonerakennus kunnostettu puisto
puutarhurin käyttöön ja kahvilatiloiksi. 

Työhuonetiloiltaan Ainolan puutarha ei 
ollut opiva yliopiston käyttöön. Osa kas-

ihuonetiloi ta oli aivan liian vanhoja, 
koeka atu tilat puuttuivat täysin ja ns. 
aputiloja ei juuri ollut. Paikalla sijainneen 
Ainolan lastentarhan vanhasta saunasta, 
Piparkakkutalosta, kunnostettiin siemen
huone. Puutarhan toimisto ja ylipuutarhu
rin työtila ijaitsivat vuokratiloissa kau
pungilla, puutarha-arnanuen i oli sijoitet
tu kas itieteen laitokselle, joka tuolloin 
ijaitsi en in Torikadulla ja myöhemmin 
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Kontinkankaalla. Ainoa huonetila oli ns. 
halli, joka toimi puutarhurien työtilana ja 
ruokailutilana. Sosiaalitiloja ei ollut. Vasta 
vuonna 1978 saatiin parakit, joihin sijoitet
tiin puutarhan toimisto, ylipuutarhurin 
työtila sekä sosiaaliset tilat. 

Yliopiston puutarha oli varsin suosittu 
käyntikohde jo Ainolan aikana. Vuosittai
nen kävijämäärä oli 30 000-35 000. Kas
vien lisäksi kävijöiden ilona oli ajoittain 
eläimiäkin, mm. riikinkukkojaja kilpikon
nia. Merkittävä tapahtuma kasvitieteelli
sen puutarhan Ainolan aikana oli Oulun 
Puutarhayhdistyksen 75-vuotisjuhlanäyt
tely "Ainola kukkii" elokuussa 1972. 
Tuolloin kolmen päivän aikana kävijöitä 
oli n. 10 000. 

Jo ennenkuin alue tuli yliopiston hallin
taan oli sinne istutettu kaupungin toimesta 
edustavajoukko puita ja pensaita. Puuvar
tisia istutuksia yliopiston aikana tehtiin 
pääosin Kiikkusaarelle, erityisesti syste
maattisen osaston reunamille, ja Paratiisi
saarelle. Myös PakoJansaarella olevaan 
Ainolanpuistoon tehtiin yliopiston aikana 
jonkin verran lisäistutuksia. Puistoa käy
tettiin lajintuntemuksen opetukseen, oli
han siellä jo tuolloin varsin monipuolinen 
ja Oulun oloissa ainutlaatuinen puuvartis
tenkasvien kokoelma. 

Yliopiston puutarhan muuttaessa Lin
nanmaalle alueen ruohovartisista kasveis
ta suurin osa siirrettiin uuteen puutarhåan, 
sen sijaan puuvartisistutukset jätettiin pää
osin paikoilleen. Periaate oli, ettei muutos
sa siirretty sellaisia puuvartisia kasveja, 
joiden poisvienti muuttaisi alueen luonnet
ta. Käytännössä tämä merkitsi, ettei puita 
ja pensaita siirretty juuri muualta kuin 
myöhemmin rakentamisen alaiseksijoutu
vilta alueilta Kiikkusaaren keskiosasta. 

Kasvitieteellisen puutarhan istuttamia, 
nykyisin komeita puita ovat mm. isoriip
papajut (Salix 'Blanda' ), kyynelkoivut, 
(Betula pendula 'Youngii') , loimaankoi
vut (B. pendula 'Crispa') ja taalainkoivut 
(B. pendula ' Dalecarlica ' ) sekä vuorijala
vat (Ulmus glabra) Kiikku- ja Paratiisisaa
rella. Nykyisen leikkikentän Hupisaarten 
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puolella kas avat yhä aikoinaan syste
maattisen osa ton reunamille istutetut met
sävaahterat (Acer platanoides) ja tataari
vaahterat (A. tataricum subsp. tataricum) 
sekä Oulun puistojen ainoa amerikanjalo
pähkinä (Juglans cinerea). Paratiisisaarel
la kivikkotarhaa vastapäätä oleva, nyt jo 
varsin komea tammi on istutettu vuonna 
1966. Kivikkotarhassa kasvavat yhä moni
en muiden 1960-luvun lopulla istutettujen 
kasvien ohella vuorimänty (Pinus mugo), 
happomrujat (Berberis vulgaris) sekä vil
lapaju (Salix lanata) Kiikkusaaren puolei
sella rinteellä. Muurin suojasta löytyvät 
köynnöshortensia (Hydrangea anomala 
subsp. petiolaris) sekä säleikkövilliviini 
(Parthenocissus inserta) että imukärhivil
liviini (P. quinquefolia) ja kiinanJaikku
köynnös (Actinidia kolomikta). Kahvilan 
sisäänkäyntiä verhoavat karhunköynnök
set (Calystegia sepium) niin nykyisin kuin 
kasvitieteellisen puutarhankin aikana. 
Vanhoista ruusuista ovat jäljellä ainakin 
ojan varressa oleva komea ruusuaita. Laj in 
määritys oli ongelmana pitkään, kunnes se 
viimein nimettiin Kempeleen kaunottarek
si. Vasta iime uosina on opittu, että 
' Kempeleen Kaunotar' on metsäruusun 
(Rosa majalis) ja vuoriruusun (R. penduli
na) risteymä, piharuu u (R. x malyi). 

Kiikkusaaren ja Paratiisisaaren moni
vuotiset kas it luetteloitiin uonna 1981 
puutarhan muuttoa varten. Julkaisematon 
luettelo on yliopiston kasvitieteellisessä 
puutarhassa. Ainolan kasvit yliopisto luet
teloi 1970-luvulla. Siltä ajalta ovat peräi
sin metalliset numerolaput pui ton pui a. 

Kiinan laikkuköynnö , 
Acrinidia kolomikw (63) 
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Hupisaarten kasvimaailmaa 

Tauno Ulvinen 

Oulun keskustan puistojen keidas on 
Hupisaarten alue Oulujokisuun moni

en pikkuhaarojen välisillä saari ll a. Tark
kaan ottaen Hupisaari ll a tarkoitetaan 
itäisintä osaa, mutta usein koko saariryh
mää Plaatansaaresta lähtien kutsutaan tällä 
nimellä. Kaupungin kyljessä sijaitsevien 
saarten luonto on jo kauan ollut ihmisen 
toimesta muutosten kourissa ja keskei set 
osat Ainolanpuiston, Paratiisisaaren ja 
Kiikkusaaren alueella ovat nykyisin suun
nitelmallisesti rakennettua puistoa. Jo vuo
sisatoja siellä on ollut peltoja ja puutarha
maita. Luonnontilaisimpana on säilynyt 
itäisin Hupisaarten alue. Muuallakin puro
uomissa ja niiden rannoilla voi vielä tavata 
entisen kasvimaai lman kaikuja. 

Oulujokiuoma on nykyisin tarkkaan 
säännöstelty ja veden pinta "kauneuspato
jen" alallaan pitämä. Entinen tulvaranta on 
muuttunut järvenrannaksi, jossa viiltosa
ran (Carex acuta) ja vesisaran (C. aquati
lis), paikoin myös pullosaran (C. rostrata) 
muodostama korkea saraikko on usein yh
tenäinen. iiden joukosta nousee komeita 
vesihierakan (Rumex aquaticus) kukintoja 
ja vilkkuu ranta-alpin (Lysimachia vulga
ris) keltaista ja rantanätkelmän (Lathyrus 
palustris) sinistä. Ratamosarpio (Alisma 
plantago-aquatica) nostaa lehtensä ja ku
kintonsa vedestä, ja veden pinnalle yltävät 
pikkuvesitähden (Callit riche palustris) 
lehtiruusukkeet. Paljastuneelle ti etteelle 
levittäytyvät rönsyrölli (Agrostis stolonife
ra) ja rantaleinikki (Ranunculus reptans) . 

Saarten rannat ovat tiheitä paj upen ai k
koja. Run ai n on kiiltopaju (Sa lix phylici
folia), muttajoukossa on myö mu tuvapa
jua (S. myrsinifolia) ja puuk i asti ylene ää 
halavaa (S. pentandra). Pajujen alla on 
korkea viitakastikan (Calamagrostis pur-
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purea) heinikkö, johon väriä antavat me
siangervo (Filipendula uimaria), lehtovir
majuuri (Vale riana sambucifolia) tai riip
puvaheteinen keltaängelmä (Thalictrum 
flavum). Myös ruokohelpi (Phalaris arun
dinacea) muodostaa laikkujaan. Varsin 
pian pajukon takana kasvaa harmaaleppää 
(Alnus incana) . Muutamassa paikassa ran
tavi ival la on myös tervaleppää (A. gluti
nosa), mutta se on paikalle istutettu. 

Hieman kuivemmma mailla tapaa tuo
mivaltaisia tiheiköitä, joissa harmaalepän 
ja pajujen lisäksi kasvaa paikoin sakeasti 
kotipihlajaa (So rbus aucuparia). Koi vu, 
valtaosin hieskoivu (Betula pubescens), 
kasvaa näissä metsiköissä luonnostaan, 
mutta sitä on myös alueelle istutettu. Haa
paa (Populus tremula) on yksittäin tai pik
kumetsikköinä. Isoja raitojakin (Salix cap
rea) kasvaa sie llä täällä. Luonnonvarainen 
punaherukka (Ribes spicatum) ja metsä
ruusu (Rosa majalis) saattavat tull a vas
taan. Terttuseljakin (Sambucus racemosa) 
on Ie innyt metsikköön istutuksista lintu
jen kantamana. Pohjalla on monenmoista 
ruohoa: karhunputkea (Angelica sylvest
ris), puna-ai lakkia (Silene dioica) ja rönsy
leinikkiä (Ranunculus repens), paikoin 
myö mesimarjaa (Rubus arcticus). Enti
sen koskenrannan metsikössä on hiukka
sen kieloa (Convallaria majalis). Vahvas
ta kulttuurivaikutuk esta kertoo nokkosen 
( Urtica dioica) ja nurmilauhan (De
schampsia cespitosa) runsaus. Paikoin on 
metsikön pohjalla myös paljon vadelmaa 
(Rubus idaeus) ja maitohorsmaa (Epilo
bium angustifolium) kuten muuallakin 
asutuskeskusten typpilaskeuman rehevöit
tämi ä metsiköiss.ä. Koiranputkeakin 
(Anthriscus sylvestris) voi tavata, joskin se 
metsiköiden tihentye sä on vähentynyt. 
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Kauempana Oulujokirannasta Plaatan
saarella ja Patosillalle vievän tien varrella 
on komeita kuusia, osin ehkä aikoinaan 
istutettuina. Niiden latvukset ovat saastei
sessa kaupunki-ilmassa melkoisesti har
suuntuneet. Kuusten alla on kuivahkoa 
lehtomaista kasvillisuutta ketunleipineen 
(Oxalis acetosella), sudenmarjoineen (Pa
ris quadrifolia) ja oravanmarjoineen (Mai
anthemum bifolium). 

Upeimrnillaan Hupisaarten kasvimaail
ma on purouomien varsilla. Etenkin sani
aiskasvustot ovat leimaa-antavia. Runsain 
on hiirenporras (A thyrium filix-femina), 
mutta myös metsäalvejuurta (Dryopteris 
carthusiana) kasvaa monin paikoin. Ko
mea kotkansiipi (Matteuccia struthiopte
ris) reunustaa muutamaa puroa laajana 
kasvustona. Se on hakeutunut alueelle 
omin keinoin, mutta joihinkin kohtiin sitä 
on ilmeisesti siirretty. Pienistä samaisista 
metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris) 
ja korpi-imarre (Thelypteris phegopteris) 
ovat purojen varsissa runsaita . 

Purojen altaillaja Oulujoen pääuoman
kin rannalla on isoja keilakurjenmiekan 
(Iris pseudacorus) miekkalehtiryhmiä kel
taisine kukkineen. Mahdollisesti se on alu
eelle alunperin istutettu. Parissa paika sa 
on myös komeaa korpikaislaa (Scirpus syl
vaticus). Purojen reunamille on pesiytynyt 
ilmeisesti kasvitieteellisen puutarhan pe
ruina amerikanborsmaa (Epilobium ade
nocaulon), vaalea-amerikanhorsmaa (E. 
ciliatum) ja lännenhorsmaa (E. glandulo
sum). Paikoin puron täyttävät oja or imon 
(Glyceriafluitans) tai järvikortteen (Equi
setum fluviatile) runsaat ka vu tot. Erää
seen puronkyljen lamparee een on i tutet
tu leveäo mankäämiä (Typha latifolia). 
Oulujokirannas a olleen tervaveneiden 
vetotörmän, Möljän viereiseen allikkoon 
istutettu iso or imo (Glyceria maxima) on 
asettunut py yvä ti. Paratii i aaren ja Ai
nolanpuiston välisessä kurjenjalan (Poten
tilla palustris) ja muitten ranta- ja e ika -
vien lähes täyttämässä uomassa luhtalem
mikki (Myosotis scorpioides) kukkii run
saana. 
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Thmisen mukana kulkeutunutta, osin 
hyötykäytössä ollutta lajistoa on pe iyty
nyt alueen nurrnikoille ja pensastoihin ku
ten jo mainittu koiranputki o oittaa. Pelto
ohdakkeenkin (Cirsium arvense) saattaa 
tavata pensaikon seasta. Vuohenputkea 
(Aegopodium podagraria) on etenkin 
Plaatansaaren nurmikoilla samoin kuin 
koiranheinää (Dacrylis glomerata) ja nur
mipuntarpäätä (Alopecurus pratensis). 
Muutamalla nurmikolla kasvava maahu
mala (Glechoma hederacea) on kori te
kasvialkuperää, ehkä ketohärkkikin (Ce
rastium arvense). Kukkapenkistä uohen
kello (Campanula rapunculoides) on pe
siytynyt purouoman törmään amoin pu
nakoiso (Solanum dulcamara). Japanin
keliulla (Geum macrophyllum) Paratii i
saaren purotörmäs ä on myö jäänne van
hasta kori teka i iljely tä. 

Ainolan-Hupi aarten luonto on hyvin 
moni-ilmeinen ja itä tulee hoitaa taiten, 
että se sellai ena myös säilyisi. Luonnon
tilaisilla osilla on paikallaan pyrkiä ähen
tämään ka ipeitteen kulttuurin tuomia 
piirteitä kuten nokko en ja vadelman run-
autta. Sopi a niittorytmi nurmikkoalueil

la antaa mahdolli uuden monien kukkien 
kukkia. äin alueella käy kentele ät aat
ta at iloita hä ehomma ta Hupisaarten 
luonno ta. 

Maahumala, 
G/echoma hederacea 
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Vuoden puut Oulun kaupungissa 

Ritva Hil tunen 

Dendrologian Seuran Oulun kerho on 
toiminut hyvässä yhtei työs ä Oulun 

kaupungin kanssa, mistä on osoituksena 
seuran valitseman Vuoden puun istuttami
nen keväisin johonkin kaupungin puis
toon. 

Ensimmäisen kerran istutettii n vuonna 
1985 Plaatan aareen kotikataja (Juniperus 
communis). Istuttajina olivat mm. profe -
sori Paavo Hava yliopiston kasvitieteen 
laitok elta ja kaupunginpuutarhuri Reino 
Toivonen. Istutustapahtumassa korostet
tiin kaupungin ja yliopiston yhteistyötä 
Hupi aarten alueen puulajivalikoiman ke
hittämisessä. 

Kaupungintalon piha-alueelle oli vuon
na 1986 i tuttamassa metsätammea (Quer
cus robur) apu laiskaupunginjohtaja Jouko 
Punnonen. 

Linnan aaren y tävyyden pui to valit
tiin euraavan Vuoden puun, rauduskoi
vun (Betula pendula) paikak i. Kaupungin 
puole ta istuttajina olivat mm. apulaiskau
punginjohtaja Matti Ros i, kaupunginsih
teeri Ilkka V aura ja kaupunginpuutarhuri 
Reino Toivonen. 

Maaherra Ahti Pekkala ja kaupungin
altuu ton puheenjohtaja Eino Laak onen 

i tuttivat uonna 1988 lehto aarnen (Fra
xinus exelsior) Ainolanpui toon. 

Maailman ympäri töpäivänä 1989 i tu
tettiin niinikään inolanpui toon uomen
pihlaja (Sorbus hybrida). I tuttajina toimi-

at kaupunginjohtaja Ilmo Paananen, 
kan liapäällikkö Vilho Kauppila läänin
hallituk e ta ekä mu eonhoitaja Tauno 
UI inen. 

inola-tapahtuman yhteyde ä uonna 
1990 oli raitaa ( alix caprea) i tuttamas a 
Kiikku aarelle mm. maaherra Ahti Pekka
la . 

Vuonna 1991 oli Vuoden puuna metsä
tuomi (Prunus padus). Hupisaarille istutet
tiin kuitenJån purppuratuomi (P. padus 
Colorata' ). 1stuttajana oli mjnisteri Tytti 

Isohookana-Asunmaa. 
Harmaalepän (Alnus incana) paikaksi 

vuonna 1992 valittiin kunnostettu Manner
heiminpui to, jonka avajaisten kunnjaksi 
paikalla olleet kaupunginhallituksen jäse
net uoriru at i tutuksen. 

Vuoden 1993 puu , euroopanmarjakuusi 
(Taxus baccata) , korvattiin Oulu sa pa
remmin menestyväliä japaninmarjakuu
ella (T. cuspidata). Kaupunginjohtaja 

Ri to Parjanne istutti seuranjäsenten avus
tamana taimet Ainolanpuistoon. 

uonna 1994 aapuijoukko Myllytullin 
ala-asteen oppilaita rehtoriosa johdolla i -
tuttamaan kotipihlajaa (Sorbus aucuparia) 
koulun a nurkalle, Kirkkokadun päähän. 
Istuttajina oli euran aktiivien lisäksi am
mattikoulun rehtori Matti Määttä. 

uonna 1995 Vuoden puuksi valittiin 
halava (Salix pentandra). Taimet i tutet
tiin Taidepui ton avajaisten yhteyde ä, 
i tuttajina oli at taidemuseon johtaja Ulla 
Palla maa ja kaupunginhallituksen pu
heenjohtaja Jorma Seppänen. 

uoden puu 1996 on haapa (Populus tremula) 
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Oulun puistot ovat kaupunkilaisten käytössä 

Pentti Martikainen 

Y mpäristön edustavuus luo pohjan 
asuin- tai liikealueen arvonmuodos

tukselle. Puistojen merkitys asuinympäris
tön arvon muodostajana tunnustetaan, 
mutta asiaa on hyvin vähän tutkictu. Hyvin 
hoidettu puisto asuinalueen välittömässä 
läheisyydessä lisää asunnon käyttöarvoa 
huomattavasti. · 

Puistoja käytetään leikki toimintaan, vir
kistykseen, ulkoiluun, luonto- ja kauneus
elämysten hankintaan sekä muihin harras
tustoimintoihin. Luonto vaikuttaa ihmi
seen myönteisesti ja puistojen elävä kas
villisuus puhdistaa ilmaa kuluttamalla hii
lidioksidiaja tuottamalla happea sekä suo
dattamalla pölyä. Runsas puusto ja pensas
ta vähentää tuulisuutta parantaen siten pie
nilmastoa ja lieventää alueen meluisuutta. 

Oulun keskustan puistojen luonne ja 
merkitys oululaisille 

Oulun kaupungin keskustan pui stot ovat 
ainutlaatuisia pohjoisessa Suomessa. Var
sinkin Oulujoen suistoon sijoittuva Hu
pisaarten alue on keidas keskellä kaupun
kia. 

Tämän puisto-oppaan käsi ttelemällä 
alueella sijai tsevien puistojen luonne vaih
telee Hupisaarten lähes luonnontilaisesta 
puistometsästä parhaiten hoidettuun kes
kustan edustuspuistoon saakka. Oulun 
keskustan puistot muodostavat lähes yhte
näisen nauhan ja tarjoavat keskeisen si
jaintinsa vuoksi ainutlaatuisen ulkoilu- ja 
virkistyskäyttömahdolli suuden lähes kai
kille oululaisille, ei pelkästään keskustassa 
asuvi lle. 

Puistoihin liittyvät vesiaiheet luovat 
maisemaan elävyyttä ja syvyyttä sekä ri
kastavat niiden kasvistoa ja eläimistöä. 

Puistossa käynnin tulisi olla unohtumaton 
elämää rikastava kokemus. Tämän tavoit
teen saavuttamiseksi keskustan puistojen 
kehittäminen perusparannustoimenpitein 
aloitettiin vuonna 1991-92 Mannerhei
minpuistosta ja tämä työ jatkuu. Vuonna 
1995 oli vuorossa Otto Karhin puiston 
kunnostus ja tänä vuonna Snellmaninpuis
to. Keskustan puistoihin on suunnitteilla 
tunnelmavaJais tusta, jossa puistojen kas
villisuutta, vesiaiheita ja maisemaa valais
taan siten, että puistot ovat eläviä ja mie
lenkiintoisia myös syys- ja talvikaudella. 

Puistojen käyttö 

Oulun kaupungin viherpaJvelut ~eetti 
vuonna 1995 tutkimuksen Oulun puistojen 
käytöstä ja niihin kohdistuvista odotuks is
ta. Tutkimuksen teki hortonomi Riitta 
Kokko päättötyönään. Tutkimuksen pääta
voitteina oli lö tää a tauk et seuraaviin 
kysymyk iin: Miten pui toja käytetään? 
Mitä odotuk ia pui toihin kohdi tetaan? 
Miten lähimetsiä käytetään? Mitä odotuk
sia lähimet iin kohdi tetaan? 

Tutkimu o oittaa, että tärkeimmät syyt 
puistoi aja lähimet is ä käynteihin ovat 
ulkoilu, pyrkim apautua henkilökohtai
sista painei ta ja o iaalinen kan akäymi
nen. Pui toja kä tetään pää ääntöise ti 
rauhalli een ole keluun lähimet i ä toi
mitaan aktii i e ti . Eniten ekä pui toilta 
että lähimet iltäodotetaanrauhalli uuttaja 
hiljai uutta. 

Tutkimuk en mukaan uurin pui tojen 
ja lähimet ien kä ttöön aikutta a tekijä 
on niiden etäisy a unno ta. Erityi e ti 
puiston merkity koro tuu lähellä a untoa 
ijait e ana, jalkai in aa utettavana ly

hytaikai een irki tyk een käytettävänä 
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paikkana. Hupisaarten puistoalueen il
moittaa 82 % vastaajista suosikkipui stok
seen. 

Viheralueiden hoitoluokitus 

Ympäristöministeriön vuonna 1992 teettä
män selvityksen pohjalta laadittu viheralu
eiden käyttö- ja hoitoluokitus on tarkoitet
tu työvälineeksi maankäytön ja viheraluei
den suunnittelijoi lle, rakentajille ja hoi
dosta vastaaville. Luottamushenkilöille 
luokitus antaa tarpeelli sta taustatietoa eri 
tyyppisten viheralueiden olemuksesta ja 
tehtävistä. 

Käyttöluokitus perustuu viheralueiden 
käyttötarkoitukseen, rakentamistasoon se
kä alueen maiseman ja luonnonolojen tar
joamiin lähtökohtiin . 

Hoitoluokituksen perusteena ovat vi
heralueiden käyttötarkoitus, luonnonomi
naisuudet, viherrakentamisen aste ja hoi
don tavoitetaso. 

Taajamien viheralueet jaetaan kolmeen 
perustyyppiin: A) rakennetu t puistot B) 
maisemapellot ja -niityt sekä C) taajama
metsät. 

Rakennetut puistotjaetaan edelleen kol
meen hoitoluokkaan: 

AI) keskeiset, parhaimmassa kunnossa 
pidettävät puistot (es im. Mannerheimin
puisto Hallituspuisto, Ainolanpui to), 

Ali) pääosin rakennetut keskeiset toi
minnalliset puistot ja kaupunkikuvallisesti 
tärkeät viherkaistat ja istutusalueet (esim. 
osa Hupisaarista, Pokkisenpuisto, Lyötyn
puisto), 

Aili) rakennetun ympäristön läheisyy
de sä olevat viheralueet, jotka ovat joko 
kokonaan viherrakentami en keinoin ra
kennettuja tai osaksi alkuperäi stä puustoa 
sisäl täviä alueita. Tässä hoitoluokas a nur
mikon sijal la on 2-4 kertaa kesässä (ei kat
tava luonnonnurmi , keto- tai niittyka villi-
uus (e im . osa Hupi aarista, Plaatansaa

ri ). 
Puistojen hoitol uokituksella pyritään 

pui tojen hoitotoimet ja tähän käytettävät 
arat uuntaamaan kuntalai sten käyttötar-
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peiden mukaisesti sinne missä niitä eniten 
tarvitaan. Oulun puistoissa on vi ime vuo
sina kokeiltu ns . niittymäistä hoitoa. Kau
punkilaiset ovat hyväksyneet tämän hoito
muodon. Valitettavasti tähän hoitomuo
toon sopivaa kunnollista konekalustoa ei 
vielä ole saataviliaja tästä syystä toivottuja 
säästöjä ei synny riittävästi . 

Puulaji-ja esittelypuisto 

Hupisaarten kaupunginpuistossa on yh
teistyössä yliopiston kanssa alettu toteut
taa eri puu- ja pensaslajien sekä perenno
jen esittelyä. ykyinen lamakausi on hi
dastanut hankkeen edistymistä, mutta toi
veemme on, että hanke voidaan toteuttaa 
muutaman vuoden sisäll ä. Tarkoituksena 
on saada kaikki tärkeimmät lajitesi lle viih
tyisässä puistoympäristössä, asianm ukai
sin esittein ja nimi lapuin varustettuina. 

Puistojen käyttäjän 7 kultaista ohjetta 

• Älä roskaa! 
• Anna kasvustojen olla rauhassa! 
• Älä riko puiston rauhaa! 
• Valvo, että lapset käyttävät hei lle varat

tuja välineitä ja laitteita asianmukaisesti! 
• Anna kasvien nimilappujenja esineiden 

olla paikallaan! 
• Korjaa koirasijätteet rakennetuissa puis

toissa! 
oudata liikenteestä annettuja määräyk

siä ja sääntöjä! 

Laakeripoppeli , 
Popu/us /aurifolia (54) 

Palsamipoppeli , Polu/us 
balsamifera ' Elongata' (55) 

1 
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Istutetut puuvartiset 

Henry Väre 

L ajit esitetään puisto-oppaassa suppeas
ti ja kotimaisia lajeja on otettu mukaan 

vain kun niiden luontainen levinneisyys ei 
yllä Ouluun. Dendrologian Seuran julkai
sema Suomen puu- ja pensaskasvio on 
erinomainen opas määrityshmjoituksia 
varten, ja siinä on maakuntakohtaiset tie
dot eri lajien menestymisestä Suomessa. 
Kirjaa myy Dendrologian Seura r.y. (katso 
s. 38). Oulunpuuvartisia on esitelty lähem
min Dendrologian Seuran Sorbifolia-jä
senlehdessä 1990-luvun aikana. 

Tähän oppaaseen valitut puistot ovat 
Kaupungin- eli Laanaojan varrella rauta
tieltä merelle ja Ainolanpuiston-Hupi
saarten alueella, sekä hiljan uusittu Man
nerheiminpuisto. Ainolanpuistosta Maa
herran- eli Plaatansaari käsitellään erik
seen, ja Hupisaarista Kiikku- ja Para
tiisisaari. Kiikkusaarella sijaitsevat kasvi
huoneet,ja Paratiisisaari on senja maakun
tamuseon välissä. Lajisto on selkeästi 
kaikkein monipuolisin Ainolanpui ton
Hupisaarten alueella, ja alue on siksi erin
omainen puuvartistenkasvien opiskelulle. 

Puut on merkitty karttoihin numeroin 
mahdollisimman lähelle oikeata kasvu
paikkaansa, mutta toisinaan istutuksia on 
niin tiheässä, että sijainti ei ole kartalla 
aivan kohdallaan. Puistojen lajisto muut
tuu myös ajan myötä, talvi ja eläimet ve
rottavat osansa, puita poistetaan vanhuut
taanja uusia i tutetaan til alle - jo lyhyen 
ajan kuluttua kaikkia lajeja ei enää oppaas
ta löydä. Karttojen numeroiden elitteet 
ovat luettelossa Oulun puistojen pui ta ja 
pensaista ivulla 35. 

Havupuut ja -pensaat 

Siperianpihta (Abies sibirica, kuva s. 2 1) 
on Oulussa yhä melko yleinen, vaikka itä 
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on istutettu viime uosina melko vähän. 
Vanhimmat puut on istutettu jo viime vuo
sisadan puolella pwjelai ojen mastopuik
si, tai koristeiks i Hupisaarten koillisosaan. 
Muutama lännenpihta (A. lasiocarpa) ja 
palsamipihta (A. balsamea) kasvaa vai n 
Plaatansaarella, mutta etenkin pal amipih
ta mene tyy Oulu a heikosti. Lännenpih
toja on enemmän Intiön hautausmaalla. 
Pihtojen neula et ovat pehmeät kuusiin 
verrattuna, ja niiden runko on nuorena 
sileä . Pihtojen kävyt ovat py tyt mui ta 
havupuistamme poiketen. 

Dougla kuusta (Pseudotsuga rnenziesii, 
kuva s. 21) on istutettu Ouluun ensi kerran 
vuonna 1932, Ainolanpuistoon. Tämän 
puun katkaisi Sanna-myrsky uonna 1985 
ja samalle paikalle istutettiin uu i taimi , 
joka on nykyisin noin iiden metrin kor
kuinen. Dougla kuusi menestyy hyvin. 

Erittäin terä äneuJ a inen okakuu i (Pi
cea pungens, ku a . 21) menestyy Oulus-
a hyvin ja itä on i tutettujo u ean uo i

kymrnenen ajan. anha, uonna 1932 i -
tutettu puu kas aa Ainolanpuisto a doug
laskuusen iere ä. Mustakuusta (P. ma
riana, kuva s. 21), jonka kävyt ovat varsin 
lähellä runkoa, ka aa myö Ainolanpuis
tossa, lähellä . A. Koskenniemen pat a -
ta. Kiinankuu i (P. asperata) ka aa vai n 
Kiikkusaarella ka ihuoneiden äli ä ko
timai en kuu en euras a. Pui tojen ainu t 
käärmekuu i (P. abies irgata') on ino
lanpui to a. Engelmanninkuu i (P. engel
mannit), erbiankuu i (P. omorika), er
biankuu en ja itkankuu en (P. sitchensis) 
ri teymä ekä alkokuu i (P. glauca, ku a 
s. 21 ) o at pui toi a erraten nuoria nä
mäkin ka a at Ainolanpui to a. Ser
biankuu i on mainittu h in ke täväk i 
kaupunki mpäri töi ä. Sen Litteät ja al ta 
valkeat neula et o at var in ie ät,ja koko 
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puu on säännöllisen kartiomainen , joten 
sitä sopisi istuttaa enemmänkin. 

Euroopanlehtikuusista (Larix decidua, 
kuva s. 22) komein kasvaa Hupisaarilla 
kasarmin edustan nurmikolla. Se on var
masti istutettu jo viime vuosisadan puolel
la. Siperianlehtikuusi (L. sibirica, kuva s. 
22) on kuitenkin paljon yleisempi, ja van
hoja puita on mm. Hupisaarilla J(jikkusaa
ren vieressä. Siperianlehtikuusen kuluvan 
vuoden käpyjen suomut ovat yleensä kar
vaiset ja euroopanlehtikuusen kaljut. J(jik
kusaaren kasvihuoneiden välissä kasvanut 
kurilienlehti kuusi (L. gmelinii var. japo
nica) kuoli talvella 1992-93. Sen oli istut
tanut kaupunginpuutarhuri Äijälä 1920-lu
vun alussa, ja siementen huhutaan tulleen 
kasvitietei lij ä-politiikko Cajanderin mat
kassa Siperiasta. Cajander ei luultavasti 
kuitenkaan käynyt kurilienlehtikuusen 
luontaisella levinneisyysalueella. Kuollut 
puu on jätetty pystyyn, ja se on sellaise
naankin vaikuttava pitkine vaakasuorine 
oksineen. Sen tyvelle on istutettu humalaa 
(Humulus lupulus),jota ei muissa puistois
sa kasva. Humala on otettu kookkaana 
köynnöksenä mukaan oheiseen li staan, 
va ikka ei olekaan puuvartinen. Kanadan
lehtikuusi (L. laricina), jonka kävyt ovat 
hyv in pienet, on hilj an i tutettu J(jikkusaa
ren rannalle. 

Siperiansembra (Pinus cembra, kuva s. 
22) on männyistä tavallisin pensasmaisesti 
ka vavan vuorimännyn (P. mugo) jälkeen. 
Tämä viisi neol asi nen mänty Siperiasta on 
o oittautunut ke tävämmäksi kuin toinen 
vii ineulasinen mäntymme, makedonian
mänty (P. peuce, kuva s. 22). Kävylli inä 
ne on helppo tunni taa: iperian embralla 
kävyt ovat ylinterimäisetja makedonian
männyllä kapeahkot, jopa 20 cm pitkät. 
Kävyttömi ä puis a on tarka teltava uusia 
er oja, jotka ovat siperian embralla kar

vai et ja makedonianmännyllä kaljut. Vii
memainittua kasvaa yhden kontortamän
nyn (P. contorta var. latifolia, kuva s. 22) 
kera Ainolanpui ton pohjoi reuna a. 

Kanadantuija (Thuja occidentalis) iih
tyy aijoi is aja ko tei sa puronvar i a, 
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ja komeimmat pensaat ovatkin Hupi saaril
la, lähellä kesäteatteria. Muissa puistoissa 
kanadantuija on harvinainen. 

Tuiviota (Microbiota decussata) on is
tutettu vasta hiljan , punasaamen alle kah
vila Tuomenkukan taakse J(jikkusaarella. 
Samalla kummulla kasvaa Oulun ainut si
perianjalava (Ulmus pumila); Siperiasta 
tuiviokin on kotoisin. 

Japaninmaijakuusta (Taxus cuspidata, 
kuva s. 22) on istutettu vuonna 1932 Aino
lan puiston pääsisäänkäynnin luokse. Tuo
miokirkon edustan japaninmarjakuuset 
siirrettiin hiljan uusittuun Otto Karhin 
puistoon, ja Paratiisisaarellakin kasvaa yk-
i pensas. Japaninmarjakuusi menestynee 

Oulussa vain verraten suotuisissa paikois
sa, ja on siksi melko harvinainen. 

Lehtipuut ja -pensaat sekä köynnökset 

Kärhöt (Clematis) ovat myös Oulussa har
vinaisia, ja niitä on istutettu vasta hiljan . 
J(jikkusaarella kahvilan seinustalla köyn
nöstävät sinikukkainen alppikärhö ( C. al
pina, kuva s. 23) ja keltakukkainen kiinan
kärhö (C. tangutica). Alppikärhöä on 
myö Paratii isaaren muurilla, puistojem
me ainoan kiinanlaikkuköynnöksen (Acti
nidia lwlomikta, kuva s. 8) ja köynnöshor
ten ian (Hydrangea anomala. subsp. petio
laris) välissä. Samalla muurilla kasvaa sä
leikkö illiviini (Parthenocissus quinque
folia, kuva s. 31) lankojen varassa ja imu
kärhövilliviini (P. inserta) omin avuin. 

ämä kapuavat kärhöjen lailla myös kah
vilan einu talla. 

Ruo tehappomruja (Berberis vulgaris, 
kuva . 23) ka vaa Hupi aarten pohjois
puolen num1ikolla ja Parati i i aaren kuk
kulan rinteellä puron puolella. Japaninhap
pomaija (B. thunbergit) ka vaa hieman 
Hupi aarten ulkopuolella, taidemuseon 
kaupungin puolei ella seinustalla. 

Metsätammi (Quercus robur, kuva s. 
24) mene tyy hyvin Oulun keskusta-alu
eella mutta on puistoi a harvinainen. 
Kooka ja komea puu on Paratiisisaarella 
ja heikommin menestynyt J(jikkusaarella. 

1 
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Sivun 23 kuvissa on rauduskoivun (Be
tula pendula) liuskalehtisiä lajikkeita ja 
muotoja tunnistus ta helpottamaan. Liuska
lehtisistä tavallisin on loimaankoivu (B. 
pendula 'Crispa'), jota on Kiikku- ja Para
tiisisaarella sekä Madetojanpuistossa kau
punginojan varrella. Loimaankoivut ovat 
jo täysikasvuisia. Taalainkoivua (B. pen
dula 'Dalecarlica') on hiljan istutettu Hu
pisaarille. Keltakoivu (B. alleghaniensis), 
kyynelkoivu (B. pendula 'Y oungii ' ), pape
rikoivu (B. papyrifera) ja visakoivu (B. 
pendula var. carelica) kasvavat vain Kiik
kusaarella. Riippuvaoksainen kyynelkoi
vu paleltui pahoin talvella 1992-93, mutta 
jäi henkiin. Leikkikentän viereinen paperi
koivu on sitävastoin menehtynyt. Samalla 
paikalla lasten kiipelypuuna suosima visa
koivu voi kuitenkin hyvin. Sokerikoivua 
(B. lenta) on vain Paratiisisaarella ja puna
koivua (B. pubescens f. rubra) Ainolan
puistossa, lähellä V. A. Koskenniemen 
patsasta. 

Liuskalehtinen sulkaharmaaleppä (Al
nus incana 'Laciniata', kuva s. 24) kasvaa 
Kiikkusaaren lintulammikon partaalla. 
Pitkin lammen reunustaa on myös terva
leppää (A. glutinosa), ja lammelta Aina
Janpuistoon erkanevan sillan kupeessa 
kasvaa pensasleppä (A. viridis) . 

Euroopanpähkinäpensas (Corylus a.vel
lana) kasvaa Ainolanpuistossa, maakunta
museon etupuolella puistokäytävän varrel
la. Lähellä on likusterisyreeni (Syringa re
ticulata) ja ruotsinpihlaja (Sorbus interme
dia.), joita ei myöskään kasva muissa puis
toissa. 

Mannerheiminpuiston itäreunassa on 
ollut komea ri vistö kynäjalavaa (Ulmus 
laevis, kuva s. 24) ja vuorijalavaa ( U. glab
ra) , mutta puut ovat ränsistyneet viime 
vuosina pahoin. Lajit eroavat lehdistään: 
vuorijalavalla päältä hyvin karheat ja ky
näjalavalla sileät. Kynäjalavan hedelmä on 
karvareunainen ja vuorijalavan kalju. Ko
mea vuorijalava on Kiikkusaarella kasvi
huoneiden edustalla sekä Paratiisisaarella. 

Japaninsiipipähkinä (Pterocarya rhoi
folia) kasvaa Kiikkusaaren kasvihuonei-

• 
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den välissä, missä se paleltuu vuosittain, 
mutta kasvattaa aina uudet pitkät oksat ja 
saarnimaiset lehdet, ja pensas näyttää lop
puvuodesta jo tuuhealta. 

Pohjoisessa verraten arka amerikanjalo
pähkinä (Juglans cinerea) kasvaa Kiikku
saarella, leikkikentän pohjoisreunalla. 
Pensas on kerran hedelmöinytkin, mutta ei 
kuki vuosittain. Vieressä kasvaa toinen 
liuskalehtinen puu, saarnivaahtera (Acer 
negundo). 

Kiikkusaarella on pitkä rivi kookkaita 
isoriippapajuja (Sali.x ' Blanda'), ja Para
tii sisaarella on suuri yksittäinen puu vuo
rijalavan rinnalla. Isoriippapaju on helppo 
tunnistaa syysmyrskyllä, sil lä sen pitkät 
roikkuvat ok at katkeavat tuulessa herkäs
ti. HaJavia (S. pentandra) ei ole puistoihin 
juuri istutettu, mutta useita luonnonvarai
sia pensaita on jätetty sijoilleen. Jotkut 
niistä kasvavat kookkaiksi puiksi. ·Euroo
passa lähestulkoon vain Suomessa ja Ve
näjällä kasvava hopeapaju (S. ' Sibirica') 
menestyy Oulussa hyvin. Vanha puuyksilö 
kasvaa Ainolanpuistossa maakuntamu
seon takana rantatörrnällä. Hyvin kapea
lehtistä koripajun (S. viminalis) kaltaista 
siperianpajua (S. schwerini1) kasvaa Kiik
kusaarelle vievän merenrannanpuoleisen 
sillan kupeessa. Komeimmat terijoensala
vat (S. fragilis 'Bullata') ovat Madetojan
puistossa. Tätä pallon muotoi ta pajua on 
istutettu iime uosina monin paikoin kau
punkiin, esirn. Kiikkusaaren rantaan. Hy
vin karvainen villapaju (S. lanata) kasvaa 
puolestaan vain Paratiisi aaren kukkulalla. 

Oulun komein laakeripoppeli (Populus 
laurifolia ku a . 13) Ainolanpui tos a 
katkesi Sanna-myr ky ä vuonna 1985 
mutta jäi henkiin. Puu oli 12-metrinen jo 
vuonna 1930. Kookas laakeripoppeli ka -

aa myös Hallitu pui to a kaupunginta
lon edu talla. Plaatan aarella lääninhalli
tuk en a tai ella ivustalla ka aa i o 
riippapoppeli (P. Woob tii ). Sen haarat 
kaartu at kohti maata mui ta poppelelei -
tamme poiketen. Pal arnipoppelia (P. bal
samifera, ku a . 13) on pui toi a melko 

ähän, aikka itä on kaupungilla iellä 



SORBIFOLIA 27(2) 1996 

täällä . Tähän tuoksuvaan poppeliin voi tu
tustua mm. Snellmaninpuistossa. Ruhti
naanpoppeli (P. ' Rasumowskiana') kiusa
si haiveni llaan kaupunkilaisia vuosia, mut
ta useita puita on sittemmin poistettu . Ruh
ti naanpoppelia kasvaa vielä mm. Otto Kar
hin puistossa. 

