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Majapuita ja bulevardeja- katsaus 
eurooppalaisten kaupunkipuiden historiaan 

Eeva Ruoff 

Esitelmä Kaupunkipuuseminaarissa 3.11. 1995 

Ruoff, E. 1998: Majapuita ja bulevardeja - katsaus eurooppalaisten kaupunkipuiden 
historiaan. (Tree houses and boulevards - trees in European towns). - Sorbifoli a 
29( 1 ):3-16. ISSN 0359-3568 

In the La te Midd le Ages most European towns were very crowded, and there was li ttle 
space for trees in them. The few existing trees were, however, greatly cherished, pav il
ions were built in them, and legend and storie were told about their origins. Large 
scale tree pl anting was practi sed only in Dutch and Belgian towns to secure the walls 
of the canals. Since the 17' th century promenades began to be planted in or outside 
other European towns. The trees were planted in straight Iines, and usually onl y one 
kind oftree was used in each promenade. Towards the end of the 18'th century a more 
var ied assortment of trees began to be appreciated, and since the beginning of the fol
lowing century public parks in landscape sryle becarne common. The 19' th century 
was the era of the greatest di versity of woody plants in the towns; shrubs and conifer
ou species gained in populari ty towards the end of the cenrury. The steady influx of 
hitherto unknown trees from oversea and of the new hybrids of flowering shrubs 
made the urban pl antings more varied than ever before. Towards the end of 19' th cen
tury it was observed that the pollu ted ai r caused damage to the trees growing in the 
large ei ties. 

Eeva Ruoff, Dachslernstrasse 22, CH 8048 Ziirich. 

Puilla e i ollut varsinaista omaa sij aa e ikä 
juuri til aakaan ke kiaj an ja varhaisen uu
den ajan eurooppalaisissa kaupungeissa. 
Kaupunkeja ympäröivät puolustustarkoi
tuk e a rakennetut muurit, j a a uintil a 
muurien i äpuolell a oli yleen ä perin ah
das· kadut olivat kapeita ja mutkikkaita, 
aukiot pieniä ja atunnaisesti syntyneitä. 
Suuria juhlatilaisuuk ia tai markkinoita 
jouduttiin monjssa kaupungeissa pitämään 
muurien ulkopuolella. Sie ll ä täällä kau
punkialueilla puita kuitenkin kasvoi, ehkä 
jo ilin laajemma a kadunri steykse ä, 
kai von äärellä tai torilla markkinaväkeä 
heiteeitä suoj aamas a. Yksityisillä pihoil
lakaan ei ollut anottavasti tilaa puille. Pi 
hat olivat pieniä, ja niille piti mahduttaa 
kärryjä, vajoj a, halko uojiaja ehkä navet-

takin. Sitäpait i ne olivat yleensä varsin 
pimeitä ja en vuoksi istutuksille soveltu
mattomia. Tämä käy ilm) esimerkiksi 
Braunin j a Hogenbergin (1572- 1617) 
kaupunkilläkymiä tutkies a. Talot oli ra
kennettu alunperinkin tiheästi , ja vuosisa
tojen kulue sa rakennu kanta ka voi kas
vamistaan myö korkeutta. Alunperin 
kaksikerrok inen talo aattoi kolme vuosi-
alaa myöhemmin olla jo kuusikerroksi

nen, j a pihat muu ttuivat kuilumaisiksi ti
loiksi. 

Perimätietoa ja lautaspuita 

Eräät kaupunbpuut oli i tutettu jonkin 
kuului san taistelun rauhanteon tai muun 
merkittä än tapahtuman muistoks i. Niin-
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pä keski-italialaisen Todin kaupungin 
asukkaat istuttivai vuonna 1426 lehmuk
sen paikalle, jolla Pyhän Bernhardin ker
rottiin aikoinaan saarnanneen heidän esi
-isi lleen (Ferro & Fontana 1992: 166). 
Roomassa, Gianicolon kukkulan rinteellä, 
alunperin varmaan itsestään kylväytynyttä 
tammea alettiin taas hoitaaja suojella sen 
vuoksi, että vuonna 1595 kuolleella runoi
lija Torquato Tassolla oli ollut tapana istua 
sen alla. Puu oli pitkään tärkeä nähtävyys, 
ja muunmuassa Albert Edelfeltin äiti mai
nitsi sen eräässä häämatkaltaan Roomasta 
kirjoittamassaan kirjeessä (Steinby 1945: 
522). Nykyään puusta ei ole enää muuta 
kuin osa kuollutta runkoa jäljellä. 

Eräiden vanhojen kaupunkipuiden his
toriaan liittyy tarinoita, joiden todenperäi
syydestä ei ole mitään takeita. Omalla ta
vallaan ne ovat kuitenkin lisänneet ihmis
ten mielenkiintoa puita kohtaan ja siten 
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edesauttaneet niiden säilymistä. Esimer
kiksi Verucchiossa olevan Italian suurim
man sypressin alkuperästä kerrotaan, että 
se olisi versonut oksa ta, joka Pyhällä 
Franciscuksella oli ollut matkasauvanaan 
joskus 1200-luvun alkupuolella. Pyhimys 
halusi käyttää sitä nuotiopuuksi, mutta se 
ei alkanut palaa. Kun hän sitten saapui 
Verucchioon hän tokaisi harmistuneena: 
"Jollet kerran pala, niin kasva!" Puu alkoi 
heti versoa, kasvaa edelleenkin ja on nyt 
saavuttanut 28 metrin korkeuden (Ferro & 
Fontana 1992: 166). 

Vanhoja puita koskevien tarinoiden 
osoittaminen perättömäksi on joskus epä
kiitollista. Fribourgin kaupungin raatihuo
neen edustalla seisoi vielä 1970-luvulla 
"Murten-Linde", hyvin huonokuntoinen 
lehmus (Kuva 1). Se oli kuulemma verso
nut oksasta, jota sanansaattaja heilutti kä
dessään kertoessaan kaupunkilaisille Mur-

Kuva 1. "Murten-Linde", es imerkki keskiajan lopulla Fribourgin kaupungin torille i tutetu tå yk inäis
puusta. Kuva 1800- luvun alkupuolelta . - Valokuva: Graphische Sarnmlung der Zentralbiblio!hek 
Zi.irich . 

Fig. 1. The so called "Murten Linden" of Fribourg is an example of a solirary urban tree planted in a market 
square in !he Late Middle Ages.- Photograph: Graphische Samrnlung der Zentralbibliothek Zi.irich. 
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tenin taistelussa vuonna 1476 saavutetusta 
tärkeästä voitosta. Historiantutkij at olivat 
kyllä selvittäneet, että lehmus ol i todistet
tavasti istutettu jo vuonna 1470, mutta fri
bourgilaiset eivät suostuneet kalli stamaan 
korvaansa mokomille tiedoille (Strub 
1964:195 f). He puhuivat edelleen sinnik
käästi "Murten-Lindestä," ja pitivät puu
vanhuksesta hyvää huolta. Uusien liiken
nejärjestelyjen takia se joutui kuitenkin 
pahasti keskelle ajoväylää, ja eräänä su
mui ena yönä huolimaton autoilija ajoi 
suoraan päin sitä. Ontto ja lahovikainen 
lehmus ei enää toipunut törmäyksestä, ja 
Fribourgissa vallitsi maansurun kaltainen 
tunnelma. Tilanteen pelasti neuvokas kau
punginpuutarhuri. Hän oli ollut kaukaa 
viisas ja ottanut puusta jo joitakin vuosia 
aikaisemmin oksia taimika vatusta varten. 
Uusi "Murten-Linde" saati in pian istute
tuksi, ja fribourgilaiset saattavat edelleen 
kertoa perimätietoa Murtenin voiton vies
tintuojan lehmuksenoksasta. On kuitenkin 
jo vuosisatojen takaa esimerkkejä siitä, 
että kun suuri , vanha puu kuolee, se halu
taan korvata uudella; kun Sant ' Orson 
luostari n edustalla Aosta sa kasvanut 
500-vuoti nen jalava kaatui vuonna 1529, 
sen tilalle istutettiin pian uusi puu. Valituk
si tuli lehmus, ja e alkaa nyt pian lähennellä 
edeltäjän ä kunnianarvoi aa ikää (Ferro & 
Fontana 1992:20). 

Vähäi yydestään huolimatta - tai ehkä 
juuri sen vuoksi- puut olivat hyvin merki
tyk eliisiä kaupunkilai ten elämässä 
1400- ja 1500-luvuilla. e toimivat kaik
kien tuntemina maamerkkeinä; talot ja ka
dut ai at niiden mukaan nimensä ehkä 
vuosisadoik i eteenpäin . Esimerkik i el
lai et nimet kuin "Zum Holderbaum", 
' Zur hohen Eiche" j a "Zur niederen Lin
de" vi ittaavat siihen, että näin kut uttujen 
talojen vierellä ka voi josku elj a, korkea 
tammi tai matala lehmus. Ba elilai nen ka
dunnimi "Bäumleingasse" ("Pikkupuun
kuja") taa kertoo tuon kujan päässä 
1400-luvulla kasvaneesta pienestä silkkiäis
puusta. Koska kujan varrella ijaitsi silloin 
kaupungin raastupa, alettiin raa tupaan 
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joutumista anoa Bäumligasselle menemi
seksi, ja "Bäumli" merkitsee paikallisessa 
kielenkäytös ä edelleenkin oikeuden 
eteen joutumista, vaikka ao. laitos siirtyi 
muualle jo aika päiviä sitten, ja pienen 
silkkiäispuun paikalla kasvoi sittemmin 
lehmus ja nykyään sen kohdalla seisoo 
mahtava plataani . 

Useimmat kaupunkien ikimuistoisista 
yksittäispuista ovat jo kauan sitten kaatu
neet tai tulleet kaadetuiksi huonokuntoi
sina. Piemontelaisessa Macugnagan kau
pungissa seisoo kirkon edessä kuitenkin 
vielä lehmus, jonka paikalliset asukkaat 
uskovat tulleen istutetuksi kaupungin pe
rustamisen yhteydessä 11 00-Juvulla. Puun 
ympärysmitta on 8 metriä, eikä ole mah
dotonta, että perimätieto pitäisi tässä ta
pauksessa paikkansa. Lehmuksen alla oli 
tapana pitää käräjiä. Myös Cavalesessa, 
Tirolissa, on säilynyt muutama suuri leh
mus, joiden al la käytiin aikoinaan oikeutta 
ja pari laakeaa kiveä, joilla tuomarit istui
vat (Ferro & Fontana 1992:40, 92). Kau
punkipuiden juurelle keräännyttiinkin 
mielellään pitämään vaali- ja raatikokouk
sia ja oikeudenistuntoja, tanssimaan häitä 
ja viettämään muitajuhlatilai uuk ia, kos
ka niiden lehte ä sä varjossa oltiin hiukan 
suojassa ekä auringolta että sateelta 
(Hennebo 1979:58). 

Juuri mahdollisimman suuren "varjo
hyödyn" aarniseksi kasvatettiin kaupun
kipuiden latvukset josku laajoiksi ja ma
talik i Ieikkaamalla niitä huolelli se ti ja 
sitomalla niiden ok at niiden ympäri lle ra
kennettuihin tukitelineisiin. Sak ankieli
sillä alueilla täten käsitellyllä Jehmuk ella 
oli jopa oma nimensäkin , "Teller-Linde" 
eli Jautaslehmu (Kuva 2). Myö eräät 
omenapuulajikkeet soveltui vat siten kas
vatettavik i, ja Konrad Ge ner kertoo 
1560-Ju vu lla, että lauta mai e ti Jevi tetty
jä omenapuita oli illoin paljon sekä yksi
tyi henkilöiden puutarhoissa ettäjulki silla 
paikoilla (Fretz 1948: 147). Ok ien levittä
minen "lauta ek i ' johti myö toisenlai
siin vielä aateliaampi in ja koristeelli-
empiin puiden kasvattamistapoihin, ni-
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rnittäin latvuksien muodostamiseen näkö
alaparviksi tai peräti huvimajoiksi. Jo ta-
aisek i levitettyjen oksien päälle raken

nettiin lattia ja kai teet. Puun latvus sai ko
hota ke keitä varjostamaan parvella istu
jia. Yksityispuutarhoissa tällaista puiden 
muotoilua harrastettiin varsin pitkään. 

Helsingörissä, Marienlystin li'nnan puu
tarhaa esittävissä kuvissa näkyy vielä 
1700-luvulla lehmus, jonka latvu oli levi
tetty "lautasek i" ja sen päälle oli raken
nettu näköalaparvi (Korse 1991:30). 

Jo puusta haluttiin muodostaa huvima
ja annettiin en lautasmaisesti levitettyjen 
ok ien ka vaa suoraan ylö päin ja muo
dostaa iten tulevan majan seinät. Kun o
piva korkeus oli saavutettu ne taivutettiin 
ka vamaan sen katoksi. Tällai et toimen
piteet vaativat tietysti runsaasti aikaa ja 
viitseliäi yyttä. Kovin vaikeata e ei kui
tenkaan ollut, sillä majapuista on olemas a 
kertomuk ia u eilta paikkakunnilta. E i
merkik i Ztirichissä ampumaseuran talon 
kummankin päädyn edu talla ka voi leh-
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Kuva 2. Lautaslehmus Ba
selin tuomiokirkon takana. 
Puu oli istutettu v. 1470. 
Matthaeus Merianin kupa
ripiirre 1640-luvulta. -
Valokuva: Graphische 
Sammlung der Zentralbib
liothek Ziirich. 

Fig. 2. The so cal led "plate 
Iinden" behind the Cathe
dral of Basle in the 1640' s. 
It had been planted in the 
year 1470. - Photograph 
Graphi che Sammlung der 
Zentralbibliothek Ziirich. 

mu ,joka oli ka atettu majapuuksi (Kuva 
3). iihin kuljettiin lankku iltoja myöten 
talon toisen kerrok en ild."Unoista. Kun 
ampumaseura rakennutti it elleen suurem
man talon vuonna 1671 jouduttiin toinen 
puu siirtämään uuteen paikkaan (Kuva 4) 
Siirto onnistui erinomaise ti, ja vaikka 
puu oli iirron tapahtue ajo varsin vanha, 
niin se juurtui hy in iheriöi, ja ampuma
seuralaiset aattoi at kokoontua pitämään 
juhliaan sen latvuk e a vielä pitkään . 

Ke kiajalla oli uurebkoja maa-alueita 
kaupungei a yleen ä ain hallit ijoilla, 
piispoilJa, luo tareilla ja varakkaimmilla 
aateli perheillä. äille alueille yntyi jo -
kus jo illoin julki ia pui tikkoja, mutta ei 
niinkään määrätietoi en toiminnan vaan 
pikemminkin attuman kautta. E imerkik
si Ztirichin a ukkaat o oittivat kerran 
mieltään kei arilli en oudin eronkantaa 
va taan purkamalJa hänen poi aollessaan 
hänen eräällä kukkulalla ijainneen virka
talonsa. Paikalle jäi ka varoaan joitakin 
lehmuk ia, ja kun outi ei enää rohjennut 
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Kuva 3. Kuvassa Ziirichin 
ampumaseuran talo ja sen 
molemmin puolin maja
puut. Toinen on rakennettu 
nelikulmai seksi, toinen 
kahdeksankulmaiseksi. 
Osasuurennes vuonna 
1576 julkaistusta kartasta. 
- Valokuva: Graphische 
Sammlung der Zentralbib
liothek Ziirich. 

Fig. 3. The House of the 
Marksmen in Ziirich in 
1576 with lindens formed 
into tree houses on both 
sides. Photograph: 
Graphische Sarnmlung der 
Zentralbibliothek Ziirich. 

Kuva 4. Majapuuta s iirretään Ziirichissä vuonna 1671. lehmus juurtui hyvin uudelle paikalleen ja am
pumaseuran jäsenet vietti vät sen latvuksessa vielä. usein ill an isruj aisia. J. J. Wickin akvarelli . - Valo
kuva: Graphische Sammlung der Zentralbibliothek Ziirich. 

Fig. 4. One of the lindens pictured in Fig. 3 was transplanted in 167 1; the tree tlourished and the marksmen 
spent many merry evenings there.- Photograph: Graphische Sammlung der Zentralbibliothek Ziirich. 
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rakennuttaa sinne uutta asumusta ottivat 
lehmukset alueen kokonaan haltu unsa, ja 
niin siitä muodostui vähitellen "Linden
hof'-puisto, joka on palvellut kaupunki
laisten virkistystä nyt jo 800 vuoden ajan. 

Baselissajohti vuoden 1356 paha maan
järistys taas siihen, että St. Peterin luosta
rin munkit sallivat kodittomiksi joutunei
den kaupunkilaisten pystyttää telttoja j a 
muita til apäisasumuksia suurehkoon puu
tarhaansa. Kun kaupunki oli saatu jälleen
rakennetuksi oli puutarha mennyt sen ver
ran huonoon kuntoon, että munkit eivät 
ryhtyneet sitä kunnostamaan, ja siellä pi
dettiin joskus tilapäisesti markkinoita. 
Alue sai siten puolittain julkisen luonteen, 
ja tämä pelasti sen ilmeisesti muiden luos
tarikiinteistöjen kohtaloita muuttua us
konpuhdistuksen jälkeen tavalliseksi ra
kennusmaaksi. Kaupunki antoi istuttaa 
sinne uusia puita, ja paikasta kehittyi base
lilaisten suuresti rakastarua puisto, jota on 
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ylistetty monissa kertomuksissa ja runois
sa (Kuva 5; Baer 1932:310 f). 

Euroopassa on ollut olemassa myös joi
takin kaupunkeja, joiden ympärysmuurit 
oli rakennettu hyvin väljää tilaa ympäröi
mään, mutta niiden sisälle jääneet laajat 
maa-alueet olivat yksityisten porvareiden 
puutarhoina tai jopa peltoina ja niittyinä. 
Eräänlaista puutarhakaupunkia edusti 
Rooma, jota ympäröivät 260- luvulla sil
loiselle miljoonakaupungille rakennetut 
muurit. iiden ympäröimä alue oli niin 
laaja, että koko ke kiajan ja vielä pitkälle 
uudelle ajalle aakka Rooman asujairrusto 
mahtui melko väljästi niiden sisäl le mui
naisen Forum Romanumin alueen toimies
sa lehmihakana (Kuva 6). 

Bulevardeja ja vallitusistutuksia 

Hollantilaiset ja belgialaiset olivat edellä
kävijöitä suuriminai ten puiden istutustoi-

Kuva 5. Baselin asukkaita ulkoilemassa Petersplatzin jalavien ja tammien aJia 1640-luvulla. Matthaeu 
Merianin kuparipiirros.- Valokuva: Graphische Sammlung der Zentralbibliothek Ziirich. 

Fig. 5. Townspeople of Bas le strolling under the elms and oaks of Petersplatz in the 1640's. Engraving by 
Matthaeus Merian . - Photograph: Graphische Samrnlung der ZentraJbibliothek Ziirich. 
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Kuva 6. äkymä Roomasta vuonna 1767. Kaupunginmuurien tuntumassa on vielä hyvin laajoja yksi

tyispuutarhoja, mutta kesku tan tontit on rakennettu jokseenkin täyteen. Kuvan oikeassa alareunas a 

kaupungin ainoa j ul ki nen "promenadi" e li jalavakuja lehmi haassa, entisellä Foru m Romanumi lla. 

Valokuva: Arja Lampinen, A-osasto, TKK. 

Fig. 6. A view of Rome in 1767. There are large private gardens near the town wal l , but the city centre is 

fairly overbuilt. The only public promenade, an avenue of elm in a cow pasture, in the fo rmer Forum Ro

manum, i in the right hand comer of the picture.- Photograph Alja Lampinen. 

mien uhteen. He istutti vat niitä kanav ien 
reunoille ja maavalleille joi ta rakennettiin 
mereltä vall attujen alue iden turvak i. Pui
den tehtä änä oli ennen kaikkea lujittaa 
juuri toll aan vallitu ten e inämiä mutta 
myö he ikentää Pohjanmereltä yli laakei
den, met ättömien alueiden pyyhäitävien 
tuulien oimaa. ämä pitkät moniri vi et 
puui tu k et antoivat leimansa etenkin 
Hollannin mai emalle, j a vallitusten hol
lanninkie li e tä nime tä "Bolwerk" kehit
tyi sittemmin ran kalainen ana " boule
vard", joka lainautui e ri muodoissa u eim
piin Euroopan kie liin . Jo 1500-luvull a o li 
myö vauraissa kaupungei a kuten Ant
verpeni a ja Haagi a pitkiä puukujantei
ta, jo ita istutettae sa oli ilmeisesti ekä 

kaupungi n kaun istaminen että puiden pa
lotu rvall isuutta edistävä hyöty otettu huo
mioon. Ar e liaan paljon Euroopassa mat
ku telleen Pietari Brahen kehottaneen näi
den holl antilai ten ja be lgialai ten esi
merkkien peru teell a Turun porvare ita i -
tuttamaan puita tulipalojen usei n häv ittä
mään kau punkiin a. Hän it e antoi istuttaa 
lehtikujan kaupungista Turun linnall e . 

Suunnjte lmalli set puui tutukset alkoi
vat Parii i a varsin varhain . Eikä ihme, 
ill ä e oli ke ki ajalta lähtien ollut Euroo

pan ylivoimai e ti uu ri n kaupunki Väes
tön ka vu o li ehtinyt johtaa tavattoman ah
tauden yntymi een e räi ä kaupungin
o i a. Pu i toi tutusten edelläkäv ijöinä 
toimivat kuninga Henrik IV :n puoli sot. 



10 SORBIFOLIA 29(1) 1998 

Kuva 7. 1730-luvun Parii sin viheralueita: Tuileries' n palatsin puutarha, Cours de Ia Reine'n neliri vinen 
puistotie Seinen rannalla , Champs Elysee alkuperäisessä iaajuudessaan ja vasemmalla osa Ludvig 
XIV' n ajan kolmirivisiä bulevardi-i stutuksia. - Valokuva: Kartensammlung der Zentralbibliothek 
Ziirich. 

Fig. 7. Green areas in Paris in the 1730's: the Tuileries Gardens, the four rows of trees in the Cours de Ia 
Reine along the Seine, the Champs Elysee, and on the left the boulevard with three rows oftrees planted dur
ing the reign of Louis XIV. - Photograph: Kartensammlung der Zentralbibliothek Ziirich. 

Heistä ensimmäinen, Margareta, antoi is
tuttaa pienehkönjulkisen puistikon Seinen 
etelärannalle jo 1500-luvun loppupuolel
la. Henrikin toisen puolison, Maria de ' 
Medicin, toimesta istutettiin joen pohjois
puolelle vuonna 161 6 taas 1,5 km pitkä, 
nelirivinen jalavakujanne - "Cours de Ia 
Reine" - Tuileries-palatsin lähistölle 
(Kuva 7; Hennebo 1979:106, Rabreau 
199 1:308). Se oli alunperin tarkoitettu 
vain hoviväkeä ja aatelistaa varten, mutta 
varsin pian sen portit avattiin kaikille pa
riisilaisille. Tuileries' n ja Luxembourgin 
palatsien puutarhat muuttuivat myös jo 
1600-luvun kuluessa käytännössä julki
siksi puistoiksi, joissa kaikki kansalaiset 

saivat oleskella, vaikka ne olivat edelleen 
kruunun omaisuutta . 

Pariisin ensimmäiset bulevardit saivat 
alkunsa tavallaan sattumalta. Kun Ludvig 
XIV oli siirtynyt pysyvästi asumaan Ver
saillesiin , alkoi hän pelätä, että pariisilai
set aattaisivat nousta kapinaan häntä vas
taan, sulkea kaupunginportit ja jättää si is 
hallitsijan a niiden ulkopuolel1e. Vältty
äkseen tällai elta va toinkäymiseltä Lud
vig käski purkaa Parii ia ympäröi_neet val
litukset ja antoi i tuttaa niiden ti lalle mo
ninkertaisia j alavarivejä jotta porvarit ei
vät voisi ottaa haltuun a vapautuneita 
maa-alueita (Ku va 7; Hennebo 1979: 106). 
Jo alusta pitäen nämä istutuk et herättivät 
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suurta ihastusta pariisilaisissa ja vaikutti
vat siihen, että muissakin Ranskan kau
pungeissa ja myös ulkomailla ryhdyttiin 
istuttamaan puukujanteita tai pieniä puis
tikoita. Vanhan ja ahtaan rakennuskannan 
takia puiden istuttaminen kaduille ja to
reille ei nii ssä kuitenkaan ollut aina mah
dolli sta . Paikaksi jouduttiin usein valitse
maan alue kaupunginmuurien ulkopuolel
ta, esi merkiksi keilarata tai osa markkina
tai sotaväen harjoituspaikasta. Uusi "pro
menadi" oli usein alkuvaiheessa pelkkä 
taimisto. Puut oli näet yleensä tapana kai
vaa metsistä, ja useinkin oli hankala löytää 
suhteellisen lyhyen kuljetusmatkan päästä 
samanlajisia, tarpeeksi tasakokoisia puita. 
Jos siis haluttiin kaunis puistikko eikä sen 
perustamiseen kuitenkaan voitu uhrata 
paljon varoja, niin se oli aloitettava tai
mien kasvatuksesta (Rabreau 1991:311 , 
314). 

Aivan toisenlaista kaupungin puistoalu
eiden kehitystä edusti Lontoo. Varsinaisen 
kaupungin eli Cityn ulkopuolella sijaitsi 
aikoinaan neljä kuni nkaallista metsästys
puistoa eli nykyiset Green Park, Hyde 
Park, Kensington Gardens ja St. James's 
Park. Lähistöllä sijainneiden kylien kasva
minen johti vähitellen siihen, että puistot 
jäivät kaupunkimaiseksi muuttuneen ym
päristön viheralueiksi , joihin halli sijat sal
livat sittemmin myös yleisön pääsyn 
(Lasdun 1991:119-1 34). Niissä oli alun
perin luonnonvarainen puusto , ja niinpä 
nii ssä oli myös suuria marjakuusia, män
tyjäja muita havupuita, joita ei yleensä ol
lut Manner-Euroopan puistikoissa. Mo
nissa muissakin Euroopan kaupungeissa 
väestömäärän kasvu johti siihen, että kau
punkilaisten virkistyskäyttöön luovutet
tiin alunperin vain hoviväen metsästysret
kiä varten tarkoitettuja alueita. Niinpä kei-
ari Josef II antoi avata wieniläisille vuon

na 1766 o an Prateria, vanhaa keisarillista 
met ästy puistoa, ja 11 vuotta myöhem
min vielä toisen Augarten-nimi en met
sästyspuiston. Viimemaini ttu kunnostet
tiin myös perusteellisesti ennen sen avaa
mista, ja keisari antoi istuttaa sinne satoja 
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Jehtikuusia ja lehmuksia (Auböck-Ruland 
1994:87-100). 

Kaupunkitalojen yhteyteen alettiin 
1600-luvun kuluessa suunnitella parterri
puutarhoja, joiden sommittelussa leikatut 
puksipuu- tai valkopyökkiaidanteet j a 
muotoonleikatut marjakuuset olivat tär
keitä elementtejä. Joissakin suurehkoissa 
puutarhoissa saattoi olla pari vapaasti kas
vavien lehtipuiden kujannettakin. Toisin 
kuin Lontoon suuri ssa puistoi ssa näiden 
koristepuutarhojen marjakuuset olivat 
mielikuvituksellisiin muotoihin leikattuja, 
niin barokkimaisesti "sorvattuj a", että nii
den alkuperäistä habitusta ei saattanut 
lainkaan aav istaa. Myös joidenkin kau
punkien julkiset puistot sommiteltiin tä
mäntapaiseen muotopuutarhatyyliin , ku
ten esimerkiksi Pariisin Place Royale -
nykyinen Place des Vosges - (Kuva 8), 
Tukholman Kungsträdgård ja 1780-Juvul
la perustettu Milanon "Giardino pubblico" 
(Vercelloni 1986: 157 f). 

Tykistötekniikan kehittyessä vanhat 
kaupunginmuurit todettiin hyödyttömiksi, 
ja aikaansaseuraavien vauraiden kaupun
kien ympäri lle rakennettiin valleista ja 
vallihaudoista muodostettu ja, taidokkaasti 
sommiteltuja linnoituskehiä. Koska valli
tusalueiden pinta-ala oli usein satoja heh
taareja, sallittiin asukkaiden monissa kau
pungeissa vi ljellä niiden väliin jääneitä 
alueita ja vallei lle istutettiin myös puuku
janteita (Bematzky 1960: 11-1 3). Valli-is
tutusten vaarana oli se, että puut piti sotati
lan uhatessa kaataa, mutta kun puutavaras
ta oli aina ja kaikkialla pulaa, niin ajatel
tiin että ainahan niistä joku hyöty ehdit
täisiin saada. Pikkukaupunkien kujanneis
tutuksiin valittiin useimmiten hyödyllisiä 
lajeja: omena-, pähkinä- tai silkkiäispuita. 
Hyödyllisii n puihin saatettiin kuitenkin 
lukea myös jalavat, poppelit ja muut puut, 
joi ta saatii n Jampaille lehdeksiä (Späth 
1920: XVII). Bernin otaneuvosto suosi 
taa jala ia amoin kuin aarnia j a vaahte
roita, ko ka niiden puuaine oveltui hy
vin pyssynperiin ja tykinlavettien pyörik
si. Määrätessään vuonna 1757, että kau-
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Kuva 8. Istutussuunnitelma Pariisin Place Royale-aukion kaunistami ek i 1600-luvulta. Matalaa par
terria elävä ittävät puut oli tarkoitu pitää pieninä säännölli en leikkauk en avulla. Etualan ka vit ovat 
pelkkää taidetta; myös aukion neljännellä ivulla oli samanlaiset talot kuin sen muilla reunoilla . - Va
lokuva: Graphische Sammlung der Zentralbibliothek Ziirich. 

Fig. 8. A baroque planting project for the Place Royale of Paris. The tree were meant to be kept small by 
regular clipping. - Photograph: Graphi che Sammlung der Zentralbibliothek Ziirich. 

punkiinjohtavien teiden varsille oli i tu
tettava en i ijai esti näitä kolmea puulajia 
neuvo to tote i, että vaahteran tuhka olisi
täpait i hyvä Ii äaine ruutia varten (Ruoff 
1980:51). Usein saa vanhoi ta a iakirjois
ta kuitenkin turhaan etsiä tietoa iitä, mitä 
puulajeja istutettiin. Ne kertovat vain pui
den määrästä j a istutustoimien ku tannuk-
ista. 

Vallitu ten rakentamisen yhteydessä 
kaupunkialuetta yleensä myös laajennet
tiin eli siihen saakka muurien ulkopuolella 
sijainneet puutarhat tulivat nyt kaupunki
en piiriin, ja näille alueille syntyi uu ia, 
väljemmin kaavoitettuja kaupungino ia. 

Moni a vai eutunei a kaupungei a va
rattiin tällöin myö pienehkö alue ylei tä 
kävelypaikkaa eli pui tikkaa arten , mikä
li ellai ta ei aikai emmin ollut aatu i tu
teruk i. Terveydelli et eikat alettiin ottaa 
nyt myö huomioon puui tutuk ia tehtäe -
sä. E imerkik i edellämainitun Bernin 
kaupungini ien pää ä ei pyörinyt vain o
tai ia ajatuk ia: he oli at antaneet i tuttaa 
jo vuonna 1740 pienen lehmu pui tikon 
kaupungin iljamaka iinin eteen, enti en 

allibaudan täyttömaalle jotta Bernin 
" aionomien takakujien a ukkailla" oli i 
mahdoiJi ta nauttia iellä raittii ta ilma ta 
ja auringonpai tee ta. Lehmuk et kuului-
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vat tietysti "hyödyll isiin" puihin . Niiden 
puuaines on pehmeää, veistämiseen sovel
tuvaa, ja sitä käytetti in esimerkiksi lautas
ten , kynttilänjalkojen ja kirkkovei tosten 
valmistamiseen. 1700-luvun kuluessa 
aletti in kuitenkin istuttaa myös "hyödyttö
miä" puita, ennen kaikkea hevoskastanji a. 
Voidaan sanoa, että ne oli vat tuolloin jos
sain määrin jopa kaupunki-i stutusten 
muotipuita. Niiden valttina oli hyvä tal
venkestävyys ja upeat kukat. Ne tuotti vat 
kuitenkin ankaran pettymyksen niille lu
kuisille henkilöille, jotka yrittivät risteyt
tää niitä jalokastanjoiden kanssa e li pyrki
vät saamaan ne hyödylli siä ja maukkaita 
kastaojoita tuottaviksi. 

Kirkkoja ympäröivät hautausmaat oli 
vat varhaisella uudella ajall a muodosta
neet pieniä avoimia tiloja tiheään rakenne
tuissa kaupungeissa. Useimmiten niill ä e i 
ollut minkäänlaisia istutuksia; hyvä jos 
joku muratti ehti haudalle kii vetä ennen 
sen avaamista jo seuraavaa vainajaa var
ten . Valitukset siitä, että hautausmailla oli 
enemmän luita kuin multaa eivät olleet 
mitenkään harv inaisia pitkään uudelle 
ajalle aakka. Hautausmaiden hoito ja 
kaunistaminen ei myöskään sanottavam
min kiinno tan ut päättäviä henkilöitä, sillä 
niihin haudatti in läh innä vain köyhää kan
saa äveri ääm pien seuraku ntalaisten saa
de sa lepos ij an a kirkon lattian alta. Lut
her oli tosin puhunut hautausmaiden kau
ni tami en puolesta, mutta vanhoja kau
punkinäkymiä tutkiessa voi aniharvoin to
deta kirkkotarhoissa kasvaneen puita. 
Mainittakoon kuitenkin, että enti se ä 
pääkaupungi amme Tukholma a oli jo 
1600-luvun lopull a lehtikujia Marian kir
kon hautausmaalla, ja Katarinan kirkon 
hautausmaalle istutettiin puita vuonna 
1710. Vuosi adan puoliväli tä peräi in 
olevien tietojen mukaan siell ä oli illoin 
noi n 70 puuta: lehmuk ia, aarniaja vaah
teroita. (Fehrman 1982: 137, 152, 155). 
Preu in kuninga Friedrich Wilhelm 1 
puolestaan halusi ottaa kirkkotarhat tois
sijai een hyötykäyttöön ja määrä i vuonna 
L 73 1, että valtakunnan kaikkien kaupun-
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kien ja kylien hautausmaille oli kirkon 
kustannuk ella istutettava silkkiäispu ita 
(Späth 1920: X f, XIX). Yleisemmin ryh
dyttiin hautausmaita kaunistamaan puuis
tutuksilla kuitenkin vasta 1800-luvun al
kupuolella, jolloin vauraamman väen kiin
nostus niiden suunnittelua kohtaan heräsi, 
kun kirkkoihin hautaaminen oli lopullises
ti tullut kielletyksi . 

Puiden varsinainen tuleminen 

Barokkiajan arkkitehdit olivat suosineet 
yhden ja saman puulaji n käyttämistä kau
punkien pu istoistutuksissa. Rokokooajalla 
yleinen vaihtelua kohtaan tunnettu kiin
nostu johti myös siihen, että erilai sten 
puulajien kasvattaminen alkoi kiehtoa ih
misiä. Tähän myötävaikutti paitsi kasvi
tieteen kehittyminen yliopistojen piirissä 
myös talous eurojen tekemä työ. Niitä oli 
perustettu 1700-luvun kuluessa useimpiin 
Euroopan maihin, ja niiden ohjelmaan 
kuului tärkeänä osana puiden istuttaminen 
j a tutkiminen lähi nnä taloudellisia hyöty
näkökohtia silmälläpitäen. Vaikka kau
punkipui stikkojen kujanteet istutettiin 
1700-luvun loppupuolelle saakka edelleen 
useimmiten uoriksi niissä alettiin nyt 
käyttää eri puulajeja. iinpä esimerkiksi 
Ziirichis ä 1780- luvulla perustetun 
Platzspitz-puiston käytävien varsi lle istu
tettiin akaa iota kuusia, lehtikuusia, pla
taaneja , poppeleita tulppaanipuita ja "it
kupajuja". 

Ran kan vallankumouksen moninaisten 
vaikutu ten eurauk iin voidaan lukea en-
immäi en laajan nykyaikaisen kaupunki 

pui ton nimittäin Munchenin "Englischer 
Gartenin syntyminen. Isarin rannall a i
jainneen ruhtinaalli en met ästy puiston 
muuttamista julkiseksi puistoksi oli ilmei-
esti jo pitempään pohdittu, mutta vaali

ruhtina oli anhakantainen ja penseä 
kaikkia uudi tuksia kohtaan. Basti ljin val
loitu heinäkuun puolivälis ä vuonna 
1789 Parii i a pelästytti hänet kuitenkin 
to i aan yrittämään kansansuosioon pää
semistä ja eräänä keinona siihen nähtiin 
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julkisen puiston perustaminen . Jo elokuun 
alussa hän kutsu i tunnetun "hovipuutarhu
ri" F. L. von Sckellin Muncheniin suunnit
telemaan istutuksia, ja työt edistyivät sit
ten amerikkalaisella vauhdilla; niitä johta
massa olikin yhdysvaltalainen kenraali 
Benjamin Thompson. Jo aprillipäivänä 
1792 pääsivät mi.incheniläiset nauttimaan 
puistostaan, jossa kasvo i jalavia, kuusia, 
saarnia, mutta myös ruusupensaita ja en
nen kaikkea runsas valikoima ulkomaisia 
puulajeja, joiden vi ihtymistä Baijeri ssa 
vaaliruhtinas halusi kokeilla (Hollweck 
1989:5-17, 22-25). 

Sckell oli eräs ensimmäisistä puutarha
suunnittelijoista, jotka syventyivät perus
teellisesti puiden tutkimiseen. Hänen 
vuonna 1825 ilmestyneeseen teokseensa 
"Beiträge zur bildenden Gartenkunst" si
sältyi laaja katsaus siitä, miten puut tulee 
ryhmitellä puistoissa taiteellisesti ja ottaa 
huomioon niiden koko, muoto ja väri. 
Sckellin teos tuli monessa suhteessa suun
taa antavaksi myöhemmille puuistutuksia 
koskeville julkaisuille, joissa on usein hy
vinkin laajoja puiden kokoa ja kasvuomi
naisuuksia koskevia luetteloita ja taulu
koira (esim. Hubner 1914:109- 129). Hy
vin suuri tämänsuuntainen merkitys oli 
myös skotlantilaisen J. C. Loudonin lukui
silla ja perusteellisilla puita käsitte levillä 
teoksilla. Loudon oli myös se henkilö, 
joka suunnitteli todennäköisesti ensim
mäisen julkiseksi puistoksi tarkoitetun ar
boretumin. Se perustettiin Derbyn teolli
suuskaupunkiin Keski-Englantiin . Puut 
oli istutettu Jussieun j ärjeste lmän mukai
sesti, ja ne oli varu tettu kylteillä, joi sa 
oli niiden nimet sekä muita niitä koskevia 
tietoja (Simo 1988: 191-205). Erilli sten 
arboretumien perustaminen tai sellai ten 
liittäminen o a-alueiksi suuriin kaupunki
puistoihin muodostuikin sitten erääksi 
1800-luvun valistus- ja reformitahtoi en 
puistosuunnittelun tehtäväksi. Kansalle 
haluttiin tarjota puistoja vapaa-ajanvietto
paikoiksi kapakoiden sijasta, ja sen hen
kistä tasoa haluttiin nostaa jakamalla va
listusta, mitä puutteellinen kouluopetu ei 
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ollut voinut tarjota. 1800-luku oli arbore
tumien kulta-aikaa, sillä myös yk ityiset 
ihmiset kilpailivat keskenään harvinai
suuksien keräämise ä. Tärkeän kimmok
keen muodostivat tietysti Euroopan ulko
puolisilta alueilta jatkuvasti tulleet, ennen 
tuntemattomat puulajit. 

Puuistutukset katujen varsilla ja puistot 
alkoivat kuulua kaupunkien ylei hyödylli
siin rakennuskohteisiin melkein yhtä it
sestäänselvästi kuin koulut, sairaalat ja 
köyhäinhoitolaitok et. Matkailun ja vau
rauden Ii ääntyessä rantapromenadeja tai 
kylpyläpui toja alettiin näihin aikoihin is
tuttaa myös pikkukaupunkeihin, joiden 
asukkaille oli ympäröivä luonto saanut ai
emmin riittää viheralueeksi. 

1800-luvun kulue a vanhat kaupun
ginmuurit ja vallitu alueet purettiin 
useimpien kaupunkien ympäril tä. Suurin 
osa maineikkaista jo ku uorastaan puis
tomaisista ja kaupunkilaisten suure ti ra
kastamista valli-istutuk ista katosi tällöin 
(Bernatzky 1960:16-40). Vanhan pari isi
laisen esimerkin mukaan allitusten tilalle 
yritettiin usein saada istutetuksi vihervyö
hyke. Kaupunkien nopea kasvu ja tontti
maan puute ke ku ta-alueilla teki usein 
kuitenkin tyhjäksi tä mäntapaiset toiveet. 
Hyvin komea, koko vanhaa kaupunkia 
kiertävä valli mahta ine puineen on kui
tenkin vielä äiJynyt Luccan kaupungissa 
Pohjoi -Italiassa. Se on vaikuttava nähtä
vyys, jota kannattaa poiketa kat omassa 
niillä euduilla liikkue sa. 

Kaupunkien hä laajete sa teolli tumi
sen myötä niiden kaavoitu ta pyrittiin 
muodo tamaan äljemmäk i. Myö yk i
tyishenkilöt omi ti at huomattavan paljon 
aikaa pihojen a puui tutuksille. Silloin 
vallalla olleen mai emapuutarhatyylin o
veltamiseen kaupunkitalojen pienille ton
teille on ittemmin u ein uhtauduttu hu
vittuneen ylimieli e ti. Sen merkei ä i -
tutetut puut rika tuttavat kuitenkin vielä 
nykyään lukui ien kaupunkien ylei ilmet
tä, aikka rakennu kanta on muuttunut ja 
paljon anhoi ta pui ta on kaadettu . 
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Todennäköisesti Euroopan kail<löen ai
kojen laajamittaisin puiden istutustoimin
ta pantiin alulle Pariisissa Napoleon III 
tultua kei arik i. Napoleon oli aiemmi n 
oleskellut pitkään Englannissa ja halu i 
saattaa nyt oman pääkaupunkinsa viher
alueet yhtä hyvälle kannalle kuin Lontoos
sa näkemänsä. Pariisiin rakennettiin kym
meniä kjJometrejä uusia, jalavien reunus
tamia bulevardeja ja yli 30 puistoa niiden 
17 vuoden aikana, jolloin paroni E. G. 
Haussmann sai toimja kaupungin prefekti
nä. Ennen kuin hän joutui luopumaan vi
rastaan, oli hän ehtinyt antaa istuttaa Parii
sii n noin 600 000 puuta (Moncan 1992: 
13). 

Magnolioista muodostui 1800-luvun 
loppupuolen puistojen suurimpia ylpey
denruheita. Ensimmäiset pohjoisamerik
kalaiset magnoliat oli tuotu tosin jo 1600-
luvun lopulla Eurooppaan, ja muita lajeja 
tuotiin 1700-luvu lla, mutta niiden kasvat
taminen oli hidasta. Kului vuosikymmeniä 
ennen kuin niitä voitiin yleisemmjn ostaa 
taimistoi ta ja hintojen kalleu e ti enkin 
jälkeen vielä pitkään niiden hanilimjsen 
juJkjsiin pui toihin. 1800-luvun toisella 
puoli kolla alettiin niihin i tuttaa ensim
mäi en kerran pensaita laajemmas a mi
tas a (e im. Yercelloni 1986:345 ff) . Kiil
topen a ta (Aucubajaponica), etenkjn sen 
kjrjavalehtistä muotoa, istutettiin illoin 
tavanomat määrät, samoin viehättivät eri
lru et hortensiat (Hydrangea) uutuudel
Iaan ihmisiä. Pui tosuunnittelu kehittyi a
manrukai e ti uuresti , järje tettiin puutar
hanäyttelyjä ja kan runväli iä kjJpailuja ja 
uu ia taimitarhoja peru tettiin laaja a mi
tas a kaiilialle Eurooppaan. Kasvien ri -
teyttäminen Ii äsi uu ien lajikkeiden lu
kua ennen aavistamattomas a määrä ä, ja 
tämä ruokki puolestaan josku suorastaan 
kuumeisen tuntui ta kjinnostusta uutuuk-
ia ja harvinai uuksia kohtaan. Puutarha

kirjat tuntuivat hekumoivan kuvaoksilla 
pui ta jotka edu tivat kääpiö- tai riippa
muotoja tai joilla oli erikoi en muotoi et 
tai poikkeuk elli en väri et lehdet, ja uu
sia ruu ulajikkeita kohtaan tunnettu kjin-
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nostus sru melkein hurmahenkjsiä muoto
ja. Silloin kehitettiin kyllä myös monia hy
vin arvokkaiksi o oittautuneita koriste
pen aita, mainittakoon vain Nancyssa toi
mjneen Victor Lemoinen loisteliaatja mo
nessa suhteessa edelleenkin ylittämättö
mät jasmike- (Philadelphus), nietospen
sas- (Deutzia) ja syreenilaj ikkeet (Syrin
ga). 

1800-luvun kulue sa kasvitieteelliset 
puutarhat, varakkaat yksityishenkilöt j a 
taimjstoliikkeet kustansivat tutkimusret
kjkuntia etsimään kasviharvinaisuuksia 
maapallon kaikilta kolkjlta. Erityisen an
siokasta oli englantilaisen Jame Yeitch & 
Sons -taimistoliikkeen vuosikymmeniä 
jatkunut toiminta. "Kyllä Davidia involuc
ratan tuominen Eurooppaan on yhden Kii
nanmatkan ar oinen asia", muisteli E. H. 
Wil on, erä Yeitchin viimei istä ja me
nestyksekkäimmistä "kasvienmetsästäjis
tä" Kew Gardens' n johtajan hänelle sano
neen . 1800-luku, etenkin en loppupuoli 
oli kuitenkin arsinaisesti ha upuiden rie
muaikaa. (Veitch 1881:50-55, 320 ff). Tä
hän vrukuttivat Kiina ta ja etenkin Japa
nista tuodut, siihen saakka tuntemattomat 
uudet lajit. Libanoninsetri (Cedrus libani) 
oli tosin ollut en immäinen uuri havupuu, 
jota oli alettu istuttaa Euroopan puutarhoi
hin jo 1700-luvulla. Tosin sen koosta ja 
ka vutava ta ei aina oltu kovin tietoi ia, 
itä pyrittiin näet joskus leikkaamaan sa

manlruseen pyramidimuotoon kuin barok
kipuutarhojen marjakuu ia. Setrinkin li
ääminen oli työn takana, ja varsinrusiin 

kaupunkipui teihin e ilme tyi va ta 
1800-lu ulla . 

Puut valloitti at itselleen tilaa kaupun
gei a uuden ajan alkupuolella usein sa
tunnru e ti , y äyk ittäin ja paljolti attu
man oikusta. 1900-Iu un alus a puistoilla 
ja bulevardeilla oli kaupunki uunnittelus-

a kuitenkin jo oma vahva ijan a. Salaaja 
hiipien olivat kyllä myö va toinkäymj et 
alkaneet ilmoittaa itse tään. Jo 1800-lu
vun puoliväli ä oli Lontoossa jouduttu 
toteamaan, että monet puut eivät enää me
ne tyneet kaupungin ke ku ta-alueilla il-
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man saastumisen vuoksi. Sama ilmiö to
dettiin sitten myös vuosisadan loppupuo
lella muissa eurooppalaisissa suurkaupun
geissa (Robinson 1878:149-164). Varsi
naiseksi kaupunkipuuksi muodostui siellä 
vähitellen plataani, sillä se ei ole kovin al
tis saasteiden vaikutuksille tai liikenteen 
aiheuttamille kolhuille, koska se uusii 
kuorensa sisältäpäin nopeasti. Nyt näitä 
kaikenkestäviksi uskottu ja puita on Alppi
en eteläpuolella kuitenkin jo ankarasti tu
hoamassa eräs sienitauti. Sypressien me
neillään olevaa joukkokuolemaa näyttää 
siis siellä seuraavan plataanien katoami
nen. Nähtäväksi jää, tuleeko kaupunki
puista pian harvinaisuuksia, joita saamme 
käydä ihailemassa pääsymaksua vastaan 
jossain huolellisesti hoidetussa "puu-mu
seossa". Liian synkkä tulevaisuudenkuva? 
Ehkä, mutta optimismia on vaikea pitää 
yllä murheellisten viestien seuratessa toi
nen toistaan. 
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Vihreät jättiläiset, Suomen paksuimmat puut 
- seurantatuloksia 

iilo Karhu 

'Vihreät jättiläiset, Suomen paksuimmat puut' julkistettiin 
Kaupunkipuuseminaarissa 3.11. 1995 

Karhu , . 1998: Vihreät jättiläiset, Suomen paksuimmat puut -seurantatuloksia. (The 
thickest trees in Finland - a moni tori ng repon .)- Sorbifo lia 29( 1 ): 17-32. ISSN 0359-
3568 

The author started collec ting da ta ofthe thickest trees in Fi nland in 1986 . The results 
were publi shed in Finni sh in 1995 in "Publica tions of the Finnish Dendrological Soci
ety, Voi 7' . This article is a monitori ng report from the years 1996 and 1997. 

Niilo Karhu, Näyttelijäntie 1 8 5, 00400 Helsinki. 

Pääosin vuoden 1996 aikana suoritettu 
paksuimpien puiden kasvun seuranta jat
kui syyskuun lopulle 1997 . Muutoksia tie
tenkin todettiin . Tässä seurantaraporti ssa 
ne selostetaan yksityiskohtaisesti . Kirj an 
aatesanojen mukaisessa j ärjestykse ä 

numerotiedot ovat seuraavat. Mitattujen 
puiden lukumäärän li säys on 105 j a koko 
mää rä nyt 2 465 . Kirjan 1 2 14 puun o alta 
kasvu on 80 ja koko määrä siten 1 294 
puuta. Lisäyksestä 41 on vanhoi a takso
ne i sa ja 39 on uu ien osuutta. Tak onien 
yhte i määrä on nyt 458. Ka vi ukujenkin 
määrä ka vo i kahde lla: Cmalpa on 45. j a 
Labumum 46. suku . 

Seuranta pa lja ti tietenkin myös tappi
o ita, mutta niitä oli onneksi vähän. Eri 
yi tä poistetuiksi kirj attiin 17 puu ta, joi -

ta kahde ll e kuitenkin merkittiin samall a 
"perillinen". Poi stettujen jouko a oli 
myös yhden taksonin ainut puu . 

Uusien puiden sijoittamises a o ikeaan 
järjestyk een kitj assa olevien joukkoon on 
otettu huomioon enti sten pak uuska vu, 
jo tulokkaan pak uus on lähell ä vanhan 
mittaa tai jo sitä suurempikin . Vanhimmat 

mittaukset ovat yhdeksän vuoden takaa, 
joten keskimääräi nen vuos ikasvu on anta
nut vertailumitan. Monissa tapauksissa on 
suoritettu myö uusi mittaus. 

Lukijan avuk i annetaan kirj an sivunu
mero joka vi ittaa suoraan taksoniin tai sit
ten paikkaan, mihin uusi tulokas kirjassa 
kuului si. 