Lehmukset (Tilia) ovat tärkeä osa kau
punkikuvaa. Niitä on istutettu paljon katu
jen varsi lle, mi ssä ne sitovat liikenteen 
nostattamaa pölyä ja vaimentavat mootto
reiden melua. Tavallisimmin istutettu on 
muhkurarunkoinen puistolehmus (T. x 
vulgaris, kuva s. 24) , mutta myös metsä
lehmusta (T. cordata) kasvaa paikoin. Iso
lehti lehmus (T. platyphyllos) ja kriminleh
mus (T. euchlora) ovatkin jo harvinaisia, 
edellistä kasvaa mm. Kiikkusaarella ja jäl
kimmäistä edustavat kookkaat puut Halli
tuspuistossa kaupungintalon edessä. Iso
lehtilehmuksen lehdet ovat päältä tiheä
karvaiset, ja kriminlehmuksen oksat kaar
tuvat lähes maahan asti. 

Mrujatanalppiruusua (Rhododendron 
Tigerstedtii-hybr. 'St. Michel') kasvaa yh
dessä tummempikukkaisen puistoalppi
ruusun (R. Catawbiense-hybr.) kanssa Pa
ratii sisaarella vuorijalavien suojassa. Alp
piruusut eivät menesty Oulussa hyvin 
mutta kenties hiljan kehitetyistä uusista 
alppiruusuista löytyy Ouluunkin sopivia 
laj ikkeita. 

Ruusukasveissa on paljon suosittuja 
puuvartislajeja . Tal venkestävää viitapihla
ja-angervoa (Sorbaria sorbifolia, kuva s. 
26) on istutettu monin paikoin aidanteiksi. 
Viitapihlaja-angervon lehdet ovat Iiuskoit
tuneet kuten pihlajan (So rbus aucuparia) . 
Myö heisiangervo (Physocarpus opulifo
lius, kuva s. 27) on kestävä ja paljon i tu
tettu. Sen kukinta ei ole näyttävä, mutta 
punertavat kookkaat tuppilohedelmät ovat 
yksy llä koristeelli et. Mm . Paratii isaa

rella ka vaa kauni heisiangervopensas. 
Pensa angervojen (Spiraea) suku on 

uuri ja siitä on jalostettu paljon lajikkeita. 
Myö risteymiä syntyy tairuistoissa kun 
lajeja ka vatetaan rinnakkain ja siksi pen
asangervot ovat toisinaan hankala ti mää-
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ritettäviä. Virpiangervo (S. chamaedryfo
lia, kuva s. 25) on pensasangervoista taval
Ii simpia ja talvenkestävyydeltään hyvä. 
Komeita pensai ta on monin paikoin , mm. 
Ainolanpuistossa maakuntamuseon edus
talla sekä Mannerheiminpuistossa. Virpi
angervoa muistuttava taiganvirpiangervo 
(S. media) kasvaa vain Plaatansaarell a. 
Koivuangervo (S. betulifolia, kuva s. 25) 
on viime vuos ien suosikkipensas, ja laajoja 
istutuksia on Kiikkusaarella kahvilan te
rassin luona sekä Paratiisisaarella. Puner
tavakukkainen koivuangervo kasvaa Pok
ki senpuistossa. orjanangervo (S. ' Grefs
heim', kuva s. 25) on myös suosittu, run
saasti kukkiva ja kestävä pensas. Iso istu
tu on Ainolanpuistossa V. A. Koskennie
men patsaan edustall a. Keijuangervoa (S. 
japonica ' Little Princess', kuva s. 25), 
japaninangervon matalakasvuista lajiketta 
on viime vuosina istutettu mm. Pokkisen
puistoon. Pystyhaaraiset ja varren tai haa
rojen kärjistä punaisin kukin kukkivat mö
kinangervo (S. x rosalba) ja rusopajuan
gervo (S. ' Billiardii ' )ovat myös suosittuja, 
kestäviä pensaita. Rusopajuangervoa on 
laaja istutusryhmä Lyötynpuistossa. Muut 
pensasangervot ovat melko harvinaisia. 

Luonnonvaraisen tuomen (Prunus pa
dus) lisäksi suvun muut laj it ovat vähän 
istutettuja. Pilvikirsikka (P. pensylvanica, 
kuva s. 26) on näistä yleisin ; komea puu 
kasvaa mm. Ainolanpuistossa lähellä V. A. 
Ko kenniemen patsasta. Luumupuu (P. 
domestica) kasvaa vain Kiikkusaarella ja 
rusotuomi (P. virginiana ' Schubert') Para
tiisisaarella. Kuparinruskearunkoinen ja 
hilseilevä tuohituomi (P. maackii) voi tulla 
suo ituksi värinsä vuoksi, mutta toi staisek-
i itä kas aa vain Ainolanpuistossa maa

kuntamuseon etupuolella eteläisen puisto
käytä än arrella. 

Tuok u atukka (Rubus odoratus, kuva 
. 27) on Oulussa hyvin kestävä ja sitä on 

kasvatettu alueella jo pitkään. Tuoksuva
tukan kukat ja lehdet ovat kookkaat, mutta 
kukinta on niukanlainen. Pen aaseen on 
helppo tutustua kahvilan sisäänkäynnin 
luona Kiikku aarella. Pensashanhikki (Po-
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tentilla fruticosa, kuva s. 27) on myös 
vanhaja suosittu pensas, mutta sitä samoin 
kuin tuoksuvatukkaa on istutettu puistoi
hin verraten vähän. Ainolanpuistossa kas
vaa maakuntamuseon takana pensashanhi
kin sekä kelta- että valkokukkaisia lajik
keita. Pensashanhikin voi tunnistaa vaik
kapa lyhyistä sorrniliuskaisista lehdistään. 

Oppaassa esiteltävissä puistoissa kas
vaa 23 lajia, lajiketta tai risteymää ruusuja 
(Rosa), mutta monet niistä vain yhdellä 
paikalla ja siksi kaikkia ei esitellä tässä. 
Tavallisin on kurtturuusu (R. rtAgosa, kuva 
s. 26) lajikkeineen, vaikka ne eivät ehkä 
juuri puistoissa ole yleisimmillään. Laajo
ja istutuksia on Kiikkusaaren leikkikentän 
luona, missä kasvaa myös hansaruusua (R. 
' Hansa') ja valkokukkaista kurtturuusua 
(R. rugosa f. alba). Oululie tyypillisiä ruu
suja ovat piharuusu (R. x malyi) ja sitä 
harvinaisempi venäjänruusu (R. glabrifo
lia). Piharuusu kasvaa useissa puistoissa 
laajoina ryhminä ja molempia kasvaa mm. 
Ainolanpuistossa maakuntamuseon edus
taJia. Piharuusun oksat kaartuvat alas kär
jistänsä kun venäjämuusulia ne ovat pys
tyt, ja piharuusun kukkaperät ovat nysty
karvaiset, kun ne venäjämuusulia ovat kaJ
jut. Molemmat muistuttavat metsäruusua 
(R. majalis), mutta piha- ja venäjänruusus
sa on hyvin niukasti piikkejä versoo ylä
osissa,ja lehdet ovat lähes kaljut. Perintei
nen juhannusruusu (R. pimpinellifolia 
' Plena') on puistoissa harvinainen, mutta 
sitä kasvaa kuitenkin Pokkisenpuistossa. 
Harisoninruusua (R. x harisonit) myydään 
nykyi in usein juhannusruusuna, tavaJ li
sesti sen kukat eivät kuitenkaan ole puoli
kerrottu ja, j a teriön väri vaihtelee valkeas
ta punaiseen. Harisoninruu ull a lehdyköi
den hampaat ovat kahteen kertaan hampai
set, mutta juhannu ruusull a vain kertaaJ
leen. Harisoninruusua on laaja istutus mm. 
Lyötynpuiston keskiosassa. Harvinaiset 
ruusut kasvavat Ainolanpui to a, Kiikku
ja Paratiisisaarella. 

Tarhaomenapuita (Malus domestica) 
kasvaa etenkin KiikkusaareUa, mi sä ne 
tekevät satoakin , joskin laihanpuolei ta. 

. • 
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Pienihedelmäiset maijaomenapuu (M. 
baccata) ja iperianomenapuu (M. pruni
folia) (kuvat . 28) mrujovat kyllä runsaas
ti , mutta hedelmät ovat hyvin kirpeät, edel
li sellä kynnen ja jälkimmäi ellä luumun 
kokoi et. Siperianomenapuun verhiö säi
lyy hedelmässä, mutta maijaomenapuulla 
se putoaa. Kiikkusaarella kasvaa puisto
käytävän varrella myös riippuvaoksaisia 
rautatienomenapuita (M. ' Hyvingiensis'). 
HaJlituspuistossa kaupungintaJon takana 
on kaksi tunnistamatoota omenapuulaji
ketta, joille voisi antaa lajikenimen ' Oulu' . 

Kotipihlajaa (Sorbus aucuparia) lukuun 
ottamatta pihlajia on istutettu hyvin vähän, 
vaikka ne voi ivat olla melko kestäviäkin . 
Suomenpihlajaa (S. hybrida, kuva . 28) ja 
ruotsinpihlajaa (S. intermedia) kasvaa Ai
nolanpuisto a maakuntamu eon edustaJ
Ia. SuomenpihlajaJJa on pari lehdykkäpa
ria lehden tyvellä, ruotsinpihlajallå ei . Sak
sanpihlaja (S. aria) ka vaa vain Kiikkusaa
ren kasvihuoneiden välissä ja riippuvaok
saista kotipihlajan lajiketta riippapihJajaa 
(S. aucuparia ' Pendula') on Kiikku aaren 
leikkikentän luona. 

Mruja-aronia (Aronia mitschurinit) kas
vaa Kiikkusaaren leikkikentän liukumäen 
kyljes ä ja koristearonia (Aronia x pruni
folia kuva . 29) mm. Lyötyn puistossa; 
kaikkineo a aroniat ovat harvinaisia. 
Aroniat ovat Ie eänpuolei ia pen aita, joi
den pienihampaiset lehdet ovat leveähkön 
soikeat. Kukinto on aatimaton, mutta kiil
tävän punamu tat mrujat ovat lähe entin 
haJkai ijaJtaan. 

1 otuomipihJaja (Amelanchier spicata, 
kuva . 30) on itä a toin py tyka vuinen 
ja näyttä ä kukinta-aikaan, mutta pieni
maijainen. Se on yleinen etenkin aidan
tei s a e im. Kiikku aaren leikkikentän ta
kakuJmauk e a. Maijatuomipihlaja (A. 
alnifolia) taa en ka aa vain maakuntamu
seon takana pen a hanhikki- ja pen a an
gervoi tutu ten luona. 

Oulu on ilmei ti Suomen tuhkapen
sai in kaupunki illä euroopantuhkapen
sa (Cotoneaster integerrimus) ja kiilto
tuhkapen a (C. Lucidus, ku a . 29) oli at 



SORBIFOLIA 27(2) 1996 

kaupunginpuutarhuri Reino Toivosen suo
s ikkeja. Euroopantuhkapensa ta ka vaa 
mm. Paratii i aarella maakuntamuseolle 
vievän puu illan luona aidanteenaja kiil
totuhkapen asta vaikkapa Åströminpui -
to sa ja aidanteena Paratiisi aarella . Tuh
kapen aiden lehdet ovat soikeahkot, mel
ko pienet. Euroopantuhkapensaan lehdet 
ovat alta huopakarvaiset ja marjat punai 
set, kiiltotuhkapensaan lehdet taas alta har
vakarvaisetja marjat mustat. 

Aitaorapihlajaa (Crataegus grayana, 
kuva . 29) on pensasaitoina Oulussa kilo
metreittäin, ja Mannerheiminpui toa ym
päröiyksiuu immi ta.Muutlajitovatmel
ko harvinai sia, idänorapihlaja (C. chloro
sarca) ja helmiorapihlaja ( C. X mordenen
sis 'Toba ') ka vavat vain Paratii si aarella. 
Mu tamarjaorapihlaja (C. douglasii) ka -
vaa mm. Ainolanpuistossa, maakuntamu
seon edu talla. Tämän vuonna 1932 istute
tun puun katkaisi Sanna-myrsky vuonna 
l985, ja sen ontto sisus täytettiin ementil
lä. Siperianorapihlaja (C. sanguinea) ka -
vaa A tröminpuisto a, Ainolanpuistoon 
vievän kivi illan kupee sa. Vuonna 1995 
istutettiin Plaatansaarelle orapihlajia ( i
vun 30 karta a merkillä X), ilmeise ti da
hurianorapihlajia (C. dahurica). 

Paratii i aarella on laaja istutu taikina
maJjaa (Ribes alpinum, kuva . 30). Mui ta 
herukaista poiketen taikinamarjan tertut 
ovat pystyt. Holanninpunaherukka (R. x 
pallidum) ja läpikuultavamrujainen ' Val
koinen Hollantilainen ' kasvavat Kiikku
saarella . Samassa paika sa ovat myö pui -
tojen ainoat tyrnit (Hippophae rham
noides),ja pui tokäytävän toi elia puolella 
ainut hevoskastanja (Aesculus hippocas
tanum) . Kultaherukka (Ribes aureum) ka -
vaa ain Pokki enpuisto s a. Kultaheruk
kaa voisi i tuttaa enemmänkin mutta e on 
melko härmäalti . Kultaherukan kukat 
ovat keltai et ja hyvin uuret muihin heru
koihin verrattuna. 

Korallikanukan (Cornus alba 'Sibiri
ca') oimakkaan punai et ver ot tuovat 
Ii ä äriä tai i iin pui toihin mutta koralli
kanukan käyttöarvoa alentaa en ver oja 

• 
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kuihdutta a sienitauti . Lännenkanukkaa 
(C. alba ubsp. stolonifera) kasvaa vain 
Vaaranpuistos a, illan kupeessa. 

Siperianhernepensas (Caragana arbo
rescens, kuva . 30) on ke tävä peruspen
sas, jonka keltai s iin kukkiin voi perehtyä 
vaikkapa Ainolanpuistoon vievän puusil
lan luona. Siperianhernepensasta on rai
vattu jonkin verran puistoi sta, sillä se kärsi 
pahoin Oulun 1980-luvulla saavuttaneesta 
apilanhärmästä. Euroopanhernepensas (C. 
frutex) kasvaa Madetojanpuistossa ja Otto 
Karhin puistossa. 

Metsävaahtera (Acer platanoides) me
nestyy Oulussa hyvin ja itä on istutettukin 
monin paikoin. Muut vaahterat ovat sitä 
vastoin melko harvinai sia. Ainolanpuis
tos a kasvaa muutama komea saarnivaah
tera (A. negundo kuva s. 31), toinen maa
kuntamuseon edustan nurmikolla ja toinen 
Paratiisisaaren puoleisella ivustalla. Jäl
kimmäi essä kasvavat myös alppikuusa
ma (Lonicera alpigena) ja rataarivaahtera 
(A. tataricum ubsp. tataricum). Paikalla 
on myö komea lehtosaarn i (Fraxinus ex
celsior) ja punasaarni (F. pennsylvanica, 
ku a . 32) ekä pen a mai e ti ka vava 
vuorivaahtera (A. pseudoplatanus). Kiik
kusaarella ka vaa hyväkuntoinen ja näyt
tävä mongolianvaahtera (A. tataricum 
ub p. ginnala, kuva s. 31 ), joka menestyy 

paremmin Oulus a kuin tataarivaahtera. 
Mongolianvaahteralla on lehtien tyvellä 
i uliuskat, tataarivaahteralla ei. Puistojen 

ainut punavaahtera (A. rubrum) kasvaa 
Plaatan aarella jonne e on merkitty vuo
ri aahteran numerolla ( 145). Punavaahte
rakukkien i kerran vuonna 1995. 

Euroopan orvarinpen a (Euonymus 
europaeus ku a . 30) on Oulu a harvi
nai uu jota ka aa ain Ainolanpuiston 
takana eteläi en pui tokäytävän varrella 
ekä Kiikku aaren leikkikentän kupeessa 

kiipeilytelineiden luona. Hopeapen as 
(Elaeagnus commutata) ka voi aiemmin 
Paratii i aarella mutta e leikattiin pois. 
Se on tehnyt iellä kuitenkin juurivesoja 
kukkuloiden luona japaninmarjakuusen 
lähi tällä . 
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Koreanonnenpensas (Forsythia avata) 
on myös harvinaisuus, jota kasvaa vain 
Ainolanpuistossa, maakuntamuseon edus
talla. Koreanonnenpensas kukkii varhain 
toukokuussa, ennen lehtien puhkeamista, 
suoraan oksista j a rungosta. 

Syreenit (Syringa) ovat tärkeimpiä puis
tojen puuvartisia, etenkin unkarinsyreeni 
(S. josikaea) ja puistosyreeni (S. x henryi) 
(kuvat s. 32). Molemmat ovat suikealehti
siä ja pystykukintoisia. Niiden tunnistami
nen käy parhaiten kukkivina: unkarinsy
reenin kukkien Iiuskat ovat pystyt, puisto
syreenillä ne kääntyvät sivulle. Isabellan
syreeni (S. Preston-hybr.) ja nuokkusyree
ni (S. reflexa) ovat roikkuvakukintoi sia. 
Molemmat ovat harvinaisia, ja nuokkusy
reeniä kasvaa vain Ainolanpuistossa Kos
kenniemen patsaan luona. Sen toisella 
puolella kasvaa pihasyreeni ja toisella val
kopihasyreeni (S. vulgaris ' Alba'). Likus
terisyreeni (S. reticulata) kasvaa vain Ai
nolanpuistossa, maakuntamuseon etupuo
lella. Likusterisyreenin valkea kukinto on 
kookas. 

Terttuseija (Samhucus racemosa, ku va 
s. 33) on vähän istutettu , vaikka se menes
ty isikin hyvin. Kuten kultaherukkaa ja si
perianhemepensasta, terttuseljan käyttöar
voa heikentää sen lehtiä harmaannuttava 
härmäsieni. Terttuseija kasvaa mm. Kiik
kusaarella kasvihuoneen leikkikentän 
puoleisessa kulmassa. Sen alla kasvaa 
aranlainen koreanvirpiangervo (Spiraea 
trichocarpa) . 

Koiranheisi (Vihurnum opulus, kuva s. 
33) kasvaa Oulun korkeudella luonnonva
raisenakin, mutta sitä on myös istutettu 
jonkin verran, esim. Ainolanpuistoon lä
helle douglaskuusta. Lumipalloheisi (V. 
opulus ' Roseum' ) on vielä harvinainen, 
mutta muutama pensas on istutettu Hal li
tuspuistoon kaupungintalon Hallituskadun 
puoleiselle sivulle, yhdessä pihasyreenin 
ja virpiangervon kanssa. Vanhoja villahei
siä (V. lantana, kuva s. 33) kasvaa Aina
Janpuistoon vievän puusillan luona. Viila
heiden lehdet ovat pehmytkarvaisetja soi
keat. 
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Lumimarja (Sympho ricarpos alhus var. 
laevigatus) on harvinainen Oulussa huoli
matta sen koristeellisista, suuri sta vaikeis
ta hedelmistä joita lapset poksauttelevat 
mieluusti. Muutama pensas kasvaa Para
tiisisaarella isoriipapajun ja uorijalavien 
katveessa. 

Kauniiden kukkiensa ja kestävyytensä 
vuoksi kuusamat (Lonicera) kuuluvat 
puistojen peruspensaisi in . Runsai mmin is
tutettu ja ovat perhokuusama (L. x notha) 
ja sirokuusama (L. x hella) (kuvat s. 34). 
Näiden määritys onn istuu kukkien avull a. 
Molempia risteymiä on jalostettu runsaas
ti, joten kaikkia pensaita ei voi määrittää. 
Olisikin ehkä paikallaan puhua risteymä
ryhmistä. Toinen kantalajeista on rusokuu
sama (L. tatarica), jota kasvaa vain kana
vauoman partaal la Ainolanpuistossa. Puis
toissa kasvaa myös sirokuusaman valko
kukkainen lajike huntukuusama (L. x hella 
' Dropmore') ja lakanpunainen kaunokuu
sama (L. x hella ' Zabelii ' ). Sinikuusamaa 
(L. caerulea, kuva s. 34) on istutettu pal
jon, etenkin aidanteik i. Komea ryhmä 
kasvaa kahvilan terassin luona. Kah vilan 
edustalla kasvaa myös Oulun ainut kehto
kuusama (L. involucrata), joll a on hyvin 
pitkä kukintoperä, ekä hyvin harvinainen 
keltak.llusama (L. chrysantha) . Samassa 
ryhmä sä on muitakin kuusarnia. Musta
kuusama (L. nigra) on myö harvinainen, 
sitä kas aa ain Plaatan aareUa Ainolan
puistoon vie än puistokäytä än varrella 
yhdessä uori aahteran kanssa, sekä yksi 
pensas Hupisaarilla. Oulun ympäristössä 
luonnon arai ena ka ava lehtokuusama 
(L. xylosteum) on pui tois a harvinainen. 



Siperianpihta, Abies sibirica (3) 
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Mustakuusi , Picea mariana (II) 
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Okakuusi , Picea ptmgens (9) 

a\}:.okuusi , Picea glauca ( 1 2) 

{)OUg\as\CuUSi, pseudorsugo men:z.iesi i (4) 
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Euroopanlehtikuusi , 
Larix decidu'a (13) 

Siperianlehti kuusi, 
Larix sibirica (16) 
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Taxus cuspicata (23) 
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Makedonianmänty, Pinus peuce ( 18) Siperiansembra, 
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Kontortamänty, 
Pinus comorta ( 17) 
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Sulkahannaaleppä, 
Alnus incana 
' Laciniata' (39) 

Puistolehmu , 
Tilia x vulgaris (62) 
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Metsätammi, Quercus robur (28) Kynäjala a, U/mus /aevis (41 ) 

1 
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orjanangervo, 
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Viitapihlaja-angervo, 
Sorbaria sorbifolia (66) 
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MANNERHEIMINPUISTO 

Tuok uvatukka, Rubus odoratus (85) 
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Pensashanhikki , 
Potemillafrwicosa (86) 

Hei iangervo, 
Plrysocarpus opulifoliiiS (67) 
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Marjaomenapuu, 
Malus baccata ( 11 2) 

Siperianomenapuu, 
Malus prunifolia (113) 

OITO KAimlN PUISTO 

62 d]L---.111 

. • 

SORBIFOLIA 27(2) 1996 

61 61 61 

177 61 

61 

61 

61 

61 

34 

Suomenpihlaja, Sorbus hybrida ( 119) 
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Kiillotuhkapensas, 
Co10neaster /ucidus 
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Aitaorapihlaja, 
Crataegus grayana (126) 
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Koristearonia, 
Aronia x prunifolia (120) 
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Isotuomi pihlaja, 
Amelanchier spicata (122) 

Taikinamarja, 
Ribes alpinum ( 134) 

Siperianhemepensas, 
Caragana 
arborescens ( 138) 

Euroopansorvarinpen as, 
Etwnymus europaeus ( 146) 

• 
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POKKISENPUISTO 

Punakoi o, 
So/anum dulcamara 
(16 1) 

1 

Mongolianvaahtera, 
Acer tataricum subsp. 
ginnala (142) 

Saarnivaahtera, 
Acer negundo ( 143) 

87 

Säleikkövillivii ni , 
Parthennocissus inserta 
( 158) 
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Punasaarni , 
Fraxinus pennsylvanica ( 152) 

SNELLMANINPUISTO 

134 
126 

SS 

58 

SS 

177 
157 

80 
163 

132 

159 

Puisto yreeni, 

SORBIFOLIA 27(2) 1996 

58 56 

Syringa x henryi ( 159) 

Unkarinsyreeni, 
Syringa josikaea ( 160) 
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VAARANPUISTO 

160 

159 

ViUaheisi, Vibumum lantana ( 165) 

Koiranhei i, Vibumumopulus(l63) 

159 160 159 

Tenru elja, 
Sambucus racemosa ( 162) 
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Sirokuusama, 
Lonicera x hella (177) 

Perhokuusarna, 
Lonicera x norha (174) 

SORBIFOLIA 27(2) 1996 

ÅSTROMINPUISTO 

Sinikuu ama, 
Lonicera caemlea ( 176) 
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Oulun puistojen puut ja pensaat 

Henry Väre 

MÄNTYKASVIT, Pinaceae 

Pihdat Qalokuuset), Abies 
1 1ännenpihta, A. Lasiocarpa 
2 palsarnipihta, A. balsamea 
3 iperianpihta, A. sibirica 

Douglaskuuset, Pseudotsuga 
4 doug1askuusi, P. menziesii 

Kuuset, Picea 
5 enge1manninkuusi, P. engelmarmii 
6 kiinankuusi, P. asperara 
7 käärmekuusi , P. abies 'Yirgata' 
8 mustakuusi, P. mariana 
9 okakuusi, P. pungellS 

10 serbiankuusi, P. omorika 
II serbiankuusi x sitkankuusi , P. omorika x 

sirchensis 
12 valkokuu i, P. glauca 

Lehtikuuset, Larix 
13 euroopan1ehtikuusi , L. decidua 
14 kanadan1ehtikuusi, L lnricina 
15 kuri1ienlehtikuusi, L. gme/inii var.japonica 
16 siperianlehtikuu i, L. sibirica 

Männyt, Pinus 
17 kontortamänty, P. conrorra var. Larifolia 
18 makedonianmänty, P. peuce 
19 siperiansembra, P. cembra subsp. sibirica 
20 vuorimänty, P. mugo 

SYPRESSIK.ASVIT, Cupressaceae 

Tuijat, Thuja 
2 1 kanadantuija, T. occidemalis 

Tuiviot, Microbiota 
22 tuivio, M. decussara 

MARJAKUUSIKASVIT, Taxaceae 

Marjakuuset, Taxus 
23 japaninmrujakuusi, T. cuspidara 

LEINIKKJ KASVIT, Ranunculaceae 

Kärhöt, Clematis 
24 alppikärhö, C. alpina 
25 kiinankärhö, C. rangurica 

HAPPOMARJA KASVIT, Berberidaceae 

Happomarjat, Berberis 
26 ruostehappoma.rja, B. vulgaris 

HAMPPUKASVIT, Camwbaceae 

Humalat, Humulus 
27 humala, H. lupulus 

PYÖKKIKASVIT, Fagaceae 

Tammet, Quercus 
28 metsätammi, Q. robur 

KOIYUKASVIT, Betu.lnceae 

Koivut, Betu.ln 
29 keltakoivu, 8. alleghaniensis 
30 kyynelkoivu, 8. pendula ' Youngii' 
31 loimaankoivu, 8. pendula f. crispa 
32 paperi koivu, 8. papyrifera 
33 punakoivu, 8. pubescens f . rubra 
34 riippakoivu, 8. pendula f. rrisris 
35 sokerikoivu, 8. lema 
36 taalainkoivu, 8 . peruiula ' Dalecarlica' 
37 visakoivu, B. pendula var. carelica 

Lepät, Alnus 
38 pen asleppä, A. viridis 
39 sulkaharmaaleppä, A. incana 'Laciniata' 

Pähkinä pensaat, Corylus 
40 euroopanpähkinäpensas, C. avellnna 

JALA AKASVIT Ulmaceae 

Jalavat, lmus 
41 kynäjalava, V. laevis 
42 iperianja1ava, V. pwniln 
43 vuorijalava, V. glabra 

JALOPÄHKIN ·· KASVIT, }uglnndaceae 

iipipähkinät, Pt.erocarya 
44 japaninsiipipähk.inä, Prerocarya rhoifolia 

J alopähkinät, }uglnns 
45 amerikanjalopähkinä, J. cinerea 
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PAJUKASVIT, Salicaceae 

Pajut, Salix 
46 halava, S. pentandra 
47 hopeapaju, S. 'Sibirica' 
48 isoriippapaju, S. ' Bianda' 
49 outapaju, S. borealis 
50 siperianpaj u, S. schwerinii 
51 terijoensalava, S.fragilis 'Bullata' 
52 vi llapaju , S. /anata 

Poppelit, Populus 
53 jättipoppeli , P. trichocarpa 
54 laakeripoppeli , P. laurifolia 
55 palsarnipoppeli , P. balsamifera 'Eiongata' 
56 pylväspoppeli , P. tremula 'Erecta' 
57 riippapoppeli, P. 'Woobsti.i' 
58 ruhtinaanpoppeli , P. ' Rasumowskiana' 

LEHMUSKASVIT, Tilwceae 

Lehrnukset, Tilia 
59 isolehti lehmus, T. p/atyphyl/os 
60 kriminlehmus, T. euchlora 
61 metsälehmus, T. cordara 
62 puistolehmus, T. x vulgaris 

LAIKKUKÖYNNÖSKASVIT, Actinidiaceae 

Laikkuköynnökset, Actinidia 
63 kiinanlaikkuköynnös, A. kolomikta 

KANERV AKASVIT, Ericaceae 

AJppiruusut, Rhododendron 
64 marjatanalppiruusu, R. 'St. Michel ' 
65 puistoalppiruusu, R. Catawbiense-hybr. 

'Grandiflorum ' 

RUUSUKASVIT, Rosaceae 

Pihlaja-angervot, Sorbario 
66 viitapihlaja-angervo, S. sorbifolia 

Heisiangervot, Physocarpus 
67 heisiangervo, P. opulifolius 

Pensasangervot, Spiraea 
68 keijuangervo, S. japonica ' Little Princess' 
69 koi vuangervo, S. betulifolia 
70 koreanvirpiangervo, S. trichocarpa 
71 japaninangervo, S. japonica ' Anthony 

Waterer' 
72 loistoangervo, S. japonica 'Odensala' 
73 neitoangervo, S. x cinerea 
74 norjanangervo, S. ' Grefsheim' 
75 pensasangervo, Spiraea sp. 
76 mökinangervo, S. x rosalba 
77 rusopajuangervo, S. Billiardii-hybr. 
78 taiganvirpiangervo, S. media 
79 virpiangervo, S. chamaedryfo/ia 

• 
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Tuomet, luumut, kirsikat, Pnmus 
80 luumu, P. domesrica 
8 1 pil vikirsikka, P. pensylvanica 
82 purppuratuomi, P. padus ' Colorata ' 
83 ru oruomi, P. virginiana 'Schubert ' 
84 ruohiruomi , P. maackii 

Vatukat, Rulms 
85 ruoksuvarukka, R. odoratus 

Hanhikit, Potentilla 
86 pensashan.hikki , P.frwicosa 
87 pensa hanhikki , P.frwicosa 'Sandved' 

Ruusut, Rosa 
88 hansaruusu, R. Rugo a-hybr. ' Hansa' 
89 harisoninruu u, R. x harisonii 
90 idänmetsäruu u, R. amblyoris 
91 juhannu ruu u, R. pimpinellifolia ' Piena' 
92 kanadanruusu, R. blanda 
93 keijunruu u, R. x rugotida ' Dart 's 

Defender' 
94 kurtturuusu, R. rugosa f. rugosa 
95 kurtturuusu, R. rugosa f. alba 
96 lännenruusu, R. woodsii 
97 luumuruusu, R. cf. viliosa 
98 metsäruusu, R. majalis 
99 nukenruusu, R. nitida 

100 nutkanruusu, R. mukana 
101 papulanruusu, R. Pimpinell ifolia-hybr. 

' Papula· 
102 persiankeltaruu u. R.foetida ' Per ian 

Yellow· 
103 piharuu u, R. x malyi 
104 punalehtiruu u, R. g/auca 
105 suviruusu R. Pimpinellifolia-hybr. 

' Poppius' 
106 tomionlaaksonruu u, R. majalis 'Tomedar 
107 valarnonruu u, R. Gallica-hybr. 'Splendens· 
108 venäjänruusu, R. glabrifolia 
109 R. Rugosa-hybr. ' Fru Dagmar Hastrup' 
110 R. Pimpinellifolia-hybr. ' Red elly ' 

Omenat, Malus 
II 1 kori teomenapuu, Malus p. 
112 marjaomenapuu , M. baccata 
1 13 siperianomenapuu, M. prtmifo/ia 
11 4 tarhaomenapuu, M. domestica 
115 rautatienomenapuu, M. ' Hyvingien is ' 

Pihlaja!, Sorbu 
116 riippapihlaja. S. aucuparia ' Pendula' 
117 ruotsinpihlaja, S. imemzedia 
118 saksanpihlaja, S. aria coll. 
119 suomenpihlaja, S. hybrida 

Aroniat, Aronia 
120 kori tearonia A. x prtmifolia 
121 marja-aronia, A. mitschurinii 

Tuomipihlajat, Amelanchier 
122 isotuomipihlaja, . spicata 
123 marjatuomipihlaja, A. alnifolia 
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Tuhkapensaat, Cotoneaster 
124 euroopantuhkapensas, C. integerrimus 
125 kiiltotuhkapensas, C. lucidus 

Orapihlajat, Cralllegus 
126 aitaorapihlaja, C. grayana 
127 helmiorapihlaja, C. x mordenensis 'Toba' 
128 idänorapihlaja, C. chlorosarca 
129 mustarnarjaorapihlaja, C. douglasii 
130 siperianorapihlaja, C. sanguinea 

HORTENSIAKASVIT, Hydrangeaceae 

Hortensiat, Hydrangea 
131 köynnöshortensia, H. anomala subsp. 

periolaris 

HERUKKAKASVIT, Grossulariaceae 

Herukat, Rihes 
132 hollanninpunaherukka, R. x pallidum 
133 kultaherukka, R. aureum 
134 taikinarnarja, R. alpinum . . , 
135 R. Rubrum-hybr. ' Valkoinen Hollanu1runen 

KANliKKAKASVIT, Cornaceae 

Kanukat, Comus 
136 korallikanukka, C. alha 'Sibirica' 
137 lännenkanukka, C. alha subsp. stolonifera 

HERNEKASVIT, Fabaceae 

Hernepensaat, Caragmza 
138 siperianhemepensas, C. arhorescellS 
139 euroopanhemepensas, C. frutex 

HEVOSKASTANJAKASVIT, 
Hippocastanaceae 

Hevoskastanjat, Aesculus 
140 hevoskastanja, A. hippocastanum 

V AAHTERAKASVIT, Aceraceae 

Vaahterat, Acer 
141 metsävaahtera, A. plata110ides 
142 mongolianvaahtera, A. rataricum subsp. 

ginnala 
143 saamivaahtera, A. negundo 
144 tataarivaahtera, A. rararicum ubsp. 

Tataricum 
145 vuorivaahtera, A. pseudoplatanus 

KELASKASVIT, Celastraceae 

Sorvarinpensaat, Euonymus 
146 euroopansorvarinpensas, E. europaeus 

HOPEAPENSASKASVIT, Elaeagnaceae 

Tyrnit, Hippoplure 
147 tyrni , H. rham110ides 

Hopeapensaat, Elaeagnus 
148 hopeapensas, E. commutata 

VllNIKÖYNNÖSKASVIT, Vitaceae 

Villiviinit, Parthenocissus 
149 imukärhövilliviiru, P. quinquefolia 
ISO säleikkövilliviiru, P. illSerta 

ÖWYPUUKASVIT, 0/eaceae 

Saarnet, Fraxinus 
!51 lehtosaami, F. e.xcelsior 
!52 punasaami, F. penllSylvanica 

Onnenpensaat, Forsythia 
153 koreanonnenpensas, F. avata 

Syreenit, Syri.nga 
154 isabellan yreeni, S. Preston-hybr. 
155 lik.usterisyreeru, S. reticulata 
!56 nuokkusyreeru, S. rejlexa 
!57 pihasyreeni, S. vulgari.s 
158 valkopihasyreeni, S. vulgaris 'Alba' 
159 puistosyreeni, S. x henryi 
160 unkarinsyreeni, S. josikaea 

KOISOKASVIT, Solanaceae 

Koisot, Solanum 
161 punakoiso, S. dulcamara 

KUUSAMAKASVIT, Capri.foliaceae 

Seljat, Sarnbucus 
162 terttuselja, S. racemosa 

Reidet, Vihumum 
163 koi.ranheisi , V. opulus 
164 lurnipalloheisi, V. opulus f . roseum 
165 villaheisi, V. lantana 

Lumimarjat, Symphori.carpos 
166 lumirnarja, S. alhus var. laevigatus 

Kuusamat, Lonicera 
167 alppikuusama, L. alpigena 

1 

168 huntukuusarna, L x hella 'Dropmore' 
169 kaunokuusarna, L x hella 'Zabelii ' 
170 kehtokuusama, L involucraJa 
171 keltakuusama, L chrysantha 
172 lehrokuusarna, L xylosceum 
173 mu takuusama, L nigra 
174 perhokuusarna, L x notha 
175 rusokuu arna, L ratarica 
176 inikuusarna, L caerulea 
177 sirokuusarna, L x hella 
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Suomen puu- ja pensaskasvio 

Leena Hc!imet-Ahti 
Anniitki Po!men 
Pentti Aionleo 
Peter M. A Tigentedf 

Dendrologian Seuran 
julkaisuja 

SORBIFOLIA 27(2) 1996 

Suomen puu- ja pensaskasvio 
Täysin kotimainen puuvartistenkasvien määritys- ja käyttöopas esittelee noin 1200 
ka vilajia, -rotua, -muotoa tai -lajiketta eli kaiklci Suomen luonnonvarai et ja useimmat 
viljellyt puut, pensaat, varvutja puuvarti et köynnök et. Kiijas a on yli 900 korkea
laatuista piirroskuvaa kasveista ja noin 1400 kartaketta niiden levinnei yydestä ja 
viljelystä. 373 sivua. Hinta 230 mk (seuran jäsenille 185 mk) + toimitu kulut 40 mk. 

Vihreät jättiläiset, 
Suomen paksuimmat puut 
Kiija on löytöretki Suome sa ka vavien puiden maailmaan. Siinä esitellään 1214 puuta 
-oikeita jättiläisiä ja pikku jättiläisiä. Mitattuja puita on 44 kasvi uvu ta yhteen ä 431 
taksonia. Lukija löytää klljasta tiedon, rni ä kasvavat kunkin lajin paksuimmat yk ilöt 
ja mitä suuria puita mahtaakaan omilla kotikulmilla kasvaa. 221 ivua, 90 valokuvaa, 13 
karttaa. Hinta 180 mk (seuran jäsenille 140 mk) + toirnitu kulut 40 mk. 

Hintoihin sisältyy arvonlisävero 12 %. Kiijoja voi tilatao oitteella: Dendrologian Seura, 
Kirsi Koponen, Jyrängöntie 2, 00550 Hei inki. Kiijat lähetämme po tiennakolla. 
Molempia klljoja on saatavana myös kirjakaupoi ta. 

1 
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Dendrologian Seura 
Dendrologian Seuran tarkoituk ena on julkaisutoiminta ekä puistokävelyt, tal-
edi tää kotimaisten ja Suomes a menes- koot ja vuosittaiset koti- ja ulkomaanret-
tyvien ulkomaisten puuvartistenkasvien ket. Seuranjäsenlehti on neljästi vuodes-
tuntemusta ja kokeilua. Lähtökohtana sa ilmestyvä 'Sorbifolia'. Lisäksi seura 
?n niiden merkitys ja käyttö luonnon-~julkaisre mm. puisto-oppaita. Vuo-
Ja maisemanhoidossa, puistojen ja sittain valitaan kotimaisesta lajis-
puutarhojen perustamisessa, viher- tostamme Vuoden puu, jota teh-
rakentamisessa sekä metsänvilje- dään kyseisenä vuonna monipuoli -
lyssä. Yhteistyössä viranomaisten, sesti tunnetuksi. Vuoden puu 1996 
tutkimustaito tenjajärjestöjen kans a on haapa (Populus tremula). 
seura kokoaa ja välittää tietoja lajien Vuonna 1969 perustetun seuran jäsen-
mene tyrnisestäja käyttökelpoisuudesta määrä on noin 1 500. Jäseninä on puu-
Suomessa. Dendrologian Seura on aat- tarha- ja metsäalan sekä kasvitieteen 
tellinen ja sitoutumaton, ja e toimii ammattilaisia, opiskelijoita ja yksityisiä 
kaikkien alasta kiinostuneiden yhdy si- alan harrastaj ia. Li ätietoja Dendrolo-
teenä. gian Seura ta saa sihteeriitä osoitteella 

Seuran vakiintuneita toimintamuoto- Dendrologian Seura, Kasvi museo, PL 7, 
ja ovat kokoukset, esitelmätilaisuudet ja 00014 Helsingin yliopisto. 

1 . NEUVONTA JA OPASTUS 1 

Oulun kaupungin 

VIHERPALVELUT 
Koskitie 2, 90500 OULU 
Yleisiä viheralueita koskeva neuvonta 
Puhelin (981) 314 2011 
Puutarha ja pihaneuvonta 
Erkki Lyijynen kello 10.00- 12.00 
puhelin 314 2576, 9400-584 231 
Suistoalueen viherhoito 
Esko Ojala puhelin 375 423 

• 
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Tammistan arboretum avattu yleisölle 

Ri sto Murto 

Dendrologian Seura on saanut yli 20 vuo
den talkoouurastamisen jälkeen Karjaloh
jan Tamrruston arboretumin kunnostami
sen niin pitkälle, että arboretum on val mi 
ottamaan vastaa vierailijoita. Alueen 
maanomistajan Helsingin Diakonissalai
toksen kans a on ovittu , että arboretum 
on avoinna krukille - niin alan harrasta
jalle kuin satunnai e lle matkrulijallekjn. 
Tamrrustoon voi viedä myös matkailuryh
miä tutustumaan arboretumin salaisuuk
siin. 