Kaikki mittaus- ja kasv upa ikkati edot on 
annettu kirjan mu kaisesti . Uusi materiaali 
on jaettu kolmeen ryhmään: poi stetut 
puut uudet tak onit ja muutoksia kärki
paikoilla. 

POISTETUT PUUT 
Abies fraseri , virginianpihta, s. 14 
t 160 cm /24.5 m. Tuu ula.- Kui vui. En

tinen Suomen pak uin vi rg inianpihta. 
Tilalle en immäi e lle ija lle: 
• 113 cm 1 16 m. Kuhmalahti , Puntari , 

Rauhalahti (214 1 12. 682408:37039). -
3 1.5 .1 99 1 KO. 
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Acer platanoides 'Faassen's Black', 
hurmevaahtera, s. 21 
t 106 cm 1 12,25 m, Helsinki , Pohjois

Haaga. - Kaadettiin. Entinen Suomen 
paksuin hurmevaahtera. 

Betula pubescens f. , 
"uurretyvihieskoivu", s. 46 
t 297 cm 1 21 m. HattuJa, Tenhola. Latvus 

kaatui viereisen talon päälle ja puu kaa
dettiin . Tämä oli taksonin ainut puu. 

Picea abies f. , "tuulenpesäkuusi", s. 85 
t 4,8 x 3,5 m, Pernaja, Gammelby . - Kui

vui. Entinen Suomen paksuin " tuulenpe
säkuusi". 

Populus balsamifera 'Hortensis', 
kartanopoppeli, s. 105 
t 403 cm /22,5 m. Tampere, Tampereen 

yhteislyseon piha.- Kaadettiin. Miksi ? 
Entinen Suomen paksuin kartanopoppe
li. 

Populus koreana , koreanpoppeli, s. 111 
t 17 cm 17,5 m, Lappeenranta, HarJamäen 

arboretum. - Kuivui . Entinen Suomen 
toiseksi paksuin koreanpoppeli . 

Populus 'Rasumowskiana', 
ruhtinaanpoppeli, s. 114 
t 365 cm (40 cm: ssä) ja 363 cm (200 

cm:ssä) 123,5 m, Raahe, Kirkkopuisto.
Kaadettiin " lahona". Entinen Suomen 
kolmanneksi paksuin ruhtinaanpoppeli. 

Populus simonii ' Fastigiata', 
ptiskapoppeli,s. 115 
t 180 cm (tyvi) 1 12 m, Naantali, Maija

mäki . - Kaadettiin. Entinen Suomen 
kolmanneksi paksuin piiskapoppeli . 

Prunus avium, imeläkirsikka, s. 120 
t 125 cm (40 cm:ssä) 1 14 m. Helsinki , 

Alppi Ia, Kulttuuri talo. -Myrsky kaatoi. 
Entinen Suomen paksuin imeläkirsikka. 

SORBIFOLIA 29(1) 1998 

Prunus padus subsp. padus, 
(metsä)tuomi, s. 122 
t 500 cm (tyv i) 1 14,5 m, 31-runkoinen, 

Pietarsaari , Koulupuisto. - Kaadettiin . 
Entinen Suomen paksuin metsätuomi. 

Prunus pensylvanica, pilvikirsikka, s. 123 
t 150 cm (tyvi) 1 12m, Oulu, Höyhtyä.

Myrsky kaatoi. Entinen Suomen pak
suin pilvikirsikka. 

Salix daphnoides subsp. acutifolia 
' Pendulifolia', rtippahuurrepaju, s. 137 
t 38 cm 1 4,3 m, Helsinki , Kamppi, Arka

dianpuisto. - Kui vui pakkasvaurioihin. 
Entinen Suomen paksuin riippahuurre
paju. 

Tilalle ensimmäiselle sijalle: 
• 5,5 cm (100 cm: ssä) 12,1 m. Haarottuu 

yhdessä metrissä. urrruJarvt , um
menpää, Leppälammentie 41 (204 1 12, 
670706:36756). - 4.4.1997 A T.- um
menpään taimi on kasvatettu kuolleen 
pistokkaasta, ikä kuusi vuotta. 

Salix pentandra, halava, s. 138 
t 222 cm (80 cm:ssä) /16,5 m. Joensuu , 

Mutala. - Ter e puu, mutta kaadettiin. 
Miksi? Entinen Suomen toisek i pak
suin halava. 

Salix 'Sibirica , hopeapaju, s. 140 
t 510 cm ( 100 cm:ssä) 121,5 m, Tampere, 

alkala. - Kaadettiin . Entinen Suomen 
toiseksi paksuin hopeapaju. 

Sorbus aucuparia 'Rossica' 
makeapihlaja . 143 
t 150 cm 1 13 m, Hei inki , Oulunkylä. 

Kaadettiin (rakennu työ). Entinen Suo
men paksuin makeapihlaja. 

Sorbus aucuparia 'Pendula' , 
riippapihlaja s. 145 
t 134 cm 1 8,25 m Jyväskylä, Lutakko. 

Kaadetti in . Entinen Suomen toiseksi 
pak uin riippapihlaja. 
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Vlmus laevis , kynäjalava, s. 167 
t 495 cm (100 cm: sä) 1 7,5 m, Kaari na, 

Vuolahti. - Kaadettiin keväällä 1994. 
Entinen Suomen paksuin kynäjalava . 

UUDET TAKSONIT 

Acer platanoides ' Cucullatum', s. 2 1 
• 70 cm 1 12,5 m. Puu on yli 30-vuotias, ei 

ole ko kaan kukkinut. Hyvinkää, Harju
katu 23 (2044 02, 672640:38202).- 4.8. 
1997 K. 

• 65 cm 1 9 m. Hyvinkää, Länti sen yhdy -
tien ja Vaiveronkadun kulmauksessa 
pui tokaistalla yhdystien puole ll a (2044 
02, 672670:38247). - 4.8 .1997 NK. 

Betula pendula f. birkalensis 'Visa', 
pirkkalanvisakoivu, s. 38 
• 108 cm (40 cm:ssä) 1 8,25 m. Vii ihaa

rai nen . Tampere, vanhan kirj as totalon 
pohjoi pään kohdalla raotarintee sä 
pui tokäytävän vieressä (2 123 09, 
682553:32781). - 3. 12.1996 K. - Vi-
atai mia löytyi e kialta hankittujen 

pirkkalankoivun taimien jouko ta ja nii
tä on istutettu muuallekin Tampereell a. 

Betula pendula f. "kultarauduskoivu", 
.43 

• 46 cm 1 9,5 m. Keltalehtinen. Miehikkä
lä Järvelä Vuorela, pihapuu Olkalam
men ete läpuole ll a tien varrella (3044 02, 
672738 :54186). - 18.7. 1995 K.- Kan
tapuu E 7965 . 

Betula pendula f. , 
"ruskeatuohirauduskoivu", . 44 
• 140 cm 1 19,5 m. Tuohi tyve tä latvaan 

ru kea, katkenneiden ulo kaartuvien 
tuohenpätkien peittämä. Ilman aa tei
den eurauksena tämä pörröinen pei tto 
on mu tanharmaa. Riihimäen hautau -
maa, 50 m pääpani ta pääkäytävän vie
re ä a emmalla (2044 03 , 673775 : 
37722). - 5.5. 1997 K. - Puita on pää
käytävän varre lla viisi kappaletta. 

Betula pendula f. 
"uurrerunkorauduskoivu", s. 44 
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• 265 cm 1 32,5 m. Kaksihaarainen 10 
metrissä. Pystyjä, syviä uurteita erityi-
esti rungon tyvio assa, ylempänä terä

viä harjante ita, joiden väli ssä Ioivia pai
nautumia. Rungossa myös jonkin verran 
pahkoja aivan pieniäkin . Vihti , Ojakka
la, Päss intie 7 (2041 08, 669859:35739), 
pihan reunall a virtaavan puron takana 
metsän reunas a. -12.5. 1997 K. 

• 241 cm 129m. Kaksihaarainen 9 metri s
sä. Rungon tyvellä on ympäri puuta 
vaihtelevan yviä pystyjä uurteita, jotka 
jatkuvat matalana uurre-harju -kuviona 
haarautumiskohtaan aakka (kuvat 1 ja 
2). Puus a on myös huomattavan suuri ja 
harvinainen oksapahka kuuden metrin 
korkeudella. Pahkan korkeus on 80 cm 
ja leveys 100 cm. Pahka on kiinni run
gossa ja pak ussa kaarevassa oksassa 
en alapuole ll a. Riihimäen hautausmaa, 

pääkäytävän päästä oikealle kääntyvän 
ivukäytävän varrell a ve ihanan vieres
ä (2044 03 673756:37720).- 6.4. 1997 
K. - Ok apahka opi i kolmannelle si

jalle myö pahkakoivuissa. 

Catalpa Scop., trumpettipuut, s. 47 
Catalpa bignonioides Walt. , 
trumpettipuu 
• 10 cm (tyvi) 1 1,8 m. Kirkkonummi , 

Veikkola Lamminjärventie 9 (204 1 07, 
668786:35776). - 23 :7.1997 K. - Puu 
on tuotu pienenä taimena Itävalla ta 
Wienin läheltä Wachaun laak o ta 1989 
ja e on kukkinut vuode ta 1994. 

Lahumum Fabr. , kultasadepensaat, . 60 
Lahumum alpinum (Miller) Berchtold & J. 
S. Presl, (kalju)kultasade 
• 215 cm (ty i) 17m. eljähaarainen ty

ve tä, rym. 36, 42 ja 43 cm ekä 70 
cm:s ä ymp. 70 cm (haarautuu nelj äks i 
100 cm: ä, rym. 26, 30 30 ja 30 cm). 
Helsinki Meilahti Pihlajatie 5 (2034 
06 667748:38408) - 2.4. 1997 K. -
Ty imitan ulkopuolella on kolme pak-
ua kantaa paJeltunei ta haaroista. 
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Ku vat 1 ja 2. Belula pendu
/a f ., " uurrerunkoraudus
koivu" (ll) Riihimäen hau
tausmaalla. Alemmassa 
kuvassa tyven syviä uurtei- · 
ta. Uurteet näkyvät madal
tuneina myös ylhäällä run
gossa, missä on puun toi
nen erikoisuus, komea ok
sapahka. -Valokuva Niilo 
Karhu 1997. 

• 213 cm (tyvi) 1 5,5 m. Kolmehaarainen 
tyvestä, rym. 32 cm sekä 70 cm:ssä 57 
cm (haarautuu kahdeksi 100 cm:ssä) ja 
60 cm (haarautuu kahdeksi 90 cm:ssä). 
Helsinki , Punavuori, Agricolan kirkon 
portaiden oikealla puolella Tehtaanka
dun varrella (2034 06, 667360:38575).-
12.3.1997 NK. 

• 187 cm (tyv i) 15 m. Neljähaarainen, tyvi 
kiinteä, ei paleltumiskantoja. Turku, 
Barkerinpuiston keskiosa sa Läntisen 
Rantakadun varrella (1043 09, 671301: 
23862).- 10.3.1996 JS. 

• 185 cm (tyvi) 1 7,5 m. Tyvestä kuusihaa
rainen, rym. 33, 36, 37 ja 48 cm sekä 80 
cm:ssä halkeaman alareunassa ymp. 54 
cm (haarautuu kahdek i 130 cm:ssä, 
ymp. 140 cm:s ä 40 ja 41 cm) ja kuudes 
haara 120 cm:ssä 59 cm (haarautuu kah
deksi 125 cm: sä, rym. 27 ja 41 cm). 
Hei inki, Meilahti , Pihlajatie 7 (2034 
06, 667751 :38405).- 2.4.1997 K. 

Puumai nen kulta ade: 
• 145 cm (tyvi) 1 8 m. Kaksihaarainen ty

vestä, ymp. 80 cm: ä 81 cm (haarautuu 
kahdeksi 100 cm:ssä, rym . 41 j a 65 cm) 
ja toinen haara ymp. 70 cm: ä 86 cm 
(haarautuu kahdeksi 90 cm:ssä, rym. 40 
ja 60 cm). Latvuksen läpimitta 7 m. He1-

inki, Eira, Juhani Ahon tie 10 (2034 06, 
668337: 38579). - 25.3 . 1997 K. 
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Malus baccata x przmifolia, M. x robusta 
(Carriere) Rehder_ enäjänomenapuu, 
.70 

• 292 cm (ty i) 1 138m. T e tä 12-haa
rainen rym. rajoi a 37-81 cm. Lat uk
en läpimitta 18m. Komea puu. Somero 

Harju (2024 05 , 672850:30865).- 14.4. 
1996 MA. 
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Malus 'Profusion', M. x purpurea ' Lemoi
nei' x M. sieboldii, s. 71 
• 127 cm (tyv i) 1 7,5 m. Kolmehaarainen 

30 cm korkeude lta, rym. 39 , 55 j a 65 cm. 
Helsinki , Meilahti , Haartmaninkadun ja 
Tukholmankadun kulman pui stikko, 
Haartmaninkadun puole inen reuna 
(2034 06, 667729 :384 12) . - 27.8 .1 997 

K. - Paksuimman vieressä on ri vissä 
Tukho lmankadulle päin ko lme puuta li
sää: rym. 76 cm, 98 cm ja 99 cm, kaikki 
ne ljä ovat samankorkui sia. 

Picea abies f., "kompassilatvakuusi", s. 83 
• 206 cm 1 24,5 m. Puun latvaka vai n on 

ku ivunut j a latvaan on syntynyt kasvu
aan jatkavista pitkistä ja kapeista oksista 
kymmenen oksan eri suuntiin y lävii s
toon sojonava ok atihe ntymä, joka tuo 
mieleen lähi nnä kompassiruu un (kuva 
3). Janakka la, Konnil a, Ki vimäentien 
Iän ipää ä kapea pellonreunu metsik
kö (2 13 1 11 , 676557:37350).- 5.4. 1996 

K. 
• 128 cm 121,5 m. Latva säteettäin kah

dek an-yhdeksänhaarai ne n. Yksi voi
makkaa ti y läv ii stoon kasvanut haara on 
alkanut muodo taa uutta latvaa noin 1,5 
m rungosta s ivussa sen uuntaisena. 
Lappeenranta, HarJamäen arboretum 
(3 133 09 676748:56351 ).- 20.7. 1997 

K. 
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Kuva 3. Picea abies f. , 
" kompass ilatvakuusi" (1). 
Janakkala, Konttil a. - Va
lokuva iilo Karhu 1997. 

Picea abies f., "kummajaiskuusi", s. 83 
• 65 cm (tyv i) 1 2,5 m. Oksisto läpinäke

mättömän j a -pääsemättömän tuuhea -
tyvi mitank in sain vain makuulta käsin 
tun nustelemalla. Oksavaipan peittämä 
runko mutki ttelee voimakkaasti j a haa
rautuu jossakin kahdeksi. To inen haara 
nousee tyven kohdalta latvaksi, to ine n 
haara kasvaa vaakasuoraan vieressä o le
vaan ka llionkupeeseen ja nousee s itä 
pitkin toiseksi la tvaksi (kuva 4) . Latvuk
sen leveys on suunnilleen sama kuin 
pystyn ok an korkeu . Puu kasvaa män
tymetsäs ä ki ikkoisell a vuoren rinteel
lä. Kuh moinen, Lästilä, Kartinvuori 
(6 144 08, 684655:40980) . - 10.9 .1996 

K. 

Picea abies f. "nauhakuusi", s. 84 
• 105 cm 120 5 m. Virolahti, KJ amila pie

ni met ikkö kylän ke ke ll ä (3042 07, 
67 11 85:52587). - 23.8 .1 996 NK. 

Picea abie f. , "pahkaoksakuusi", s. 84 
• 228 cm 1 32 m. Oksi a erikoko i ia pah

koja lat uksen kaikissa oksissa. Tuusu
la METLA:n Ruot inky1än tutkimu -
al ue (2943 05 , 669606:38922) kohde B 
73 mu eoaitan lähellä maantie n kaak
koispuole lla.- 15.5 . 1997 K. 
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Ku va 4 . Picea abies f., " kummajaiskuusi" (I) . 
Kuhmoinen, Läs tilä, Kartin vuori . - Valokuva 
Nii lo Karhu 1997. 

Picea abies f., "vihtaoksakuusi", s. 84 
• 70 cm 1 13,5 m. Oksien kärkiosat ovat 

erittäi n tuuheat, muistuttavat saunavih
taa (kuva 5). Latvuksen yläosassa ne 
ovat yläviistoon suuntautuvia, alempana 
alaviistoon riippu via. Ylämaa, Hujakka
la, Vaalimaa - Lappeenranta -tien 387 
länsipuolelta alkavan ky lätien jatkeena 
olevasta metsäautotiestä sen pohjois
puolelle eroavan traktoriuran oikealla 
puolella, noin 1 ,5 km päätiestä (3044 06, 
673455:55060). Puu näkyy traktoriural
le. -7.8. 1995 NK. 

Picea omorika x sitchensis, s. 88 
• 55 cm 18 m. Helsinki, Ullanlinna, Tähti

torninmäki, tähtitornial ueen koilli skul 
man vieressä pikku kuusikko (2034 06, 
667404:38639). - ll.l 2.1996 K. 
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Kuva 5. Picea abies f. " vihtaoksakuusi" (I) . Ylä
maa, Hujakkala. - aiokuva iilo Karhu 1995. 
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Pinus cembra f. , "luutasembra", s. 91 
• 207 cm (80 cm:ssä) 1 13 m. Kahdeksan

haarainen, osa haaroista haaroo vielä 
ylempänä. Liperi , Konttilansalmi. Mäs
sy lä, Simolanpiha (4223 02, 693927: 
62226). - 6.6.1996 K. 

Pinus sylvestris f. , "visamänty", s. 102 
• 106 cm 116m. Ympärysmitta 30 cm: ssä 

100 cm ja 95 cm: ssä 130 cm. Runko vi
saosassa si1eä ja mukuraton. Kasvupaik
ka ki vikkoisen pääasiassa mäntyä kas
vavan vuoren lakiosassa. Kuhmoinen , 
Lästilä, Kartin vuori (6144 08, 684665 : 
40958).- 10.9. 1996 NK. 

Populus 'Rasumowskiana' x 
P. ' Woobstii ' , s. 114 
• 103 cm 1 11 ,75 m. Ri steymä on emipuu, 

mikä on perua runtinaanpoppelilta , sa
moin kapeiden silmujen tahmeus. Riip
papoppelilta tul evat versorangan heikko 
karvaisuus, iso päätes ilmu j a silmujen 
u1o päi n kääntyvät kärjet sekä erityisesti 
pitkät roikkuvat riippaoksat Tampere , 
Kiovanpuisto, Kaupintien vieressä itä
puole ll a lähellä koulua (2 123 09, 
682546:32967). - 20 .3. 1997 NK. -
Puun mitat o livat 82 cm 19 m 29.8. 1988, 
joten kahdeksan vuoden kasvu on 2 1 cm 
e li rym. 2,6 cm/v keskimäärin. 

Populus trichocarpa, jättipoppeli, 
ernik.Jooni, s. 1 19 
• 165 cm 1 18,5 m. Pak uin puu emikloo

nin 12 puu ta. Tampere, enti sen eka
lan kartanon alueell a Iide j ärven ja e
kaJantien väli sä (2 123 08 682390: 
32972). - 20.3. 1997 K. - Puun mitat 
o livat 150 cm 1 165 m 15.6. 1989. Alku
perä tuntematon. 

• 128 cm 1 17 5m. Paksuin puu emikloo
nin 38 puu ta. Helsinki, Kanne lmäki, 
Kantelettarentien li ikennekaistojen istu
tuk et (2043 0 1 668234:38330). - 21.3 . 
1997 K. 

Prunus maximowiczii Rupr. , 
vienokirsikka, s. 121 
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• 160 cm (tyv i) 17,5 m. Kolmehaarainen , 
haarojen ymp. 70 cm:ssä 55 cm , 110 
cm: ssä 53 cm ja 120 cm: ssä 44 cm. Pie
tarsaari, Koulupuisto (232 1 06, 707115 : 
28785). - 29.6.1996 NK. 

Quercus robur f. pectinata K. Koch, 
'Pectinata', liuskalehtitammi, s. 129 
• 45 cm 1 6,75 m. Imatra, Imatrankoski , 

Laurinkatu 26 (4112 05 , 67 8656: 
59472). - 26.6.1997 NK. - Puu on istu
tettu puo1imetrisenä koivunta imena, jol
la oli eri koiset lehdet (kuva 6). Taimi 
löydettiin metsänsiivouksessa Vuoksen 
länsirannal ta paikasta, missä on nyt En
so-Gutzeit Oy: n jätevedenpuhdistuslai
tos ja siemenviljelymännikköä. 

Quercus robur f., 
"ke1talaikkulatvustammi", s. 132 
• 3 15 cm 1 16 m. Kaksihaarainen 200 

cm:ssä. Lehdet koko latvuksessa ke lta
laikkuiset. Houtskari, Storlandet, Berg
hamn (1032 06, 668520: 18448). Kasvaa 
sotil a alueella vanhan kasarmiparakin 
lähell ä hajanai essa ky mmenkunnan 
tammen ryhmässä.- 26.7 . 1995 AJ. 

Kuva 6. Imatran liuskalehtitammen (Quercus ro
bur ' Pectinata') erikoisia lehtiä. - Valokuva iilo 
Karhu 1997. 
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Kuva 8. Sorbus aucuparia f. , " mukurarunkokoti
pihlaja" (1). Riihimäki, Hyttikortteli , Aatunkatu . 
-Valokuva iilo Karhu 1997. 
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Kuva 7. Querws robur f., 
"pöytätammi" (II). Lap
peenranta, Harlamäki. -
Valokuva iilo Karhu 
1997. 

Quercus robur f. , "pöytätammi", s. 132 
• 11 cm 1 1,77 m. Latvuksen läpimitta 360 

cm. Pöydän oksataso on lievästi ylävii -
to . Lappeenranta, HarJamäen arboretum 
(3 133 09, 676748:56351). - 31.1 .1997 

K. 
• 7 cm 1 1,40 m. Vaakasuoran latvuk en 

läpimitta on 240 cm ja oksalevyn pak-
uus noin 20 cm (kuva 7). Lappeenranta 

HarJamäen arboretum (3 133 09, 
676748:56351 ). - 31.1.1997 K. -
Kummankin puun ok atjatka at pituu -
kasvua, mutta rungon pitenemi e tä ei 
ole ollut vähi ntäkään merkkiä ainakaan 
pariinkymmeneen uoteen. Puut ovat 
Juonnontaimia vanhas a korkeassa kuu
simetsä ä. 

Salix schwerinii E. Wolf, siperianpaju, 
s. 139 
• 25 cm (ty i) 1 5 m. Kak ihaarainen ty

eltä, r m. 10 ja 14 cm. Lappeenranta 
HarJamäen arboretum (3 133 09 
676748:56351 ).- 17.3.1997 K. 

Sorbus aucuparia f. 
"mukurarunkokotipihJaja , . 145 
• 165 cm (ty i) 1 13 m. Kak ihaarainen 70 

cm:ssä, rym. 85 ja 90 cm. Rungon ry
vio a aja haaroi a neljän metrin kor
keudelle mukuroita joiden leveys vaih-
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telee rajoissa 5-25 cm (kuva 8). Riihi 
mäki , Hyttikorttelin eteläpuolella met
sässä 5 m Aatonkadun reunasta vasem
malle (2044 03 673805:37705). - 5.4. 
1997 Kja JR. 

Tiliajaponica (Miq.) Simonkai, 
japaninvaahtera, s. 156 
• lOI cm 118m. Tammisaari, METLA:n 

Solbölen kokeilualue (2012 07, 666598: 
27948), D44, mv. 194. - 15.5.1996NK. 

Ulmus glabra f., "luutalatvajalava", s. 166 
• 85 cm 1 11,5 m. Suora runko päättyy 170 

cm:ssä kolmeen lyhyeen oksahaaraan, 
joista lev iää lukematon määrä ohuita 
haaroja yläviistoon luutamaiseksi lat
vukseksi (kuva 9). Helsinki , Meilahti , 
Pihlajatie 34 (2034 06, 667775:38369). 
- 28.3. 1997 NK. 

Kuva 9. Ulmus g/abra f ., " luuta latvajalava" (!). 
Hels inki , Meilahti. Pihlajatie 34.- Valokuva ii
Jo Karhu 1997. 

MUUTOKSIA KÄRKIPAIKOILLA 

Abies grandi.s , jättipihta, s. 14 
Ensimmäiselle ja toiselle sija ll e: 
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• 144 cm 1 20,5 m. Menettänyt joskus lat
vansa, joka on nyt pyöreä ja leveähkö. 
Tuusula, METLA:n Ruotsinkylän tutki
musalue (2043 05, 669606:38922), koh
de A 38.- 15.5.1997 NK. 

• 118 cm 1 20,5 m. Latva kapea ja terävä. 
Tuusula, METLA:n Ruotsinkylän tutki
musalue (2043 05, 669606:38922), koh
de A 38.- 15.5.1997 K. 

Ruotsinkylän retkeilykohteiden selostuk
se sa vuodelta 1956 mainitaan kaksi Abies 
grandista kohtee saA 14, mv. 313, istu
tu vuosi 1934, ikä kahdeksan vuotta. 
Vuonna 1971 täydennety ä kohdeselos
tuksessa mainitaan vain yksi puu kohtees
ta A 29 ja uusimmassa, vuoden 1993 koh
deselostuksessa mainitaan kaksi tunnista
matonta pihtaa kohtee ta A 38. Kohdenu
merointi on muuttunut, mutta nämä samat 
jättipihdat ovat erittäin tuuheina ja hyvä
kuntoi sina edelleen elo sa. 

Acer pla1anoides, metsävaahtera, s. 20 
Kolmannelle sijalle: 
• 452 cm (40 cm: ä) 121m. Kaksihaarai

nen 200 cm: ä, ymp. 280 ja 340 cm. 
Toises a haara a avolahoa 100 cm:stä 
ylöspäin. Kummankin haaran latva on 
katkennut. Rungon onton tyven sisähal
kaisija on 100 cm ja latvuk en läpimitta 
12 m. Turku, Patterinhaka ( 1043 09, 
671328:23745).- 17. 11.1996 JS . 

Pak uin met ä aahtera ummi-Pusulan 
Ikkalas a on ke kimääräi en vuo ikasvun 
perusteella ympäryk eltään ( 100 cm: sa) 
nyt 479 cm ja toi ek i pak uin Helsingin 
Malminkartano a on mitattu uude taan 
8.4.1997 ( K) ja en ympärysmitta (tyvi) 
on 455 cm. 

Acer rubrwn, puna vaahtera, s. 23 
Kolmannelle ijalle: 
• 147 cm 1 21 m. E poo, Oittaa Dalby 

(2041 10, 668482:37058), kartanon 
pui to a.- 12.5. 1997 K. 
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Paksuin punavaahtera Tuusulan Ruotsin
ky lässä on mitattu uudestaan 13.5 .1997 
( K) j a sen mitat ovat (tyvi) 151 cm 1 2 1 
m. Toiseksi paksuin punavaahtera Tam
misaaren Solbölessä on keskimääräisen 
vuosikasvun perusteella ympärykseltään 
(40 cm: ssä) nyt 149 cm. 

Acer saccharinum, hopea vaahtera, s. 24 
Toiselle sijalle: 
• 420 cm (50 cm: ssä) 1 25,5 m. Kuusihaa

rainen 200 cm: ssä, haarat järeitä. Por
voo, Mustijoki , Brasas, kartanon piha
rinteen aJareunassa (302 1 02, 669408: 
4 1966). - 23. 11.1 996 NK. 

Paksuin hopeavaahtera Tampereen Juss in
ky lässä on mitattu uudestaan 3.12. 1996 
( K) j a sen ympärysmitta (tyv i) on 435 
cm. 

Acer tataricum subsp. ginnala , 
mongolianvaahtera, s. 25 
En immäiselle ja kolmannelle sijalle: 
• 252 cm (tyvi) 1 8 m. elj ähaarainen 30 

cm:ssä, rym. 61 , 74, 78 ja 87 cm. Lat
vuk en leveys pohjois-eteläsuunna a 
14,5 mj a itä-Iän isuunnassa 9 m. Kotka, 
Karhula, Virsumäentie 91 (3024 10, 
67 1346:49662). - 23.10.1996 MH. 

Entinen paksuin mongolianvaahtera Tam
pereen alkaJassa on heikko, mutta ijoit
tuu keskimääräistä huonommalla 
vuosikasvulla toiseksi ympärysmitalla 
247 cm (tyv i). 
• 243 (tyvi) 1 5 m. Kolmehaarainen 30 

cm:ssä, rym. 90, 130ja 135 cm. Latvuk
en läpimitta 6 m. Turku, Mikaelin kirk

ko, länsiportaat (1043 09, 67 1367: 
23874).- 16.2.1997 K. 

Behtfa pendula f., 
"mustatuohirauduskoivu", . 44 
Ensimmäiselle sijalle: 
• 166 cm (tyvi) 1 18 m. Kolmehaarainen. 

Turku, Kupittaan sairaaJan puisto, pai
koitu alueen reunassa (1243 12, 
67 1270:32422).- 14.4.1996 JS . 
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Crataegus laevigata Paul's Scarlet' , 
ruusuorapihlaja, . 52 
Ensimmäiselle sijalle: 
• eljän rungon ryhmä vajaan neliömet

rin alal la, tyvimi tat 62, 68, 95 ja 105 cm. 
Yhteisen latvuk en levey 8 m ja korke
us 610 cm. Mittauspäivänä puut olivat 
täydessä kukassa ja näkymä oli sanoin
ku vaamaton. Helsi nki, Pohjois-Haaga, 

uijarniestentie 30 (2034 06, 668 10 1: 
38411 ). -15.5.1997 K. 

Larix decidua ubsp. polonica, 
puolanlehtikuusi, . 64 
Ensimmäiselle sijalle: 
• 247 cm 1 26,5 m. Upea suora ru nko ja 

pitkäoksainen leveä latvu korkealla. 
Miehikkälä, Kalliokoski , Kotilahti 
(3042 12, 673 163:53304).- l6.7.i996 

K. - Puu on rauhoitettu 1992. Kasvu
paikan vieressä on ollut Kalliokosken 
lasitehtaan met ä ty kartano. 

Larix occidentalis lännenlehtikuusi, . 67 
Ensimmäiselle sijalle: 
• 175 cm 1 13 m. Ty i kaareva ti ino, lat-

a katkai tu ja pitkät aJaok at täynnä 
pieniä käpyjä. Hei inki , Mei lahti , Pihla
jatie 18 aJpurintien kulma a (2034 06, 
66776 1 :38387). - 28.3.1997 K. 

Entisen pak uimman lännenlehtikuu en 
(Tammi aari Solböle) ke kimääräinen 
vuo ika u on ain ajaa 1 cm. Yhdek än 
vuoden jälkeen en rym on 172 cm. 

Malus sylvestris metsäomenapuu. . 72 
En immäi elle ijalle: 
• 244 cm (ty i) 1 8 m. Kak ihaaraineo 50 

cm: ä rym. 11 5 ja 134 cm. Latvuk en 
läpimitta pohjoi -etelä uunnas å 10 m 
ja itä-Iän i uunna a 13 m. Korppoo 

ven or, rintee ä kylätien ri teyk en 
yläpuolella (1041 10 669968:19978).-
18.5. 1996 K ja J . 
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Picea abies f. glomeru/ans, 
sykerökuusi, s. 77 
Toi elle ja neljännelle sijalle: 
• 87 cm 12 1 m. Kuhmoinen, Peltolanky lä, 

Paateri (2 144 07, 683981 :40678). -
11.9.1996 NK. - Kantapuu E 5724/ 
1976 ja rauhoitus R 1985/l976. 

• 73 cm 1 19 m. Latvus tuuhea, rungo sa 
kuivia oks ia. Jäm ä, Arvajan kylä, Arva
ja, Ha in tienhaarasta 400 m Jämsään 
päin 40 m tiestä vasemmalle (2 144 08, 
684982:40838). - 20. 12.1996 MY. -
Kantapuu E 2535/l968. 

Pak uin ykerökuusi Suonenjoen Markka
la a on ka vanut ympäry mitaltaan 88 
cm:i in (PR) ja entinen toisek i pak uin 
Hyvi nkään Usmissa 78 cm:iin (JR). 

Picea abies f. mammillosa, tissikuusi, s. 78 
(kuva 10) 
En immäiselle sijalle: 
• 455 cm 130m. Puolen metrin korkeudel

ta rungon ymp. 650 cm. Hau järvi, Puu
jaa, Sill antaka, talon pihamaan reuna
met ä ä (2 133 04, 674737:38786). -
2.7 .1 996 K ja JR. - Puu on merkitty 
peruskarttaan. 

Picea abies f. pyramidata, keilakuusi, . 79 
En immäi elle ijalle: 
• 308 cm 1 30 m. Haarautuu 16 m korkeu

della kapeasti neljälatvaisek i. Alinten 
voimakkaasti ylö kaartuvien ok ien ty
ve ä tis ikuusimai ta laajentumaa, hei
kommat ok at alaspäi n riippuvia. Janak
kala, Konttila, Konnilan kartano, pelto
aukeaman reuna a (2 131 II , 6757 15: 
37376). - 5.4. 1997 K. - Puu on mer
kitty peru karttaan . 

Picea abies f., 'kynttelikkökuusi", . 84 
Kolmannelle ijal le: 
• 290 cm 1 26 m. Runko haarautuu 200 

cm: ä kymmeneen eri lli een runkoon , 
jotka o at joiltakin osin ka vaneet yh
teen. Latvuk en halkaisija on 14m. A -
kola, ärkijär i, KaivoJa, met ä ä pel 
lon reuna a (302 1 03, 670937:42838). 
-25. 11.1 996 IU. 
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Ku va 10. Picea abies f. mammillosa, lissikuusi 
(27 cm 1 19 m) Kuhmoisien Velisjärven länsi
pääs ä on Suomen neljänneksi paksuin, mutta en 
"tis it" eli rungon ok ankannan laajen tumat ovat 
vaikuna immat. Kuhmoinen, Päijälä, Järvenpää 
(2 144 04, 683364:39690). Puu on mitattu 11.9. 
1996 ( K).- Valokuva ii lo Karhu 1996. 

Picea abie f., 'pensaskuusi' . 84 
Toi elle ijalle (ku a II ): 
• Pen askuusika u to peittää tiheästi 5 x 

3 m alan. Lat akorkeu on enintään 1 ,5 
m. Lat u ten lukumäärää ei Ia kettu , 
muna niitä on ainakin 30. Kuu et ovat 
ohutrunkoi ia joten ryvimitta on tarpee
ton. Ylämaa, illala laaja tietön metsä
alue raja yöhykkeen reuna ta 500 m 
länteen kohti raja artioasemaa (3 133 
07, 674530:56675). Maamerkkinä hak
kuu ta aikanaan ää teny i o mänty ka -
vu ton pää ä.- 7 .8. 1995 K. 
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Pinus contorta var. latifolia , s. 91 
En imrnäiselle sijalle: 
• 205 cm 1 18,5 m. Kuuden puun metsi

kös ä, kaikki järeitä runkoja. Liperi , 
Konttil ansaJmi , Mässylä, Simolanpiha 
(4223 02, 693923:62227). - 6.6.1996 

K. 

Pinus sylvestris f. pendula, 
riippamänty, . 99 
Ensimmäiselle sijalle (kuva 12): 
• 311 cm (85 cm:s ä) 1 10,5 m. Kaksihaa

rainen 140 cm: sä, ymp. 200 ja 200 cm, 
toinen haarottuu kahdeksi kolmessa 
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Ku a II . Picea abies f., 
"pensaskuusi" (II ). " Kuu
sikon" takana mittakaava
na Kari Junno la. Ylämaa, 
Villala. - Valokuva iilo 
Karhu 1995. 

Kuva 12. Pi11us sylvesrris 
f. pendu/a, riippamänty 
(1). auvo kk. satama-au
kion reuna. - Valokuva 

iilo Karhu 1996. 

metrt a Ja toinen kolmek i iide ä 
metris ä. Lat uk en läpimitta on poh
jois-etelä uunna a 16 m ja itä- Iän i-

uunna a 14m. Komea puu . au o kk 
atama-aukion reuna ( 1034 06, 66 664: 

21815).- 17.5.1996 K ja J . 

Pinus sylvestris f., 'pöytämänty" . 101 
Toi elJe ijalle (ku a 13): 
• 135 cm 17m. ummi-Pu ula, Met äku l

ma, Soibackaan nou e an tien iere ä 
va emmalla tienhaaran alapuolella 
(2042 01 , 671860:33705).- 26.4.1996 

K . 
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Kuva 13. Pinus sylvesrris f., " pöytämänty" (II ). 
Pusul a, Metsäkulma. - Valokuva Reijo Hahkala 
1996. 

Paksuin "pöytämänty" Toijalan Haudan
niemessä on kasvan ut kahdeksa a vuo
dessa ympärysmitaltaan 151 cm:iin keski
määräisen vuosikasvun mukaan. 

Populus alba, hopeapoppeli, s. 103 
eljännelle sijalle: 

• 568 cm (30 cm: sä) 1 29,5 m. Kaksihaa
rainen 140 cm:ssä, ymp. 190 cm: sä 3 10 
cm; toi nen haara va ikeasti mitattava, hi 
venen pak umpi . Kumpikin haarautuu 
450 cm:ssä kahdeks i järeäk i haaraksi. 
Jättipuun kummallakin puolella kasvaa 
amaa juurta oleva puu, rym. 246 ja 260 

cm. Pak umman haaran vieressä ka vaa 
iso metsä vaahtera, jonka tyv i on jo jää
nyt poppelin pai uvan tyven ympäröi
mäksi. Poppeliryhmän juurivesoja on jo 
kaukana viljapelloll akin . Luumäki, Kiu
rula Vanha-Kiurulan kartano, pui to-
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puu kartanon pihassa saunan edessä 
(3 131 11 , 675938: 53955). - 8.9. 1996 

Kj a KJ. - Taimi on tuotu 1800-luvulla 
Venäjältä. 

Entinen kolmanneksi paksuin hopeapop
peli Järvenpäässä pysyy edelleen ko lman
tena, sillä se on mitattu uudestaan 11.4. 
1997 ( K) ja sen ympärysmitta (50 
cm:ssä) on 582 cm. 

Populus balsamifera 'Nalle', 
nallenpoppeli, s. 105 
Ensimmäiselle sijalle (kuva 14): 
• Kolmehaarainen puu. Erillään toi sistaan 

olevien haarojen ympärys tyveltä 41 , 43 
ja 52 cm 1 4 m. Latvuksen leveys 4,5 x 5 
m. Kalajoki, Tupalantie 3 (2414 10, 
7 13363 :3520 1).-29.6. 1996 K. 

Populus simonii 'Fastigiata', 
pliskapoppeli,s. 115 
Ensimmäiselle sijalle: 
• 245 cm (tyvi) 1 12m. Tyveltä kaarevasti 

kaksihaarainen, rym. 101ja 108 cm, kol
mas haara katkaistu. aantali , Maijamä
ki , Maijamäentie 2 (1043 06, 671693: 
22695).- 14.2.1997 K. 

Prunus avium, imeläkirsikka, s. 120 
Ensimmäi elle ijalle: 
• 14 1 cm (ty i) 1 12,25 m. Kolmehaarai 

nen tyvestä, haarojen rym. 52, 52 ja 72 
cm. Paksuimmassa 100 cm korkeudella 
oksa, ymp. 42 cm. Hyvinkää, Harjukatu 
23 (2044 02, 672640:38202).- 4.8.1 997 

K. 

Pnmus padus 'Colorata', 
purppuratuorni s. 122 
En immäi elle ijaUe: 
• 124 cm 1 14,5 m. Hyvinkää, Harjukatu 

23 (2044 02, 672640:38202).- 4.8.1997 
K. 

Entisestä paksuimrna ta purppuratuomes
ta Helsingin Pohjoi -Haaga a on poistet
tu kaksi haaraa. Se on mitattu uudestaan 
4.8 .1 997 ( K) ja sen ympärysm itta (rym. ) 
on 7 1 cm ja sija kolma . 
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Rhamnusfrangula, korpipaatsama, s. 133 
Ensimmäiselle sijalle: 
• 120 cm (tyvi) 1 4 m. Tyvestä neljärun

koinen. Runkojen ymp. 24 cm 130 
cm: ssä, 35 cm 95 cm:ssä (jakautuu kah
deksi, runko kuollut), 38 cm 110 cm:ssä 
(jakautuu kahdeksi) ja 41 cm 130 
cm:ssä. Pensas on huonokuntoinen. Ah
venanmaa, Lemland, Nåtö , Hemvikenin 
järven kaakkoisen lahden perukka (1012 
07, 667930:10898).- 3.8.1997 C-AH. 

Salix pentandra, halava, s. 138 
Ensimmäiselle sijalle: 
• 350 cm (tyvi) 1 13,5 m. Tyvestä 11-run

koinen, rym. 26, 38, 40, 42, 46, 55, 64, 
66, 77 , 81 ja 85 cm. Puu on hedeyksilö. 
Runkoryhmän tyvi on ympäryk eltään 
kiinteä. Vehmersalmi, Litmaniemi, 
Rannankyläntie (Järvisalon maantien 
ensimmäinen poikkitie oikealle), Ruuk
kiranta (3244 07, 695941:56311), kas
vupaikka kesämökin rantaviivalla. -
27.9. 1997 NK. 

Entinen paksuin halava Joensuun Ot oJas
sajää kolmannelle sijalle, sillä siitä on toi
nen haara kaadettu lahona. Puu on mitattu 
uudestaan 28.9.1997 (YP) ja sen mitat 
ovat 204 cm (tyvi) 1 16,5 m. 
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Kuva 14. Populus balsa
mifera ' alle', nallenpop
peli (I). Kalajoki , Tupalan
tie. - Valokuva iilo Kar
hu 1996. 

Salix 'Sibirica , hopeapaju, s. 140 
Toiselle sijalle: . 
• 517 cm (tyvi) 120,5 m. Seit emänhaarai

nen. Latvuksen läpimitta 20 m. Turku, 
Linnanpuisto (1043 09, 671218:23748). 
- 10.3. 1996 JS . 

Salix 'Vitellina', keltapaju, . 140 
Ensimmäi elle sijalle: 
• 415 cm (tyvi) 1 22 m. eljäbaarainen 

100 cm:ssä, rym. 131 140, 164 ja 225 
cm. Latvuk en läpimitta 13 m. Turku , 
Samppalinnan vuori , uima tadionin alu
eella aidan isäpuolella (1043 09, 
671316:23978). - 10.4.1996 JS. 

Sorbus hybrida suomenpihlaja, s. 146 
Ensimmäi elle (ku a 15) ja toi elle ijalle: 
• 366 cm (ty i) 1 10 m. Kymmenhaarai

nen, rym. 43 48 52 55, 56, 60, 70, 70, 
75 ja 82 cm. Kui uneena py ty ä myös 
puun peru runko rym. 138 cm. Puun 
vierellä on myö amaajuurta ole a eri l
linen runko rym. 60 cm. Latvuksen läpi
mitta on pohjoi -etelä uunna sa 12 m ja 
itä-länsisuunna a 10m. au o !<J<, i on 
punai en puutalon piha (1034 06, 
668653:21818).- 17.5.1996 Kja JS. 

• 360 cm (ty i) 1 10m. Kolmetoi tahaarai
nen tyveltä rym. 27, 30, 30, 50, 52, 55 
64, 70, 72, 74, 74, 75 ja 82 cm. Latvuk-
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Kuva 15. Sorbus hybrida , suomenpihlaja (1). 
auvo kk.- Valokuva Jukka Sarvarinne 1996. 

en leveys 12m. auvo kk kirkon länsi
puolella 50 m pääportista ( 1 034 06, 
668670:2 1780). - 13.9.1 996 JS . 

Thuja occidentalis , kanadantuija, s. 150 
Toi eUe ijalle: 
• 302 cm (tyvi) 1 10m. Kahdek anhaarai

nen , rym. 63, 67, 77,84 cm ja loput neljä 
haaraa ohuita. Korppoon hautausmaa 
(1032 12, 668477:19853). - 17.5. 1996 

Kja JS . 

Tilia cordata, metsälehmus, . 154 
Met älehmusten oikean paksuusjärje tyk
en elvittärni ek i mitta in uudelleen 

13.4. 1997 Helsingin Tullisaaren kolmen 
Paksuimman puun ympäry mitan. Kirjan 
Pak uin , j osta on poi tettu kaksi runkoa, 
on ka vanut ei tsemässä vuode a 18 cm 
tyven ympäry tä, mikä siis on nyt 618 cm. 
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Toisena oleva kolmehaarainen on niin 
ikään seitsemässä vuodessa saanut mit
tauskorkeudessa 1 7 cm lisää ympärystä, 
eli ka vanut 612 cm:iin. Kolmantena ole
va 20-runkoinen puu on kuudessa vuodes
sa lihonut peräti 32 cm, joten se on nyt ty
vimitallaan 624 cm paksuin metsälehmuk
semme. Alla oleva uusi puu sijoittuu toi
seksi, joten entinen paksuin on nyt kol
mannella sijalla ja entinen toi seksi pak
suin neljäntenä. 
Toiselle sijall e: 
• 620 cm (tyvi) 1 25 m. eljähaarainen, 

rym. 188 207, 208 (vino runko) j a 221 
cm. Espoo, Kurttila, Fiskarsinmäki 
(2032 12, 66765 1:36543). - 1.5 . 1996 
NK.- Puu kasvaa mäen koillisreunassa 
rinteessä, missä tyven alareuna on 70 cm 
yläreunaa alempana. Korkeu on mitattu 
erotuksen puoliväl istä, ympärys yläreu
nan tasalta. Fiskarsinmäki Espoonlah
den pohjukassa on valtakunnalliseen 
lehtojen uojeluohjelmaan kuuluva alue. 
Mäellä on kymmeniä kookkaita metsä
lehmuksia komeita suorarunkoisia sekä 
myö laho ikaisia. 

Ulmus americana, valkojalava, s. 163 
Ensimmäiselle sijalle: 
• 470 cm (40 cm:s ä) 127,5 m. Kak ihaa

rainen 55 cm:s ä, rym. 2 13 ja 292 cm. 
Pak umpi haarautuu 80 cm:ssä kahdek
si, rungot eroon toi sistaan 130 cm:ssä, 
ymp. l40 cm:s ä 172ja200cm. Haarot
tuminen jatkuu ylempänä joten latvu 
on leveä ja ekaantuu muihin pui topui
hin . Turku Lönnrotinpuisto (1243 12, 
671400: 32428). - 5.2.1997 K. 

Ulmus glabra ' Exoniensis', 
kartiojalava, . 164 
Alkupää muuttuu uu ien mittausten mu
kai ek i: 
• 324 cm (ty i) 1 15 m. Tyve tä eitsemän

haarainen rym. 52 54, 57, 61 , 70, 86 ja 
90 cm. Latvuk en läpimitta 6,5 m. Tur
ku päätervey aseman puisto apteekin 
takana (1243 12, 67 1252:32446).- 16.2. 
1997 KjaJS . 
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• 313 cm (tyvi ) 1 9,5 m. Entinen paksuin 
kartiojalava Helsingin Kampi sa. - 6.3. 
1997 NK. 

• 302 cm (tyvi) 1 15 m. Turku , Martinkir
kon puisto ( 1043 09, 671271 :23905). -
14.4. 1996 JS. 

• 296 cm (tyv i) 1 15 m. Turku, Martinkir
kon puisto ( 1043 09, 671271:23905).-
14.4.1996 JS . 

• 280 cm (tyvi) 1 15 m. Turku, pääterveys
aseman puisto apteekin takana (1243 12, 
671252:32446). -14.4.1996 JS . 

• 260 cm (tyvi) 1 11 , 5 m. Entinen toiseksi 
pak uin kartiojalava Helsingi n Etu-Töö
lös ä. - K 11.3.1997. 

• 233 cm (60 cm:ssä) 1 10,5 m. Entinen 
kolmanneksi paksuin kartiojalava Hel
singin Kampissa.- NK 6.3. 1997. 

MUITA HAVAINTOJA 

Alnus glutinosa, tervaleppä, s. 27 
Suomen pak uimmasta tervalepästä Hel
singin Laajasalon Tullisaaressa on kat
kaistu kävelytien puolella ollut kuudes ty
vihaara. Vii ihaaraisenakin puu on edel
leen laj in a paksuin . Ympärysmitta oli 
13.4.1997 katkaistun haaran kan non osa 
pois luettuna 625 cm. 

]uniperus communis, kotikataja, s. 59 
Tampereen Villilän kotikataja kärsi talvel
la 1996 pahan lumivaurion. Lumi repi nu
rin kaksihaarai en puun läntisen haaran, 
jonka ok isto ta jouduttiin noin kolman
nes poi tamaan. Haara on no tettu ylös ja 
tuettu, mutta latvusten väliin on jäänyt pa
rin metrin aukko. Itäinen haara äi lyi täy
sin vauriotta ja idä tä kat oen kataja näyt
täisikin olevan entisensä. 

Picea abies f. corticata, kaarnakuusi, . 76 
Suomen paksuin kaarnakuusi Janakkalan 
Kenttila a on joutunut vaaravyöhykkee-
een, kun sen vieressä oleva metsäpal ta 

on hakattu paljaaksi. Viiden metrin pää ä 
rajapyykistä savipohjalla kasvava kuusi 
on paljastunut koillis- ja itätuulille. Mitat 
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ol ivat 5.4.1997 149 cm 130 mja latvukses
ta paljastui kolma latvahaara. 

Populus alba, hopeapoppeli, . 103 
Suomen paksuin yk irunkoinen puu, Vir
ta almen PalloJanmäen hopeapoppeli on 
saanut kuudessa vuodessa lisää ympärys
mittaa 35 cm. Kauko Rossi mittasi puun 
uudestaan 24.8.1997 ja sai ympärykseksi 
(90 cm:ssä) 805 cm. 

MUUTOKSIA PAKSUIMPIEN 
PUIDEN SUAINTIKUNNISSA, 
taulukko s. 188 

Paksuimpien puiden sijaintiin seurannan 
tulokset aiheutti at muutok ia 40 kunnan 
osa lta. 
• Viisi kuntaa putosi tauluko ta poi : Kaa

rina (1 puu) Kera a (2), Lumparland 
( 1), Pernaja (1) ja Vantaa (1). 

• Yhdeksän kuntaa pää i mukaan uusina: 
Houtskari (1 puu), Kalajoki (1) , Kuh
moinen (2) Liperi (1), auvo (2), Vaasa 
(1), Vehmer almi (1), Virolahti (1) ja 
Ylämaa (1 ). 

• 19 kuntaa ai Ii äystä: E poo + 1 puu 
(yhteensä 6 puuta), Hartula + 1 (8) 
Hausjärvi+ 1 (3), Hyvinkää +3 (6), Imat
ra+ 1 (2), Janakkala +2 (6) Kirkkonum
mi +1 (2), Kotka +1 (4) Kuhmalahti +1 
(2), Lappeenranta + 1 (1 1 ), Lernland + 1 
(2), Miehikkälä +2 (3). aantali + 1 (2), 

urmijärvi +1 2), Riihimäki +3 (6) So
mero+ 1 (2), Turku +2 (2 ). Tuu ula+ 1 
(8) ja ihti + 1 (_). 