Käv ijöitä varten Tammiston arboretu
rrusta on valmistunut esitelehtinen, jossa 
karttapohjalle on merkitty 45 eri lajin si
jainti puistos a. Esittelykohteet on valittu 
satunnaise ti isältäen es imerkkejä alueen 
yleisistä tru kookkrusta tai harv inaisista tai 
muuten vain mielenkiintoisista puista ja 
pen aista. Tekeillä on myös täydellinen 
luettelo arboretumin lajistosta. Sen val
mistuminen vie kuitenkin oman aikan a, 
illä Tammi tossa on arvioitu olevan jäl

jellä lähe 300 puuvartista lajia tai lajiket
ta. Arboretumin hi storiasta oi lukea tar
kemmin esim. Sorbifoliasta (Tukkjnen, T. 
1991: Gustaf Komppa ja Karjalohjan 
Tammiston arboretum. - Sorbi folia 
22(4): 159- 166). 

Tammiston arboretumin e itteen kartan 
avulla o aat myös liikkua puiston polku
viidako a tai löydät tien parkkjpaikalle 
tai huvimajalle. Arboretumiin on myö 
PY tytetty opa tauluja opasv iitat Autoili
joiden ja linja-autoryhmien käytettävi ä 
on P-kjrjaimella merkitty py äköi ntialue 
jo a on myö opa taulu. 

Alueella liikuttae a on huorruoitava, 
että Tammi ton tilan rakennuk et ovat 
vuokrattuina yk ityi ille henkjlöille. Liik
kuminen pihojen läpi tai pihapiirin lähei-

syyde sä ei sii s kuulu hyviin käytä tapoi
hin . Myös alueen käyntiajoissa tulee huo
mioida yk ityi alueiden läheisyys- vältä 
sii s aam un aikaisia tai illan myöhäisiä tun
teja. Tutustuminen alueeseen käy parhai
ten palaamalla parkkjpaikalta Tammiston
tietä pitkjn Satakunta metriä takaisinpäin 
arboreturrun opastaulun luo, josta pääsee 
suoraan itse arboreturruin . Arboretumin 
huvimajalla voi hyvin levähtää j a nautti a 
upei ta näköaJoi ta tai syödä vru kkapa ret
kjeväitä. Muista, että luonnonystävä ei jätä 
roskia maastoon. On itsestäänkjn selvää, 
että arboretumissa on kaikenlainen kasvi
en ja niiden siementen kerääminen ja oksi
en taittaminen ja pistokkaiden ottaminen 
kjelletty. 

Tammiston arboreturrun opaslehtistä 
s-aa arboretumin huvimajan postilaatikos
ta, jonne sen voi lähtiessään palauttaakjn 
uusien kävijöiden iloksi. Lisäksi opasleh
tistä aa ainakjn Karjalohjan kunnantalolta 
ja Dendrologian Seuran julkaisumyynnis
tä (Kir i Koponen, Jyrängöntie 2, 00550 
Hei inkj ). 

Allekjrjoittanut kjittää Tammiston ar
boretumin hoi totyöryhmän puolesta Hel
ingin Diakoni alruto ta myönteisestä 
uhtautumi e ta arboretumin avaami een 

ylei ölle ekä arboretumin kunnostami-
een aadu ta taloudelli e ta tue ta. Suur

kjitok et an rutsevat myö ne adat henki
löt jotka o at antaneet oman var in mer
kjttävän panok en a taJkootyön merkeissä 
arboretumin kunno tami eksi. Tammiston 
arboretum on tutu tumi en arvoinen koh
de etenkjn luonnonlähei yytensä ja moni
puoli en laji ton a uok i. Dendrologian 
Seura toi ottaa krukjlle mukavia hetkjä 
Tammi ton arboretumin alaperäis issä 
mai emi a. 
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Uusien ojasi ltojen (yhteensä 4 kpt) juhlallinen vihkimistilai uus Tammi ton arborerumin ke ättalkoiden 
lomassa 4.5 .1996. auhaa leikkaa Max. Hagman, Pentti Alanko ja Ri to Muno euraavat toimitu ta.
Valokuva Elina Vuori. 

Kevättalkoiden kuulumisia 

Tammistan arboreturnin kevättalkois a olj 
ilahduttavasti parisenkymmentä innokasta 
työmyyrää. Heidän apuaan tarvittiinkin, 
sillä ankaran talven aikana oli arboretu
rnissa paljon tuhon jälkiä, mm. yli kymme
nen pihtaa ja doug laskuusta oli kaatunut. 

iiden ri sujen polttaminen oli hikinen 
urakka, jotajäi vielä syystaikootai illekin. 

Kevättalven aikana arboretumi sa oli 
kunnostettu vanhoja umpeenka vaneita 
ojia. TaJkoolaiset rakensivat ojien ylittä
vi lle poluille upeat uudet lankku illat. e 
tehtiin arboreturnin omi ta tarvikkei ta
kaatuneesta kanadantuijasta. Ojien ylity -
sillat vihittiin juhlallisesti käyttöön vihki-

nauhojen katkai un ja imala ien kili te
lyn merkei ä. Aika näyttää kuinka tuija
lankut ke tä ät kävijöiden kulutuk e a. 

Lohja Rudus Oy Ab:n lahjoittamalla 
käytävähiekalla kunno tettiin polu toa. 
Myö hiekkaa jäi y talkoolai ten työn 
iloksi. Li äk i aatiin käytä ät haravaitua 
ja iivottua poluille kaatunei ta ok i ta ja 
pui ta . Myö alu ka illi uuden raivau ta 
tehtiin. Diakoni alaito mak oi ja Pukki
Jan toimintakeskuk en emäntä ruokki tai
kootai et ammattitai en tapaan maittaval
laja ri.ittä äiJä aterialla. Kiito jälleen ker
ran kaikille, etenkin apaat Puutarhurit 
-porukalle joiden työpano on ollut viime 

uo ina korvaamaton. 
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Kesäretki Ahvenanmaalle 

Hannu Roos ja Risto Savolainen 

Dendrologian Seura teki kesäretken Ah
venanmaalle 2.-4.6.1995. Matkalaisia oli 
34. Kokoonnuimme Turun laivarannan 
matkustajapaviljonkiin- "Anttila Line" 
odotti meitä jo kutsuvana. Kesäretki alkoi 
helteisesti , kannella tarkeni vastatuules a
kin . Auringon porottaessa, ja joitakin vä
hän polttaessa, katseltiin kaunista saaris
toa. 

Maarianhaminan viehättävä pikkukau
punki oli iltakävelymme kohteena. Tut
kimme puistoja, hautausmaata, puistoka
tuja ja pihoja. Joku tarkka huomasi käve
lykadun istutuksissa mm. turkinpähkinän 
(Coryluscolurna). Katupuina ihailtiinjyh
keitä metsälehmuksia (Tilia cordata). 
Eräällä yksityispihalla ka voivat pyökki 
(Fagus sylvatica), valkopyökki (Carpinus 
betulus) ja katsura (Cercidiphyllumjapo
nicum). Lopu lta saavuimme vi ivoittavalle 
terassille vetten päälle. 

Lauantaiaamuna Godbyn arboretumis
sa ateli hiukan. Kenkien suojaksi laitetut 
muovikassit antoivat vaikutelman elefant
tien kulkueestaja eksotiikkaa saatiin li sää: 
upea jättituijametsikkö (Thuja plicata) 
tuoksui sateen jäljiltä oudolta, lähinnä 
ananakselta. Näky oli vaikuttava, sillä 
mi äpä mei llä muualla voisi käyskennel
lä jättituijametsässä. Jättituijien ympärys
mittoja: 119, 133, 143, 145 ja 149 cm. 

Li äk i havaitsimme douglaskuusimet
sikö ä (Pseudotsuga menziesii) puiden 
vinouden,joka aiheutti ke kustelua. Syyk-

j arvelimme että metsä ä maaperä on 
josta in syy tä douglaskuuselle opimaton
ta ja puiden juuriston kehitys on ollut tasa
painotonta. Ja taas mitattiin ympäryksiä: 
143, 158, 162 ja 185 cm. a1mme myö 
sak anpihdan (Abies alba, kuva 1). Sen 
pak uu oli 185 cm ja kaksihaarai en puun 

200 cm. Kiinnitimme myös huomiota ar
boretumin puiden hoidon tarpeeseen, sillä 
viljelmät olisivat kehittyneet ripeämminja 
paremmin voimakkaampien harvennus- ja 
kunnossapitohakkuiden kautta. 

Jatkoimme matkaa bussilla kauniissa 
ahvenanmaalaisessa maisemassa kataji
neen , laitumineen ja kukkivine puutarhoi
neen. SaavuimmeJan Karl sgårdeniin, iha
naan punai ten talojen ja aittojen, pajojen 
ja tuulimyllyjen ulkoilmamuseoon. Lou
na tettiinja voimat palasivat. Matkajatkui 
ja bussissa kiersivät kasvi näytteet, seuraa
vaa kohdetta kun haettiin. Onko se tämä? 
Inte bok, inte avenbok, men en gästbok 
(kuntopolun kävijäkirja) . Viimein löytyi 
upea saami met ä (Fra.xinus excelsior) ja 
pyökkejä, pak uimpien saamien mitat oli-

at 145 ja 153 cm. Totesimme: tämähän 
on laatupuu ta! Li äksi havaitsimme kome
an kasvuston kotkansiipeä (Matteuccia 
struthiopteris) aamien alla - ennennä
kemätöntä! 

Kiertelimme Bomarsundin raunioilla 
("ja se Oolannin sota oli kauhea ... "), tuos
sa on teodorinpihlaja (Sorbus teodori). Ih
mettelimme mikä on tämä ihanainen kuk
kanurmi linnoituksen seinustan all a. Kau
nokainenko? Linnoituksen hautausmaa 
puhutteli unohduksellaan. Havaitsimme 
mm. "hybridipihlajaa" (Sorbus x meinic
hii). Ennen Sundin kirkkoa pysähdyimme 
ihailemaan vuorijalavametsikköä ( Ulmus 
glabra). Metsikkö on korkean kalliojyr
känteen alla niityn reuna a. Paikka on 
merkillinen luonnonnähtävyys. Punertava 

uoren einämä kohoaa kymmeniä metre
jä pituutta on atoja metrejä. Huomasim
me korpin pesän kielekkeelläja kiipeilijöi
den teräs aamoja halkeami sa (kuva 2). 
Mullikat eura i at havaintojemme tekoa 
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Kuva 1. Suomen komeimmat saksanpihdat (Abies 
a/ba) Godbyn arboretumissa. - Valokuva Pentti 
AJanko 3.6. 1995. 

kiinnostuneina. Vahvapiirteistä mai emaa 
rajasi laitumen takana suuri tammikukku
la. 

Bergin met änvartijan til alle aavutta
e sa kävimme väittelyä hoitotoimenpitei
den tarpee ta. Havaitsimmejälleen pyökin 
(204 cm), jättituijia (156, 152 ja 161 cm) 
ekä amerikanjalopähkinän (Juglans cine

rea), iperianlehtikuusen (La rix sibirica) 
euroopanlehtikuu en (L. decidua) ja kuri
lienlehtikuusen (L. gmelinii var.japonica) 
ekä japaninpihdan (Abies veitchii). 
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Ramsholmeni a ää muuttui. Viileäh
kö merisavu peitti meidät unen lailla. 
Moista kukkaloi toa ei kai mei tä moni 
ollut ennen nähnyt. Lehdestetyt puut, vän
kyrät koloineen, ihmiska voi neen? Kaikki 
paksussa umu a. Ranna a rauhallisesti 
ruokai levat jout enet viimein herättivät 
ajatuksen: täälläkö elämä ryömi merestä 
maalle? Ha ait imme Ram holmenissa 
mm. paljon rymiä (Hippophae rhamnoi
des), aareittai n karhunlaukkaa (Allium ur
sinum), kukintaan a lopetettelevaa puner
taval'Ukkaista alko uokkoa (Anemone 
nemorosa), paljon ke äte ikkoa (Primula 
veris) , ke ätlehtoleinikkiä (Ranunculus 
fallax), hamma juurta (Dentaria bulbife
ra) ja ke ätlinnunhemettä (Lathyrus ver
nus) jonka kerääminen myyntiin on muu
alla Suome a kielletty . Li äk i havait im
me papelorikon (Saxifraga granulata). 
Polun vierellä ka avan tammen (Quercus 
robur) paksuudek i mitattiin 333 cm ja ikä 
arvioitiin 170-200 uodek i. Vielä illalla 
kaupunkikierrok elia havait imme mm. 
kujanteen ruotsinpihlajaa (Sorbus inter
media) Åland ägenillä. 

Sunnuntaiaamuna menimme åtön bio
logi elle a emalle ja en lähimetsi ä toi -
tui eilinen , mutta ielä kukkeampana. 
Kämmekät oli at allanneet lehde met-
än! Myöhemmin ar oitiin lehde tyk en 

jäljittele ää hoitoa: ehkei niin kauni ta 
ehkä aitoa kuitenkin! 

Pengertietä ajae amme edessämme 
pomppi kauri , joka pää i viimein yrjään 
ja me onnelli e ti en ohi! 

Et imme lai arantaa heitee ä. Sie ll ä 
odotti troolari jota jo ihailtiin aiemmin 
kämmekkälehdon rannas a. Päi ä ja koko 
retki hymyili enemmän kuin aatoimme 
u koakaan. Puk utimme Jungfru kärille. 
Aluk emme jäi redille ja me iirryimme 
ryhmä kerrallaan pienellä veneellä tunte
mattomalle aarelle. Rantautuminen vei 
aikan a. Tunnelma nou i uuren löytöret
ken ta olle. Saar n altalaji on marjakuu i 
(Taxus baccata). Olimme onne ta ekai-
in, hurjiromat juhli ti at hetkeä hyppää

mällä uimaanjääk lmään eteen! 
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Troolarimme saapui voitakkaalta mat
kaltaan Maarianhaminan atamaan. ou-
imme Turun laivaan. Pyöreän pöydän ää

ressä kertasimme tapahtuneita. Miten 
luonnehtia kokemuksia dendrologiasta? 
Ehkä on mukailtava laajempaa kertomus
ta: alussa olin hämmentynyt, nyt kun olen 
hieman perehtynyt dendrologiaan olen 
yhä hämmentynyt, mutta selvästi kor
keammalla tasolla! Ahvenanmaa on tosi 
aan jokakeväisen retken "väärti " . Tällä 
kertaa kiitos Juha Prittisell e oivalli sesti 
järjestetystä kesäretkestä. 

Kuva 2. Kalliojyrkänteen ja korpinpesän alla vuo
rijalavarnetsikö sä Sundissa.- Valokuva Hannu 
Roo 3.6.1 995. 

Kärhökerhon matka Viroon 
Sunnuntaina 4.8.1996 Kärhökerho matkaa Viroon katsomaan Uno Kivistikin isokukallisia 

kärhöjä ja ke ku telemaan jalostajan kan a kärhöjen kasvatu ky ymyksi tä. Matkalle 
lähdetään Hei ingi tä Kauppahallin vierestä Makasiiniterminaali ta klo 8.15 Viking 

Expre illä. Viros a liikutaan linja-autolla. Hei inlåin palataan klo 21.15 . Matkan hinta 
(laivamatkat +linja-auto+ ruokailu) on noin 450 mk 1 henkilö. Mukaan mahtuu 40 henkilöä. 

Dmoittautuminen HETI Börje Frille, o . lmmer by, 01150 Söderkulla, 
puh. 95(}-514 4669, fax 9(}-877 9461. 

Kärhötapahtuma elokuussa 
Kärhötapahtuma a Hei ingi sä Sofianlehdon Puutarhake kuk e a 16.-18.8.1996 

(klo 9-18) on tarjolla kukkia, taimia, ke ku teluaja neu omaa. 
Perjantaina 16 . . on kärhöasiantuntija paikalla klo 12 lähtien. 

0 oite: Sofianlehdonkatu 12, 00610 Hei inki, puh. 9(}-796 230. 
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Helsingin yliopiston kasvitieteellisen 
puutarhan Kanadan tutkimusmatka 

Timo Koponen ja Aune Koponen 

Koponen, T. & Koponen , A. 1996: Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan 
Kanadan tutkimusmatka. (Expedition ofthe Botanical Garden, Uni versity of Helsinki , 
to Canada.)- Sorbifoli a 27(3): 107-120. ISS 0359-3568 

Since 1987 theUniversity of Hei inki , has been building up a new botanical garden in 
the Kumpula area about 3 km of the old garden in Kai aniemi in the City Centre of 
Helsinki. Thegarden is di vided into geographically arranged sections and also has a 
section of economic plants. Thegeographic sections are Europe, Eastem and Westem 

onh America, continental East Asia and Japan . The plants for the new garden have 
been acquired panly through the intemational eed exchange of botanical gardens and 
panly by eed co llecring expeditions. ln 1993 the garden organized an excursion to 
Hokkaido in Japan, in 1994 to onheast China, and in 1995 to British Columbia and 
Albena in Canada. The excur ions are a cooperative program involving four gardens: 
the Botanical Garden of Hokkaido University, Japan, the Arboretum ofthe Institute of 
Applied Ecology in Shenyang, China, and the Devonian Botanic Gardenin Edmonton, 
Canada. 

ln Bri ti sh Columbiathe major collecting areas were Wells Gray Provincial Park and 
Clearwater, the Cariboo Mountainsand Fraser Ri ver Valley, and Smithers; in Albena 
theeast sideofthe Rocky Mountai n around Hinton, and the surroundings ofEdmomon. 
A total of 249 lots of seeds or acce sions for grafting were collected during the 
expedition, in which eleven persons panicipated . 

Timo Koponen ja Aune Koponen, Kasviriereellinen puurarha, PL 44, 000 14 Helsing in 
yliopisro. 

Helsingin yliopiston uuden Kumpulan 
ka vitieteelli en puutarhan perustamista, 
siihen liittyvää tutkimu hanketta ja tutki
mu matkoja Japaniin (v . 1993) ja Kiinaan 
(v. 1994) on e lo tettu u e issa kirjoituksi -
a (A. Koponen 1994, T. Koponen 1996a, 

1996b, 1996c, Koponen & Koponen 1994 
1995a, 1995b, Kärkönen ym. 1995). Japa
nin ja Kiinan matkoilta kerätyt ainei tot 
e ite ltiin Sorbifolian artikkeli ssa (Kopo
nen & Koponen 1995c). Kolma tutkimu -
matka uuntautui v. 1995 Kanadaan , Brit
tiJäi een Kolumbi aan ja Albertaan. Greig 
( 1996a) ju lkai i kuvauk en matkan maa -
to-o uuden aiheistaja Koponen ja Kopo-

nen (1996) kerättyjen siementen vaihto
luettelon. 

Matkan o anottajat ja kohteet 

Kanadan tutk.imu matkan hei ink.iläinen 
ydi njoukko oli ama kuin edeltänei ll ä Ja
panin ja Kiinan matkoilla: Timo Koponen 
toimi uunnittelij ana ja johtajana, Aune 
Koponen a tasi kerättyjen erien nume
roinni ta ja Ku taa 1101 iementen ke
ruu ta puhdi tuk. e ta ja kui vaukse ta. 
Puutarhuri irpi Sor a auttoi häntä. Biolo
gian lioppila Outi Vainio oli todi ste
näytteiden tallentajana tällä matkalla. Pro-
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Kuva 1. Tutkimusmatkan osanottajat Palisades Centren ruokalan seinu talla. Va emmalta: Rene Belland, 
Dale Vitt , Sandra Vitt, Kustaa Niini , Xing-Yuan He, Barry Greig, Hideki Takahashi , Virpi Sorsa, Aune 
Koponen ja Outi Vainio. Timo Koponen puuttuu kuvasta- artikkelin valokuvat ovat hänen onamiaan. 

Fig. 1. The participants of the excursion in the Palisades Centre Ii ted (above) from the Ieft. Missing: 
Timo Koponen.- Photographs Timo Koponen. 

fessori Dale H. Vitt ja puutarhuri Barry 
Greig osallistuivat Devonin kasvitieteelli
sestä puutarhasta. Shenyangin sovelletun 
ekologian laitoksen arboretumin johtaja 
Xing-Yuan He oli Devonin puutarha a 
harjoittelijana ja mukana matkallamme, 
samoin rva Sandra Vitt ja puutarhan ny
kyinen tutkimusjohtaja Rene J. Belland 
lyhyemmän aikaa. Matkan loppuajak i 
Hokkaidon matkastamme huolehtinut 
Hokkaidon yliopiston aputai profe sori 
Hideki Takahashi liittyi joukkoomme 
(Kuva 1). Devonin puutarhan henkilökun
ta oli suunnitellut matkareittimme, tehnyt 
hotellivaraukset ja varannut autot, maa to
moottoripyörät eli "mönkij ät", iemen
kuivurin, lämminilmapuhaJtimet sekä kas-
illi en määrityskirjallisuutta (Vance ym. 

1984, Whitney 1985, Mackinnon ym. 

1992, Scotter & Flygare 1993, Douglas 
ym. 1994 Packer 1994, Pojar & Mackin
non 1994 John on ym. 1995). Varustuk
seen Ii ättiin kanadaJai ella suurpiirtei-
yydellä moottori aha, atelliittipaikannin 

ja teho ekoitin, joten ulkonai etedellytyk-
et onni tuneelle retkeily IIe oli luotu. Sää

kin suo i: Kanadan poikkeuk ell i en kyl
määja satei ta ke ää eura i lähe ateeton 
ja lämmin in tiaanike ä. Matkamme ovat 
suuntautuneet Suomea bioklimaatti e ti 

a taa ille alueille. Ainakin yy kuun ää 
kolmella retkialueella Hokkaidolla, 
MantSuria aja Län i-Kanada a on ollu t 
hy in amanlainen vierailumrne aikana. 

Pääkohteena oli läntinen Kanada, Brit
titili en Kolumbian i äo atja Kallio uor
ten itäi et rinteet Jberta a (Ku a 2). Pa
rina päi änä retkeilimrne Edmontonin tie-
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Kuva 2. Keruualueet Brittiläisessä Kolumbiassaja Albenas a. 
Fig. 2. Collection areas in Briti h Columbia and Albena. 

( 1) Well Gray Provincial Park. (2) Adams Lake. (3) Mt. Canoe, Cariboo Mountains. (4) Tete Jaune 
Cache. (5) McBride. (6) Tamarack Lake. (7) Smithers. (8) Moricetown. (9) Price Creek & Skeena River. 
( 10) Kitimat Di trict. ( II ) Palisades Centre. ( 12) Rock Lake area. ( 13) Athabasca River. ( 14) Hinton
Mountain Park Road. (15) Cardinal Divide Viewpoint & White Horse Creek. ( 16) Whirlpool Point. ( 17) 
Edmon ton and viciniry . 

noill a. Greig ( 1996b) sekä Koponen ja 
Koponen ( 1996) o at julkai eet luettelon 
keruupaikoi ta. Var inkin Brittiläinen Ko
lumbia on ollut pitkään uomalai ten ka -

itieteilijöiden ja metsäntutkijoiden mie
lenkiinnon kohteena. Kujalan ( 1945) Brit
tiJäi en Kolumbian met äka vi lli suu tut
kimuk et ja Hämet-Ahdin ( 1965a 1965b, 
1978, 1988) ekä Gowardin ja Ahdin 
( 1992)tutkimuk etWell GrayParki taja 
en lähia lueilta helpottivat kohteiden va

lintaa. BrittiJäi en Kolumbian puuvarti et 
ka it oli lueneloituja tiedot niiden viihty
mi e tä Suome a koottu yk iin kan iin 
ennen matkalle lähtöä (Suoka 1995) -
har oin lienee opinnäytetyö tullut yhtä pe
ru teelli e ti paikan päällä tarka tetuk i; 

itä luettiin innokkaasti pitkien ajomatko
jen aikana. Korkeu mittarin näyttäessä 
Well Gay Parki a 550 m olimme Helsin
kiä va taavas a vyöhykkee sä! Opimme 
pian, että arvipähkinä (C01ylus cornuta) 
on erinomainen hemiboreaali en vyöhyk
keen ilmai ija. 

BrittiJäi e ä Kolumbia sa käytetään 
Krajinan ( 1965) kehittämää tämän osaval
tion biogeoklimaatti ta vyöhykejakoa. Sii
hen peru tu a kartta (Meidinger & Pojar 
1991 ) on kä tö ä paikalli i a met äalue
toimi toi a. Me turvauduimme uoma
lai ten kas imaantieteilijöiden (Kalela 
1961, hti ym. 1968 Ahti 1980, Hämet
Ahti ym. 1974, Tuhkanen 1980, 1984, 
Hämet-Ahti 198 1. 1988) luomaan biokJi-
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Kuva 3. Pinus monricola on viisineulasmänty ja 
kuuluu mäntyjen Strobus-sektioon samoin kuin P. 
jlexilis. 

Fig. 3. Pinus monricola has five needies and like 
P. jlexilis belongs to the section Strobus. 

maattiseen vyöhykejärjestelmään, jonka 
perusteella eri manterei ll a olevien aluei
den ekoklimaattista vastaavuutta voidaan 
suoraan arvioida. Järjestelmän olimme to
denneet toimivak i jo Hokkaidolla ja 
Mantsuriassa. 

Wells Gray Park ja Clear water, 
2.9.-6.9.1995 

En immäi en siemenkuivaamon perus
timme Clearwaterin kaupungin pikku mo
telli in . Tutkimusten kohteena olivat Clear
waterin lähitienootja Wells Gray Provin
cial Park, jonka alueelle olimme aaneet 
siementen keruuluvan. Keskityimme he-

SORBIFOLIA 27(3) 1996 

miboreaali eenja alaoroboreaali een vyö
hykkeeseen. iiden tavalli et puut, doug
laskuusi (Pseudotsuga mem;iesii), engel
manninkuusi (Picea engelmannii), jättitui
ja (Thuija plicata), kontortamänty (Pinus 
contorta), lännenhemlokki (Tsuga hete
rophylla), lännenpihta (Abies lasiocarpa), 
paperikoivu (Betula papyrifera) pari lep
päl aj ia (Ainus crispa ja A. tenuifolia) ja 
ainoa vaahtera (Acer glabrum) sekä yleiset 
pensaat, kuten lännenkanukka (Cornus al
ba subsp. stolonifera), pihlajat (Sorbus sit
chensis j a S. scopulina), Menziesiaferru
ginea ja pen a mu tikkalaj it (Vaccinium 
membranaceum ja V. ovalifolium) kerät
tiin . Pirunkeppipensaikot (Oplopana.x 
horridus) ovat maineensa eroi et. Pyrim
me mahdollisimman monentaisille kasvu
paikoille. Lammen rämereunuksesta löy
simme varpukalmian (Kalmia polifolia) 
kuivalta tienvarsipenkereeltä Rhamnaceae 
-heimon pensaan Ceanothus sanguineuk
sen ja joki varren putouk en partaalta pu
napajuangervon (Spiraea douglasii subsp. 
menziesi1). Kiipe imme myös Trophy
vuoren met änrajaniityille, samoille, joita 
v. 1987 Dendrologian Seuran Kanadan 
retkeilyyn o alli tuneet olivat iha telleet 
(Lehtinen 1988). Ke än kukkaloisto oli 
hiipunut. Alempien rinteiden hakkuu
aukeilta keräsimme eudun ainoan alppi
ruusun (Rhododendron albijlorum) ja nii
tyiltä muutamia ruohoja (Lupinus arcti
cus, Pulsatilla occidentalis). Matkalla Va
venby-järvelle kerä imme mm. Pinus 
monticolan (Ku a 3). Ta.xus brevifolia, 
jo ta yöpälääke tak. oli en immäi ek i 
kek ittiin ka aa harvinai ena Well 
Gray ä. Paikalli en jäkälätutkijan ja 
luonto-oppaan Tre or Gowardin ihjeen 
peru teella löy imme itä pensa mai ena 
mahta a ta 700-vuotiaa ta jättituijamet-
ä tä ja puumai ena Clearwater-järven 

rannalta. Sama a paika a ka oi run a -
mrujainen mahonia (Mahonia aquifo
lium). Tutkimu kohteella viimeinen päivä 
käytettiin toi eli tan puuttu ien ka vien 
etsimi een. Clearwateri ta kerä imme ie
lä mm. katajan (Juniperus communis) ja 
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mu tamarjaorapihlajan (Crataegus doug
lasii). 

Teho ekoittajan alaisuus selvisi: siihen 
pantiin marjat, joi ta hetkes ä aati in sie
menet erotetuik i. Se opi hy in mehuk
kaiden pieni iemeni ten mrujojen käsitte
lyyn, mutta iso iemeni i tä, kuten kirsi
koi ta, e ärkee iemenetkin. 

Canoe-vuori, 7.9.1995 

Mt. Canoe on yksinäinen n. 3 000 m kor
kea vuori VaJemountin lounai puolella . 
Sandra Vittin ja Rene Bellandin maasto-
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Kuva 4. Ribes lacusTren 
syysväri tys on komea. 

Fig. 4. Ribes lacus1re has 
beautiful autumn col
ours. 

Kuva 5. Malus fusca on 
koristeellinen keltahedel
mäinen pieni puu. 

Fig. 5. Malus fusca is a 
decorati ve small tree. lts 
fruits are yellow. 

moottoripyörillä vi iletimme jyrkkiä met-
äautoteitä pitkin , kanadalai et huipu lle 

asti ja uomaJai et met änrajalle saakka. 
Mai ema oli mahtava; pohjoise a näkyi 
Kanadan korkeimman vuoren, Mt. Robso
nin lumipeitteinen huippu, lännessä muut 
Kallio uoret ja luoteessa Cariboo-vuoret. 

etsänrajaJ la ka vavat ryhminä engel
manninkuu i ja lännenpihta (Kansikuva). 

iiden älei ä on yhtenäinen, syksyllä 
keltai ena hohta a Rhododendron albiflo
rum -pensaikko, josta Sorbus sitchensis 
-ryhmät erottu at punakeltaisina laikkui 
na. Alempana rinteillä on kontortamänty-
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Kuva 6. Virginian
tuomen päämuoto 
on punamarjainen. 
Fig . 6. Prunus vir
giniana var. virgin
iana, the form with 
red berries. 

metsiä. Löysimme pajuja (Salix barclayi) 
joitakin ruohoja (Lilium columbianum, 
Luetkea pectinata) ja pilvikirsikan (Pru
nus pensylvanica), jonka hedelmät olivat 
vielä tallella. Kilpailimme lintujen ja kar
hujen kanssa! 

McBride, 8.-9.9.1995 

McBride sijaitsee Cariboo-vuortenja Kal
liovuortenväli sessä Fraser-joen laaksossa. 
Kasvillisuustyypit ja kasvisto ovat osaksi 
samanlaisia kuin Wells Gray Parkissa. 
Uutta kerättävää löytyi niukasti: loistavis
sa syysväreissä hehkuva herukka (Ribes 
lacustre, Kuva4), ja kuusirämeeltä mu ta
kuusi (Picea mariana). Kalliovuorten län
sirinteillä on kuivempaa haapa- ja poppe
limet ää (Populus tremuloides, P. tricho
carpa), josta keräsimme kanadanpii skua 
(Solidago canadensis) ja heittä (Vibunwm 
edule). Barry Greig ja Rene Belland ajoi
vat McBride-vuoren huipulle ( 1 800 m) j a 
toivat Pinus albicauliksen käpyjä. 

Matkallamme näimme mustakarhuja 
kaikkiaan 14 kertaa ja niiden j ätöksiä oli 
joka paikassa. iiden pääruokana näytti
vät olevan erilaiset marjat; yk i runsaasti 
iemeniä sisältänyt jätö kerättiin ka va-
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tuskokeita arten. Tehosekoitin osoittau
tui erinomaisek i erää kä iteltäe ä. 

Tamarack Lake, 10.9.1995 

Pitkä ajomatka McBride tä Smithersiin 
keskeytyi, kun näimme kanadanlehtikuu
sen (Lari.x /aricina) heleän syysvärin tum
mempi en mu takuu ten keskeltä. Paikka 
on saanut nimensäkin lehtikuu e ta(= ta
marack) ja populaatio on en yhtenäi en 
levinnei yy alueen ulkopuolella alueella, 
jonka ka it Kujalan ( 1945) mukaan sopi
vat hy in Suomeen. 

Smithers, 11.-14.9.1995 

Haikaranpe ämotelli (Storkne t Motel) 
tarjo i meille kui atu tilak i saunan a; 
ieltä tosin puuttui kiua ja lattiaa peitti 

kokolattiamatto. Smither ijaitsee 200 km 
pääs ä Tyynen meren ranniko ta i ämaan 
kuivemman ilma ton alueella. Sitä uojaa 
mahta a Hud on Bay -vuori , joka Dale 

ittin mukaan on ka imaantieteelli e ti 
monien arkti ten ka ien ar inkin sam
mallajien älietappi la kan vuori tojen 
ja Kallio uorten välillä. En immäi enä 
päi änä uunni timme Tyynen meren ran
nikkoa kohti ja opimme kuivan i ämaan 
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Kuva 7. Junipents scopulorum kasvaa kuivilla aurinkoi illa rinteillä. 

Fig. 7. Juniperus scopulorum grows on dry sunny slopes. 

ja mereisen rannikon eron: sisämaassa 
poutaa, rannikolla sataa. Tarkoituksena oli 
kerätä rannikon puiden siemeniä, kuten 
purppurapihdan (Abies amabilis), sirkan
kuusen (Picea sitchensis) j a vuorihemlo
kin (Tsuga mertensiana), mutta näimme 
vain laajoja hakkuuaukeitaja aivan nuorta 
met ää. Päädyimme kysymään neuvoa 
Kalumin metsäalueen toimistosta. Tapa
simme siellä paikallisen siementen kerää
jän, joka juuri ol i palannut keruumatkalta 
(helikopterilla!) ja esittel i meille keräämi
aan nutkansypres in (Chamaecyparis 
·nootkatensis) käpyjä. Saimme kuulla että 
met äpuiden siemenkeruun kannalta olim
me pari viikkoa myöhäs ä, ja Ii äksi sie
menvuosi on huono; nutkan ypres in ie
men oli pahoin tuhotai ten aivaamaa (vrt. 
Puttonen 1991 ). Siementen kerääjä lupa i 
auttaa meidät oikei lle ka vupaikoille. Pa
luumatkalle Smither iin pysähdyimme 
kerran ja siinä oli Malusfusca tienpenke-

ree llä (Ku a 5); amasta paikasta keräsim
me muitakin marjoja : valkolumimarjaa 
(Symphoricmpos albus var. laevigatus), 
mu tamarjaorapihlajaa pilvikirsikkaa ja 
virginiantuomen mustamarjai sen muodon 
(Prunus pennsylvanicus var. melanocar
pa). 

Seuraa ana päivänä tapasimme op
paamme ovitulla paikalla lähellä Kitima
tia ja ajoimme komealle hakkuuaukiolle. 
Rinteen alareunas a oli ko kematonta 
mahta aa ha umetsää, jonka muodostivat 
jättituija, lännenhemlokki , nutkansypre -

i purppurapihta ja itkankuusi. Kampa
saniainen (Biechnum spicant) ja sammal
ja jäkäläepifyyttien run au kertoivat me
rei estä ilma to ta. Moottori aha pärisi 
hetken ja 20-metrinen nutkansypressi oli 
hyödynnettä i ä. Samalla paikalla kasvo i 
punamarjainen pensa mu tikka (Vacci
nium parvifolium) ja nyt varma ti alkupe
räi ellä ka upaikallaan Malus fusca ja 
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Kuva 8. Pinusflexilis ja laakakataja hiekkaise lla rinteellä. 

Fig. 8. Pinusflexilis and Juniperus horizomalis on sandy slope. 

sen vieressä nutkanruusu (Rosa mttkana). 
PaluumatkaJJa pysähdyimme keräämään 
mereisen leppälajin, Alnus rubran sie
meniä. 

Toiveluettelosta vielä puuttuneiden 
vuoribernJokin (Tsuga mertensiana) ja 
harvinai en vatukkalajin (Rubus spectabi
lis) siemeniä keräsimme Hudson Bay 
-vuoren jyrkältä louhikkorinteeltä. Rubus 
spectabilis on tavallisen vatun näköinen 
mutta lehden alapinta on kalju ja marjojen 
väri vaihtelee orans inkeltaisesta mu taan. 
Keräsimme myös punamrujaisen virgini
antuomen (Kuva 6), joka ka voi yhde ä 
mustamarjaisen muodon kanssa. Kumpui
leva haapametsikköjen ja pikku maatilo
jen luonnehtima alue Smithersin koilli -
puolella on valkolumimarjan todellinen 
kotimaa. Mäennyppylöiden !akio i a 
kasvoi komea puumainen kataja (Junipe
rus scopulorum, Kuva 7) 

Palisades Centre, 16.-19.9.1995 

Pali ade Centre -niminen tutkimu - ja 
kenttäa ema on lähellä Ja peria n. 1 000 m 
korkeudella Kallio uorten yli johtavas a 
ola a. Profe ori Takahashi liittyi mu

kaarnme retkemme loppuajak i ja Sandra 
Yitt ja Rene Belland palasivat Edmon
toniin. Saimme kä ttöömme i on luento-
alin- ihdoink.in kui atu tilaa oli riittä
ä ti. Öitämme häirit i pitkienjunien koli

nan Ii äk i apitien myl intä · niillä oli 
juuri kiima-aika ja anbat urok et koko i

at haaremeitaan. Meillä ei ollut lupaa 
kerätä Ja perin kan aJJi pui ton alueelta 
joten uunta imme matkamme Kallio-

uorten alemmille itärinteille. Toi eli tal
lamme oli u eita lajeja, joita emme ielä 
olleet nähneet tai joi ta emme aaneet ie
meniä Brittiläi en Kolumbian puolelta. 
Yk i näi tä oli Elaeagnaceae-heimon 
Shepherdia canadensis, joka on yleisim-
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piä metsäpen aita. Keräsimme marJOJa 
en ekä puna- että keltamarjaise ta muo

do ta. Saman heimon lännenhopeapensa 
(Eieagnus commutata) kasvaa jokivar ien 
rantatasanteilla. Ko lmas katajalaji , laaka
kataja (Juniperus horizontalis), kiipeilyni 
meitäjyrki ll ä pahtarinteill ä aluksi turhaan, 
mutta myöhemmin sitä löytyi va ltaisina 
peitteinä mm. Pinus flexiliksen ka vupai
kalta (Kuva 8). Ensimmäinen yrityksem
me päästä mantereen vedenjakajalle ni
meltä Cardinal Divide Viewpoint kariutui 
lumi atee een; maasto oli kymmensentti
sen lumi aipan peitossa. Ilmei e ti oli ai
ka suunnata kotimatkalle. Kat oimme par
haak i Ia keutua Athabasca-joen rantaan , 
jo ta keräs imme mm. mustarunkoisen 
pensasmaisen koivu laj in, Betula occiden
ta/is. Uinti Miette Hot Spri ngsin aitaa a 
norjisti kohmettuneetjäsenemme. 

Edmonton, 22.-24.9.1995 

Edmonton tjaJt ee hemiboreaali essa 
vyöhykkeessä, kuten Helsinkikin. Olim
me kuitenkin jo keränneet melkein kaiken 
laj i ton joka sie ltäkin olis i o ll ut aatavi -
sa. Puuteli ta ll a o li vielä mm. palsamipih
ta (Abies ba/samea). Sen kerääminen oli i 
kuitenkin vaatinut kokonaisen pä ivän mat
kan pohjoista kohti. Päätimme py ytellä 
Edmontoni n lähi tienoill a. Muita lajeja 
puuto Ii ta ll amme olivat mm. ny tyora
pihlaja (Crataegus ch1ysocarpa), joka 
löytyi Mud Creekin rinteiltä läheltä Ed
montonin ke ku taa. Valkopajuangervo 
(Spiraea alba) ka voi yhdes ä lumimarja
lajin (Symphoricarpos occidentalis) ja 
lännenruu un (Rosa woodsil) kan a niit
tymäi en preerian reunan haapamet iköi -
ä "a pen parkland" -vyöhykkee ä. 

Bank inmännyn (Pinus banksiana) käpyjä 
kerättiin hiekkadyynei llä Devonin ka i
tieteelli en puutarhan porttia va tapäätä, 
ja ihonviimei ek i haJa an (Salix peman
dra) iemenet profe ori Vittin kodin pi
halta. Tämä i okokoinen ja nopeaka ui
nen Edmontoni a iljelty kanta ei lain
kaan pudota lehtiään tai ek i. 
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Saimme melkein koko ainei tomme kä-
itellyksi ja kuivatuksi Edmontonissa. Ka

nadalai ten kollegojen huoleksi jäi pari 
prä illi tä näytteitä ja muutamia käpy
eriä. Retkeily päättyi yhtei een ill alliseen 
Devonin kasvitieteellisen puutarhan upo
uudessa japani laisessa pavi ljongissa. She
nyangin sovelletun ekologian laitoksen 
professoriksi ylennyt Cao Tong osallistui 
illalliseen. Muistelimme yhteisiä matko
jammeJapanissaja Kiinassa. Kolmevuoti
nen tutkimu hanke ainei ton keräämiseksi 
uuteen puutarhaamme alkoi olla loppu-
uoralla. 