• Seit emän kuntaa menetti : Elimäki -1 
puu ( hteen ä 2 puuta), Helsinki 
-1(130), Joen uu -l (1), Karjalohja -1 
(4) Oulu -! ( 1) Säkylä-! (!)ja Tampe
re-! (11). 

Tauluko a on n t mukana 112 kuntaa ja 
458 puuta. 

UUSIA MITTAAJIA 

MA, Matti lhoranta· MH, Matti Hiltu
nen: AJ, Aimo Jokela: KJ. Kari Junnola· 
AT, Arja Tervonen- r Ilkka otila 
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Miksi monilajista kaupunkipuustoa? 

Leena Hämet-Ahti 

Esitelmä Kaupunkipuuseminaarissa 3.11.1995 

Luonnon monimuotoisuuden käsite ilmes
tyi tiedoitusvälineisiin vasta joitakin vuo
sia sitten Rio de Janeirossa pidetyssä 
YK:n ympäristökokouksessa allekirjoite
tun biodiversiteettisopimuksen seuraukse
na. Ihmisen tavoitteena on pitää luonto 
niin monimuotoisena kuin mahdollista: 
tämä päämäärä on suuri vastakohta pari 
vuosikymmentä sitten biologienkin maail
massa eläneelle biomassa-ajatukselle, jos-
a vain eliöitten muodostamaHa elävällä 

massalla eli biomassalla ol i merkitystä. 
Kaupunkipuusto, kuten kaikki ihmisen 

viljelmät, muodostuu luonnosta eli omasta 
elinympäristöstään irrotetuista kasveista. 
TäJlaisen kasviston monilaji suurta ei voi 
perustella samoin seikoin kuin luonnon 
monimuotoi uuden äilyttämi tä- vaikka 
kaupungin puu to onkin sen asukkaiden 
ainoa päivittäinen kosketuspinta luontoon. 

Mitään sellaista tutkimu ta, jo sa olisi 
selvitetty kaupunkipuuston monilajisuu
den merkitystä ei tiettävästi ole tehty Suo
me sa enkä muualtakaan ole sellaista löy
tänyt. Yritän tarkastella asiaa ekologina, 
dendrologinaja puistojen ahkerana käyttä
jänä. 

Kun asetetaan vastakkain asutuskesku -
ten puistojen ja muiden puuistutusten mo
nilajisuus ja niukkalajisuu tai uorastaan 
yk ilajisuus, tulee mieleen u eita erilaisia 
a ioita, jotka näyttäi ivät puoltavan moni
laji uutta. Tällaisia ovat kasvilajien biolo
ginen ikä, kasvintuhoojat, juurista, sään ja 
saasteiden kestävyys, fenologia jne. äitä 
on turha asettaa tärkeysjärjestykseen, luki
ja voi sen tarvittae sa tehdä it e. 

Eri puulajeilla on erilainen biologinen 
ikä: meillä on ekä pitkä- että lyhytikäi iä 
puita. Omista Juontai ista puistamme tam-

mi (Quercus robur), mänty (Pinus sylvest
ris) ja lehmus (Tilia cordata) ovat esi
merkkejä pitkäikäisistä lajeista, vaahtera 
(Acer platanoides), haapa (Populus tre
mula), harmaaleppä (Alnus incana) jako
ti pihlaja (Sorbus aucuparia) ovat lyhyti
käisiä. Puiden kohdalla lyhytikäisyys tar
koittaa enintään noin sadan vuoden iän 
saavuttamista. Puun biologinen ikä on tär
keä: jos istutetaan vain yhtä tai paria puu
lajia, kaikki samaan aikaan istutetut van
henevat yhtä aikaa. Jos käytämme useita 
puulajeja, mitään koko puuston yhtäaikai
sen vanhenemisen aiheuttamaa romahdus
ta ei tapahdu. 

Kasvintuhoojat, olivatpa ne sitten sie
niä, hyönteisiä tai muita eliöitä, ovat 
yleensä hyvin erikoistuneita. Useimmat 
nii tä käyvät ain tietyn lajin kimppuun. 
Tunturimittari (Epirrita autumnata) tu
hoaa Lapissa tunturikoivua (Betula pubes
cens sub p. czerepanovii) tuomenkehrää
jäkoi (Hyponomeuta evonymella) syö 
etenkin eteläises ä Suomessa toisinaan 
tuomet (Prunus padus) lehdettömiksi. 
Sääolot voivat vaikuttaat joidenkin tuhoo
jien esiintymi een: vuonna 1995 vaahte
ranhärmä (Sawadea tulasnei) vaivasi eri
tyi esti ru o-ja hurmevaahteraa (Acer pla
tanoides Reitenbachii ja ' Faassen 's 
Black ) sekä ruo te ieni (Melampsora sp.) 
vannepajua (Salix x dasyclados). Meillä 
Suomes a on kuitenkin vain harvoja ta
pauksia,joi ajonkin puulajin kasvatus on 
ka vintuhoojien vuoksi kokonaan estynyt: 
valkomännynter asroso (Cronartium ribi
cola) on tuhonnut suurimman osan stro
bu männyistämme (Pinus strobus) ja 
par'aikaa eräät idänkanukkakannat, var-
inkin korallikanukka (Cornus alba ' Sibi-
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rica') , kuolevat haararankaa vahingoitta
vaan sienitautiin. Jalavantauti ( Ophiosto
ma ulmi), jota vastaan taistellaan monissa 
Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan itä
osien kaupungeissa, lienee ilmaston läm
metessä todennäköinen meilläkin. Taas 
monilajisuus on etu: osa puista kärsii mut
ta suurin osa säilyy terveenä. Tuhoojilla 
on aina luontaisia vihollisia, ja niiden säi
lyminen monilajisessa puustossa on to
dennäköisempää kuin yksilajisessa. 

Sääolosuhteitten aiheuttamat vahingot 
ovat kasvintuhoojiin verrattavia. Poik
keuksellisen kylmät talvet, joista edelliset 
olivat 1985 ja 1987, alkavat olla jo unoh
duksissa mutta niiten aiheuttamiajälkiä on 
yhä nähtäv i~sä. Vähemmän meillä puhu
taan kuivista kesistä tai vähälumisista tal
vista, jotka nekin voivat olla kaupunki
puustolle riskitekijöitä. Puiden sään kestä
vyys on on hyvin erilaista. Suomen sää 
vaihtelee vuosittain suuresti vaikka sade
ja lämpötilakeskiarvojen heilahtelut ovat 
melko vähäisiä. Olipa säätekij ä mikä ta
hansa, yks i- tai vähälajisessa puustossa 
sen aiheuttamat vauriot näkyvät selvem
min kuin monilajisessa, jossa yksittäiset 
vaurioituneet puut eivät pilaa koko puistoa 
ja muutamien kuolleittenkin puiden poisto 
ja mahdollinen korvaaminen nuorilla puil
la ei muuta koko istutuksen luonnetta. 

Juuri to ei ehkä tule aina mieleen kau
punkipuiden yhteydessä, mutta jokaisella 
kasvilajilla - niin puillakin - on oma eri
tyinen juuristotyyppinsä. Osa on syväjuu
ri ia kuten tammi ja mänty, osa pintajuuri-
ia kuten kuusi . Taloudellisesti tärkeiden 

metsäpuiden juuristot tunnetaan hyvin 
mutta pui topuiden ja jopa puistoissa kas
vavien metsäpuiden juuristoista tiedämme 
vähän. 

Puun juuristolla on kahtalainen merki
tys. Ensinnäkin syväjuuristen puiden tuu
len ja myrskyn kestävyys on parempi kuin 
pintajuuri ten, ja tä täkin syystä molempi
en kasvatus yhdessä on järkevää. Toiseksi 
maa on elävä ja kasvien juurien yhteydes
sä elää suuri määrä erilaisia organismeja. 
Me näemme niistä vain syksyi in maan-
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pinnalle tulevat sienten itiöemät. Pelto
maitten pieneliöstön merkitys näyttää ole
van kasvien viihtymiselle tärkeää: voim
me hyvällä syyllä uskoa, että pui tojenkin 
maaperä olisi pidettävä mahdollisimman 
elävänä. Mitä useampi kasvilaji sitä run
saammin erilaista elämää myös puiston 
maaperässä. Tämä kohta on spekulointia: 
puistojen ekologiaa ei tunneta vielä tar
peeksi. 

Fenologiaa ovat kasvien vuodenaikais
rytmiin sidotut ilmiöt kuten lehteen puh
keaminen, syysvärin ilmaantuminen, leh
tien kariseminen, kukinta ja hedelmien 
kypsyminen. Jokaisella laj illa, jopa jokai
sella kannalla, on oma feno logiansa, joka 
lisäksi on riippuvainen vuoden ääoloi ta. 
Yksilaj isessa puistossa kaikki tapahtuu sa
maan aikaan, monilaji essa taas kevään il 
miöt samoin kuin syksyn tapahtumat kes
tävät pitemmän aikaa. Myös kukintavaihe 
on monilaj isessa puistossa pitempi kuin 
yksilajisessa ja tällä on merkitystä puitten 
latvuksissa eläville hyönteisille. Esimer
kiksi meillä puistoissa kasvatettavat leh
mukset kukkivat osin eri aikoina. Kukin
nan aloittaa i olehtilehmus (Tilia pla
typhyllos), seuraavana kukkii puistoleh
mus (T. x vulgaris), itten metsälehmu 
(T. cordata) ja iirnei enä kriminlehmu 
(T. x vulgaris 'Euchlora ') . Kaikkien nel
jän ka vatu amalla alueella Ii ää näi ä 
vierailevien hyöntei ten ra innonsaannin 
aikaa puistoi amme. 

Entä ihminen? Meitä artenhan kau
punkipuita i tutetaan. Pui to on ekä ir
kisty - että ali tu paikka. Yk itoikkoi
nen puisto on rna entava. Monilaji uu an
taa lukui ia mabdolli uuk ia rakentaa eri
tyyppi iä pui toja. Kaupungei a on jo 
"aihepuistoja' : Hei ingis ä Kurnpulan 
kirsikkapui to, jo a on nähtä illä monia 
Prunus- uvun lajei ta, Haagan alppiruu
supui to jo a aa pienen aa i tuk en alp
piruu ujen jalo tuk e ta, Tamp reella, 
Lahdessa ja Turu a ruu upui totjne. Mo
ninainen puistolaji tomme antaa mahdol
lisuuden myös lukuisille uu ille ideoille. 
Mm. kasvimaantieteelli et pui tot olisivat 
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varmasti kiinnostavia. Koti seutuamme il
mastollisesti vastaavi ita aluei lta peräisin 
olevi ta kasvei ta istutetaan puistoja tai 
puistikkoja, joissa vierai lu o li si samalla 
retki Länsi- Kanadaan tai Koilli -Kiinaan, 
Hokkaidoll e, Pohj ois-Appalakei ll e. Mah
dollisuuksia o n lukuis ia. Tämän tapai et 
puistot ovat pait i virkistäviä myös valis-

tavia. Luonnonharrastajat ovat kasvava 
osa väestöä- monilajineo kaupunkipuusto 
palveli i myö heitä. 

. · ~ . 
. s\.\~ 

Meillä on Suome a runsas ja monipuq
linen kaupunkipuusto - osa iitä piilee 
vain hyvin harvoina yksilöinä: yritetään Ii
ätä niitä ja käyttää. Monilajineo kaupun

kipuusto o n rikkaus kaupungin asukkaille! 

~V.\ 
. \.Se-

~e-~ Kärhö-Kerho 
Kärhö-Kerho kokoontuu seuraavan kerran torstaina 2.4. Överbyn puutarhakoululla 

Espoo a. Osoite on Pehtorinkuja 3. Kokou alkaa klo 18.00. Ohjelmassa mm. 
kansainväli tä kärhöa iaa (Veijo Miettinen) ja Jackrnanii-ryhmä (Börje Fri). 

Kerholla on uu i sihteeri, joka toivoo, että kaikki Kärhö-Kerho ta kiinnostuneet, myös 
vanhat jäsenet, ilmoittai ivat hänelle nimensä ja o oitteen a. 

Sihteerin yhteystiedot: Timo Löfgren, Hanikka 32 A, 02360 E poo, puh. 09-888 6530, 
sähköpo tiosoite timo.lofgren@kemira.com 

Rhododendron-kerho 
Tiistaina 21.4. kokoonnutaan Helsingissä klo 18.30. Illan teemana on pistokas-ja siemen

li äy . Li ätietoja Rhododendron-lehde ä ja Anu Väinölältä, puh. 09-708 5389 (työ). 

Retki Halikkoon lauantaina 13.6. alkaen klo 12. Kohteina mm. Wiurilan kartano ja muita 
yksityi iä kokoelmia. Lisätietoja Rhododendron-lehde ä ja Osmo Jussilalta, 

puh. 02-435 0043. 

Syyskokous lauantaina 26.9. klo 14 Turun eudulla. Kokouk e a mm. taimien vaihtotori. 

Helsingin kerho 
Helsingin kerhon järje tämiä, kaikille a oimia tilai uuk ia: 

Keskiviikkona 29.4. Sorbus-kurssi Ka vitieteelli ellä puutarhalla Kai anieme ä (Unionin
katu 44) klo 18.00. Pentti Alanko kertoo Sorbus- uvun lajei ta ja tunni tami e ta. Kur sin 

Ii äk i järje tetään Sorbus-kävely Hei ingissä. Ajankohta o itaan kurs illa. 

Perjantaina 12.6. Alppilan puut ja pen aat. Kokoontuminen Alppipui ton amfiteatterilla 
klo 17 .00. Helsinki-päivän yhteyde sä tutu tutaan Alppi-, Leninin- ja Omenapui ton 

kasveihi n Päivi Apajalahden opastuk elia. 

Keskiviikkona 19.8. Lautta aaren dendrologiset nähtävyydet . Kokoontuminen Lautta
saaren kirjaston edes ä (Pajalahdentie 1 0) klo 18.00. Tutustutaan Lautta aaren pui toi aja 

taloyhtiöiden pihoissa kasvaviin puihin ja pen aisiin Mikko Lager trömin opa tamana. 

Tii taina 15.9. Tähtitorninvuori. Kokoontuminen Haaksirikkoi ten pat aalla klo 17.00. 
Satu Tegel e ittelee ka veja. Tähtitorninvuoren puisto-opas aatavilla. 

Marraskuu a kuvienkatseluilta . Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
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Helsingin kaupungin puisto-osasto ja 
kaupunkipuut 

Eino Pursio 

Esitelmä Kaupunkipuuseminaarissa 3.11 .1995 

Puisto-osaston (vuoden 1996 alusta met
sä- ja maatalousosaston ja puisto-osaston 
yhdessä muodostaman viherosaston) pal
veluksessa olleet ihmiset ovat istuttaneet 
ja hoitaneet puita Helsingin puistoissa ja 
kadunvarsilla vuodesta 1888 lähtien, jol
loin perustettiin kaupunginpuutarhurin 
virka. Helsingin kaupungin alue kuuluu 
kasvimaantieteellisesti tamrnivyöhykkee
seen, joten ilmastolliset olosuhteet ovat 
suotuisat. Kaupunki on kuitenkin kasva
nut ja muuttunut niin, että puiden elinolot 
huononevat ja ovat varsinkin katujen reu
nas a vaikeat. 

Kuinka paljon ja mitä puita? 

iemelänja Erkkilän (1988) mukaan Hel-
ingissä arvioitiin olevan puisto- ja katu

puita yhteensä noin 250 000 kpl. Katupuu
ohjelmaa laadittaessa vuonna 1994 oli ka
tupuiden määrä noin 18 000 (Anon. 1994 ). 

Lajivalikoimasta on tietoja lähinnä ka
tupuiden osalta. Puistolehmusta istutetaan 
eniten (52%), mikä ei ole yllätys, sillä leh
mus sietää kaupunkioloja parhaiten. Koi
vu, pihlaja ja vaahtera ovat järjestykses ä 
seuraavina. Poppeleita, mäntyjä, jalavia, 
hopeapajuja, lehtikuusia ja tammia on 
myös käytetty katupuina. Katupuulajien 
uosiossa on havaittavissa pieniä muutok

sia. Vuonna 1992 oli puistolehmuksen, 
koivun, vaahteran ja pihlajan suosituim
muus vähentynyt vuoteen 1981 verrattu
na. Ja1avan ja tammen osuus oli taas lie
vä ti kasvanut. 

Suuri osa katupuista on nuoria tai ka -
vuikäisiä. Kaupungin kasvaessa ja muut-

tuessa on rakennettu paljon uusia alueita, 
puistoja ja katuja. Katupuista vain 2% on 
ylittänyt 80 vuoden iän . 

Tairnistomme luetteloista selviää, että 
ainakin 52 iso- ja pienikokoista lehtipuu
lajia on lähivuosikymmenien kulues a is
tutettu Helsingin pui toihin ja katujen var
sille. Havupuulajeja havupensaat mukaan
lukien on likimain 30. Kaupungin tairnis
tossa on ka vatettu isokokoisia puita katu
ja puistoistutuksiin. 

Vaalitaanko vanhoja puita? 

Puista huolehtiminen puiden hoito ja kas
vutekijöiden varmi tu on puisto-o a ton 
työtä. Työ älineitä on kehitetty ja hoito
ohjeita on laadittu . anhoja katupuita kas
teliaan paineka telijan a ulla, jolloin 
liuo Lannoite aadaan amalla juuri ton 
ulottuville. Puisto-o a ton tilaamana tut
kimustyönä on kalkitu ta lannoitu ta ja 
maan rakenteen lläpitoa arten laadittu 
ohjeita. Kalkitu on pitkä aikuttei ta. Vii
mek i olemme kokeilleet etanolipiri tettä 
uoraan lehdille rui kutettuna niille puille 

jotka kär i ät kaa u uodon aiheuttami ta 
vaurioi ta. Seuraamme puiden kuntoa ja 
olemme a tuu sa ekä anhojen puiden 
ylläpido ta että puiden aiheuttarni ta au
rioi ta. Heikkokuntoi e ta tai ioittunee -
ta puu ta tehdään kunto elvity . Puun 
kunto ar ioidaan ilmämääräi e ti, merki
tään auriot taudit ja mahdolli et' käävät 
ekä muut ienet. Puututkan ja kairau ten 

avulla paikannetaan puun heikot kohdat ja 
määritellään lahoi uu a te. Kunto ei i
tyksen peru teella laaditaan hoitotoimen-
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piteet tai tehdään esitys puun poi tamises
ta tai uusimisesta. 

Katupuuohjelmasta ja puiden 
uusimisesta 

Katupuiden uusimis- ja täydennysohjelma 
vuosille 1994-2003 valmistui rakennusvi
rastossa 11.9.1994. Tässä ohjelmassa eh
dotetaan sekä uusien puiden istuttamista 
että vanhojen puukujien uusimista. Katu
puuohjelmassa on esitetty istutettavaksi 
nykyisille kaduille 600 uutta puuta vuo
teen 2003 mennessä paikkoihin, joissa ei 
ennen ole puita kasvatettu. 

Ennen katupuuohjelman laatimista tut
kittiin puiden kunto ja uusimistarve. Heik
kokuntoiset kujanteet on tarkoitus uusia 
alkuperäisen luonteensa mukaisiksi. Ku
janteet on istutettu samanikäisillä ja tasa
kokoisilla tairnilla, jotka vanhenevat koko 
lailla yhtäaikaa. Kaupunkielämän stressi 
ja mekaaniset vauriot saattavat heikentää 
joidenkin puiden elämää toisia nopeam
min. 

Puukuja on aina ilmeeltään yhtenäinen. 
Puukujat pyritään myös uusimaan koko
naan silloin, kun merkittävä osa puista on 
huonokuntoisia tai tuhoutunut. Heikko
kuntoi et kujanteet on tarkoitus uusia vai
heittain 3-5 vuoden välein joko puuriveit
täin tai kortteleittain . Istutettavien puiden 
koko on vähintään 16-18 cm ympärysrni
taltaan. Uusittavien kujien taimet on han
kittava yhtäaikaa tai varmistettava puiden 
saanti etukäteen, jotta kujaan tarvittava 
Yhtenäi nen puusto on saatavilla. 

Puukujanteiden uu iminen on pitkäjän
tei tä työtä. Mikäli halutaan kotimaista al
kl!perää ja kotimaassa kasvatettu ja taimia, 
olisi viljelyä varten tiedettävä tarvittava 
määrä ja puukoko ennakolta. Katupuuoh
jelma peru tuu puiden kuntotutkimuk-
een, ja ohjelmaan on merkitty uu ittavik

si heikkokuntoiset kujat. Työn ennalta 
uunnittelu on nähty hyvänä asiana. 

Katupuiden uusimista edeltää kussakin 
kohtees a katselmus kaupunginhaJlituk
en ohjeen mukai esti . Kat elmukses a, 
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jossa ar ioidaan työn luvanvaraisuutta, on 
mukana rakennusviraston, rakennusval
vontaviraston, ympäristökeskuksen, kiin
teistövira ton ja kaupunkisuunnitteluvi
raston edustaja. Tarvittaessa asia saatetaan 
kaupunginhallituksen käsittelyyn. Puiden 
uusimise ta tiedotetaan alueen asukasyh
distyksille ja tarvittaessa lähikiinteistöille. 

Uudet puut 

Uusia puistoja rakennetaan Helsingissä 
vuosittain 30-40 ha. Joka vuosi istutetaan 
tuhansia uusia puita sekä puistoihin että 
kaduille ja liikenteen suojaviheraluei lle. 
Ympärysrnitaltaan yli 8 cm kokoisia lehti
puita on istutettu vuosina 1985-1994 kes
kimäärin 2 270 puuta vuodessa. Istutam
me paikan ja tilanteen mukaan monen
kokoista materiaalia. iinpä esimerkiksi 
vuonna 1994 istutettiin yhteensä runsas 
12 000 puuta. äistä havupuiden osuus oli 
66%. Pienikokoisia metsäpuutaimia käy
tämme uojaviheralueilla ja suurialaisissa 
istutuksis a. Metsäpuutairnista, joita v. 
1994 istutettiin n. 23 000 kpl, havupuiden 
osuus oli 88%. 

Puut istutetaan seosmultaan, jota on 
kompostoitu ja sekoitettu. Multaseoksia 
on erilaisia, ja eo suhteille on laadittu oh
jeet. Katualueilla ja jalankulkukaduilla, 
joilla tila on ahdas ja maan pinnassa tarvi
taan juuri toritilä, puut istutetaan metallis
ta tehtyyn i tutu laatikkoon, jonka tila
vuus on n. 5m3. Veden saantia varten laa
tikkoon asennetaan kasteluputki. 

Helsinki on vihreä ja vehmas kaupunki 
vuoden 2000 jälkeenkin. Uusien asuinalu
eiden pui toi a kaduilla ja tonteilla on 
ka vamas a lukui a määrä puita ja pensai
ta. Laji to yritetään pitää monipuolisena 
i tuttamalla niin havupuita kuin kukkivia 
pienpuita. 

Puisto-a a to on myö kiinnostunut eri 
puulajei ta ja kasvien alkuperästä. Taimi
en tarjou pyynnöi sä kysymme kasvien 
alkuperätietoja. Kotimaisten kestävien 
kasvien tutkimushanke, joka selvitti kestä
vät kannat maan eri puolilta, oli erittäin 
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tarpeellinen. KESKAS-tutkimuksen jat
kovaiheesta osasto huolehti osaltaan itse, 
ja oman tutkijan avulla on kaupunginpuu
tarhaan perustettu jatkoviljelypaikka. 
Puistoihin ja katujen varsille on istutettu 
kasveja koealoihin. Kasvien menestymis
tä seurataan ja tämän perusteella etsitään 
erilaisiin paikkoihin soveltuvia lajeja. 
Puisto-osasto on perustanut myös vanho
jen ruusujen esittelytarhan Meilahden ar
boretumiin, jossa on nähtävillä mm. KES
KAS-kasveja. Tällä tavalla on pelastettu 
monia vanhoja lajeja ja lajikkeita takaisin 
käyttöön. Tutkimus- ja koetoiminta on 
tehtävä tällä alalla Suomessa itse, sillä vi
heralueiden hoitoaja rakentamista tai kas
vien käyttöä käsittelevä viheralan tutki
mus on kovin vähäistä ja hajanaista. 

Kuinka jatkossa? 

Puisto-osaston kiinnostus puihin ja laji
runsauteen varmastikin säi lyy. Olemme 
myös kiinnostuneita KESKAS-hankkeen 
edistymisestä. 

Puiden hoito j a varsinkin vanhojen pui
den hoito on ala, jossa riittää oppimista ja 
opastamista. Mahdollisesti laajempikin 
viheralan kasvimateriaalitutkimus voisi 
tulevaisuudessa syventyä tähän asiaan? 

.·~· . ~\'-~ 
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Miten parantaa puiden kasvutekijöitä ka
tualueilla? Mm. Kööpenhaminan kaupun
ki tekee koeluontoista työtä ja tutkii jalka
käytävien rakentarni es a erilaisia maa
seoksia, jotka antaisivat myös puille lisää 
elämisen laatua. Myös Helsingissä on vii 
me vuosina istutettu joi takin katuosuuksia 
käyttäen erilaisia maa eoksia. 

Puistojen puu- ja pensaslajien inven
tointia voisi ajatella tehtävän nykyistä 
enemmän. Ehkä siinä ol isi mahdollisuuk
sia erilaisiin opinnäytetöihin alan oppilai
toksissa? Tässä asiassa Dendrologian Seu
ra on tehnyt Helsingin kaupungin kanssa 
arvokasta työtä antamalla asiantuntija
apuaja laatimalla erinäisten puistojen pui
ta ja pensaita esitteleviä opasvihkoja. 
Tämä työ varmasti jatkuu tulevaisuudes
sakin. 

Kirjallisuutta 

Anon. 1994: Katupuuraportti . Katupuiden uusi mis
ja täydennysohjelma vuosi lle 1994-2003.- 95 
s. Helsingin kaupungin rakennu vi rasto, puisto
osasto. 