Kerätty aineisto ja sen 
menestymismahdollisuudet Suomessa 

Mahdolli uudet kasvattaa Suomessa Brit
tiläisen Kolumbian alkuperää olevia kas
veja on tuotu esiin mon issa yhteyksissä 
(Cajander 1926 Sarvas 1964, Hämet-Ahti 
1984, Hämet-Ahti ym. 1992). Hämet-Ah
din ( 1988) mukaan Wells Grayn pui to on 
kuin Suomi pienoiskoo aja ympäristöi
neen ehdotloma ti para paikka, josta kan
nattaa siirtää Suomeen puuvartisia kasve
ja. Kujala ( 1945) tutki Britti läisen Kolum
bian metsätyyppejä ja verta i niitä vastaa
viin uomatai iin met ätyyppeihin. Hän 
ennusti mitkä puulajit saanai ivat menes
tyä Suome a mi ll äkin metsätyypi ll ä ja 
luetteli paikkakunnat, joi lta opiva sie
menainei to tuli i kerätä. Retkikuntamme 
keräsi ainei toa u eilta Kujalan uo ittele
milta paikoilta kuten Smither i tä ja Fra-
er-joen laak o ta. Muutamat met äntutki

mu laitok e a (Heikinheimo 1956, Läh
de m. 1984) ja Mu tilan Arboretumi a 
( . F. Tiger tedt 1922 P. M. A. Tiger tedt 
1970) tehdyt pitkäaikai et ja laajat met ä
puiden iljel kokeet o oittavat, että aina
kin kontortamännyn (Lähde ym. 1982) ja 
dougla kuu en (P. M. A. Tiger tedt 1978) 
h in mene tyneet kannat ovat kotoi in 
BrittiJäi en Kolumbian i äo i ta. Kaikki
aan n. 40 puu arti ka ia, jotka ovat ko
toi in Pohjoi - merikan Iän iosa ta, tai 
joiden levinnei yy alue ulottuu inne, 



116 

ovat osoittautuneet kestäviksi Suomessa 
(Hämet-Ahti ym. 1992). Moniakaan niistä 
ei viljellä meillä yleisesti, poikkeuksina 
douglaskuusi (Pseudotsuga menziesii) , 
hopeapensas (Elaeagnus commutata) , län
nenkanukka ( Comus alba subsp. stoloni
fera), valkolumimarja (Symphoricarpos 
albus var. laevigatus) ja pensashanhikki 
(Potentilla fruticosa). Kaupallisesti levi
tettyjen koristekasvien alkuperät eivät to
sin yleensä ole tiedossa, ne on voitu alun
perin kerätä mistä tahansa laajan levinnei
syysalueen osasta. 

Suomessa kasvatetuista Albertasta ke
rätyistä kasvikannoista, joiden tarkka al
kuperä tiedetään, on vähemmän julkaistu
ja tietoja ja ne rajoittuvat metsäpuiden 
viljelykokeisiin (Lähde ym. 1984). Alber
tan ilmasto on mantereinen; talvi on pitkä 
ja ankara ja kesä kuuroempi kuin Helsin
gin seudulla. Myös maaperässä saattaa ol
la eroja; sammallaj ien perusteella arvioi
den muutamien keruupaikkojemme kal
lio-ja maaperä olivat kalkkipitoisia, mikä 
Suomessa on harvinaista. 
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Taulukossa 1 esitetään yhteenveto kol
men tutkimusmatkamme aineistoista elo
muotojen mukaan luokiteltuna, keruueri
en määrä kultakin matkalta ja kustannuk
set erää kohti . Länti en Pohjois-Amerikan 
puuvartiskasvisto ei ole yhtä lajirikas kuin 
Japanin ja Kiinan va taava ka vi to. Tämä 
näkyy keruutuloksi amme; varsinkin leh
tipuita ja pensaita on Länsi-Kanadassa vä
hemmän. Hyvä esimerkki on vaahteran 
uku, josta saimme kerätyk i vain yhden 

lajin (Acer glabrum) iemeniä, kun taas 
Japanista kertyi 7 lajin ja Kiina ta 9 lajin 
siemenet. Köynnöksiäkin on Kanadas a 
niukasti. Vain kak i kärhöä (Clematis co
lumbiana ja C. occidentalis) ja kiipeilevä 
kevätköynnö kuu ama (Lonicera dioica) 
onnistuttiin löytämään. Sensijaan länsi
rannikko on havupuiden luvattu maa. 

Kaiken kaikkiaan matkamme onnistui 
hyvin. Keräsimme 249 erää ja aimme 
aineistoa melkein kaikista kasveista, jotka 
olivat toiveli tallamme. Alla olevas a 
Iuettelos a on lueteltu keräämämme ka vit 
ja kasvikantojen määrät. 

Taulukko 1. Japanin Hokkaidolta (J) v. 1993, Koillis-Kiinasta (K) v. 1994 ja Län i-Kanadasta (C) v. 
1995 kerättyjen kasvien lajiluvut elomuodoittain. Vain lajitason taksonit on huomioitu. Keruuerien määrä 
ja kustannus erää kohti. 

J K c yht. 

sanikkaisia 1 1 1 3 

havupuita ja -pensaita 7 9 20 36 

lehtipuita 40 45 19 104 

lehtipen aita ja varpuja 65 74 58 197 

puuvartisiaköynnöksiä 9 14 3 26 

ruohovartisiaköynnöksiä 2 3 - 5 

ruoho ja 38 33 29 100 

heiniä, saroja, vihvilöitä 7 1 1 9 

yhteensä 169 180 132 481 

keruueriä (siemeniä, tairnia, oksia) 399 333 249 981 

ku tannus erää kohti, FlM 466;- 499;- 423 ;- x 464;-
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Syy kuussa 1995 Kanadan Brittiläisestä 
Kolumbiasta ja Albertasta Suomeen tuotu 
aineisto . Suurin osa aineistosta on ieme
niä. Pistokas li säystä varten lähetetty ai
neisto on sulkeissa. imistö on tarkistettu 
Encken ym. ( 1993), Griffithsin (1994) , 
Hämet-Ahdin ym. ( 1992), ewsholmen 
( 1992) ja Packerin ( 1994) mukaiseksi. 
Tutkimusalueella vierasperä iset j a viljel
lyt kasvit on merkitty lyhennyksellä 
"kult" . umerot merkitsevät kerättyjen 
kasvikantojen määrää. 

SA IKKAlSET 

Blechnaceae 
8/ec/mum spicanr (L.) Roth 

PALJASSTEME ISET 

Cupressaceae 
Chamaecyparis noorkarensis (D. Don) Spach 
Juniperus CO/Illllwlis L. 

subsp. depressa (Pursh) Franco 3 
1. horizomalis Moench 3 
1. scopu/orum Sarg. 2 
Tlwja plicara Don ex D. Don 4 

Pinaceae 
Abies /asiocarpa (Hooker) utt. 2 
Larix /aricina (Du Roi) C. Koch 2 
Picea enge/mannii Parry ex Engelm. 

(s isä lrää P. engelmannii x P. g/aucan) 6 
P. glauca (Moench) Yoss var. g/auca 2 
- var. alberriana (S. Brown) Sarg. 2 
P. mariana (Miller) Brinon et al. 4 
Pinus albicaulis Engelm. 1 
P. banksiana Lamb. 1 
P. comorra Douglas ex Loudon 

var. larifolia Engelm. 2 
P.flexilis E. James 1 
P. momicola Douglas ex D. Don 1 
Pseudorsuga men~iesii (Mirbel) Franco 

var. g/auca (Beissner) Franco 3 
Tsuga hererophylla (Rafi n.) Sarg. 3 
T. merrensiana (Bong.) Carriere ( yn. Hespero-

peuce merrensiana (Bong.) Rydb.) 1 

Taxaceae 
TCLws brevifolia utt. 2 

KOPPISlEME ISET 

Aceraceae 
Acer g/abmm Torrey 3 
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Apiaceae 
Herac/eum sphondylium L. subsp. monranum 

(Schleich. ex Gaudin) Briq. 

Araceae 
Lysichiron americanum Hulten & St. John 

Araliaceae 
Op/opanax horridus (Sm.) Miq. 3 

Asteraceae 
Arremisia campesrris L. subsp. caudata 

(Michaux) H. M. Hall & Clements 
A. ludoviciana utt . var. gnapha/odes ( utt. ) 

Torrey & A. Gray 1 
Asrerconspicuus Lindley 1 
A. modesrus Lindley 1 
Gaillardia arisrara Pursh 1 
Solidagocanadensis L. 2 

Berberidaceae 
Moiionia aquifolitim (Pursh) un. 3 

Betulaceae 
Alnus crispa (Aiton) Pur h 

subsp. sinuara (Regel) Hulten 5 
A. rubra Bong. 1 
A. renuifolia un. 3 
8erula glandu/osa Michaux 2 
8 . g!alldulosa Michaux x 8 . pumila (L.) Dwarf 1 
8. neoalaskana Sargent (syn. 8. papyrifera 

Marshall var. neoalaskana (Sarg.) Raup.) 1 
8. occidenralis Hooker 2 
8 . papyrifera Marshall 2 
8 . pumila (L.) Dwarf 3 
Co')'hls comwa Marshall 1 

Caprifoliaceae 
Lanicera dioica L. 2 
L. involucrara (Richardson) Sprengel 1 
Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake 

var. albus 1 
- var. laevigarus (Femald) S. F. Blake 2 
S. occidenralis Hooker 2 
Vibumum edu/e (Michaux) Rafin . 5 
V. opu/us L. subsp. rrilobum (Marshall) 

R. T. Clausen !" 

Colchicaceae (Liliaceae) 
Disporum hookeri (Torrey) icholson 

Convallariaceae 
Climonia unijlora (Schultes) Kunth 

Cornaceae 
Camus a/ba L. subsp. srolonifera 

(Michaux) Wangerin 

C peraceae 
Carex merrensii Prescon 

2 
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Elaeagnaceae 
Elaeagnuscommurata Bemh. ex Rydb. 
Shepherdia argentea (Pursh) utt., kult. 
S. canadensis (L.) Nutt. 

Ericaceae 
Arctosraphylos uva-ursi (L.) Sprengel 
Kalmia polifolia Wangenh. 
Ledum groenlandicwn Oeder 
Menziesiaferruginea Sm. 
Rhododendronalbijlorum Hooker 
Vaccinium membranaceum Douglas 
V. myrtilloides Michaux 
V. ovalifoliwn Sm. 
V. parvifolium Sm. 

Fabaceae 
Lupinus arcticus S. Watson 

Grossulariaceae 
Ribes hirrellum Michaux 
R. lacustre (Pers.) Poiret 
R. laxijlorum Pursh 
R. oxyacanthoides L. 
Ribesindet. 

Liliaceae 

2 
1 
5 

1 
1 
2 
5 
3 
2 
1 
2 
1 

1 
5 
1 
2 
1 

Erythronium grandijlorum Pursh 1 
Lilium columbianum Hanson ex Baker 4 
L. philadelphicum L. var. andinum 

( utt.) Ker-Gawler 3 
Streptopusamplexifolius (L.) DC. 2 

Melanthiaceae 
Veratntm viride Aiton 
Zigadenus elegcms Pursh 

Pyrolaceae 
Chimaphila umbellata (L.) Barton 

subsp. occidentalis (Rydb.) Hulten 

Ranunculaceae 
Actaea rubra (Aiton) Willd. 1 
Clematis columbiana (Nutt.) Torrey & A. Gray 2 
C. occidentalis (Homem.) DC. 1 
Delphinium glaucwn S. Watson 2 
Pulsatilla occidentalis (Watson) Freyn 

(syn. Anemone occidentalis Watson) 

Rhamnaceae 
Ceanothus sanguineus Pursh 

Rosaceae 
Amelanchier alnifolia ( utt. ) utt . 

( yn. A.jlorida Lindley) 
Aruncus dioicus (Walter) Femald 
Crataegus chrysocarpa Ashe 

(syn. Crataegus rowndifolia Moench) 
C. douglasii Lindley 
Dryas drummondii Richards. ex Hooker 
Luetkea pectinata (Pursh) Kuntze 
Malusfusca (Rafin .) Schneider 
Potemilia arguta Pursh 

3 
1 

1 
3 
1 
1 
3 
1 
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P.fruticosa L. 
Prinsepia sinensis (Oliver) Oliver ex Bean, 

kult. 
Prwwsfrwicosa Pallas , ku lt. 
P. japonica Thunb. ex Murray, kult. 
P. pensylvanica L. fil. 
P. virginiana L. var. demissa (Torrey & A. 

Gray) Torrey 
- var. melanocarpa (A. elson) Sarg. 
Rosa blanda Aiton 
R. gymnocarpa utt. 
R. mukana Presl. 
R. woodsii Lindley 
Rubus parvijlorus utt. 
R. spectabilis Pursh 
Sorbus scopulina Greene 
S. sitchensis Roemer 
Sorbusindet. 
Spiraea alba Du Roi 
S. bewlifolia Palla var. Iucida (Douglas ex 

Greene) Hitch. 
S. douglasii Hooker subsp. men:iesii 

(Hooker) Calder & R. Taylor 
Spiraea x pyramidata Greene 

Salicacae 
(Populus balsamifera L.) 
(P. tremuloides Michaux) 
P. trichocarpa Torrey & A. Gray 
(Salix arbusculoides Anders on) 
S. barc/ayi Andersson 
(S. barclayi Anders on x S. barrattiana 

Hooker) 
S. barrattiana Hooker 
(S. bebbiana Sarg.) 
S. brachycarpa utt. ubsp. brachycarpa 
S. exigua utt. (syn. S. me/anopsis utt.) 
S. glauca L. 
S. Iucida Muhl. ubsp. lasiandra 

(Bemham) Argu 
(S. myrtillifo/ia Andersson) 
S. pemandra L. kult. 
S. p/anifolia Pursh 
(S. scouleriana Barr. ex Hooker) 
S. serissima (Bailey) Fem. 

Santalaceae 
Geocaulonlividum (Richard on) Fem. 

(syn. Comandra Iivida Richard on) 

Scrophulariaceae 
Mimulus lewisii Pursh 
Pedicularis bracteosa Bemh. 

Smilacinaceae 
Smilacina racemosa (L.) De f. 

ar. amplexicau/is ( utt.) S. Wat on 
S. sTellara (L.) Desf. 

olanaceae 
Solamun nigrum L., kult . 

2 

1 
1 
1 
3 

1 
5 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
1 

3 

3 
2 

1 
1 
2 
1 
3 

1 
1 
4 
1 
1 
3 
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Kirjallisuutta 

Dönig, G. 1994: Die Park- und Gartenformen 
der Rotbuche - Fagus sylvatica L. Varietäten, 
Formen, Kultivare, Beschreibungen, Abbil
dungen und Literatur. - 286 s. Verlag Gar
tenbild Heinz Hasmann, D-31737 Rintel. 
ISBN 3-928521-05-5. Hinta n.125 DM. 

Toimitus sai tämän kitjan nähtäväksi Bo Kna
pelta, joka o li saanut sen syntymäpäivälahjana 
teki jäitä. Kirja on loistava esimerkki siitä, mi
hin yksi henkilö pystyy keskitytryään yhteen 
asiaan: kirja sa on pyritty selvittämään kaikki 
pyökin laj ikkeet j a muodot tyhjentävästi ja tätä 
varten on jouduttu käymään läpi Euroopan ar
boretumitja laaja alan kirjalli suus. Peru teelli -
ta tekstiä eläväittävät 180 piirro -ja värivalo
kuvaa. 

Kitj a on samalla eri pyökki lajikkeiden kas
vatuksen hi storia. Siitä näkyy mistä lajikkeet 

ovat kotoisin, missä niitä on vi lje lty j a millä 
nimillä. Jo haluaa käydä tutustuma sa pyökin 
eri laj ikkei iinulkomaan matkallaan, opii ot
taa mukaan a tämä kiija. Siinä kun on lueteltu 
puistojen ja arboretumien pyökki laj ikkeet 
kautta Euroopan. äi tä luetteloista on tieten
kin hyötyä Ii ätutkimuk ille j a kirjaa täydentä
ville uu ille löydöille. Luette loineenja monine 
taulukoineen kiija on kaikille pyökkien ystävi l
le j a muilleki n dendrologeille hyvin mielen
kiintoinen. 

Kirjee ään Bo Knapelle tekijä valittaa, ettei 
hänen kirja aan ole lainkaan tietoja Suomen 
pyökkien erikoi muodoi ta. o, eipä niitä 
mei llä ole paljon iljelr kään. inoa lajike,jota 
on jonkin erran ka atettu eteläi ellä rannik
koalueella, on erip ökki (Fagus sylvarica · t
ropunicea '), joka ekin on meillä perin harvi
nai nen. P ökkiä on harrastettu meillä aivan 
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lii an vähän, sillä nähtävästi ne voivat hyvin 
menestyä suotu isill a paikoilla. Tästä hyvinä 
esimerkkeinä ovat Helsingissä Finlandiatalon 
j a Tähtitorninmäen punapyökit. Ehkä monet 
muutkin pyökkil aj ikkeet menestyisivät meill ä 
yhtä hyvin. Ehkä ilmaston lämpenemisen myö
tä pyökki on tulevaisuudessa jopa metsäpuuna 
etelärannikollamme - näin ainakin arvelee 
Matti Leikola kirj oituksessaan' Metsänhoi tom
me tulee sopeutua ilmaston muutokseen' Met
sälehdessä ( 1 1 /95). - Pentti Alanko 

J alojen lehtipuiden siementen käsittely 

Kirjall isuustarkaste.lu 

-m 
Konttinen, K. 1995: ]alojen lehtipuiden ie
menten käsittely. Kirjallisuustarkastelu. -
Metsäntutk:imu laitoksen tiedonantoja 573: 
1-49 + 2liitesivua. 1 BN 951-40-1474-X, ISSN 
0358-4283. 

Meillä ei o le ilme tynyt kovinkaan paljon ie
menten kä ittelyä ko kevaa kirjalli uutta. Vii
mei in julkai u, jo sa as iaa hieman peru teelii-
emmin käsitellään, on Lehtosen ja Jokelan 

''Taimi tokirja" vuodelta 1953 ja e on vanhen-
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tunut. Tähän asti olemme yrittäneet tulla toi
meen ansiokkai lla luettelo illa, joita Tigerstedt 
( 1971 ), Tyystjärvi ( 1974) ja Uosukainen 
( 1977) ovat tehneet (k . Suomen puu- j a pen
saska vion 2. painoksen luku ' Puuvarti sten 
kasvien Jjsäyk estä'). äiden kirjoitusten jul
kai emi sen jälkeen on ulkomaill a saatu paljon 
uuna tietoa puuvarti ten kasvien siemenistä ja 
niiden käsittelystä, joten tällai en kirjalli suus
katsauksen ilmestyminen on enemmänkin kuin 
tervetullut. 

Katsaus pohjautuu ulkomaiseen tutkimuk
seen. Aluksi käs itellään yleisesti siementen 
kosteus j a vara tointi , lepotila, esikäs ittely sekä 
testau . Kirjasen loppuosassa elvitetään tusi
nan eri lehtipuusuvun siementen käsi ttelyä 
puulajikohtai sesti. Teoksen nimeä ei saa ottaa 
ko in ananmukaisesti , illä julkaisus a käsi
tellään muidenkin kuin meikäläisten nk. jalojen 
lehtipuiden iemeniä. Mukana ovat seuraavat 
suvut: vaahterat, pähkinäpen aat, aarnet, tuo
met ja kirsikat, tammet, pihlaj at, lehmukset, 
jalavat, he o ka tanjat, valkopyöki t, pyökit ja 
j alopähkinät. Kustakin suvusta käydään läpi 

iementen keräys, puhdistu , kuivaus, varas
tointi , esikäsittely, idäty testi ja kylvö. Yksise
littei iä menettel ytapoja e i tästäkään kirjasesta 
löydy, muna niitä ei voida antaakaan. Kirjalli 
suustietojen mukaan on erilai i sa olosuhteissa 
päästy hyvään tulokseen käyttäen hyvinkin eri 
laisia menetelmiä. 

Joka ei tyydy kirjan antiin , voi katsoa asioita 
perusteelli emmin kirjallisuusluettelo sa mai
nitui ta julkaisui sta. Tätä kirja ta voi tilata 
osoi teella Metsäntutkimuslaito , Kirjasto, 
Unioninkatu 40 A, 00 170 Helsinki , puh. 09-
857 05 1, fax 09-{:)25 308. Samasta osoittee ta 
aa myös julkaisuluettelon ja hinnaston saata

vill a o le asta muu ta Metsäntutkimuslaitoksen 
viime vuo inaj ulkai emasta kirjalli suudesta. 

- Pentti Alanko 
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Tilaa seuran tuotteita 
Ohessa on luettelo Dendrologian Seuran myynnissä olevistajulkaisuista ja muista tuotteis
ta. Lähetä tilauksesi vaikkapa postikortilla Kirsi Koposelle, Jyrängöntie 2, 00550 Helsinki. 
Tuotteiden perässä lähetetään lasku, suuremmat tilaukset kuten kirjat toimitetaan postien
nakolla. Hintoihin sisältyy arvonlisävero, joka kirjoilla on 12 % ja muilla tuotteilla 22%. 

VUODEN PUU -JULISTEET: 
1979 kynäjalava, 1980 visakoivu, 1981 mänty (loppuunmyyty), 1982 vaahtera (loppuun
myyty), 1983 kuusi, 1984 metsäomenapuu, 1985 kataja, 1986 tammi, 1987 rauduskoivu, 
1988 saarni, 1989 suomenpihlaja, 1990 raita, 1991 tuomi, 1992 harmaaleppä, 1993 
marjakuusi, 1994 kotipihlaja, 1995 halava, 1996 haapa. 
• Yksittäinen juliste 20 mk/kpl + toimituskulut 20 mk 
• 5 julisteen sarja 90 mk + toimituskulut 30 mk 
• 10 julisteen sarja 180 mk + toimitu kulut 35 mk 

PUISTO-OPPAAT: 
• Meilahden puistoarboretum 15 rnk/kpl + toimituskulut 15 mk 
• Alppipuisto, Esplanadin puisto, Kaisaniemi, Kaivopuisto, Sibeliuksen- ja Topeliuksen

puisto 10 mk!k:pl + toimituskulut 10 mk 
• Oulun kaupungin keskustan puistot 25 mk/kpl + toirnitu kulut 15 mk 
• kaikki 7 puisto-apasta 60 mk/sarja + toimituskulut 25 mk 

PUBLICA TIONS OF THE FINNISH DENDROLOGICAL SOCIEfY: 
• Voi. 2. Tigerstedt, P.M.A. (toim.) 1986. Arboretum Mu tila, 28 ., engl. , 12 mk + 

toimituskulut 15 mk. 
• Voi 3. Karhu, N. 1986. Hei ingin poppelit. 130 s. 35 mk+ toirnitu kulut 15 mk. 
• Voi. 4. Niemelä, T. & Erkkilä, R. 1987. Helsingin pui to- ja metsäpuita tahottavat 

käävät. 58 s. 30 mk+ toimituskulut 15 mk. 
• Voi. 6. Hämet-Ahti, L., Palmen, A., Alanko, P. & Tiger tedt, P.M.A. 1992. Suomen 

puu- ja pensaskasvio, 2., uudistettu painos, nid. 373 . 230 mk Uäsenhinta 185 mk) + 
toimituskulut 40 mk (lähetetään postiennakolla). 

• Voi. 7. Karhu, N. 1995. Vihreät jättiläiset, Suomen paksuimmat puut. 221 s. 180 mk 
Uäsenhinta 140 mk)+ toimituskulut 40 mk (lähetetään po tiennakolla). 

RINT AMERKKJ: Dendrologian Seuranjäsenille tarkoitettu pron sinen rintamerkki 15 mk 
+ toimituskulut 10 mk. 

SORBIFOLIA: 
• Historiikki (Sorbifolia 3/1989) 20 mk 
• 1996 a 25 mk 
• 1992-1995 a 20 mk 
• 1991 a 19 mk 
• 1989-1990 a 15 mk 
• 1986-1988 a 12,so mk 
• 1980-1985 a 10 mk 
• Vanhempia lehtiä (v. 1970-1979) on saatavissa vaiokapiaina ( l mk/kopioitu A4- ivu). 
0 a Sorbifolian painoksista on loppuunmyyty, mutta myö nii tä aa valokopioita. 
Toimituskulut lehtien määrän mukaan. 

Suuremmi sa tilauksissa toimituskulut määräytyvät po tikulujen mukaan. 
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Hörtsänän arboretum 

Jari Johansson 

Johansson, J. 1996: Hörtsänän arboretum. (Arborerum Hönsänä in Orivesi, southern 
Fin land.)- Sorbifolia 27(3) : 123- 128. !SS 0359-3568 

Arborerum Hörtsänä is siruated in Orivesi , southern Finland, 40 km E from Tampere. 
The first plantings were made by its founder Hugo Hönsänä in 1909. Nowadays the 
planti ngs are badly neglected and in urgent need of refurbishing. According to an 
inventory made du ring summer 1995 91 different taxa oftrees were li sted. For instance 
Abiesfraseri, A. nephrolepis, Tsugadiversifolia, Acermono, Berula ermanii grow quite 
well in thearboretum.Abiesa/ba and Thujopsisdolabrara are represented only as badly 
damaged shrub- like specimens. A scheme for funher resti tution work in the arboretum 
has been made. The rich flora of shrubs and perennials in the arborerum was not 
included in the recent survey. The restitution work in arboretum is planned to startin 
summer 1997. 

Jari Johansson, Musfilamie 27, 47200 Elimäki. 

Hörtsänän arboretum lienee tuttu useim
mi lle lukijoille, sillä sitä käsitteleviä kir
joituksia on silloin tällö in ju lkaistu Sorbi
fo liassaja mu uallakin, mutta viime vuosi
en aikana kuitenkin vähemmässä määrin 
(Kolarovic 1974, Anon. 1989, Vaianne & 
Pieninkeroinen 1990). Sen· vuoksi on pai
kall aan kertoa lyhyesti Hörtsänän arbore
tumista ja sen historiasta. J(jrjoitus perus
tu u arboretumista tekemääni opinnäyte
työhön (Johansson 1996). Työssä on käy
tetty apuna arboretumista aikaisemmin 
tehtyjä selvityksiä (Pälä & Takala 1956, 
Sikiö 1973, Pamela 1980). Hörtsänä ijait-
ee Orivedeltä noin 5 km pohjoiseen, On

ni taipaleen kyläs ä. Sen peru ti maanvil
jelijä Hugo Hört änä vuonna 1909 haka
maana käytettyyn mäkeen (Jutikkala & 

ikander 1945). Loi tokauttaan pui sto eli 
1920- ja 1930-luvui ll a jolloin e oli uo
ittu ierailukohde (Linkola 1926, Laak
o irta 1928, 1933, Pipping 1931 , Anon. 

1935). Valitettava ti arboretumin hoitami
nen vaikeutui odan jälkeen huomattava -
ti. Hoidon turvaami ek i Hugo Hörtsänä 
laati määräaikai en (1 0 v) kun no api-

to opimuk en Helsingin yliopi ton kans-
a. Tilanne heikkeni kuitenki n ratkaise

vasti Hugo Hörtsänän kuoltua 1954. Til an 
uusi lla omistajilla sen paremmin ku in yli
opi tollakaan, ei erinäisistä syistä johtuen 
ollut resur seja arboretumin kunnossapi
toon. Hoito muuttui enemmän tai vähem
män sattuman araiseksi, ja niinpä arbore
tum vaipui hiljalleen kohti nykyistä rap
piotilaa. Metsäylioppilaat sekä Dendrolo
gian Seura ja sen Keski-Suomen kerho 
ovat ajoittain käyneet tekemässä välttä
mättömimpiä raivaustöitä (ks. esim. Luuk
kanen 1975). En iapu ei kuitenkaan ole 
riittänyt pitämään puistoa kunno sa. 

En i a keleet pui ton kunnostamisek i 
otettiin ke äll ä 1994, jolloin vierailin at
tumalta arboretumi sa, josta olin kuullut 
ainoa taan huhuja. Puiston rappio sai mi
nut miettimään mahdollisia toimenpiteitä 
en pela tami ek i. Mietteet olisivat ilmei
e ti jääneet ai noa taan mietteiksi, ellei 

MMT Lii a Saarenmaa olisi neuvonut ot
tamaan yhteyttä Pirkka-Hämeen metsä
lau taku nnanjohtajaan MH Kaarlo Ouniin. 
Ouni kiinnostui a ia ta, sill ä hän oli itse-
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0 : Abies alba 

0 
X 0 

0 
X 

+ : Abies amabilis 
0 : Abies balsamea 
L : A.balsamea x sibirica 
0 : Abies concolor 
/':; : Abies fraseri 

Kuva 1. Hörtsänän arboretumin polkuverkosto ja esimerkkinä kar
toituksesta suku Abies. Yhtenäinen viiva = polku. Katko iiva = 
kivipenger. Yhtenäinen viiva+ katkoviiva = kivireunuksinen polku. 
x = myllynkivi . 

f : Abies holophylla 
\l : Abies koreana 
<l> : Abies lasiocarpa 
• : Abies nephrolepis 
" : Abies sachalinensis 
Z : Abies sibirica Fig. 1. The paths in Arboretum Hörtsänä and the genus Abies a an 

example of the mapping. Solid Iine = path. Eroken Iine = stone' aiL 
Solid and broken Iine in parallel = path lined with stone edging. x = 
mill-stone. 

V : Abies veitchii 

kin tehnyt arboretumin kunnostamista 
koskevia suunnitelmia. Loppusyksystä pi
detyn palaverin tuloksena päätettiin laatia 
hoito- ja käyttösuunnitelma Hörtsänän ar
boretumin kunnostamiseksi. Suunnitelma 
olisi samalla opinnäytetyöni. Seuraava tal
vi kului tulevan kesän puulaj i-inventoin
nin suunnittelussa. Maastotyöt aJoitettiin 
toukokuussa 1995, ja hoito- ja käyttösuun
nite lma valmistui joulukuu sa 1995 (Jo
hansson 1996). 

In entoinnin tavoitteena oli e lvittää 
kaikki Hört änä ä ka a at ulkomai et ja 
kotimai et puulajit. Li äk i haluttiin aada 
sel ille kunkin puu k i!ön tarkka ijainti 
sekä laatia kartta arboretumin rakennel
mista ja polui ta (ku a 1). Pui ta tehtiin 
myö mittauk ia niiden opeutumi en e l
vittämi ek i. Tutkimu ta arten pui to 
jaettiin aarin (10 x 10m2

) ruutuihin joita 
kertyi yhteen ä 276 kpl. Ruudu kon avu lla 
pystyttiin puut ijoittamaan oikei iin koh-
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Kuva 2. Arborerumin erikoisuuksiin kuuluvat tai
dokkaat kivirakennelmat, kuten myllynkivet. -
Valokuvat Jari Johan son. 

Fig. 2. Stony constmctions (walls and mill-stone ) 
are a pecialiry of the arboretum.- Photographs 
Jari Johans on . 

tiin toisiinsa nähden. Jokai esta ruudu ta 
laadittiin myös peitepiinokset joiden 
avu ll a piirrettiin kartta. Puiston alueelta 
mitattiin yhteen ä 1193 puuta, jotka kaikki 
numeroitiin kunno tu toimenpiteiden e
kä tarki tu mittau ten helpottami ek i. In
ventoinnin jälkeen laadittiin ekä yleinen 
että ruutukohtainen hoito-ohje arboretu
mia varten. Hoito-ohjei a otettiin met än
hoitonäkökohtien lisäksi huomioon mai-
ematek ij ät ekä kivirakenneimien (kuva 

2) ja polkujen enti öinti. 
Mahdolli imman varman lajimääriryk-

en aarni eksi päätettiin tur autua a ian
tuntijoiden apuun. Vaitao an ka vei ta 
tunni ri Ff Aune Koponen , kuu en eri
koi muotojen tunni tuk e a oli apuna 
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Kuva 3. Syksyisiä lännenpihtoja Hörtsänässä. 

Fig. 3. Abies /asiocarpa in Arboretum Hörtsänä. 

Penni Alanko. Lehtikuu ten o alta turvau
duttiin fil. yo Tapio u ikiven asiantunte
muk een, illä hän on tekemäs ä lehtikuu-
i ta opinnäyteryötään. Ainoastaan var

mimmin tunni tetta ar yk ilöt määritettiin 
maa to a joko Kaarlo Ounin tai kirjoitta
jan toimesta. 

Hönsänä tä mitattiin yhteensä 9 1 puu
lajia, joi ta ta allisimpia kotimaisia havu
jalehtipuitaoli IO.Aikuperäi estä 103: ta 
ulkomai e ta ha upuulaji ta tai kuu en 
erikoi muodo ta on jäljellä 48. Lehtipui
den alkuperäi i tä määri tä ei ole tarkkaa 
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tietoa, sillä niitä ei ole inventoitu aikai
semmin . Nyt mitattiin 33 lajia, joihin sisäl
tyvät ulkomaiset ja jalot lehti puut, hedel
mäpuut sekä joitakin puumaisen kasvuta
van omaavia pensaita. Osasta mittaamatta 
jääneistä lajeista on niin ikään tehty lista, 
joka sisältää pääasiallisesti pensaita. Puu
lajit on lueteltu artikkelin lopussa. 

Paljon lajeja, varsinkin havupuita, on 
menetetty hoitamattomuuden sekä luon
nollisen poistuman seurauksena. Lajeja on 
kuitenkin suhteellisen runsaast' jälj e ll ä, ja 
joukossa on myös arvokkaita yksilöitä. 
Aikoinaan vahingossa kaadetun tuohituo
men (Prunus maackii) kannesta on verso
nut vesa, joka tuntui menestyvän hyvin . 
Tuohituomi oli jäädä huomaamatta, si ll ä 
se havaittiin vasta tarkistusmittausten yh
teydessä. Aikaisemmin epäilystä herättä
neestä virginianpihdasta (Abies fraseri) 
saatiin varmuus, sillä puussa oli runsaasti 
käpyjä, joiden avulla se pystyttiin tunnis
tamaan. Mäen laella kasvava, niin ikään 
keskustelua herättänyt kookas koivu mää
ritettiin loimaankoivuksi (Betula pendula 
f. crispa). Pälän ja Takalan kuolleeksi ju
listama hibatuija (Thujopsis dolabrata) on 
kokenut "henkiinheräämisen", tosin sen 
kasvu oli kituvaa. 

Hörtsänästä löyty i myös sell aisia lajeja, 
joiden viljelyalueen pohjoisrajaa ei ole 
kirjallisuudessa määritelty tai joiden suo
siteltu viljelyalue rajoittui ainoastaan vyö
hykkeelle I. Näin ollen tehdyn tutkimuk
sen myötä saatiin uutta tietoa lajien me
nestymisestä niiden esiintymisalueiden 
pohjoisrajoilla. Jo aikaisemmin mainitun 
virginianpihdan li säksi ohotanpihta (Ab ies 
nephrolepis), käärmekuusi (Picea abies f. 
virgata), engelmanninkuusi (Picea engel
mannii) ja kivikoivu (Betula ermanii) ovat 
meillä melko vähän viljeltyjä Suomen 
puu- ja pensaskasvian (Hämet-Ahti ym. 
1992) mukaan. Engelmanninkuusi kasvoi 
epäsuotuisal la paikalla, si llä sen kasvu oli 
selvästi kärs inyt. Muut mainituista lajeista 
tuntuivat sen sijaan menestyvän hyvin. Ai
noastaan menestymisvyöhykkeelle I suo
siteltuja lajeja löytyi useita : saksanpihta 
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(Abies alba), japaninhemlokki (Tsuga di
versifolia) ja idänvaahtera (Acer mono). 

äistä saksanpihta oli kärsinyt huomatta
van pahoja pakkasvaurioita, ja vain sen 
lumenalaiset osat oli vat hengissä. Muut 
edellä mainitut lajit menestyivät hyvin, ja 
esimerkiksi japaninhernlokki on pienestä 
koostaan huolimatta tuottanut yhden luon
taisen taimen . 

Työt arboretumin kunnostamiseksi on 
tarkoitus aloittaa kesällä 1997. Liikkeelle 
lähdetään talkoovoimin, mutta myöhem
mässä vaiheessa pyritään hankkimaan riit
tävä rahoitus puiston entisöimistä varten. 
Tosiasia on, ettei Hörtsänää pystytä nyky i
si ll ä resursseilla palauttamaan 1930-luvun 
loistoonsa, eikä se ole tarkoituskaan. Ta
voitteena oli si saada aikaan mahdollisim
man vähällä aivalla ylläpidettävä, mutta 
toimiva arboretum. Mikäli tilanne jostain 
syystä muuttuu tulevaisuudessa, voidaan 
tavoitteita harkita uudelleen. 

Paljon työtä on kuitenkin tehtävä, ennen 
kuin edes nykyisen suunnitelman mukai
seen tavoitteeseen päästään. Lisäksi rahoi
tuksen järjestäminen aattaa aiheuttaa es
teen projektin toteutumiselle. Toivotaan 
kuitenkin parasta, sillä Hörtsänän arbore
tum on liian arvokas kohde menetettäväk
si! 

Vierailua suunnitteleville on euraavas
sa ajo-Ikulkuohjeet (ku a 4) . Orivedeltä 
ajetaan kohti Mänttää noin 2,5-3 km, kun
nes vasemmalle erkanee hiekkatie, Onnis
taipaleentie, jonka viita a lukee Onnistai
pale ekä Onni taipaleen koulu. Hiekka
tietä kuljetaan noin 150-200 m, jonka jäl
keen käännytään ri teyk estä oikealle, 
Taipaleenmäki-nimi elle tielle. La keudu
taan mäki ala ja py ähdytään ennen joen 
ylittä ää iltaa. rboretum löytyy tu
losuunnasta kat ottuna asemmalle nou
sevalta mäeltä. Tieltä on matkaa, joen 
vartta euraillen, noin 300-400 m. Vierai
lijoille on yytä todeta että arboretum on 
erotettu ar inai e ta Ylä-Hört änän tila -
ta. äin ollen ei ole uotavaa kulkea pää
rakennuk en pihapiirin lä it e, aan ku-

aan 1 merkittyä reittiä pitkin. Ennen ie-
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Mänttä 

Onnistaipaleentie 

Kuva 4. Kulkuohje Hönsänän arboretumiin. 

Fig 4. The route to Arboretum Hön sänä. 

railua kannattai si ottaa yhteyttäjoko arbo
retumin omistajaan Juhani Hörtsänään (p. 
02-23 1 II 17) tai Kaarlo Ouniin (p. 03-
2503 111 ). 

Hörtsänän arboretumin puut ja pensaat 
Trees and shrubs in Arboretum 
Hörtsänä. 

Havupuut ja ·pensaat 1 Conifers 
(numero nimen perässä= kasvien lkm) 

Abies a/ba, sak anpihta 1 
A. amabilis, purppurapihta 3 
A. ba/samea, pal amipihta 14 
A. ba/samea x sibirica 24 
A. concolor, harmaapihta 12 
A.fraseri, virginianpi hta 1 
A. ho/ophylla, u surinpihta 1 
A. koreana, koreanpihta 1 
A.lasiocarpa, lännenpihta 14 (kuva 3) 
A. nephro/epis, ohotanpihta 2 
A. sacha/inensis, ahalininpihta 6 
A. sibirica, siperianpihta 26 
A. veitchii, japaninpihta 5 

Larix decidua subsp. decidua, 
euroopanlehtikuusi 3 

L. decidua x sibirica 10 
L. gmelinii s. lato, dahurianlehtikuusi 1 

127 

L. gme/inii var. gmelinii, dahurianlehtikuusi 5 
L. gmelinii var.japonica, kurilienlehtikuusi 7 
L. gme/inii var. olgensis, olgan lehtikuusi 1 
L. kaempferi,japaninlehtikuusi 4 
Picea abies ' Acrocona' 1 
P. abies ' Banyi ' 1 
P. abies 'Clanbrass iliana' 2 
P. abies 'Compacta' 1 
P. abies 'Cranston ii ' 1 
P. abies 'Cupressi na' 2 
P. abies 'Eremita' 2 
P. abies ' Merkii ' 2 
P. abies 'Mucronata' 2 
P. abies f. viminalis, riippakuusi 1 
P. abies f. virgata, käärmekuusi 1 
P. engelmannii, engelmanninkuusi 1 
P. g/auca, valkokuusi 2 
P. glehnii, glehninkuusi 2 
P. koraiensis, koreankuusi 1 
P. mariana, mustakuusi 2 
P. omorika, serbiankuusi 7 
P. omorika ' Pendula' 1 
P. rubens, punakuusi 2 
Pinus cembra, sembramänty 19 
P. peuce, makedonianmänty 6 
P. strobus, strobusmänty 1 
Pseudotsuga menziesii, douglaskuusi 10 
Taxus cuspidata,japaninmarjakuusi 10 
Thuja koraiensis, koreantuija 1 
T. occidentalis, kanadantuija 60 
T. p/icata , jättituija 1 
Thujopsis dolabrata , hibatuija 1 
Tsuga diversifo/ia, japaninhemlokk.i 2 

Lehtipuut 1 Deciduous trees 

Acer mono, idän aahtera 1 
A. negundo, aarn ivaahtera 1 
A. p/atanoides, metsävaahtera 34 
A. platanoides' chwed lerii' , verivaahtera 1 
A. spicawm, tähkä aahtera 1 
A. rataricum subsp. ginnala, 

mongolianvaahtera 1 
A. tataricum ubsp. tataricwn, rataarivaah tera 2 
Aescu/usoctandra, keltahevo kastanja 2 
Amelanchier spicata, isotuomipihlaja 5 
8etula ennanii, kivikoivu 2 
8. papyrifera, paperikoivu 3 
8 . pendula f. crispa, loimaankoivu 1 
Crataegus douglasii, mustamarjaorapihlaja 2 
C. grayana, aitaorapihlaja 1 
Fraxinus pennsyli'Onica, punasaami 12 
Juglans mandshurica, man~urianjalopähk.inä 1 
Malus domestica, tarhaomenapuu 5 
M. prunifolia, iperianomenapuu 1 
Malus p. 1 
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Populus ba/samifera 'Elongata', 
palsamipoppeli 8 

P. laurifolia, laakeripoppeli l 
Pnmus domestica, luumupuu 2 
P. maackii, tuohituomi 1 
Pterocarya rhoifolia, siipipähkinä 1 
Quercus robur, tammi 21 
Sa/ix 'Sibirica ', hopeapaju 3 
Syringa reticulata, likusterisyreeni 3 
Tilia cordata, metsälehmus 1 
T. p/atyphyl/os, isolehtilehmus 3 
T. x vulgaris, puistolehmus 2 
Tilia sp. 1 
Ulmus glabra, vuorijalava 3 
U. /aevis, kynäjalava 7 

Lehtipensaita 1 Deciduous shrubs 

Amelanchier spicata, isotuomipihlaja 
Cornus sp., kanukka 
Corylus ave/lana, pähkinäpensas 
Rosa sp., ruusu 
Sorbaria sp., pihlaja-angervo 
Spiraea sp., pensasangervo 
Syringa sp. , syreeni 
Viburnum opulus, koiranheisi 

Kirjanisuutta 

Anon. 1935: Tuhannen kukan puutarha. Oriveden 
Hönsänä- Kotipuutarhojen koekenllä.- Aamu
lehti 248:6-7. 

Anon. 1989: Oriveteläinen nähtävyys. Hörtsänän 
puut kiinnostavat yhä. - Oriveden Sanomat 
(49). 
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Syyskokous 
Dendrologian Seuran syyskokou pidetään maanantaina 25.11.1996 klo 18.00 alkaen 

SäätytaJolla (sali 3), Snellmaninkatu 9-11, Hei inki l7. 

Kokoukse a käsitellään ääntöjen yy kokouk elle määräämät asiat. 

Vuoden puu 1997 julki tetaan. 

Kokouk en jälkeen profe ori Timo Koponen e itelmöi aihee ta 
"Tutkimusmatka Kiinaan: Sichuanin puut ja pen aat". 

Tervetuloa! 
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Arnoldintuomipihlaja (Amelanchier x 
grandiflora) ja ballerinantuomipihlaja 
(A. 'Ballerina') Suomessa 

Pentti Alanko j a Leena Hämet-Ahti 

Alanko, P. & Hämet-Ahti , L. 1996: Amoldintuomipihlaja (Amelanchier x grandiflora) 
ja ballerinantuomipihlaja (A. ' Ballerina ') Suomessa. (Amelanchier x grandiflora and 
A. ' Ballerina' in Finland.)- Sorbifolia 27(3): 129-133. ISS 0359-3568 

Amelanchier x grandiflora and A. 'Ballerina' have been found growing as small 
tree- like specimens in Malmi Cemetery in Helsinki. Especially A. ' Balleri na' grafted 
on rowan (Sorbus aucuparia) grows well and fom1s mall, nicely-shaped trees . Both 
taxa have been received from nurseries in the etherlands as A. laevis. Also A. 
lamarckii, A. laevis and A. spicara are growing in the cemetery area. 

Pentti Alanko, Korsutie 34, 00370 Helsinki. 
Leena Hämet-Ahti, Kotitorpantie 2 E, 00690 Helsinki. 

Dendrologian Seuran puistokävelyllä 
Malmin hautausmaalla 20.5 .1992 nähtiin 
muutamia outoja tuomipihlajia. K.irj alli-
uuden ja myöhemmillä retki ll ä keräämi

emme näytte iden vertailu ovat osoittaneet 
mainittujen pensaiden mitä ilmei immin 
olevan amoldintuomipihlajaa (Amelanc
hier X grandiflora, Kuvat l ja 2) ja ball e
rinantuom ipihlajaa (Amelanchier Balleri
na' Ku vat 3 ja 4) jotka ovat aaneet 
suomenkieli et nimen ä va ta uude a vi l
jelyka ien nimi tö ä (Alanko & Räty 
1996). Ke äll ä 1996 Sari Hokkanen on 
kartoinanut hautau maan puu arti et ka -

it. Hautau maalla ka oi tä llöi n 54 amol
dintuomipihlajaa 14 balle rinantuomipih
lajaa (Ku a 5) ja 42 ru otuomipihlajaa (A. 
lamarckit}, joista lohkolla 14 on 4 kpl 
pihlajalle artettuina pikkupuina. Hau
tau maalla on myö i otuomipihlajaa A. 
spicata) ja irotuomipihlajaa (A. laevis). 

moldintuomipihlaja (Amelanchier x 
grandiflora Rehder) on irotuomipihlajan 
ja lajin . arborea (F. Michx) Femald 
ri te mä. e tunnetaan ekä itäi e ä Poh-

jois-Amerikassa luontaisena että Euroo
pa a ilje ly ä yntyneenä. Risteymä 
mui tuttaa uure ti irotuomipihlajaa, 
muna lehtilapa ja -ruoti ovat nuorina kar
vai ia, kukkaperät, var inkin alimmat 
o at lyhyempiä ja kukinto kapeamman 
kartiomainen kuin sirotuomipihlajalla 
(Rehder 1954 Clarke 1988). Myöhemmin 
ke äi Jä lehtiruodi n heikko karvai uus on 
h ä tuntomerkki. Myö epä äännölli en 
kasvutapan a vuok i amoldintuomipihlaja 
mui tuttaa irotuomipihlajaa. Amoldin
tuomipihlajat ei ät ole iihtyneet hautau -
maalla niin h in kuin ballerinantuomi
pihlajat ja moni a taimi a on havaitta-

i a uo ittain kui ia ok ia. 
Amelanchier x grandifloran on josku 

katsottu ole an ru otuomipihlajan toi in
tonimi (e im. Kru mann 1976). ama 
kak i eroa at kuitenkin el ä ti: rusotuo
mipihlajan lehtilapa on ta a lli e ti lyhyt-
uippuinen ja erholiu kat hedelmä ai

hee a p t jä, amoldintuomipihlajan leh
tilapa on pitkäsui ppuinen ja verholiuskat 
taakääntei iä kuten irotuomipihJajalla. 
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Kuva 1. Arno ldintuomipihlaja muis
tuttaa kasvutava ltaan sirotuomipihla
jaa, mutta on hillittykasvuisempi . Hel
sinki , Malmin Hautausmaa, lohko 25, 
1.6.1 994. - Valokuvat Pentti Alan
ko. 

Fig. 1. Amelanchier x grandijlora 
shows a similar growth habit to A. 
laevis but grows more slowly. - Pho
tographs Pentti Alanko. 

Kuva 2. Arnoldintuomipihlaj a muis
tuttaa kukidessaan sirotuomipihlaj aa, 
mutta lehdet ovat e lvästi karvaisia. 

Fig. 2. Amelanchier x grandijlora in 
bloom greatly resembles A. /aevis but 
the young leaves o f the former are 
distinctly hai ry. 

SORBIFOLIA 27(3) 1996 
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Kuva 3. Ballerinantuomipihlaja on 
kasvutavaltaan kauniin säännöllinen 
pikku puu, joka ansaitsisi tulla ylei
semmin käytetyksi viheralueilla. Hel
sinki, Malmin hautausmaa, lohko 57 
C, 27 .5. 1992. 

Fig. 3. Ame/anchier ' Ballerina' grows 
intoa well -shaped small tree. 

Kuva 4. Ballerinantuomipihlaja muis
tuttaa kukiltaan niin siro- kuin ruso
tuomipihlajaa, mutta kuki nnot ovat 
isompiaja runsaskukkaisempia. 

Fig. 4 . Amelanchier ' Ballerina' in full 
bloom resembles A. laevis and A. la
marckii but the former flowers even 
more profusely. 
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MALMIN HAUTAUSMAA 

IHUONEET 

sukupolvien 

• Amelanchierx grandiflora 

A Amelanchier 'Ballerina' 

Kuva 5. Amoldintuomipihlajaja ballerinantuomipihlaja Malmin hautau maalla. 

Fig. 5. Amelanchier x grandiflora and A. ·Ballerina· in Malmi Cemetery in Hei inki. 

/ 
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Amelanchier arborea j a sirotuomipihlaja 
ovat lähe istä sukua ja jotkut jopa pitävät 
niitä saman lajin rotuina: A. arborea var. 
arborea j a var. Laevis (Wiegand) Ahles 
(e im. Radford ym. 1978). A. arboreaa e i 
tiettävä ti vilje ll ä Suomessa. 

Arnoldintuomipihlajasta on vilje lyssä 
myös lajike, jonka avautumisva iheessa 
olevat nuput ovat punaisia. Siitä käytetään 
nimeä ' Purpurascens'. Tätä lajiketta e i o le 
meiltä vielä tavattu . 

Arnoldintuomipihlajaa saattaa oll a 
enemmänkin Suomessa: holl antil aiset tai
mitarhat ovat ti ettäväs ti levittäneet sitä si
rotuomipihlajana (e im . Clarke 1988) ja 
Malmin hautausmaan ohe ll a sitä on nähty 
Hei ingi sä muuall akin . Ainakin Malmin 
hautausmaan arnoldintuomipihlajat on 
saatu ta imimyyjien kautta Holl ani sta puu
maisina sirotuomipihlajina ja osa nii stä 
vartettuina kotipihl ajaan (Sorbus aucupa
ria). Arnoldintuomipihlaj at ovat Malmin 
hautau maa lla hyvin run askukintoi ia, 
mutta kasvultaan hillittyjä j a nii tä tull aan 
istuttamaan inne Ii ää (P. Reme , uull. ). 

Ball erinantuomipihlaja (Amelanchier 
' Ballerina') on pystyhkö pensas tai pieni 
puu, jonka lehtil apa on leveänsoikea, ly
hytkärkinenja ai van nuorenakin lähe kal
ju . Puhkeavat lehdet ovat he ikosti prons
sinru ke ita, yy lehdet puolestaan tum
man purppuranru keita. Kukintoj a on run
saa ti j a ne s ij ait evat tiheä sä. Verholius
kat ovat hedelmävaihees a taakäänte i iä. 

Tämä lajike on alkuperältään tuntema
ton : e tuli väärin nimettynä Englanni ta 
Hiilie rin taimisto ta Holl antiin Boo koo
pin koea emalle, jossa se valittiin ja ni
mettiin lajikkeek i (Laar 1980). Sitä pidet
tiin en in ru otuomipihlajalajikkeena 
(e im. Laar 1980) mutta e mui tu ttaa 
kaikilta ominaisuuk iltaan enemmän iro
tuomipihlajaa kuin ru otuomipihlajaa. 
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Clarken ( 1988) mie te tä en täytyy olla 
sirotuomipihlaj an j a jonkun tuntematto
mak i j ääneen tuomipihlaj alajin välinen 
ri teymä, joten on peru tellumpaa sijoittaa 
e Amelanchier-sukuun ilman lajimäärettä 

kuin pitää sitä rusotuomipihlajalajikkeena. 
Monet eurooppatai et taimitarhat levit

tävät ballerinantuomipihlajaa, ja sitä lie
nee Suomessa enemmänkin . 

Tuomipilli ajat ovat todell a vaikeasti 
määri tettäv iä, mutta näiden kahden meil
läkin ilmeise ti vilje lyssä olevan tuomi
pihlajan tunni taminen toi vottavasti hel
pottaa määri ty tä. Tuomipihlajat ovat hy
vin käyttökelpoi ia pensa ita ja pikkupuita 
niin pui stois a kuin puutarhoi ssakin run-
aan kukinnan j a hyvän talvenkestävyy

den taki a. Meill ä ei o le liikaa kauni skuk
kaisia puita, ja siksi sekä arnoldin- että 
ballerinantuomipihlaja ovat tervetu llu t li 
sä koristeka vivalikoimaamme. 

Kiitämme Sari Hokkasta, joka on antanut käyt
töömme ruomipihlajien kanat Malmin hautaus
maalta. 
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Australian hanksiat 

Soili Stenroos ja Jaakko Hyvönen 

Stenroos, S. & Hyvönen, J. 1996: Australian banksiat. (The Australian genus Banksia.) 
- Sorbifolia 27(3) : 134-136. ISS 0359-3568 

The genus Banksia of the Proteaceae comprise 72 species with only one species 
extending its ran 0 e outside Australia, i.e. up to ew Guinea. 57 species are endemic to 

southwestero Australia. A review of the morphology, di tribution, ecology and 
ornamental uses of selected species is given. 

Soili Srenroos, Ekologian ja sysremariikan lairos, PL 47, 00014 Helsingin yliopisro. 
Jaakko Hyvönen, Biologianlairos, 20014 Turun yliopisro. 

Pääasiassa eteläisellä pallonpuoliskolla 
esi intyvä proteakasvien heimo (Protea
ceae) tunnetaan monista kauniskukkaisis
ta pensaistaan ja puistaan. Heimoon kuu
luvat hanksiat (Banksia) eivät jää tässä 
suhteessa jälkeen sukulaisistaan, joista ko
ristekasveina tunnetuimpia lienevät prote
at (Protea), silkkipensas (Grevillea robus
ta; myös muut suvun laj it) ja sädekimput 
(Leucospermum). 

Banksioiden sukuun kuuluu 72 austra
lialaista laj ia, joista vain yksi, Banksia 
dentata, esiintyy myö Australian ulko
puolella Uudessa Guineassa. Banksioita 
kasvaa kaikissa Australian osavaltioissa, 
mutta Lounais-Australia on niiden varsi
nainen aarreaitta - banksialajeista kaik
kiaan 57 on siellä endeemisiä (Baglin & 
Mullin 1977, George 1981, Mabberley 
1990). Vanhimmat banksioiden iitepölyt 
tunnetaan paleoseenikeiTostumista; fossii
li sia lehtiä on löydetty suure ta o asta 
Australiaa. Useimmat fossiili sista takso
neista näyttävät kuitenkin eroavan nyky i-
in eläv istä lajeista. Bank ioiden arvellaan 

kehittyneen trooppisissa tai subtrooppisi -
sa oloissa tertiäärikauden Au traliassa ja 
levinneen laajalti ennen mantereen ke -
kiosien kuivumista (George 1981 ). 

Sukunimen ä bank iat o at saaneet Jo
seph Banksin mukaan joka keräsi ensim
mäiset kasvinäytteet Australian itäranni
ko lta Botany Bay ta Jame Cookin tutki
musmatkalla vuonna 1770. Banksia erici
folian anotaan olevan ensimmäinen Au t
ralian luonnonvarainen kasvi, jonka 
Banks kerä i kokoelmiin a (Baglin & 
Mull in 1977). 

Klas i en tak onomian periaatteiden 
mukaan Banksia- uku on jaettu kahteen 
alasukuun edelleen kolmeen ektioon j a 
12 sarjaan. Makromorfologiset tuntomer
kit, kuten lehdet kukinnot kukkien raken
ne ja hedelmistöt, ovat olleet luokittelun 
keskeisenä perustana (George 1981). 

Pensaita ja puita 

Bank iat o at kaikki puu arti iaja aihte
le at matali ta pen ai ta 25 m:n korkui iin 
puihin joi ta pak uimmat voi at olla hal
kai ijaltaan jopa 70 cm. Joidenkin hieti
koilla ka vavien bartk ioiden ver ot ovat 
kääpiöka ui ia ja kokonaan maanalai ia 
- ain lehdet ja kukinnot yltävät maan
pinnan läpuolelle. Eräät bank ialajei ta 
o at kulonke täviä puutun iden maavar-
ien a tai jopa 3 m pak un kuoren a an-
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siosta. Toiset lajit taas tuhoutuvat helpo ti 
kuloissa. 

Banksioiden lehdet ovat ainavihannat, 
usein nahkamaiset, ehyt- tai sahataitai et 
ja ne vaihtelevat pienistä ja lähes neulas
maisista (itäisen Australian Banksia erici
folia) jopa 30 cm:n mittai siin (länti sen 
Australian vihertäväkukkainen B. robur). 

Hennot kukat sijait evat spiraalina 
bank ioiden tihei ssä, pulloharjaa mui tut
tav issa tähkäkukinnois a (Kuva 1 ), joiden 
lapakko on paksu ja puutunut. Yhde sä 
kukinno sa voi olla jopa tuhat pientä kuk
kaa. Kukkien kehälehdet muodo tavat tor
ven. Emin vartalo on pitkä ja ohut ja tun
keutuu en immäisenä kukasta ulos muo
dostaen bank ioille luonteenomai en len
kin. Joillakin lajeilla emin vartalo suori s
tuu luotin vapautuessa, toisilla se jää 
koukkumaiseksi. Kukinnol ovat pystyjä, 
tavalli sesti 5-20 cm pitkiä, muttajoillakin 
lajeilla esim. Banksia ericifolia ja B. 
grandis ne ovat jopa 25-40 cm pitkiä. 
Väriltään kukinnot ovat eri ävyi iä keltai-
ia harmaita, vihertäviä, oransseja taj voi

makkaan punaisia. Kukinta-aika on u ein 
pitkä ja sijoittuu eri lajeilla eri vuodenai
koihin. Muutamat lajit, esim. itäisen Au t
ralian keltakukkai et B. integrifolia ja B. 
marginata, kukkivat vuoden ympäri (Bag
lin & Mullin 1977, Heywood 1985 , Cro
nin 1992). 

Banksian yk ittrunen hedelmä on sim
pukanmuotoinen puutunut tuppilo, jo sa 
on kak i lennin ii elli tä iementä. Tuppi
lot ovat kiinnittyneet kukinnon tuki- ja 
e ilehdi tä muodo tunee een puutunee-
een jo ku karvaiseen " rankaan" - he

delmi tö kokonai uude saan muistuttaa 
hieman uurta käpyä. Useimmilla lajeilla 
kukkien uureen lukumäärään nähden 
vain harva kukka kehittyy hedelmäa teel
le. Kyp yttyään u eiden bank ialajien tup
pilot py yvät kiinni kunne hedelmi tö 
jo tain yy tä rikkoutuu taj kun pen a pa
lojen aiheuttama kuumuu aa ne aukene
maan. Banksia irztegrifolia on tä tä poik
keu : en hedelmät aukea at heti kyp yt
tyään. Ilmiö liittyy tuppiloiden i ältämien 
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Kuva 1. Banksia serratan kukinta. - Valokuva 
Soili Stenroos, 1993 Royal ational Park, Austra
lia. 

Fig. 1. The inflore cence of Banksia serrara. -
Photograph Soili Stenroo , 1993 Royal ational 
Park. Au tralia. 

hartsien kerrualli een rakentee een. Bank-
ioiden tuppilo aukeaa kahtia, kuten im

pukka. B. serratan (' Old man banksia") 
kankeakarvai et hedelmi töt ovat lasten 
tarujen 'bank ia-ukkoja", jotka " nukku
vat" ilmäluomia mui tuttavat tuppilohe
delmät uljettuina uo ikausia (Baglin & 
Mullin 1977, Mabberley 1990). 

Wallum' ja muita kasvupaikkoja 

Kuten joidenkin akaa ioiden (' mulga ') ja 
eukalyptu ten ( mallee ) myö joidenkin 
bank ioiden nimiä käytetään kuvaamaan 
alueita, joilla ne kas a at valtalajeina. 
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Australian alkuasukkaiden 8anksia serra
tifolialle antamaa kansankieli tä nimeä 
'wallum ' on käytetty eteläi en Queenslan
din järvien ja hiekkadyynien muodosta
masta rannikkokaistaleesta, jolla laji 
muun muassa kasvaa (Baglin & Mullins 
1977). . 

Itärannikon hiekkadyyneillä viihtyviä 
lajeja on muitakin, mm. hopeanharmaa
kukkainen Banksia serrata, oranssikuk
kainen 8. ericifolia ja keltakukkainen 8 . 
integrifolia, joista viimeksi mainittu on 
pioneerilaji ja voi muodostaa pen astoja 
aivan vesirajan tuntumaan asti. Länsiran
nikon hiekkatasankojen lajeja ovat mm. 
kellanvihreäkukkainen 8. pilostylis, kelta
kukkainen B. media sekä purppuran
punakukkainen 8. coccinea, ns. ' Waratah
banksia' (waratah = Telopea speciosissi
ma, Proteaceae). Näillä a lueilla kasvaa 
myös kaksi varsin omalaatuista, lamoavaa 
banksialajia, B. repens ja 8. prostrata, 
joiden tiheäkarvaiset versot ja joskus jopa 
lehdet ovat kokonaan hautautuneet maa
han, ja kukinnot näyttävät siltä kuin kas
vaisivat suoraan hiekasta. 

Yli 15 m korkea puumainen Banksia 
grandis on lounaisten eukalyptusmetsien 
laji. Sen 40 cm pitkät vaaleankeltai et ku
kinnot ovat kuin uuria kynttilöitä oksilla . 

Myö soistuneilla alueilla on omat 
banksialajinsa, länsirannikolla 8anksia 
occidentalis ja itärannikolla 8. robur joka 
on pieni pensas, mutta jonka nahkamaiset 
lehdet ovat suvun suurimmat, jopa yli 30 
cm pitkät. 

Enimmät hanksioista kasvavat ranni
koiden tuntuma sa subtrooppi e a vyö
hykkee ä. 8anksia dentatan levinnei
yysalue ulottuu trooppi een vyöhykkee
een, Pohjoi -Au tralian läpi a ina uteen 

Quineaan saakka. Eteläi immät bank iat, 
8 . marginata, 8. serrata ja 8. integrifolia 
kasvavat Tasmania sa (Baglin & Mullin 
1977 Kirkpatrick & Backhou e 1989, 
. Cronin 1992). 
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Banksioiden käyttö 

Kaikki bank iat tuottavat run aa ti mettä, 
ja useita nii tä arvostetaan hunajakasvei
na. Vaikka hunaja e i ole välttämättä laa
dultaan ai an en iluokkaista, banksioiden 
mesi on tärkeää silloin, kun muita kukkia 
on vähän. Alkuasukaspaimentolaisilla oli 
tapana imeä mettä uoraan kuki ta tai 
huuhdella kukkia vede ä aadak een "hu
najajuomaa". 

Banksioiden puusta ei juuri saa sahata
varaa, ko ka puun laatu on epätasaista. 
Puuaines on kuitenkin kaunista, ja sitä on 
käytetty jonkin verran koriste-esineisiin. 
Kuoresta saatuja tanniineja on käytetty na
han parkit emi een. 

Varhaisten iirtolai ten aikaan 8anksia 
integrifolian huokoi i ta hedelmi töistä 
tehtiin kynttilöitä kyllä tämällä ne ihralla 
(Cribb & Cribb 1989 Mabberley 1990). 

ykyi in hanksiat o at tärkeitä koriste
kasveja. 1800-luvun alu ta lähtien ne ovat 
olleet suo ittuja myö Euroopan puutar
hoi a. Ainakin itäau tralialai ta lajia 
8anksia marginata ja Iän iau tralialaisia 
lajeja 8. occidentalis ja 8 . speciosa ka va
tetaan Brittein aarilla (Phillip & Rix 
1989, ei on 1989). 
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Kauri ( Agathis australis) 

SoiliStenroos ja Jaakko Hyvönen 

Stenroos, S. & Hyvönen, J. 1996: Kauri (Agathis australis).- Sorbifolia 27(3): 137-
142. ISS 0359-3568 

AgaThis ausTralis (Araucariaceae), the giant kauri tree from the onh lsland of New 
Zealand, is presented. Although the largest known kauris do not equal the Californian 
Sequoia in height, measured by the volume the kauri can be said to be the largest tree 
in the world. After a period of extensive exploitation ofthi valuable timber tree during 
the last century and the beginning ofthis one, only small remnants ofthe formerly vast 
forests are left in the nonhern pans of onh 1 land. 

Soili STenroos, Ekologian ja sysTemaTiikan laiTos, PL 47, 00014 Helsingin yliopisTo. 
Jaakko Hyvönen, Tunm yliopisTon biologian laiTos, 20500 Turku. 

Huolimatta iitä, että on varustautunut nä
kemään maailman uurikokoisimpia puita, 
täysikokoinen uusi eelantilainen kauri on 
kenelle tahansa häkellyttäväja unohtuma
ton kokemus. Tämän päivän vaitai at kau
riyksilöt ovat metsien kuninkaita, jotka 
ovat o lleet puujättiläisiä jo James Cooldn 
matkojen aikaan 1700-luvu n lopulla ja jot
ka tulevat näkemään vielä monia sukupol-

ia meidän jälkeemme. 
Kauria (Agathis australis) tavataan vain 

ude sa-Seelannis a. ykyi in Agathis-
ukuun Ia ketaan kuuluvan kaikkiaan 13 

lajia Malesia a, Melane iassaja Au tral
aa ia a (Whitmore 1980). Yhde ä ny
kyi in vain eteläi e ll ä pallonpuoli kolla 
e iintyvien araukarioiden (Araucaria) e
kä ä kettäin Au traliasta löydetyn uuden 
puu u un Wollemia ("Wollemi pine") 
kan a ne muodostavat araukari aka ien 
heimon ( raucariaceae) . Jo hiilikauden 
loppupuole lta tunnetaan puufos iileja, joi
den rakenne muistuttaa liitukaudelta pe
räi in ole ia, arma ti tähän heimoon kuu
lu ia fo iileja. Hiilikautisten fos iilien 
kuuluminen araukariaka veihin on kuiten
kin epävarmaa ja vanhimmat fos iilit on-

kin kuvattu Araucarioxylon- ukuna, joka 
on aattanut kuulua nyttemmin jo suku
puuttoon kuolleeseen Cordaitales-lah
koon . Luulta a ti nykyi i tä havupui ta 
juuri kaurit muistuttavat ulkoise ti eniten 
näitä sukupuuttoon kuolleita havupuita. 
Cordaitale -lahkon puilla oli samankaltai-
et, josldn vieläkin kookkaammat, leveät 

ja i ot lehdet kuin kaurilla (Andrews 
1961 ). Araukarioihin kuuluvia fossiileja 
tunnetaan ekä eteläi eltä että pohjoiselta 
pallonpuoli kolta jo jurakaudelta, varhai-
immat varmuudella ukuun Agathis kuu

luvat fo iilit on löydetty eteläi en pallon
puoli kon liitukauti i ta kerro tumi ta 
(Stockey 1993). 

Kaurit o at maailman kuului impia pui
ta, o ittain vaitai an kokon a vuoksi, mut
ta myö ik i, että alle 200 vuodessa -
mitättömän lyhyenä aikana niiden pitkään 
kehity hi toriaan errattuna - kaurimet-
ät tuhottiin lähe olemattomiin. 

Kan ankieli en nimen ä kauri sai jo 
1300-lu ulla. jolloin maorit a uttivat Uu
den- eelannin. imi Agathis on kreikkaa 
ja tarkoittaa lankakerää - tämä viittaa 
pallomai een emikäpyyn. Jo tuhan ia vuo-
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sia ennen ensimmäisten maorien saapu
mista alueelle kauri oli vetäytynyt, toden
näköisesti sille epäedullisen ilmaston 
vuoksi, Uuden-Seelannin Pohjoissaarelle. 
Fossiililöytöjen perusteella sen tiedetään 
kasvaneen muinoin myös Uuden Seelan
nin Eteläsaarella (Reed 1953). 

Maaperään hautautuneista fossiileista 
on päätelty, että jo ennen ihmisen saapu
mista laajoja kaurimetsiä on myös tuhou
tunut äkillisesti eri sy istä, monet nii stä 
tulivuorenpurkauksissa, salamien synnyt
tämissä metsäpaloissa, hirmumyrskyissä 
jne. On myös arveltu, että yli-ikäiset kau
rimetsät ovat saattaneet kuolla itsestään. 
Kauri näet palauttaa kiertoon hyvin vähän 
ravinteita, ja maaperä köyhtyy liikaa. 
Myöhemmin myös maorit sytyttivät suu
ria metsäalueita tuhonneita tulipaloja 
(Reed 1953). 

Jättiläispuu 

Täysikokoinen kauri on n. 45-50 m kor
kea. Varsinainen runko, joka on lieriömäi
nen (Kuva 1), on usein vain n. 10m kor
kea, ja lopun muodostaa suunnaton, pak
suhaarainen latvus (Kuva 2). Rungon hal
kaisija on tavallisesti kolmisen metriä, 
mutta kookkaimmilla yksilöillä se on vielä 
paljon suurempi . Lehdet ovat 1-1.5 cm 
leveitä ja 1.5-6 cm pitkiä. Kaurin runko on 
melko si leä, ja sitä kuvioi luonteenomaisi
na pyöreähköinä liuskoina hilseilevä kaar
na. Emikäpy on pyöreä, halkaisijaltaan n. 
6 cm (Whitmore 1980). 

Kauri ei siis ole huomattavan korkea, 
mutta lieriömäisen rungon kuutiotilavuus 
on kuitenkin varsin mittava. Suurin kauri , 
josta on säilynyt tietoja, on ollut hal
kaisijaltaan 8.5 metriä ja toiseksi suurin 7 
m. Suurin nykyään elävä kauri on Wai
pouan metsän 'Te Matua gahere' ("met
sän isä"). Sen rungon korkeus on 9.5 m, 
halkaisija on "vaatimattomat" 5.5 metriä 
ja rungon tilavuus yli 220 kuutiometriä . 
Pelkästään tilavuuden perusteella mitattu
na ' Omahuta ' on vielä kookkaampi , n. 280 
kuutiometriä (Reed 1953). ' Tane Mahuta 
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Kuva 1. Kaurin runko on sylinterimäinen ja kaar
na hilseilee. - aiokuva Soili Stenroo , 1993 
Coromandel Peninsula, Uu i Seelanti. 

Fig. 1. The kauri log i cylindrical and its bark 
tlakes off readily.- Photograph Soili Stenroos, 
1993 Coromandel Peninsula, ew Zealand. 

("met än herra' Ku a 3) on jätti läis
kaureista kuului in· en iäksi on arvioitu 
yli 1200 uotta en kokonaiskorkeu on n. 
50 metriä, rungon korkeus n. 17 metriä 
halkai ija 4.5 m ja tilavuu n. 270 kuu
tiometriä. 'Tane Mahutan' latvuk en peit
tävyy on n. 1 300 neliömetriä. 

Kaurimetsät ka a at köyhillä ohuilla, 
avisilla ja hiekkai illa rinnemailla. e 

ka va at u ein amanikäi ten puiden ryh
minä, kuin pilarit eikä niiden alla iihdy 
muita suuria puita. Alu ka villi uu on 
muutenkin niukkaa. Kaurimet i ä ka va
via puita ja pen aita e im. Dacrydium, 
Beilschmiedia ja Weinmannia, e iintyy 
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Kuva 2. Kaurin latvus on laaja ja oksat paksuja.
Valokuva Soili Stenroos, 1993 Cormandel Peni n
sula, Uusi Seelanti . 
Fig. 2. The crown of the kauri is wide, with thick 
branches. - Photograph Soili Stenroos, 1993 
Coromandel Peninsula, ew Zealand. 

yleisesti muillaldn kasvupaikoilla, mutta 
erityi sesti kaurimetsille luonteenomainen 
on ns. " kauriheinä", liljakasveihin kuulu
va Astelia trinervia. 

Maahan putoavat lehdet ja kaarnankap
paleet muodo tavat niukkaravinteista ka
riketta, jota ienet hitaa ti lahottavat. Ha
pan karikekerro kasvaa vähitellen jopa 
kolmen metrin pak ui eksi uurten puiden 
juurella. Kaurit myö köyhdyttävät maa
perää huomattavasti eivätkä kykene sen 
vuoksi uu iutumaan sulkeutunee a met-
äs ä. Vanhan kauri sukupolven kuolles a 

ja maaperän parantue sa muiden ka vien 
vaikutuk e ta uusi kauri sukupolvi voi 
aloittaa ka un (Daw on J 988). 

139 

Eurooppalaiset ja kauri 

Kapteeni James Cook sekä hänen retki
kuntantansa kasvitieteilijät Joseph Banks 
ja Daniel Solander olivat ensimmäiset eu
rooppalai set, jotka ovat nähneet kaurin 
tutkimusmatkallaan 1769. Omituista kyl
lä, heidän muistiinpanansa eivät sisäll ä 
asiasta mitään erityismainintaa, vaikka 
näyttäisi selvältä, että heidän on täytynyt 
nähdä näitä erikoislaatuisia metsiä (Reed 
1953). iinpä kunnia kaurimetsien saatta
misesta eurooppalaisten tietoisuuteen 
kuuluu ranskalai sille tutk..imusmatkaili
joille, jotka näkivät maorien yli 20 metriä 
pitkiä, sata mie tä kantavia, yhdestä puus
ta veistettyjä kanootteja vieraillessaan Uu
den-Seelannin rannikolla vuonna 1772. 
Pian tämän jälkeen , matkakertomuksen 
mukaan 29. päivänä toukokuuta samana 
vuonna, he kaatoivat ensimmäiset kaurin
sa korjatak een rikkoutuneen laivanmas
ton. Tehtävä to in päättyi onnettomasti, 
ko ka alunperin ystävälli smieli set maorit 
tappoi at tuntemattomasta syystä useita 
miehi tön jäseniä ja ajoivat loput pois. 
Joka tapaukse sa tätä matkaa pidetään Uu
den-Seelannin puutavaran kaupallisen 
hyödyntämi en "lähtölaukauksena" (Reed 
1953). 

J 800-luvun alkupuolella monet enem
män tai vähemmän onnekkaat retkikunnat 
purjehtivat uteen-Seelantiin puutavaran 
hakuun, mutta vasta vuonna 1820 kaurin 
todellinen arvo tunnettiin Euroopassa ja 
tätä ominai uuksi ltaan erinomaista puuta 
lähdettiin arta vasten hakemaan: kaksi 
täyttä lai ala tilli ta kaurin runkoja oli al
ku uden-Seelannin pohjoisten metsien 
laajamittai ille hakkuille, jotka jatkuivat 
k..iihty ällä nopeudella lähe meidän päi
viimme a ti. 

Tä mälli iä arvioita kaadetui ta kau
rei ta ei ole py tytty tekemään, mutta jo 
vuonna 1866 n. 46 000 metriä puutavaraa 
vietiin iikottain Aucklandiin pelkästään 
Coromandelin niemeltä -ja hakkuualu
eita ja vienti atamia oli lukui ia muitakin. 
Vuo ina 1885-1904 kauria hakattiin vuo-
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Kuva 3. 'Tane Mahuta', yk
si kaurijättiläisistä. - Va
lokuva Soili Stenroos, 1993 
Waipoua, Uusi Seelanti . 

Fig. 3. 'Tane Mahuta ' , one 
of the kauri giants. - Pho- _ 
tograph Soili Stenroos, 
1993 Waipoua, ew Zea
land. 

sittain arviolta 650 000 kuutiometriä. 
Vuosisadan vaihteessa noin kymmene o a 
kaurimetsistä oli enää jäljellä. Vuonna 
1904 tehdyn arvion mukaan meneillään 
olleella hakkuuvauhdilla viimei etkin 
kaurimetsät olisivat hävinneet kahdek a -
a vuodessa. 1940-luvulle mennessä hak

kuutoiminta vähen i jyrkästi metsien mu
kana ja sen ympärille muodostunut teolli
suus kuihtui. 

Ennen eurooppalaisten tuloa kaurimet
siä on arveltu olleen Uuden Seelannin 
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pohjoi aarella ähintään 1,2 miljoonaa 
hehtaaria. 1950-lu ulla hakkuiden lopet
tami en jälkeen niitä oli jäljellä enää n. 
140 000 hehtaaria muutamina kymmeninä 
erilli inä met äalueina (Reed 1953). 

Hyötypuu 

Vaikka kauri jääkin runkojen korkeudes a 
jälkeen Yhd altain Iän irannikon puna
puulle (Sequoia sempen irens). en pak-
uu ja kuutiotila uu o at omaa luok-
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kaan a (Kuva 4). Kaurin puuaine on en i
luokkai ta- jo parhaan ka vun a ohitta
neidenkin puiden laatu äilyy pitkään erin
omai ena. Monet laivanrakentajat o at pi
täneet kauria yhtenä maai lman parhaim
mi ta puumateriaalei ta ehkäjopa parem
pana kuin tiikki ja mahonki. Kaurin puu on 
uora yi tä, ok atonta helppoa työ tää ja 

äärimmäi en kimmoi aa. Sama ta puu ta 
aatavat ydänpuu, "punainen kauri", ja 

ulompi " aikainen kauri" ovat ominai
uuk iltaan erilai ia ja niitä käytettiin eri 
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Kuva 4. Kaurimuseossa. 
Valokuva Jaakko Hyvönen, 
1993 New Zealand. 

Fig. 4. ln a kauri museum. 
- Photograph Jaakko Hy
vönen, 1993 New Zealand. 

tarkoituk iin . Harvinai illa "mustalla" ja 
"pehmeällä" kaurilla tarkoitettiin todennä
köi e ti lajin muunnok ia- "mustaa kau
ria" anottiin kaikkein ke tävimmäksi . 

Maa ta kaivetut, atoja vuo ia sitten 
hautautuneet puut ovat olleet täysin käyt
tökelpoi ia amoin kymmeniksi vuosiksi 
metsään unohtuneiden, ka villisuuden 
peittämien runkojen ydänpuu . 

Maarit työ ti ät kaurin rungoista jopa 
30 metriä pitkiä otakanoottejaan. Eu
rooppalai et teki ät rungoi ta laivanmas-
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toja ja sittemmin purjelaivoja ja asumuk
sia siirtokuntiinsa. 1820-luvulla rakennet
tu kaksikerroksinen rakennus Kerikeri ä 
on Uuden-Seelannin vanhin eurooppalais
ten rakentama talo . Se on edelleen pystys
sä eikä osoita lahoamisen merkldäkään. 
Vuonna 1876 rakennettua Wellingtonissa 
sijaitsevaa hallitusrakennusta sanotaan 
maailman suurimmaksi puurakennuksek
si. Sen 152 huonetta ja 365:n ikkunan 
puitteet on valtaosiltaan tehty kauri sta. 

Varsinaisek i kaurin vääri~käytöksi 

voidaan lukea ne monet tarpeenomat koh
teet, joihin olisivat kelvanneet yleisem
mät, vähemmän arvokkaat puulaadut: 
esim. 1 800-luvun lopulla uuri määrä ha
katuista kaureista käytettiin teiden pääl
lystämiseen, aidanseipäiksi, ratapölkyiksi 
ja lukuisiin muihin tarkoituksiin . Myös 
ylenmääräinen vienti ympäri maailman 
verotti arvokkaita metsiä. Puista saatu kor
vaus Uudelle-Seelannille on ollut mene
tyksiin nähden olematon. Suurimman hä
vikin muodostivat kuitenkin tahallisesti tai 
tahattomasti sytytetyt metsäpalot jotka tu
hosivat laajoja alueita. Kaiken kaikkiaan 
on arvioitu, että suunnittelematlomien 
hakkuiden ja äärimmäisen tuhlauksen seu
rauksena vain alle puolet tuhotui ta kauri
metsistä päätyi lopulta hyötykäyttöön. 

Kaurin fossiilinen pihka on ollut halut
tua kauppatavaraa. Se on nykyisin yhtä 
harvinaista kuin kauri itsekin. Vaikka kau
ri pystyy nykyäänkin uusiutumaan, mui
naisten suunnattomien metsäalueiden jäl
keensä jättämät pihkakentät ovat loppuun 
kaivettu ja ja iäksi mennyttä. 

Ennen vaikoihoi ten tuloa maorit käyt
tivät kaurin fos iilista pihkaa pieni ä 
määrin valmi taak een siitä ka vojen tatu
oinnissa käytettyä inimu taa pigmenttiä. 
Tuoretta pihkaa pureskeltiin purukumin 
tapaan. En immäiset pihkanäytteet ietiin 
Lontoo een 1830-luvulla. Pihkan arvoa ei 
tuolloin vielä ymmärretty, ja mm. eräs 20 
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tonnin painoinen pihkalasti kumottiin 
"käyttökel ottomana" Thamesiin. Kun 
kaurin käyttökelpoi uu vemi an va lmi -
tuk e a havaittiin en haluttavuu nousi 
uure ti. uonna 1856 n. 1 440 tonnia pih

kaa kerättiin ientiin ja vuosisadan vaih
tee a aavutettiin iennin huippu: 10 000 
tonnia uodes a. Senjälkeen vienti taantui 
nopea ti - pihka aranto oli ehtymässä. 
Myö tuoretta pihkaa kerättiin . Vioitta
malla kaamaa kirveen avulla koko rungon 
mitalta pihkaa aatiin kerättyä suuria mää
ri ä lyhyes ä aja a. äin kuitenkin tuhot
tiin uuri määrä arvokkaita puita (Reed 
1953). 

Kauriko~epuuna 

Hyvin mene ty iä i tutettuja kaureja tava
taan Uudes a-Seelanni sa monin paikoi n 
nykyi en Ie inneisyy alueen eteläpuolel
la, jopa Stewartin aarella saakka (Reed 
1953). Ensimmäi et maininnat i tutetuista 
kaurei ta Brittein aarilla ovat jo uodelta 
1823. Kauri on kuitenkin iellä edelleen 
hyvin harvinai nen. Suurin k ilö oli vuon
na 1970 merei ellä Sci llyn aarella ehtinyt 
aavuttaa to in jo 20 metrin korkeuden 

(Mitchell 1975). 
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Haavan (Populus tremula) taksonomiaa 

Mikko Piirainen 

Piirainen, M. 1996: Haavan (Populus tremula) taksonomiaa (On the taxonomy of 
Populus tremula).- Sorbifolia 27(4): 147-154. ISS 0359-3568 

The genus Populus includes about 35 (or, according to some authors, up to 160) species. 
Aspen (Populus tremula), belongs to the tribe Populus, though it has sometimes been 
separated, with its closest relatives, as tribe Trepidae. Aspen is an Eurasian species with 
a wide di stribution. Themost up-to-date Finnish dendrologicaJ literature accepts fi ve 
forms and three culti vars of aspen in Finland. Also other form names have been used, 
especially in older literature. Themost common cultivar in Finland is 'Erecta', which 
is used especially along streets and by roadsides. 

Mikko Piirainen, Kasvimuseo, Luonnomieteellinen keskusmuseo, PL 7, 00014 Helsin
gin yliopisto. 