iemelä, T. & Erkkilä, R. 1988: Puita ja sieniä. La
hottajasieniä Tuomarinkylän Kartanon pui tossa 
ja muualla Hei ingissä. - 16 . Helsingin kau
pungin rakennu vira to, pui ta-osasto. 

~~~ 

~e-~\~e- Lounais-Suomen kerho 
Lounais-Suomen kerhon kevätretki tehdään Ruissaloon (" yvennetty kur i") lauantaina 

23.5.1998. Kokoontuminen Ruissalon opa tu ke kukse a Tammenterho a klo 9.00. 
AJkuluento (n. 1 tunti), diasarjoja, mahdollisuu kahviin. Siirtymi et omilla autoilla (kimp
pakyyti), kävelyretki luonnonsuojelualueella (n. 4 km), pyökki-valkopyökki-i tutuk et, kan
sanpuiston tammistot ja hopeavaahterat, lounasmahdollisuus Rui aJon kan anpui to a tai 

Honkapirtillä, Honkapirtin ympäristön dendrologiset nähtävyydet (n. 2 km). Jo aikaa riittää, 
käymme vielä katsomassa Ruissalon luonnonvaraisen kynäjala an Birka a. , 

Tarpeen hyvät maastokengät ja maastokelpoiset koivet. Retki on mak uton eikä ennakko
ilmoittautuminen ole välttämätön. llinoitus retkestä vain tä ä Sorbifolia a. 

varaa aika kalenteri tasi jo nyt! 
Tiedustelut arkiaamui in klo 7-8, 02-735 7652/ Robert Rainio 
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Puu ja veistos - puu esteettisenä 
kokemuksena 

Lauri Anttila 

Esitelmä Kaupunkipuuseminaarissa 3.1 1.1995 

Otsikkoni ei tietenkään tarkoita puuta 
veisto materiaalina, niin kiehtovaa kuin se 
olisikin. Kuvataideakatemia on käyttänyt 
kuvanveisto-opiskelun materiaalina u ei ta 
kaupunkipuita. iistä voisi kertoa paljon. 
Ei, otsikkoni aiheena on puun ja veistok
sen rinnastaminen. Niiden esteettinen tar
kastelu samaan aikaan . Mikä yhdi tää, 
mjkä erottaa? 

Kaupunkipuuseminaarissa on keskus
teltu kaupunkipuiden olemuksesta. Kieh
tovaa olisi tarkastella joitain rajatapauk
sia. Kaupunkia ilman puita. Ilman mah
dolli uutta niiden kasvuun. Mitä estetisoi
va silmä löytää? Mikä korvaa, vai onko se 
kiinno tava ky ymy lainkaan? Heille, 
jotka kasvavat tuossa ympäristössä. Kau
pungis a ilman puita. 

Ke ällä 1995 tein yk in, omin avuin 
matkan, jota olin suunnitellut ja josta olin 
haaveillut aina pikkupaja ta lähtien. Mat
kan Labradoriin. Halifaxin, Sydneyn, St. 
John' in kauna Kanadassa lensin Goose 
Bayhin, josta a tuin rannikkolaivaan. el
jän päivän ja noin 860 kilometrin kuluttua 
laiva oli ainissa, joka on pohjoisin pysy
vän asutuk en paikka, "town", niinkuin he 
anovat. 

ainonjuuri puurajalla. Ilmari Hu tich 
kävi vuo ina 1948 ja 1952 näillä samoilla 
paikoilla, ja hänhän oli jo vuonna 1937 
uomalai elia Tannerin tutkimu matkalla 

Labradori a. Mereltä katsottuna ain on 
lähinnä mahtavien pyöreämuotoisten, täy-
in puuttomien vuorien välis ä suoja a 

oleva tilapäisen tuntuinen puuparakbky
lä. Tannerin retkikunnan ottamat kuvat 
kuitenkin paljastavat, että jo tuolloin uuri 

osa taloista oli samoja. Matkan varrella 
rannat olivat täysin tyhjiä muutamaa eris
tynyttä kylää lukuun ottamatta. Silloin täl
löin näkyi merini äkkäitäja valtavasti jää
vuoria. Paikan arkti uu tuli vähitellen sel
väksi. 

aioin atama ja en ympäristö, vanha 
kaupunki , ovat lähes puuttomia. Aluetta 
hallitsee Moravian Mi sion-kirkko, ainoa 
ja jo vuonna 1771 rakennettu . Asuin Nai
nissa riittävän kauan , jotta kadut, joita oli 
kolme, tulivat tutuiksi. Lähempänä sisä
maata niiden varsilla kasvaa puita, var
ma ti vanhoja. Ka vu on hidasta ja puista 
tulee jokseenkin pulloharjan näköisiä. 
Puut ovat enimmäk een mustakuusta (Pi
cea mariana), mutta jokin muukin laji on 
joukossa. 

Katujen ilme muodo tuu yksikerroksi
sista taloi ta joi a on melko korkea sok
keli , portaista, kuisteista ja niiden vierellä 
lojuvista 'komatikei tä' (paikallinen keik
ka), moottorikelkoi ta, kuoppaise ta pääl
lystämättömästä tiestä, taustan pehmeistä 
vuorten muodoi ta ja ennen kaikkea sinne 
tänne ajottavi ta ähkötolpi ta ja niiden 
paksuista johdoi ta (kuva 1). Johtoja kul
kee ri tiin rastii n. Juuri tuo villi lankavii
dakko tekee sen ylei vaik.--utelman, jonka 
mui taa. Län imainen katse korvaa puut
tuvat puut ähkö- ja puhelintolpilla! 

Voi kuvitella kovan lumipyryn, joskus 
kerralla u eita metrejä lunta miten kaikki 
muuttuu mutta tolppien an iosta kadun 
ryhti äilyy. Voi kuvitella lumen ja niin e 
kadunpätkä jolla on puita, talojen suojaa
ma, muuttuu viihtyi äk i lumen peittäe ä 
ja tasoittae a rojui ta maata. Arktiseen 
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Kuva 1. Pohjoisin asutuskeskus Labradorin rannikolla on ain. Sen lähes puuttornia katuja reunustavat 
komeat sähkötolpat, jotka antavat arktiselle maisemalle tyypillisen ilmeen.- Valokuva Lauri Anttila. 

maisemaan on aina ajateltava myös lumi 
sitä riittää suuren osan vuotta. 

Länsimainen silmä kaipaa pystyjä ele
menttejä, jonkin välittäjän maan ja taivaan 
välille, jotain rikkomaan horisontin. Nai
nissa tuo tehtävä lankeaa tolpille, kuten 
myös näkemissäni siperialaisissa maise
missa. Jotain ihmistä, jotain kohottavaa, 
jokin tämän arkisen merkitsijä. Mutta puut 
Nainissa, nuo rammat. Niihin on hakattu 
lavoja, tasoja, joille eivät uteliaat eläimet 
pääse. Ja si lti , nuo puut ovat nähneet vilk
kaiden lasten varttuvan. Ovat nähneet hei 
dän tulevan ja menevän, muuttuvan, ai
kuistuvan, työskentelevän kalatehtaassa, 
avioituvan, rauhoittuvan, vanhenevan ja 
kuolevan. 

Ajatus puusta mykkänä todistajana ei 
ole outo. Puulle voi puhua, puulle voi uh
rata, puu on meitä vanhempi, viisaampi. 
Tuo luonnon sielulli stava tunne ei ole kau
kana siitä, mitä taiteilija tuntee luontoa 
kohtaan. Luonto elää ja tarkkailee. Nyt 

tuon projektion kohteena on ähkötolppa 
joka valvoo, luo järjestystä lumi een kaa
okseen. 

Havainto ja muutos 

Kuvataiteessa ha ainto on keskei ellä si
jalla. Teo ta havaitaan, teo on syntynyt 
havainnon kautta ja usein en irittäjänä, 
aiheen pohjana on havainto, havaittu to
delli uuden tila tai en ominaisuu . Taide 
ei kuitenkaan ole vain tätä, en i ältö ja 
merkittä yys on muualla. Silti ha ainto 
näyttelee tärkeää o aa. Juuri nyt kuvatai
tee a, en muodoi a tapahtuu muutok
sia, jotka elitty ät o in juuri havaintokä
sityk issämme tapahtuneiden muuta ten 
kautta. Käsityk et ha ainno ta ovat en
nenkin muuttaneet taidetta. E imerkik i 
vuosisadan alu a ku ataide koki myrs
kyisiä muutoksia ja ne liittyi ät koko sen 
ajan ajattelun suuriin muutok iin. Kä ity 
aja ta ja paika ta muuttui nopea ti. Maail-
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ma muuttuu ihmisen mielessä monella ta
solla . 

Vanha klisee on sanoa musiikJUa ajan ja 
kuvataideitta paikan taiteeksi. Nykyinen 
havaintotutbmus ei tue millään tavoin 
tätä. Erityisesti James J. Gibsonin tutkj
mus on paljastanut näköhavainnon dynaa
misen luonteen. Silmän pohjan resept<?ri
solu illa on vastaavuutensa aivoissa. Ar
sykkeen havaitseminen on monimutkai
nen tapahtuma, jossa aika näyttelee kes
keistä osaa. Emme näe mitään kuvaa sil
män pohjalla, niinkuin ennen luultiin , 
vaan havaitsemme valoa ja muutoksia sen 
voimakkuudessa. Eri solut näkevät eri asi
oita, ja tuo erikoistumisen kokon_aisu~s 
tuottaa lopulta mielikuvan siitä, rrutä tl
miemme ulkopuolella on. Silmät värisevät 
nopeasti poistaakseen häiriöitä, joista p~
hin on yks ittäisen näkösolun tukehtumi
nen samankaltaisena pysyvään valoon. 
Värinä on reaktio juuri pysyvyyttä, staatti
suutta vastaan. Muutos on juuri se, jonka 
kautta havaitsemme. Staattinen valo tekee 
meidät sokeaksi. Seinällä olevaa tauluakin 
katsomme ajan myötä, osia siitä, ylhäältä 
ala , oikealta vasemmalle, syrjäsilmin, 
kohti. Mutta koko ajan ajassa. Emme il
mänräpäyksessä. 

Taulu ja musiikkikappale muistuttavat 
sii toi siaan tuon ajassa tapahtuvan uh
teen. Taitoa ohjata s ilmän liikkeitä kut ut
tiin ennen somrnitteluksi. Veistos on sel
keämmin edustanut tuollai sta ajassa ole
vaa teosta. Sitähän ei kerralla voi nähdä, 
vaan sitä on kjerrettävä ja siten ajas a ko
etta a. Voitai iin sanoa, että koko vei to
taide oli lähempänä nykyi tä havaintoteo
reetti ta näkemystä. Mutta se on tietysti 
harhaa. Mitään tällai sta tietoa havaintota
pahtumasta ei ennen ollut. Syyt ovat m~~
alla. Sekä kuvalla että veistoksella on Jkj
vanha hi torian a. 

Mutta kjintoisaa on kuvanveiston muut
tunut käsitys Gibsonin sekä Hubelin ja 
Wieselin tutbmusten jälkeen. Jälkjmmäi
et aivat obelin pallinnon 1981. Tuol

loin tieto oli levinnyt jo laajalle. 
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Uusiutunut veistoskäsitys 

Kun englantilainen Richard Long alkaa 
opiskeluaikanaan kjpsien s~jaan pi_irtää su
lavaa lumipalloa, ollaan JO uudistuneen 
taidekäsityksen tällä puolen. Havaitsem
me muutoksia, miten kuvata niitä? Vähi
tellen uteliaisuus tulee tuottamaan täysin 
aikaisemmasta poikkeavaa taidetta. Itse 
prosessit tulevat esitystavoiksi. Teoksissa 
ei ole pysyviä kohtia. Kaikenlaiset ta~ah
tumat, vaellukset ja näiden seuraam1 se~, 
dokumentit, kaaviot, kertomukset ovat tai
teen arkea. Luonnollisesti meillä Suomes
sa ollaan reilusti syrjässä. Kuten ennenkin . 
Silti meillilin tuo on huomattu. Teoreetti
sen tiedon puuttuessa ei tiedetä, miten suh
tauduttaisiin. Kuten ennenkjn. Meillä sit
ten nuo ilmiöt tulevat yleisön tietoisuuteen 
huomattavasti myöhemmin joitakjn var
haisia törmäyksiä lukuun ottamatta. 

Aiheemme kannalta on kjintoisaa seu
rata tämän uudistuneen kuvanveiston joi
tilin muotoja. On olemassa sell ainen ku
vanveiston alue kuin maataide. Tuon otsi
kon alle on la itettu vaikka mitä. Sitä näyt
tävät yhdistävän erilaiset ulkoilmassa suo
ritetut toiminnat tai hyvin uurikokoiset 
teokset. Teok et ovat säiden armoilla, tai 
tekijät vaeltelevat paikasta toiseen säästä 
riippumatta . Tilapäisyy on maatait_eelle 
tyypillistä. Vanhimmat teokset, ne, JOtka 
muistuttivat joitain kjinteitä arkJUtehtoo
nisia muotoja, ovatjoko hävinneet tai radi
kaalisti muuttaneet muotoaan. Mutta tässä 
on ollut juuri tuon uuden kuvanveiston 
keskeinen elementti. Se ei pyrikään ole
maan sama. Elämä on o a teo ta kasveista 
mikroeliöstöön, tai elämä on havainnoin
nin kohde. Kuvataide on koko ajan lähes
tymäs ä itse havaintoprose ia . . . . . . 

Tuon prose iivi uuteen posJtiiVJsesti 
suhtautumisen kautta koko taiteen keskjö 
on muuttunut. Aluksi arkj, sen jäljet, lika, 
pöly , kulumat tule at näkyviin. Sitten itse 
muutos, vanheneminen. Teos vanhenee, 
elää. Goethen tavoin voimme pitää kyllä 
perho ta kokoelmas aan kauni~na, mu~~ 
iitä puuttuu jotain olennaista, JOka tekjsJ 
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sen täydelliseksi , elämä. Aivan samoin 
suhtautuu moni uusi kuvanveistäjä. 

Maataiteesta on eriytynyt muoto, josta 
käyttäisin nimeä biotaide. Se on työsken
telyä elävän materiaalin kanssa. Saksalai
nen Martin Weimar työskentelee Mi.inche
nissä elävien kasvien, sammalienja kukki
en parissa. Hän on tehnyt teoksia, joissa 
sammal vähitellen valtaa sen tai esineitä, 
jotka vähitellen alkavat kukkia. Amerik
kalainen Alan Sonfist puolestaan on teh
nyt kaupunkeihin tai historiallisesti kiin
nostaviin paikkoihin suuria teoksia, joiden 
tarkoituksena on palauttaa alkuperäinen 
luonto puineen, kuten esimerkiksi Man
hattanille. 

Manhattanille on myös Agne Denes 
tehnyt aivan pilvenpiirtäjien vierelle suu
ren vehnäpellon. Tekijä on sama, joka 
työskentelee suuren puuistutusprojektin 
"Puuvuori" kanssa Ylöjärvellä. Tarkoitus 
on istuttaa 10 000 puuta ja kuka tahansa 
voi osallistua siihen. Teoksen kokonais
hahmo on suunniteltu, mutta kukin yksit
täinen puu kasvaa istutrajan ja luonnon eh
doilla. 

Puu esteettisenä kokemuksena 

Kun taitelija suunnittelee istutusprojektin, 
johon eri ihmiset voivat osallistua, niin 
onko silloin taiteilijan istuttaman ja laki
miehen istuttaman puun välillä eroa? Mis
sä taiteilijan käsiala on, tuo maaginen kos
ketus? Dene itse puhuu termein, jotka pa
kottavat pohtimaan ajattelupro e sia tuon 
teoksen takana. Miten se on kooste erilli-
i tä yksilöllisi tä puista ja nii tä muodos

tuva ta metsästä. Miten o at ja kokonai
suus muodo tuvat. Yksittäisi llä puilla on 
historia, joka on aluksi sidottu eivä ti i -
tuttajaan. Se tullaan ilmoittamaan. Vähi
tellen tieto istutrajasta unohtuu, e on vain 
nimi puun vierellä. Silti se on olemassa. 
Istunaja on. Puu siis on ihmi en kuva. Jo
tain, joka jää. Mutta vuo ikymmenien, sa
tojen vuosien kuluttua myös koko projekti 
tulee unohtumaan. Silti yksittäi et puut 
muistuttavat jo takin, johon u kottiin. 
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Tuollainen kuvioksi istutettu metsä tu
lee väistämättä kantamaan u koa kauneu
teen, johonkin, mitä tekijät ajattelivat mer
kittävänä. Yk ittäinen puu, olkoonkin e 
kuinka surkea tahansa, saa voimaa tuosta 
kokonaisuudesta. Ja toisaalta, pitkään ku
vataidealalla olleena tiedän, että myös 
kaunis muuttuu. Surkea on äkkiä kaunis , 
kaunis menettää jotain nykyi e tä arvos
taan. 

Vähän surkealta ja vielä nuorelta näyt
tää Jean Sibeliuksen tammi Töölössä. 
Siellä se on Leo Mechelinin ja Walter Ru
nerbergin tammien seurassa. Noiden pal
jon komeampien. Mutta moniko niistä tie
tää? Ja huomatkaa: kuvanveistäjä Rune
bergin tammi. Heidät muistetaan muista 
syi tä, ei tammi taan. Entä istututtajat. Ys
tävät. Ovat jo unohtuneet täy in. Kuten 
koko Töölön pui ton peru taja Henrik 
Borgström. 

Puisto on perustettu 1851 ja tietysti 
suunniteltu. Mutta aivan uuden perspektii
vin luo tietoisuus siitä, että nämä puut on 
istutettu. Siis niitä on hoivattu, niitä on 
ajateltu, niitä on muisteltu. Tärkeää on se, 
että tietoise ti tarkasteltae a puuta se al
kaa elää ai an toi ella ta oin kuin vain 
metsän o ana jonain sattumalta yntynee
nä. Aivan amoin kuin bueblo-intiaanien 
nimetessä mai intähkän ä niiden arvo 
muuttuu , ne henkilöityvät ja alkavat elää 
tätä meidän elämäämme. 

Henkiiäitynyt puu mui tuttaa veisto ta. 
Sitä on huolelli e ti tarka teltu , en ynty
historia tunnetaan, sitä on eurattu ja tar
ka teltu eri puolilta, eletty. Jo ku tuntuu 
iltä, että toi in kuin Sak a a tai Englan

ni a, meillä ei kaupungin puita nähdä, 
aikka ne kaiken aikaa ilmai e at olon a. 

Yksittäi en lehden putoaminen aattaa 
panna mierteliääk i arsinkin kun ajatte
lee, että e on juuri tuon lehden ainoa pu
toaminen. Suurempi joukko lehtiä on jo 
harrnik i näemmä. Mutta että puulla oli i 
luonne, sielu, itä ei tule ajatelleek i. 
Onko uomalainen todelli uu niin täynnä 
met ää, ettei puita oi nähdä? Ei pidä paik
kaansa. Lumi ena päi änä uomen yli 
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lento palj astaa, miten vähän metsää meillä 
onkaan. Ennen oli toi sin. Mutta mieles
sämme nuo metsät vielä huminoivat. Tä
män kansan lapsuuden muistoja. 

Estääkö tuo kie len ja mielen maisema 
meitä havaitsemasta kaupun kimme puita. 
Miksi ei puu lävistä tietoisuutta esteettise
nä kokemuksena? Englannissa, Lontoos a 
Garry Fabian Mi ller sa i liikkeell e suuren 
koulu laisjoukon tahiomaan myrskyssä 
kaatuneiden puiden jäännöksiä. Valmista
maan noiden läheisiksi koettujen muisto
näyttelyn. Eikä kyseessä siis ollut mikään 
yhteiskunnan sisältä tullut vastaprovokaa
tio, vaan yk inkerta isesti ystävän palve
lu . 

Puut ovat suomalai sille ennen merkin
neet pihapuita, karsikkopuita, suuri a tam
mia, puiden juurella asuvat ovat kuunnel-
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leet niitä. Mutta voiko puhua kaupungin 
puista samoin kuin jos ai n Saksassa, mis
sä ajattelij at kuljeskelivat niiden siimek
se ä. Olisiko samoin täällä? "Suomalai
nen pui sto, suomalaiset ajatte lij at". 

Oman kokemukseni valossa ajatuksen 
kiinnittärllinen johonkin puuhun voi täällä 
olla vaikeaa. Kuljin ai na lapseni kanssa 
häntä tarhaan viedessäni saman puun ohi. 
Tarkastelimme vuoden kulkua tuosta 
puusta. Miten lehdet syntyivät, miten ne 
e li vät. Välill ä ne heilui vat kuin soittajan 
kädet. Puu soitti tuulta, tuu li oli tuon puun 
melodia, sen lapsi. Katsoimme miten leh
det keliastuivat ja jännittyneinä odotim
me, mikä milloinkin putoaa. Sitten eräänä 
päivänä puu oli poissa ja tilalle tuotiin te
räk inen torni valoja varten. Hetkessä me 
molemmat opimme paljon. 

*** 
Dendrologian Seura - Dendrologiska 
Sällskapet ry:n toimintasuunnitelma 1998 

Vuo i 1998 on Dendrologian Seura - Dendro
logiska Säll kapet r. y: n 29. toimintavuosi. 
Vuo i on omistettu euroopanpähkinäpensaalle 
( Corylus avel/ana). 

Toimintavuonna jatketaan vakiin tuneita, 
hy ik i koettuja linjoja. Toiminnan kehinämi -
en painopi teitä ovat alan tutkimu toiminnan 

edistäminen ja tukeminen , kerhotoiminnan ak
tivoiminenja monipuoli taminen ekä dendro
logian tunnetuk i tekeminen. 

Tilaisuudet 
Dendrologian Seuran sääntömääräinen kevät
kokou pidetään Säätytalolla 11 .3. 1998 klo 18. 
Kokouk e a kä ite llään vuo ikertomus ja ti 
linpäätö ekä vali taan tilintarka tajat. Koko
uk en jälkeen Anni Autio pitää kuvaesityk en 
iemenkeruumatka ta Pohjois-Amerikan itä

o iin . 

Syk yllä pidetään syy kokou , jolloin asia
listalla ovat henkil övalinnat, talousarvio ja toi
mintasuunnitelma. 

Vuoden aikana pyritään järje tämään yhden 
päivän mittainen yleisötilaisuus. 

Viikonlopun mittainen havupuiden tunnista
miskur si pidetään Solböle ä elo- yy kuus a. 

Hallitus 
Hallitu kokoontuu vähintään kerran kahdessa 
kuukaudessa. Kokouk et pidetään Säätytalolla 
tai Tieteiden talo a. Hallitu järje täytyy työ
ryhmiksi, jotka valm i televat pääosan toimin
taan liittyvi tä a ioi ta. 

Kerhot 
Tapahtumien, kur sien ja muun toiminnan jär
je tämistä aktivoidaan ja tuetaan. Tarvittaessa 
edi tetään myö uu ien kerhojen perustamis
mahdolli uuk ia. 
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Matkat 
Seuran ulkomaanmatka suuntautuu Pohjois
Amerikan itäosiin lokakuun alkupuoliskolla. 

Taikoot 
Tammistan arboretumissa järjestetään taikoot 
keväällä tai syksyllä. 

Puistokävelyt 
Puistokävelyitä järjestetään eri paikkakunnil 
la. Kohteista ja ajankohdis ta päätetään paikal
liskerhoissa. 

Julkaisut 
Sorbifolia-lehteä julkaistaan entiseen tapaan. 
Lehti ilmestyy A5-kokoisena nelj ä kertaa vuo
dessa. 

Vuoden 1999 puusta julkaistaan juliste 
syyskokoukseen 1998 mennessä. 

Puisto-opassarjassa julkaistaan Helsingin 
Tähtitorninvuoren opas. 

Julkaisua Suomen arboretumeista valmistel
laan. 
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Muiden julkaisujen tuottamista harkitaan 
tarpeen ja taloudellisen tilanteen mukaan. 

Thtk.imus 
Tutkimustyötä Suomen dendrologian histori
asta jatketaan. 

Tiedotus 
Vuoden puusta tehdään lehdistötiedote vuoden 
alussa. 

Varainhankinta 
Varainhankinta koostuu jäsenmaksuista ja 
Sorbifolia-lehden tilaus- ja ilmoitusmaksuista 
sekä kirjallisuuden ja julisteiden myyntitulois
ta. Sorbifolian kuluja kattamaan haetaan edel
leen Suomen Akatemian julkaisutukea. 

Vuosijäsenmaksu vuonna 1998 on 100 mk, 
opiskelijajäsenmaksu 60 mk ja perhejäsen
maksu 50 mk. Kannattajajäsenmaksu on 1000 
mk samoin kuin ainaisjäsenmaksu. 

Hei ingissä 26. marraskuuta 1997 
Aulikki Kauppila , puheenjohtaja 

Pirkanmaan dendrologit -kerhon 
toimintasuunnitelma 1998 

1. Puistokävelyjä on kaksi. Toinen suuntautuu 
Kaukajärven ja Haiharan kartanoiden puistoi
hin Tampereelle ja toinen Helsingin yliopiston 
Hyytiälän metsäasemalle. 
2. Koko päivän retki viikonloppuna tehdään 
Turun kasvitieteelliseen puutarhaan Ruissa
loon. 

3. Taikoot järjestetään Orivedellä sij ait evaan 
Hörtsänän arboretumiin. 

Retkien ja muiden tapahtumien ajankohdista 
päätetään myöhemmin h vissä ajoin ennen ke
sän tuloa. Pirkanmaan dendrologien yhtey -
henkilö on Päivi Selin, puh. 03-219 6268 (työ) 
ja 03-374 8966 (koti ). 

Pohjois-Amerikan matka 
Dendrologian Seuran ulkomaan matka Pohjois-Amerikkaan etenee uunnitelmien mukaan. 

Ennakkoilmoittautuneita on 35, joten matka toteutuu. Hoidamme tä tä eteenpäin a ioita 
suoraan ennakkoilmoittautuneiden kanssa. Jos olet omasta miete täsi ilmoittautunut, mutta et 

tähän mennessä ole saanut kirjettä aiheesta, ota yhteyttä allekirjoittanee een. Sekä inun 
ilmoittautumisesi että seuran vastaus saattaa aina kadota matkalla, joten tällä ilmoituk elia 

varmistetaan, ettei tietokatkos pääse pudottamaan ketään kyydi tä. - Aulikki Kauppila 
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Kestävät koristepensaat myynnissä 

Parinkymmenen viime vuoden aikana koriste
kasvien kauppa on li sääntynyt huomattavasti . 
Lisääntyneeseen kysyntään on osittain vas tattu 
tuontia Ii äämällä. Ulkomailta tuotu kasvima
teriaa li e i kuitenkaan läheskään aina sovellu 
Suomen oloihin tai käyttötarkoitukseensa tääl
lä. Myös nimi stö on osittain sekavaa. 

Näitä ongelmia ryhdyttiin ratkomaan Hel
si ngin yl iopiston KESKAS-tutkimuk essa, 
joka käynni tyi vuonna 1984 SITRA:n rahoi
tuksella. Hankkeen koko nimi on "Kestävien ja 
aitojen emokasv ien hankkiminen ja kasvatuk
sen järje täminen puisto- ja maisemaka veista 
Suomessa". Aluksi etsittiin tärkeistä viherra
kentami en kasveista arvokkaita kasvustoja ja 
kasviyksilöitä eri puolilta Suomea. Löydetyt 
kasvit tailennettiin tietokonerekisteriin, jossa 
on täl lä hetkellä yli 700 kantaa lähes 80 kasvi
suvus ta. Suurin osa reki ste röidyistä kasveista 
on koristepensaita. 

Maatalouden tutkimuskeskus (MTT) selvit
tää kenttäolosuhteis a kustakin suvusta parhai
ten menestyvät ja eri käyttökohteisiin opivim
mat kannat , joita voidaan erityi e ti uo itella 
vi lje lyyn. Kokeissa ovat mukana e llai et ka -
vi uvut, joissa eri alkuperää olevat ka vit ovat 
laadultaan hyvin vaihtelevia ja nimistö on se
kava. Kokeet toteutetaan MTT:n Puutarhatuo
tannon tutkimuslaitoksen li säksi samanl aisina 
neljällä muulla tutkimusasemalla. Eteläisin 
koealoi ta ijaitsee Pi ikkiössä Var inai -Suo
messa ja pohjoisin Rovan iemen maalai kun
na sa. Pen aiden menestymi täja ominai uuk
sia havainnoidaan tarkasti viiden vuoden ajan. 
Tärkeimpiä eurattavia a ioita ovat talvenkes
tävyys ja tervey sekä pensaan koristearvo ka -

ukauden eri vaihei a. 
Maatalouden tutkimuske kus on ottanut 

käyttöön uuden tavaramerkin , tutkitusti ke tä
vien taimien FinE-tunnuk en. Lyhenne tulee 
anoi ta Finnish ( uomalainen) ja Elite (valio). 

Tämä tavaramerkki on MTT:n omistama. Se 
on kehitetty yhteistyössä Taimistoviljelijät 
ry:n kan a, ja en käyttöä on myö tarkoitu 
valvoa yhtei oimin. 

En immäi is ä v. 1988 istutetuis a KES
KAS-aineistoon perustuvissa kantavalintako
kei sa oli mukana yhteen ä 50 kantaa onnen
pen aita, horten ioita, kuusamia, ja mikkeita 

ja lumipalloheisiä. äiden kokeiden tulokset 
valmistui vat vuonna 1994. Vuosina 1991 -92 
istutettiin juhannusruusujen ja pensasangervo
jen koekannat. ä iden kokeiden tulokset ovat 
parhaillaan käsiteltävinä, ja parhaat pensaat 
julkai taan tämän vuoden aikana. Vuonna 
1994 istutetui sa syreenien koekannoissa on 
useita erivärisiä puistosyreeniristeymiä. Tämä 
koe jatkuu ainakin vuoteen 1999 asti. Taimi
tuottajien kannalta onkin ongelmana tutkimuk
sen hitaus. Taim istojen valikoimissa on useita 
satoja puuvartisia kasveja, joista tähän men
nessä 12 on saanut FinE-tavaramerkin. Kulut-
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FitlE 
SaataviUa olevat FinE-koristepensaat 
Forhergilla major 'Velho' höyhenpensa 
Hydrangea paniculara ' Grandiflora', 

yy horten ia 
H. paniculara ' Praecox , kuutamohortensia 
H. paniculara ' Mu tila ', mustilanhorten ia 
Lonicera x hella 'Dropmore', huntukuu ama 
L x bella ' Sakura , irokuu ama 
L. rararica ' anna', ru okuusama 
Philadelphus pubescens 'Tuoma , 

hovija mike 
P. Lewi ii-hybr. 'Tähti ilmä', loi tojasmike 
Rhododendron Forre tii-hybr. 'Eiviira', 

lamoalppiruu u 
R. x fraseri kevätat alea 
Vibumum opulus ' Pohjan ei to', 

lumipallohei i 
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tajalle tavaramerkki on kuitenkin askel oike
aan suuntaan, koska tähän mennessä ostaja ei 
ole voinut saada minkäänlaista varmuutta osta
miensa taimien kestävyydestä ja terveydestä. 
Yksittäisen taimen kukoistusta kaikissa olo
suhteissa FinE-merkki ei tietenkään takaa, kos
ka siihen vaikuttavat monet muutkin tekijät 
kuin ilmastonkestävyys ja taudinkestävyys. 

keväästä 1998 alkaen eri puolilla Suomea. Ke
vääksi 1998 näitä taimia on saatu myyntiin joi
taki n kymmeniä tuhansia. Osa taimien hinnas
ta käytetään MTT:n ja Taimistoviljelijöiden 
yhteisen FinE-työryhmän päätöksellä jatku
vaan kantavalintatutkimukseen ja markkinoin
tiin . yt lanseeratuilla taimilla tämä osuus on 
2% taimistohinnasta. Tänä keväänä si is kan
nattaa lähteä taimiostoksille entistä toiveik
kaammin mielin! -Aulikki Kauppila 

Suurimpien taimituottajien valikoimista 
FinE-logolla varustettuja taimia pitäisi löytyä 

-· ~· . s\'-" 
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~e-~ Arboretum Mustilan Ystävät 
Arboretum Mustilan Ystävät r.y.- Arboretum Mustilas Vänner r.f.:n perustava kokous 

pidetään Moisian kartanossa Elimäellä lauantaina 25.4. klo 12. Kokouksen jälkeen 
tutustumiskierros arboretumissa. Kokousjärjestelyjen helpottarn,iseksi ennakkoilmoittau
tuminen on toivottavaa osoitteeseen Tom Kumlin, Raatimiehenkaru 3 A, 00140 Helsinki. 

Kaikki Arboretum Mustilasta kiinnostuneet tervetuloa! 

Tammistan kevättaikoot 
• Perinteiset Tammistan arboretumin kevättaJkoot KarjalohjalJa lauantaina 16.5. klo 10-18. 

Haravoidaan, si ivotaan, tehdään uutta käytävää ja vahvi tetaan vanhoja mahdolli e ti a en
netaan kasvien nimilappu ja paikoi lleen. Tule mukaan hienoon ympäristöön parhaa een 

kevätaikaan, myös kasvikierros on luvassa. Ruuat tiety ti tarjotaan talkooväelle. 
Ilmoittautumiset, Iisätiedot, ajo-ohjeet, kyydintarvitsijat: viimeistään 8.5. Elina Vuori, 
puh. 09-7288 2126, 0400 400 714, fax 09-7288 2128, e-mail elina.vuori@hortimedia.fi 

Kotimaan retki muuttaa muotoaan 
Seuran toimintaan perintei es ti kuuluneen vuosi ttaisen kotimaan matkan uosio on viime 
aikoina laskenut niin, että hallitus on päättänyt muuttaa retken muotoa. Retki on edelleen 
kaksipäiväinen, mutta ohjelma on rakennettu kurssimai eksi. Tätä mallia kokeillaan tänä 
vuonna Met äntutkimuslaitoksen Solbölen tutkimusalueelia elo- yyskuun vaihtee a . 

Retken ai heena on havupuiden tunnistaminen. Kur siohjelmaan pyritään i ällyttämälin noin 
40-50 havupuutaksonia, mukana mm. pihtoja, jotka niin monelle tuotta at runni tarni -

vaikeuk ia. Kurssin ohjaajina tulevat toimimaan maan parhaat a ianruntijat. Li ää kur in 
ohjelmasta ja ilmoittautumisesta Sorbifolian numero a 2/1998. 
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Puheenjohtaja: MMM Aulikki Kauppila, Kuusitie 13 A 51,00270 Helsinki , puh. 09- 160 2297 
(työ), 09-477 21 17 (koti) , fax 09- 160 2266. 

Hallituksen j äsenet: Antti Autio, Kun Fagerstedt, Max. Hagman, Heikki !Guru, Aune Koponen 
(varapuheenjohtaja), Leena Linden, Juha Prittinen, Juha Rai sio, Veikko Silander, Satu Tegel , 
Sauli Valkonen, !Gm von Weissenberg. 

Varajäsenet Pentti Alanko, !Grsi Koponen, Anu Väinölä. 

Sihteeri: Veikko Silander, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 01301 Vantaa, puh. 09-8570 5444, 
fax 09-8570 5361. 

Varainhoitaja: Mirja Ryttäri, Iivisniementie 2 1 142, 02260 Espoo, puh. 09-804 1445. 

Kirjastonhoitaja: Pentti Alanko, Kasvi museo, PL 7, 00014 Helsingin yli opisto. 

Jäsenyys: Jäseneksi haluavan tulee ottaa yhteys seuran sihteeriin tai muuhun hallituksen 
jäseneen. 

Jäsenmaksut: Vuosijäsenmaksu 100 mk, perhejäsenet 50 mk, opiskelijat 60 mk, ai naisjäsen
maksu 1 000 mk, yhteisöjäsenmaksu 1 000 mk seuran tilille PSP 8000 19-41992 1 tai Meri ta 
Pankki 127130-306880. 

Kerhojen yhteyshenkilöt: 

Helsingin kerho- Helsingfors kretsen: MMM Johan Slätis, Urheilukatu 6-8 A 10, 00250 Hel
sinki , puh. 09-445 6 14, fax 09-400 3793. 

Karjalan kerho: Kaupunginpuutarhuri Kai Ahmio, Joensuun kaupunk.i, TeViNiherpalvelut, 
iskakaru 1, 80 100 Joensuu, puh. 0 13-267 3536. 

Keski-Suomen kerho: MMM Marj atta Uosukainen, Maatalouden tutkimuskeskus, Tervetaimi
asema, 41 340 Laukaa, puh. 014-633 740. 

Keski-Uudenmaan kerho: Hortonomi Aila Tarvai nen, Uudenmaan Maa eutuke kus, Seutulan
tie 1, 04400 Järvenpää, puh. 09-751 56705 tai 0400-461 705, fax 09-75 1 56777. 

Kärhö-Kerho - Klematis-Klubben: Börje Fri , Immer by, 0 1150 Söderkull a, puh. 050-5 14 
4669 ja Timo Löfgren (sihteeri), Hanikka 32 A, 02360 E poo, puh. 09-888 6530. 

Lounais-Suomen kerho: Ylipuutarhuri Arno Ka vi ja LuK Mauno Yli-Pietilä, Turun yliopiston 
ka vitieteellinen puutarha, Ruissalo 25, 20 100 Turku, puh. 02-258 92 17. 

Länsirannikon kerho: Vesa Muurinen, 27320 [hode, puh. 02-823 6159 ja Jarmo Serola, 23950 
Pyhäranta, puh. 02-825 8 135. 

Oulun kerho: Kaupunginpuutarhuri Pentti Martikainen, Oulun kaupunki , Ko kitie 2, 90500 
Oulu , puh. 08-314 2 147, fax 08-3 14 2 160 ja hononorni Katri Pyhäluoto Kempeleen puutarha
oppiiaito , Piril än ti e 155, 90440 Kempele, puh. 08- 533 4961. 

Pirkanmaan dendrologit: Päivi Seli n Leukamaantie 3, 37500 Lempäälä, puh. 03-374 8966 
(koti ), 03-2 19 6268 (työ). 

Rhododendron-kerho: Osmo Jussi la, Talitiai enkuja 12, 21100 aantali, puh. 02-435 0043. 



Helsingin yliopisto 
Maatalouskirjasto 
PL 27 (Viikki A) 
00014 HELSINGIN YLIOPISTO 

orbifoli 1/1998 
· · · ly - Inn håll - Content 

Ruoff, .: Majapuita ja bulevardeja- kat au eurooppalaisten kaupunkipuiden 

810 

hi toriaan (Tree house and boulevards -trees in European towns) ................. 3 

Karhu .: Vihreät jättiläiset, Suomen pak uimmat puut- seurantatulok ia 
(The thicke t tree in Finland- a monitoring report) ......................................... 17 

Hämet-Ahti, L.: Mik i monilajista kaupunkipuu toa? ............................................... 33 

Pur io, . : Helsingin kaupungin puisto-a a to ja kaupunkipuut ............................... 36 

nttil L.: Puu j v i to -puu e t etti enä kokemuksena ...................................... 39 

uppila. .: K t ät kori t pen at myynni ä ..................................................... 45 

· hö- erh .............................................................................................................. 35 

Rh od ndron-k rho .................................................................................................. 35 

1 ingin k rho ........................................................................................................... 35 

ur n toimint uunnitelma 1998 ....................................................... 43 

d ndrol git -k rh n toiminta uunnit lma 1998 ..................................... 44 

Pohj i - meri an matka ............................................................................................ 44 

"vät ...................................................................................... 46 

mmi t n k vät lk t ............................................................................................. 46 

otima n re i muutt muotoaan ............................................................................. 46 



&OOOII = 1 ~~?.~~ 

TWQ\IT TI ~ DENDROLOGIAN SEURA -ll" 1W 1 ~ DENDROLOGISKA SÄLLSKAPET r.y. 



Sorbifolia 29. vuosikerta 2/1998 

(1970-1981 Dendro1ogian Seuran Tiedotuksia - Dendro1ogiska Sällskapets Notiser
Bulletin of the Finnish Dendro1ogica1 Society) 

Julkaisija: Dendro1ogian Seura- Dendro1ogiska Sällskapet r.y. 

Toimitus: Soili Stenroos (vastaava), puh. 02-333 5550, fax . 02-333 5564, Pentti Alanko, 
puh. 09-557 263, Leena He1ynranta (toimitussihteeri), puh. 09-191 8635 (työ), 09-349 4845 
(koti), fax 09-191 8656. 

Toimituksen osoite: Kasvimuseo, PL 7, 00014 Helsingin yliopisto. 
Sähköposti soili.stenroos@ he1sinki.fi ja 1eena.he1ynranta@ helsinki.fi . 

Toimituskunta: Aune Koponen, Tapio Lindholm, Jouni Mikola, Jaakko urmi, Mikko 
Piirainen. English texts revised by Peter Joy. 

Tilaukset: Dendrologian Seuran sihteeri Veikko Silander, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 
01301 Vantaa. 

Tilausmaksut Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Se jaetaan seuran jäsenille jäsenmaksua 
vastaan. Muille tilausmaksu on 100 mk. 

Osoitteenmuutokset kirjallisina: Leena He1ynranta, Kasvimuseo, PL 7, 00014 Helsingin 
yliopisto, fax 09-191 8656, sähköposti 1eena.helynranta@he1sinki.fi. 

llmoitukset: 1/1 s. 1 000 mk, 112 s. 600 mk. Pekka Markkula, puh. 09-579 343 (työ), 
09-563 0277 (koti). 

Painos: 2 000 kpl 

Painatus: Varnrnalan Kirjapaino Oy. 

ISSN 0359-3568 

Seuran muita julkaisuja voi tilata osoitteesta: Kirsi Koponen, Jyrängöntie 2, 00550 Helsinki . 

Finnish Dendrological Society 

Sorbifolia editorial office and library: Finnish Museum of atural History, Botanical Museum, 
P.O. Box 7 (Unioninkatu 44), FIN-00014 University of Helsinki, Finland. 

Kansi: Tervaleppä (Alnus glutinosa) kaartuu veden ylle Euran Kauttuan Ruukinpuistossa, joka 
oli yksi Dendrologian Seuran vuoden 1997 kotimaan retken kohteista. - Valokuva Kalervo 
Valo 15.6.1997. 



SORBIFOLIA 29(2) 1998 

VUODEN PUU 1998 - ÅRETS TRÄD 1998 

PÄHKINÄPENSAS 
HASSEL 

(Corylus aveUana} 

Dcodn>lopu> Scun - o....t.olopb Sdobpa '·1· 
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Vuoden puu 1998 
Vuoden 1998 puusta, pähkinäpensaasta 
(Corylus avellana) on julkaistu Marja 
Koistisen suunnittelema ja piirtämä ju
liste (koko 59 x 42 cm). Luontokuvaaja 
Jouko Veikkolainen on toimittanut kuva
materiaalia julisteen piirtämistä varten. 
Julisteen suomenkielisen tekstin on kir
joittanut Pentti Alanko ja ruotsinkielisen 
Carl-Adam Hreggström. Kaikille heille 
kiitokset. 

Vuoden puu-julistesarjassa on esitelty 
20 puuta: 1979 kynäjalava ( Ulmus lae
vis), 1980 visakoivu (Betula pendula var. 
carelica), 1981 mänty (Pinus sylvestris), 
1982 vaahtera (Acer platanoides), 1983 
kuusi (Picea abies), 1984 metsäomena
puu (Malus sylvestris), 1985 kataja (Ju
niperus communis), 1986 tammi (Quer
cus robur), 1987 rauduskoivu (Betula 
pendula), 1988 saami (Fraxinus excelsi
or), 1989 suomenpihlaja (Sorbus hybri
da), 1990 raita (Salix caprea), 1991 tuo
mi (Prunus padus), 1992 harmaaleppä 
(Alnus incana), 1993 marjakuusi (Taxus 
baccata ), 1994 kotipihlaja (Sorbus aucu
paria), 1995 halava (Salix pentandra), 
1996 haapa (Populus tremula), 1997 
vuorijalava (Ulmus glabra) ja 1998 

pähkinäpensas. Kahdesta ensimmäisestä 
Vuoden puusta, metsälehmuksesta (1977) 
ja tervalepästä (1978), ei ole tehty julis
tetta. Julistesarja on näyttävä ja yhtenäi
nen ja sopii hyvin mm. julkisten raken
nusten, koulujen ja eri laitosten seinille. 

Julisteen hinta on 20 mk ( + toimitus
kulut 20 mk). Viiden julisteen sarja mak
saa 90 mk ( + toimituskulut 30 mk) ja 
kymmenen sarja 180 mk(+ toimitusku
lut 35 mk). Hintoihin sisältyy arvon
lisävero 22 %. Mänty- ja vaahterajulis
teet on myyty loppuun seuran julkai
suvarastosta, muita julisteita voi tilata 
Kirsi Koposelta, Jyrängöntie 2, 00550 
Helsinki. 

Niilo 'Nalle' Karhu pyytää lukijoilta 
tietoja Vuoden puun 1998 paksuimmis
ta yksilöistä, erityisesti yksirunkoisista 
(mutta kelpaavat isoista pensasmaisis
takin) pensaan tyvirnitalla ja haarojen 
lukumäärällä ilmoittaen. Kiitos jo etu
käteen! 

Nallen osoite on Näyttelijäntie 1 B 5, 
00400 Helsinki. 

Oulun kerho 
Puistokävely tiistaina 18.8.1998. Kokoontuminen Tietomaan py äköintialueella Myllytullin 

puolella klo 18.00. Kohteena Myllytullin uudet i tutukset ja Ainolan puisto. 

Pirkanmaan dendrologit 
Iltaretki Helsingin yliopiston metsäasemalle Oriveden Hyytiälään maanantaina 10.8.1998. 
Lähtö klo 17.00 Tampereen maa- ja metsätalon edestä ä inlinnank. 48) omilla autoilla ja 

kimppakyydeillä ja kokoontuminen Hyytiäläs ä klo 18. 
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Dendrologian Seuran kotimaan retki 1997 

Veikko Silander 

Dendrologian Seuran vuoden 1997 koti
maan retki tehtiin 14.-15.6. ja se suuntau
tui Uudenkaupungin ja Rauman seudulle. 
Retken suunnittelun ja käytännön jätjeste
lyt hoiti Länsirannikon kerho Jarmo Sero
lan johdolla ja hän toimi myös retken joh
tajana. Retkeen osallistui 14 seuran jäsen
tä ja retki lähti liikkeelle ohjelman mukai
sesti Turun rautatieasemalta klo 10 linja
autolla, jota kuljetti rouva Merja Jalonen. 

Ensimmäinen pysähdys oli Lokalahdel
la, jossa retkeilijäitä oli vastassa aamupäi
vän opas, apulaisprofessori Sakari Hinne
ri. Tutustuimme aivan kirkonkylän kes
kustassa Lokalahden tunnuskasviin, lauk
kaneilikkaan (Armeria maritima). Valitet
tavasti emme nähneet sitä kuk.kivana, kos
ka alkukesä paikkakunnalla oli ollut kyl
mä ja kuiva. Matkajatkui Lokalahden Va
ranpään kylään, missä tutustumme meren
rantalehtoon. Täällä Sakari Hinneri luen
noi lehtojen synnystä, puuston lajiraken
teesta, pensaslajien esiintymisestä sekä 
lehtojen muusta kasvillisuudesta. Lisäksi 
hän näytti useita käytännön esimerkkejä 
lehtojen hoidosta. Hyvin olennaisena hoi
totoimenpiteenä hän pitää lehtojen kuuset
tumisen estämistä. 

Uuteenkaupunkiin saavuttuamme Sa
kari Hinneri tutustutti ensitöikseen retkei
lijät kaupungin tunnuskasviin, papelorik
koon (Saxifraga granulata). Kasvi tavat
tiin kuk.kivana Vallinmäen liepeillä. Myö
hemmin kesällä samalla alueella kukkii 
myös toinen perinneympäristön arvokas
vi, soikkoratamo (Plantago media). 

Retkemme seuraava kohde, Myllymäen 
puisto, valmistui 1945 ja se on rakennettu 
pääosin kauppaneuvos J. G. Nordströmin 
lahjoittarnilla varoilla. Rakennelrnista ko
mea tuulimyllykokoelma, taitavasti linja-

tut käytävät ja jykevät kiviportaikot kiin
nittävät kulkijan huomion. Puiston istu
tukset ovat runsaslukuisia ja joukosta löy
tyy myös harvinaisuuksia. Havupuista 
puistoa koristavat mm. vuorimänty (Pinus 
mugo), palsamipihta (Abies balsamea), 
harmaapihta (A. concolor), jättituija (Thu
ja plicata), rohtokataja (Juniperus sabina) 
sekä tietenkin kotimaiset havupuut ja nii
den erikoismuodot, kuten tapionpöytä 
(Picea abies 'Tabuliforrnis ' ). Lehtipuita 
edu tavat mm. metsätammi (Quercus ro
bur), puistolehmus (Tilia x vulgaris), kri
minlehmus (T. euchlora), mongolianvaah
tera (Acer tataricum subsp. ginnala) ja 
marjaomenapuu (Malus baccata), ja pen
saita veri- ja korallikanukka (Cornus alba 
'Kesselringii' ja 'Sibirica'), kultasade 
(Labumum alpinum), japaninruusukvitte
ni (Chaenomeles japonica) sekä pensas
hanhikki (Potentilla Fruticosa-hybr.) lu
kui ine lajikkeineen. Todellisia harvinai
suuksia ovat iso-orapihlaja ( Crataegus 
submollis) ja nuokkukuusama (Lonicera 
albertii) . 

Kiertokävelyllä kaupungin keskustassa 
tutustuimme iäkkääseen ja Suomen suu
rimpiin lukeutuvaan vuorivaahteraan 
(Acer pseudoplatanus, kuva 1), joka kas
vaa yksityisellä pihalla Alisenkadulla. Ly
seonpuisto sa huomio kiinnittyi kukkiviin 
hevoskastanjoihin (Aesculus hippocasta
num). Siirryimme Vannaksenpuistoon, 
joka sijait ee Rantakadun itäpäässä. Puis
to on rakennettu Prof. M. V annaksen 1964 
perustaman säätiön varoin. Monilajisessa 
puistos a huomiota herätti eniten havu
puulajien runsas esiintyminen. Puistossa 
on mm. douglaskuusia (Pseudotsuga men
ziesii), okakuusia (Picea pungens), serbi
ankuusia (Picea omorika), barmaapihtoja, 
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siperianpihtoja (Abies sibirica), makedo
nianmäntyjä (Pinus peuce) ja siperian
sembroja (P. cembra subsp. sibirica). 
Lehtipuista huomio kiinnittyi laakeripop
peleihin (Populus laurifolia), palsamipop
peleihin (P. balsamifera) ja valtavaan ber
liininpoppeliin (P. x berolinensis). 

Kiertokävely jatkui Vanhankirkonpuis
toon. Puisto on kiviaidan ympäröimä ja 
siellä kasvaa kookkaita jalopuita. Erikoi
suuksina on mainittava komea riippasaar
ni (Fra.xinus excelsior ' Pendula ', kuva 2) 
sekä meillä harvinainen stollinvaahtera 
(Acer platanoides 'S tollii' ). Harmaasta 
graniitista rakennettu kirkko ja sitä ympä
röivä hautausmaa ja puisto ovat todella 
historiallinen nähtävyys. 

Seuraava kohde oli Vakka-Taimi Pyhä
rannan Ihoden kylässä. Taimitarha on 
maatilalla, jota isännöi Vesa Muurinen. 
Isäntä toivotti retkeilijät tervetulleiksi ja 
vei katetun kahvipöydän ääreen, jota 
emännöi Heidi Brown. Kahvia juodessa 
Vesa kertoi retkeilijöille taimien kasvatus
menetelmistään ja toimintaperiaatteistaan 
mm seuraavaa: Vakka-Taimi keskittyy 
harvinaisten sekä ulko- että kotimaisten 
puiden, pensaidenja köynnösten kasvatta
miseen, lisäksi kasvatetaan jonkin verran 
perennoja. Tairnista 90 % kasvatetaan sie
menistä, pistokaslisäystä käytetään aino-
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Kuva l. Vuorivaahtera 
(Acer pseudoplatanus) on 
meillä harvoin viljelty, 
muna mm. Uudessakau
pungissa se menestyy.
Valokuvat Kalervo Valo. 

astaan lajeilla, joiden siemenen saanti on 
erityisen vaikeaa. Alkuperäisiltä kasvu
paikoilta kerättyä siementä Vesa pitää par
haana mahdollisena siemenlähteenä. Täl
löin on mahdollista tehdä vertailuja eri al
kuperien välillä, niiden kestävyyden kuin 
muunkin viljelyarvon suhteen. Siemen
hankiTina saan ja aihdossa Vesa käyttää 
kaikkia mahdollisia kanavia. Tärkeimmät 
siementoimittajat ovat eri yliopistojen 
kasvitieteelliset puutarhat ja arboretumit, 
kasvitieteelliset eurat sekä nykyään myös 
Intemetin kasviharrastajat Tiedot kaikista 
siemeneristä tallennetaan tietokantaan, jo
hon myö kirjataan taimien myöhempi ke
hitys itämisestä lähtien. 

Kiertokävelyllä tuli pulmia, koska jo 
Vesan pihapiiriin on ahdettu niin paljon 
erikoisia kasveja, että varttuneenkin har
rastajan tiedot loppuvat. Jo erikseen halu
aa tuoda jotakin e ille ka vatuksista ol
koon se kotimai ten luonnonka vien vilje
ly. Ve a onkin itä mieltä, että puutarhan 
runko kannattaa rakentaa kotimaisista kas
veista. Hienoja ja turhan vähän käytettyjä 
kasveja löytyy esim. kanervakasvien hei
mosta lajeja kuten uopur u (Ledum pa
lustre), vai ero (Chamaedaphne calycula
ta ), suokukka (Andromeda polifolia), puo
lukka (Vaccinium vitis-idaea), juolukka 
(V. uliginosum) karpalo (V. oxycoccos) ja 
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kanerva (Calluna vulgaris). Niitä on help
po kasvattaaja ne ovat kestäviä. Vaikeute
na on, ettei niitä ole myytävänä. 

Kiertokävelyn jälkeen heräsi automaat
tisesti kysymys "paljonko niitä on?" Ve
san vastaus kuului "ehkä liikaakin". Vasta 
tivailun jälkeen hän suostuu kertomaan 
viime vuosina tehneensä yli kolmentuhan
nen lajin tai kannan lisäystä, mikä vastaa 
noin 2 000 lajin, alaJajin, muunnoksen tai 
lajikkeen kokeilua. Tarkempaa tietoa saa 
vain Vesalta itseltään tai hänen kasviluet
telostaan. 

Kiitämme Heidiä ja Vesaa esittelystä 
sekä talon vieraanvaraisuudesta. Pois läh
dettäessä jäi kuitenkin askarruttamaan 
mikä tämä oikein oli? Se ei ollut oikeaop
pinen taimitarha tai taimimyymälä eikä 
myöskään arboretum ... kunnes äkkiä vä
lähti mieleen, että miten olisi Vesa Muuri
nen Instituutti, os. 27320 IHODE! 

Yövyimme Pyhärannan Lomakartanos
sa. Ohjelmaan kuului iltapalaa, saunomis
ta, makkaran paistoa ym. muuta mukavaa. 

Toisen retkeilypäivän ensimmäinen 
kohde oli Rihtniemen kupeessa oleva Haa
pasaari Rauman kaupungista lounaaseen. 
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Saaren koko on n. 1,5 hehtaaria ja sen 
omistavat ja sitä isännöivät Liisa ja Matti 
Airola. Saaren keskellä on pariskunnan 
talo, jota ympäröi aina vedenrajaan saakka 
mittava arboretum. Koska lajiluettelo pui
neen, pen aineen ja kaikkine muine kas
veineen tulisi lian pitkäksi, keskitytään 