Haavan ja poppelien suku (Populus L.), 
pajut (Salix. L.) sekä pienet suvut Ch.osenia 

akai (neljä laj ia) ja Toisusu A. Kimura 
(kaksi lajia) muodostavat pajukasvien hei
mon (Salicaceae) sekä lahkon Salicales 
(Heywood 1993, Index Kewensis 1993). 
Käs itys pajuille läheisten sukujen Ch.ose
nia ja Toisusu asemasta ja laji luvusta ei 
liene aivan vakiintunut, mutta nykyään 
näitä pieniä suku ja ei tavallisesti hyväksy
tä, vaan ne sisällytetään Salix-sukuun . Esi
merkiksi Hutchinson (1969) ja Mabberley 
( 1993) eivät hyväksy kumpaakaan, Reh
der ( 1962) sekä Zomlefer ( 1994) puole -
taan vain yksilajisen suvun Chosenia. 
Myö kään haapojen ja poppelien ekä pa
jujen lajiluvu ta ei vallit e yk imielisyyt
tä. Salix.-sukuun kuu luu joka tapauk essa 
satoj a, ehkä jopa 500 (Hegi 198 1) lajia ja 
Populus- ukuun 35-40 (Rehder 1962, 
Krtis man 1977, Cronqui t 1988, Meike 
1989, Zomlefer 1994), Hegin (1981) mu
kaan kuitenkin jopa n. 160 lajia. Suuret 

aihtelut laj ilukujen arvioi a johtuvat 
paljolti iitä että etenkin pajujen, mutta 
myö haapojen ja poppelien lajiutuminen 

on edelleen hyvässä käynni ssä, eikä laj in
jojen vetäminen ole helppoa. Lisäksi laji
en väliset ri steymät ovat var in tavallisia. 

Pajukasveja on aiemmin pidetty melko 
primitiivisinä ja ne on sijoitettu kaksi sirk
kaissysteemin alkupäähän (es im. Engler 
1964). ykykäsityksen (esim. Hutchinson 
1969 Cronquist 1988, Heywood 1993, 
Zomlefer 1994) mukaan ne muodostavat 
kuitenkin melko kehittyneen ryhmän, jon
ka lähimmät sukulai set kuuluvat lahkon 
Violales (ylälahkoa DiJieniidae) pääasias
sa trooppiseen heimoon Flacourticaceae 
(Cronqui t 1988). 'Engleril äi en' käsityk
sen mukaan pajukasvit sijoitettiin useita 
toi illeen melko etäi iä pääos in tuulipö
lyttei iä heimoja isältäneeseen norkko
kas ien ryhmään Amentiferae. Varsinai-
illa norkkoka eilla tarkoitetaan kuiten

kin nykyi in melko kehittymättömänä pi 
dettyyn lälahkoon Hamamelidae kuulu
via norkkokukintoisia heimoja. Hutchin-
onin (1969) mukaan pajukasvien kehit

tynei yyttä o oitta ia piirteitä ovat kukki
en kaksikoti uu pitkälle erikoistuneet 
norkot, kehän tä dellinen surkastuminen, 
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heteiden niukkuus sekä kaksi- ja yhdisleh
tinen, Iaitaistukallinen emiö. Pajuja pide
tään poppeleita kehittyneempinä niukem
pien heteidensä (tav. 2-5) ja silmusuomu
jensa ( l) ekä pelkistyneemmän kasvuta
pansa vuoksi. Pajujen hyönteispölyttei
syys sen sijaan saattaa ollajoko alkuperäi
nen tai tuulipölytteisyyden kautta kehitty
nyt ominaisuus (Cronquist 1988). 

Populus-suku 

Haavat ja poppelit ovat lehtensä karistavia 
lehtipuita, joiden runko on useimmiten 
kaarnainen ja kasvu varsijatkoinen. Sil
musuomuja on useita ja ne ovat tahmeita. 
Ehyt- tai hammaslaitaiset, vuorottaiset 
lehdet ovat useimmiten leveitä ja pitkä
ruoti sia. Riippuvat, tuulipölyttei et nork
kokukinnot kehittyvät ennen lehtimistä. 
Norkkosuomut (kukkien tukilehdet) ovat 
tavallisesti liuskaisia tai hampaisia. Kukis
sa on maljamainen pohjuskehrä ja vähin
tään 4, usein kuitenkin joitain kymmeniä 
heteitä . Hedelmät ovat 2-4-liuskaisesti 
avautuvia kotia, jotka kypsyvät ennen leh
tien kasvamista täyteen kokoonsa. Pieniä, 
lenninhaivenellisia siemeniä on runsaasti. 
(Rehder 1969, Franco 1993). 

Populus-suvun lajeja kasvaa Euraasias
sa, Pohjois-Amerikassa ja Pohjois-Afri-

SORBIFOLIA 27(4) 1996 

kassa. Laj iluvut ovat uurimpia Itä-Aa-
iassa, Välimeren alueella sekä Pohjois

Amerikan itä- ja länsirannikon tuntumassa 
(Hegi 1981 ). Suku on jaettavi sa viiteen 
(Rehder 1962, Krii man 1977) tai kuu
teen (Hegi 198 1) sektioon. Ainoa Suomes
sa luontaisesti kasvava suvun laji , haapa 
(Populus tremula) kuuluu sektioon Popu
lus (Meike 1989, Franco 1993), jo ta on 
usein käytetty nimeä Leuce Duby (Rehder 
1962, Hylander 1966 Kriissman 1977). 
Sektion lajeille on ominaista ileä, vain 
vanhoi sa rungois a kaarnamainen kuori, 
karvaiset tai kaJjutja tahmeat ilmut, litte
ät tai liereähköt Iehtiruodit karvaiset tai 
kaljut lehdet ekä rip ilaitaiset, myöhään 
karisevat norkkosuomut (Rehder 1962, 
Franco 1993). Joku (es im. Hegi 198 1) 
haapa lähimpine ukulai ineen sijoi tetaan 
omaan sektioon a Trepidae. Euwopassa 

iljellään haavan Ii äk i sektion Trepidae 
lajeista amerikanhaapaa (P. tremuloides 
Mich.) ja japaniJai ta P. sieboldiita Miq. 
Ryhmään kuuluu Ii äk i Himalajalta ko
toi in oleva P. ciliata Wall. ( yn. P. rotun
difolia Griff.; Rehder 1962). 

Hegin (1981) mukaan haapa, amerikan
haapa ja P. sieboldii eroa at toisistaan 
seuraavasti: 

Lehden ryvellä selvät nysryt. Nuoret lehdet molemmin puolin, myöhemmin ain alapinnalta vaa
lea.n s.dkkikarvaisia, lopulta harmaan vanukkei ia tai lähe kaljuja, tasai en ahalaitaisia: ru.oti I i e~. 
reähko ......... ............. ........ ................ .......... ...... ..... ..... ................................................ ......... P. s1eboldu 

Lehden tyven nystyt tavallisesti puuttuvat. Lehdet kaljuja, epä äännölli en karkea- ja tylppäham-
paisia tai epäselvästi sahalai taisia; vanhempien oksien haarojen lehdet litteäruoti ia .. ...... .... ...... .. ... 2 

2 Lehtisi lmujen suomut n. 6-7 x 3-4 mm, suippoja; kukimo ilmujen uomut puikeita- pallomaisia. 
Vesalehdet lähes kolmiomaisia tai vinoneliömäisiä, sivuilta p öri tyneitä. ty eltä ta allise ti tylp
piä tai hieman herttamaisia ja epäsäännölli en karkeahampaisia. anhempien ok ien haarojen leh
det lähes pyöreitä, tyve ltä taval lisesti tylppiä tai hieman herttamai ia, epäsäännölli en karkeaham
paisia; ruoti 3-6(-8) cm, siinä vain harvoin nysryjä lehden ty eUä. orkot yli 10 cm ...... P. tremula 

2 Kaikki suomut suipon pallomaisia, n. 7-9 x 3 mm; kukinto ilmujen uomut hieman lyhyempiä. 
Ye alehdet lähes neliömäisiä, tyve ltä epä elvän kiilamaisia. anhempien oksien haarojen lehdet 
vinoneliömäisiä - soikei ta, ryveltä epäselvään rylppiä - kiilamai ia, epä elvään pienihampaisia; 
ruoti jopa 10 cm, siinä usein 2 ny tyä lehden ty ellä. Hedenorkot n. 7 cm, eminorkot n. 5 cm, lo-
pulta jopa 10 cm . ......... ....... .. ......... ..... ........................................................................... P. tremuloides 
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Piirrokset 
Marja 
Koistinen 

Populus tremula L., 
haapa eli metsähaapa 

Haapa on 5-20(-30) m korkea, runsaasti 
juurive oja muodostava puu, jonka run
gon kuori on vihertävä ja rungon tyviosaan 
kehittyvä kaarna harmaata. Sen latvu on 
pyöreähkö ja avara. Edellisvuoti et ok at 
ovat liereitä, kaljuja ja kiiltäviä. Silmut 
o at ru keita, suippoja, kalju ja kiiltäviä ja 
hieman tahmeita. Lehtilapa on noin litteän 
ruotin a pituinen 2-8 cm,jok eenkin pyö
reä pyöreä- tai lyhyeen uippokärkinen , 
nyhä- tai mutkalaitainen, taval li e ti kalju, 
alapinnalta sinertävä. Ve alehdet ovat 
kookkaampia (-15 cm) ja puikeita. He
denorkot o at 8-10 cm, eminorkot hedel
mä aiheessa 10-18 cm pitkiä, nork
ko uomut Iiu kai iaja rip ilaitai ia. Hetei
tä on 5- 12(-15). Kodat ovat kaljuja. 
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Haavan levinneisyys kattaa suurimman 
osan Euraasian boreaalisesta ja temperaat
tisesta vyöhykkestä. Hegin ( 1981 ) mu
kaan haapa kasvaa Euroopassa Islannista 
Pohjois-Venäjälle, etelään Pyreneiden 
niemimaan eteläosiin, Sisiliaan, Etelä
Balkarulle ja Kreikkaan sekä Kaukasuk
selle. Aasian puolella sen alueeseen kuu
luvat Vähä-Aasia sekä Pohjoi - Keski- ja 
Itä-Aasia aina Japaniin asti. Luoteis-Afri
kassa haapa ka vaa Algeriassa. 

Haavan luonnonvaraiset muodot 
Suomessa 

Suomen puu- ja pensaska viossa (Hämet
Ahti ym. 1992) luetellaan seuraavat haa
van luonnonvarai et muodot: 

f. tremula , metsähaapa 

Lehtilapa 3-5 cm kalju. irrumuoto, joka 
kattaa altaosan kaikista laji n yksilöistä. 
Yleinen koko Suomessa, vain varsinaisi lla 
tunturialueilla harvinainen tai puuttuva. 

f. tremula 



J 

150 

Kuva l. Lappeenrannan raippahaapa, 29.YI. 1993. 
-Valokuvat Pentti Alanko. 
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tainen, tavallisen diploidisen eli kaksin
kertaisen sijaan). Kallion & Mäkisen 
(1975) mukaan ainakin inarilaisen jätti
haavan ilmaraot ovat selvästi kookkaam
pia (keskimäärin 33,5 11m) kuin nimimuo
toon kuuluvilla yksilöillä (26,8 !lffi) ja ero 
on tilastollisesti erittäin merkitsevä. 
Johnsson (1940) on kuitenkin osoittanut 
ilmaraon pituuden ruotsalaisessa aineis
tossa riippuvan ensi sijassa lehden koosta 
eikä kromosomiluvusta, joten ilmaraon pi
tuutta ei voi käyttää jättihaavan määrittä
miseen herbaariomateriaalista. 

Fig. 1. Populus trernula f. flagelliformis in Lap
peenranta, SE Finland. - Photographs Pentti 
Alanko f. gigas 

f.jlagelliformis Karhu, raippahaapa 

5-17(-21) m, kapealatvuksinen (ei yhtä 
kapea kuin pylväshaapa, 'Erecta'), haarat 
pystyjä, 3-4,5 m pitkiä, harvassa, sivuhaa
rat lyhyitä, lehdet hieman tavallista isom
pia. Löydetty Lappeenrannasta (kuva 1 ), 
ei tiettävästi tunneta muualta (Hämet-Ahti 
& Karhu 1989). 

f. gigas NiJsson-Ehle, jättihaapa 

6-14 m, lehtilapa 1- 10 cm. Alanko & 
Räty (1996) käyttävät jätti haavasta laji
kenimeä 'Gigas'. Jättihaavan nimellä on 
kerätty jonkin verran näytteitä eri puolilta 
Suomea, mutta vain jokunen nii stä on o
lututkimuksin varmennettu (jättihaavan 
kromosomisto on triploidinen kolminker-

f. microphylla 

f. microphylla C. Hartm. 

5-10 m, lehtilapa 1-1 5 cm. Ku attu Ruot-
in VärrnJanni ta (Hartman 1870). Hämet

Ahdin m. (1992) mukaan ka aa meillä 
ainoa taan ar inai -Suome a har inai
sena. Hei ingin yliopi ton ka imu eon 
kokoelmi a <'::1 kuitenkin ar inai uo
malai ten nä neid n (3 paikkaa) Ii äk i 
tähän muotoon kuulu ia näytteitä myö 
Uudeltamaalta (2 paikkaa) ja Etelä-Hä
mee tä (1); myö Etelä-Savo ta on yk i f . 
microphyl/aa mui tutta a näyte jonka 
lehdet o at kuitenkin hieman kookkaam
pia kuin muodol_la yleen ä. 



SORBIFOLIA 27(4) 1996 151 

Kuva 2. Mattohaapa Tshuna-tundra lla Kuolassa, 400 metrin korkeudessa, 20.VII. I996. 

Fig . 2. Populus prremula f. sa/lensis in the Tshuna tundra in the Kola Peninsula. 

f. sallensis Hämet-Ahti , mattohaapa 

0, 1 m korkea, rento, varpumainen pensas, 
haarat l- 2 m pitkiä, pystyhaaraton; lehdet 
kuten päämuodolla. Kuvattu Sailasta, Vär
rion tutkimusaseman lähi töitä, kerätyn 
näytteen perusteella (Hämet-Ahti & Kar
hu 1989). Värriön kahdesta kook.kaasta 
klooniryhmästä koostuvan e iintymän li-
äk i mattohaapa on löydetty ainoa taan 

T huna-tundralta Kuolasta (kuva 2) Hel
ingin yliopi ton kasvitieteen laitok en 

opintoretkellä 1996 (T. Ahti ja P. Alanko 
uull. ). 

Suomessa viljellyt lajikkeet 

Hämet-Ahti ym. ( 1992) mainitsee euraa
at Suome a iljellyt haapalajikkeet 

' Erecta' pylväshaapa 

5- 17 m, kapeaJarvuk inen, py ty- ja niuk
kahaarainen. Löydetty Ruotsin Län i
Göötanmaalta, tunnettu jo ainakin vuode -

ta 1847 (Hylander 1966, Krii ssmann 
1977). Haavan erikoismuodoista yleisim
min vi ljelty Suomessa (Hämet-Ahti ym. 
1992), käytetään runsaasti esim. tienvarsi
i tutuk is aja kujannepuuna (ku va 3). 

'Pendula ', riippahaapa 

8-14 m latvu hyvin lyhyt, riippuvahaa
rai nen (ku a 5), norkot purppuran ävyisiä, 
varhain kehitty iä. Löydetty Englanni ta 
1787, tunnetaan ain viljeltynä (Hylander 
1966, Krii mann 1977). Suomessa harvi
nainen. Ei mainintaa Alangon & Rädyn 
( 1996) luettelo a. 

P ram.idalis ' kartiohaapa 

5-15 m, lat u pitkä (alkaa aivan puun 
ty eltä), kapean kartiomainen, haarat 
hoik.kia, lä ii toja (ku a 4). Tunnetaan 

ai n iljeltynä (Hylander 1966). Suomes
a harvinainen. 
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Kuva 3. Pylväshaapaa Kultarannassa, 21. VII. 
1994. 

Fig. 3. Populus rremula 'Erecta' in Kultaranta, 
Naantali , SW Finland. 

Muita muotoja ja lajikkeita 

Hylander (1966) luettelee Pohjoismaista 
neljä haapamuotoa, joita ei mainita Suo
men puu- ja pen askasvio sa (Hämet-Ahti 
ym. 1992). Haavasta tunnetaan näiden li
säk i u e i ta muitakin erikoismuotoja, jot
ka voivat kulkea kirjalli uudessa joko 
muoto- , lajike- ta i muunnosnimellä. Kaik
kien Iuetteleminen ei ku-itenkaan ole täs ä 
mahdolli ta lähinnä sik i, että muoto- ja 
laj ikenimien jäljittäminen kirjallisuudesta 
on var in työlästä. 

f. villosa (A. F. Lang) Wesm. 

Ok at toi selle vuodelleen as ti , amoin 
kuin nuoret lehdet ruote ineen tiheän ilk
kikarvaisia; karvoitus säi lyy lehden ala-
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Kuva 4 . Kaniohaapa Malmin hautausmaalla kesä
kuussa 1996. 

Fig. 4. Populus rremu/a ' Pyrarnidalis' in Helsi nki, 
S Finland. · 

pinnalla yläpintaa kauemmin. Muoro mai
nitaan Hiito en ( 1933) ja Hylanderin 
( 1966) ka iois a. Rehder ( 1962) Krii s
mann (1977) ja Hegi (1981) käyttävät ni
meä muunno ta olla . Hiito en ka io a 
( 1933) mainitaan m ö f. pubescen 
Br. , jonka lehdet o at py y ä ti harmahta
van iJiakarvai ia. Cajander ( 1901 1906) 
käyttää karvalehti i tä haa oi ta nimiä 

ar./f. sericea ja var./f. villosa, edell i tä 
nykyi in kä tetyn nimen f. villosa, jälk.im
mäi tä nimen f. pubescens merkityk e ä. 
Hämet-Ahti m. 1992) ei ät ole hy äk y
neet karvalehti iä haapoja erit i inä muo
toina tai muunnok ina aan ilmei e ti i-
äll nä ät ne lajin nimimuodon aihtelun 

pnnm. 
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f. jlahellata Hyl. 

Lehtilapa 2-3,5 cm pitkä, tyvi voimak
kaan kii lamainen, ehytla itainen, kärki ti
heähampainen, hampaat kaarevi a, ke ke
nään erikokoi ia. Kuvattu Ruot in Jämt
lanni ta (Hylander 1961 , 1966). Hei ingin 
yliopi ton ka vimuseolla on V. Kuj alan 
vuonna 1959 keräämä, tarkemmin ni
meämätön näyte Etelä-Savo ta, Val
keal a ta, joka näyttää selvästi kuuluvan 
tähän muotoon. 

f. paucidemara 

f .f/abellara f.freynii 

f. paucidentata Hyl. 
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Kuva 5. Riippahaapa 
Valkeala a, 13.X. l988. 

Fig. 5. Populus tremula 
' Pendula' in Valkeala, 
SE Finland. 

Lehtilavan ty i heiko ti kiilamainen , kärki 
suipohko laita hyvin harvaan hampainen , 
hampaat matalia, leveitä; hampaita joskus 
vai n kak i kummallakin laidall a, u ein ai
noa taan lehden tyvipuoli ko a. Tunne
taan yhde tä paika ta Ruots in Bohuslänis
tä ( il on 193 1, Hylander 1961 , 1966). 

f.jreynii Hervier 

Kaikki lehdet (myös ve alehdet) leveäh
kön oikeita - hie man kolmikulmaisia, 
kiilaty i iä, uipohkoja, pienihampaisia. 
Muoto on kuvattu Ke ki-Euroopasta, mut
ta tunnetaan myö muutamasta paikasta 
ainakin Ruotsi ta il on 193 1 Hylander 
1966; m ö Hegi 1981 , jo a nimell ä var. 

Jre nir). 

Krti mann ( 1977) main it ee edellä luetel
tujen muotojen Ii äk i Englannista puna
lehti en iljelylajikkeen ' Purpurea sekä 

ak asta nopeaka ui e n laj ikkeen Tapi
au (alkujaan kotoi in Itä-Preu i ta, nyt
temmin taimitarhaka vatuk e a Hollan
ni a) jonka uo ika vaimet voivat venyä 
kak imetri ik i. Rehderin ( 1962) ja Krti -
mannin ( 1977) Koi lli -Aa ia ta ja Kiina -
ta mainitsema ar. da idiana (Dode) 
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Schneid., jonka lehdet ovat piema, pyö
reä- , mutta otakärlåsiä ja vain matalaan j a 
harvaan harnmaslaitaisia, kuuluu jo laj in 
itäaasialaiseen, usein omilla lajinimillään
lån kulkevaan muotoryhmään. 
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* * * 
Haapa pallomaiseksi 
leikattuna 
Joskus aivan tavaltisialån puita, esim. koivua, 
harvemmin myö mäntyä ym., tapaa puutar
hoista leikattuna. Kuvas a olevan pallomaisek
si leikatun haavan tapasin orjassa Rogalandin 
Hjelmlandi sa 21.9.1996. Puu oti soman näköi
nen leikattuna ja nähtävästi jo iäkäsk:in uurtei
sesta rungo ta päätellen.- Pentti Alanko 
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Haavan mykorritsasienistä 

Mauri Korhonen 

Korhonen, M. 1996: Haavan mykorritsa ienistä (Mycorrhizal fungi of Populus 
tremula).- Sorbifolia 27(4): 155-158. ISS 0359-3568 

ln the cold climate and generally infenile soils under Finnish wood lands symbiosis 
between trees and mycorrhizal fungi is a common and essential feature. Common and 
rypical mycorrhizal partners of Populus rremula in Finland include Leccinwn auranri
acum, L. populinum, Tricholoma populinum, Corrinarius rrivialis and C. argwus var. 
argurus. Some of these fungi can have several host genera, some only one. 

Mauri Korhonen, Kasvimuseo (s ieniosasro), PL 47, 00014 Helsingin yliopisTo. 

Sienijuuri eli mykorritsa on mm. metsä
pui llamme hyvi n yleinen. Metsästä tuskin 
löytää puuta jolla ei olisi juurisientään. Ei 
ole metsää ilman sieniä. Sienijuuri on kiin
teä ja pysyvä uhde puun juurten ja sieni
rihmojen väli ll ä. Sienirihmat kasvavat 
juuren pintasolujen väliin, jolloin niillä on 
kiinteä yhtey isäntäpuuhunsa. Mykorrit
sasuhde syntyy usein jo puun taimivai
hee aja kestää koko puun eliniän. llrniö 
hyödyttää molempia o apuol ia: puu ja ie
ni vaihta at ravinteita, ieni aa puulta 
liukoisia sokereita ym . ja puu sieneltä mm. 
fosforia, typpeä, kaliumia ja kalsiumia. 
Mitä karumpi maaperä itä enemmän puu 
juuri iene tään hyötyy (Korhonen 1986). 
Ve italouden kannalta sienirihmasto on 
puulle erityi en arvoka : Ii äähän e juu
ri ton käytö ä ole an pinta-alan monitu
hatkertai ek i. Ha upuilla on mitattu jopa 
miljoonakertainen pinta-alan Ii äy sienet
tömään juuri toon errattuna! 

Monenlaisia uhteita 

Mykorritsa uhtee aan ienet ovat hyvin
kin alikoi ia. Monet ienilajit ka a at 

ain yhden puulajin kan a toi et parin 
kolmen puulajin ja jotkut harvat ienet 
jopa ekä havu- että lehtipuiden kan a. 

Tä sä yhteyde sä keskitymme joihinkin 
haavan kanssa mykorritsaa muodostaviin 
tavallisiin, kookkaisiin ja helposti nähtä
viin sieniin. Yleisiä ja runsaasti itiöerniä 
muodostavia haavan mykorritsasieniä 
ovat esim. haavanpunikkitatti (Leccinum 
aurantiacum) lehtopunikkitatti (L. popu
linum) haapa almuska (Tricholoma po
pulinum) porraslimaseitikki ( Cortinarius 
trivialis) ja juurto ei tikki (C. argutus). 

Metsäluonnos amme puiden ja sienten 
mykorrit a uhteiden tutkiminen on vaike
aa. Puhtaasti yhden puulajin metsiköt ovat 
tässä uureksi avuksi, samaten kuin muista 
pui ta riittävän etäällä ka vavat yksittäiset 
puut. Laboratorioka atuk issa emme voi 
okea ti luottaa aatuihin tuloksiin, koska

pa puut ja ienet aatta at koeoloi a käyt
täytyä toi in kuin apaa a luonne a. 
Mykorritsasienten rihma toa ilmei e tikin 
ka aa maaperä ä myö ilman yhteyttä 
i äntäpuuhun mutta illoin ienten itiö
ernien tuono ei yleen ä onni tu. On myö 
ehdolli ia mykorrit a ieniä eli lajeja, jotka 
o at m ö lahonajia ja tekevät itiöemiä 
ilman i äntäpuutaankin. 

Haa anpunikk:itatti (Kuva l ) on hyvä 
mallie imerkki haavan juurisienestä. Se 
on kooka ieni ,jonka keilanpunainen lak
ki ja korkea alkoineo jalka näkyvät haa-
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Kuva l. Haavanpunik:kitatti haapametsikössä Sauvon kirkolta 3 km Karunaan päin. - Valokuva 
4.IX. 1990 Mauri Korhonen 9807 (H). 

Fig. 1. Leccinum aurantiacum in Sauvo, SW Finland.- Photograph Mauri Korhonen 

Kuva 2. Lehtopunik:kitatti haavikossa. Vantaa, eromies. - aiokuva 6.IX. 1992 Mauri Korhonen 
11135 (H). 

Fig. 2. Leccinwnpopulinum in Vantaa, S Finland. 
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Kuva 3. Porraslima
eitik.k.i kuusi-pähki

nälehdossa vanho
jen haapojen lähel
lä. Lemland , ätö, 
Övergärd.- Valo
kuva 2.IX. l978 
Mauri Korhonen 
2526 (H). 

Fig. 3. Cortinarius 
trivialis in Lemland, 

Jand Islands. 

vikossa kaua . Tatti on hyvin yleinen ja 
löytyy lähe jokai esta haapametsiköstä, 
kuten myös yksittäisten haapojen seurasta. 
Sen levi nneisyys yltää etelärannikoltam
me aina Inarin Lappiin, joskin sitä kasvaa 
pohjoises a niukemmin. 

Lehtopunikkitatti (Kuva 2) on toinen , 
maan eteläosissa vuraten yleinen, haavik
kojen tyypi ll inen punaru kealakkinen 
kookas tattilaj i, joka eroaa edellisestä mm. 
iinä että sen jalka on nuoresta pitäen tum

man punaruskeasuomuinen (nuoren haa
vanpuni kkitati n jalka on valkoinen). Leh
topunikkitatti on tieteelle uusi laji , joka 
va ta hiljattain kuvattiin Suomesta (Kor
honen 1995a 1995b). Tämä haavan my
korritsalaji kasvaa jois akin tapauksissa 
myö lehmuk en (Tilia) juuri ienenä. 

Selityk enä tak onomi e ti vaikeaan 
lehmäotattien sukuun (Leccinum) on tar
joiltu ellai takin u komusta, että it e a i
a a ky ymyk e ä onkin vain yk i Lec
cinum-laji , joka kasvaa hieman eri nä
köi enä aina i äntäpuunsa mukaan. Edellä 
e itelty laji pari haavanpunikkitatti 1 lehto
punikkitatti otii itä käsity tä astaan että 
ienten näkö vaihteli i i äntäpuittain. Mai

nitut kak i e ivä ti eri lai ta lajia ka vavat 
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joskus jopa yhden ja saman haapapuuyksi
lön eri juuris a! Vielä kolmaskin Lec
cinum- uvun laji , ruskopunikkitatti (L. du
riusculum), lukeutuu haavan mykorrit-
asieniin. Meillä se on harvinainen ja ete

läinen, ain muutaman kerran löydetty, 
mutta kas aa muualla Euroopassa, paitsi 
haa an myös hopeapoppelin (Populus al
ba) kans a (Lannoy & E tades 1995). 

Haapavalmuska on ehdoton haavan 
mykorritsalaji joka ei tiettävästi kelpuuta 
isäntäpuuk een mitään muuta puu lajia. Se 
on hyvin yleinen ja runsaskin valmuska 
Etelä-Suomen haavikoissa (Ryman & 
Holmå en 1987). Tämä jauhonhajuinen 
punasä yi en ru kea ja pisamalakkinen 
kooka val mu ka kelpaa ruoka ieneksi
kin mutta tunni tamise a ei pidä erehtyä, 
ko kapa on muitakin ruskeitajauhonhajui-
ia houkuttelevan puhtaita valmuskoita 

joi ta muutama on jopa (1 ie änpuolei esti) 
myrk llinen 

Porraslimaseitikki (Kuva 3) on hyvin 
tyypillinen haavikkolaji . Se on haapojen 
lähett illä u ein hy inkin run a , jopa 
niin u ein että ' en voi melkein äänen 
peru teella tunni taa jo havina ta", kun 
haa an lehdet tuulenhenkäyk e tä kahi e-
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Kuva 4. Juurtosei-
ti kki haapametsikös
sä Sauvon kirkolta 
3 km Karunaan 
päin.- Valokuva 
4.IX. l990 Mauri 
Korhonen 9808 (H). 

Fig. 4. Cortinarius 
argutus in Sauvo, 
SWFinland. 

vat. Ruokasieneksi porraslimaseitikistä ei 
ole ja mykorritsasuhdekin haavan kanssa 
on vain ehdollinen: se. kun muodostaa my
korritsasuhteen myös raidan (Salix cap
rea) , ehkä muidenkin pajujen, koivun (Be
tula), pohjoisessa tunturikoivun ja eteläm
pänä myös pyökin (Fagus) ja tammen 
(Quercus) kanssa (Ryman & Holmåsen 
1987, Brandrud & H!'liland 1992). Näin 
monista isäntäpuista huolimatta sieni on 
kaikkialla jokseenkin samannäköinen mi
kä sekin osoittaa, ettei sienten ulkonäkö 
noin vain vaihtele isäntäpuun mukaan. 

Juurtoseitikki (Kuva 4) puolestaan on 
ehdoton haavan mykorritsalaji. Tämä sei
tikiksi kauttaaltaan hyvin vaalea, lähes 
valkoinen, jalan tyvipuolelta paksun pul
lea, mutta tyvestä ohuek i juurehtiva sieni 
on maan ete läosien rehevissä haavikoissa 
hyvin tyypillinen, joskaan ei runsas laji. 
Täsmällisemmin sanottuna tämä haavan 
mykorritsasieni on Cortinarius argutus 
var. argutus, koska tästä laj ista on myös 
toinen alalaji , C. argutus ubsp. fraudu
losus, kampuraseitikki, joka on havupui 
den juurisieni ja kalkinsuosija (Brandrud 
ym. 1989). 

Ede!Jä on esitelty vain muutama va
laiseva esimerkki helposti löydettävistä ja 
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helposti tunnettavista haavan mykorrit
sasienistä ja käsitelty lyhyesti metsäpui
den mykorritsaiJmiötä. Toivoakseni tämä 
kirjoitus auttaa lukijaa oivaltamaan kuinka 
hienovaraisia, monimutkai iaja arvaamat
tomia, sekä osapuoWle elintärkeitä ovat 
metsäpuittemme ja metsä ientemme yh
teisen elämisen ehdot. 
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Haavan epifyyttiset jäkälät 

Mikko Kuusinen 

Kuusinen, M. 1996: Haavan epifyyttiset jäkälät. (Epiphytic lichen tlora on Populus 
tremula.)- Sorbifolia 27(4): 159- 163. !SS 0359-3568 

The major features of the epiphytic Iieben tlora on Populus tremula in Finland are 
reviewed. Populus tremula ha Ie s acidic and more nutrient-rich bark than other forest 
trees, and therefore al o it epiphyte tlora is very distinct. Tree growing in yards, field 
margins etc. usually have quite a different pecie composition from tree in mature 
forest . Large, old Populus tree in old growth fore ts are the mo 1 important habitats 
for several threatened lichen species. 

Mikko Kuusinen, Ekologian ja systematiikan laitos, PL 47, 00014 Helsingin yliopisto. 

Haapa epifyyttien kasvualustana 

Haapa on epifyyttilajistonsa kannalta luo
kiteltavi a puulajiemme aateliin. Etenkin 
aarn iomet ien vanhat ikihaavat ovat todel
li ia epifyyttien Ua muunkin laji ton) mo
nimuotoisuuden keskuksia. Vaikka epi
fyyttien lajimäärät eivät met ähaavoilla 

älttämättä ole erityi en korkeita, niillä 
e iintyy runsaasti lajeja, jotka ovat har
vinai ia muilla puu lajeillamme (Kujala 
1926, Rä änen 1927, Ko kinen 1955, 
Kuu inen 1994, 1996). 

Haa an epifyyttilajiston erikoi uu joh
tuu en lehvästön ja kaarnan poikkeuk el
li i ta ominai uuk ista. Haavan latvus ja 
runko neutraloi tehokkaa ti ade eden 
happamuutta, niinpä haavan runkoa valu-

a a ade ede ä on hy in ähän ety
ioneita errattuna e im. kuu en, männyn 
tai koi un runko aluntaan (Starr & kon
maanaho 1995). Haavan kaarna on emäk-
i empi ja ravintei empi kuin muilla met
äpuillamme: kaarnan pH-ar o on haa al

la yleen ä yli 5, kun e im. männyllä ja 
kuu ella e on vain n. 3,5 ja koivulla n. 4 5 
(Kuu inen 1994, 1996). Haavalla e iintyy
kin monia jäkälä- ja ammallajeja, jotka 
o at tyypilli iä myö vanhoilla jalopuilla 
ja ra intei illa kallioilla. Vanhojen haapo-

jen paksuhko tyvikaama sitoo li säksi te
hokkaasti kosteutta, mikä edistää sammal
ten viihtymi tä näillä puilla. 

Haavat oidaan jakaa karkeasti kah
teen , epifyyttilaji toltaan toisi taan poik
kea aan ryhmään: pihojen, puistojen ja 
pellonreunojen n . kulttuurihaapoihin se
kä met ähaapoihin. Erot lajistossa ovat 
parhaiten elitettävis ä ka vupaikkojen 
eritai illa olo uhteilla: met ähaapojen 
ka vupaikat ovat ke kimäärin kosteampia 
ja uojai empia kuin kulttuurihaapojen 
kas upaikat. Pelloilta, orateiltä, navetois
ta ym. Ie iävä typpi lannoittaa kulttuuri
haapojen runkoja, met ähaapojen tyvirun
goilla typpeä on tarjolla hyvin niukasti 
(Starr & konmaanaho 1995). Metsähaa-

at oi at tulla hy in iäkkäik i, mittau te
ni peru teella aarniomet ien haa at voivat 
olla jopa 200 uoden ikäi iä ; pihojen ja 
pellonreunojen puut tu kin aavuttavat 
ko kaan näin korkeaa ikää. 

KuJ ttu urihaa at 

i an nuorilta ileärunkoi ilta ja no-
peaka ui ilta haa oilta epifyytit voi at 
täy in puuttua, mutta ar in pian yleensä 
alle k mmene ä uode a, ilme tyväten-
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simmäiset rupijäkälien harmahtavat seka
varret tyvirungoille. Säännöllisiä soikeita 
sekovarsilaikkuja muodostava silokehrä
jäkälä (Lecanora populicola) on tyypilli -

impiä nuorten, siteiden haavanrunkojen 
rupijäkälistä. Kellanoranssikotelomaljai 
set kultajäkälät (Caloplaca cerina, C. jla
vorubescens ja C. pyracea), haavankehrä
jäkälä (Lecanora allophana) ja haavan
nystyjäkälä (Lecidella euphorea) ovat 
muita hyvin yleisiä kulttuurihaapojen ru
pijäkäliä. Kirkkaan oranssinkeltainen haa
vankeltajäkälä (Xanthoria parietina, Ku a 
1) on haavan lehtijäkäli stä tutuin ja näky-

SORBIFOLIA 27(4) 1996 

Kuva 1. Kirkkaanoran -
inkeltainen haavankei

lajäkälä on haavan lehti
jäkäli tä turuin ja näk.)'
vin.- aiokuvat Mikko 
Kuu inen. 

Fig. Xanrhoria parierina 
with its bright yeUow
orange colour i the mo t 
howy among foliose li

chens on aspen. - Pho
tograph Mikko Kuusi
nen. 

Kuva 2. Yalkolaakajäkä
lä on haapojen yleisimpiä 
lehtijäkäliä. 

Fig. 2. Physcia ~ipo/ia is 
one of the most common 
folio e Lichens on aspen. 

in laji. Haa an ja jalopuiden runkojen 
Ii äk i tämä t pen uo ijalaji ka vaa ylei-
e ti mm. kalkkimuureilla ja lintujen i tu

maki illä. Harmaa eko arti et raidani o
karve (Pannelia sulcara), alkolaakajäkä
lä (Physcia aipolia, Ku a 2) tähtilaakajä
kälä (Ph scia stellaris) ja tummalaakajä
kälä (Phaeophyscia ciliara) o at lehtijäkä
li tä haa ankeltajäkälän ylei impiä eura
lai ia. 

ointen ka upaikkojen haa oilla oi 
ka aa run aa ti pen a jäkäliä etenkin 

alkohankajäkälää (Evernia prunasrri) ja 
ri aru tojäkälää (Ramalina farinacea). 
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Kuva 3. Haavanläiskäjäk:älän vaaleita sekovarsi
laikkuja metsähaavan rungolla. 

Fig. 3 The thalli of Phlyctis argena fonn large 
whitish patche on aspen runks in fore ts . 

Etelä-Suomen vanhoi lta haavailta voi 
myös löytää komean puistoripsijäk:älän 
(Anaptychia ciliaris). Tämä parhaimmil
laan monikymmensenttisiä laikkuja haa
pojen ja jalopuiden rungoille muodostava 
kapealiuskainen jäkälä on hyvin arka il
man aa teille ja iksi taantunut maas am
me. Ainakin Etelä-Hämee ä laji on kui
tenkin yhä paikoitellen run as haapojen 
rungoilla etenkin ranta- ja lehtometsä
puilla. 

Vanhat metsähaavat 

Epifyyttijäkälien lajimäärä (ke kimäärin 
12- 13) on elvästi alhai empi vanhojen 
metsähaapojen tyvirungoilla kuin muilla 
metsäpuillamme (Kuu inen 1996). Lajisto 
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Kuva 4. Raidankeuhkojäk:älä ja metsäkerrossam
mal haavan ryvellä. 

Fig. 4. Lobaria pulmonaria and Hylocomium 
splemiens on basal trunk of aspen. 

on vah asti rupijäk:älävaltainen ja lehtijä
kälät, esim. muilla metsäpuilla vallitseva 
sormipai ukarve (Hypogymnia physodes), 
ovat u ein niukkoja. Haavanläiskäjäk:älä 
(Phlyctis argena, Kuva 3) on metsäha'apo
jen yleisin, run ain ja näkyvin jäk:älälaji. 
Sen ohut aaleanharmaa rupimainen eko-

ar i voi parhaimmillaan verhota koko
naan tyvirunkoja - aivan kuin joku oli i 
käynyt utai emassa vaikoi ta maalia 
kaarnalle. Laji e iintyy ainakin niukkana 
lähes jokai elia Etelä- ja Ke ki-Suomen 

amuneella metsähaavalla. Tyviruskeinen 
(Mycobilimbia cameoalbida) ja haavan
ru keinen (M. epixanthoides) ovat muita 
haa alle ominai ia ylei iä rupijäk:äliä. 

Sinibakteerilli ten lehtijäk:älien run au 
on tyypilli tä anhoille metsähaavoille, 
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esim. raidankeuhkojäkälä (Lobaria pul
monaria, Kuva 4) j a munuaisjäkälät 
(Nephroma spp.) esiintyvät säännölli sesti 
vanhoissa luonnonmetsissä haapojen tyvi
rungoilla. Talousmetsien haavoiJta nämä 
pitkää vanhan metsän jatkumoa vaativat 
laji t yleensä puuttuvat (Kuusinen 1995). 
Karstanahkajäkälä (Peltigera praetextata , 
Kuva 5) ja huopanahkajäkälä (Peltigera 
canina) ovat tyypillisiä aivan haapojen ty
villä j a maapuilla, tummanpuhuva samet
tikesijäkälä (Leptogium saturninum) on 
puolestaan usein runsain rungon ke kivai
heilla. 

Metsähaapojen tyvirungoilla on sam
malia runsaammin kuin muilla puu lajeilla, 
keskimäärin noin kymmenen laj ia (Kuusi
nen 1996). Kamppisammal (Sanionia un
cinata), sirokorallisammal (Ptilidium pul
cherrimum), haapa uomu ammal ( Radula 
complanata), kujasammal (Pylaisia poly
antha) j a metsälieko an1mal (Rhyti
diadelphus triquetrus) ovat run aimpia la
jeja. Etenkin kamppisarnmalen laikut voi
vat kosteilla paikoilla yltää rungolla yli 
kymmenen metrin korkeuteen. 

Vanhojen metsähaapojen häviämi en 
myötä monet niille erikoistuneet jäkäläla
jit ovat taantuneet. Silmäl läpidettäväks i 
luokiteltu, tummasekovartinen haavan
hyytelöjäkälä (Collema subnigrescens) on 
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Kuva 5. Karstanahkajä
kälä on ylei nen haapo
jen ryviUä. 

Fig. 5. Pelrigera prae
rextata is common on 
the very base of aspen 
trunks. 

yhä paikoin melko tavallinen Pohjanmaan 
rannikon anhoissa haavikoi aja esiintyy 
harvinaisena myös muualla Etelä- ja Län
si-Suome a. Sen lähisukulai et pohjan
hyytelöjäkälä ( C. curtisporum) lännen
hyytelöjäkälä (C. nigrescens) ja täplähyy
telöjäkälä (C. fragrans) ovat erittäi n 
uhanalai ia ain yhdeltä tai muutamalta 
ka upaikalta Pohjoi -Suome ta tunnettu
ja harvinai uuk ia. aarantuneen lännen
munuai jäkälän ( ephroma laevigatum) 
run aimmat e iintymät o at äi lyneet Ete
lä- ja Ke ki-Suomen aarniometsä irpalei
den anhoilla haavoi lla; ilmälläpidettä
vän hentoke ijäkälän (Leptogium subtile) 
puole taan löytää lei immin uuren, 
u ein jo kuolleen haa an ty i arnmalten 
jouko ta. 

aikka u eimmat kulttuurihaapojen 
ylei immät lajit leen ä puuttu at met ä
haapojen ty irungoilta, puiden latvuk i a 
nämä lajit oi at olla ai an lei iä. E i
merkik i alko- ja tähtilaakajäkälä ekä 
kultajäkälät o at leen ä run aita puiden 
latvaok illa ja ainakin Etelä-Suome a 
myö haa ankeitajäkälä ka aa u ei n nii
den eura a. Olo uhteet anhojen met ä
puiden lat uk e a o at melko amankal
tai et kuin pihojen ja pellonreunojen nuo
rempien haapojen rungoilla: aJoa ja ra
vinteita on run aasti taJjolla ja kaarna on 
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melko nuorta, ohutta ja sileää. Vanhojen 
metsähaapojen latvusten monimuotoinen 
epifyyttilaj isto kaipaisi kuitenkin perus
teellista selvitystä, sillä latvaoksilla ja run
kojen yläosissa es iintynee myös joitakin 
vain näille kasvupaikoille erikoistuneita 
lajeja. Parhai ten latvusten lajistoon pääsee 
tutustumaan äs kettä in pudonne iden oksien 
ja kaatuneiden runkojen av ull a, va li tetta
vasti j änikset j a pikkunisäkkäät yleensä 
järsivät hyvin pian maukkaan kaarnan 
kaikkine epifyytte ineen suuhunsa. 

Pohjois-Suomen haavat 

Monet Etelä- ja Keski-Suomen haapojen 
ylei immi tä lajeista harvinaistuvat Poh
jois-Suomessa. Mm. haavanke ltajäkälä, 
keltakultajäkälä, useimmat laakajäkälät ja 
haavanJäi käjäkälä puuttuvat kokonaan 
Taka-Lapin haavoilta. Raidankeuhkojäkä
läkin kasvaa Pohjois-Suomessa ylei sem
min kallionseinämillä kuin lehtipuill a. 
Täysin jäkälättömiä eivät Lap in haavat
kaan toki ole, lehtijäkäli stä esimerkiksi 
valkolaakajäkälän kapealiuskainen , poh
joinen muoto (Physcia aipolia var. al
nophila) on yle inen niill ä. Äskettäin tie
teelle uutena lajina kuvattu ku ltajäkälälaj i 
(Calop laca ahtii, S~chting 1994) li enee 
Pohjo is-Suomen haapojen yleisimpiä ru
pijäkäliä. Haavanu umikka (Conot rema 
populorum) on pohjoi en haapojen erikoi
suuksia: tämä silmälläpidettäväksi luoki-
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teltu rupijäkälälaji on kerätty pari kertaa 
Utsjoelta sil eärunkoisilta haavoilta. 
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Suunniteltu ajankohta on 25.7.-3.8. Ajateltu matkareitti kulkee Tallinnan ja Tarton 
kautta Rii kaan, jonka ympäri tö ä ietetään muutama päi ä ja palataan itten Pärnun ja 

Saarenmaan kautta Tallinnaan. Suunnitelmi. a on m ö ierailu Ruhnun aarella, 
mikäli e ei no ta ku tannuk ia enemmän kuin jäsenet pitä ät uotavana. Reitin arrell a 
on tarkoitu py ähdellä anhoi a kartanopui toi a, arboretumei a, koeviljelmillä ja 

puutarhoi a. Tarkempi suunnitelma ja ku tannu arvio ekä ilmoittautumi ohjeet 
annetaan Sorbifolian seuraa a a numero a ( 111997). Matka ta kiinno tuneet voivat 

ottaa yhteyttä Aulikki Kauppilaan ja kertoa Ii äehdotuk ia ohjelmaan. 
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Suomen paksuimmat haavat 

Niilo Karhu 

Haapa (Populus tremula), Vuoden puu 
1996, kasvaa yleisenä koko Suomessa ki
vennäismama. Kasvupaikkaan nähden 
haavalla ei ole kummempia vaatimuksia, 
mutta soilta se puuttuu . Kaksikatinen haa
pa lisääntyy juurivesoista,joiden määrä on 
hyvällä maapohjalla erittäin runsas. Sie
mentaimet ovat harvinaisia. 

Oheisessa taulukossa mainitut puut ovat 
"Vihreät jättiläiset, Suomen paksuimmat 
puut" -kirjan mukaisessa järjestyksessä 

kuitenkin niin että loppupäähän on li sätty 
kolme puuta, joiden ympärysmittaa (rym.) 
ei ole tarkistettu (Pihlaja esi, Hyrynsalmi 
ja Haapajärvi). Tarkistamatta on myös vii
dennelle tilalle lisätty Kannonkosken haa
pa, joka on löytynyt Keski-Suomessa 

uonna 1995 järjestety sä Paksuin haapa 
-kilpailussa. Kilpailus a haluttiin tietää 
haavan ympärysmitta "noin 1,5 metrin el i 
rinnan korkeudelta'. 

SUOMEN PAKSUIMMAT HAAVAT (Pop11lus rrem11la) 

no. ymp. mitta cm korkeus haaroja haarojen kasvupaikka ja muut tiedot (130 cm kork.) m ympärys 

1. 535 16,5 2 ei mitattu Perho Humalajoki. Vehkalammen 
( 100 cm kork.) tila. Puu huonokuntoinen. 

2. 486 25 2 288 cm, Laukaa, Lankamaa, Seläntau 
(55 cm kork.) (75 cm kork.) 3 16cm (peru karta a Hänninen). 

3. 4 14 23,5 Asikkala, Vähä-Äiniö, Yrjöiän länti-
sen talon tienhaara. Runko vino. 

2 
Heinä e i. Papinniemi Uuden 

4. 414 17,5 (350 cm kork.) ei mitattu alamon illan Iän ipää. Lahon 
merkkejä. 

5. 407 ? Kannonko ki Kuoppamäen autio-
talon takana haapametsä. 

6. 394 15,5 2 ei mitattu Pol ijärvi. Horsmanaho, Haavikko, 
(200 cm kork.) vanhaa uinpaikka. 

7. 390 ? Pihlaja e i 

8. 365 ? Hyrynsalmi 

Suonenjoki Mu talanmäki. 
9. 358 19,5 Pykälämäki. pihapuu. Salaman 

koro latvasta tyveen. 

10. 35 1 ? Haapajärvi 

II. 344 24,5 Suonenjoki. Kumpumäki. Lehti-
mäki. talon lähellä metsässä. 

• 
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Inarin Nanabeljärven triploidi haapa 

Soile IGilunen 

Kiilunen, S. 1996: Inarin onabeljärven triploidi haapa (The triploid aspen ofthe Lake 
onabeljärvi area in Inari) . - Sorbifolia 27(4): 165- 17 1. ISS 0359-4568 

8 oth triploid and diploid trees of European aspen (Populus tremula) grow at Lake 
onabeljärvi in Inari, Finni sh Lapland. 28 triploid and 29 diploid trees were examined 

in order to ascertain the characteri stics by which triploid aspens can be identified. The 
size of leaves as well as the length of wood fibe r and vessel members are good 
indicators of polyploidy. The determination of the chromo ome number is, however, 
the most reliable way to identify a triploid aspen. Because most of the triploid trees at 
Lake onabeljärvi eem to be teri le and dying, the possibility of in vitro regeneration 
by micropropagation was examined . By changing the quanti ties and proportions of the 
growth hormone in the cul ture medium, the micropropagation of triploid a pen 
succeeded. Polyploidy eem to have a role in the evolution of orthem aspen 
populations. The gene i of the triploid aspen i not known, but some hypotheses are 
discussed here. 

Soi te Kiilunen, Tutkimuspalvelut, 20014 Turw1 yliopisto. 

Löytötarina 

Ke äiJ ä 1973 profes ori Paavo Kallio j a 
mu eonhoitaja Yrjö Mäkinen aelsivat 
Koilli s-Inarin erämaissa kartoittamas a 
alueen kasvillisuutta. Matkall aan he aa
pui vat onabeljärven kivikkoiselle poh
joisrannalle (Kuva 1 ), jonne Kallio j äi 
kahvinkeittoon Mäkisen lähti es ä tuntu
riin kasveja keräämään. Matkan ra ituk
si ta· väsyneenä ja tuulen tuudittamana 
profe sori Kallio aipui uneen rannan tun
tuma a. Tarinan mukaan nokoset loppui
vat lyhyeen: unta häirit i kummallinen ää
ni , eräänlainen kalina, joka koveni tuulen 
voimi tue a. Outo ääni näytti tulevan 
ympäröi ä tä haav ikosta. Tutkie aan 
puiden lehtiä tarkemmin, profe ori huo
ma i, että lehtilavat olivat hyvin pak uja ja 
uuri kokoi ia. Häirit evä kalina ynty i 

tuulen heilu telle a näitä jäykkiä lehtiä. 
Ko ka puut olivat Ii äk i j äreitä rakenteel
taan, herä i epäily , että ky ee ä oli iki n 
haa an triploidi muoto. Ta alli en diploi
din haa an (Populu tremula L.) kromo-

omiluku on kaksinkertainen, 2X = 38, 
kun taa triploidilla muodolla (P. tremula 
L. f. gigas ils on-Ehle) kromosomiluku 
on kolminkertainen eli 3X =57. Professori 
Kallio o ui oikeaan epäilyksis ään: "kor
villa' löydetyt haavat olivat triploideja 
(Kal lio & Mäki nen 1975). Myöhemmin 
uoritettu laaj ami ttainen kromosomiluku

määritys o oitti , että onabelj ärven ran
nal la ka vaa sekä diploideja että triploide
ja haapoja (Hömmö & V alanne 1987). 

Suomes a on muualtakin tavattu haavan 
triploidia muotoa (Hämet-Ahti ym. 1992). 
Vuonna 1942 T. Ok ala (1952) löysi haa-

ikon joka herätti huomjota puiden suu
ren koon j a i ojen lehtien an io ta. Puiden 
mahdoll inen triploidia jäi kuitenkin selvit
tämättä ko ka kromosomilukua ei määri
tetty. uonna 1946 profe ori Syl en kiin
nitti huomiota erää een ilppulan kunna -
a kas a aan uuri lehti een haapaan, joka 

m öhemmin o oittautu i tri ploidik i (Sar
a 1958). Käp Iän klooni k i ku tsuttu 

triploidi haapaklooni löydettiin uonna 
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Kuva 1. Näkymä Nonabeljärven pohjoispäästä. - Valoku at Soile Kiilunen. 

Fig. 1. A view from the northem end of the Lake onabeljärvi.- Photograph Soile Kiilunen. 

1948 (Sarva 1950). Nämä löydökset kä
sittävät joko yksittäisiä puita tai pieniä 
kasvustoja. Nanabeljärven es iintymä on 
kuitenkin suuri, jopa suurin maailmassa, 
sillä trip1oideja haapoja kasvaa noin neljän 
kilometrin pituisella alueella (Kuva 2). 

Myös Ruotsista on tavattu useita triploi
deja haapaklooneja (Johnsson 1940). ä
mä puut erottuivat tavallisista, diploideista 
haavoista suurempien ja tummemman vih
reiden lehtiensä sekä järeämmän raken
teensa peru teella. Triploideja haapoja on 
löydetty myös VirostajaLatviasta (Järve
kiiJg & Tamm 1970, Smilga & Jervekilga 
1978). 

Triploidin haavan ominaisuuksia 

Kasveilla kromosomiston kertautuminen 
johtaa solukoon kasvuun, mikä ei kuiten
kaan aina lisää kasvin tai yksittäisten ka -
vinosien kokoa, sillä polyploidiaan liittyy 
usein solujakojen vähentyminen. Kaikki 
triploidit haapakloonit on kuitenkin ha
vaittu puiden i on koon, tuuheamman lat-

vuk en tai i ojen pak ujen lehtien peru -
teella. 

Turun yliopi to a uo ina 1986-89 
uoritetulla tutk.imuk ella elvitettiin, oi

daanko onabeljärven triploidit haavat 
tunni taaja erottaa aman alueen diploi
dista muodo ta puiden ylei rakenteen tai 
solukko- ja oluta on orninai uuksien 
a ulla (KilJunen 1988 1989, 1991 ). Tutk.i
muk en kohteena oli onabeljärvellä 
vuonna 1985 kartoitettu 58 haapayk ilön 
e iintymä, joka kromo ornilukumäärity -
ten peru teella koo tui ekä diploidei ta 
että triploidei ta pui ta (Ku a 2, Hömmö 
& alanne 1987). onabeljärven triploi
dei ta haa oi ta oli jo tätä aikai emmin 
kerätty ok ia jotka artettiin Met äpuiden 
jalo tu äätiön Haapasten yrjän jalo tu -
a emalla h bridihaa an (Populus tremula 
x P. tremuloides) peru runkoihin . Hömmö 
ja alanne ( 1987) o at tutkineet artema
teriaalin ominai uuk ia ja erranneet niitä 
diploidiin haapaan. 

onabeljärvelle tehtiin uonna 1986 
kolme materiaalinkeruu- ja aJoku au -
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Kuva 2. Triploidienja diploidien haapayksilöiden ijainti onabeljärven ympärillä. Ympyrällä merkityt 
haavat ovat triploideja (28 puuta) , muut diploidej a (29 puuta). Puun no 9 kromo omiluku on tuntematon. 

Fig. 2. The growing ite ofthe individual triploid and diploid aspen trees around Lake onabeljärvi. The 
one marked with a circle are triploid (28 tree ), the others are diploid (29 tnee ). The chromosome 
number of tree no 9 i unknown . 

matkaa. Valokuvien avulla tutkittiin haa
pojen kuntoaja yleisiä piirteitä. oin puo
let triploidei ta haavoista oli kituka vuisia 
tai ai nakin huonokuntoi ia (Kuva 3). äi l
lä puilla runko oli ohut, mutkika ja kyh
myinen ja latvu oli harva. Hyväkuntoi-
emman näköi illä triploideilla puilla run

ko oli pitkä ja pak u, mutta yleensä mutki
ka , ja ok at olivat pak uja. Ainoastaan 
muutama puu erottui mui takauni ka vui-
uudellaan (Ku a 4). Kaikkien tutkittujen 

triploidien haapojen yhteinen ominai uu 
oli 90":n ok akulma. 0 alla pui ta ominai
suu oli erittäi n el ä o alla vähemmän 
eivä iten , että ain muutaman oksan kul

ma oli uora. Triploideja haapoja ei kui-

tenkaan oida pelkän ulkonäön perusteella 
tunnistaa sillä monilla diploideilla puilla 
oli amoja ominai uuk ia. 

onabeljärven triploidin haavan lehdet 
ja lehtiruodit olivat huomattavasti pak-

umpia kuin diploidilla. Solukoko ei näyt
tänyt eroa an paljonkaan triploidin ja di
ploidin älillä, joten triploidien lehtien 
pak uu elittyy olujakojen Ii ääntymi-
ellä. inoa taan lehtiruotien tuki- eli 
kJerenky mi olut oli at triploidilla mai

nitta asti uuremmat. Pak u kJerenkyy
mi olukko tekee lehtiruodi ta jäykän. 
Triploidien haapojen ilm.iinpistävimpänä 
ominai uutena on yleen ä pidetty niiden 
uurikokoi ia lehtiä (Sarvas 1958, Kallio 
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Kuva 3. Huonokuntoinen triploidi haapa (no 33 
kuvassa 2; kuvattu kesäkuussa 1986). Puun pituus 
on n. 9 m. 
Fig. 3. Astunted triploid aspen tree (no 33 in fig. 
2; photographed in June 1986). The height of the 
tree is ca. 9 m. 

& Mäkinen 1975). Voidaan ajatella, että 
lehtiruodin on oltava paksu ja jäykkä kan
nattaakseen triploidin haavan suurta leh
teä. 

Triploidien haapojen puusyyt ja putki
losolut olivat huomattavasti pitempiä kuin 
diploidien. Nämä mitat vaihtelivat kuiten
kin enemmän triploideilla kuin diploideil
Ia. Putkilosolujen leveyksissä ei ollut yhtä 
selviä eroja. Myös Hömmönja Valanteen 
(1987) mukaan Nanabeljärven triploidien 
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Ku a 4. Hy äkuntoinen triploidi haapa (no 50; 
kuvattu heinäkuu a 1986). Puun pituu on n. 13 
m. 

Fig. 4. A weU-growing triploid aspen tree (no 50; 
photographed in Jul 1986). The height of the tree 
is ca. 13m. 

artehaapojen puu yt oli at pitempiä 
kuin diploidin errokkihaa an. 

Jotta triploidi haapa oidaan erottaa 
diploidi ta on tarka te! ta a u ei ta ominai
uuk ia hde ä, kuten e im. lehtien puun 
olujen ja mahdolli ten iitepölyhiukka -
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ten kokoa. Kromosomiluvun määritys on 
kuitenkin ainoa varma tapa tunnistaa tri 
ploidi haapa. 

Lisääntyrniskyky heikko 

Kun aikaisemmin mainittuja onabeljär
ven triploideja haapavartteita siirrettiin 
toisell e kasvupaikaJle kevääJJä 1985, jou
duttiin niiden juuria katkomaan . Seuraa
vana keväänä aikaisemmin lähes kukki
mattomat puut kukkivat erittäin runsaasti 
(KiiJunen 1988). Puut kukki vat vielä seu
raavana vuonna, minkä jälkeen ne kuoli 
vat tai lakkasivat kukkimasta. Kaikki kuk
kineet haavat olivat hedepuita. onabel
järvell ä haapojen kukkiminen on erittäi n 
harvinaista, joten ei ole varmaa tietoa pui
den sukupuo lesta. Vuonna 1986 oli kui
tenkin yhdessä triploidissa haavassa (no 3) 
muutamia hedenorkkoja) joten voidaan 
olettaa, että kaikki Nanabeljärven haavat 
ovat hedepuita. 

Haavan kukkiminen on erittäin har
vinai ta Pohjois-Euroopan pohja iso issa. 
Zackri ssonin ( 1985) mukaan pohjoisen 
laaj at, teriilit haapakloonit eivät ole o
peutuneet nykyiseen ilmastoon, vaan ovat 
jäänteitä uotuisammil ta aikakausil ta. 
Tästä ovat es imerkkinä onabeljärven ka
rui s a olosuhteissa kasvavat kukkimatto
mat ja kuolevan näköiset haavat. Suvuton 
Ii ääntyminen juurivesojen avulla on haa
van tärkein lisääntymi keino. onabeljär
ven haavoilla oli kuitenkin vain niuka ti 
juuri e oja. Heikko luontai nen su uton li 
sääntyminen ja puiden kuoleminen vi ittai
sivat ka vu olukoiden ikääntymi een 
(Särkil ahti ym. 1988). uorentumi ta u
vulli en li sääntymi en kautta ei ole tapaJ1-
tunut. Vaikka onabeljärven haavat oli i
vat kukkineet, ei u ulli ta Ii ääntymi tä 
oli i voinut tapahtua ilman emipui ta . Hag
manin (I 985) mukaan haavat oivat kui 
tenkin tuottaa kaksineuvoi ia norkkoja 
mikä oli i jonkinlainen ' hätätie" muuttu
va a ympäri tö ä jo a normaaJi Ii ään
tyminen on mahdotonta (Zackri on 
1985). 
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Kuva 5. Tri ploidin haavan no 32 mikrolisätty 
taimi (kuvattu kesäkuussa 1989). Jana = 2 cm . 

Fig. 5. A micropropagated seedling of the triploid 
aspen no 32 (photograpbed in June 1989). Bar = 2 
cm. 

Mikrolisäyksen mahdollisuudet 

Koska onabeljärven triploidien haapojen 
luontainen li sääntymi kyky on heikko ja 
ainakin o a puista oli kuolemassa, tutkit
tii n mahdolli uutta li sätä haapoja keinote
koi e ti mikroli äyk en avulla. Lähtöma
teri aaJ ina käytettiin juurivesojen silmuista 
kuorittuja muutaman lehtiaiheen ympäröi
miä kas upi teitä . äitä ilmuja viljeltiin 
teriilei ä olosuhtei a ACM- eli Aspen 

Culture Medium -ravintoaJ ustalla (Ahuja 
1983). 

Diploidi n baa an mikroli äy ei tuotta
nut ongelmia, mutta triploid in kohdaJ ia 
a ia oli toinen. Kolminkertainen kromoso
miluku aikeuttaa olujen jakautumista j a 
amalla kas in uudi tumi ta . Alu tan ka -

vuhormonien pitoi uutta ja uhdetta vaih
telemaJia onni tuttiin kuitenkin keinote
koi e ti Ii äärnään triploidia haapaa (Ku va 
5; Kiilunen 199 1 ). 

Triploidian armi tami eksi tarki stet
tiin mikroli ä ksen lähtömateriaalina käy
tett jen juuri e ojen kromo omiluku 
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Kuva 6. Vasemmalla fT Elijsa Särki lahti ja oikealla FK Las e Iso-Iivari (molemmat työskentelevät 
Turun yliopistossa), joita keskellä oleva klljoinaja kiittää korvaamattornasta avusta täs ä klljoirukses a 
kuvatun työn loppuun saattamise sa. Syrjiliselle onabeljärvelle pääsee parhruten lentokoneella. Kuvattu 
heinäkuussa 1986. 
Fig. 6. Ph.D. ELiisa Särkilahti on the left and M.Sc. Lasse Iso-Iivari (both working at the Uruver ity of 
Turku) on the right, to whom the author (in the middle) is grateful for their invaluable help in completing 
the work descri bed in this paper. The remote Lake onabeljärvi i be t reached by plane. Photographed 
in July 1986. 

Hömmön j a Särkilahden ( 1986) kaksois
värjäysmenetelmän avulla. 

Mikrolisätyt haapataimet siirrettiin Tu
run yliopiston kasvitieteelliseen puutar
haan Ruissaloon kesäkuussa 1989, puoli 
vuotta viljelmien aloittamisesta. Saman 
vuoden elokuu a tai met olivat vielä elo -
sa, mutta eivät olleet kasvaneet. Kirjoitta
jan iirryttyä muihin tehtäviin ei mikro
lisättyjen haapojen kohtalosta ole tietoa. 

e ovat luultava ti kuolleet ensimmäisen 
talven aikana tai jääneet puutarhan muu
tostöiden jalkoihin. 

Ajatuksia triploidin haavan synnystä 

onabe ljärven triploidien haapojen ynty
hi toria ei ole tiedos a. Puiden laaja ka -
vuaJue antaa vi itteitä siitä, että ne oli ivat 

hy in anhoja alkuperältään (Hömmö & 
Valanne 1987). On ajate ltu , e ttä poly
ploidia on aikuttanut Pohjoi -Suomen 
haapojen e oluutioon iten, että e olisi 
mahdolli tanut paremman koloni aatioky-

yn pohjoi i a olo uhtei a (Särkilahti 
ym. 1988). Erään h potee in mukaan (Lö

e 1953) polyploideilla ka eilla oli i di
ploideja ka eja parempi ietokyky arkti
i a oloi a. onabeljärven triploidit haa

vat ei ät kuit nkaan enää näytä ole an 
opeutuneita mpäri töön ä. 

Triploidi haapa on aattanut yntyä nor
maalin haploidin eli kromo omilu ultaan 
puolinuneen ( 1 = 19) uku olun ja epä
normaalin diploidin uku olun 2X = 38) 
yhtymi en eurauk ena Sprague 1940 
Harder m. 1976). Diploideja uku oluja 
yntyy kuitenkin ain ani harvoin, illä 
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diploidin haavan ukusolujen kehittymi
nen on lähe poikkeuksetta säännöllinen 
(Johnsson 1940). Jokin ulkoinen tekijä 
saattaisi aiheuttaa häi ri öitä, joiden tulok
sena mahdolli sesti syntyisi diploideja su
kusoluja. Esim. metsäpalot ja räjäytystyöt 
ovat voineet ajheuttaa tällaisia häiröitä 
(Sprague 1940, Sarvas 1958). 

Mitä NonabeljärveUe kuuluu haavan 
vuonna 1996? 

Mitä onabeljärven haavoi ll e kuuluu nyt, 
kun kymmenen vuotta on kulunut vi imei
sestä materiaalinkeruumatkasta? Ovatko 
puut vielä hengissä tai edes pystys ä? Sa
tunnajset vaeltajat ja kalamiehet ovat ku
luneiden vuosien aikana käyneet Nonabel
järven rannoiJi a, mutta siell ä kasvavat 
haavat eivät enää ole olleet matkojen ai
heena. Paljon on näitä puita jo tutkittu, 
mutta paljon olisi vielä tutkittavaa, s illä 
kuten Veikko Huovinen kirjassaan Puu
kan an tarina niin vi isaasti sanoo: "Tie
teen edi styessä met än fysiologia, puun 
rakenne, e lämä ja kasvu elvitettäisiin yhä 
tarkemmjn ja yksityiskohtai emrnin . Kui
tenkin suuri puu metsän kumpareella tulisi 
ai na olemaan arvoitus, umpimielinen, sul
keutunut e lävä olento ... Mutta miten ihana 
olento!". 

Kiitokset 

Kiitän do enui Terho Vaiannella käsikirjoituksen lu
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Haavan hirvieläintuhoista 

Risto Heikkilä 

Heikkilä, R. 1996: Haavan hi rvieläi ntuhoista. (Damage by moose and deer in aspen 
stands.)-Sorbifolia 27(4): 172-174. ISS 0359-3568 

The proportion of aspen in the forests, reduced by forest management and high rnoose 
populations, is planned to be increased in future. Cervids favour young and advanced 
aspen stands aLike, which can be injured by brow ing or bark stripping. The chemicaJ 
properties of high-qualiry industriaJ wood evidently fail to deter brow ing animals. 
Natural regeneration from sprouts would be ad antageous for both aspen and hybrid 
aspen. In contrast to densely suckered stand , planted a pen stand are more likely to 
be damaged by moose and deer. One can e tabli h ucce fu lly productive aspen 
plantations mainly outside the range of cervid population . When aspen is to be planted 
on risky areas fencing is the most effective protective method ofpreventing long-term 
damage. 

Risto Heikkilä, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 01301 Vamaa. 

Metsänhoidossa pynttnn aikaisemmin 
poistamaan lehtipuut hyvinkin tarkkaan 
havupuiden taimia haittaavina. Varsinkin 
haapaa vähennettiin männyn versoruoste
taudin väli-isäntänä yle isesti. Hirvikanta 
nousi nopeasti 1970-Iuvulla ja toi oman 
lisänsä haapakasvustojen kulumiseen. Uu
dellamaalla ja Etelä-Hameessä 1970-lu
vun lopussa tehdyssä taimikkoinventoin
nissa haavantaimista 50 % o li hirvien kas
kemia (Löyttyniemi & Piisilä 1983). 
Vuonna 1989 tehdyssä inventoinnissa vas
taava osuus oli 40 % (Heikkilä 1993) hir
vikannan vähennyttyä 1980- luvulla. Vii
me aikoi na haapaa on alettu arvostaa en
tistä enemmän ja sen taloudellinen merkit
tävyyskin on pitkästä aikaa nousussa. 

Hirvet syövät mielellään etenkin haa
paa, pajuja ja pihlajaa, ja runsashirvisim
millä metsäalueilla nämä puut kuluvat 
usein nopeasti (Heikki lä & Härkönen 
1993). Hirvialue illa puiksi kehittyvissä 
haavoissa runkoviat ovat yleisiä. Toistu
vasti syöty haavan taimi tuottaa pitkään 
uusia versoja, jolloin haapakasvusta voi 
pysyä vuodesta toiseen ruokailupaikkana. 

Hirven onkin toivottu hoitavan liika
vesakoira pois ha upuiden tai mikoista. Jos 
eläimiä on riittävästi taimikonhoitoon, 
menetetään kuitenkin myös mänty ; kuusta 
hirvet ei ät kuitenkaan yleensä syö. Jotta 
haapa lisääntyisi luontaista tietä, tarvi taan 
säilyttä iä toimenpiteitä j a esaka usto
jen hy äk ymistä ekamet än osana. Haa
van ka attaminen ehjäronkoi eksi hyvä
Jaatoista raaka-ainetta tuottavaksi puuksi 
edellyttää hirv ituhoilta välttymi tä suh
teellisen pitkänä aikana. 

Tuhot ja niiden torjunta 

Etelä-Suome a kaikki hirvieläin laj it 
e iinty ät amalla alueella. Valkohän tä
peura uo ii haapaa talviravintonaan (An
der on & Koi i to 1980) ja ylei tymässä 
o le a met äkauri kin nap ii pieniä tai mia, 
kuten Ah enanmaal la on todettu . Hi rvet 
yö ät ekä haa an er oja että pehmeää, 

ra innepitoi ta kuorta (Ku at 1 ja 2) . Haa
pa on nopea ti ula ana energiankäytölle 
edulli ta ravintoa k llä ra va ara toja 
kerättäe ä ja ra innon k ipuoli tue a 
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talvella. Haavan taimjen ulavuuspro entti 
on korkea, joten hirvet voivat yödä ar in 
pak uj akin taimia. Sekä i tutetut että juu
ri ve oi ta yntyneet taimet kelpaavat hy
vin ravinnok i. 

Hirvet yövät ylei esti pieniä.kin haa
vantaimia. Taimikkokokeen avull a todet
tiin haa an juurive ojen välittämä ti hou
kutelleen hirvet laiduntamaan (Heikkilä & 
Härkönen 1996). e ruvat hehtaaria kohti 
noin 16 kg rav intoa pääa ia a haa an 
taimi ta. Samalla ne öivät !arvoja myö n. 
30 cm:n pitui i ta männyn i tutu taimi ta ; 
tä tä aiheutui tairrukolle aukkoi uutta. 
Pohjoi -Amerika a kulotuk en on todettu 
Ii ää än haapojen proteiinipitoi uu tta ja 
teke än nopea ti nou e at e at enti täkin 
mai tu ammik i ja paremmin ulavik i 
(Carl on ym. 1993). 

Hybridihaa an tuoreell a i tutu alal la 
Etelä-SuQ!Tle a heti en immru enä ke ä
nä käynyt hirviemä oineen ehti katkoa 
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Kuvat 1 a ja b. Vasemmalla hi rven katkaisema 
i rutu taimen latva. - Yllä jäniksen leikkaama 
haavamaimi . - Valokuvat Ri Lo Heikki lä. 

Figs. Ia and b. On the left an aspen sapling 
browsed by a moo e. - On the right a sapling 
damaged by a rabbit.- Photographs Risto Heik
kilä. 

pieni tä taJmi ta noin ne lj ä osan ennen
kuin uojau ehdittiin tehdä. Pohjois
Amerika a tehdyi ä kokeissa hirven on 
todettu uo i an hybridihaavan toi takan
talajia, Populus tremuloidesra, jonka se
kundaarirunepitoi uu on uurempi (Cam
pa 1990). Pienill ä valintaeroilla ei kuiten
kaan ole käytännön merkity tä tuhojen 
toljunnas a. Pyrittäe ä vähentämään 
puun mru tu uutta joudutaan myös hel
po ti ri tiriitaan muiden kemialli een 
koo tumuk een liittyvien tavoitteiden 
kan a (e im. fenolit) . 

Kun Ii ätään haapaa i tuttamalla on 
hirvituhon mahdolli uu otettava aina 
huomioon. H bridihaavan i tutu aloja pe
ru tettae a on kohteet alittava hirvialu
eiden ulkopuolelta. Ko ka hir ie lru met 
yö ät lehtipuita kautta uoden puiden 

tehokas uojau aatii paljon ku tannuk
ia. uojaputkilla turvataan vain puiden 

alkukehity . Kemialli ia karkorteita käyte-
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Kuva 2. Hirvi kuorii usein varttuneiden haapojen runkoja. 

Fig. 2. Bark tripping by moose in an advanced aspen tand. 

tään lähinnä nuoriin taimiin . Ko ka runko
vaurioita voi haava11a tulla koko kierto
ajan, pitäi i viljelykset aidata ekä hirvet 
että jänikset eristävä11ä verkolla. 

Vähiin käynyttä haapaa jätetään nykyi
sin rauhaan hakkuissa. Elävien puiden 
juurivesoista lähtee uusi sukupolvi , jos
kaan ei yhtä runsaana kuin kaadonjälkeen. 
Kun vanhat jättöhaavat jäävät vähitellen 
ulkeutuvan metsikön sisään, niiden tuon

tai e ti heikentye ä ynnyttämä ve a u
kupolvi joutuu valon puuttee een. Etenkin 
kuusimailla voitaisii n haapaa il mei e tili-
ätä tehokkaammin kaatamalla uunnitel

malli esti o a pui ta päätehakkui a. Haa
van ve akkoa voidaan kuu entaimikoi a 
ka vattaa ilman iitä johtuvia tuhoja kuu-
ella. On todennäköistä, että ar inkin e
a yntyisten haapakasvu tojen hy äk y

mi en myötä mahdollisuudet tämän puula
jin o uuden lisäämiseen ovat hir ialueilla
kin olema a. 
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Miksi haapaa on vihattu? 

Lalli Laine 

Lai ne, L. 1996: Miksi haapaa on vihattu? (Why is the aspen hated?) - Sorbifolia 
27(4):175-177.ISS 0359-3568 

The aspen is very common forest rree in Finland but it is found mostly only in small 
tands. Unti l now it has u ually been treated badly in forestry although the timber has 

many good properties, e.g. it is nowadays much esteemed for pulp production. 
However, aspen is shunned by foresters and forest owners because it is a secondary 
host for rust (Melampsora pinitorqua) which threatens young pine tand . Secondly, 
aspen stems are often badly decayed as deseases are rransmitted via stolons. The author 
recommend a research program 10 determine the best ways of culti vati ng aspen for 
industrial needs. 

Lalli Laine, Viherka/lionkuja 7 D 18, 02710 Espoo. 

Haapaa on kaikkialla Suomessa. Suureksi 
puuksi se kasvaa lehdoissa ja käenkaali
mustikkatyypin metsissä. Sitä esiintyy 
myös karuilla mailla. Haapa Ii ääntyy 
etenkin juurivesoi ta, joita voi muodostua 
run aa ti pitkiin , pinnalli siin juuriin. Ve
soista muodostuu hede- tai emipuiden ryh
mjä, koska haapa on kaksikotineo kasv i. 

Haapapuuta on perinteise ti hyödynnet
ty monin tavoin. Siitä on tehty mm. haapi
oita (veneitä), päreitä, paanuja, kokonai sia 
latoja ym. Se on myös hyvin soveliasta 
puuta esim. saunan lauteisiin. Metsäteolli
suu on käyttänyt haapaa etenkin tulitik
kupuuna ja selluloo an valmi tuk e sa. 

ei ta hyvistä ominaisuuk i taan huoli
matta haapaa myö "vihataan". 

Haapa levittää versoruostetta 
mäntytaimikoihin 

Haapa on männyn taimia vaurioitta an 
männynver oruo te ienen (Melampsora 
pinitorqua) toinen i äntäka vi: ruo te ieni 
vaatii männyn Ii äk i e lääk een ja Ii ään
tyäk een haapa e aikkoa. Se talvehtii 
maahan pudonnei a haavan !ehdi ä ja 
Ie iää alkuke äll ä mäntytaimikon ke ken-

kasvui iin kasvaimjin . Ke ällä ruoste siir
tyy männystä takaisin haavan vesaikon 
lehtiin , jotka tule at alapinoaltaan "ruos
teisiksi" . Loppukesällä lehtiin muodostuu 
pieniä mu tia laikkuja. ruden varassa on 
ienen taJ ehtiminen. , • .· 

Ruo te aiheuttaa nuoriin' männynkas
vaimjin mutkaj uutta. Osa tartunnan saa
nei ta ka aimi ta kuolee ja katkeaa, osa 
jää henkiin, mutta niihin voi tulla pysyviä 
vaurioita. ännyn taimet eivät kuole ver-
oruo teen uoksi, mutta niiden rungon 

hy ämuotoisuu ja laatu voivat heikentyä. 
Vaurioiden e iintyminen Ii ääntyy, jo 
tautia on kohtee a u eana vuotena peräk
krun. Männyn aaman tartunnan voimak
kuu riippuu olennai e ti kesäkuun puoli
välin atei uude ta: jo tuohon aikaan ei 
ada tai ataa ain ähän jäävät männyt 

ter eiksi . 
Teoria a er oruo teen torjunta on yk

inkertai ta: hä itetään haapa männyn tai
mikoi ta ja niiden lähettyvi ltä. Käytännö -
ä tämä on u ein työlä tä ja kalli ta. Tai

mikkoa peru tettae a tehty a ohakkuu ja 
iihen u ein liitty ä maanmuokkaus aihe

utta at mone ti tiheän haapavesaikon 
muodo tumi en. Jopa 40 metrin päähän 
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Kuva 1. Vähänkin isommat haavan rungot ovat yleensä isältä lahovikaisia. Kuvas a vanhaa metsää 
kaadettaessa aatua haapapuuta pinossa Omra envaaralla (Andro aya gora, Ivangora) Itä- Krujala a 
16. Vll.l996. -Valokuvat Pentti Alanko. 

Fig. 1. Older aspen stems are usually badly decayed. The picture how aspen log from old fore t in 
Russia, East Karelia, Androvaya gora, Ivangora.- Photograph Pentti Alanko. 

haavan rungosta ulottuviin pintajuuriin 
muodostuneistajäJkisiJmuista nousee suu
ri maara JUurivesoja. äi tä torjutaan tor
junta-ainekäsittelyin (Jukka 1988, Kurke
la 1994). Jos tmjunta ei ole tehokasta, jää 
osa silmuista ja vesoista henkiin ja koh
teessa on pian taas riittävästi haapaa yllä
pitämään taudin jatkumista. Voimakas 
tmjunta-ainekäsittely vaurioittaa helposti 
myös mäntyjä. Haapa oli i ehkä paremmin 
torjuttavi a, jo vesottumi uhkaa aiheut
tavat haavat kaadettaisiin tai kuivatettai
siin pystyyn jo 4--5 vuotta ennen muun 
puuston hakkuuta. 

Haavat ovat usein lahovikaisia 

Haapa on u ein lahovikainen. Sen puu
aines on kauttaaltaan hyvin vaa1eata, ta ai
sen kellanvalkoista. Lahottaja ieni värjää 

haavan sydänpuun kuitenkin u ein tum
maksi. Sydänpuu tulee myöhemmin peh
meäksi ja lopulta ontok i. Haapaa lahotta
vat monet ienet, etenkin kääväkkäi iin 
kuuluvat haa ankääpä (Phelfinus tremu
lae) ja lattakääpä (Ganoderma lipsiense) 
(Kurkela 1994). Lahoi uu on haitannut 
haa an käyttöä tulitikkupuuna. ähintään 
yhtä uuri haitta iitä on elluloo an val
mi tuk e a, ko ka !ahon puun väri ei ole
kaan haa alle tunnu omai en alkoinen. 
Lahoisuuden lei yyden yynä pidetään 
haa ikoiden e a yntyi yyttä, mikä hel
pottaa laho ienten Ie iärni tä puu ta toi-
een. Si mene tä kylvämällä kas atettuja 

baapoja pidetään täs ä uhtee a terveem
pinä. 

Pelätty lahottaja ieni juurikääpä (Hete
robasidion armosum) ei lahota haapaa. 
To in olen lö tänyt en pari kertaalahoi ta 
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Ku va 2. Kau latutja kuolleet haavat ovat tuttu näky 
hakkuuauke illa. Kaulaamisella pyritään estämään 
haavan ve ojen kasvu hakkuualuee lla. 

Fig. 2. Bark-ringed and died aspen stem are a 
common sight in Finnish fore t cleari ng . This i 
done to prevent the production of sucker . 
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haavankannoista ja kerran metrin mittai-
ilta haavan ve oilta. Haapa voi selvitä 

hengi ä e im. juurikäävän vaivaamassa 
männikö ä, jo a männyn Ii äksi mm. 
koi vut ja harrnaalepät kuolevat (Laine 
1976). 

Haapa on arvoton " roskapuu"? 

Haapaa ei juuri arvo teta . Se hävitetään 
'ro kapuuna" muualtakin kuin männyn
taimikeiden lähettyviltä. Haapaa koskeva 
tutkimus on ke kittynyt sen torjuntaan; 
muun]aj ia selvityk iä on vähän. Mi llä 
keinoin saataisiin kohtuukustannuksin ter
vettä haapaa teolli uu käyttöön? "Haapa
vihan tilalle tarv itaan hyvin valmisteltu 
tutkimu hanke kotimai en haavan hankin
nan ei ittämisek i. 

Kirjallisuutta 

Jukka. L. (toim. ) 1988: Metsänterveysopas. Metsätu
hot ja niiden torjunta. - 168 . Samerka Oy. 
Helsinki. 

Kurkela, T. 1994: Metsän taudi t. Metsäpatologian 
peru teet.- 320 . Otatieto Oy. Espoo. 

Laine, L. 1976: The occurrence of Heterobas idion 
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* * * 

Kutsu kevätkokoukseen 
Dendrologian Seura- Dendrologi ka Säll kapet ry:n ääntömääräinen 
ke ätkokou pidetään keskiviikkona 12.3.1996 klo 18.00 Hei ingi ä, 

Säätytalolla Snellmaninkatu 9-11. 

Kokouk e a kä itellään ääntöjen ke ätkokouk elle määräämät a iat. 