tässä vain pieneen osaan kasveista. Saarel
ta löytyy mittava poppelikokoelma, johon 
kuuluu hopeapoppeli (Populus alba),jätti
poppeli (P. trichocarpa), berliininpoppeli, 
palsamipoppeli , isopoppeli (P. x genero
sa), ontarionpoppeli (P. balsamifera 'Gi
leadensis') ja kanadanpoppeli (P. x cana
densis) sekä lisäksi metsähaapa (P. tremu
la) ja pylväshaapa (P. tremula 'Erecta'). 
Koivukokoelmasta löytyy rauduskoivun 
(Betula pendula) ja hieskoivun (B. pubes
cens) lisäksi niiden erikoismuodot, visa
koivu (B. pendula var. carelica), pirkka
lankoivu (B. pendula f. bircalensis) ja pu
nakoivu (B. pubescens f. rubra). Ulkomai
sia koivulajeja edustavat keltakoivu (B. al
leghaniensis) ja paperikoivu (B. papyrife
ra). Lisäksi on mainittava KESKAS- ruu
sukokoelma, johon kuuluu kymmeniä ruu
suJajikkeita. Erikoisuuksia on paljon, mai-

Kuva 2. Komea 
riippasaarni (Fraxi
nus excelsior ' Pen
dula' ) Uudenkau
pungin Vanhanlår
konpuistossa. 
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nittakoon tässä jättikokoinen pohjantähti
ruusu (Rosa Beggeriana-hybr. 'Pohjantäh
ti'), joka kiipeää lähes 10 metrin korkeu
teen ja neidonhiuspuu (Ginkgo biloba), 
joka on paleltumatta ollut kesät, talvet ul
kona kolmen vuoden ajan. Kiitimme ja jat
koimme matkaa mykistyneinä. 

Retken toisen päivän toinen kohde oli 
Ruukinpuisto Kauttualla (kansikuva), jos
sa oppaana toimi Pentti Vesander. Ruu
kinpuisto ympäröi vanhan ruukkialueen 
rakennuksineen, jonka syntyajat ovat pe
räisin 1600-luvulta. Retkeilijät ohjattiin 
aluetta kiertävälle luontopolulle joka kulki 
sekä historiallisten rakennusten että eri
koisten luontokohteiden kautta. Ruukin
puiston olemukseen kuuluvat kotimaisten 
puulajien lisäksi kartanokauden istutetut 
jalot lehtipuut, mm. punatammi (Quercus 
rubra , kuva 3), ja ulkomaiset havupuut 
kuten siperianpihta, siperiansembra, oka
kuu ija lehtikuusi. Erikoisuutena voi pitää 
vesasyntyi tä likusterisyreeniä (Syringa 
reticulata), jonka emäpuun kannon läpi
mitta oli ollut kaadettaessa n. 50 cm. Puis
toalue on lehtomaista joten sen muu luon
tainen ja kulttuurikasvillisuus on vielä hy
vin rikas. Alueella tapaa mm. lehtoakilei
jan (Aquilegia vulgaris), ritarinkannuksen 
(Delphinium elatum), suikeroalpin (Lysi
machia nummularia), keltavuokon (Ane-
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Kuva 3. Punatammen 
(Quercus rubra) lehtiä 
ja runkoa Euran Kaut
tuan Ruukinpuistossa. 

mone ranunculoides), jalokiurunkannuk
sen (Corydalis nobilis), varjoWjan (Lilium 
martagon) ja karvaorvokin (Viola hirta). 

Retken viimeinen kohde oli Karimaan 
Puutarha Kokemäen keskustan liepeillä. 
Puutarha on Satakunnan vanhin ja se on 
toiminut saman suvun omistukses a 80 
vuotta. Nykyinenjohtaja on Pentti Tuomi
nen, joka myös esitteli puutarhan retkeili
jöille. Puutarha ka vattaaja myy hedelmä
ja koristepuita, marja- ja kori tepen aita, 
perennoja, köynnö kasveja ja ruusuja. 
Varsinaista tuotantoalaa reunustavat 
kookkaat ulkomaiset havupuut, ja aluetta 
halkovat retkeilypolut Puutarha on erään
lainen näyttelyalue, missä esitellään myy
tävät kasvit oikeilla kasvupaikoillaan. 
Puutarha onkin tämän takia uosittu ret
keilykohde. Puutarhan myyntipisteen vie
ressä kasvaa kaksi kookasta terijoensaia
vaa (Salix fragilis 'Bullata '). Nämä puut 
ovat ensimmäiset terijoensalavat Satakun
nas a ja täältä niitä on levinnyt ympäri 
maakuntaa kori taruaan ehkä tuhan ia pi
hoja. 

Saavuimme takai in Turkuun retkiaika
taulun mukaisesti klo 16. Yhteenvetona 
voi sanoa, että retki oli hyvirrantoi a mo
nipuolisine kohteineen ja muine ohjelmi
neen. Me retkeen o alli tuneet haluamme 
tä tä kiittää Jarmoa. 
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Esipuhe 

r ähtitominvuori on Helsinkiin mereltä 
tultaessa heti näkyvillä. Se antaa en

simmäisen vaikutelman vihreästä puisto
jen kaupungista. Vehmas rinne rajaa näky
västi Eteläsataman ja Kauppatorin maise
maa. Tähtitominvuori on oiva esimerkki 
kaupungin tahdosta ja määrätietoisuudesta 
rakentaa karuista näköalakallioista puisto 
1800-luvun lopussa. Alkuun paikalla oli 
vain kiveä, mutta suunnittelun ja ahkeran 
työn tuloksena paikasta kehittyi Helsingil
le yhä tärkeä ja keskeinen puisto, jossa it
senäisyyspäivänä nostetaan Suomen lippu 
korkeaan salkoon ja Vappuna vietetään 
kevään juhlaa. 

Tähtitominvuoren kaltevat rinteet ja nä
kymät ovat puiston erikoispiirre. Maaston 
kaltevuus on varmasti vaikuttanut siihJn, 
että Tähtitominvuorella ei pidetä suuria 
joukkotapahtumia, vaan puisto on säilyttä
nyt kävelypuiston luonteensa. Näköaloja 
avutuu vieläkin, vaikka isoksi kasvanut 
puusto ja satunnaiset istutukset paljon nä
kymiä estävätkin. Tämä on puistojen on-

N4kball:: Tahtitornl••ordtll. 
Vtslkt jrDtJ ~JUYalt~rfdirltl 
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gelma yleisemminkin; puusto kasvaa ja 
näköyhteys puiston ja kaupungin välillä 
häviää tai hämärtyy, ellei näkölinjoja ym
päröivään maisemaan huomata pitää avoi
mina. Siemenalkuperää olevia puita 
kasvaa itsestään usein näkymien ja puis
ton sommitelman kannalta epäedulliseen 
paikkaan. 

Puistojen hoito vaatii varoja ja osaamis
ta. Lisääntynyt puistojen käyttö ja monen
laiset käyttömuodot merkitsevät haasteita 
kunnossapidolle. Helsingin vanhoja ja ar
vokkaita puistoja on hoidettava erityisen 
huolellisesti ja historiallinen tausta tun
tien. Tarvitaan kasvillisuustietoja ja pitkä
aikaisia kunnostussuunnitelmia. 

Tähtitominvuori on yksi Helsingin van
hoista puistoista, joista Dendrologian Seu
ra on tehnyt puuvartisten kasvien kartoi
tuksen ja laatinut yhdessä kaupungin 
kanssa opasvihkon. Puisto-opas, jossa 
kasvit on merkitty karttaan on hyvä apu 
kasveista kiinnostuneelle. Kiitokset teki
jöille!- Eino Pursio 

3(elsinki. 
}{elsingjors. 

Etelärinteen kuklu:zryhmä on kuvalluna postikortissa, joka on leiman mulu:zan postireilu vuonna 1912. 
Kuva Granberga Konsrindustri-akriebolags förlag, Stockholm, no. 28. 

3 
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Vartiopaikasta historialliseksi puistoksi: 
Kasavuori - Ulriikaporinvuori -
Tähtitorninvuori 

Maunu Häyryne 

ähtitorninvuoren puisto on Helsingin 
vanhoista puistoista nykyisin ehkä 

heikoimmin tunnettu, mutta näin ei ole 
aina ollut. Vuosisadan alussa se oli arvos
saan kaupungin ensimmäisenä kunnallise
na puistohankkeena ja huolella toteutettu
na puutarhataideteoksena. Sitä ennenkin 
paikka oli ollut kaupunkimaisemaa hallit
seva maastonmuoto ja näköalapaikka. Nyt 
näköalat ovatjääneet taloseinämien, Ruot
sinlauttojen ja kasvaneen puuston peit
toon, eikä entisestä monimuotoisuudesta 
ole paljoa jäljellä. 

Vanhin tunnettu käyttö tällä Helsingin
niemen korkeimmalla kohdalla oli Suo
menlahden rannikon vartiovuoriketjuun 
kuuluvana vartiopaikkana, mistä on peräi
sin sen ensimmäinen tunnettu nimi Kasa
berger (vårdkas = vartiotuli). Sitten kallio
selänteestä tuli osa C. A. Ehrensvärdin 
suunnittelemaa kaupunkilinnoitusta, jon
ka piti muodostaa osa Viaporin linnoi
tuskokonaisuutta. Mäelle rakennettiinkin 
vuosina 17 48-17 50 pienehkö varustus, 
joka ristittiin Ulricasborgiksi kuningatar 
Ulrika Eleonoran mukaan. Sen mukaan 
mäki sai sitten Ulrikasborgsberget-ni
mityksen, mistä myöhemmin johdettiin 
myös ympäröivän Ullanlinnan kaupungin
osan nimi. Itse varustus katosi "kierrätyk
seen", kun sen kivet hyödynnettiin Suo
men sodassa palaneen Helsingin uu
delleenrakennuksessa. 

Helsingin suurilta jälleenrakentajilta, 
J. A. Ehrenströmiltä ja J. L. Engeliltä, ei 
jäänyt huomaamatta Ulriikaporinvuoren 
hallitseva asema. Vuoden 1812 asemakaa-

4 

vassa sen huipulle päättyi Pitkältäsillalla 
alkava pohjois-etelä uuntainen pääkatu, 
nykyinen Unioninkatu. Ak elin päätteeksi 
ajateltiin kahdeksankulmaista merikoulua 
observatorioineen. Myöhemmin Engel 
pohti jopa keisarilli en palat in sijoitta
mista mäelle sen komeiden näköalojen ta
kia, mutta lopulta a ian ratkai i Turun pa
lon aiheuttama yliopiston muutto Helsin
kiin. Ulriikaporinvuoren laelle kohosi 
1830-luvulla uuden astronomisen obser
vatorion kolmitorninen rakennus, jonka 
suhteellisen pientä volyymia Engel käytti 
taitavasti hyväkseen saaden aikaan kulis
simaisen pääterakennuksen. Sama raken
nus toimii päätteenä myös myöhemmin 
perustetun Kaivopuiston kylpyläpuiston 
pääkäytä älle eli I olle Pui totielle. 

Suurimman osan 1800-lukua Eteläsata
man näkymää hallit ivat yhdessä paljas 
kallioselänne ja en huipulla ratsastava 
observatorio, joka näkyi hyvin joka puo
lelle kaupunkia. Mäkeä alettiin pikku hil
jaa kutsua Observatoriibergetiksi (viralli
nen suomenkielinen Tähtitorninvuori-ni
mitys vakiintui va ta tällä vuosisadalla) . 
Elokuussa 1855 kan a kokoontui mäelle 
euraamaan Viaporin pommitusta, joka 

näkyi esteettä yli Kaivopui ton. 1860-lu
vulla mäen paljaus alkoi lopulta häiritä 
porvareita ja maistraatti kutsui ruotsalai
sen puutarha-arkkitehti Knut Forssbergin 
miettimään ratkaisua tälle ekä samalla 
Kaisaniemen pui ton uudistamiselle. 
Forssberg laati ilmei e ti var in kunnian
himoisen suunnitelman Tähtitorninvuoren 
rinteisiin amfiteatterimaise ti porrastetta-
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Näkymä Tähtitominvuorella Katajanokalle vuonna 1914. Etualalla puistolle luonteenomaisia syree
nejäja lumipalloheisiä (Vibumum opulus 'Roseum '). Valokuva Eric Sundström, Helsingin kaupun
ginmuseon kuva-arkisto. 

vaa huvilakaupunginosaa varten. Ikävä 
kyllä sijtä on äilynyt pelkkä sanomalehti
kuvaus. Toteutus sai kuitenkin odottama
tonta lisävauhtia nälkävuotena 1868, jol
loin mäkeä alettiin tasoittaa hätäaputyönä 
hyväntekeväisyysillanvietoilla kerätyin 
varoin. 

Monumenttirakennus vai puisto? 

Vuosisadan loppua kohti Tähtitorninvuori 
alkoi vetää puoleen a monumentaalisia ra
kennu suunnitelmja. En immäiseksi en 
laelle päätettiin rakentaa Säätytalo F. A. 
Sjö trörnin suurisuuntaisen suunnitelman 
mukaan, mutta arkkitehdin kuoltua hank
keesta luovuttiin, osaksi koska pelättiin 
liian näkyvän itsehallinnon tunnuskuvan 
voivan är yttää Venäjää. Seuraavaksi pai
kalle tarjottiin bistoriallis-etnografista 
mu eota, joka jäi niin ikään toteutumatta. 
Rakennussuunnitelmjen vastapainoksi 
syntyi myös ensimmäinen varsinainen 

5 

puistosuunnitelma, kun puutarha-arkki
tehti S. Lindh, jota oli pyydetty Ruotsista 
suunnittelemaan vuonna 1886 kaupungin 
haltuun siirtyneen Kaivopuiston kylpylä
pui ton kunno tu julkiseksi puistoksi, 
laati kaupungille suunnitelman myös Täh
titorninvuoren istuttarniseksi. 

Arkkitehti K. A. Wrede ehdotti puiston 
sijasta mäen palstoittamista puutarbakau
punginosaksi, mutta tästä nousi lehdissä 
va talausemyrsky, jos a vaadittiin yleisen 
puiston perustami ta "vähäo aisten" ilok-
i. Lopulta kaupunki to iasioiden eteen 

joutuneena palkka i vuonna 1889 vakinai
seksi kaupunginpuutarhuriksi Svante Ols-
onin, hänkin Ruotsista, josta suuri osa 

Suomen ammattipuutarhureista oli tuohon 
aikaan peräisin. 01 sonilla oli työkoke
mu ta mm. Tukholman kaupunginistutuk
silta. Hän laati ensi töidensä joukossa 
suunnitelman jonka mukaan Tähtitornin
vuoren puisto sitten toteutettiin. Olssonin 
suunnitelma otti mallia Tukholman ruutu-
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kaavassa rakentamatta jätetyille kalliose
länteille samoihin aikoihin toteutetuista 
puistoista. 

Monumenttihankkeiden sarja ei katken
nut vielä tähän, vaan jatkui puiston val
mistuttuakio vuoden 1908 eduskuntatalo
kilpailulla, jonka voitti Eliel Saarinen 
Tähtitominvuoren laelle sijoitettavaksi 
aiotulla suunnitelmallaan. Hanke kaatui 
kuitenkin aikaisempien tavoin siihen, että 
kaupunki pysyi vakaasti puiston säilymi
sen kannalla. Vielä sotien jälkeenkin Täh
titominvuorta haviteltiin rakennuspaikak
si, tällä kertaa Neuvostoliiton uuden suur
lähetystön, joka kaikeksi onneksi kuiten
kin sijoitettiin vanhan Kätilöopiston pai
kalle. Puiston rakentamista pidettiin aika
naan niin merkittävänä, että sitä kunnallis
verovarojen lisäksi rahoitettiin tärkeisiin 
yleishyödyllisiin tarkoituksiin varatuilla 
kunnallisen alkoholimyynnin voitoilla. 
Näin ei menetelty yhdenkään muun hel
sinkiläisen puistohankkeen yhteydessä. 

Puiston suunnitteluperiaatteet ja 
tyylipörteet 

Tyyliltään Olssonin vuoden 1890 puisto
suunnitelma perustui vuosisadan loppu
puolen mannermaiseen, ennen muuta sak
salaiseen kaupunki puistoon, johon kuului
vat loivasti kaartelevat käytävät, laajat eh
jät nurmipinnat, tasaiset maastonmuodot 
ja huolellisesti muodostetut puu- ja pen
sasryhmät Erityisen tärkeitä olivat taulu
maisiksi sommitellut näkymät, joita ko
rostettiin kirkasvärisistä kukista ja lehti
kasveista suuritöisesti rakennetuilla, ny
kysilmään hieman erikoisen näköisillä ku
vioistutuksilla. 

Tähtitominvuoren puiston keskeisin 
osatekijä olivat näkymät, Kauppatorin 
suuntaan avautuva kaupunkipanoraama 
sekä etelään Kaivopuiston yli ja itään 
Kruunuvuorenselälle levittäytyvä merinä
köala. Näiden ihailua varten tarkoitetut 
näköalatasanteet olivat puistosommitel
man ydinkohta. Ympäröivät istutukset 
suunniteltiin kehystämään näkymiä mutta 
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ei peittämään niitä: niinpä lakialueelle is
tutettiin vain kukkivia pensaita ja rintei
siin puolikorkeita puita, kun taas suuret 
puut istutettiin alemmas tai sivummalle. 
Päänäkymien lisäksi oli useita pienempiä 
sivunäkymiä omine katselupaikkoineen ja 
korosteistutuksineen. 

Tähtitorninvuoren puiston erikoispiir
teenä on pohjois-ja eteläpuolen käsittelyn 
vastakohtaisuus. Pohjoisrinne on tasaises
ti aaltoileva pastoraalimaisema, jonka ai
kaansaamiseksi mäkeä täytettiin vuosien 
ajan rakennusjätteellä sekä "tekeytyneillä 
katurikoilla". Etelärinteessä sitä vastoin 
pyrittiin pienipiirteiseen maisemaan mm. 
kalkkikivimuodostelmien tapaan särmik
käiksi louhittujen graniittipintojen sekä 
vapaamuotoisten istutusten avulla. Hui
pentumana oli vehreän kasvillisuuden ja 
kahden taalainkoivun reunustama pitto
reski suihkulähdelammikko, jossa aika
naan pidettiin kultakalojakin. Osasyynä 
eteläosan erilaiseen käsittelytapaan lienee 
ollut rakentamisaikainen lehtiarvostelu, 
jossa arkkitehti Lars Sonckin Modäm van
dalism- Helsingfors stadsplan -artikkelin 
inspiroimana oli valitettu pohjoispuolen 
tasaisen vihreästä "lehmäparatiisista" tai 
"Skoonen tasangosta" (kaupunginpuutar
huri oli kotoisin juuri Skoonesta). 

Maiseman monimuotoisuuteen vaikutti 
kasvillisuuden monipuolinen käyttö. Puis
toon kuului ajan tyylin mukainen havu
puuryhmä luoteisosassa, jonka yhtenä il
meisena tarkoituksena oli muodostaa ym
pärivuotinen näkymäeste Ruotsalaisen 
normaalilyseon suuntaan. Länsiosaan, Ki
rurgisen sairaalan suunnalle taas istutettiin 
pieni koivumetsikkö. Olsson itse ilmaisi 
halunneeosa soveltaa Tähtitorninvuoren 
suunnittelussa "modernia luonnontyyliä" 
perinteisen puistotyylin rinnalla, mikä il
meni ennen muuta runsaina perennaistu
tuksina. Tärkein yksittäinen perennaryh
mä oli "Floran kukkula" puiston korkeim
massa kohdassa observatorion itäpuolella, 
mutta niitä istutettiin myös sinne tänne 
nurmikentille. Paikoin puistossa oli myös 
lehtikasviryhmiä, kuten jättiputkea (He-
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Tähtitorninvuoren puistosuunnitelma vuodelta, Svante Olsson 1890. Alkuperäinen laveerattu työ Hel
singin kaupungin rakennusviraston viherosastolla. 

racleum) (esimerkiksi sataman suunnassa 
olevan pienen näköalatasanteen ympäril
lä). 

Ajankohdan kaupunkipuistoille tyypil
li een tapaan liikennesuunnitteluun kiin
nitettiin paljon huomiota. Läpiajon ja pää
syn näköalatasanteille tuli olla helppoa, 
kun taa rauhallista puistokävelyä varten 
oli omat käytävänsäja levähdyspaikkan a. 
Näköalojen tärkeydestä kertoo, että kau
punki yritti rakennusmääräyksin estää ker
rostalojen rakentamista eteläisen meri
näkymän eteen Vuorimiehenkadun ton
teille. Kun se ei onnistunut tässä, se lunasti 
var in suurella summalla osan yhdestä 
tontista laajentaakseen Tähtitorninkadulta 
Vuorimiehenkadulle laskeutuvaa ala tulo-

7 

käytävää ja säilyttääkseen näin edes osan 
historiallisesta näkymästä. Rinne järjes
tettiin 1920-luvulla muotopuutarhamai
seksi puistikaksi (nyk. Ullanpuistikko ), 
joka ajateltiin osaksi Tähtitorninvuoren ja 
Kaivopuiston välistä puistoakselia. 

Puiston myöhemmät vaiheet ja nykytila 

Valmistuttuaan Tähtitorninvuoren puisto 
ai osakseen suurta arvostusta. Se mainit

tiin puistonaja näköalapaikkana matkaop
paissaja paikallisku auksissa, sitä maalat
tiin kuvattiin ja filmattiin ahkerasti, siitä 
julkaistiin kuvauksia jopa kansainvälisis
sä puutarhalebdissä. Kotimaassa sitä esi
teltiin ylei esti S ante 01 sonin päätyönä. 
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Oman lisänsä puiston symboliseen maise
maan toivat taideteokset, kuten Robert Sti
gellin tunnettu pronssiryhmä Haaksirik
koiset, joka sortovuotena 1898 sijoitettiin 
-tietysti kovan patsaskiistan saattelema
na- näköalatasanteelle viittomaan näky
västi apua lännestäpäin, tai Wäinö Aalto
sen kaunis marmorinen Kahlaava nainen, 
jonka taidekauppias Gösta Stenman vuon
na 1925 lahjoitti puistolammikkoa varten 
mutta joka ilmansaasteiden takia on jou
duttu siirtämään sisätiloihin. 

Vuonna 1929 Kaartinmaneesissa pidet
tiin valtakunnallinen puutarhanäyttely. 
Sen yhteydessä Paul Olsson laati isänsä 
suunnittelemaan puistoon mallipuutarhan 
1920-luvulle ominaiseen arkkitehtoniseen 
tyyliin. Puutarha muodostui havuryhmän 
keskelle sijoitetusta terassista ja pienestä 
säteittäissommitelmasta, jolle johtivat ma
neesin edestä "roomalaiset portaat". Mal
lipuutarhan hahmo näkyy puistossa edel
leen, joskaan ei tyylinmukaisessa asussa. 

Puiston myöhempi historia ei ole vailla 
synkkiäkään piirteitä. Sotien jälkeisen ri
kosaallon myötä se joutui parin kohutun 
intohimomurhan näyttämöksi. Näiden 
pohjalta syntyi jännitysromaaneja ja vielä
pä Aarne Tarkaksen elokuva Olemme 
kaikki syyllisiä (1954), jossa tapahtumat 
tosin sijoittuivat Kaivopuistoon. Tähtitor
ninvuoren maisemissa liikkui sitä vastoin 
tunnetusti Matti Kassilan Tähdet kertovat, 
komisario Palmu (1962), ja puisto vilahti 
näyttämönä monessa muussakin Helsinki 
-aiheisessa filmissä. Elokuvantekijät kar
koitti kuitenkin pikku hiljaa hoidon tason 
heikkeneminen ja puiden kasvu. Edellinen 
merkitsi istutusten huomattavaa yksinker
taistumista ja jälkimmäinen sekä Kauppa
torin että Kaivopuiston suuntaisten näky
mien umpeuturnista. Jäljelle jäänyttä itäis
tä merinäkymää pimentävät päivisin te
hokkaasti Ruotsinlautat. 

Tänään Tähtitorninvuoren aikaisempaa 
merkitystä on vaikea ymmärtää tuntematta 
paikan menneisyyttä. Näköaloissa ja istu
tusten alkuperäisessä lajirunsaudessa 
puisto on menettänyt kaksi tärkeää omi-
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naispiirrettään, vaikka perushahmo onkin 
säilynyt. Tällä hetkellä vanhat pensasryh
mät ovat kuolemassa pois, eikä niitä uusit
taessa oteta tarpeeksi huomioon alkuperäi
siä lajeja tai sommittelua. Dokumentoin
nin jäädessä puuttumaan tämä ei ole myö
hemminkään mahdollista. Umpeutuminen 
taas johtuu osittain vuosikymmenten var
rella näkymälinjoille tehdyistä suunnitte
lemattomista uudisistutuksista. 

Lähivuosikymmeninä alkaa ikäänty
neen puuston laajamittainen uusiminen 
tulla ajankohtaiseksi. Viimeistään siihen 
ryhdyttäessä Tähtitorninvuoren maise
mallisten ja historiallisten piirteiden säily
minen tai palauttaminen pitäisi turvata 
ammattitaitoisesti laaditun, asiantuntija
tietoon perustuvan hoitosuunnitelman 
avulla. Puiden takaa uudelleen paljastuvat 
näköalat tulevatjoka tapauksessa varmuu
della olemaan yhtä vaikuttavat kuin vuosi
sata sitten. Väistämättömän kunnostuksen 
myötä Helsingillä on halutessaan kaikki 
mahdollisuudet tehdä Tähtitorninvuoresta 
historiallisena puistona sellainen kuin se 
on alkujaan ollut: osoitus pääkaupungin 
kulttuuritahdosta ja sen puistosuunnitte
lun korkea ta tasosta. 
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"Kukkien vuoresta" "Kaupunkilaisten 
paratiisiksi"- Tähtitorninvuoren sata 
vuotta kuvapareina 

Päivi lslander ja Satu Tegel 

T ähtitorninvuorta on luonnehdittu ot
sikon sanoin vuodelta 1903 olevassa 

lehtiartikkelissa "V åra stadsplanteringar" 
ja 1995 valmistuneessa Marja Varjonie-

men Överbyn puutarhakoulun päättötyös
sä. Valokuvat Helsingin kaupunginmuse
on kuva-arkisto ja Pirkko Salonen. 

Vuonna 1898 pystytetty Haaksirikkoiset-patsas seisoo vuonna 1906 otetussa kuvassa yksinään mata
lan orapihlaja-aidan (Crataegus grayana) ympäröimänä. Vuodelta 1903 olevanlehtiartikkelin mu
kaan patsasta ympäröivää aukiota reunusrivat myös vadelma-, syreeni- ja jasmikepensaat. 

Kesällä 1997 otetussa kuvassa näkymiä merelle peittävät Ruotsinlaivat ja siemenalkuperää olevat 
vuorijalavar (Ulmus glabra). Orapihlaja-aita on Iuultavasri sama kuin vuosisadan alun kuvassa. 

9 
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Pohjoisrinnettä koristavaa suurta kukkaryhmää (ns. tapettiryhmä) kuvattiin vuoden 1903 lehtiartik
kelissa seuraavasti: "Suuri kukkaryhmä koristaa puiston pohjoisosaa levittäen värikästä loistoaan 
tälle puolelle puistoa. Keskellä kasvaa komea Agave jota ympäröi tiheäkasvuinen, punaruskealehti
nen ja räikeänpunakukkainen Canna cross kehystettynä tumman punaruskealla Aschyrantbus linde
niilläja keilanvihreällä Pyrethrinumilla. Pieni, avoin, vihreä alue erottaa tämän pääryhmän pienem
mistä ryhmistä, jotka koostuvat vihreälehtisestä ja punakukkkaisesta Canna crossista ja Lobelia ful
gensista tummanruskeine /ehtineen ja vaaleanpunaisine kukkineen . Cineraria diamant ja Gnaphali
um lanatum on istutettu pyramidimuotoon ja tämä kaikki on ympäröity violetilla Ageratumil/a." Kuk
karyhmän yllä kohoavat Kauppahalli ja Tuomiokirkko. Vuosisadan vaihteessa otetussa valokuvassa 
näkyy paljon nuoria puuntaimia. 

Vuonna 1997 ei samasta paikasta enää Tuomiokirkko näy. Tuomiokiriron nähdäkseen täytyy nousta 
Floran kukkulalle nouseville portaille. Ku van keskellä olevalla nunnikentällä näkyy 1 ilsoninpoppe
lin (Populus wilsonii) perusrunkona kasvanut ontarionpoppeli (P. balsamifera 'Gi/eadensis'). Oi
keassa reunassa näkyvä kultasade (Lobumum alpinum) on pakkastalven 1986-87 palelwmisenjäl
keen versonut uudelleen. Etualan "juhannusruusut" (Rosa x harisonii) eivät ole puiston alkuperäistä 
kasvimateriaalia. 

10 
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1 830-luvulla rakennettu observatorio ja paljaat kalliot hallitsevat maisemaa 1893 otetussa valoku
vassa. 

Suurella työllä ja päättäväisyydellä puistoon on aikaansaatu nykyinen rehevyysja monilajisuus. Ku
van oikeassa reunassa on yksi puiston maamerkeistä, 28 metriä korkea berliininpoppeli (Populus x 
berolinensis). Kuva vuodelta 1997. 

11 
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Tähtitorninvuoren puut ja pensaat 

...,... asvillisuusinventointi pohjautuu 
arja Varjoniemen hortonomitut

kinnon lopput):öhön "Parken på Observa
torieberget" Overbyn puutarhakoulussa 
13.2. 1996. Eestinkieliset nimet Olev Ab
ner, Tallinnan Kasvitieteellinen puutarha. 
Numerointi kuten kartoissa s. 15-19. 

0. Acer tataricum subsp. ginnala, 
mongolianvaahtera, ginnalalönn, ginnala 
vaher 

1. Acer rubrum, punavaahtera, rödlönn, 
punane vaher 

2. Acer platanoides, metsä vaahtera, 
skogslönn, harilik vaher 

3. Acer saccharinum 'Wieri ', 
liuskahopeavaahtera, flikbladig 
silverlönn, löhislehine höbevaher 

4. Acer tataricum, tataarivaahtera, rysk 
Iönn, tatari vaher 

5. Aesculus hippocastanum, hevo kastanja, 
hästkastanj , harilik hobukastan 

6. Amelanchier spicata, isotuomi pihlaja, 
häggrnispel, tähk-toompihlakas 

7. Berberis x ottawensis, tarhahappomarja, 
ottava kukerpuu 

8. Berberis thunbergii , japaninhappomarja, 
bäckberberis, Tbunbergi kukerpuu 

9. Berberis vulgaris ' Atropurpurea', 
verihappomarja, blodberberis, 
punaselebine harilik kukerpuu 

10. Betula pendula, rauduskoivu, vårtbjörk, 
arukask 

11. Betula pendula f. bircalensis, 
pirkkalankoivu, pirkkalabjörk 

12. Betula pendula 'Dalecarlica', 
taalainkoivu, ornäsbjörk, löhi lehine 
arukask 

13. Betula pubescens, bieskoivu, gla björk, 
sookask 

14. Caragana arborescens, 
siperianhernepensas, sibirisk ärtbuske, 
suur läätspuu 

15. Camus alba 'Sibirica', korallikanukka, 
korallkornell , punasevör eline iberi 
kontpuu 

( 16. puuttuu) 
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17. Cotoneaster integerrimus, 
ka.lliotuhkapensas, oxbär, barilik 
tuhkpuu 

18. Cotoneaster lucidus, kiiltotuhkapensas, 
häckoxbär, läikiv tuhkpuu 

19. Crataegus douglasii, mustarnarja
orapihlaja, Douglase viirpuu 

20. Crataegus grayana, aitaorapihlaja, 
bäckhagtorn 

21. Crataegus rhipidophylla, 
suippoliuskaorapihlaja, spetshagtom, 
harilik viirpuu 

22. Crataegus submollis, iso-orapihlaja, 
trädbagtom, karvane viirpuu 

22a. Diervilla lonicera, keltavuohenkuusama, 
gulblomrnigt getri , kanada diervilla 

23. Euonymus europaeus, euroopansorvarin
pensas, benved, harilik kikkapuu 

24. Fraxinus excelsior, saarni, ask, harilik 
saar 

24a. Fraxinus pennsylvanica, punasaami, 
rödask, pen ilvaania saar 

25. Fraxinus pennsylvanica ' Variegata', 
kirjopunasaarni, vitbrokig rödask, 
kirjulebine pensilvaania saar 

26. Hydrangea arborescens 'Grandiflora', 
pallohortensia, bollhorten ia, 
puishorten ia sort 'Grandiflora' 

27. Hydrangea paniculata 'Mustila ', 
mustilanhorten ia, aedborten ia ort 
'Mustila ' 

28. Labumum alpinum, kultasade, 
alpgullregn, alpi kuldvihm 

29. Larix decidua, euroopanlehtikuu i, 
europeisk lärk, euroopa lehis 

30. Larix kaempferi, japaninlebtikuusi, 
japansk lärk, jaapani lehis 

30a. Lanicera x bella irokuusama, kauni 
ku lapuu 

31. Lanicera caerulea, inikuu ama, blåtry, 
inine ku lapuu 

32. Lonicera caucasica, kauka iankuusama, 
kaukaasia ku lapuu 

33. Lonicera chrysantha, keltakuu ama, 
gulltry, kollaseöieline ku lapuu 

34. Lonicera involucrata, kehtokuu ama, 
kärmtry, peitöieline kuslapuu 

35. Lonicera nigra, mu takuusama, svarttry, 
mu 1 ku lapuu 
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36. Lonicera x notha , perhokuusarna, petlik 
kuslapuu 

37. Lonicera sp. 
38. Lonicera tatarica , rusokuusama, 

rosentry, tatari kuslapuu 
39. Lonicera xylosteum, lehtokuusama. 

skogstry, harilik kuslapuu 
40. Malus domestica, tarhaomenapuu, 

äppelträd, aedöunapuu 
40a. Malus ' Hyvingiensis', rautatieomena

puu, öunapuu sort 'Hyvingiensis' 
41. Malus sp. 
43. Malus toringo var. sargentii, 

marjaomenapensas, bukettapel , toringo 
öunapuu teisend 

43. Philadelphus coronarius, pihajasmike, 
luktschersmin, harilik ebajasmiin 

44. Philadelphus lewisii ' Waterton' , 
tähtijasmike, stjärnschersmin, Lewisi 
ebajasmiini sort ' Waterton ' 

44a. Philadelphus lewisii var. gordonianus, 
puistojasmike, gordonschersmin, 
Gordoni ebajasmiin 

44b. Philadelphus pubescens, hovijasmike, 
b.-ungsschersmin, laialehine ebajasmiin 

44c. Physocarpus opulifolius, lännenheisi
angervo, smällspirea, harilik pöisenelas 

45. Picea omorika, serbiankuusi , erbisk 
gran, serbia kuusk 

45a. Picea omorika x sitchensis, 
"tanskankuusi" 

46. Picea pungens, okakuusi, blågran , 
torkav kuusk 

47. Pinus cembra, sembramänty, cembratall, 
alpi seedermänd 

48. Populus x berolinensis, berliininpoppeli , 
berlinerpoppel, berliini pappel 

49. Populus balsamifera 'Gileadensi ', 
ontarionpoppeli, ontariopoppel, ontaario 
pappel 

49a. Populus ' Woobstii ', riippapoppeli , papli 
ort ' Woob tii' 

50. Prunus padus, tuomi , hägg, harilik 
toominga 

51. Prunus pensylvanica, pilvikirsikka, 
amerikansk häggkörsbär, pensilvaania 
kir ipuu 

51a. Prunus sargentii, rusokirsikka, 
bergkörsbär, ahhalini kir ipuu 

51b. Prunus virginiana , virginiantuomi , 
virginiahägg, virgiinia toomingas 

52. Pseudotsuga menziesii, douglaskuusi , 
douglasgran, harilik ebatsuuga 

53. Quercus robur, tammi , ek, harilik tamm 
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53a. Quercus rubra, punatarnrni, rödek, 
punane tamm 

54. Rhododendron Catawbiense-hybr., 
puistoalppiruusu, parkrododendron, 
katavba rododendroni hiibriidid 

55. Ribes alpinum, taikinanmarja, måbär, 
mage söstar 
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56. Ribes x houghtonianum, kartanonpuna
herukka, slottsvinbär, houghtoni söstar 

56a. Rosa Rugosa-hybr. 'Agnes' 
57. Rosajoetida ' Persian Yellow' , 

persiankeltaruusu, persisk gulros, kollase 
kibuvitsa sort ' Persian Yellow' 

58. Rosa glauca, punalehtiruusu, daggros, 
punalehine kibuvits 

59. Rosa x harisonii, harisoninruusu, 
Harisoni kibuvits 

59a. Rosa x malyi, piharuusu 
60. Rosa 'Poppius', suviruusu, roos 

' Poppius' 
61. Rosa rugosa , kurttulehtiruusu, vresros, 

kurdlehine kibuvits 
62. Rosa sp. 
62b. Salix ' Blanda', isoriippasalava, paju sort 

' Blanda' 
63. Salix ' Sibirica', bopeapaju, silverpil, 

höberemmelgas 
63a. Salix sp. 
64. Sambucus racemosa, terttuselja, 

druvfläder, punaneleeder 
65. Sorbus aucuparia, kotipihlaja, rönn, 

harilik piblakas 
66. Spiraea japonica ' Froebelii', ruusu

angervo, rosenspirea, jaapani enela sort 
'Froebelii ' 

67. Spiraea chamaedryfolia , virpiangervo, 
kvastspirea, taraenelas 

68. Spiraea cana, harmaavirpiangervo, 
gråspirea, hall enelas 

69. Spiraea x fontenaysii, natoangervo, 
fontenee enelas 

70. Spiraea 'Grefsheim', norjanangervo, 
hybrid pirea, enela ort 'Grefsheim' 

70a. Spiraea ' Korea ' 
71. Symphoricarpos albus, lumi marja, 

snöbär, harilik Iumimari 
71a. Syringa x henryi, puistosyreeni , 

norrlandssyren, Henry irel 
72. Syringa josikaea , unkarinsyreeni, 

unger k syren, ungari sirel 
72a. Syringa Preston-hybr. , isabellansyreeni, 

preston yren, Prestoni sirel 
73. Syringa vulgaris, pihasyreeni, syren, 

harilik sirel 
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74. Syringa sp. 
74a. Syringa wolfii, koreansyreeni, koreansk 

syren, Wolfi sirel 
75. Ta.xus baccata, euroopanmarjakuusi, 

idegran, harilik jugapuu 
75a. Ta.xus cuspidata, japaninmarjakuusi, 

japansk idegran, ida jugapuu 
76. Tilia x euchlora, krirninlehmus, 

glanslind, läiklehine pärn 
77. Tilia x vulgaris, puistolehmus, parklind, 

läänepärn 
78. Tilia platyphyllos, isolehtilehmus, 

bohuslind, suurelehine pärn 
79. Ulmus glabra, vuorijalava, skogsalm, 

harilik j alakas 
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79a. Ulmus glabra 'Camperdownii ' , 
sateenvarjojalava, hängalm, bariliku 
jalaka sort 'Camperdownii ' 

80. Ulmus glabra ' Pendula', riippa jalava, 
paraplyalm, hariliku jalaka sort 
' Pendula' 

81. Vibumum lantana , villaheisi, parkolvon, 
villane lodjapuu 

82. Vibumum /entago, kiiltoheisi, 
glansolvon, kanada lodjapuu 

82a. Viburnum opu/us ' Kallion pallo ' , 
kääpiökoiranbeisi, hariliku lodjapuu sort 
' Kallion pallo' 
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Taalainkoivuja ja "tanskankuusia" -
Tähtitorninvuoren kasvierikoisuuksia 

Pentti Alanko ja Satu Tegel 

ähtitominvuoren puisto on ollut tun
nettu monilajisesta ja mielenkiintoi

sesta kasvistostaan. Vaikka kasvivalikoi
ma on vuosikymmenten saatossa köyhty
nyt, on puisto edelleenkin lajistoltaan run
sas. Puistosta on määritetty yli 100 puu- ja 
pensaslajia tai lajiketta. Lisäksi puistossa 
on paljon perennoja. Monet puistossa 
edelleen kasvavat puut ja pensaat ovat ny
kypuistoissa harvinaisia. Tällaisia vanhan 
puiston merkkilajeja ovat esimerkiksi aito 
unkarinsyreeni (Syringa josikaea), taa
lainkoivu (Betula pendula 'Dalecarlica '), 
poppelit, orapihlajat, kuusamat, jasmik
keet, piharuusu (Rosa x malyi) ja suviruu
su (R. 'Poppius') . 

Puiston jättiläinen 

Yksi puiston maisemallisesti merkittävim
mistä puista on berliininpoppeli (Populus 
x berolinensis) , joka ei ole tärkeä harvi
naisuutensa vaan jättiläismäisen kokonsa 
vuoksi . Se on Niilo Karhun kirjan 'Vihreät 
jättiläiset, Suomen paksuimmat puut ' mu
kaan lajissaan Suomen kolmanneksi suu
rin . Kaksirunkoisen puun ympärysmitta 
oli 470 cm ja korkeus 28 m vuonna 1990. 
Korkea puu lähellä Tähtitieteen laitoksen 
rakennuksia toimii maamerkkinä, joka nä
kyy kauas . 

Puiston valokuvatuirnmat 

Tähtitominvuoren valokuvatuimpia puita 
ovat monirunkoiset taalainkoivut (Betula 
pendula 'Dalecarlica') puiston eteläosas
sa. Aito taalainkoivu on osoittautunut har
vinaiseksi puuksi taimitarhojen hinnastoj a 
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lukuunottamatta. Koko Euroopassa on 
jostain syystä käynyt niin, että taalainkoi
vu on korvautunut loimaankoivulla (B. 
pendula 'Crispa'). Yleensä vain vanhojen 
puistojen isot puut ovat aitoa taalainkoi
vua. Tähtitorninmäen eteläosan monihaa
rainen taalainkoivu ei liene enää kovin
kaan pitkäikäinen, sillä hiljattain siitä on 
yksi haara romahtanut. Läheisyyteen istu
tettu pirkkalankoivu (B. pendula f. birca
lensis) ei sekään tule olemaan pitkäikäi
nen nurmikonleikkuusta saamiensa paho
jen runkovaurioiden vuoksi . 

Harvinaisia lehtipuita 

Puiston suurin puuharvinaisuus on ollut 
wilsoninpoppeli (Populus x wilsonii). 
Kymmenen vuotta sitten sattuneiden kyl
mien pakkastalvien jälkeen puu kärsi pa
hoista talvivaurioista ja jouduttiin poista
maan. Wilsoninpoppelin tilalla kasvaa nyt 
sen perusrunkona ollut ontarionpoppeli 
(P. balsamifera 'Gileadensis ' ). uo anka
rat pakkastalvet veroUivat muutenkin pa
hoin Tähtitominvuoren eksoottista kasvil
lisuutta ja paljon lajistoa hävisi. 

Komeiden puistolehmusten joukossa on 
myös vähän kasvatettu, mutta suositeltava 
kriminlehmus (Tilia x euchlora), joka 
meillä on yllättävän harvinainen. Vielä 
suurempi harvinaisuus on puiston lou
naisosan kirjopunasaarni (Fraxinus 
pennsylvanica ' Variegata'). Yhdessä pu
nasaarnessa on muutama oksa. tätä harvi
naista kirja alehtistä lajiketta. Paksuuntu
neesta ymppäy kohdasta päätellen koko 
puu on ollut ainakin taimitarhassa tätä laji
ketta. Lajikkeelle on ominaista, että siitä 
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Maalaukselliset vanlult taalainlwivut (Betula pendula 'Dalecarlica') ovat Tähtitoninvuoren tunne
tuimpia puuyksilöitä. Niiden vierellä kasvava nuori pirkkalankoivu (8. pendulaf bircalensis) tarjoaa 
oivan mahdollisuuden lehtimuotojen vertailuun. Valokuva Mikko Koivistoinen. 

pirkkalankoivu 

taalainkoivu 

loimaankoivu 
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puhkeaa usein täysin vihreälehtisiä oksia. 
Ellei niitä poisteta, puu muuttuu aikaa 
myöten kokonaan vihreäksi. Tämä kirjo
punasaarni onkin Helsingissä ja ehkä Suo
messakin ainoa sen jälkeen kun Helsingin 
yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa 
ollut puu kaadettiin. 

Vuorijalavan (Ulmus glabra) molem
mat riippamuodot kasvavat Tähtitornin
vuorella aivan vierekkäin. Sateenvarjoja
lava (U. glabra 'Camperdownii') on riip
pamuodoi ta matalampi. Sen latvus on ku
polimainen ja kaikki oksat hyvin riippu
via. Iäkkään puun oksat ovat koristeellisen 
mutkikkaita. Sateenvarjojalavan vieressä 
kasvava riippajalava (U. glabra ' Pendu
la ') on selvästi runkomaisempi kuin sa
teenvarjojalava. Kaikki oksat ovat riippu
via ja monien riippajalavayksilöiden oksat 
muodostavat selviä kerroksia. Tähtitor
ninvuoren riippajalava on melko huono-
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Kirjavalehtinen kirjopunasaarni ( Fraxinus 
pennsylvanica 'Variegata') on taimitarhassa 
vartettu perusrungolle. Rungon erikoinen ul
konäkö johtuu siitä, että perusrungon paksuus
kasvu on ollut nopeampaa kuin varretun kirjo
punasaarnen. Valokuva Satu Tegel. 

kuntoinen ja siitä on jouduttu poistamaan 
paksuja oksia. 

Havupuut ja -pensaat 

Tähtitorninvuoren havupuut kasvavat pää
osin puiston luoteisosassa. Puistosta on 
määritetty yhdeksän havu puu- tai -pensas
lajia, joista useimmat ovat tyypillisiä van
hoille puistoille. Erityisen kauniita ovat 
puiston euroopanlehtikuuset (Larix deci
dua) ja japaninlehtikuuset (L. kaempfe
ri). Ehkä erikoisin on serbiankuusien (Pi
cea omorika) ryhmässä kasvava serbian
kuusen ja sitkankuusen (P. sitchensis) ris
teymä, jota tiedetään tuodun Tanskasta 
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serbiankuusena. Tälle risteymälle on eh
dotettu nimeä "tanskankuusi", mutta 
toistaiseksi se on ilman virallista suomen
kielistä nimeä. ähtävästi tätä risteymää 
kasvaa meillä enemmänkin. "Tanskan
kuusen" tuntee leveästä kasvutavastaan, 
jossa suhteessa se selvästi poikkeaa ka
peakasvuisesta serbiankuusesta. "Tans
kankuusi" on muutenkin tuuheampi run
sashaaraisten oksiensa vuoksi . Neulaset 
ovat hieman pitempiä kuin serbiankuusel
la ja selvästi terävämpiä. Ne eivät kuiten
kaan ole niin pistävän teräviä kuin sitkan
kuusen neulaset. 

Puiston kukkivat pensaat 

Tähtitorninvuoren puisto oli aikanaan eri
tyisen tunnettu kukkaloistostaan, joka 
koostui sekä runsaista perenna- ja kesä
kukkaistutuksista että kukkivista pensais
ta. Kukkivia pensaita olivat erityisesti sy
reenit, angervot, orapihlajat ja lumipallo
heisi. Osa vanhoista pensaista on edelleen 
tallessa, mutta esimerkiksi vanhoissa va
lokuvissa upea ti kukkivat lumipallohei
det ovat pääosin hävinneet. 

Puiston syreenivalikoima on edelleen 
monipuolinen. Kukinta-aikaan puistossa 
kiinnittävät huomiota runsaskukkaiset 
vanhat syreenipensaat, joiden kukat ovat 
voimakkaan sinivioletit. Ne ovat nyky
puistoissa harvinaisia aitoja unkarinsy
reenejä (Syringa josikaea). Unkarinsy
reeniä muistuttavat puistos reenit (S. x 
henryi) ovat ei ästi unkarinsyreenipen
sai ta myöhemmin istutettuja. lsabeUansy
reenit (S. Preston-hybr.) ja koreansyree
ni (S. wolfii) ovat nykypuistoi arnme har
vinaisia. 

Puistossa on myös muutamia vanhoja 
pensasruusuja joista kaikkia ei ole kyetty 
määrittämään. Pui ton itäo a a lähellä 
Haak irikkoiset-patsa taka vaa piharuu
sua (R. x malyi). Se on hyvin tumman pu
naisin yksinkertai in kukin kukkiva, tiet
tävästi metsäruu un (R. majalis) ja vuori
ruusun (R. pendulina) välinen risteymä 
jota tapaa vain anhoi ta puistoista ja pi-
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Riippajalava on sateenvarjoja/avaa pysrykos
vuisempi ja kosvaa sitä korkeammaksi. Kaikki 
oksat ovat riippuvia. Valokuva Satu Tegel. 
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Tähtitorninvuorella 
kosvavat molemmat 
Suomessa käytetyt 
vuorijalavan (Ulmus 
glabra) riippamuo
dot, sateenvarjojala
va ('Camperdownii ') 
ja riippajalava ( 'Pen
dula '), sulassa sovus
sa vierekkäin. 

Sateenvarjojalava on 
nimensä mukaisesti 
kuperalatvuksinen ja 
pysyy matalana. Se 
on Suomessa yleisem
pi kuin riippajalava. 
Valokuva Satu Tegel. 

hoilta. Vaaleanpunakukkaista juhannus
ruusua eli suviruusua (R. ' Poppius') kas
vaa suurikokoinen ryhmä puiston keski
osassa. Puiston keltakukkaiset ruusut per
siankeltaruusu (R. Joetida 'Persian Yel
low') ja R. ' Agnes' on istutettu vasta hil
jattain. 

Suuri harvinaisuus on Tähtitorninvuo
ren kartanonpunaherukka (Ribes x 
houghtonianum). Se on aikaisemmin pal
jon viljelty marjapensas, lännen- ja poh
janpunaherukan risteymä (R. rubrum x 
spicatum). On hämmästyttävää, miten 
tämä pensas on voinut säilyä puiston kes
kellä olevan puistokäytävän varrella mo
nien uosikymmenien, ehkä jo yli vuosi
sadan ajan. Sitä on Suomessa tavattu hy
vin harvinai ena vanhoissa puutarhoista, 
eikä ole varmaa, onko itä mi sään muual
la enää hengissä. 

Toinen puiston suurharvinaisuus on ete
lärinteellä ka a a natoangervo (S. xfon
tenaysii) jota ei meillä tiedetä nykyään 
ka a an mi ään muualla. Se ei myös
kään ole aitona iljely ä missään taimi
tarhas a. 
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Keilakuusamasta sirokuusamaan -
kuusamakierros Tähtitorninvuorella 

Satu Tege 

T ähtitorninvuoren puistossa on kuusa
mista (Lonicera) puiston monipuoli

sin valikoima yhden suvun edustajia. Puis
tossa kasvavatkin lähes kaikki Suomessa 
tavattavat kuusamalajit Tällä hetkellä 
puistossa kasvaa yhdeksän kuusamalajia. 
Tähtitm:ninvuoren kuusarnista erityisesti 
kehtokuusama, mustakuusama, kaukasi
ankuusama ja perhokuusama ovat nyky
puistoissa hyvin harvinaisia ja edustane
vat puiston alkuperäistä kasvilajistoa. 
Puiston kuusamista lehtokuusamaa, kau-

2. xylosteum 

5. tatarica 
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kasiankuusamaa ja mustakuusamaa on li
sätty Helsingin kaupunginpuutarhalla al
kuperäisten kantojen säilymisen turvaami
seksi. Tähtitorninvuoren kuusamalajis
toon voi tutustua parhaiten kulkemalla pit
kin "kuusamareittiä", jonka varrella kaik
ki puiston kuusamalajit kasvavat. Kuusa
makierros alkaa Paul Olssonin 1920-lu
vulla suunnittelemasta arkkitehtoni en 
tyylin mallipuutarhasta Ruotsalaisen nor
maalilyseon läheltä. 

0 50 100m 
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lehtokuusama 

Tähtitorninvuorella kasvavat seuraavat 
kuusamat: sinikuusama (Lonicera caeru
Lea), kehtokuusama (L. involucrata), mu -
takuusama (L. nigra), kauka iankuu ama 
(L. caucasica) , ru okuusama (L. tatarica), 
irokuusama (L. x hella), perhokuu ama 

(L. x notha), keltakuusama (L. chrysant
ha) ja lehtokuusama (L. xylosteum). Näi
den lisäk i muutamia Lonicera tatarica 
-ryhmään kuuluvia pensaita ei ole pystytty 
määrittämään. 

Puutarhakäytävän kulmassa kasvaa 
keltakuusama (L. chrysantha), jota on 
Tähtitominvuorella muutamia pen aita. 
Keltakuu ama mui tuttaa suuresti lehto
kuu amaa mutta on sitä elvästi korkeam
pi ja rotevampi . Lehdet ovat pehrneäkar
vai et tai melkein kaljut, vinoneliömäi en 
puikeat tai uikean puikeat ja i okokoi et. 
Pienehköt kellanvalkeat kukat kellastuvat 
nopea ti melkein kirkkaan keltai iksi -
iitä lajin suomalainen nimi . Keltakuu a

ma on Suomessa hyvin vähän käytetty 
pensa laji ja kaikki Suomessa tavattavat 
yksilöt kasvavat vanhoissa puistoi a. 

Aivan lähellä keltakuusamaa ka vaa 
muutamia tyypillisiä lehtokuusamia (L. 
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kehtokuusama 

xylosteum). Lehtokuusama eroaa kelta
kuusamasta elvirnrnin siinä, että se on 
keltakuusamaa paljon karvaisernpi ja 
u ein pienikokoisempi. Vaatimattomissa 
kellanvalkei sa kukissa on toi inaan pu
nertavaa vivahdetta. Kauneinta lehtokuu-
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amassa on pehmeäkarvainen lehdistö, 
kaarevaoksainen kasvutapa sekä komeat 
punaiset marjat, jotka ovat lievästi myr
kyllisiä. Lehtokuusama ei koskaan liene 
ollut Suomessa kovin ylei esti käytetty 
pui tokasvi , mutta Tähtitominvuorella si
tä kasvaa poikkeukselli en paljon puiston 
eri o is a. 

Puiston kentie ek oottisimman, ellei 
peräti omitui imman näköinen kuu ama, 
kehtokuusama (L. involucrata) kasvaa 
Kirurgi en airaalan lähellä aivan puiston 
Iän ireunas a. Tähtitominvuoren vanha 
yksilö on korkeaka vuinenja alhaalta var
sin kaljuuntunut pen a . Lajin lehdet ovat 
pitkät ja ohuet ja niitä on harvakseltaan. 
Erikoi ta on kukkien tyvellä olevat suuret 
tuki lehdet, jotka ovat aluksi vihreät, myö
hemmin punertavat. Kukkien väri on kel
tainen. Myöhemmin kehittyvät mustat 
marjat jäävät o ittain punertavien tukileh-
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perhokuusama 

kaukasiankuusama 

tien suojaan. Tähtitorninvuoren kehtokuu
sama on enemmän erikoinen kuin näyttävä 
puistopensas, mutta lajista on olemassa 
käyttökelpoisempiakin kantoja. Kehto
kuusaman matala- ja leveäkasvuista, rehe
vää ja isokukkaista muotoa, jonka lehdet 
ovat karheat ja karvaiset, kutsuttiin aikai
semmin nimellä L. ledebourii. Siitä käyte
tään nykyään lajikenimeä L. involucrata 
'Satu ', sadunkuusama. 

Tähtitorninvuorella kasvaa paljon ns. 
rusokuusamaryhrnään (L. tatarica -ryh
mä) kuuluvia pensaita. Rusokuusamaryh
mään kuuluvat rusokuusaman lisäksi kaik
ki ne lukuisat risteymäalkuperää olevat 
kuusamat, joissa risteymän toisena osa
puolena on rusokuusama (L. tatarica). 
Aito rusokuusama eroaa näistä risteymistä 
varmimmin siten, että aito rusokuusama 
on täysin kalju. Suurennuslasilla erottaa, 
että risteymien kukan osat ja joskus leh
detkin ovat enemmän tai vähemmän kar
vaisia. Risteymistä yleisimpiä ovat perho
kuusama (L. x notha) ja sirokuusama (L. x 
bella), mutta monia risteymäsyntyisiä 
pensaita on mahdoton määrittää. Useim-
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rusokuusama 
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sirokuusama 

mustakuusama 

missa puistoissa, varsinkin tämän vuosisa
dan jälkipuoliskolla istutetuissa, huomat
tava osa "rusokuusamista" on erilaisia 
karvaisia risteymiä. Tähtitorninvuoren 
rusokuusamista suurin o a on aitoja ruso
kuusamia, mikä jo osaltaan kertoo puiston 
pensaiden korkeasta iästä. 

Tähtitorninvuoren kuusamareitillä en
simmäinen rusokuusamaryhmän edustaja 
löytyy Paul Olssonin suunnittelemalla 
alueelta läheltä okakuusien (Picea pun
gens) ryhmää. 1 on embramännyn (Pinus 
cembra) lähei yyde ä kas aa perhokuu
sama (L. x notha). Se on ru okuu ama
ryhmän kuu amalajei ta aatimattomim
man näköinen. Perhokuu ama muistuttaa 
kasvutavaltaan ja !ehdi töitään suure ti 
ru okuu amaa, mutta on ulkonäöltään sitä 
huomatta asti aatimattomampi. Kukat 
ovat pienet ja u ein äriltään vaaleat ja la
kastuessaan nopeasti kellastu at. Lehdille 
on ominaista lehtien kärkien ru okuu a
masta poikkeava pitkäsuippuisuu . Per
hokuusama on Suomen pui toi ta puuttu
van L. ruprechtianan ja rusokuusaman vä
linen risteymä. Kaikki Suomessa kasvavat 
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perhokuusamat ovat Tähtitominvuoren 
perhokuusamien tavoin useiden vuosi
kymmenien ikäisiä. 

Tähtitorninvuoren kuusamista ruso
kuusama (L. tatarica) on runsaslukuisin. 
Ensimmäinen kuusamareitin rusokuusa
ma on lajille tyypillinen punakukkainen 
muoto. Se löytyy Tähtitorninkadun varrel
ta puiston lounaisnurkasta. Sen lähellä, 
puistoon johtavan käytävän reunalla kas
vaa myös valkokukkaisia rusokuusarnia, 
jotka ovat punakukkaista muotoa paljon 
harvinaisempia. Osa Tähtitorninvuoren 
rusokuusamista on hyvin vanhoja. Esi
merkiksi Haaksirikkoiset-patsaan lähei
syydessä olevat rusokuusamien juurakot 
ovat vaikuttavan iäkkään näköi iä. 

Rusokuusaman risteymistä toinen ylei
nen laji sirokuusama (L. x bella) kasvaa 
kuusamareitin loppupäässä lähellä Haak
sirikk:oi et-patsasta. Rusokuusamasta i
rokuusarna eroaa varmimmin melko voi
makkaan karvai uutensa puolesta. Kulli
en väritys on valkoinen, vaaleanpunainen 
tai voimakas punainen, ja kukat kellastu
vat vanhetessaan. Tähtitominvuoren siro
kuu amat ovat vaaleanpunakukkai ta 
tyyppiä. 

Kuu amareitin varrella seuraavana kas
vaa kaukasiankuusama (L. caucasica), 
jota on Tähtitominvuoren puistossa vain 
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Puistoissa näkee harvoin 
yhtä vanhoja pensaita 
kuin Tähtitominvuoren 
rusokuusamat (Lonicera 
tatarica). Puiston kuusa
mista iäkkäitä ovat myös 
sinikuusamat (L. caeru
lea), perhokuusamat (L. x 
notha) ja mustakuusama 
(L. nigra). 

yksi iäkäs yksilö. Kaukasiankuusama on 
2-3 m korkea, lehtevä ja tuuhea pensas. 
Lehdistölle on tyypillistä heleän vihreä 
väritys, johon saattaa yhdistyä varsinkin 
aurinkoisella kasvupaikalla punertavaa tai 
violettia vivahdetta. Vaaleanpunainen ku
kinta on vaatimaton ja kukkaperät ovat hy
vin lyhyet. Matjat ovat mustia tai sinisiä. 

Seuraavana reitillä on kaukasiankuusa
man lähilaji ja sitä kovasti muistuttava 
mustakuusama (L. nigra),joka kasvaa ai
van lähellä kaunista larnmikkoa. Musta
kuusama on yksi Tähtitorninvuoren kaik
kein harvinaisimmista kuusamalajeista. 
Sitä kasvaa Helsingin puistoissa vain 
muutama yksilö, jotka Tähtitorninvuoren 
mustakuusamapensaan tavoin ovat iäkkäi
tä . Mustakuusama on pieni , jäykkäkasvui
nen pen as, jonka merkittävimpiä ominai
suuksia on sen mene tyminen syvässäkin 
vatjo sa. Mustakuu arnan lehdet ovat pie
net, sinertävän vihreät. Erikoista ovat kuk
kien pitkät, 3--4 cm:n pituiset, kaarevat 
kukkaperät, jotka ovatkin mustakuusaman 
selvin eroavuus muuten saman näköiseen 
kaukasiankuusamaan verrattuna. Kukat 
ovat himmeän vaaleanpunaiset ja hyvin 
pienet, alle sentin pituiset. Matjat ovat 
mustat tai sinisen mustat, tyvestä yhteen
kasvettuneet niin että yhtä kukkaparia 
kohti muodostuu vain yksi matja. 
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Tähtitorninkadulta Haaksirikkoiset-
patsaalle kaarevan puistokäytävän varrella 
kasvavat Tähtitorninvuoren ainoat sini
kuusamat (L. caerulea). Puiston yksilöt 
ovat hyvin iäkkäitä ja niiden paksu tumma 
kuori hilseilee näyttävästi. Pensaat edusta
vat Suomessa harvoin käytettyä sinikuusa
man karvaista muotoa, joka joskus erote
taan omaksi alalajikseen (L. caerulea 
subsp. pallasii) ja jota kasvaa Suomessa 
luonnonvaraisena Kuusamossa. Kukin
oaltaan sinikuusama on vaatimaton, sillä 
huomaamattoman vaaleankeltaiset kukat 
varhain keväällä jäävät osittain lehdistön 
peittoon. Muista kuusamista poikkeavaa 
ovat sinikuusaman nuorien versojen eri
koinen oranssi tai punaruskea värisävy ja 
jonosilmut, joita voi lehtihangoissa olla 
2-4 kpl päällekkäin. Marjat ovat siniset. 

Syysvärien loistoa Tähtitominvuorella: Mustamarjaorapihlajat (Crataegus douglasii) hehkuvai pu
naisina ja metsävaahterat (Acer platanoides) keltaisina. Osa koivuistu ja vuorijalavista (Ulmus 
glabra) on jo pudottanut lehtiään. Syreenit ja hevoskastanjar (Aesculus hippocastanum) ovat vielä 
vihreitä. Valokuva Mikko Koivistoinen. 
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Summary 

T ähtitorninvuori Park was designed 
more than a hundred years ago in 

1890 by Svante Olsson, who was the ftrst 
head gardener of Helsinki City. Tähtitor
ninvuori Park represents the German 
park sty le in vogue at the end of the 19th 
century. Typical of the German park 
style were gently curving pathways, 
wide open lawns, smooth topography 
and carefully designed groups of trees 
and shrubs. Especially important were 
pictoresque views . Coniferous plants 
grow mostly in the northwestero part of 
the park, where Paul Olsson, son of 
Svante Olsson, designed a model garden 

Kokkuviite 

ähetomimäe pargi on kavandanud 
enam kui 100 aastat tagasi, 1890. 

aastal Helsingi esimene linnaaednik 
Svante Olsson. Oma stiiWt esindab Tä
hetornimäe park oma aja saksa stiili, 
mida iseloomustasid kergelt kaarduvad 
könniteed, suured terviklikud murupin
nad, tasased maastikuvormid ja hoolikalt 
kavandatud puude- ja pöösastegrupid. 
Erilist tähelepanu pöörati iiksikutele vaa
detele, need kavandati maalilisteks. 
Okaspuud on paigutatud eelköige pargi 
loodeossa, kuhu Svante Olssoni poeg 
Paul Olsson 1920ndatel aastatel rajas ai-
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in an architectonic style in the1920 's for 
a garden exhibition held in the park. 

Over the last hundred years the impor
tant views ofTähtitorni Park have gradu
ally become obscured and many of the 
trees and shrubs are dying of old age. The 
variety of woody plants in Tähtitornin
vuori Park is, however, still exception
ally rich and interesting. There are more 
than a hundred different trees and shrubs 
in the park. The best-known plant indi
viduals in the park are multi-stemmed 
Swedish birches (Betula pendula 'Dale
carlica' ) and the tallest tree in the park, a 
Berlin poplar (Populus x berolinensis). 

andusnäituste jaoks arhitektoonilist stiili 
esinda a näidisaia. 

Saja aastaga on Tähetomimäe pargi 
hoolsalt kavandatud vaated osaliselt kin
ni ka vanud ning puud ja pöösad hakka
vad vanaduse töttu välja langema. Aga 
selligipoole t on Tähetornimäe park ikka 
veel haruldaselt liigirohke ja selle floora 
huvitav. Pargis kasvab enam kui 100 liiki 
puid ja pöösaid. Pargi köige tuntumad 
iiksikud puud on mitmetiivelised daalai 
kased (Betula pendula 'Dalecarlica' ) ja 
mäe körgeim puu - berliini pappel (Po
pulus x berolinensis). 
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Rakennusviraston viherosasto 

Helsingin kaupungin rakennusviraston viherosasto syntyi organisaatiouudistuksen myötä 
vuoden 1996 alussa, jolloin rakennusviraston puisto-o asto ja kiinteistöviraston metsä

ja maatalousosasto yhdistyivät. Viherosasto on tilaajayksikkö, jonka vastuulla ovat kaikki 
Helsingin kaupungin viheralueet, rakennetut puistot, vanha talvipuutarha, metsät, pellot, nii
tyt, kartanoalueet ja luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien toteutus. Viher
osaston henkilöstön määrä on vajaa 50 henkeä. Viherosasto tilaa varsinai en vihertuotannon 
rakennusviraston HKR-ympäristötuotannosta tai yksityissektorilta. 

Dendrologian Seura 

Dendrologian Seuran tarkoituksena on 
edistää kotimaisten ja Suomessa me

nestyvien ulkomaisten puuvartisten kasvien 
tuntemusta ja kokeilua. Lähtökohtana on 
niiden merkitys ja käyttö luonnon- ja 
maisemanhoidossa, puistojen ja puu
tarhojen perustamisessa, viherraken
tarnisessa sekä metsänviljelyssä. Yh
teistyössä viranomaisten, tutkimus
laitosten ja järjestöjen kanssa seura 
kokoaaja välittää tietoa lajien menes
tymisestä ja käyttökelpoisuudesta Suo
messa. Dendrologian Seura on aatteelli
nen ja sitoutumaton, ja se toimii kaikkien 
alasta kiinnostuneiden yhdyssiteenä. 

Seuran vakiintuneita toimintamuotoja 
ovat kokoukset, esitelmätilaisuudet ja jul-

Puisto-oppaat 

kaisutoiminta sekä puistokävelyt, taikoot ja 
vuosittaiset koti- ja ulkomaanretket. Seuran 
jäsenlehti on neljästi vuodessa ilmestyvä 

'Sorbifolia' . Lisäksi seura julkaisee mm. 
puisto-oppaita. Vuosittain valitaan ko-

timaisesta lajistostamme Vuoden puu, 
jota tehdään kyseisenä vuonna moni
puolisesti tunnetuksi. Vuoden puu 
1998 on pähkinäpensas. 

Vuonna 1969 perustetun seuranjä
senmäärä on noin 1500. Jäseninä on 

puutarha- ja metsäalan sekä kasvitie-
teen ammattilaisia, opiskelijoita ja yksi

tyisiä alan harrastajia. Li ätietoja Dendrolo
gian Seurasta saa ihteeriltä o oitteella 
Dendrologian Seura, Kasvimuseo, PL 7, 
00014 Helsingin yliopisto. 

• Alppipuisto, Esplanadin puisto, Kaisaniemi Kaivopui to, Sibeliuk en- ja Topeliuk en-
puisto 10 mkJlcpl + toimituskulut 10 mk 

• Meilahden puistoarboretum 15 mkJlcpl + toimituskulut 15 mk 
• Oulun kaupungin keskustan puistot 25 mk!kpl + toimitu kulut 15 mk 
• Tampereen Hatanpään arboretum 25 mk/kpl + toimitu kulut 15 mk 
• Kaikki 8 puisto-opasta 80 mk/sarja + toimituskulut 25 mk 
Hintoihin sisältyy arvonlisävero 8%. Tilaukset: Dendrologian Seura, Kirsi Koponen, Jyrän
göntie 2, 00550 Helsinki . 
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Suomen puu- ja pensaskasvio 
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Suomen puu- ja pensaskasvio 
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Täysin kotimainen puuvanisten kasvien määritys- ja käyttöopas esittelee noin 1200 kasvila
jia, -rotua -muotoa tai -lajiketta eli kaikki Suomen luonnonvaraiset ja useimmat viljellyt 
puut, pensaat, varvut ja puuvartiset köynnökset. Kirjassa on yli 900 korkealaatuista piirrosku
vaa kasveista ja noin 1400 kanaketta niiden levinneisyydestä ja viljelystä. 373 sivua. Hinta 
230 mk (Dendrologian Seuran jäsenille 185 mk) + toimituskulut 40 mk. 

Vihreät jättiläiset, 
Suomen paksuimmat puut 
Kirja on löytöretki Suomessa kasvavien puiden maailmaan. Siinä esitellään 1214 puuta- oi
keita jättiläi iä ja pikku jättiläisiä. Mitattuja puita on 44 kas i uvu ta yhteensä 431 taksonia. 
Lukija löytää kirjasta tiedon, missä ka vavat kunkin lajin paksuimmat yksilöt ja mitä suuria 
puita mahtaakaan omilla kotikulmilla kasvaa. 221 sivua 90 aloku aa 13 kantaa. Hinta 180 
mk (Dendrologian Seuran jäsenille 140 mk) + toimitu kulut 40 mk. 

Hintoihin sisältyy arvonlisävero 8%. Kirjoja voi tilata osoitteella: Dendrologian Seura, Kirsi 
Koponen, Jyrängöntie 2, 00550 Helsinki . Kirjat lähetämme po tiennakolla. Molempia kiijoja 
on saata ana myös kiijak.aupoista. 
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Kotimaisia siemeniä saatavilla 

Maatiainen ry. on perustettu 
vuonna 1989 ja jäseniä yhdistyk
sellä on 1 600. Sen toiminnan ta
voitteena on vanhojen maatiais
ja kulttuurikasvien sekä maati
aiseläinten säilyttäminen. Lisäk
si toimintaan kuuluvat kulttuuri
maisemat. Maatiainen ry. valit
see joka vuosi vuoden kasvin. 
Tänä vuonna se on tyrni (Hip
pophae rhamnoides). Vaikka 
tyrni ei varsinaisesti olekaan pit
kään vi ljelty maatiaiskasvi, se on 
kuitenkin luonnonkasvina Suo
messa ikivanha. Lisäksi tymistä 
on tulossa tärkeä viljelykasvi. 

5fEHENLlJffiELO 
111~ 

HMTIAINEJJ RY 

mistosta. Luettelossa on yli nel
jäsataa kasvilajia tai -lajiketta. 
Kaikki siemenet ovat kotimaisia 
ja yhdistyksen jäsenien itse ke
räämiä omista kestävistä kasvi
kannoistaan. Siemenet on luoki
teltu seuraavasti: vanhat peren
nat, uudet perennat, luonnonkas
vit, yksivuotiset kesäkukat, puut, 
pensaat ja köynnökset sekä syö
tävät kasvit. Huomioikaa, että 
myös puiden ja pensaiden sieme
niä on saatavi lla! 

Yhdistys julkaisee Maatiainen-jäsenlehteä 
ja siemenluetteloa. Lisäksi julkaistaan kirjoja 
ja monisteita ajankohtaisista aiheista. Siemen
luettelon voi tilata ilmaiseksi yhdistyksen toi-

Maatiainen ry:n osoite on Pihlajatie 12-14, 
00270 Helsinki, ja puhelin 09-477 5331. 

Toiminnanjohtaja Anja Alanleo 

METSÄPUIDEN ERIKOISHUOTOJA 
kuh:akuusesta luutakoivuun 

·-\IElL\ 

Myynti : 

.,.,.,..._ 

.... -

Hyvä puiden ystävä! 
Tunnet varmaan serbiankuusen, vuori
männyn, euroopanlehtikuusen, siperian
pihdan, douglaskuusen ja kanadantuijan ... 

mutta tunnetko surukuusen tai pärekuusen, 
entä luutamännyn, pirkkalankoivun, tammen
lehtilepän tai lanttihaavan ... 

Tutustu erikoismuotoihin. 

Yleisimpien metsäpuidemme harvinaisia 
erikoismuotoja esitellään uudessa Metlan 
julkaisussa. Mukana on yli 60 erikoismuotoa; 
jokaisesta kuvaileva teksti ja havainnollinen 
värivalokuva. 

Metlan julkaisumyynti Kaija Westin puh. (09) 8570 5721 , taksi (09) 8570 5717 
Punkaha~un tutkimusasema puh. (015) 730 220, taksi (015) 644 333 
Hinta 98 mk + toimituskulut 25 mk. Hinta sisältää arvonlisäveron 8%. 
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Dendrologian Seura Dendrologiska 
Sällskapet ry:n toimintakertomus 1997 

Vuosi 1997 oli Seuran 28. toimintavuosi. Toimin
ta oli monipuolista: Seura järjesti retkiä, matkoja, 
talkoita, avoimen luentosarjan ja kokouksia. 
Vuoden puuta, vuorijalavaa (Ulmus glabra), teh
tiin monella tavalla tunnetuksi vuoden kuluessa. 
Työtä jatkettiin Suomen dendrologian historian 
sekä Suomen arboretumit kirjahankkeiden paris
sa. Stipendirahasto karttui pääoman koroilla, jot
ka olivat 2 250 mk. Kerhojen toiminta on ollut 
vilkasta. 

Hallitus ja toimihenkilöt 

Hallituksen puheenjohtajana toimi MMM Aulik
ki Kauppila ja varapuheenjohtajana FT Aune Ko
ponen. Muut hallituksen jäsenet olivat puutarhuri 
Antti Autio, FT Kurt Fagerstedt, professori Max. 
Hagman, FL Leo Junikka, metsätalousinsinööri 
Heikki Kiuru, maisema-arkkitehti Juha Prittinen, 
MMM Leena Linden, metsätalousinsinööri Veik
ko Silander, MML Sauli Valkonen, MMM Satu 
Tegel ja professori Kimvon Weissenberg. Vara
jä eninä toimivat MMM Pentti Alartko, pankki
toimihenkilö Kirsi Koponen ja MMM Anu Väi
nölä. 

Seuran sihteerinä toimi Veikko Silander, halli
tuksen kokoussihteerinä Sauli Valkonen, varain
hoitajana Mirja Ryttäri, jäsenasioiden hoitajana 
Leena Helynranta, kirjastonhoitajana Pentti 
Alartko ja postittajana Kirsi Koponen. 

Hallituksen tukena toimivat eri tehtäviä hoita
vat työryhmät: 
1. Vuoden puu: Pertti Uotila, Heikki Kiuru 
2. Tiedotus: Elina Vuori 
3. Ulkomaanmatka: Aulikki Kauppila, Anne 
Mäkynen, Aio Järve 
4. Kotimaanmatka: Veikko Silander 
5. Puistokävelyt: Veikko Silander 
6. Talkoot: Max. Hagman, Heikki Kiuru, Pentti 
AJanko 
7. Kerhot: Anu Väinölä, Antti Autio 
8. Puisto-opas: Satu Tegel, Pentti Alanko, Juha 
Prittinen, Sauli Valkoneo 
9. Koulutus: Heikki Kiuru, Antti Autio 
10. Sorbifolian toimitus: Soili Stenroo , päätoi
mittaja, Leena Helynranta, toimitussihteeri , Pent
ti Alartko toimittaja. Sorbifolian toimituskunta: 
Aune Koponen, Tapio Lindholm, Jouni Mikola, 
Mikko Piirainen, Jaakko Nurmi , Peter Joy ( Eng
lish texts) 

11. Tiede ja tutkimus: Aune Koponen, Pentti 
Alartko, Antti Autio, Kun Fagerstedt, Max. Hag
man, Leena Hämet-Ahti, Satu Tegel, Juha Pritti
nen, Kim von Weissenberg, Anu Väinölä 
12. Studia Dendrologica: Aune Koponen, Risto 
Savolainen 
13. Talous: Mirja Ryttäri, Aulikki Kauppila 
14. Kirjasto: Pentti AJanko 
15. lOS-retkeily: Max. Hagman, Pentti Alanko, 
Aulikki Kauppila, Veikko Silander. 

Hallitus kokoontui 7 kertaa, kokoontumispaik
kana oli Sääty1alo Helsingi ä. 

Kokoukset, esitelmätilaisuudet, koulutus ja 
muu toiminta 

Kevätkokous pidettiin Hei ingissä Säätytalolla 
12.3.1997. Puheenjohtajana toimi Mik!Co Ylänen 
ja sihteerinä Veikko Silander. Tilintarkastajiksi 
valittiin Matti urminenja Arto Sopanen. Seuran 
tilinpäätös ja vuosikertomu vuodelta 1996 hy
väksyttiin. Kokouksen virallisen osan jälkeen 
professori Olavi Luukkanen ja MMM Gunilla 
Holmberg e itelmöivät aiheesta "Kokemuksia 
Thaimaan puiden tutkimukse ta". 

Syy kokous pidettiin Hei ingis ä Säätytalolla 
11.12.1997. Puheenjohtajana toimi Samp a Aal
tio ja sihteerinä Veikko Silander. Seuran puheen
johtajaksi alittiin uudelleen MMM Aulikki 
Kauppila vuoden 1998 alu a alkavaksi toimi
kaudeksi. Puutarhuri Antti Autio, FT Kun Fager
stedt, MMM Leena Linden alittiin hallitukseen 
toi eksi toimikaudeksi. Uudek i hallituksen jäse
neksi alittiin MMM Juha Rai io. Toirnintasuun
nitelma, talou arvio ja jäsenmaksut vuodelle 
1998 vahvi tettiin. Kokou en viralli eno an jäl
keen esitelmöi hortonomi Marianne Blom-Saiola 
Seuran ulkomaanmatkasta Baltiaan. 

Studia Dendrologica-työryhmä järje ti avoi
men luento arjan puiden y täville neljänä peräk
käi enä torstai-iltana, huhtikuu a. Luentoja oli 
kaikkiaan kahdeksan ja ne pidettiin Met ätalolla, 
Unioninkatu 40 B. Luennoi! ijat ja aiheet olivat: 
P.M.A. Tiger tedt "Arboreturnit met än- ja mai-
emanhoido a"; Mauri Timonen "Muinai et 

met ämme"; Maija Rautamäki "Puu maisema
arkkitehtuuri a"; Matti Klinge "Lehmu "; 
Markku Ko onen "Puun taideteollinen käyttö"; 
Kim von Wei enberg "Kontortamänty"; 0 mo 
Pekonen "Elämänpuu"; Anneli Viherä-Aarnio 
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"Haapa". Luentosarjaan liittyvänä järjestettiin 
retki Mustilaan 24.5.1997. 

Seura on osallistunut posterein Puutarhaliiton 
1 00-vuotisjuhlanäyttelyyn Oulussa sekä Överbyn 
puutarhanäyttelyyn 30.8.1997 Espoossa. Seura 
on myös avustanut Tiedekeskus Heurekaa sen 
järjestämässä "Metsä ja Me" näyttelyssä Vantaal
la. 

Retkeilyt, matkat ja taikoot 

Kotimaanmatka tehtiin 14.-15.6.1997 ja sillä tu
tustuttiin Uudenkaupungin ja Rauman seudun 
dendrologian nähtävyyksiin. Osanottajia oli 14 
henkilöä, ja retki onnistui hyvin. 

Ulkomaanmatkajärjestettiin 25.7.-3.8.1997 ja 
kohteena oli Baltia. Osanottajia oli 38 henkilöä. 
Retki onnistui erittäin hyvin. 

Seura järjesti lntemational Dendrological So
ciety:n (IDS) Suomen-retkeilyn. Retki pidettiin 
22.6.-29.6. 1997 ja sillä tutu tuttiin maamme 
merkittävimpiin dendrologian kohteisiin . Ret
keen osallistui 22 henkilöä eri puolilta maailmaa, 
josta kaukaisimmat osanottajat olivat Uudesta
Seelannista. Retken käytännön järjestelyt hoiti 
Seuran lOS-työryhmä, jota johti professori Max. 
Hagman. 

Tarnmiston arboretumia kunnostettiin talkoilla 
lauantaina 17.5.1997. Taikooväkeä oli 19 henki
löä. Ohjelmassa oli käytävien kunno tu ta ja 
pui ton siivousta. 

Kerhot 

Helsingin kerho järjesti 29.4. kerhoillan, jossa 
Antti Autio kertoi Mustilan siemenkeruumatkois
ta Amerikkaan. Puistokävelyitä oli neljä : Työvä
en akatemian pui to Kauniaisi sa 28 .5. (oppaana 
Pentti Alanko), Suomenlinna 7.6. (Arto Kumo), 
Korkea aari 9.8. (Matti Hiltunen) ja Stan vikin 
kartano Laaja aio a 20.8. (Satu Tegel). Lisäksi 
opeteltiin tunni tamaan Juglans-lajeja Antti Au
tion johdolla 18.9. Kerhon yhtey henkilönä toimi 
Johan Släti . 

Karjalan kerho järjesti 1 0.12. e itelmätilai
uuden, jossa Erkki Verka aJo puhui aiheesta 

"Mik i koivua pitää arvo taa". Yhtey henkilönä 
toimi Kauko Salo. 

Keski-Suomen kerho toimii yhde sä Jyvä ky
län puutarha euran kan sa. Yhteyshenkilönä toi 
mi Marjatta Uosukainen. 

Keski- udenmaan kerho i tutti 23.5. vuoden 
puun Järvenpään Pitkäpui toon. Kesällä pidettiin 
valokuvau kur si. Yhtey henkilönä toimi Aita 
Tarvainen. 

Lounais-Suomen kerhon yhteyshenkilöinä 
toimivat Amo Kasvi ja Mauno Yli-Pietilä. 

91 

Länsirannikon kerho suunnitteli ohjelman ja 
hoiti käytännön järjestelyt Seuran kotimaan ret
kellä 14.-16.6. Kerho piti taikoot Sarvilinnan ar
boretumissa Kustavissa. Yhteyshenkilöinä toimi
vat Jarmo Serola ja Vesa Muurinen. 

Oulun kerho istutti vuoden puun Ainolan 
puistoon 23.5., kunnosti ArvoJan arboretumia Li
mingassa 12.6. sekä esitteli Dendrologian Seuraa 
Oulun Puutarhayhdistyksen 1 00-vuotisnäyttelys
sä Ouluhallissa elokuussa. YhteyshenkilöiDä toi
mivat Pentti Martikainen ja Katri Pyhäluoto. 

Pirkanmaan dendrologit tutustuivat Hatan
pään arboretumiin 26.5., Nuutajärven arboretu
miin 9.8. sekä Kalevan puistoihin 3.9. Vuosiko
kouksen yhteydessä 4.12. perehdyttiin kuusien 
sukuun Kalle Ouninjohdolla. Kerhon laatima Ha
tanpään arboretumin puisto-opas julkaistiin Sor
bifoliassa. Yhteyshenkilönä toimi Päivi Selin ja 
puheenjohtajana Kalle Ouni. 

Kärhö-Kerho e ittäytyi Överbyn puutarhaop
pilaitoksen puutarhanäyttelyssä yhdessä Helsin
gin kerhon ja Rhododendron-kerhon kanssa. Ker
holaiset tekivät Sorbifoliaan Clemaris-teemanu
meron.Yhteyshenkilöinä toimivat Börje Fri ja 
Hannele Virkkunen. 

Rhododendron-kerho kokoontui Kaisanie
messä 22.2. teemalla alppiruusujen nimet (Pentti 
Alanko) ja Överbyssä 22.4. lepidoottien alppiruu
sujen merkeissä (Pekka Virkkunen). Kesäretkellä 
15.6. käytiin Bengt Schalinin Rastlösassa Kirk
konummella sekä eräissä Helsingin puistoissa. 
Syyskokous pidettiin 11.10. aanratissa Ruotsin 
matkakuvien ja taimien vaihdon merkeissä. Sa
malla tutu tuttiin Kultarannan puutarhaan. Kerho 
julkaisee omaa Rhododendron-lehteä neljästi 

uodessa. Yhtey henkilönä toimi 0 mo Jussila ja 
puheenjohtajana Anu Väinölä. 

Julkaisutoiminta 

Vuoden puu ta 1997, vuorijalavasta julkaistiin 
juliste yykokouksen yhteydessä 1996. Marja 
Koistinen on piirtänyt juli teen, ja Pertti Uotila 
on laatinut juli teen tekstin, si tä painettiin 1 000 
kpl. 

Sorbifolia-lehti ilmestyi neljänä numerona, 
joiden yhtei i umäärä oli 196. Lehteen kirjoitti 
24 henkilöä yhteen ä 38 artikkelia. Lehden pai
no määrä oli 2 000 kpUnumero. Lehti postitettiin 
1 480 osoittee een, joi ta ulkomaille 15 . Vapaa
jajulkai u aihiokappaleita lähetettiin kotimaassa 
24 ja ulkomaille 22 o oittee een . Lehdellä oli 21 
vuo itilaajaa, ja e on ollut inomyynni sä seuran 
oman myynnin Ii äksi Akateemi es a kiijakau
pas aja Tiedekiijas a. 

Tampereen Hatanpään arboretumin puisto
opa julkai tiin Sorbifoliassa 311997. 
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Suomen puu ja pensaskasviota myytiin kaikki
aan 446 kappaletta ja "Vihreitä jättiläisiä" 50 
kappaletta vuoden aikana. 

Tiedotus 

Myyntikampanja, joka kohdistettiin ammattiop
pilaitoksiin, nosti seuran julkaisujen myyntiä 
huomattavasti. Vuoden puusta on tiedotettu leh
distölle. IDS-retkeily sai runsaasti huomiota 
osakseen paikallislehdissä. Seuran Baltian mat
kan yhteydessä toimittaja Riitta Vauras teki neli
osaisen dendrologia-aiheisen radio-ohjelman 
Yleisradiolle. 

Kirjasto 

Seuran kirjasto jatkoi edelleen toimintaansa Hel
singin yliopiston kasvitieteen kirjaston yhteydes
sä. 
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Seura lähetti julkaisujaan vaihtoon 22 tieteelli
seen seuraan, yhdistykseen ja tutkimuslaitokseen . 

Jäsenistö 

Seuranjäsenmäärä oli 31 .12.1997 1516 henkilöä. 
Näistä vuosijäseniä oli 1167, opiskelijoita 161 , 
perhejäseniä 36, ainaisjäseniä 149 ja kunniajäse
niä 3. Jäsenistä asui ulkomailla 15 henkilöä. 

Talous 

Tuloslaskelma osoitti, että Seuralla oli jäsenmak
sutuloja 72 480.00 mk ja korkotuloja 3191.80 mk. 
Tilikauden tulos oli -6.22 mk. Stipendirahaston 
pääoma on 58 654.70 mk sijoitettuna valtion obli
gaatioihin. 

Vantaalla 6.3.1998 
Veikko Silander, sihteeri 

Kärhö-Kerhon retki Viroon 
Kärhö-Kerho tekee retken Viroon lauantaina 5.9.1998. Ohjelmassa on tutustuminen merkit

tävän kärhöjalostajan Uno Kivistikin isokukallisiin lajikkeisiin Roogojan tilalla. Oppaana 
toimii The Intemational Clematis Societyn jäsen Veijo Miettinen. 

Laiva lähtee Helsingistä klo 8.00 ja saapuu Tallinnaan klo 11 .30. Virossa liikumme tilaus
bussilla. Paluumatkalle laiva lähtee Tallinnasta klo 18.00 saapuen Helsinkiin n. klo 21.30. 

Matkan hinnaksi tulee n. 380 mk henkilöä kohden sisältäen laivamatkat, meriaamiaisen 
menomatkalla, bussikuljetukset Virossa, matkanjohtajapalvelut, oppaan sekä ruokailun lai

valla paluumatkalla. Mukaan mahtuu 30 henkilöä. 
Tiedusteluihin vastaavat ja ilm oittau tum.isia vastaanottavat Johanna Salonius, 

puh. kotiin iltaisin (09- )804 2145 taifaxtyöhön (09-) 191 8654 ja Hannele Virkkunen, 
puh. kotiin iltaisin (09-)854 4070 taifaxkotiin (09-)854 4545. 

Kiinnostuneille lähetetään tiedote sisältäen tarkemmat tiedot ja Dendrologian Seuran tili
numero, jolle matka maksetaan etukäteen. Ilmoittautumisia otetaan vastaan HETI ja 

viimeistään 7.8.1998. Kaikki Dendrologian Seuran jäsenet ovat tervetulleita! 

Kärhö-Kerhon syyskokous 
Kärhö-Kerhon syyskokous pidetään torstaina 1.10.1998 klo 18-20 Hei ingis ä Tieteiden 

talon salissa 312 (Kirkkokatu 6). Ohjelmassa esitykset: Börje Fri- Atragene-ryhmän kärhöt, 
Göran Johnson- Förökning av Clematis (kärhöjen lisääminen). Kerbolai ten omia koke
muksia, siementen vaihtoa (ottakaa mukaan) ja vaihtokontaktien älitystä (ellet pää e itse 

mukaan, ilmoita sibteerille etukäteen toivomistasi tai trujoamista i iemeni tä). Mahdollinen 
loppuaika katsellaan kesän kuvasatoa (ottakaa kuvia mukaan). 
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Dendrologian Seuran kotimaan 
retken ohjelma 

Perjantai 28.8.1998 
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Klo 20.30 kokoontuminen Tammisaaressa Strandhotellissa, Pojogatan 2, noin 1 km rauta
tie- ja linja-autoasemalta, Hangontien sillan kupeessa. lltapala. 

Lauantai 29.8.1998 
Aamupala. Lähtö Solböleen. METLAN ja Solbölen tutkimusalueen esittely. Muodostetaan 
kaksi työryhmää, jossa toinen työskentelee Abies- ja toinen Larix-lajien parissa. Abies-ryh
mää ohjaa Pentti Alanko ja Larix-ryhmää Tapio Uusik:ivi . Lounas. Tutustuminen Solbölen 
lehtipuureittiin. Sauna, iltapala. Paluu Tammisaareen. 

Sunnuntai 30.8.1998 
Aamupala. Lähtö Solböleen. Pekka Saranpään esitelmä "Puun tunnistaminen puuaineesta". 
Ryhmätyöskentelyä Abies- ja Larix-sukujen kanssa siten, että edellisen päivän työryhmät 
vaihtavat kohteita. Lounas. Tutustuminen Solbölen havupuureittiin. Paluu Tammisaareen. 
Retlci päättyyy klo 15.45. 

Retken hinnaksi arvioidaan noin 700-800 mk. Etumaksu 500 mk pyydetään maksamaan 
Seuran tilille PSP 800019-419921 tai Merita Pankki 127130-306880 elokuun 10. päivään 
mennessä. 

Dmoittautuminen, yhteystietoineen mielummin kirjallisesti Veikko Silanderille, METLA, 
PL 18, 01301 VANTAA, puh (09-)8570 5444, fax (09-) 8570 5361 7.8. mennessä. 

Varustus: Sadevarustus, kiikari ja Juppi . 

Helsingin kerho 
Keskiviikkona 19.8. Lauttasaaren dendrologiset nähtävyydet. Kokoontuminen Lautta

saaren kirjaston edessä (Pajalahdentie 1 0) klo 18.00. Tutustutaan Lauttasaaren puistoissa ja 
taloyhtiöiden pihoissa kasvaviin puihin ja pensai iin Mikko Lagerströrnin opastamana. 

Tiistaina 8.9. Tähtitorninvuori (Huom! päivämäärä muuttunut aiemmin ilmoitetusta). 
Kokoontuminen Haaksirikkoisten patsaalla klo 17.00. Satu Tegel e ittelee kasveja. 

Karjalan kerho 
Retlci Kolille lauantaina 12.9.1998. Lähtö bu illa Joensuun Urheilutalolta klo 8 ja paluu 

noin klo 17. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 14.8. mennessä Irene Martiskaiselle puh. 
(013-)267 3523 (työ), (013-)221 301 (koti) tai Kai Ahmiolle puh. (013-)267 3536 (työ). 



94 SORBIFOLIA 29(2) 1998 

Juuri ilmestynyt! 
Retkeilykasvio 

luonnontieh~el linen keslcusmURO 
Kasvimuseo 

Retkeilykasvia ilmestyy nyt 12 vuoden tauon jälkeen täysin uudisteHuna neljäntenä 
painoksenaan. Kasvien määrää on lisätty, ja teos esittelee noin 2300 lajia, rotua ja ris
teymää. Niihin sisältyvät kaikki alkuperäiset kukkakasvimrne ja sanikkaisemme sekä 
Suomeen kotiutuneet lajit. Mukana ovat myös toistuvasti tavatut satunnaistulokkaat ja 
runsaasti viljelykarkulaisia. Teksti, kartat ja piirrokset perustuvat kotimaisiin kasvinäyt
teisiin ja -havaintoihin. 
Kirjassa on määrityskaavat heimoihin, sukuihin ja lajeihin. Piirroksia on noin 2000, 
joista 300 on uusia. Tieteellinen nimistö on ajanmukaistettu ja suomenkielistä täyden
netty. Levinneisyyskartat sisältävät paljon uusia havaintoja: joka toinen kartta on 
muuttunut. Tekstissä ovat kasvien uusitut rauhoitusmääräykset Manner-Suomessa ja 
Ahvenanmaalla sekä maininnat kasvien syötävyydestä ja myrkylli yydestä. 

Retkeilykasviota myyvät kaikki hyvinvarustetut kirjakaupat. 
Opiskelijoille ja harrastajille myynti edulliseen ''museohintaan" seuraavissa paikoissa: 
Helsinki - Kasvimuseo (Unionink. 44) ja Museokauppa (P. Rautatienk. 13), Turku -
Kasvimuseo (Seppo Huhtinen), Joensuu - Biologian laitos (Maisa Viljanen), Kuopio -
Museokauppa (Kauppak. 23), Oulu - Kasvimuseo (Henry Våre), Jyväskylä - Museo
kauppa (Yliopiston päärakennus). 
Postitse tilattavissa: Anne Mainas, Kasvimuseo, PL 7, 00014 Helsingin yliopisto, puh. 
(09)191 8637, fax (09)191 8656, e-rnail anne.rnainas helsinki.fi. Hinta postitse 210 
mk (nid.) ja 240 mk (sid.) + toimitus- ja postikulut yhteensä 50 mk. Useamman kirjan 
tilauksessa toimituskulut 1 0 mk/kirja + postikulut lähetyksen painon mukaan. Kirjat 
lähetetään postiennakolla. Hinnat sisältävät AL V:n 8% . 
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(koti), 03-219 6268 (työ). 
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Lehtorannan puulajipuisto 

Esa Heino ja Jyrki Hytönen 

Heino, E. & Hytönen, J. 1998: Lehtorannan puulajipuisto. (Lehtoranta arboretum at 
Kannus.)- Sorbifolia 29(3):99-104. ISS 0359-3568 

The article describes a small arboretum established at Kannus, Central 0 trobothnia. 
The Lehtoranta arboretum belongs to theKannus Research Station of the Finnish For
est Research Institute and is situated 4 km from Kannus. The first plantings were made 
in 1984 and plantings have been conti nued ince. The initial success ofthe tree species 
during the first years after planting was assessed and a map giving location ofthe plan
tations is presented. The area al o includes a collection of native willows. 

Esa Heino ja Jyrki Hytönen, Metsäntutkimuslaitos, Kannuksen tutkimusasema, PL 44, 
69101 Kannus. 

Sijainti ja puulajipuiston perustaminen 

Kannus sijaitsee Länsi-Suomen lääni äja 
Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Pienen, 
6 270 a ukkaan kaupungin halki virtaa 
noin 100 km pitkä Lestijärve tä lähtevä ja 
Perämereen Ia keva Lestijoki. Ilmastolli
sesti Kannu sijoittuu eudulle, jo sa kes
kimääräinen tehoisan lämpötilan umma 
on noin 1050 dd ja kasvukauden (touko
syyskuu) keskimääräinen ademäärä noin 
290 mm. 

Lehtorannan tila (63°56' , 23°54' E), 
joka sijait ee noin 4 km:n pääs ä Kannuk-
en kesku ta ta, siirtyi Metsäntutkimu -

laitoksen Kannuksen tutkimusaseman hal
lintaan vuonna 1984. Tilaono ale i Le ti
joen varre a ja iellä olevalle entiselle 
pellolle tutkimu asema on vähin erin ra
kentanut kokonaisuutta, jonka ytimen 
muodo taa pieni puulajipui to (kuvat l 2 
ja 3). Alueella on lisäk i kämppäja nuotio
paikka sauna ekä vanha tervahauta. 
Ohei e sa kartas a (kuva 4) pui toalue nä
kyy kokonai uudessaan. 

Lehtorannan puulajipuisto on peru tettu 
peltomaalle, joka on maalajiltaan multa
vaa hietamoreenia. Ennen pui ton peru ta-

rnis~ syk yllä 1984, maaperän pH oli 
varsinai elia puulajipuiston alueella noin 
6,3. En immäi et istutukset Lehtorannan 
puulajipuistoon tehtiin vuonna 1985. Sa
mana uonna perustettiin myös alueella 
oleva ns. elder -tiheyskoe, jossa taimet 
ovat äteittäi i sä rivei ä niin, että säde ja 
istutu väli kasvavat ulointa kehää kohti . 
Kokees a on mäntyä, kuusta sekä hies- ja 
rauduskoivua neljänne ympyrä kutakin. 
Puisto avattiin yleisölle tutustumista var
ten uonna 1996. 

Puulajit ja niiden menestyminen 

Lehtorantaan i tutetut puulajit on esitetty 
tauluko a l . Puiden kun no ta on tehty sil
mävarai ia havaintoja vuo ittain. Marras
kuu a 1996 alueella mitattiin puiden pi
tuudet ja elokuun alu a 1997 tehtiin ii
mä arainen kuntoinventointi (taulukko 1 ). 
Syksyllä 1997 vanhimmat i tutukset oli
vat 13 kasvukauden ikäisiä. 

uoteen 1997 mennessä havupuita on 
i tutettu kaikkiaan 18 ja lehtipuita 20 eri 
lajia tai lajiketta. Määri ä eivät ole muka
na pajut (Salix pp.) eikä myö kään alueel-
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Kuva 1. Puulajipuistoon on helppo tutustua polkuja pitkin.- Valokuva Esa Heino 1997. 

Fig. 1. The paths provide easy access to the arboretum. - Photograph Esa Heino 1997. 

Ia luontaisesti kasvava harmaaleppä 
(Alnus incana; taulukko 1). Monet puulajit 
on istutettu pieniin ryhmiin, mutta jois
tain, etenkin siperianlehtikuusesta (Lari.x 
sibirica) ja kontortamännystä (Pinus con
torta var. latifolia) , on isommat koealat 
Kuten taulukosta ilmenee, monet istutetut 
lajit ovat menestyneet alueella hyvin tai 
melko hyvin. Tällaisia ovat luontaisten 
puulajiemme ohella esimerkiksi valko
kuusi ( Picea glauca), engelmanninkuusi 
( Picea engelmannii), makedonianmänty 
(Pinus peuce) ja jättipoppeli (Populus 
trichocarpa). Jotkin lajit ovat kuitenkin 
kärsineet pakka vaurioi ta ja yksittäisiä 
puita on kuollut. Esimerkiksi palsamipih
dasta (Abies balsamea) on kuollut jopa 
noin neljän metrin mittaisia yk ilöitä. 
Myöskään mm. harmaapihta (Abies con
color ), douglaskuusi ( Pseudotsuga men
ziesii), kanadantuija (Thuja occidentalis), 

metsävaahtera (Acer platanoides) ja mon
golian aahtera (Acer tataricum ub p. 
ginnala) eivät ole el inneet Lehtorannas
sa ongelmitta. 

Met äntutkimu laitok en Kannuksen 
tutkimusa emalla on tutkittu paljon lyhyt
kiertoviljelyä. Sik i Lehtoranna sa on 
melko laaja pajukokoelma. Pajujen jalo -
tus Suomes a aloitettiin alitsemalla läh
tömateriaalia luonnon arai ten pajulajien 
joukosta. Vuo ina 1978-1980 Met äntut
ki.mu 1aito järjesti yhtei työ ä illoi en 
Suomen Säästöpankkiliiton kan a valta
kunnallisia pajunet intäkilpailuja 4H-nuo
rille (Heino 1980, 1983 ja Heino & Pohjo
nen 1981). Keräy ten tuloksena oli 566 
kloonia joi ta 509 tunni tettiin (Pohjonen 
1991). Ylei in laji oli kiiltopaju (Sali.x 
phylicifolia) mutta myö mu tuvapaju (S. 
myrsinifolia) ja niiden ri teymät oli at 
ylei iä (Pohjonen 1991). ykyi in uuri 
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o a klooneista on Lehtorannan kokoel
mas a. Alueella on testattu myö alkupe
rältään ulkomaisten ja kotimai ten pajula
jien ri teymiä (Viherä-Aarnio 1991 
1996). 

Alueen kehittäminen ja käyttö 

Lehtorannan aluetta tullaan kehittämään 
edelleen mm. istuttamalla lisää puistosta 
puuttuvia yleisimpiä kotimaisia ja ulko-

-7 Kuva 2. Puulajit on e itelty opastauluin, kuten 
tässä ernbramänty.- Valokuva E a Heino 1996. 

-7 Fig. 2. Tree species, such as Pinus cembra, are 
presented with po ter . - Photograph Esa Heino 
1996. 

~ Kuva 3. Kotipihlajan ja terijoensalavan lehväs
töä.- Valokuva Jaakko Miettinen 1995. 

~ Fig. 3. Foliage of Sorbus aucuparia and Salix 
fragilis ' Bullata'. - Photograph Jaakko Miettinen 
1995. 
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Tulo alueelle 

1. Puulajipuisto 
2. Pajukoe 1280/1 
3. Pajukoe 1273/1 
4. elder-tiheyskoe 
5. Puulaji öhykekoe 
6. Tyhjänä ole a myöhem

min istutettava alue 
7. 4H-pajukokoelma 

Kuva 4. Lehtorannan nykytilanne.- Kartta Sirkka Heimonen. 

Fig. 4. Lehtoranta today.- Map Sirkka Heirnonen. 
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Taulukko 1. Tietoja Lehtorannan viljellyistä puulajeista 
Table 1. lnformation on tree specie cultivated at Lebtoranta. 

Laji pecies 
[ tutusv. Pituu , dm 1 Kunto2 

Plantinl! v. Hei!!ht dm Condition 
HAVUPUUT 
Männyt Pinus cembra vuorimäntv 1985 55 3 l 

P. contorta var. larifolia kontortamäntv 1985 643 1 
P. muPo vuorimäntv 1985 33 3 2 
P. oeuce makedonianmäntv 1985 50 3 1 
P. svlvestris metsämäntv 1985 

Kuuset Picea abies metsäkuusi 1985 
P. emzelmannii engelmanninkuusi 1986 240 l 
P. P/auca valkokuusi 1985 567 l 
P. mariana mustakuusi 1987 15 5 1 
P. omorica. serbiankuusi 1986 32 7 1 
P. nunPeiiS 'Giauca' hooeakuusi 1985 290 2 

Pibdat Abies balsamea . oalsaminihta 1985 240 4 
A. concolor harmaanihta 1985 21 3 3 
A. lasiocama lännennihta 1985 31 7 2 
A. sibirica sioeriannihta 1985 420 2 

Muut Larix sibirica sioerianlehtikuusi 1985 76 7 1 
havupuut Pseudotsuva menziesii douglaskuusi 1985 52 3 3 

Thuia occidentalis kanadantuiia 1985 1989 167 3 
LEHTIPUUT 
Koivut 8etu/a nendula rauduskoivu 1985 

8. nendula f. birca/ensis . nirkkalankoivu 1985 990 1 
8. oendu/a var. carelica visakoivu 1985 58.0 1 
8. nubescens hieskoivu 1985 

Lepät AbiUs Plutinosa tervalennä 1986 92 3 1 
A. incana harmaalennä luont. kasv. 1340 1 
A. incana f. " Pibberosa " mukuraharmaaleooä 1996 1 
A. incana f. laciniata . sulkaharmaalennä 1993 27 3 1 

Pajut, haavat, Pooulus ' Rasumowskiana ruhtinaanoonoeli 1986 1 
poppelit P. tremula ' Erecta', ovlväshaaoa 1996 2 

P. trichocaroa iättioonoeli 1986 l 
Salix fraPilis 'Butlata' teriioensalava 1986 36 7 l 
Useita alkuoerältään ulkomaisia oaiuk.looneia 
Yli 300 kotimaista naiualkuoerää 

Pihlajat Sorbus aucuoaria kotioihlaia 1985 600 1 
S. hvbrida. suomennihlaia 1993 220 l 
S. sconulina 1993 190 1 

Vaahterat Acer olatanoides metsävaahtera 1985 520 2 
A. tataricum subsn. Pinna/a mongolianvaahtera 1985 1995 400 3 

Muut Fraxinus oennsv/vanica nunasaami 1996 
lebtjpuut Malus baccara mariaomenaouu 1985. 1989 390 l 

Prunus nadus tuomi 1985 28 3 l 
1 Ouercus robur metsätammi 1989 18.3 3 
Ulmus laevis kvnäialava 1989 22 3 2 

1) Kolmen (kahden lajin o alta kahden) pi immän mitatun puun ke kipituus 
2) Koko istutetun nuurvhmän keskimääräinen kunto· luokitus 1 5 ( l -terve ... 5- kuollut) 
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maisia puulajej a. Lisäksi on tarkoitu is
tuttaa hedelmäpuualue, missä mm. oli i 
nähtävi llä joitain tääl lä menestyviä ome
napuulajikkeita. Suunnitelmis a on myö 
aidon tervahaudan polttaminen läh ivuosi
na alueella olevassa vanhassa tervahau
dassa. 

Lehtorannan alue puulajipuisto ineen 
palvelee lai tok en oman tarpeen ohella 
opetus- j a virkistystarkoituksessa ni in 
koululais- kuin muitakin ryhmiä sekä yk-
ityi iä kan alaisia. Tarvittaes a tu tkimus

asemalta on mahdollisuus saada paikalle 
myö opa. 

Kiitokset 

Kiitämme mtt Taisto Jaakolaa,joka on pääa iassa 
huolehtinut Lehtorannan alueen rakentamisesta 
ja hoidosta. Hän vasta i myös puiden mittauk e -
ta. Kiitokset myös MML Anneli Viherä-Aarniol
le käsikirjoituk en tarkasta lukemisesta. 

SORBIFOLIA 29(3) 1998 

Kirjallisuutta 

Heino, E. 1980: 4H-kerholai et energia-a ialla.
Ke kipohjanmaa 16.8. 

Heino, E. 1983: Raidan ominai uuk ia.- Sorbifo
lia 14(2):93-96. 

Heino E. & Pohjonen, V. 1981: 4H-kerholai ten 
osuus nopeakasvuisien pajukloonien löytämi e -
sä ja pi tokastuotanno a. - PERA-Symposio 
3.-4.3.1981, kokousesitelmät: 365-374. Monis
te, Metsäntulkimu !aito . 

Pohjonen, . 1991 : Selection of specie and clone 
for biomass willow forestry in Finland. -Acta 
Forestalia Fennica 221: 1-58. 

Viherä-Aarnio, A. 1991: Overview of willow (Salix 
pp. L.) breeding in Finland.- Rep. Found. For

e t Tree Breeding 1: 1- . 
Viherä-Aarnio, A. 1996: Pajun (Salix) kloonikokeet 

Kannuk en Lehtoranna a.- 2 . Moni te, Met
äntulkimu !aito . 

*** 

Kutsu syyskokoukseen 

Dendrologian Seuran yyskokou pidetään keskiviikkona 9.12.1998 
klo 18 alkaen Säätytalolla (sali 3), Snellmaninkatu 9- 11 , Hei inki 17. 

Kokoukses a käsitellään sääntöjen yy kokouk elle määräämät a iat. 

Vuoden puu 1999 julki tetaan. 

Kokouksen jälkeen Ff Pekka Saranpää e itelmöi aihe ta 

"Puun tunni tarninen puuainee ta ' . 

Tervetuloa! 
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Otteita Unkarin matkapäiväkirjasta 1994 

Anne Mäkynen 

Mäkynen, A. 1998: Oneita Unkarin matkapäiväkirjasta. (A dendrological excursion 
to Hungary). - Sorbifolia 29(3): 105-110. ISS 0359-3568 

The Finnish Dendrological Society vi ited Hungary in 1994. SotanicaJ gardens and 
arboreta visited were Gödöllö, Vacrat6L, Szarva and Sopron. Fore ts were seen in the 
Biikk National Park, Zempleni Mountain , Mount Mi sina near Pecs and Honobagy 

ational Park. ln Honobagy gras land biotope were al o tudied. 

Anne Mäkynen, Cygnaeuksenkatu 8 E 37, 00100 Helsinki. 

Sunnuntai 3.7. 

Klo 17.05 kone starttaa, ryp ipellot loista
vat takai in auringon ku1tai en paisteen. 
Mielen täyttää odotu vielä pai tei em
ma ta maasta: oppaamme Zoltan Ko yn 
kotimaa ta. Olemme matkalla Unkariin. 
Klo 19.30 kuumaan bussiin pakkaurunei
na lähdetään. Arno ottaa mikrofonin ja al
kaa elostaa tienvarsien puita: valeaka ia 
(Robinia pseudoacacia) , hopealehmu 
(Tilia tomentosa), pagodipuu (Sophoraja
ponica), jumaltenpuu (Ailanthus altissi
ma). Puoli kymmeneltä kuski sytyttää bu -
siin valot, Egerin valot loistavat edes ä. 

Maanantai 4.7. 

Liikkeelle lähdetään jo kahdek alta. Ohi
tetaan Unkarin korkein vuori Keke (1014 
m). Mai ema on hiukan kumpuilevaa, on 
peltoja ja tamrnimet iä. Valeaka iaa ka -
vaa paljon reunavyöhykkei sä. Aamupäi
vällä Gödöllön maatalou yliopi ton pui -
to . Päärakennuk en edessä ka vaa uuri 
upea katalpa (Catalpa bignonioides, kuva 
1). Si äpiha on hyvin kauni . Puolen päi-
än jälkeen acrat6t, vuonna 1872 peru -

tettu romanttinen puutarha, joka 1962 iir
tyi nkarin Tiedeakatemian ka vitieteelli
ek i puutarhak i. Oppaanamme on 

dendrologi en osaston kuraattori Geza 
K6 a. Arboretum on 26 ha:n suuruinen ja 
run aslajinen: 2 800 tak onia. Euroopan 
vanhin kiinanpunapuu (Metasequoia glyp
rostroboides), 42-vuotia . Paikan alkupe
räi tä lajistoa on kapealehti aarni (Fraxi
nus angustifolia ub p. parznonica). En
deeminen vaahtera Acer acutiminatilobum 
kerää kuvaajia ympärilleen. Lammen ylle 
kurottuu japanin iipipähkinä (Pterocarya 