Kokouk en jälkeen profe ori Olavi Luukkanen ja MMM Gunilla Holmberg 
e itelmöi ät aihee ta "'Kokemuk ia Thaimaan puiden tutkimuk e ta". 

Ter etuloa! 
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Miksi haapa kiinnostaa metsäteollisuutta 

Jukka Ranua 

Ranua, J. 1996: Miksi haapa kiinnostaa met äteollisuuna. (Why i the Finnish forest 
industry interested in Aspen?)- Sorbifolia 27(4): 178-180. ISS 0359-3568 

Aspen (Populus tremu/a) has been found favourab1e in the manufacture of fine paper 
because ofits fibre properties. It can be very well pu1ped in chemical, chernimechanical 
and mechanical processes. Aspen fibres together with Iong fibre wiU give magazine 
paper ofbetter rigidity and opacity than other trees, and with less materia! . This benefits 
the printer by decreasing postal and transpon expendirure. Aspen can quite easily be 
micropropagated. Aspen clones with good fibre properties can be cu1tivated and 
regenerated for future paper fibre needs in a rotation time of 15-20 years. Thi i 
possible due to good annua1 growth of a pen hybrids and their vigorou regrowth from 
root suckers. This k.ind of rotation time in Finni h circumstances i relatively hon 
compared to 60-70 years for softwoods in Southern Finland. A pen is very competiti ve 
shon fibre raw materia! with respect to the efficiency and the economy of the whole 
chain from the forest to the final product. 

Jukka Ranua, Metsä-Serla Corporate R & D, PL 44, 08701 Virkkala. 

Vähemmästä enemmän 

Aikakausilehden lukija antaa arvoa luke
mansa lehden ryhdikkyydelle eli sille, että 
itä on helppo käsitellä ja lukea. Lehden 

paperin pitää olla läpinäkymätöntä niin , 
ettei sivun toiselle puolelle painettu teksti 
haittaa lukemisen nautintoa. Lukutuotteen 
valmistaja arvostaa sellaista painoalustaa, 
joka antaa tuotteelle ryhdin ja läpinäky
mättömyyden mahdollisimman vähällä eli 
pienellä neliömas alla. Tällöin hän säästää 
materiaali- , kuljetus- ja postitu kustan
nuksi sa. Painoal ustan toimittajakilpailu -
a mene tyy se, joka osaa tehdä nämä 

ominaisuudet vähemmistä raaka-ainei ta, 
vähemmällä energialla sekä yksinkertai
emmalla proses illa eli pienemmällä pää

omapanoksella ja luontoa säästäen. 

"Rikkaruohosta" jalopuuksi 

Haapa ka vaa hyvin koko Suomes a, sekä 
luonnonhaavat (kuva 1) että 50-luvulla ri -
teytetytja i tutetut hybridihaavat,joita ke-

hitettiin tulitikkuteolli uuden tarpe1snn. 
Tulitikkuteolli uuden hiljalleen kuoltua 
haavalla ei ollut teolli ta käyttöä. Haapaa 
on vihattu, ko ka sitä on ollut vaikea kit
keä met ä tä poi . Se on elinvoimainen ja 
juurive oi taan uudi tu a. Haapaa on pi
detty hyöd ttömänäjajopa männynka va
tukselle haitall.i ena. Tilanne on kuitenkin 
muuttunut: nyt on kitkemisen ijaan har
kitta a haa an iljel ä. 

Parhaimmat h bridihaa at 



SORBIFOLIA 27(4) 1996 

tiinik i (ku a 2). Met äliirto-Yhtymän 
euraavien vuo ien ta oitteena on noin 

miljoonan jalohaavan taimen tuottaminen 
vuo ittain opimu iljelyk iä varten. 

Painopinnan valmistamiseen tar itaan 
kuituja ja kuitutaloutta 

Painopinnan almi tami een tarvitaan e
kä pitkiä että lyhyitä kuituja. Pitkiä kuiruja 
on luonno a ha upui aja lyhyitä lehti
pui a. Kemiaili et keino- ja alkai upro-
e it irroirta at kuidut toi istaan kokonai-
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Kuva 1. Luonnonhaavik
koa Pernajan Koskenky
lässä.- Valokuva Jouni 
Mikola. 

Fig. 1. Aspen grows well 
in whole Finland. A natu
ral aspen tand in Per
naja, southern Finland. 

Photograph Jouni 
Mikola. 

Kuva 2. Hybridihaavan 
mikrolisättyjä taimia 
Metsänjalostus äätiön 
Haapastensyrjän jalos
ruskeskuksessa.- Valo
kuva Jaakko apola. 

Fig. 2. The Foundation of 
Forest Tree Breeding 
produce micropropa
gated planting materia! of 
hybrid aspen. - Photo
graph Jaakko apola. 

ina. Mekaani et ma anvalmi tu mene
telmät rikko at kuituja ja tekevät amalla 
hienoainetta paperin almistuk een. Me
kaani i a almi tu menetelmi ä ynty
neet kuidut o at pääa ia a lyhyitä ja ha-

upuu ta (kuu e ta) valmi tettae sa ne 
o at pääasia a katkenneita kuituja. 

Haapaa o ataan reolli e ti kuiduttaa ke
mialli e ti , kemimekaani e ti ekä mekaa
ni e ti. Haapa on kemialli e ti kuidutettu
na ominai uuk iltaan erratta i sa euka
lyptuk een tai koi uun, mutta illä on 
eräi ä tuottei a tekni iä ja taloudelli ia 
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LÄPINÄKYMÄ TIÖMYYS 

HAAPAlOOJ 

etuj a. Mekaanisesti valmistettu haapakui
luosuus tuo paperiin ryhtiä ja läpinäky
mättömyyttä mahdollistaen siten paino
pinnan keventämisen (kuva 3). 

Met ä-Serla on investoinut Kirkniemen 
tuotantolinjan valmistamaan Kiri-hieno
paperia, jolla on asiakasnäkökulmasta kat
sottuna edullinen ominaisuus: sama laatu 
vähemmistä aineksista. Linja on si ään
ajettu ja Kiri-tuotteen valmistus on alkanu t 
marraskuussa. Koko tuotantoketju kasva
tuk esta tuotteeksi on kuitutalouden hoi
toa usean osa-alueen osaamisen verkos
tossa. 

Metsäteollisuutemme tuoterakenne 
uo ii lyhyiden kuitujen käyttöä . Jalohaa

pakokonaisuus on Metsäliitto-Yhtymän 
tapa vastata tulevai uuteen ja kuitutalou -
ki lpailuun asiakasta hyödyttäen. 

Haavan tulevaisuus ja varautuminen 
kasvihuoneilmiöön 

Puun kiertoaika on Suome a varsin pitkä 
vaihdellen 60:sta yli sataan vuoteen. Haa
van nopeakasvui uuden takia kiertoaikaa 
on mahdollista lyhentää kuitupuutuotan
no a ke kimäärin 15-20 uoteen. Pape-

RYHTI 
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Kuva 3. Paperin eri 
kuituraaka-aineiden 
läpinäk:ymättömyys ja 
ryhti. 

Fig. 3. Aspen fibres to
gether with Iong fibre 
will give magazine 
paper better rigidity 
and opaci ry than other 
fibres . 

rinvalmistuk en tekniikka itoo run aa ti 
pääomaa. Rainau tekniika a aliitse at 
perusa iat tuskin muuttu at ja kehitty ät 
niin paljon ja niin nopea ti, että tämän 
päivän hyvät kuidut oli ivat 20 vuoden 
päästä huonoja kuituja. Tämä luo amalla 
kiinnostuk en haa an kuituominai uuk i
en kehittämi een ja vain ellai ten taimien 
i tuttami een jotka o at nykytietämyk en 
peru teella edulli ia paperin tekemi elle 
myö tule ai uude a. 

Uma tontutkijat o at laatineet malleja 
ja ennusteita ilma ton lämpenemi elle e i
merkik i ka i.huoneilmiön eurauk ena. 
Kas ihuoneilmiön peru tei ta ollaan yk i
mieli iä. Lämpenemi en nopeude ta kii -
tellään. Lämpötilan odotetaan Suome a 
nou e an, mutta mallien avu lla Ia ketun 
kokonai ademäärän odotetaan säilyvän 
uunnilleen ennallaan. llma ton muuto 
uo i i lehtipuumet iköiden yntymi tä 

Etelä-Suomeen ja ha umet än raja iirtyi-
i Juontai e ti korkearnmille levey a teil

le. On mahdolli ta, että tule ai uude a 
haa atjajo lähiaikoinai rutetta at kloonit 
ka ai i at enti tä paremmin ja nopeam
min uome a kuten haa an ukuinen pop
peli n t maatamme lämpimämmäs ä Ke -
ki-Euroopa a. 
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Kirjallisuutta 
Fagerstedt, K., Pellinen, K. , Saranpää, P. & 
Timonen, T. 1996: Mikä puu- mistä puusta. 
-180 s. Yliopistopaino. Helsinki. ISBN 951-
570-293-3. 

Mikä puu - mistä puusta kertoo puittemme 
~nni stami sesta, ekologiasta, levinneisyydestä 
Ja n11den tuholaisista. Teos paneutuu pintaa 
syvemmälle itse puuai neeseen. Puuanatomia 
paljastaa puun sisäisen kauneuden. Kirjaan on 
valittu suhteelli sen yle isiä, suurimmaksi osaksi 
helposti tunnistettavia puulajeja. 

Varsinaiseksi tunnistamisoppaaksi tai katta
vaksi esitykseksi Suomessa menestyvistä puis
ta kirjaa ei kuitenkaan ole tarkoitettu. Tähän 
tarkoitukseen on jo muuta kirjallisuutta. Tunto
merkit painottuvat s ilmuihin ja muihin yksi
~iskohtiin,joiden avu lla puita voi opetell a tun
n ~sta':flaan. Kirjaa e i kui tenkaan ole tarkoitettu 
kilpal iemaan määrity oppaiden kanssa. 

Tarkkoja kuvia puiden versoista, kuki ta ja 
lehdistä voi käyttää apuna lajin määrityksessä. 
Tekstin tiedot täydentävät kuvia. Puulajien tun
tomerkkien kuvaus voisi o ll a lyhyempikin. E i
merkiksi lehtikuusil aj it mui stuttavat paljon toi
Siaan . Tällöin pelkästään yhden lajin tunto
merkkien tarkka kuvaus tuskin on tarpeen, ko -
ka puu on helppo määrite llä suvun tarkkuudel
la. Puulajeista on kirjassa mahdollisimman tyy
p~IIISJä kaamakuvia. Puul ajien kuori vaihtelee 
1 an ~ rungon osan ja kasvupaikan mukaan niin 
paljon, että pienistä kaarnapaloista on vaikeaa 
tru lähes mahdotonta määrittää lajia. Hieman 
kauempaa otetut runkojen kuvat havai nnolli s
tavat kuoren rakennetta paremmin. Puulaji n 
luonne näkyisi hyvin koko puuta esittävästä 
kuvasta. Kirjaan kaipaisiki n puiden yleisasuja 
esi ttäviä piirroksia tai valokuvia. 

Moni lle lukijoille eniten uutta tietoa tarjoaa 
puuainek en rakennetta ja käyttöä käsittelevä 
osa. Määrityskaavat muuttuvat mie lenki intoi
semmiksi ja havinnollisem miksi, kun niihin ja 
pu1hm perehtyy tarkkaan. Lukijan kannattaa
k! n ensimmäiseksi perehtyä puuanatomiaa kä
S J ~elevään o aan. Valokuvista huolimatta puu
l ~pen puuaineksen tunnistamiseen tarvitaan 
teks.tiosaa ja määrityskaavaa. Useimmilla puu
l aJ~l~l a ei ole niin yk ilö llistä rakennetta, että e 
tuh 1 hyvin e iin tavaJiisessa vaJokuvassa. On
h~n myö tuttujen puulajien erottaminen pel
kl tä palikoista useimmille ammatti laisille vai
keaa. Mikro kooppikuvat puiden rakenteesta 
ovat taiteell i estikin mielenkiintoi sia. Puu-
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anatomiaosuuden havai nnolli set piirroskuvat 
auttavat lukijaa aamaan enemmän irti mikro
skooppikuvista. Puuaineksen tekni sistä omi
naisuuksista ja käytöstä on kirjassa kerrottu 
lyhyesti. Puuteknologian osuutta oli si voinut 
lisätäkin verso- , si lmu- ja lehtituntomerkkien 
kustannuksella. 

Kirja rakentuu puuteknologian ympäri lle. 
Puulajien yleisesittely valokuvineen tekee kui 
tenkin kiijan mielenkiintoisemmaksi. Kirj an 
jäsentely on elkeä,joten lukija löytää nopeasti 
haluamansa tiedot. " Mikä puu - mi stä puusta" 
sopii hyvin täydentämään sekä ammatti laisen 
että harra tajan kirjahyllyä. - Heikki Kiuru 

Mikä puu
mistä puusta 

Kurt Fagerstedt, Kerttu Pellinen, Pekka Saranpää & Tuuli Timonen 

Kirjaa on saata ana Dendrologian Seuran 
kautta hintaan 165 mk+ toimitus.kuJut 25 mk. 
Hintaan i ältyy arvon Ii ävero 12%. Kirjan voi 
tilatao oiteella: Kir i Koponen, Jyrängöntie 2, 
00550 Hei inki pub. (iltaisin) 09-798 842. 

Tilauksen voi tehdä myö maksamalla kirjan 
hinnan 165 mk+ toimituskulut 25 mk seuran 
tilille PSP 8000 19~ 19921 . HUOM! 1m1- Ja 
o oiretietojen on olta a oikein ja täydelliset! 
Kirja lähetetään tilaajille maksun aayuttua. 
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Tammiston arboretumin viralliset avajaiset 

Dendrologian Seura on saavuttanut Karja
lohjan Tammistan arboretumin hoitotoi
missa merkittävän virstanpylvään: Tam
mistan arboretumista on valmistunut esi
telehtinen ja arboretum on avattu viralli
sesti yleisölle. Osittain tihkusateisena, 
mutta lämpimänä lokakuun 8. päivänä 
1996 vietettiin arboretumissa virallisia 
avaJaiSia. 

Tilaisuuteen oli kutsuttu ainoastaan tie
dotusvälineiden edustajat. Paikalle oli saa
punut paikallislehdistön ja -radion edusta
jien lisäks i valtakunnallistenkin lehtien 
toimittajia. Dendrologian Seuraa avajai
sissa edustivat puheenjohtaja Aulikki 
Kauppila sekä Pentti Alanko ja Risto Mur
to Tammistan arboretumin hoitotyöryh
mästä. Helsingin Diakonissalaitokselta 
paikalle olivat saapuneet kiintei stöpäällik
kö Ahti Varis ja tiedottaja Pirkko Probst. 

Tilaisuuden tarkoitus oli saada paitsi 
yleistä julkisuutta Tammistan arboretu
mille niin ennenkaikkea tiedottaa yleisölle 
sii tä, että Tammistan arboretum on kaikki
en vierailijoiden käytössä. Arboretumin 
polusto on kunnostettu ja maastoon on 
merkitty 46 eri puulajin numerokyltit 
Tammistan arboretumin esitelehtisestä 
käy ilmi numeroa vastaavan lajin nimi. 
Esitelehtistä on saatavissa Tammistan ar
boretumin keskellä sijaitsevan huvimajan 
postilaatiko ta sekä Karjalohjan kunnan
talolta ja Lohjan kaupungin matkailupal
velukeskukse ta. 

Arboretumin huvimajalla vietety ä 
avajaistilaisuudessa pidettiin kahvinjuon
nin yhteyde sä lyhyet puheet. ii ä elvi
tettiin Tammistan arboretumin historiaaja 
en kunnostukseen liittyviä vaiheita sekä 

pohdittiin arboretumin tulevai uutta. Hel
singin Diakonissalaitos, alueen nykyi enä 
omistajana, etsii parhaillaan Tammistan 
tilalle uutta vuokralaista. Tila sopi i hyvin 
esimerkiksi matkailuyrittäjälle, illä tilan 
rakennuksissa ovat valmiina mm. majoi
tus- ja ruokailulatilat. 

Risto Murto haastateltavana Tammi ton arboreru
min avajai i a 8. lokakuuta 1996. Dendrologian 
Seuran puheenjohtaja Aulikki Kauppila kuunte
lee ke kittyneest:i.- aloku a Pentti Alanko. 

A vajaistilai uu päättyi Pentti Alangon 
etämään tutu tumi retkeen arboretumin 
alai uuk iin . Tammi ton arboretumin 

luonnetta ku aa h in Alangon toteamu : 
"Retki arboretumi a on kuin maail
manympärimatka pienoi koo a". Tam
mi ton ' iidakon' polut kut u at ii vie
railijoita luok een - tällöin o alli tutte 
myö Tammi ton arboretumin hoitotoi
miin , illä ahkera kä kentely pui to a 
pitää parhaiten polut auki. 

Lopuk i kiitän ielä kerran kaikkia 
Tammi ton arboretumin hoitoon o alli tu
neita henkilöitä ja toi otan arboretumin 
jatkohoitotoimille hy ää jatkoa, illä it e 

etä d n yrjään Tammi ton hoitotyöryh
mä tä. - Ri to Murto 
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Pähkinäpensas Hämeenlinnassa 

Jukka Airola 

Airola, J. 1996: Pähkinäpensas Hämeenlinnassa. (The hazel (Corylus avellana) in the 
town of Hämeenlinna, South Finland.)- Sorbifolia 27(4): 183- 187. ISS 0359-3568 

The author mapped the distribution of hazel (Corylus avellana) in the town of 
Hämeenlinna, South Finland, in 1992-1994. The species grows there in rather coarse 
mineral soils, especiaJiy in fore ts dominated by orway spruce on and around eskers. 
The sites are predominantly situated at ca. 100m a.s.l. The commonest accompanying 
species in the bush-layer are Ribesalpinum, Loniceraxylosreum and Rubus idaeus, and 
in the field layer Heparica nobilis, Vacciniummyrrillus and V. viris-idaea. On the whole, 
hazel is fairly abundant in Hämeenlinna, but is eldom cu lti vated a an omamental. 
Some ofthe stands are in protected areas, and in any case the future ofthe specie seems 
assured. 

Jukka Airola, Sibeliuksenkaru 15 A 6, 13100 Hämeenlinna. 

Tämä kirjoitus jatkaa Hämeenlinnan puu
vartistenkasvien selvittelyä, jonka ensim
mäinen osa ilmestyi neljä vuotta sitten 
(Airola 1992). Tutkimuksen lähtökohdat 
ovat paljolti amat kuin si lloin , mutta ai
nei toa on kerätty monipuoli emmin. 

Pähkinäpensas Suomessa 

Pähkinäpensa (Corylus avellana) on saa
punut Suomeen pian jääkauden päätyttyä 
(ks. e im. Soveri 1965, Hinneri ym. 1992). 
Se levittäytyi tääl lä maaperältään ja ilma -
toltaan opiville paikoille Keski-Pohjan
maalle a ti (ks. esim. Salmi 1963) muo
do taen paikoin tiheitäja laajoja kasvusta
ja. Ilma ton viilennyttyä noin 3 000 vuotta 

itten pähkinäpen aan Ie innei yy alue 
alkoi upi tua. yt itä ka vaa uotui im
milla paikoilla Etelä- ja Ke ki-Suome a; 
en iten lounai aari to a, etelärannikolla 
ja i ämaa a Hämee ä. 

Ainakin Satakunna a pähkinäpen aan 
on todettu ka vavan rautakauli ten a utu -
k~. kusten liepeillä mutta lähe puuttuvan 
nu tä ympäröiviltä alueilta (Suominen 
1985). Umei e ti ei ole kuitenkaan el i-

tetty, viljeltiinkö silloin pähkinäpensasta, 
suo ittiinko itä muutoin vai onko se vain 
hyötynyt ihmi en aiheuttamista ympäri s
tömuutaksi ta. Suomisen havaitsema yh
tey aattaa to in elittyä illäkin, että ih
miset ovat hakeutuneet viljaville alueille, 
joilla pähkinäpen as kasvoi. 

Tutkimusaineisto ja menetelmät 

Aloitin tämän pähkinäpensasselvityksen 
vuonna 1992 amalla tavalla kuin aikai-
emman tervaleppäinventointini (Airola 

1992) toi in anoen tarkastin aikai empi
en maa tokä ntien yhteydessä tietooni tul
leet pähkinäpen aan ka vupaikat maasto -
a pääa ia a tai ella. Tarka tin myös 

muun laji ton peru teella lupaavilta vai
kurta ia paikkoja. Maa to a elvitin päh
kinäpen askas u tojen ijainnin ja laajuu
den ekä pen aiden määrän nii ä (varsin
kin pieni ä kas u toi a suurten pensai
den tarkka luku, laajc.!'"lli a kas ustoissa 
uuruu luokka). Joitakin uu ia ka vupaik

katietoja ain Hämeenlinnaa tuoteviita 
harra tajilta ym. Täydennyksiä tuli vielä 

iime uonnakin . 
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Kuva 1. Pähkinäpensaan kasvupaikat Hämeenlinnassa. Todennäköi esti alkuperäi et e iin tymät on 
merkitty musta!Ja, ilmeisesti istutusperäiset ruudutuksella tai pienellä ri tiliä (yksinäiset pensaat). Iso 
ri sti kirkon kohdalla osoinaa kaupungin keskustan sijai ntia. 

Fig. 1. The growi ng sites of hazel (Cory/us avel/ana) in Hämeenlinna. ati e tand are marked with 
black colour, apparen tly planted stands are marked \ ith hatching or a mall ero (indi idual bu hes). 
The big cross marking the church indicates the centre of the town. 

Täydensin aineistoani vuoden 1994 ke-
änja syksyn aikana tarkastamallatietooni 

tulleet kasvupaikat uude taan. Tällöin 
merkit in muistiin pähkinäpen aan seu
rassa ka vavia putkilokasvi lajeja. Laajoi -
ta kasvu toi ta tarkastin u eita kohtia eri 
tyyppisistä paikoista (esim. eri suuntaan 
kaJtevien rinteiden ylä- ja aJaosat), pieni -
tä kasvustoista vain yhden kohdan. Tutkit
tuja pisteitä on kaikkiaan 47 yhteen ä 18 
eri alueella. 24 tutkimuspistettä on Hä
meenlinnan halki kulkevalla harjujaksol
la. 

Sattumanvaraisesti valitsemani pensaan 
vieressä seisten katsoin sen ympärillä 

muutaman kymmenen metrin äteell ä kas
va at puulaj it ekä umminai et puula
ji uhteet amoin pen a laji ton. Kennä
kerrok en kat oin ain ky ei en pen aan 
lat uk en alle jää ältä alueelta. (Tämä ra
jau on aananut aikuttaa tulok een hie
manja kar iajouko tajonkin pen aan ar
jo tuk e ta kär i än laji n.) Pihoi aja te
hokkaa ti hoidetui a pui toi a ka a i
en pähkinäpen aiden euralai laj i toa en 
el ittän t. 

Tämänhetkinen ainei toni kattanee ar
in hy in pähkinäpen aan luonnon arai et 

ka upaikat Hämeenlinna a. Joitakin 
pieniä kas u toja lieneejään t löytymättä. 
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Suurin todennäköi yys sellaisten e iin tu
lemiseen on käsityk eni mukaan Hätilän
vuoren tienoilla. (Hätilänvuori on pää
o aksi armeijan aluetta, jossa liikkuminen 
on allittu vain erikoisluvall a.) Talojen pi 
ho illa tm . kasvavia ja ilmeisesti ainakin 
pääosin istutettuj a pähkinäpensaita en et
sinyt erity i en tehokkaasti ja nii tä puuttu
nee ainei to tani useita, vaikka päh
kinäpensa ei näytäkään olevan erityisen 
suo ittu koristekasvi. 

Pähkinäpensaan kasvupaikat 

Pähkinäpensasta on löytynyt Hämeenlin
na ta lähe 60 paikasta, joi ta noin neljän
ne lienee istutusperäisiä. Jos lähekkäiset 
kasvustot käsitellään yhtenä kokonai suu
tena, määrä putoaa hieman alle puoleen. 
Laajin kasvusto Hattelmalanharjulla on 
melkein 1 800 metriä pitkä ja sen parhailla 
kohdilla pähkinäpen as on pen a kerrok-
en valtalaji, joka muodo taa lähe yh

tenäisiä ka vustoja. Teiden ( altatiet 3 ja 
1 0) rakentaminen ja oranotto lienevät ai
kanaan katkais eet tämän kasvu ton ja tu
honneet en eteläo an. Etelämpänä amal
~a Hämeenlinnan poikki kulkevalla harju
Jak olla ka vaa myös paikoin pähkinäpen-

a ta, mutta sie ll ä ka vustot ovat pienem
piä ja hajanaisempia . 

Toinen tärkeä pähkinäpensa alue Hä
meenlinna a on Aulangon torpan koilli -
puolelta ulangonjär een ulottuva alue, 
JOnka piruu on noin 800 metriä. Siitä 
luotee een ole alla ja Aulangontie tä u
langon luonnon uojelualueelle ulottu all a 
met äalueella on myö run aa ti päh
kinäpen aita. Kuitenkin tammen (Quercus 
robur) run au iellä mänty altai illakin 
k?h?.illa ekä eräät muut puuvarti et ka -

ilajJ t (e im. inikuu ama, Lonicera cae
rulea, ja uorijal a a Ulmus glabra) vii
t~nnevat iihen, että laji to iellä (päh
kinäpen a mukaan lukien) on o inain i -
tutu peräi tä. Muut pähkinäpen aan hä
meenlinnalai et ka u toto at pieniä yh
d n, muutaman tai enintään parinkymme
nen pen aan muodo tamia. 
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Hämeenlinnan korkein kohta on Vuori 
kaupungin itäi immässä kärje sä, johon 
Hauhon, Tuuloksen ja Janakkalan kunnat 
rajoittuvat. Sen huippu kohoaa 176,6 met
riä merenpinnan yläpuo lell e. Alavimmat 
paikat ovat puolestaan Vanajaveden pin
nan ta olla (n. 79 m mpy). Pähkinäpensa 
kasvaa yli 140 metrin korkeudella vain 
Aulangolla, mi ä se, kuten edellä todet
tiin, lienee istutu peräinen. Häti länvuorel
la se aavuttaa melkein 140 metri n tason . 
Muutamat kasvupaikat ovat siis ylempänä 
kuin Yoldiameren rantaviiva, joka on Hä
meenlinnassa noin 135 metrin korkeudes-
a (Aario 1938). Miemalanselän länsipuo

lella pähkinäpen a ka vaa puolestaan lä
hellä nykyistä Vanajaveden pintaa. Eniten 
ka vupaikkoja on kuitenkin suunnill een 
adan metrin korkeudella. 

Topografialtaan kasvupaikat vaihtele
vat ta amaasta rinteisiin , joiden kaltevuus 
on uunnilleen 1:2. Tyypil li simpiä ovat 
rinteet, jotka tavalli immin viettävät ete
lään tai lounaa een, mutta esim. harj ualu
eilla pähkinäpen a taka vaa sekä lounai -
että koilli rinteillä amoin kuin hrujun 
laella ja uppien pohjilla, eikä pensaiden 
run aude a ole elvää eroa. 

Pähkinäpen a ka vaa Hämeenlinnassa 
karkeahkoilla kivennäi mailla. Yk i ka -

upaikka on uoranaista kivikkoa, mutta 
maaperäkartan mukaan maaperä kasvu
paikoilla on ta alli immin joko lajittuma
tonta hiekkamoreenia tai lajittuneempaa 
oraa, hiekkaa tai hietaa. Savi- ja turve

alu talta pähkinäpen aan luonnonvarai et 
ka upaikat nä ttä ät puuttu an. 

Ku takuinkin kaikki pähkinäpen aan 
luonnon arai et kas upaikat Hämeenlin
na a o at tai o at ainakin olleet oimak
kuudeltaan aihtele an met ätalou toi
minnan aikuru piiri ä. Tämänhetki eltä 
puu toltaan ne aihtele at hakkuuauko ta 
järeähköön tukkipuumet ään. Yleen ä 
puu to ei ole erityi en tiheää mikä on 
pähkinäpen aalle edulli ta ja mahdolli taa 
en riittä än aion aannin. Eri puulajei ta 

pähkinäpen aan lei in euralainen on 
kuu i (Picea abie ), jota kas oi 39:11ä tut-
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kituista 47 koealasta, 25:11ä nii stä valta
puuna. Joskus valtapuuna saattaa olla 
myös mänty (Pinus sylvestris), jota kasvo i 
30 koealalla, pihlaja (Sorbus aucuparia; 
38), tuomi (Prunus padus; 17) tai vaahtera 
(Acer platanoides; 13). Muita pähkinä
pensaan seurassa kasvavia puulajeja ovat 
koivut (Betula spp.; 36), haapa (Populus 
tremula; 2 1 ), raita (Salix caprea; 19), har
maaleppä (Alnus incana; 18), tammi (5), 
metsälehmus (Tilia cordata; 4), vuorij ala
va (2) ja tervaleppä (Alnus glutinosa; 1 ). 
Nilistä tammi j a vuorijalava ovat aivan 
ilmeisesti alkuaan istutettuja. 

Pensaista pähkinäpensaan uskolli sin 
seuralainen on taikinamarja (Ribes alpi
num), jota kasvoi 34 koealalla 47:stä. Seu
raavina tulevat lehtokuusama (Lonicera 
xylosteum; 28) j a vadelma (Rubus idaeus; 
20). Muita pähkinäpensaan lähellä kasva
via pensaslajeja ovat koiranheisi (Vibur
num opulus; 10), näsiä (Daphne meze
reum; 8), terttuselja (Sambucus racemosa; 
8), punaherukka (Ribes rubrum coll. ; 6) , 
isotuorrupihlaja (Amelanchier spicata; 5), 
metsäruusu (Rosa majalis; 5) ja mustahe
rukka (Ribes nigrum; 3). Kerran löytyivät 
myös mongolianvaahtera (Acer ginnala) 
ja euroopantuhkapensas (Cotoneaster in
tegerrimus), mutta ne ovat ilmeisiä nuoria 
kulttuuri tulokkaita. 

Kenttäkerroksesta löytyi kaikkiaan 64 
pähkinäpensaan seurassa kasvavaa putki
lokasvilaj ia. Näistä useimmin havaittii n 
euraavat (sului ssa mainitaan, monellako 

47 koealasta) : puolukka (Vaccinium vitis
idaea; 3 1), sinivuokko (Hepatica nobilis; 
30), mustikka (Vaccinium myrtillus; 29), 
metsäkastikka (Calamagrostis arundina
cea; 22), käenkaali (Oxalis acetosella; 20) 
ja kielo (Convallaria majalis; 19). 34 ka -
vilajia läydettiin vain yhden kerran. Peittä
vyydeltään uurin ( ilmämääräise ti arvi
oiden) kasvi laji oli tavallisesti mu tikka. 

Teinjoitakin havaintoja myös pohjaker
roksen sammalista. Pähkinäpen aan ka -
vupaikoi lla niitä oli vähän; useimrruten 
niitä ei näkynyt ollenkaan. Muistiin mer
kitsemäni laj it ovat tavalli ia metsä arn-
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malia: met äliekosamma1 (Rhytidiadelp
hus triquetrus; 5), seinä arnma1 (Pleuro
zium schreberi; 4), karhun arnmallaji (Po
lytrichum sp.; 4) kerro sammal (Hylo
comium splendens; 3), kynsisammallaji 
(Dicranum p.; 2) , ruusukesamma1 (Rho
dobryum roseum; 1), su lkasammal (Pti
lium crista-castrensis; 1) ja lehväsarnmal
laji (Mnium p. ; 1). Yksi ka vupaikka oli 
jonkin verran oistunut ja siellä kasvoi 
rahkasarnmalta (Sphagnum sp.). 

Tarkastelua 

Hämeenlinna on Etelä-Hämeen lehtoke -
kuksen eteläreunalla (k . esim. Alapassi 
ym. 1988). Tämän lehtokeskuksen länsi
pää tä, okialta, on julkaistu pähkinäpen
sasselvitys (Karhe 1986). Siinä todetaan 
ka vupaikkojen keskittyvän elvästi o
kianvirtaa seuraa alle Jju kealueelle. Hä
meenlinnas a va taavaa sijoittumista tie
tynlaiselle kallioperälle ei voi havaita. On 
kuitenkin huomattava, että Hämeenlinnan 
harj usora on kulkeutunut tänne pohjoi
sempaa ja on ta a.lli ta ravinteisempaa. 

okialla näyttää ranta.ka vupaikkoja ole
van enemmän kuin Hämeenlinnas a. 

Suomea etelämpänä ka vuolot ovat toi
enlai et kuin tääl lä ja pähkinäpensa ka -
aa osittain erilai illa paikoilla, mm. 

enemmän rannoilla. iro sa en anotaan 
viihtyvän erityi e ti tuoreella viljavalla, 
runsaasti humu ta i ältävällä yväpohjai
sella, var inkin kalkkipitoi ella maalla 
mutta m ö orai e lla ja hieta avi ell a 
al u talla (Rebane 1968). Myö euralai -
laji to poikkeaa etelämpänä melkoi e ti 
meikäläi e tä k . e im. ander on 1958). 

Pähkinäpen aan aikai emma ta Ie in
nei de tä Hämeenlinna a ei liene tark
koja tietoja. Sik i en kannan kehity tä 
täällä joutuu arvailemaan. Ihmi en toimet 
o at ilmei e ti ekä run a tuttaneet että 
niukemaneet pähkinäpen a ta. Hattelma
lan - Miemalan pähkinäpen a ka u ton 
n kyinen katkonai uu lienee huomatta-

a.lta o alta eu rau ta oranoto ta ja teiden 
ra.kenta.mi e ta. Toi aalta pähkinäpen a 
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on joskus hyötynytkin soranoto ta, si ll ä 
Miemalassa se on levittäytynyt käytöstä 
poistetulle sora-alueelle. 

Pähkinäpensaiden kokonai määrä Hä
meenlinnassa on melko suuri . Kun li säksi 
osa kasvupaikoista on luonnonsuojelualu
eella tai valtakunnalliseen uojeluohjel
maan kuuluvalla alueell a, laj in äi lyminen 
täällä näyttää turvatulta. 

Kasvupaikkatietoja olen saanut usealta eri henki
löltä. Aulikki Alanen, Ari Jokinen ja Raino Lam
pinen ovat lukeneet käsikirjoitukseni ja tehneet 
siihen usei ta korjausehdotuksia. Kiitokset kaikil
le, jotka ovat edistäneet tämän kirjoituksen ai
kaansaamista. 
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The Encyclopedia of Rhododendron 
Species - Rhododendron-tietosanakirja 
P.A. Cox & K.N.E. Cox 
Tunnetut alppiruusu pesiali tit Skotlannista 
ovat toimittaneet uuden kirjan Rhododen
dron-luonnonlajeista. 

Kirja on tarkoitu julkai ta ke ällä 1997, ja 
ennakkoti lauk ena en aa nyt omaku tan
nushintaan 72 f (n. 550 FIM, is. toimitu ku
lut). Hinta tulee olemaan huomattavasti kor
keampi julkai un jälkeen. Li äksi ennakkoti
laajat aavat nimen ä kirjan e inelylehdille. 
- Kirja sa on sivuja 380,joi ta 325 ivua on 
varu tettu värikuvin ( 1 500 väri valokuvaa) 
- Kirjan koko on 290 x 2 15 mm (hiukan 
A4-kokoa suurempi) 
- Kuvauk et kaiki ta alppiruu u- ja at alea
luonnonlajei ta, joita on viljely ä 
- Tunni tu oppaat, erot läheisimpiin lajei
hin 
- Lyhyet iljelyohjeet, e ittelyajankohdat. 
levinneisyysalueet Iuoono a 
-Valokuvat yk ityi kohdi ta ja useimmilla 
lajeilla valokuvia Juontai ilta ka vupaikoilta 

- u imman luokittelun mukainen taksono
mia 

Cox.ien aikai emmat julkaisut (The Larger 
Rhododend.ron Specie , The Smaller Rhodo
dendron jne.) o at alansa klassikkoja, täynnä 
tiewa alppiruu ui ta helppotajuisella englan
ninkielellä. ii ä on kuitenkin yksi puute: ei 

alokuvia. Pääsy Kiinan rhododendronalueil
le on iime uo ina helpottunut ja Coxit ovat 
tehneet u ei ta retkiä mm Yunnaniin ja tuoneet 
uudelleen vi ljelyyn lajeja jotka ovat kadon
neet Iän imai ta 1900-luvun alkupuolen ke
rii.i lyinnon laannunua. 

Kirja julkai taan omaku tanteena mikäli 
riinä ä määrä e nnakkotilaajia (n. 1 000) il
maantuu. Mikäli riittävää määrää ei löydy, 
rahat palautetaan tilaajille. 

Jo olet kiinno tunut, ota yhteys Osmo 
Jussilaan tammikuun 11. päivään mennessä 
o o ittee lla Talitiai enkuja 12, 2 1100 aan ta
li, tai puhelimitse 02-435 0043. 
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Dendrologian Seura Dendrologiska 
Sällskapet ry:n toimintasuunnitelma 1997 

Vuosi 1997 on Dendrologian Seura- Denrolo
giska Sällskapet ry: n 28. toimintavuosi. Vuosi 
on omistettu vuorijalavalle (Ulmus glabra). 

Toimintavuonna jatketaan vakiintuneita, hy
väksi koettuja linjoj a. Toiminnan kehittämisen 
painopisteitä ovat alan tutkimustoiminnan 
edistäminen j a tukeminen, kerhotoiminnan ak
tivoiminen ja monipuolistaminen sekä dendro
logian tunnetuksi tekeminen. 

Tilaisuudet 

Dendrologian Seuran sääntömääräinen kevät
kokous pidetään Säätytalolla 12.3. 1997 klo 18. 
Kokouksessa käsitellään vuosikertomus ja ti
linpäätös sekä valitaan tilintarkastajat. Ko
kouksen jälkeen professori Olavi Luukkanen ja 
MMM Gunilla Hol mberg esitelmöivät trooppi
siin metsiin liittyvistä teemoista. 

Syksyllä pidetään syyskokou , jolloin asia
listalla ovat henkilövalinnat, ta lousarvio ja toi
mintasuunnitelma. 

Kevään aikana jfujestetään "Studia Dendro
logica" -yleisöluentosarja otsikolla " Puut ja ih
minen". 

Kansainväli sen Dendrologian Seuran Suo
meen suuntautuvan retkei lyn osanottajien 
kans a järjestetään tapaaminen Aulangolla 
28.6.1997. 

Hallitus 

Hal litus kokoontuu vähintään kerran kahde a 
kuukaudessa. Kokoukset pidetään Säätytalolla. 
Keväällä Tieteiden talon remontin valmistue -
sa kokouk et mahdollisesti siirtyvät iellä pi
dettäviksi. Hallitus järje täytyy työryhmik i, 
jotka valmistelevat pääosan toimintaan liitty
vistä a ioista. 

Kerhot 

Tapahtumien, kur ien ja muun toiminnan jär
je tämistä aktivoidaan ja tuetaan. Tarvittae a 
edi tetään myös uusien kerhojen peru tami -
mahdollisuuk ia. 

Matkat 

Seuran ulkomaanmatka uuntautuu Viroon ja 
Latviaan heinäkuun loppupuolella. 

Kotimaan retki tehdään Satakuntaan kesä
kuun alkupuolella. 

Taikoot 

Tammistan arboretumissa jfujestetään ta ikoot 
kevääll ä tai yk yllä. 

Puistokävelyt 

Pui tokä elyitäjärje tetään eri paikkakunnilla. 
Kohteista ja ajankohdi ta päätetään paikalli -
kerhoi a. 

Julkaisu t 

Sorbifolia-lehteä julkai taan enti een tapaan. 
Lehti ilmestyyAS-kokoi ena lehtenä neljä ker
taa vuodes a. 

Vuoden 199 puu tajulkai taanjuli te yys
kokouk een 1997 mennes ä. 

Pui to-opa ruja a julkai taan opa Tähti
tominmäestä. 

Muiden julkai ujen tuottami ta harkitaan 
tarpeen ja taloudelli en tilanteen mukaan. 

Tutkimus 

Tutkimu työ uomen dendrologian hi toriasta 
pyritään aamaan alkuun . 

Tiedotus 

Vuoden puu ta tehdään !ehdi tötiedote uoden 
alu a. 

a rainhankinta 

arainhankinta koo tuujä enmak ui ta ja Sor
bifolia-lehden tilau -ja ilmoitu mak ui ta ekä 
kirjalli uuden ja juli teiden m ntituloi ta. 

orbifolian kuluja kattamaan haetaan edelleen 
uomen Akatemian julkai utukea uomen 

dendrologian hi torian tutkimi een haetaan 
apurahaa. 

uo ijäsenmak u vuonna 1997 on 100 mk ja 
opi kelijajä enmak u ekä perhej"" enmak u 
50 mk. Kannattajajäsenmaksu on 1 000 mk 
amoin kuin ainai jä enmak u. 

Hei ingi sä 25. marraskuuta 1996 
Aulikki Kauppila, puheenjohtaja 
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Vuoden puu 1997 
Dendrologian Seura on valinnut Vuoden puuksi 1997 

vuorijalavan (Ulmus glabra). 
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Vuorijala an nykye iintymät ijoittuvat Etelä- uomen parhai iin lehtoihin, muna tutuin puu lienee 
pui tojen ja pihojen i tutuk i ta. Kuvan vuorijala akanto Hattulan Sattulas a oli vuosikaudet 
ka vupaikkalehton a ainoa jalava. Tällä hetkellä paikalle peru terulla muutamanaarin uojelualu
eella ka aa pari nuortajalavaa, ja vanhu on lopulli e ti romahtanut. aloku a 1983 Pertti Uotila. 
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