rhoifolia) ja tuo mieleen Sandan-kyön iha
nan ra iinimetsän Japanista. Lounasta 
yödään bu i a matkalla Holloköön : hy

vää leipää juu toa ja oikeaa Egri Ei
kaveria- mitä muuta voi i kaivata? Hol
lokö on maailmanperintökylä. Talot ovat 
pieniä ja ie iä- kuin adu ta. Jokaisessa 
pihas a on oma, pieni viiniviljelys. Paluu
matkalla mai emas a vili tävät ohi viini-

iljelykset auringonkukka- ja maissipel
lot. Aprikoo ipuut aavat veden kielelle. 
Eger on kauni kaupunki: paljon rakokoo
ta ja tyylikä tä barokkia keskiaikaise a 
asemakaavas a linna ja kirkot ovat iltava
lai tuja. 

Tiistai 5. 7. 

Heräty kello oi 5.45: ennen aamupalaa 
pitää ehtiä k lpylään. Kuumas a rikkive-
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Kuva 1. Komea katalpa, Gödöllö. - Valokuvat Anne Mäkynen 

Fig. 1. Catalpa bignonioides in Gödöllö. - Photographs Anne Mäkynen. 

sialtaassa kaikki huolet unohtuvat hetkes
sä. Ihmiset tulevat tänne ennen töihin me
noa. En yhtään ihmettele - mikä ihana 
olo! Aamupalan jälkeen puoli yhdeksältä 
lähdetään taas päivän ohjelmaan. Ajetaan 
koilliseen. Metsä on upeaa, upeaa valko
pyökki-, pyökki-, tammimetsää jyrkillä 
vuorenrinteillä. Tämä on Bi.ikkin kansal
li pui toa. Lillafi.iredissä pysähdytään tun
niksi samoamaan metsään. Matkaa jatke
taan Hernad-joen laaksoa pitkin, tunnin 
pää tä tie alkaa kiivetä jyrkemmin. 
Zempleni-vuorilla on mänty- ja valko
pyökkimetsiä (kuva 2). Regecistä lähde
tään patikalle. Rinneniitty on täynnä kuk
kia ja perhosia. Puolessatoista tunnissa on 
kavuttu huipulle (639 m) , jossa linnanrau
nio katselee maisemaa ylpeänä vaikka 
ajan syömänä. Sade siivittää kummasti a -
kelia loppumetreillä bussille palattaes a. 
Hieno patikka! Eger vastaanottaa meidät 
huikealla ukonilmalla: ensin pölymyr -

kyä, sitten että, itten jäitä. ' Donner und 
Blitz!" 

Keskiviikko 6.7. 

Kylpyiästä tulle amme ostamme hunaja
melonin - oikean bunajai en melonin -
aamupalalle. Sellaista ei aa ikinä Suo
me ta. Puoli yhdeksältä mennään taas 
suuntana Aggtelek, 197 km2 uuruinen 
kan alli puisto Slo akian rajalla. Siellä on 
22 km:n pituinen luolajärje telmä, vaitai a 
tippuki i alien labyrintti. Luola sa pale
lun jälkeen kuumuu ulkona tuntuu taa 
ter etulleelta. Tien arren kyli ä on talo
jen pihoi a kadun puolella kori teeUi ella 
metalliaidalla rajattu kori tetårha: ruu uja 
horten ioita, jukkia. Talon i u talla on 

iini ja takana muu hyötytarha. Py äh
dymme Szil a aradiin lounaalle. Mu ta
lai viuli ti loihtii oittime taan mu iikkia, 
jota kuunnelle aankinjo hengästyy.lllal-
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Ia i tumme vanhalla rene an ipihalla 
kuuntelema a renessanssimu iikkia. 
Pääskyt lentävät tai vaalla, kak i ka kasta 
ryhtyy orke terin kans a kilpalaulantaan. 
Plataanin lehdet e ivät liikahdakaan, ilta pi
menee. 

Torstai 7.7. 

Voiko enää o ata e lää ilman aamukylpyä? 
Jätämme aamulla ihanan Egerin. Tie kul
kee halki valtav ien viinivilje ly ten ja au
ringonkukkapeltojen. Klo 11 .00 tasangon 
jälkeen tie kiipeää jyrkkää rinnettä viini
tarhat ru htu at lehtimet ään: kapealehti-
aarni, uorijala a ( Ulmus glabra), met ä

lehmu (Tilia cordata) ni erävaahtera 
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Kuva 2. Yalkopyökk.imetsää 
Zempleni-vuorilla. 

Fig. 2. Carpinus betulus -forest 
on Zempleni mountains. 

(Acer campestre), imeläkirsikka (Prunus 
avium) vuorivaahtera (Acer pseudoplata
nus). ou emme Tokajin vuorelle (5 12 
m). Matkalai i a herännyt punkkikammo 
e tää u eimpia tutu tumasta niityn run aa-
een kukka alikoimaan. Iltapäiväruuh

ka a aa umme Debreceniin kaupunki 
näyttää i oltaja ihreältä. Yliopi to onko
meaa funk.i ta. 

Perjantai 8.7. 
Hortobagy, pu tan kan alli puisto on 
alunperin ollut met ää nykyi en kä ityk-
en mukaan metsästeppiä. Steppikasvit 

ovat löytyneet anhoi ta iitepölykerro -
tumi ta, joten alueella on aina ollut aina-
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kin laikkuina ruohosteppiä kliimaksbio
tooppina. Alunperin suunniteltiin 100 000 
ha:n suojelualuetta, mutta maatalousmaan 
vuoksi vain 50 000 ha lopulta muodostet
tiin kansallispuistoksi,ja seitsemän arvok
kainta osa-aluetta muutettiin vielä erik
seen luonnon uojelualueiksi . Margitai
Erd6-Es-Legel6 TT on yksi suojelu metsis
tä, harvaa matalaa tammistoa. Tyyppilajit 
ovat metsätammi (Quercus robur), talvi
tammi (Q. petraea), turkintammi (Q. cer
ris) ja viUipäärynä (Pyrus pyraster). Vielä 
viime vuosisadalla nämä metsät tulvivat 
joka vuosi, mutta säännöstely on katkai -
sut tulvat. Alhai en sademäärän vuole i 
maa suolaantuu vähitellen. Met ää Iea vaa 
enää kosteirnmilla paikoilla, ja kuiville 
maille muodo tuu mosaiikkimaisia ruoho
ja heinäbiotooppeja. Tulvamaille tyypilli
nen laji on rataarivaahtera (Acer tatari
cum). Kahden tunnin kävelyn ( =" hort 
walk") olemme takaisin bussilla hiki inä, 
punk.kisina, paarmanpurernina -ja iha -
tuneina! Mitä luonnon maisemapuistoa! 

Seuraavana on vuorossa Arokt6-
Tiszacsegei TT. Joenrannan tulvamet än 
luonnollista lajistoa ovat mustapoppeli 
(Populus nigra), hopeapoppeli (P. alba) 
harmaapoppeli (P. canescens) ja valkopa
ju (Salix alba). Tällä paikalla on rakennet
tu tulvapenger ja sen suojaksi istutettu tul
vametsä, jossa luontaisten lajien lisäksi on 
eksootteja, kuten saarnivaahtera (Acer ne
gundo) ja puna aarni (Fraxinus pennsyl
vanica). Luontai et pensaslajit oli ivat 
koiranheisi (Viburnum opulus), korpipaat-
ama (Rhamnus frangula) ja vadelma, 

mutta i tutettu ulkapensa (Amorphafru
ticosa) kilpailee ne ulos. Puita leikataan ja 
oksat jätetään maahan, jotta ka vu to oli i 
mahdollisimman takkuinen ja estäisi joen 
aaltoja syömästä savesta rakennettua tul 
vapengertä. Viini- ja humalaköynnök et 
kietovat kaiken läpitunkemattomaksi vii
dakok i, jonka jätämme ilomielin hytty -
ten paratii iksi. 

Py ähdymme vielä lintujen suojelualu
eella, Egyek-Pu zta-K6csi-Moc arak TT, 
ja kat elemme valtavaa hanhiparvea. Pii-
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pahdamme myös Hortobagyn mu eo sa, 
jonka jälkeen katsa tamme vielä Szet
tyene issä lössiruohomaan biotooppeja. 
Kuiva, kuuma tuuli pyyhältää pustan yllä. 
Maa on aivan tasainen , taivaanrantaa on 
360 astetta. Voi kuvitella, että ihminen, 
joka tätä ta ankoa kat elee hevosen seläs
tä, tuntee omistavan a koko maailman. 
Klo 18.00 hyvästelemrne Hortobagyn ja 
oppaamme profes ori Antonia Nyahasin 
ja biologi Gabor Szilanyin. Tämä oli päivä 
täynnä elämyksiä. 

Lauantai 9.7. 

Tänään on pitkä ajo ja lähdemme aikai in, 
ennen puolta kahdek aa. Taivas on pilve -
ä - se oli i onni tänään. Tunnin päästä 
ataa; ade näyttää yhtä rannattomalta 

kuin mai ema. Klo 9.45 Szarvas. Arbore
tum on 1800-luvun lopulta, pinta-alaltaan 
86 ha, kokoelmas a 1 600 tak onia. Alun
perin paikalla o at Iea aneet metsätamrni, 
kapealehti aarni, hopeapoppeli, musta
poppeli, valkopaju ja kynäjalava (Ulmus 
laevis), nyt puisto on täynnä ele ootteja. 
Sade taukoaa ke ken kaiken ja päätetään
kinjäädä ielä tunnik i. Szarva on kaunis 
arboretum, uunniteltu mai emapui tok i. 
Maa to on näiden ta ankojen ke kellä har
vinaisen kumpuilevaa, mikä on ollut suun
nittelijalle oiva lähtökohta. Havupuita ja 
-pen aita ekä värikä lehti iä lehtipuita on 
yhdi tetty hieno ti. Lajikirja uu u ein te
kee arboretumei ta eka an oloi ia, täällä 
kokonai hahmo on hallittu uvereeni ti. 
Hieno paikka. Sitten ajetaan, ajetaan, käy
dään välillä kah illa, ylitetään Tonava ja 
ajetaan tätä uurta ta ankoa. Lopulta mai-
ema muuttuu kumpuilevak i ja alamme 

kiivetä, iltakahdek alta olemme 'Ypäjäl
lä ' t . Pec in hotelli a, jo a jopa lakanat 
o at atularemrniku ioi et. 

Sunnuntai 10.7. 

Pec näynää hienolta kaupungilta: vanha 
kaupunginmuuri ja kauniita taloja. Topo
grafia tekee m ö o an a. Pihoi a on ii-
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kunoita ja albitsiaa. Misina-vuori on 534 
m korkea ja huipulle on rakennettu vielä 
191-metrinen torni. Näkymä torni sta on 
hu ikea. Jalkaudumme vuorenrioteelle do
sentti Kevey Baläzin opastamina. Aloi
tamme etelärinteen harvasta metsästä 
(kuva 3). Pen aikko- ja ruoholaikut kuulu
vat tähän metsään, jossa kasvavat manna
saarni (Fraxinus ornus), nukkatarn.nti 
(Quercus pubescens), Q. virgiliana, puna
marjakanukka (Cornus mas), nystysorva
ri npensas (Euonymus verrucosus), Rosa 
arvensis, ranskanruusu (R. gallica), villi
päärynä ja etelänpihlaja (Sorbus tormina
lis). Alempana samat lajit kasvavat korke
ammiksi, li säksi mukana ovat lehtojalava 
(Ulmus minor), peruukkipensas (Cotinus 
coggygria) ja villaheisi (Viburnum lanta
na). 550 metriin on vuoren ympäri tehty 
yhtä korkeuskäyrää seuraava luontopolku. 
Länsirinteellä on kuiva tammimetsä: tur
kintammi, talvitarnmi, hopealehmus ja 
Staphyleja pinnata. Etelärinteen metsässä 
on teppimäisiä aukkoja, puut ovat pen
sa maisia, vaikka lajisto on pitkälle samaa 
kuin Iänsirinteessä. Itä- ja varsinkin poh
joisrinne ovat komeaa pyök.kimetsää. Poh
joisrinteellä lehtosinijuuri (Mercurialis 
perennis) ka vaa mattona ja kevätaspekti 
on kuulemma upea. l(jerrettyämme vuo
ren käymme eväiden kimppuun . Ke ken 
sämpylän ukko pilvi yllättää ja bussin 
ovella syntyy tungos. Toi et käyttävät lop
puiltapäivän hotellia ympäröivään tammi
ja kastanjametsään, toi set palaavat kau
punki in ja Victor Vasarelyn museon jäl
keen tietysti taas kokeilemaan paikalli ta 
kylpylää. 

Maanantai 11.7. 

Bu i a on hiljai ta, matkalaiset mui te
levat vielä eili illan viininmai tajai ia. 
Elämä vilkastuu taas kun Balaton näkyy 
puolelta päi in . l(jipeämme panoraama
paikalle utuise sa kuumuude a. Markki
nahumu ympäröi meidät hiljai iin metsiin 
ja puutarhoihin tottuneet ja lähdemme 
pian pois -emmehän me ole "turi teja ' . 
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Tämä päivä on taas ajoa ja ajoa. Jelissä 
huomaamme, että arboretum on suljettu 
tänään. Tosin aidassa on aukko, jonka löy
täneet kertovat kokoelman olleen kiinnos
tavan. Muut ke kittyvät eväisiin. Ajetaan 
Sopronia kohti. Ohitarnrne unikkopeltoja 
-olisipa nähnyt ne kukassa! 

Töstai 12.7. 

Aamu on säteilevä ja puolen tunnin ajon 
jälkeen saavumme Sopronin metsäyliopis
ton kasvitieteelliseen puutarhaan. Paikka 
on koko lailla umpeenkasvanut seikkailu
puutarha (15 ha, 1 300 · taksonia, joista 
noin 300 havupuita). Sopronin yliopiston 
Vuoriakatemiaan perustettiin metsäosasto 
vuonna 1805, koska kaivoksissa tarvittiin 
puuta. äillä seuduin ovat Unkarin ainoat 
alkuperäiset havumetsät, metsäkuusta (Pi
cea abies) ja metsämäntyä (Pinus sylvest
ris). Yliopistolla saamme professori Cs. 
Matyasilta tiiviin tietopaketin Unkarin 
luonno ta ja metsätaloude ta. Unkarissa 
on 1 7 milj. ba metsää. Luonnonmetsiä ei 
juurikaan ole ja istutusmetsistä 70 % on 
metsitetty ulkomaisilla lajeilla. Tulvamet
sien katoaminen jokien säännöstelyn tu
loksena on Ia kenut pohjaveden ta oa. Ta-
angon metsät kuivuvat hitaasti hengiltä 

eikä alkuperäi illä lajeilla metsittäminen 
enää käy päinsä. Kaikissa metsissä tuntuu 
ihmi en vaikutus: pelloista ilmaan lentävä 
pöly aiheuttaa metsiin 100 kg/ha!v typpi
laskeuman, jolloin musta eljaja nokkonen 
leviävät kaikkialla. Tutkijoiden mukaan 1 
milj. ha maatalou maata olisi vielä järke
vää metsittää mutta maan yksityistäminen 
on pysäyttänyt 1950-60 luvulla alkaneen 
met ity ohjelman. 

lltapäi ällä vuoros a on Fertön kan al
li pui ton opastu kesku ja näyttelytila. 
Oikein onni tunutta uutta ruokokattoark
kitehtuuria. Rakennuskompleksin ideana 
on pieni kylä jonka ke kellä seisoo "kirk
ko" = opastu ke kus. Sisällä on miellyttä-

än iileää 29°C. Ornitologi Attila Fer ch 
kertoo että Fertö-järvi oli laaja suoalue, 
jo ta matalampi o a kuivattiin viljelys-
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Kuva 3. Misina-vuoren etelärinteen kuivaa pensaikkomet ää, jo a ka vavat mm. manna aarni, etelän
pihlaja, nukkatammi ja Quercus virgiliana . 

Fig. 3. Dry forest on the southem side of the Mi ina mountain with Fraxinus omus, Sorbus zonninalis, 
Quercus pubescens and Q. virgiliana. 

maaksi vuo isadan alussa. Järvi on lintu
paratiisi, ja muuttolintuja on paljon. Talvi 
on kuiva, kylmä ja tuulinen, ja järvi on 
jäässä kolme kuukautta. Järven takana on 
500 ha:n metsäalue, joka on erittäin run
saslajinen: 70 puuvartistaja 700 ruohovar
tista lajia. Valitettavasti aikataulu ei anna 
myöten mennä sinne, koska sinne ei ole 
kunnon tietä. Me katselemme sen sijaan 
lintuja, ja pitkä arvi et harmaahärät kat e
levat meitä. Harmaahärkä oli keskiajalla 
kullan jälkeen tärkein vientiartikkeli. Lau
mat ajettiin Niirnbergiin ja Strassburgiin 
asti teurastettavaksi. 

Keskiviikko 13.7. 

Matka alkaa lähestyä loppuaan. Puolelta 
päivin ollaan jo Budape ti ä, Citadellan 
näköalapaikalla. Tämän päivän käytämme 

turi mille: Budan linna kermakakkua 
mui tutta a kylpylä gulassia, käsityö
kauppoja kirjakauppoja. Yö ymme Vi
segradi a. Tona an mutka näyttää kome
alta ilta aio a. Hotelli on korkealla vuo
ren rinteellä. opeimmat häipyvät heti ho
telliin päästyä met ään etsimään matkan 
viimei iä punkkeja. Illan inertye ä ja pi
mentyes ä yömme illalli ta ulkotera iJ
la. Tona a virtaa ikui ta kulkuaan kauka
na alapuolella. Tulee haikea mieli. 

Torstai 14.7. 

Budape tiin jää ke yt pilvipouta ja lento
kentän kulottunut nurmi - minun hieno 
olkihattuni jäi i egradin hotelliin. 
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Haavan (Populus tremula) kapealatvuksinen 
muoto luonnonvaraisena Elimäellä 

Hannu Ahokas 

Ahokas, H. 1998: Haavan (Populus tremula) kapealatvuksinen muoto luonnonvarai
sena Eli mäell ä. (A wild erectoid aspen clone (Populus tremula) in Elimäki.) - Sorbifo
lia 29(3): 111 - 11 3. ISS 0359-3568 

A clone of an erectoid form of aspen (Popu/us tremula) occurred prior to 1940 in its 
habitat in Elimäki , SE Finland. The trees resemble in form P. tremula f. erecta 
(Sylven) Hyl. The habitat of the clone is endangered due to an expansion of Field cul
ture. 

Hannu Ahokas, Fredrikinkatu 66 8 24, 00100 Helsinki. 

Koristetarkoituksiin istutetuista haavan 
(Populus tremula) lajikkeista on pylvä -
haapa 'Erecta' yleisin. Helsingin kaupun
gi n alueella Populus-taksoneista pylvä -
haapa oli esiintymismäärältään keskinker
taisen yleinen runsaat kymmenen vuotta 
sitten tehdy sä inventoinnissa (Karhu 
1986) . Hei ingin kaupungin i tutuksis a 
eräitä poppeleitakin pidetään jo kus ka
peina myö Ieikkaamalla (Karhu 1986) 
mikä viittaa tämän muodon suo ioon. Pyl
vä haapaa ei ole Suomesta toistaiseksi to
dettu luonnonvaraisena (Piirainen 1996). 

Huomioni on kiinnittynyt erääseen ka
pealatvuksi ten haapojen luonnonvarai
seen klooniin Elimäellä Rahikkalan kylä -
ä eri tilojen viljelemättömällä rajakaistaJ

la (Kuva 1). Paikka on ollut jo ainakin 
1700-Juvu lta lähtien eri muotoisten pelto
kuvioiden reunaa. Kuva a 1 näkyvä vilje
lemätön, muutaman metrin levyinen kai -
ta muotoutui 1920-luvulla, kuten vanhoi -
ta kartoi ta (Laukkanen & Junno 1919), 
alueen lentokuvasta vuodelta 1941 (Maan
mittau hallituk en filmikokoelmat) ja 
uulli sista perimätiedoi ta voidaan päätel

lä. Ky ei nen haavan klooni on ollut pai-

kalJa jo 1940-Juvulla, eikä ihmisen voida 
katsoa o alli tuneen sen yntymiseen. 

Kasvupaikan maalaji on hiesuista lie
jusa ea. Tutkimukseni mukaan paikalla 
on ollut matalaa rantaa ennen ajanjaksoa 
noin 2 200 vuotta sitten. Merivaiheeira on 
reliktinä järviruokaa (Phragmites austra
lis) eudulla kahtena laajahkona esiinty
mänä. Järviruo 'on uuden kasvupaikan 
ka vullinen valtau edellyttää vapaasti 
liikkuvaa että, ja lajin heikkotehoinen 
siemenlevintä kasvitonta, kilpailusta va
paata ja muuten sopivaa maata (Luther 
1951). Koko hi torialJi en ajan ovat nämä 
Rahikkalan paikat olleet ve ipeitteettö
miä. Järviruo'on edelli vuoti et korret nä
kyvät toukokuisessa kuvassa (Kuva 1). 
Siitepölyanalyy ien peru teella myös haa
pa kuului nykyi en Etelä-Suomen puula
jeihin Litorina-merivaihee sa (esi m. Vuo
rela 1995). 

Poikkeuk elli en kylmä talvi vuonna 
1987 todennäköi esti kuivatti joitakin ok
sia näi tä avoimella paikalla kasvaneista 
pui ta. Muuten puut ovat olleet terveen nä
köi iä. Ky ei en kloonin puut ovat hento
haarai ine ok ineen muodoltaan lähimpä-
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Kuva 1. Py1väsmäisen haavan kloonia 
12.V.1990. Haapojen korkeus on enim
millään noin 8 m. Re1ikti1aji järvi
ruo'on edellisvuoti et korret erottuvat 
myös.- Valokuva Hannu Ahokas. 

Fig. 1. Erectoid aspens on May 12, 1990. 
Maximal height of the aspens is about 8 
m. Reed straw from the previous eason 
are discernib1e. The reed stand (Phrag
mites australis) here is evidently a relict 
from the ancient shore over 2 200 years 
ago. - Photograph Hannu Ahokas. 

nä Ruotsin Göötanmaalta löyty
nyttä pylväshaapaa Populus tre
mula f. erecta (Sylven) Hyl. (Syl
ven 1916), josta on peräisin vilje
lyyn lajikenimellä 'Erecta' otettu 
klooni. Kun Rahikkalan klooni ei 
ole saanut kehittyä kookkaaksi 
viimei impinä vuosikymmeninä, 
ei sen täysikasvuisesta muodosta 
ole havaintoa. Samasta syystä ei 
myö kään tiedetä, onko kyseessä 
hede- vai emiklooni. Kasvupaik
ka peltojen kuri tukses a on aihe
uttanut puiden kaadon arviolta 
kolmeen kertaan 1940-luvun jäl
keen, eivätkä puut ole sen vuoksi 
ehtineet järeytyä. 

Mustilan kartanon puutarhaan 
Elimäellä on istutettu kaksi pyl
väshaapaa, jotka on ilmoitettu vartteiksi 
(Tigerstedt & Uosukainen 1982). Puut lie
nevät molemmat hedepuita; ainakin toi-
essa olen huomannut muutaman hedenor

kon. Mustilasta vuonna 1926 otetus a ku
va a (Kokkonen 1927) ei näitä aukeaa 
rikkovia puita vielä näy. 

Aitojuurisena pyväshaavan tiedetään 
elävän vain noin 50-vuotiaaksi (Sylven 
1916). Pylväshaavan siitepölyhiukka et 
pidättävät asetokarmiinia värjäy te tis ä 
ja ovat siten todennäköi esti fertiilejä 
(oma havainto). Viljellyt pylvä haa at 
aattavat olla jopa kaikki yhtä ainoaa kas

vulli e ti Ii ättyä ruotsalai ta hedekloonia 
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(Syl en 1916). Etäi yy Mu tila ta Rahik
kalan kloomin on 6 5 km. Siitepölyn lentä
minen Mu til ta ja pyl ä mäi en jälke
läi en yntyminen ri teytymällä ei krono
logi i ta yi tä elitä Rahikkalan kloonin 
yntyä. Korkea a ruohiko a muiden 

pen aiden ja puiden kan a kilpaillen ja 
ajoittain laidunnettuna ei laaja haapakloo
ni ynny iementaime ta muutama sa 
vuodes a. Ky einen klooni oli var in laaja 
jo 1950-luvulla laajuudeltaan noin kak-

inkertainen ku as a 1 näk-y än ka u ton 
Ie eyteen errattuna. 

Tämä kapealat uk i en haavan ka vu
paik.ka on tuhoutumas a. Syynä tähän on 
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maanomistajan vaihtuminen ja viime kä
dessä EU:n lainsäädännön omituiset pykä
lät, joiden mukaan kyseisen peltoalan tuli 
olla kesällä 1997 viljelyssä tiettyjen tu
kiehtojen menetyksen uhalla. K.loonista 
on oksakulman osoittava latva herbaario
näytteenä, jonka jätän Helsingin kasvimu
seon (H) käyttöön. 
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Kirj altisuutta 

Beiträge zur Gehölzkunde 
Vakavaaja monipuolista dendrologista tietoa 

Monelle uomalai elle dendrologille on var
ma ti turtu a ia, että Saksassa on jo vi ime vuo
sisadalta alkaen vaikuttanut dendrologian har
rastajien seura Deutsche Dendrologi che Ge
sellschaft, jonka vuosikirjat- jotka taval li sesti 
kirjalli uude ta löytyvät viitteellä "MitteiJun
gen der DDG"- ovat tänä päivänäki n ehtymä
tön lähde dendrologi ta tietoa hakevalle. 

On elvää, että toinen maailmansota ja sitä 
seuranneet Euroopan mulli tuk et vaikuttivat 
myö dendrologien toimintaan . DDG jäi alu a 
kituen toimimaan Länsi-Saksaan, jos a se vä
hjtellen elpyi j a nyt jatkaa to imjmaan a vilk
kaana. 

Vähemmän tunnettua on en sij aan että Itäi
seen Sak aan, jo ta hieman myöhemmin tuli 
Saksan Demokraattinen Tasavalta (DDR) jo 
vars in varhai e a vaihee a muodo tui inne 
jääneiden dendrologien yhteenliittymä, joka 
tavallaan peittyi mon imuotoisen organisaatio
nimistön taak e. Alussa oli Kulturbund zur de
mokrati che Emeuerung Deutschl and , Zent-

rale Kommission atur- und Heimatfreunde, 
myöhemmin hieman erilai sin otsikoin toimiva 
organi aatio. Toiminta oli alu ta saakka vil
ka ta, olihan maassa vanhat tradjtiot eikä sota 
ollut kaikkia dendrologisia nähtävyyksiä eikä 
dendrologejakaan päässyt tuhoamaan. 

Ensimmäinen Dendrologian Keskuskokous 
pidelliin jo 1953 Dresden-Pillnitz ' issä ja ko
kouksen esite lmät julkaistiin nimellä "Gehölz
kunde und Landeskultur' sarjassa KJeine Bib
liothek der atu r- und Heimatfreunde # 2, 223 
s., rania-Verlag, Leipzig/Jena 1954. Primus 
nwror tälle toiminnalle oli ilmeisesti silloi sen 
Humbolt-Yliopiston puutarhaviljel yn instituu
tinjohtaja profe sori Georg Pniower. Toimjnta 
jatkui eri muodoi a ja vuodesta 1975 alkaen 
ilmestyi nimellä 'Gehölzkunde" in unserer 
Zeit ' joka toinen vuo i dendrologisia kysy
myk iä kä ittelevä vuo ikirja. 

Kun Berliini n muuri sitten murtui ja koko 
konstruktio DDR hävisi maailmankartal la, va
pautui myö dendrologien toiminta, ja uusien 
o a altioiden ke kuude a muodostunut liitto 
"Bund flir atur und Umwelt e. V. in den neuen 
Bunde: Iändem aattoi jatkaa julkaisutoimin-
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taa siten, että v. 1991 voitiin julkaista "Bei
träge zur Gehölzlcunde 1991", joka oli julkai
susarjan ensimmäinen koko Saksaa varten jul
kaistu numero, vaikka se järjestyksessään oli 
kokonaisuutta ajatellen No 9. 

Uudet numerot "Beiträge zur Gehölzkunde" 
1991 , 1993, 1995 ja äskettäin ilmestynyt 1997, 
julkaisee Gartenbild, Heinz Hansmann nimi
nen kustantaja, jonka osoite on Postfach 1170, 
D-3172 1 Rinteln, BRD. 

Nämä julkaisut ovat mitä monipuolisimpia 
ja sisältävät korkealaatuista tietoa. Suosittelen 
niitä kaikkien dendrologien luettavaksi. 

Vuoden 1991 kiljan teemaksi on mm. valittu 
lehmukset ja siinä käsitellään esim. Leipzigin 
lehmuksia, lehmusjalostuksen ongelmia, leh
musten terveydenhuoltoa ja lehmushybridejä. 
Sisältö ei kuitenkaan rajoitu tähän, vaan kiija -
sa käsitellään myös ulkolai sten puulajien roo
lia kaupungeissa, puulajien valintaa Saksin im
missioseuduilla, turkinpähkinää, kuvauksia ar
boretumeista, selostuksia merkittävistä rhodo
dendronistutuksista itäisissä liittovaltion osis
sa ja paljon muuta. Yhteensä teoksessa on 116 
sivua ja paljon kuvia. 

Vuosikirja 1993 on tavallaan juhlakirja sillä 
se muistuttaa itäisen Saksan dendrologien 40-
vuotisesta toiminnasta ja on samalla julkaisun 
10-vuotisnumero. Tässä numeros a käsitellään 
mm. jalavia, sikäläistä Vuoden puuta 1993, 
Sorbus domesticaa, ulkolaisten puulajien istu
tuksia, vanhoja hedelmäpuita, ruusuja sekä 
edellä jo mainitun Kulturbundin dendrologien 
historiaa 1953- 1990. Tässä selviää myös, että 
Potsdamissa pidettiin 40 vuoden ajan säännöl
lisiä Dendrologisia Talvi päiviä. Yhteensä kirja 
käsittää 152 sivua runsaasti kuvitettuina. 

Vuoden 1995 kirjan alussa toteaa julkaisun 
päätoimittaja Prof. Dr.sc. Klaus-Dietrich Gan
dert että pelko julkaisun lopettamisesta, joka 
hieman ennenaikaisesti lausuttii n v. 1993, 
osoittautui turhaksi ja että julkaisu edelleen il
meisesti täyttää tehtävänsä dendrolog isen tie
don välittäjänä. Myös tässä numerossa kiijoi
tukset ryhmittyvät teemojen ympäri lle: 4 1. 
Dendrologinen Talvipäivä Potsdamissa 1994 
käsitteli aihetta "Puita insinööribiologiaa var
ten". Neljä kirjoitusta käsittelee pajujen ja lep
pien käyttöä elävissä suojarakenteissa. Toinen 
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teema koskee kotimaisia puulajeja; mukana on 
luettelo kaiki ta lajei ta ja alalajei ta ja niiden 
suojelutarpee ta liittovaltion eri osa-aluei lla. 
Kirja a on myö kaksi kulrtuurihi toriallisesti 
ja ka vitieteellisesti maijakuu ta käsittelevää 
artikkelia (Vuoden puu 1994 oli Taxus bacca
ta) . Puupottertien saijassa on vuorossa valko
pyökki. Tämän lisäksi käs itellään julkaisussa 
kokemuksia ja havaintoja harvinaisemrnista 
ulkolaisista puista liittovaltion uusi a oloissa, 
annetaan tietoa vanhoista puistoistutuksista 
sekä selostetaan tuholaisten ja ka vitautien tor
juntaa. Kaiken kaikkiaan jäl leen varsin moni
puolinen 192 sivua käsittävä tietolähde. 

Viimeinen käsissä oleva v. 1997 numero yl
läpitää edel täjiensä korkeata ta oa. Teemapäi
vien referaatit jatkuvat, tällä kertaa mm. mie
lenkiintoinen hyönteisten ja ul kolaisten puula
jien ekologi en vuorovaikutuk en tarka telu 
kokeiden aJo a: tutkimukset oikaisevat ai
kaisempia irhetulkintoja vahingollis ista vai
kutteista. Toi ena teemana - jälleen seuraus 
Potsdarnin TaJ ipäi iltä - ovat vanhat hedel
mäpuut Kuten aikai emminkin, julkaisussa on 
run aastiki n muita kiijoituksia: Brandenburgin 
viininviljelyk i tä kokemuk i ta harmaan 
douglaskuusen iljelystä Saksi a, lajikuvauk
sia saarne ta, Davidiasta, uu i ta koristepen
saista, matkakertomuk ia ja paljon muuta. Jäl
leen mukana on run aa ti kuvia, karttoja ja ar
vokkaita kirjaUisuusviittauksia. 

Joka haluaa perehtyä Sak an itäisten o aval
tioiden dendrologiaan -ja iihen meillä jo il
mastollisista yistä mielestäni on täy in ai hetta 
- saa edellä ku atuista vuo ikirjoista hyvän kä
sityk en. Para ta on tilata koko sarja. Hinta
kaan ei ole ylivoimainen: v. 1991 maksaa 
DMK 13,90, . 1993 DMK 21, v. 1995 DMK 
21,60ja . 1997 DMK21 ,60. Li äk i tuleepo
titus1:uluina DMK 5 per julkai u, jo tilataan 
kustantajalta uoraan. On ehkä mahdolli ta 
säästää po titu kului a jo tilaa u eampia 
vuo ikenoja amalla kertaa. 

On mahdollista, että myö vanhempia vuo i
kenoja ( l985ja 1989)onvielä aatavi a itä 
kannattaa ku taotajalta tiedu tella. 

Tulkoon ielä mainituksi, että "Beiträge zur 
Gehölzi...'Unde' tulee DendrologijUl Seuran kir
jastoon aihdo a. - Max. Hagman 
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Dendrologista kirjallisuutta 1997 

Pentti Alanko ja Anu Väinölä 

Alanko, P. & Väinö lä, A. 1998: Dendrologista kirjalli uutta 1997 (Dendrologicallite
rature published in Finland 1997). - Sorbifolia 29(3): 115-125. !SS 0359-3568 

Thi s li s t summarizes the dendrological literature published in Finland or by Finni sh 
authors abroad during 1997. The list has been published since 1977. Tt a lso mentions 
artic les covering some related subjects such as nursery management, landscape archi
tecture etc. 

Penlli Alanko, Korsutie 34, 00370 Helsinki ja Anu Väinölä, Kasvibiologian laitos, 
kasvinjalosTusTieTeen osasTo, PL 27, 000/4 Helsingin yliopisTo. 

Aaltonen, T. & Corander, .: Luonnonvaraiset hyö
Ty- ja myrkkyknsviT. 3 19 s. Ab Eräperinne Oy. 

Aarniva, V.: yt on kreivin aika pela raa puisTOT; 
PuisTo elää ja muuttuu käyttäjiensä mukana; 
Harva puisTO on hyvässä kunno a; Huoli työ
väestä synnytti puisTOT- mutta ketkä niitä inen 
käyttivätkään? Hei ingin Sanomat 27.4. 1997: 
Dl -3. 

Ahonen, R. : Tymiä pa tellipussissa. Emäntälehti 
95(9):32-33. 

Airola, H.: KuusivanhusTen biologinen ikä täyttyi. 
Helsingin Sanomat 25.3 .1997:A 17. 

Alanen, A. , Leivo, A. , Lindgren, L. & Piri , E. 1995: 
LehTOjen hoito-opas. Metsähallituk en luonnon
uojelujulk. , sarja B:26: 1-128. 

Alanko, P.: PuuT ja pensaaT. 4. p. 232 s. Tammi, Hel
inki. 

- PihaympärisTö ja sen kasvit (The yard environ
ment and its plant ). Teoksessa: Luostarinen, M. 
& Yli-Viikari, A. (toim.): Maa eudun kulttuuri
maisemat (Rural landscpapes in Finland). Suo
men ympäristö 87: 105- 109. 

- " Kuusen raka" eli aitopihta (Ab ies procera, A. 
nobilis) on havupuiden aatelia. Maatiainen jä
sentiedote 111996:28- 29. 

- Vuoden puu 1998 Pähkinäpensas. Puutarhaka
lenteri " 1998" 57 :82-83. 

- Ke tävät ruusur Pohjola a. Puutarha ja kauppa 
1( 16): 19 . 

- Vähemmän tunnettuja musujajulkiseen viherra
kentami een. Puutarha ja kauppa 1 ( 16):22-23. 

- Viheralueiden kasvit: Sulknharmaa/eppä (Ainu 
incana f. laciniata). Puutarha ja kauppa 1 (2 1 ):2 1. 
Kirja-arvo lelu: Peru teellinen teo kärhöisTä il
me rynyt. Puutarha ja kauppa 1 (5 1-52): 12. 

- Viheralueiden kasvit : KonrorTamänry (Pinus 
comorta). Puutarha ja kauppa 1 (5 1-52): 13. 

- Dendrologista kirjallisuutTa 1996 (Summary: 
Dendrological literarure published in Finland 
1996). Sorbifolia 28(2):82-94. 

- HaTanpään erikoisuuksia. Sorbifolia 28(3): 11 7-
118. 

- Kärhöjen (Clematis) suku. (Summary: The 
genu Clemati ). Sorbifolia 28(4): 147- 149. 

- Kärhöjen viljelyhistoriaa Suomessa (Summary: 
A hon survey of Clematis in Finland). Sorbifo
lia 28(4): 150-153. 

- Kirja! Ii uutta: John on, M. 1997: Släktet Klema
Tis. Sorbifolia 28(4):170-171. 

- Suome a julkaistu klemaTiskirjallisuus (Sum
mary: The Clematis literature published in Fin
land). Sorbifolia 28(4): 172-174. 

- Duger dmjläder om människoföda? Trädgårds
nytt 51(4):5. 

- Uutuudet: Odotettavissa ruusukesä! ; Tutut puur 
palaavat; pensaaT puhkeavat kukkaan ; vaihtelua 
köynnöksin. Viherpiha 111997:24-26. 

- Puu opii pieneenkin pihaan. Viherpiha 511997: 
4-11. 

Alanko, P., Joy, P., Kahila , P. & Tegel , S.: Suoma
lainen ruusukirja. 2. täydennetry p. 280 s. Tam
mi, Hei inki. 

Alanko, P. & Pehomaa, S.: K/emaTikseT haluavat kii
vetä ja ryömiä. iherpiha 3/1997:4-12. 

Alanko, P. & Räty, E.: Rugosa ja äkäruusu outoja 
kukan nimeksi. Helsingin Sanomat 19.2.1997: 
AI7. 

Alanko, P. & Saario, M.: Pihan ja puutarhan marjaT. 
1.-2. p. 160 . Tammi , Helsinki . 

Allinbjerg, L. & Langer, E.: RwtSujen sukupuu. Ro-
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somas stamträd. Suomen Ruusulehti - Finska 
Rosenbladet 9(2): 18-20. 

Andersson, D.: Rosenfotografering (Ruusujen valo
kuvaamisesta). Suomen Ruusulehti, Finska Ro
senbladet 9(1): 32-37. 

Anon.: Kuusi ei kasva Itä-Helsingin puistossa! 
Alueuutiset 3.12.1997:6. 

- Villa Rulludd. Espoon kaupunginmuseon tutk . 
3:1-105. 

- Låt träden i våra parker åldras! Hufvudstadsbla
det 22.3.1997. 

- Kukkiva pensas pukee pihan. Kotiliesi 7/1997: 
24-25. 

- Tammen ympäriltä ei puutu elämää. Metsälehti 
65(7):6. 

- Haapaviljelys on sijoitus tulevaisuuteen. 8 s. 
Metsäliitto, Helsinki 

- Haavan kasvatu noussut uuteen arvoon. Metsä
liiton viesti 2/ 1997:26-27. 

- Uusia pientairoistoja esillä. Puutarha ja kauppa 
1(36B):22. 

- Odling av asp marknadsförd effektivt . Skogs
bruket 67(6-7): 12-15. 

- (gm): Svarta vinbär kan skydda mot viltskador. 
Skogsbruket 67(11):25. 

- (gm): Julen står för dörren , hur skall granen se 
ut? Skogsbruket 67(12):22-23, 26. 

- 1996: Tieympäristön kasvillisuus. 42 s. Tielai
tos, Helsinki (Selostus: Puutarha ja kauppa 
1(17): 19). 

Antonius, K., Werlemark, G. & Nybom, H.: D A 
fingerprinting demonstrates extremely low lev
els of genetic variation among blackberry culti
vars grown in Finland. Agricultural and Food 
Science in Finland 6(3):241-245. 

Aphalo, P. & Lehto, T.: Effects of light quality on 
growth and N accumulation in birch seedlings. 
Tree Physiology 17(2): 125-132. 

Arboretum Mustila: Arboretum Mustila opaskiija. 
32 s. Mustilan Kotikunnassäätiö - Arboretum 
Mustila Stiftelsen, Elimäki 

Blom-Salola, M.: Köynnöksistä jaloimmat (Kär
höt). Kotivinkki 4/1997:34-37. 

- Pihapuusta pitkäikäinen ystävä. Kotivinkki 
10/1997:38-41. 

Bäckström, J.: Trädstöd. Trädgård nyt! 51 (2):6-7. 
- Kronreduktion. Trädgårdsnytt 51 (4): 10-12. 
- Moderni puunhoito. Viherympäris tö 1/1997:39-

40. 
- Puun puolustusmekanismit. Viherympäristö 

211997:22-23. 
-- 1 tutus1eikkaus. Viherympäri tö 3/1997:38-39. 
- Haavanhoitoaineet Viherympäristö 4/1997:30-

31. 
- Puudiagnostiikka. Viherympäristö 5/1997:38-

40. 
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Puiden hoitosuunnitelma on järkevä investointi. 
Viherympäristö 6/1997:20-21. 

Dalman, P., Hietaranla, T., Hiir almi, H. & Linna, 
M.-M.: Uu ia vadelmalajikkeita. Teoksessa: 
Karhu, S. (toim.): Vuo ikiija 1995-1996 Maata
louden tutkimuskeskus, puutarhatuotannon tut
kimuslaitos. ss. 15-16. 

Dalman, P. , Hiir almi, H. , Hietaranta, T. & Linna, 
M.-M.: Jenkka and Jatsi , two new red raspberry 
cultivars. (Selostus: Uudet suomalaiset vadelma
lajikkeet Jenkka ja jatsi). Agricultural and Food 
Science in Finland 6(1): 19-24. 

Davit, T.: Sademetsän parantavat yrtit. 144 s. Tam
mi, Helsinki. 

Drude, U.: Finland med i intemational jury för ro
sennyheter (Tiivi telmä: Suomi mukana kan
ainvälises ä ruusuarvostelussa). Suomen Ruu

sulehti, Finska Ro enbladet 9( 1): 21-23. 
Eskola, T.: Teräslintu ja lumpeenkukka (Aulanko). 

126 s. Kust. Oy Mu ta Taide. 
- Water lilies and wing of tee! (A ulanko). 119 s. 

Kust. Oy Musta Taide. 
- Kuva-Aulanko, Aulanko revisited. 115 s. Kust. 

Oy Musta Taide. 
Forsblom, J.: Kotipihan marjakasvit. Kotipuutarha 

57(5):40-44. 
- Pohjolas a etsitään kestäviä kaunottaria. Koti

puutarha 57(7-8):74-75. 
- Peittele hellästi talviunille (talvisuojaus). Koti

puutarha 57( 1 0):48-51. 
- Luonnonoikkuja ja vanhoja kantoja Karjala ta. 

Kotipuutarha 57(10):54-55. 
Fri, B.: Unohtumattomat kärhöt. Kotipuutarha 

57(4): 13. 
- Esmiska k/ematissoner (Summary: Clematis 

cultivars from Estonia). Sorbifolia 28(4): 158-
161. 

Galambo i, B. & Piekkari, S.: Ymialan kirjallisuus 
Suomessa, luettelo (Herb literature in Finland). 
Maatalouden tutk. kesk. julk., arja A 29: 1-76. 

Gripenberg-SIOlte, .: Mång idig aronia! Hufvud
tad bladet 3.9.1997:21. 

Gruber, A.-M.: Tutustumme toimistoihin: Laatutai
mi on taitavan kehity työn tulos. Siirtolapuutar
ha 62(1-2):4-5. 

- Miten valit en omenapuun. Siiriolapuutarha 
62(3):9-11. 

Grönlund, S.: Tammi vaihtoehtona met itykseen. 
Puutekniikka 11 (1): 13. 

- Haa vanjalostuksen tulokset ja' uudet kokemuk
et käyttöön. Puutekniikka II (1 ): 16. 

Grönqvi t, T. 1996.: Ruususeura Suomeen. 67 s. 
Lounai -Suomen Syöpäyhdi ty ry. Moni te. 

Grönqvi t, T.: Tähkäpui ton rosarium. 115 s. Lou
nai -Suomen Syöpäyhdi ty ry. 

Haahtela, T. & Sorsa, P.: Allergiakasvit. 366 . Kir-
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jayhtymä, Helsinki. 
Haapanen, M., Karvinen , K. , KosiO, R., PajamäiO, J. 

& Siro, M.: Metsänjalostuskokeista vuoteen 
1996 menne sä tehdyt julkaisut. Metsänrutk. 
lait. tiedonantoja 626: 1-41 . 

Haaranen, T.: Ympäristönparanramishankkeet -
asukkaiden ja asianruotijoiden yhteistyötä. Puu
tarha ja kauppa 1 (23):22. 

Hackman, N.: Metsän makua katajanmarjoista. 
Emäntälehti 95( II ):25-26. 

Hagman, M.: Kokemuksia hybridihaavasta (Sum
mary: Experience with hybrid aspen). Sorbifolia 
28(2):51-59. 

- Kirjalli uutta: Monipuolinen rammikirja: (Kle
pac, D. (ed.) 1996: Hrast Luznjak (Quercus robur 
L.) u Hrvatskoj . Pedunculate Oak (Quercus ro
bur L.) in Croatia). Sorbifolia 28(3):141-142. 

Hakkarainen, K.: Helsingin nimikkopuu rauhoitettu 
Pihlajistossa (vaahtera). Helsingin Sanomat 
17. 12. 1997:84. 

HakiOla, P. : Book review: Koch, P. ( 1996): 'Lodge
pole Pine in orth America '. (voi. 1, II & Ill . 
Forest Products Society. Madison, Wi consin. 
1096 p.). Silva Fennica 32(2):233-234. 

Halenius, P. : Pihlaja on linnun leipäpuu. Emäntä
lehti 95(9): 17 . 

Hannelins, S.: Haapa nousemassa muotipuulajik i? 
Leipä leveämmäksi 45(5):30-31. 

Harlahti , .: Leikkaa kauniiksi ja terveeksi 3: Sakset 
ja sahat heilumaan. Kotipuutarha 57(4):44-45. 

- Toimistojen suurasiakasta on palveltu hyvin. 
Puutarha ja kauppa 1 (1 ): 14. 

- Jalavatawi yhä uhka Ruotsi ssa ja Tanskas a. 
Puutarha ja kauppa 1 (5):28. 

- Harvinaisemmista ruusuista niukkuutta . Puutar
ha ja kauppa 1 ( 16):24. 

- Herttoniemen kartanon puisto kunnostetaan. 
Puutarha ja kauppa 1 (2 1 ):20. 

- Puistoseminaari tarjoili mystiikkaa, estetiikkaa 
ja hi toriaa. Puutarha ja kauppa 1(47): 18- 19. 

- Viheralueiden hoito on mietittävä uusiksi. Puu
tarha ja kauppa 1 ( 48):4-5. 

- Suomeen kaavaillaan kansalli ia kaupunkipuis
toja . Puutarha ja kauppa 1(48):7. 

- Sotiiden - kuninkaan yksityinen kesäpalatsi . 
Puutarha ja kauppa 1 (5 1- 52): 17- 19. 

Heikinheimo, M. & Lappalainen, H. : Depedence of 
Lhe flower bud burst of some plant taxa in Fin
land on effective temperature sum: implication 
for climate warming. Ann. Bot. Fennici 34(4): 
229-243. 

Heikkilä, M.: Kori stekasvirutkimusta Pohjois-Suo
messakin. Puutarha ja kauppa 1 (11):8. 

- Forskning ger hi llbara och vackra prydnad bu -
kar (KESKAS). Trädg!rdsnytt 51 (6):8-9. 

Heinonen, T. & A ikainen, S.: yt kukiOvat kirjaan-
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gervot ja vanhat ruusw; Kotipihan uudet marjat. 
Avotakka 30(5):32-34. 

Heinonen-Rivasto, R.-T.: Druidien puuhoroskaop
pi. 53 s. Atena Kustannus Oy, Jyväskylä. (Selos
rus: Ahonen, T.-M.: Puuhoroskoopista pontta 
kevyeen smaiJ-talk-jutusteluun. Metsälehti 
65(15):24.) 

Heiskanen, K.: Havupensaat kohentavat puutarhaa. 
Kotipuutarha 57(5):20-22. 

Helfer, M. : Puut sii steiksi tieteellisesti. Helsingin 
Sanomat 10.5. 1997. 02. 

Hentinen, H.: 1 06-vuotias Kaivopuisro kunnostetaan 
uuteen kukoistukseen. Viherympäristö 4/1997: 
14-17. 

- Tsarskoje Selo, Pietari Suuren lahja puolisol
leen. Viherympäristö 6/1997:22-24. 

Henttonen, H.: Sorkkama är på kommande. Skogs
bruket 67(4):4-5. 

Henttonen, H., Kaikusalo, A. & Nieminen, J.: Myy
rät tulevat eteläiseen Suomeen. Metsälehti 
65(6): II . 

Hietaranta, J. & Vuorela, N.: Jalopuulehtojen luon
nonsuojeluarvot (Summary: Conservation val
ues of broad-leaved forests). Sorbifolia 28(3): 
135-140: 

Hietaranta, T., Laurinen, E. & Pessala, R.: Pohjois
maiden geenipaniOn kokoelmat (omena). Teok
ses a: Karhu , S. (toim.): Vuosikirja 1995-1996 
Maatalouden rutkimuskeskus, puutarharuotan
non rutkimu laitos. ss. 18-19. 

Hiitonen, 1. & Kunto, A. (toim.): Otavan värikasvio. 
21. p. 270 s. Otava, HelsiniO. 

Hilrunen, H. & Hilrunen, M.: Rhodakerhon kesäret
ki . Rhododendronlehti 411997:5-7. 

Hotinen, 0 .: Joulukuusen ja koristehavujen tuotan
nossa ison rahan apaja. Puumies 42(10):34-35. 

Huppunen, R. : Muistometsikkö Vihilahdenpuistos
sa. Sorbifolia 28(3):115- 116. 

Hurme, P., Repo, T., Savolainen, 0 . & Pääkkönen, 
T. : Climatic adaptation of bud set and frost har
diness in Scots pine (Pinus sylvestris). Canadian 
Joumal ofFore t Re earch 27(5):716-723. 

Häggman, H.: Geeninsiirrot metsäpuihin. (Abstract: 
gene tran fers in fore t trees). Maatalouden rutki
muskeskuksen julkai uja. Sarja A 18: 165- 174. 

- Tähtäimes ä molekyylijalostus. Metsänrutkimus 
211997: 11 -12. 

Häggman, H., Aronen, T. & ikkanen, T.: Gene 
transfer by particle bombardment to Norway 
spruce and Scots pine pollen. Canadian Joumal 
ofFore t Re earch 27(6):928-935. 

Häkli , L.: Kainuun vaaroilla ja avikoilla. Kotipuu
tarha 57(3):50-54. 

- Pensasruusujen lurnoi a. Kotipuutarha 57(6): 
34-37. 

Hämeri, 1. & Pohjakallio, K.: Mi tä tulivat Laakso-
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lahden Lehtikuuset? (Max. Hagmanin haa tatte
lu). Laaksolahti tiedote 4/1997 :22-24. 

Häyrynen, M.: Historiallisten puistojen ja puutarho
jen suojelusta puuttuu as iantuntemusta. Puutarha 
ja kauppa 1 ( 13):4-5 . 

- Puutarhataiteen seura on perustettu vaalimaan 
historiallisia puistoja. Viherympäristö 4/1997: 
4 1. 

Iivonen, J.: Pynnösen emäntä istuttaa nopeakasvuis
Ia hybridihaapaa. Helsingin Sanomat 1.6. 1997: 
C3. 

Iivonen, S., Ryyppö, A. & Vapaavuori, E.: Re-
ponses of Scots pine seedlings to low root zone 

temperature and nutrient avai labili ty in spring. 
Molecular and Physiological Aspects of Cold 
and Chilling Tolerance of Northero Crops. Pro
ceedings ofthe Finnish-Japanese Work hop 17.-
20.3. 1997. Jokioinen. ss . 98-101 . 

Immonen, S. (toim.): Solusta tuottavaan kasviin. 
Hyötykasvien solukkoviljelyseminaari. Maata
louden tutkimuskeskuksen julka.isuja. Sarja A 
18. Maatalouden tutkimuskeskus. 174 s. 

Isomäki, R.: Puukirja. 220 s. Ympäristö j a Kehitys. 
(Selo tus: Järventaus, K.: Maai lma puutarhana. 
Helsingin anomat 12.2. 1998). 

Johansson, J. (toim.): Joulupuut ja Leikkohavur. Vil
jely- ja ka vatu opas. 88 s. Joulupuuseura ry, 
Loppi. (Selostu : Harlahti, .: Perustieropaketti 
joulupui ta ja leikkohavuista. Puutarha & kaup
pa 1(46):9.; Mannila, J .: Joulupuu on oikeasti 
rakennettu . Helsingin Sanomat 20.12.1997: 0 2.; 
Saarenmaa, L.: Joulupuiden kasvattaminen vaa
tii tai toa . Metsälehti 65(2 1 ): II. ; Sippola, J.: Jou
Lupuista iloa ja sivutuloa. Metsänhoi taja 47(6): 
4 1; Vasander, H.: Uusia puuoppaita . Suo 48(4): 
139- 140.) 

Johnson, G.: Magnus Johnson - förädlare av klema
tis (Summary: Magnus Johsson - Clematis
breeder). Sorbifolia 28(4): 154-147. 

Jokela, A., Sarjala, T., Kaunisto, S. & Huttunen, S.: 
Effects of foliar potassium concentration on 
morphology, ultrastructure and polyamine con
centrations of Scots pine needles. Tree Phy io
logy 17( 11 ):677--685. 

Joutsenlahti-Lankinen, A.: Havukasvien vihreä uo
ja. Kotipuutarha 57( 1): 12- 17. 

- Säleikköpuu on pihan kaunotar. Kotipuutarha 
57(3):66--67. 

- Ka vihuoneessa viihtyy viiniköynnös. Kotipuu
tarha 57(3):68-69. 
Suo ikkilajikkeet kestävät varmasti (omena) . 
Kotipuutarha 57(4):2 1. 
Karimaalla kerätään leikkohavuja. Kotipuutarha 
57( 10):7. 

Joy, P. & Tiger tedt, P.: Mitä kuuluu nwsunjaloswk
se/le tänään? Puutarha ja kauppa 1 ( 16):20--21. 
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Juhanoja, S.: Ruusukyselyn 1996 tulok ia. Suomen 
Ruusulehti- Fin ka Rosenbladet 9(3):26--39. 

- Ro enurvärderingen 1996. Suomen Ruusulehti
Fin ka Ro enbladet 9(3):39-42. 

Juhanoja, S. & Heikkilä, M. : Ke täv ien koristepen
saiden tutkimu jatkuu ja tuo tuloksia. Teokses
a: Karhu , S. (toim.): Vuo ikirja 1995-1996 

Maatalouden tutkimu keskus , puutarhatuotan
non tutkimu !aito . s . 45-46. 

Jung, A. Arboretum Mttstila . Hemträdgården 
1/1997:8-10. 

Junttila, U.: Kiljaviakanervia meillekin. Puutarha ja 
kauppa 1 (36):7. 

Juntunen, M.L., Rikala, R. & Tervo,L.: Ennakko
tuloksia metsäpuiden taimiwotantoky ely tä. 
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Oulun kaupunkialueen koristepuut ja 
-pensaat Xill. Kuusamat ja poppelit 

Henry Väre 

Väre, H. 1998: Oulun kaupunkialueen koristepuut ja -pensaat XIII. Kuusamat ja pop
pelit (Cultivated trees and shrubs of the Oulu City Area. XIII. Honeysuckles (Lonice
ra) and Poplars (Populus).)- Sorbifolia 29(3): 126-142. ISS 0359-3568 

This article continues a series in which trees and shrubs cultivated in the centre of 
Oulu (65° , Ostrobothnia ouluensis) are introduced. Fly Honeysuckle (Lonicera xy
losteum) and Blue Honeysuckle (L. caerulea) have been culti vated since the late 
1800's, and especially Blue Honeysuckle is common in Oulu along the roadsides. Ta
tarian Honeysuckle (L. tatarica) has been cultivated since the 1870's as well , but has 
become rarer, probably due to the subsequent introduction of L. x norha and L. x bella. 
L. nigra, L. chrysantha and Four-lined Honeysuckle (L involucrata) are very rare; L. 
nigra was planted after the1 890's and others since the 1960' or early 1970's. L a/pi
gena was already cultivated in the beginning of this century, but it i still very rare. 
The climbing honeysuckles, Perfoliate Honeysuckle (L. caprifolium) and Woodbine 
(L. periclymenum), have been in cultivation in private gardens since the 1890's, but 
are very rare. 

ln total 14 taxa of poplars (Populus) ha e been cultivated in Oulu, of which 11 can 
be found today. Themost common poplar are Bal am Poplar (P. balsamifera 'Elo
ngata'), P. ' Rasumowskiana' and Laurel Poplar (P. laurifolia), planted since the 
1870's, 1920's and 1880's, re pectively. P. rremu/a "Erecta' i fairly common, and 
was planted fromthe1950's onwards. P. 'Woob tii ' is ery rare in Oulu , although it 
was planted a early as the 1900' . Other hardy but rare taxa are Hybrid A pen (P. x 
wettsteinii), Balsam Poplar (P. balsamifera 'Gileaden i ' and P. ba/samifera ' Horte
nsis'), P. x berolinensis and P. ' Petrow kiana'; the e ha e been planted ince the 
1960's, 1900's, 1970' s, 1940' and 1950's, respecti ely. ln addition White Poplar (P. 
alba' ivea '), Westem Balsam Poplar (P. balsamifera ub p. trichocarpa) and P. ba/
samifera 'Tristis' were occasionally planted around the turn of the century. Poplars 
are very important trees in Oulu due to their fast growth rate, and everal thou and of 
trees have been planted. 

Henry Väre, Tiilitie 2 B 15, 90650 Oulu. 

Artikkeli on jatkoa Sorbifoliassa v. 1990 
alkaneelle kirjoitussarjalle Oulun koriste
pui ta ja -pensaista (Väre 1990). Oulu a 
kasvatetaan useita kuusarnalajeja, -ristey
miä ja -laji.kkeita. Rusokuusarna (Lonice
ra tatarica) on risteytynyt viljely sä niin, 
ettei kaikkia pensaita voi varmuudella ni
metäja olisikin parempi kutsua tämän ryh
män kahta yleistä risteyrnää L. Bella- ja L. 
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Sini-, musta- (L. nigra), ruso-, lehto- ja 
alppikuusamaa (L. alpigena) kasvatettiin 
Kaupunginojan varren plaanoilla eli lai
dunniityillä jo viime vuosisadan lopulla 
(Leiviskä 1894). Alueelta on myös kerätty 
kuusamanäytteitä. Myös tuoksuköynnös
kuusama (L. caprifolium) ja ruotsinköyn
nöskuusama (L. periclymenum) ovat kas
vaneet Oulussa 1800-luvun lopulla, per
hokuusama 1940-luvulla, sirokuusama 
mahdollisesti 1950-luvulla, kehtokuusa
ma (L. involucrata) ja keltakuusama (L. 
chrysantha) 1960-luvulla tai aivan 1970-
luvun alussa. Kuusamista käytettiin Ou
lussa varhemmin nimeä kuusamo (Ano
nyymi 1900). Pensaskuusamat ovat hyvin 
kestäviä Oulussa, vaikka taivien 1984-85 
ja 1986-87 kovien pakkasten aikana ok
sankärkiä paleltui. Kukkiminen oli kuiten
kin lähes poikkeuksetta runsasta seuraavi
na kesinä. Köynnöskuusamat ovat sitävas
toin arkoja. 

Poppelit ovat Oulussa hyvin suosittuja 
koristepuita nopeakasvuisuutensa vuoksi. 
Niillä on etenkin korvattu kaupungin vi
heralueidenjo yli 100-vuotiaita koivuistu
tuksia ja poppeleita on myös istutettu uu
siin puistoihin. Niilo Karhun ja Tauno UI
visen ansiosta Oulun poppelit on perus
teellisesti selvitetty (Karhu 1980, Ulvinen 
1982). Poppeleita löytyi 1970-luvun lopun 
ja 1980-luvun alun laskennoissa 5 687 
puuta, ja laskennan jälkeen palsamipoppe
leita (Populus balsamifera 'Elongata') eh
ditti in istuttaa lisää jo noin tuhat kappalet
ta (Ulvinen 1982). ykyi in pal amipop
peli onkin run ain ja ruhtinaanpoppeli (P. 
' Rasumow kiana') toiseksi tavallisin. 
Ruhtinaanpoppeleita on kaadettu viime 
vuosina illä en runsas siementuotanto 
närkä tyttää etenkin keskustan asukkaita 
päätellen yleisöo a tojen kirjoituksista. 
Kaupungin iherpalvelut on va tanut kau
punkilaisten huutoon ilmoittamalla että 
2 000 poppelia kaadetaan (Kaleva 22.12. 
1996). Seuraa ak i yleisimmät ovat pyl
väshaapa (P. tremula ' Erecta' ) ja laakeri 
poppeli (P. laurifolia) , muita on löytynyt 
vain alle 20 puuta kutakin. Viime vuo i a-
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dan lopulla Oulussa kasvoivat laakeripop
pelija palsamipoppeli. Myös hopeapoppe
lia (P. alba) kokeiltiin jo tuolloin. Tämän 
vuosisadan alussa istutettiin riippapoppe1i 
(P. ' Woobstii '), ontarionpoppeli (P. bal
samifera ' Gileadensis ') ja jättipoppeli (P. 
trichocarpa) ja 1920-luvulla myös ruhti
naanpoppeli . Muut poppelitaksonit on is
tutettu 1950-luvulla tai myöhemmin. 

Kaikkiaan Oulussa on nykyisin 11 eri 
poppelitaksonia, joista kuusi kasvaa kes
kustan puistoissa ja muita vain yksityis
alueilla. Joukossa on kolme maamme 
paksuinta laakeripoppelia, ja riippapoppe
li on neljänneksi paksuin (Karhu 1995). 
Muut kuin hopeapoppeli ja jättiläispoppeli 
menestyvät Oulussa hyvin . Vaikka ruhti
naanpoppeli onkin kiusallinen runsaan 
siementuotannon vuoksi, toivoisi poppe
leiden olevan tulevaisuudessakin näkyvä 
osa Oulua. 

Lonicera, kuusamat 

Lonicera caerulea, sinikuusama 

Sinikuusamaa on kasvatettu Oulussa aina
kin 1890-luvu lta alkaen (Leiviskä 1894, 
Elfving 1897 Parvela 1930) ja ensimmäi
set oululai et näytteet on kerätty puistoista 
ja puutarhoista vuosina 1895 (Lauren, 
TURA), 1897 (0. Tolvanen, OULU), 
1900 (Huumonen, OULU; !sola, OULU), 
1902 (Koura , OULU), 1903 (Huumonen, 
OULU), 1904 (Itkonen, H) ja 1907 (Huu
monen, OULU). äytteiden runsaus vii
tannee siihen että inikuusama oli verra
ten ta ailineo jo vuo isadan alussa, tai 
pen aat kas oivat sopivalla paikalla. Ou
lun ke ku tan ulkopuolelta Vasankankaan 
Puki ta asessori Westerlundin puutarhan 
ulkopuolelta on kerätty näyte villiinty
nee tä inikuu amasta vuonna 1911 (Huu
monen, OULU) ja on todennäköistä että 
Pukin inikuu amat on i tutettu 1880-lu-

ulla (Väre 1986). 
Sinikuu ama on kaupunginpuistoissa 

kuitenkin melko harvinainen, ja kasvaa 
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vain Ainolanpuistossa, Kiikkusaarella, 
Vanhalla Heinätorilla ja Hollihaassa, mut
ta muilla viheralueilla sinikuusama on ta
vallisempi. Raksilan markettien etupuo
lella Kajaanintien varrella on pitkä sini
kuusama-aita, samoin Tervaporvarintien 
eteläreunustalla. Jälkimrnäisellä kasvaa 
kaksi 15 metrin pituista aitaa aitaorapihla
jan (Crataegus grayana) ja heisiangervon 
(Physocarpus opulifolius) kera. Pensasai
tojen takana Tervaporvarintiellä kasvaa 
kaksi Oulussa melko vähär, istutettua 
mongolianvaahteraa (Acer tataricum 
subsp. ginnala) . Myös Tuiran kirkon ete
läsivustalla on sinikuusama-aita. Sinikuu
sarnia kasvaa lisäksi mm. Intiön hautaus
maalla ja Kontinkankaan sairaalan piha-a
lueella. Alakestiiän arboretumissa Limin
gassa kasvaa myös sinikuusama (Arvola 
1987). 

Sinikuusaman lehdillä kasvava sinikuu
samanhärmä (Microsphaera magnusii) on 
Oulussa hyvin yleinen. Etenkin kesällä 
1993 härmä näytti vaivaavan enemmän 
vanhoja kuin nuoria pensaita. Sinikuusa
ma on kuitenkin täysin kestävä epäedulli
sillakin paikoilla (Toivonen 196lc, Marti
kainen 1985b). 

Martti Ohenoja kasvattaa kotipuutar
hassaan Kiimingissä kolmea sinikuusa
man kantaa muunnoksesta var. edulis. 
Seuraavassa luettelossa hänen istutuksis
taan on mainittu suluissa siementen itä
misvuosi ja korkeus sekä kk-merkki, jos 
laji on kukkinut. Kanta 1, 1979, 0.9 m, kk; 
kanta 2, 1980, 1.6 m, kk; kanta 3, 1.7 m; 
kanta 4, 1980, 1.8 m, kk. Tästä makeasta 
muunnoksesta käytiin Pohjois-Suomessa 
pientä lehdistökeskustelua syksyllä 1992, 
kun makeamarjaisia sinikuusarnia ryhdyt
tiin tuomaan Suomeen Venäjältä. Tuolloin 
sotkettiin lajikäsitteet, mikä ei ole sinän ä 
ihmeellistä, sillä sinikuusama on hyvin 
muunteleva ja on kuvattu monella eri ni
mellä, makeamrujainen nimellä L. edulis. 
Sinikuusamien marjojen maulla ei kuiten
kaan ole taksonomista merkitystä ja ma
keamarjaisia sinikuusamia kasvaa iellä 
täällä Aasiassa (Skvortsov 1986). Myö 
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Pohjolan Sanomissa (14.8.1992) mainitut 
laji t tulkitaan nykyisin sinikuusamaan 
kuuluvaksi (Skvortsov 1986). Myyntiin 
tarkoitettu pensas on siis makeahkomar
jainen sinikuusama, johon Iuettavilie la
jikkeille on annettu nimi mrujasinikuusa
ma. Oulun puistojen sinikuusamat ovat ro
tua, joilla lehdet ovat kaljut ja mrujat kir
peähköt. 

Lonicera involucrata, kehtokuusama 

Kehtokuusama kasvaa vain Kiikkusaarel
la kahvilan ja kasvihuoneiden etupuolella 
kelta- , kauno-, sini- ja sirokuusaman kans
sa. Tämä Metsähovilta Espoosta hankittu 
taimi istuttettiin yliopiston kasvitieteelli
seen puutarhaan vuonna 1964, jossa se on 
menestynyt hyvin. Martti Ohenoja kasvat
taa kehtokuusamaa (1980, 1 m, kk) koti
puutarhassaan Kiimingissä missä syntyy 
myös kehtokuusaman siementaimia. 

Lonicera alpigena, alppikuusama 

Leiviskä (1894) ilmoitti alppikuusaman 
Oulusta mutta Parvela (1930) ei itä ha
vainnut. Oulun yliopiston kasvimuseossa 
(OULU) on kuitenkin oululai esta pui -
tosta kerätyt alppikuu amanäytteet vuo il
ta 1897 (0. Tolvanen OULU), 1900 
(Huumonen, OUL ), 1921 (Hautala, 
OULU), 1924 (Sihvoin OULU) ja 1926 
(Peura, OULU). Vuonna 1932 C. G. Ti
ger tedt lähetti Mu tilan arboretumi ta 
Ouluun alppikuu aman taimia, jotka i tu
tettiin Ainolanpui toon (Parvela 1932). 
Täältä ja Kiikku aarelta yliopi ton vanhan 
puutarhan alueelta on kerätty näytteet 
vuonna 1979 (Alanko, H). Ainolanpui tos
sa maakuntamu eon pohjoi päädyn puo
lella aabteroiden (Acer) ja aarnien (Fra
xinus) uojas a ka a a pen as (2.5 m 

uonna 1993) on yhä äilynyr. 
Oulun liopi ton kasvitieteellinen puu

tarha lahjoitti yk yllä 1992 Oulun kau
pungin iberpal eluille kolme alppikuu
amaa jotka i tutettiin Plaatan aaren län
io aan uonna 1995 ekä eit emän alp-
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pikuu aman lajiketta 'Nana', joiden istu
tuspaikat eivät ole tiedossani. 

Lonicera nigra, mustakuusama 

Mustakuusama kasvoi Oulussa jo 1890-
luvulla (Leiviskä 1894) ja menestyi hyvin 
(Anonyymi 1900), mutta seuraavat tiedot 
ovat vasta 1980-luvulta. Mustakuusamaa 
(9 pensasta, korkeus 1.5 m; Kuva 1) istu
tettiin noin vuonna 1986 Plaatansaareen 
Ainolanpuiston puoleiseiJe sivustal le, jos
sa se on menestynynyt hyvin neljän puna
vaahteran (Acer rubrum) vieressä. Paikal
le istutettiin vuonna 1992 lisää mustakuu
sarnia (4 kpl), jotka on kasvatettu sieme
nistä Oulun yliopiston kasvitieteellisessä 
puutarhassa. Siemenet ( 1980) ovat luon
nonvarai ista pensaista Sveit in Alpeilta. 
Plaatansaaren länsiosaan on myös istutet
tu yliopistolla kasvatettuja taimia (3 kpl 
vuonna 1995). Samalle alueeiJe istutettiin 
lisäksi alppikuusarnia ja sinikuusamia, 
ekä dahuruanorapihlajia (Crataegus da

hurica). Hupisaarilla Kiikku aaren poh
joispuoli elia aareiJa kasvaa yksi mu ta
kuu ama ( 1.5 m vuonna 1993),jonka alku
peräja ikä on tuntematon. Myös Alakesti
Iän arboretumissa Liminga a ka vaa 
mu takuu ama (Arvola 1987). 

Lonicera tatarica, rusokuusama 

Ru okuu amaa on kasvatettu Oulu a 
1870-lu ulta lähtien (Parvela 1930) ja 
ru okuu ama iihtyi ja kukki hyvin (Ano
nyymi 1900, Elf ing 1897). Vanhimmat 
ru okuu amanäytteet on kerätty vuo ina 
1897 0. Tolvanen, OULU) 1900 (Huu
monen OULU) 1901 (Mikkonen 
OULU), 1904 (Heikkinen OULU) ja 1907 
(Lahenius, OUL ). 

Vertailtuani oululai ia näytteitä (noin 
120 kpl) luonnosta kerättyihin ru okuu a
miin, tulin iihen tulok een, että iime 
vuo ikymmeninä Oulusta kerätyi tä näyt
tei tä ain muutama on mahdolli e ti 
ru okuu amaa. Aito ru okuusama aattaa 
ka vaa edelleen Oulussa, mutta mitenkään 
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varmoina en pidä määrityksiäni. Selkeim
min rusokuusaman kaltainen pensas kas
vaa Raksila a Syrjäkadun varren pihalla. 
Vanhemmista näytteistä on vaikea päätel
lä, ovatko niiden kukat keliastuneet luon
nostaan vai onko keliastuminen tapahtu
nut vuosien aikana herbaariossa. Niiden 
lehtien ja kukkien rakenne muistuttaa kui
tenkin enemmän luonnonvaraisia ruso
kuusamia kuin nykyisten istutusten. Kai
keti rusokuu ama oli aiemmin tavallinen 
Oulussa, mutta viime vuosikymmeninä ja 
ehkä jo vuosisadan alusta alkaen on istu
tettu enemmän perhokuusamaa ja sirokuu
samaa ja rusokuusamasta on tullut hyvin 
harvinainen . Sirokuu ama ja perhokuusa
ma yntyivät pontaanisti jo 1870-luvulla 
Pietarin tairnistois a, mi tä niitä levitettiin 
Eurooppaan (Green 1966). Oululaiset per
hokuusamat ja sirokuusamat ovat usein 
vain vai oin määritettävissä, ja on ilmeistä 
että ne ov.at myös takaisinristeytyneet tai
mitarhois a jo pitkään, ja on myös mah
dolli sta että o a pensaista on kolminkertai
sia risteymiä. Tilanne lienee maailman ar
boretumei a hyvin tavallinen (Green 
1966). Siksi on parasta puhua Lonicera 
Bella- ja L. otha-risteymäryhmistä. Per
ho- ja irokuu arnien teriön väritys muun
telee paljon ja molemmista on en perus
teella ku attu useita muotoja jo vuosisa
dan alu sa (Green 1966) jotka tässä e itel
lään lajikkeina. Lajileekäsitteen käyttö täs
sä yhteyde ä on ehkä irheelli tä, illä 
nämä ri teymäryhmät eivät ole geneetti-
e ti yhdenmukaisia, ko ka kuusamien Li
äy taimi toi a tapahtuu iemenistä. La

jikenimien käyttö helpottaa kuitenkin näi
den ri teymäryhmien ryhmittelyä ja a
manlainen käsitteistö on käytö ä myös 
muiden ri teymäryhrnien kohdalla, esim. 
Syringa Pre ton-ri teymärybmä, josta on 
ku attu u eita lajikkeita (Hämet-Ahti ym. 
1992). Tilannehan ei ole verrannollinen 
tapauk een jo a Iajilee todellakin koos
tuu yhde tä klooni ta. 

Kaupungin tämän ryhmän kuusarnia 
vai aa u ein kuu amanhärrnä (Micro
sphaera lonicerae) ekä monet hyönteiset, 
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Kuva 1. Mustakuusaman tunnistaa vaivatta elokuun lopulta alkaen ysimustista marjoistaan. Ainolan
puisto 29.Vill.l993.- Valokuvat Henry Väre. 

Fig. 1. Lonicera nigra and its typical black fruits at Ainola Park.- Photographs Henry Väre. 

pahimpana kuusamanmiinaajakärpänen 
(Phytomyza lonicerae) ja hallamittari 
(Operophtera brumata) ja vähemmässä 
määrin syyskääriäinen (Exapate congela
tella), vihannespunkki (Tetranychus urti
cae), syreenikiitäjä (Sphinx ligustri) ja 
lehtikirvat (Aphis spp.). Rusokuusama on 
täysin talvenkestävä Oulussa (Toivonen 
1961c, Martikainen 1985c). 

Lonicera BeUa-risteymäryhmä, 
sirokuusama 

Sirokuusamaa lienee istutettu Ouluun vii
meistään 1950-luvulla, joskin näytteitä 
siitä on kerätty vasta 1980-luvulla. Oulu
laisia näytteitä (13 kpl Oulun yliopi ton 
kasvimuseossa), joiden teriön värity lie
nee sirokuusaman perusmuotoa ka aa 
seuraavissa kaupungin puistoissa: Aino
lanpuistossa, Kyösti Kallion puisto sa 

Lonicera ' Candida' sirokuusama 

Sirokuu aman alkokukkai et kannat ovat 
Oulu a ta allisia (23 näytettä). 0 a pen-
ai ta saattaa olla huntukuu amaa (L. 

'Dropmore ), mutta armaa se ei ole. 
Kaikkiaan näytteitä on kerätty 15: tä oulu
lai e ta pui to ta ja myö yksityispihoilla 
itä ka aa, kuten Kontinkankaan airaa

lan luona. alkokukkai ille irokuu amil-
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Kuva 2. Sirokuusamiin kuuluva lähes yhtenäisen punainen muoto Uumajanpui to a Karjasi llalla 
7.YI1 .1991. 

Fig. 2. A hrub belonging to rhe Lonicera Bella hybrid group at umajan Park. 

Kuva 3. Kaunokuusama on ta
taarikuu amien lajikkeista yhte
näi in ulkoa ultaan. Intiön hau
tau maa II. Yll . l99 1. 

Fig. 3. Lonicera 'Zabelii ' is an ex
ceptionally homogeneous Honey-
uckle cultivar. lntiö Cemetery. 
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Ie on tarjolla lajikenimi ' Candida' ja jos 
nupuissa on punaista sävyä voi käyttää la
jikenimeä 'Albida' (Green 1966). Molem
pia kasvaa Oulussa. Kiikkusaaressa kas
vaa kahvilan edustan kuusamaryhmässä 
vuonna 1970 istutettu valkokukkainen si
rokuusama. Kasvitieteelliseen puutarhaan 
istutettu pensas oli hankittu Hankkijalta, 
kuten samassa paikassa yhä kasvavat ja 
samana vuonna istutetut kaunokuusama, 
keltakuusama, kehtokuusama ja sinikuu
sama. 

Lonicera 'Zabelli ', kaunokuusama 

Kaunokuusama on myös suosittu (22 näy
tettä) ja sitä kasvaa neljässätoista kaupun
gin puistossa. Suuri ja komea istutus on 
Raatin uimahallin luona ja usei ta pensaita 
kasvaa Kontinkankaan sairaalan piha
maalla ja paloaseman jäähallin puoleisella 
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sivustalla. Diakonissalaitoksen eteläpuo
lella kasvaa muutama kaunokuusama per
hokuusamien ea saja myös Intiön hauta
usmaalla on itä (Kuva 3). Alakestiiän ar
boretumis a Limingassa kasvaa myös 
kaunokuusama (ArvoJa 1987). 

Lonicera Notha-risteymäryhmä, 
perhokuusama 

Perhokuu amaa on istutettu Ouluun ensi 
kerran viimei tään 1940-luvun alussa. Pi
kisaare sa enti en Kone Oy:n konttorin ta
kapihalla ka vaa tämän ikäinen, o in jo 
rappeutunut pen a . Kuolleesta tyvirun
gosta laskettiin 40 vuosirengasta vuonna 
1993. Kun vuosika vaimia verrattiin Ou
lusta mitattuihin lämpötiloihin (Kuva 4) 
saatiin tulok eksi, että perhokuu ama on 
ka anut nuorek i taimeksi vuonna 1940 
ja kuollut vuonna 1981. Sen kuollutta run-
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Kuva 4. Oulun Pikisaaressa kasvaneen perhokuu aman (Lonicera otha-ri rymäryhmä) vuo irenkai
den paksuus ja Oulun vuosien 1940-1981 keslcilämpö ekä kesä- , heinä- ja elokuun keskilämpötila. 

Fig. 4. Annual growth of the Lonicera otha hybrid group in Oulu in relation to annual average temperature 
and average temperature of summer months (June, July, Augu t). 
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koa lahottaa kuhmukääpä (Phellinus 
punctatus). Viereisen hengissä olevan per
hokuusaman korkeus oli 2.5 metriä kesällä 
1993. Mikäli se on istutettu myös 1940-lu
vun alussa, on se ylittänyt jo 50 vuoden 
iän. Oulun yliopiston kasvimuseon koko
elmissa on kaksi näytettä kerättyinä oulu
laisista puistoista vuosina 1901 (Mikko
nen), 1910 (Kassinen) ja 1918 (Pikkarai
nen, OULU), jotka mahdollisesti ovat per
hokuusamia. Punak:ukkaisia perhokuusa
rnia ( 11 näytettä) kasvaa viidessä oululai
sessa puistossa. 

Lonicera 'Alba ', perhokuusama 

Valkokukkainen perhokuusama on Oulus
sa melko yleinen (16 näytettä; Kuva 5),ja 
itä kasvaa kahdeksas a kaupungin puis

tossa. Sitä kasvaa myös yksityispihoilla, 
kuten senaattori Castn~nin kotitalon luona 
Tuiran Salmenrannassa. Salmenranta val
mistui 1920-luvulla ja mahdollisesti per
hokuu ama istutettiin tuolloin . Salmen
rannassa kasvaa myös "tavallinen" perho
kuusama. Va1kokukkaista perhokuu amaa 
kasvaa myös mm. Diakonissalaitoksen 
luona Sepänkadun varrella, ekä Alakesti
Iän arboretumissa Lirningassa (ArvoJa 
1987). 

Lonicera 'Cameorosea', perhokuusama 

Lajikkeen Carneoro ea teriö on lakanpu
nainen. Oulu a olen ta annut itä vain 

tröminpuisto a ja Oulun yliopi tolli
en ke ku airaalan luona. 

Lonicera 'Striata , perhokuusama 

Oulun ylei in perhokuu aman värimuoto 
on valko-punaraidallinen (27 näytettä· 
Kuva 6). Punai en ja valkoi en värin ke -
kinäinen uhde vaihtelee melko paljon ja 
perhokuu amille tyypilli esti punainen 
väri lähe häviää ennen teriö kella tumi -
ta. Piki aaren 1940-luvulla i tutettu per
hokuu ama on raidallista muotoa ja Lasa
retin aare ta (nykyi in Kiikku aari) on 
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kerätty raitakukkainen näyte vuonna 1957 
(lnkamo, OULU). Kaikkiaan raidallinen 
tyyppi kasvaa ainakin 14:sta kaupungin 
puistossa ja se on myös yksityisalueilla 
melko tavallinen. Sitä kasvaa mm. linja
autoa eman, Diakonissalaitoksen ja Raa
tinsaaren uimahallin pihalla. Raitakukkai
nen perhokuusama kasvaa myös Alakesti
Iän arboretumissa Lirningassa. 

Lonicera xylosteum, lehtokuusama 

Lehtokuu arnaa kasvatettiin Oulussa jo 
1870-luvulla (Parvela 1930) Kaupungin
ojan varren p1aanoilla (Leiviskä 1894) hy
vällä mene tyk ellä (Elfving 1897). Nämä 
vanhat istutukset olivat todennäköisesti 
pohjoissuomalaista luonnon alkuperää. 
Vanhimmat näytteet on kerätty vuosina 
1900 (Huumonen, OULU; Bergdahl, 
OULU) oululaisesta puistosta ja puutar
hasta. Lehtokuusama on kuitenkin ollut 
harvinainen, joskin sitä on kasvanut Ou
lu a läpi 1900-luvun. 

Lehtokuusama kasvaa kaupungin puis
toista Ainolan puistossa, Kiikkusaarella ja 
Vanhalla Heinätorilla. Li äksi lehtokuusa
mai tutuksia on mm. lntiön hautausmaan 
alueella Peltolas a Oulunsuun sairaalan 
alueella ja enaattori Castrenin kotitalon 
pihalla Tuira a. Kauppurien- ja Mäke1in
kadun ri teyksen luoteispuolella kasvaa 
lehtokuu ama yksityi pihalla mongolian
vaahteran vieres ä. Lehtokuu ama on Ou
lu a täy in kestävä (Toivonen 1961c, 
Martikainen 1985b). 

Lonicera chrysantha, keltakuusama 

Keltakuu arna kasvaa Oulussa vain Kiik
ku aaren kuusamaryhmäs ä, joka on pe
ru tettu Oulun yliopi ton kasvitieteelli-
een puutarhaan. Keltakuu ama ta on ke

rätty näytteet vuo ina 1979 ja 1993 (Ulvi
nen , 0 · Väre, OULU) ja arnasta pai
kasta on tuolloin myö kerätty näytteet 
vaalean keltakukkaise ta risteymästä,joka 
todennäköi e ti on L. x amoena (= L. ko
rolkowii x tatarica) . Unkarin Kamon ar-



134 

boretumi ta hankittu L. x amoena i tutet
tiin vuonna 1971 yliopi ton kasvitieteelli-
een puutarhaan. Mahdolli e ti myö kel

takuu ama on tullut tuolloin Unkari ta. 
Martti Ohenoja kasvattaa kotipuutarha -
saan Kiimingi ä ke1takuu amia (kanta 1; 
1980, 2 m, kk, kanta 2; 1980 1.4 m, kk, 
kanta 3; 1980, 2m). 

Muut kuusamat 

Tuok uköynnö kuusama (Lonicera capri
folium) ja ruot inköynnö kuu ama (L pe-
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Kuva 5. Perhokuu amiin 
kuuluva valkokukkainen 
muoto Ainolanpui to a 
4. ll . l993. 

Fig. 5. White tlowered 
forms of the Lonicera 

otha hybrid group are 
fairly common in Oulu. 
Ainola Park. 

Kuva 6. Perhokuu amiin 
kuuluva raitakukkainen 
muoto Lyötynpui tos a 
6.Vll.l993. 

Fig. 6. A triate tlowered 
form of the Lonicera 

otha hybrid group at 
Lyötynpui to Park. 

riclymenum) ka oi at Oulu a 1890-lu
vulla (Lei i kä 1 94, Elfving 1897), mut
ta Parvela (19 0) ei niitä mainit e. Tuok-
uköynnö kuu ama (Toi onen 196lb) ja 

todennäköi ti m ö ruotsinköynnö kuu-
ama o at Oulu a arkoja. iime vuo ina 

ruot inkö nnö kuu ama on kas anut ain 
Snellmaninpui to a lumirajan alapuolel
la tal ebtien okelainen 1988) mutta e 
on bä innyt ieltä myöhemmin. Myö Pa
ratii i aaren muurin luona on ollut ruot-
inkö nnö kuu ama okelainen 1988). 

Paikalla ka aa n kyi in perhokuu ama. 
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Populus, haavat ja poppelit 

Populus tremu/a 'Erecta', pylväshaapa 

Pylväshaapa kasvaa nykyisin Oulun puis
toista vain Hupisaarilla Kiikkusaaren puo
leisella sivustalla kun Snellmaninpuiston 
kookas pylväshaapa ravintola Lentävän 
Lautasen edustalla kaadettiin 1990-luvul
la. Pylväshaapa onkin tavallisempi yksi
tyi pihoilla, ja mm. Intiön hautausmaan 
kaakkoiskulmassa kasvaa komea viiden 
puun ryhmä. 1980-luvun alussa Oulussa 
kasvoi 195 pylväshaapaa (Ulvinen 1982). 
Pylväshaapa on Oulussa täysin kestävä 
(Toivonen 196la, 1981)ja sitä on i tutettu 
kaupungille 1950-luvulta alkaen. Ensim
mäisen pylväshaavan toi Ouluun Nuotta
saaren paperitehtaan johtaja Aulis 0. Kai
ramo Tanskasta vuonna 1939 (Kari Sark
kinen, suull.). uottasaaren tehdasalueella 
kasvaa yhä kolme puuta. Pylväshaapa kas
vaa myös Alakestiiän arboretumis a Li
mingassa (Arvola 1987). 

Populus x wettsteinii, hybridihaapa 

Hybridihaapa on löytynyt Oulusta vain 
muutamalta yk ityispihalta. On kuitenkin 
mahdollista, että e haapaa (P. tremula) 
mui tutta ana on jäänyt havainnoimatta. 
Välivainiolla Luokotie 1 :n pihalla ( Ulvi
nen 1982, OULU) kasvavan hybridihaa
van (8 m) rinnanympäry mitta oli 80 cm ja 
Karja illalla Taipaleentie 52 pihalla ka -
vavan puun ( 10 m) 133 cm vuonna 1996. 
Hybridihaavat on kaiketi i tutettu Ouluun 
1960-luvun lopulla ja ne mene ty ät hy
vin. Hybridihaapa ka vaa myö Alake ti
län arboretumi sa Liminga sa (Arvola 
1987). 

Populus alha, hopeapoppeli 

Vuonna 1893 i tutettu hopeapoppeli me
nestyi Oulu a hyvin uojai elia paikalla 
(Elfving 1897), mutta Par ela ( 1930) ei 
sitä enää löytänyt ja hänen arvionsa ho
peapoppelin arkuude ta Oulun korkeudel-
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Ia pätee nykyisinkin, vaikka Toivonen 
( 1981 ) suosittelee sitä aina Tomiota myö
ten. Patamäessä on ilmeisesti kasvanut 
nuori puu (Ulvinen 1982). Vuonna 1988 
istutettiin Plaatansaareen kolme valko
poppelia (P. alba ' Nivea') (Väre, OULU), 
mutta myyrät tekivät niistä selvän jo seu
raavana talvena. 

Populus laurifolia, laakeripoppeli 

Ainolanpuistossa kasvoi laakeripoppeli 
1880-luvulla (Parvela 1930, Holopainen 
1980) ja vanhin näyte on kerätty puistosta 
vuonna 1913 (Palomäki, OULU). Linnan
saarella yhä kasvavasta laakeripoppelista 
on kerätty näytteet vuosina 1929 (Kausti
nen, H), 1946 (Erkamo, H) ja 1947 (llli
kainen OULU). Erkamon mukaan puu oli 
iso ja paksu jo 50 vuotta sitten. Laakeri
poppelista käytettiin Oulussa varhemmin 
nimeä laakerihaapa-poppeli (Anonyymi 
1900). 

Ainolanpui ton komean laakeripoppe
lin latva katkesi Sanna-myrskyssä vuonna 
1985 mutta vaurion jäljet ovat jo peitty
neet (Kuvat 7 ja 8). Tämän laakerinpoppe
lin rinnanympärysmitta oli 1920-luvulla 
166 cm (Parvela 1930), vuonna 1980 283 
cm (Alanko, H) ja vuonna 1996 320 cm. 
Oulu a ka a at Suomen pak uimmat 
laakeripoppelit (Karhu 1995). Kulta ja 
pron i menevät kahdelle Vaaranpuiston 
puulle. Suuremman (17 m) rinnanympä
ry mitta oli 367 cm vuonna 1990 (Karhu 
1995) ja 368 cm uonna 1996. Puu haaroo 
225 cm korkeude a. Tätä laakeripoppelia 

aurioitettiin ke ällä 1996 kaivaroalla ojat 
rungon iere tä toipuminen jää nähtäväk-
i. Pron ipuun rinnanympärysmitta oli 

338 cm vuonna 1990 ja 340 cm vuonna 
1996. Hallitu pui to a kaupungintalon 
edu talla kas avan laakeripoppelin (15m) 
rinnanympäry mitta oli 356 cm 70 cm kor
keudella uonna 1990 ja 363 cm vuonna 
1996. Hallitu pui ton laakeripoppeli haa
roo noin 2 m korkeudella, ja siksi en rin
nan mpäry mitta on uurempi, 385 cm 
vuonna 1996. Laakeripoppeli mene tyy 
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Oulussa hyvin (Elfving 1897, Vanamo 
1903, Toivonen 196la, 1981) ja 1980-Ju
vun alussa Oulussa kasvoi 127 puuta (Ul
vinen 1982). Laakeripoppeleita on istutet
tu kymmeneen 26:sta tutkitusta puistosta 
(Nokelainen 1988). Laakeripoppeli kas
vaa myös Alakestiiän arboretumissa Li
mingassa (ArvoJa 1987). 

Populus balsamifera 'Elongata', 
palsamipoppeli 

Palsarnipoppeli (Kuva 9) on kasvanut Ou
lussa ainakin jo 1870-luvulla (Parvela 
1930), mm. Rinaldin kartanon luona (Lei
viskä 1894). Vanhimmat näytteet ovat 
vuosilta 1896 (0. Tolvanen, OULU) pi
hasta, 1906 (Itkonen, H)ja 1913 (Palomä
ki, OULU) puistosta. Vuosisadan vaihteen 
tienoilla istutetuista palsamipoppeleista 
syntynyt vesapuiden ryteikkö kasvaa Hie
tasaaren Raakkupuistossa (Ulvinen 1982). 
Myöhemmin sitä on hieman harvennettu. 
Todellinen palsamipoppeliviidakko kas
voi Oulun Valimon pihalla Pikisaares a, 
jonne emopuu istutettiin todennäköise ti 
1940-Juvulla. Alue on nykyi in raivattu, 
mutta emopuu on säilynyt ja sen korkeus 
oli noin 20 metriä vuonna 1993. Palsami
poppelista käytettiin Oulussa varhemmin 
nimeä palsamihaapa (Anonyymi 1900). 

Palsamipoppeli kasvoi 1980-luvulla 
keskustan puistoista Kiikkusaarella, Hupi
saarilla, Heikolanniemellä ja Lyötynpui -
tossa (Nokelainen 1988). Hoilihaan Tark
ka-ampujakadun pitkä poppelirivistö on 
istutettu 1960-luvun lopulla (Karhu 1980). 
Pitkiä palsamipoppelirivistöjä on myö 
mm. Raksilassa Tehtaankadun varrella ja 
paloaseman jäähallin puoleisella ivu tal
Ja. Palsamipoppelilla on viime aikoina 
korvattu ruhtinaanpoppeleita sen run aan 
iementuotannon vuoksi ja palsarnipoppe

li on nykyisin Oulun tavallisin poppeli. 
Sitä kasvoi 1980-luvun alussa 2 653 yk i
löä (Ulvinen 1982), minkä jälkeenkin itä 
on yhä istutettu runsaasti. Palsarnipoppeli 
on Oulussa täysin kestävä (Toivonen 
1961 a, 1981 , Martikainen 1985a). Palsa-
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mipoppeli ka vaa myö Alake tilän arbo
retumissa Liminga sa (ArvoJa 1987). 

Populus balsamifera 'Gileadensis', 
ontarionpoppeli 

Oulussa kasvoi vuosisadan alussa onta
rionpoppeli palsarnipoppeleiden seassa 
jossain puistossa (Parvela 1930, nimellä 
P. candicans) ja vanhin näyte on kerätty 
puistosta vuonna 1929 (V. Niinimäki, 
OULU). Senaattori Castrenin kotitalon pi
halla Tuiran Salmenrannassa ka voi kook
kaita ontarionpoppeleita, jotka on toden
näköisesti istutettu amoihin aikoihin kun 
talo valmistui, uonna 1918. Osa Salmen
rannan ontarionpoppelei ta ilmeisesti kaa
tui Sanna-myrsky ä uonna 1985 tai kaa
dettiin tahallisesti. Vuonna 1996 paikal la 
kasvoi kaksi nuorempaa (6 m) puuta ja 
yksi vesaryhmä. Korkia aarella vanhan 
sahan pihamaalla ka aa iisi osin vesa
syntyistä ontarionpoppelia. Suurin niistä 
oli noin 10m korkuinen ja en rinnanym
päry mitta oli 126 cm uonna 1996. Kuol
leen latvan kan a puu on noin 15 m kor
kuinen. Paikalla olleet kookkaat puut kaa
dettiin 1970-lu un lopu a (Uivinen 
1982). Kaikkiaan Oulu a ka voi 1980-lu-
un alu a 24 ontariopoppelia (Ulvinen 

1982), joi tao a tai jopa kaikki on iirretty 
Korkiasaare ta ja Salmenranna ta. Vuo
den 1996 tarki tuk e a 17 ontarionpop
pelia todettiin hä inneek i. Kookkain säi
lynyt ontarionpoppeli ka voi Peltolan ai
raala-alueella, en korkeu vuonna 1996 
oli 7 mja rinnan mpäry 140 cm. Tämän
kin latva oli kuollut. 

Populus balsamifera Hortensis 
kartanonpoppeli 

Oulu a ka aa ain yk i kartanonpoppe
li Tuiran itäo a a aitatien varrella (Ul-

inen 19 2). Puu on i tutettu 1970-luvul
la. Kartanonpoppelin (10m) rinnanympä
ry mitta oli 1 0 cm vuonna 1996. Sen run
gon tyvio as a on hy in paljon e oja 
(Ku a 1 0) ja ympäröi ällä nurmikolla ruo-
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1'71 Kuvat 7 ja 8. Sanna-myrsky katkoi vuonna 
1985 Ainolanpuiston laakeripoppelin latvan, 
mutta puu on jo toipunut vaurioistaan. 12. III . 
1988 ja 3.X. l996. 

1' 71 Fig. 7 and 8. lnjuries caused by the torm 
'Sanna' in 1985 to a Laurel Poplar at Ainola Park 
are hardly visible today. 

-7 Kuva 9. Palsamipoppeli haaroo ylävii toon 
äännönmukaise ti . Myllytulli 12. III .l988. 

-7 Fig. 9. Bal am Poplar ('Elongata') at Myllytulli. 

honleik.kuri ll a katkottujaj uurive oja. Kar
tanonpoppelin luona kasvanut pal arni
poppelirivi tö (Ulvinen 1982) on sittem
min kaadettu paikalla kasvoi vuonna 
1996 aio yksi kartanonpoppelia selvästi 
nuorempi puu. 
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Populus trichocarpa, jättipoppeli 

Viljo Kujalan määritykseen perustuen ou
lulaisessa puistossa kasvoi vuosisadan 
alussa jättipoppeli palsamipoppeleiden se
assa (Parvela 1930) ja sen on ilmoitettu 
menestyvän Oulussa hyvin (Toivonen 
1961a, 1981). Jättipoppeli on ehkä kuiten
kin aranlainen. Vuonna 1989 Plaatansaa
ren istutetut taimet kuolivat pian, ja vuon
na 1992 samaan paikkaan istutetuista vii
destä taimesta oli seuraavana vuonna elos
sa vain yksi. Kiikkusaarelle vuonna 1970 
istutetusta taimesta (Holopainen 1980) ke
rättiin juurivesanäytteet vuonna 1979 (Ul
vinen, OULU) ja 1981 (M. Ohenoja, 
OULU), mutta tämäkin jättipoppeli kuoli 
1980-luvun alussa. 

Populus 'Woobstii', riippapoppeli 

Plaatansaarella kasvaa vanha riippapoppe
li (kansikuva), joka on ehkä istutettu jo 
vuosisadan alussa (U1vinen 1982). Mah
dollisesti juuri täältä on kerätty näyte 
vuonna 1929 (Valmari, H). Tämän Suo
men neljännek i paksuimrnan riippapop
pelin rinnanympärysmitta oli 260 cm 
vuonna 1980,290 cm vuonna 1989 ja 296 
cm vuonna 1996. Sen pituus oli 23 m 
vuonna 1989 (Karhu 1995). Plaatan aarel-
1a kasvaa lisäksi useita juurivesasyntyisiä 
nuoria puita. Todennäköisesti niitä on siir
retty Tuiraan Valtatien länsipään varrelle 
sekä Nokelaan Niskantien ja Krankantien 
ri teyk en luona olevalle omakotitalon 
tontille (Ulvinen 1982). Valtatien varrelta 
riippapoppeli on myöhemmin kaadettu, 
mutta Niskantien puu oli py ty ä ja hy
vässä kunnossa vuonna 1996. Kaikkiaan 
Oulussa kasvoi 1980-luvun alus a 20 riip
papoppelia (Ulvinen 1982),joi ta 18 Plaa
tansaarella. Nokelan lisäksi yk ityi pi
hoilla ka vaa vain yksi toinen puu. Ari Hy
värinen otti Plaatansaarelta pi tokkaan 
vuonna 1988, ja vuonna 1996 tämä Koske
lan Ketjutiellä kasvava puu oli jo 9 m pi
tuinen. Muista suvuista ei yhtä nopeakas
vuisia puita löydy Oulun korkeudelle. 
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Riippapoppeli kasvaa myö Alakestiiän 
arboretumi sa Limingassa (ArvoJa 1987). 
Riippapoppeli menestyy Oulus a hyvin. 

Popub.ls 'Rasumowsk.iana ', 
ruhtinaanpoppeli 

Oulun vanhin ruhtinaanpoppeli on i tutet
tu Oulujoen rantaan Parkki enkankaalle 
1920-luvulla (Ulvinen 1982). Puun (20m) 
rinnanympärysmitta oli 260 cm vuonna 
1980 ja 297 cm vuonna 1996. Ensimmäi
set ruhtinaanpoppelinäytteet on kerätty 
Oululaisesta puistosta vuonna 1929 (A. -L. 
Niinimäki, OULU) ja Linnasaaren puutar
hasta (Kaustinen, H). Kyö ti Kallion puis
ton rubtinaanpoppelit Heinäpäässä on is
tutettu vuonna 1937 (Ulvinen L 982) ja Ai
nolanpuisto a maakuntamu eon takapuo
lella kasvava ruhtinaanpoppeli on istutettu 
1950-luvun lopulla (Holopainen 1980). 
Useimmat ruhtinaanpoppelit on kuitenkin 
istutettu 1960-luvulla tai myöhemmin. 
Sama pätee myös muihin poppelitak onei
hin , vanhat puut ovat erraten harvinai ia. 

Ruhtinaanpoppeli oli 1980-luvun alussa 
suo ituin poppelitak oni kesku ta-alueel
la, itä ka oi neljä ätoi ta 26:sta tutki
tu ta pui to ta okelainen 1988). Kaik
kiaan kaupungi a ka voi tuolloin 2 651 
ruhtinaanpoppelia (Ulvinen L 982) ja e on 
yhä melko yleinen vaikka itä on poi tettu 
sen run aan iementuotannon uoksi. 
Mannerheiminpui to ta ja Otto Karhin 
pui to ta (Ku a 11 ) ruhtinaanpoppelit 
kaadettiin tai ella 1996 (Kaleva 22.12. 
1996). Ruhtinaanpoppeli mene tyy Ou
lu a hy in (Toi onen l96la, 198l)ja itä 
kas aa myö lake tilän arboretumi a 
Limingas a (ArvoJa 1987). 

Rak ilan linja-autoa eman tavaravara -
ton luona k aa Ratakadun varrella pop
peli jota on arveltu runtinaanpoppelin ja 
laakeripoppelin ri teymä)c i (Ulvinen 
1979 H OUL · Väre & Ulvinen 1996 
OUL uonna 1996 en ( 11 m) ty en
ympäry mitta oli 182 cm ja pak umman 
haaran ympäry 120 cm. Tä tä puu ta otet
tuja pi tokkaita kas aa Oulun yliopi ton 
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Kuva 10. Kartanopoppeli Oulun ainoalla kasvupaikallaan lntiö ä. Tyvive amuodostu on runsasta. 
5.X. I996. 

Fig. 10. The ' Hortensi 'cultivar of Bal am Poplar grow only at one locality in Oulu. 

ka vitieteelli essä puutarhassa Linnan
maalla. Tuiran Ko kitien varrelta jo kaa
dettu vielä tunni tamaton poppeli (Ulvi
nen 1982) ka vaa myö Linnamaalla. 

Populus x berolinensis, berliininpoppeli 

Berliininpoppeli kasvaa kaupungin pui -
toi ta ain Lohipadonniemellä. Tämä ny
kyi in noin 20 metriä korkea puu (Ku a 
12) oli noin 6-7 m 1960-luvulla. Todennä
köi e ti puu on i tutettu 1940-luvulla. 
Vuonna 1996 en rinnanympäry mitta oli 
362 cm 130 cm korkeudella, mutta peräti 
413 cm 110 cm korkeudella. Toinen näky-

ä berliininpoppeli (20 m) ka vaa Kaup
pahallin eteläpää sä Rantakadun varrella 
en rinnanympäry mitta oli 298 cm uon

na 1996. Kaikkiaan 1980-luvun alu a 
Oulu a ka voi 11 berliininpoppelia (Ul
vinen 1982 , joi ta ke ku ta-alueella yh-

deksän. äistä neljä on hävinnyt myöhem
min. Alppilan Toivontielle Lohipadonnie
meltä vuonna 1955 (Ulvinen 1979, 
OULU) ja 1970-luvun alus a iirretyistä 
kolme ta berliininpoppelin juurivesasta 
(UI inen 1982) kak i on kaadettu ja säily
nyt oli noin 10 m korkea vuonna 1996. 
Suuri berliininpoppe1i ( 17 m) ka vaa Kar
ja illalla Höyhtyäntie 6 pihalla, en rin
nanympäry mitta oli 283 cm vuonna 
1996. ierei ellä tontilla ka vaa kooka 
e asyntyinen puu. Tummanvihreää ber

liinpoppelia oi i i tuttaa enemmänkin. 

Populus Petrow kiana tsaarinpoppeli 

T aarinpoppelia kas aa Oulu a vain kol
men omakotitalon pihalla. Välivainiolla 
Kuokkatie 13 pihalla olleet kak i kookas ta 
puuta (Ul inen 1982) on kaadettu, mutta 
kannot o at e oneet run aa ti (Kuva 13), 
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ja juurivesoja kasvaa pihaa reunustava a 
pensasaidas a. Tuirassa Kiertotie 26 ny
kyi in tyhjällä tontilla kasvava tsaarinpop
peli (Ulvinen 1982) on Oulun uurin (17 
m), sen rinnanympärysmitta oli 290 cm 
vuonna 1996. Mahdollisesti tämä tsaarin
poppeli on istutettu 1950-luvulla. Paikalla 
kasvaa myö noin 10 juurivesasyntyistä 
puuta. Nyt näitä tsaarinpoppeleita uhkaa 
tien laajennus. Hietasaaren Kaljaasintien 
pystyoksaisen (Uivinen 1982) tsaarinpop
pelin rinnanympärysmitta oli 200 cm 
vuonna 1996. Puun pituus (12m) on kak
sinkertaistunut 1980-luvun alusta. Nyt 
vanhempana sen kookkaat haarat eivät ole 
pystyjä, mutta runkovesat ja nuoret oksat 
ovat. Tämä piirre on tsaarinpoppelille tyy-

Kuva II . Ruhtinaanpoppeli on käymässä niukak
si Oulussa kaupunkilaisten kyllästyttyä sen voi
makkaaseen "pölyn" tuotantoon. Otto Karhin 
puisto 12.ill.l988. 

Fig. II. Populus ' Rasurnowskiana' at Ono Karhi 
Park. 
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piUinen joten lajikenimeä Fastigiata 
(Uivinen 1982) ei ole yytä käyttää. 

Muut poppelit 

Tummapoppelista (Populus balsamifera 
'Tristi ) on kerätty näyte oululaisesta 
puutarha ta vuonna 1896 (Wäärä, 
OULU), mutta muita oululaisia tietoja la
jista ei ole. Tummapoppeli ka vaa Alakes
tiiän arboreturni sa Lirninga a (ArvoJa 
1987). Oulusta on li äk i ilmoitettu P. cor
data (= P. deltoides Cordata') (Parvela 
1932) ja wilsoninpoppeli (P. wilsonii) 
(Toi on en 1961 a). Parvelan havait ema P. 
cordata on aattanut olla ontarionpoppeli 
kuten iilo Karhu arvelee ( uull. ), sillä 

Kuva 12. Berliininpoppeli on komea tummaleh
vä töinen puu jota voi i suo ia nykyistä enem
män. Lol:tipadonniemi 24. ll . l988. 

Fig. 12. Populus x berolinensis i a rarely planted, 
handsome dark-leaved rare. Lohipadonniemi. 
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Kuva 13. Tsaari npoppelin kanto kasvattaa runsaa ti vesoja. Välivainio 3.X. 1996. 

Fig. 13. Populus ' Petrowskiana' produces new hoots in abundance. 

ontarionpoppeli ka voi Oulu sa 1920-lu
vulla jolloin Parvela keräsi ainei toaan. 
Molemmilla tak.soneilla on herttatyvi et 
lehdet. Wil onjnpoppeli on myyty vääräl
lä nimellä. Tauno Ulvinen (suu ll .) mui taa 
Reino Toivosen e itelleen wil oninpoppe
leita jotka osoittautuivat ruhtinaanpoppe
leiksi. Wil orunpoppeli on hyvin arka Ete
lä-Suome sakin. 
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Kasvitieteellinen opintoretki Pohjois
Fennoskandiaan 

Virpi Mustiala 

Mustiala, V. 1998: Kasvitieteellinen opimoretk.i Pohjois-Fenno kandiaan (Students ' 
botanical excursion 10 onhem Fennoscandia).- Sorbifolia 29(4):147-157. TSSN 
0359-3568 

A botanical excursion to onhem Fennoscandia is arranged every third year for stu
dent by the Departmem of Ecology and Systematics of theUni versity of Helsinki . In 
1996 the excursion wa made to Russian onh Karelia (Viena), Kola Peninsula and 
Finnmark (Norway). There were several subject of imere t, e.g. mature forests with 
enormou trees, the alteration oftimber Iine, and woody omamental plants. The largest 
trees were found mostly in the southem pans of the study area. Only Picea abies subsp. 
obovata was exceptional in that the largest trees were found by Lake lmandra. ln the 
fje lds of the Kola Peninsula the conifer timber Iine is formed by Picea abies and the 
ultimate timber Iine by Beru/a pubescens sub p. czerepanovii. Themost popular woody 
omamentals in Rus ian onh Karelia are specie of proven hardiness, and which need 
little attention. Various rose (Rosa), Sorbus aucuparia, Syringa species, Lonicera 
ratarica, Caragana arborescens and Ribes species were common in cultivation. 

Virpi Mustiala, Rumikellarilllie 47, 13210 Hämeenlinna. 

OLi kulunut 109 vuotta suomalai ten luon
nontutkijoiden en immäise tä uure ta 
Kuolan retke tä (Rikkinen 1980), kun 21 
kasvitieteen opi kelijaa ja heidän oppaan a 
kokoontuivat 13.7 .1996 Hei inkiin kasvi
tieteelli en puutarhan portille aikomukse
naan lähteä tutkimaan Vienan Karjalan 
Kuolan niemimaan, Pohjoi - orjan ja 
Pohjoi - uomen kasvilli uutta ja kasvi toa 
(kuva 1 ). Oppaik i matkalle olivat lähdö -
ä retken uunnittelija ilman aa te-ekologi 

Ff Ahti Mäkinen, jäkäläasiantuntija pro
fe ori Teu o Ahti puutarha-asiantuntija 
MMM Pentti Alanko ekä uotutkija FT 
Tapio Lindholm. Meille opi kelijoille oli 

ii Juva a jännittävä retki loistavien 
a iantuntijoiden kan a. 

Retkellä oli u eita tutkimu aiheita 
joi ta yk i oli uurten puiden mittau . Pui -
ta mitattiin korkeu ja ympärysmitta rin-

nankorkeudella (rym). Monia puita kairat
tiin iän määrity tä arten. U eimmat mit
taamamme kuu et olivat iperiankuu ia 
(Piceaabies ub p. obovata) tai en ja met-
äkuu en (P. abies ub p. abies) välimuo

toja. Samoin mitatut hieskoivut (Betula 
pubescens) oli at joko tunturikoivuja (B. 
pubescens ub p. czerepanovii) tai tämän 
ja eteläi en rodun (B. pubescens ubsp. 
pubescen ) välimuotoja. Havainnoimme 
männyn (Pinu sylvestris) kuu en ja hies
koi un Ie innei yyden pohjoisrajan kul
kua ekä kirjasimme ylö pihojen puuvarti-
ia kori tekas eja. 

Matka itärajalle 

Lauantaina 13.7. aavui mme iltamyöhällä 
iiksimon kenttäasemalle istuttuamme 

koko päi än tutkimu älineitä, makuupu -
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Kuva 1. Matkareittimme ja 
tekstissä mainittuja paikkoja. 

Fig. 1. The excursion route. 

NORJA 

1. Viiksimo, Elimyssalo 
2. Venehjärvi 
3. Tsinkkilä 
4. Ontrosenvaara 
5. Tiiksi 
6. Sosnovets 
7. Viima 
8. Kierettijärvi 
9. Kantalahti 
10. Tshunatunturi 
II . Montshegorsk 
12. Kirovskin kasvitiet 
puutarha 
13. Imandrajärvi 
14. Finnvik 
15. Kevo 
16. Vuotso 
17. Hailuoto 
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Kuva 3. 3D-metrinen petäjä Ontrosenvaaran 
aarnimetsäs ä. 

Fig. 3. The largest Pinus sylvesrris een during 
the excursion was growing in the virgin fore t of 
Ontro envaara (height 30,5 m, girth 249 cm). 

149 

Kuva 2. Piha Vuokki
niemessä. - Valokuvat 
2-3 Ahti Mäkinen. 

Fig. 2. A yard at 
Vuokkiniemi, Russian 

orth Karelia. -
Photographs 2-3 Ahti 
Mäkinen. 

ejaja muonaa pursuilevassa linja-autossa. 
Viiksimo sijaitsee aivan rajan tuntumassa 
noin 50 km:n päässä Kuhmon keskustasta. 
Sunnuntaina retkeilimme Raimo Heikki
län johdolla Elimyssalon aarnimetsissä. 

Eliroy aJo kuuluu Venäjän puolelle 
ulottuvaan Y tävyyden puistoon; puisto on 
alunperin peru tettu metsäpeuran suojele
rni eksi. Metsä on kuu ivaltaistaja soita on 
run aasti. Pui a heilui pitkiä naava- ja Jup
potup uja (Alectoria sarmentosa, Usnea 
pp., Bryoria pp.) joita me etelän elävät 

innolla valokuvasirnme. 
Kas aravaarassa mitattiin ensimmäi

nen puu. Hetken miettirni en jälkeen hyp
ometrin toiminta palautui mieleen, ja haa
an korkeude i aatiin 21 metriä. Rym oli 

141 cm. Mittasirnme myö joukon kuusia 
ja mäntyjä. Illalla nautimme saunan löy
lyi täja )akanoiden väli ä mietimme, mil
loin euraa an kerran nukkui irnmekaan 
ängy ä tai pääsi imme aunaan. 

ienan Karjala 15.-18.7. 

Liian lyhyiden yöunien jälkeen (herätys 
5.30) pakkauduimme bu iinja uuntasim
me rajalle. Rajan ylity ujui ongelmitta. 
Rajan tuolla puolen rnetsämai ema muut
tuu täy in: ekametsi ä on keloja ja maa
puita, joita tu kin uornalai i ta talou met-
i tä löytyy. 
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Kuva 4. "Karjalan kuninkaan" Rokkatsun 
haudalla Tiiksissä kasvava mänty on täynnä 
tuulipaikkoja. - Valokuvat 4-11 Pentti Alanko. 

Fig. 4. The local way of banishing evil spirits 
from the graveyard in Tiiksi, Russian orth 
Karelia. - Photographs 4-11 Pentti Alanko. 

Tutustuimme Vienan runokyliin Mark
ku Niemisen johdolla; hän on ki.Ijoittanut 
kulttuurioppaan Vienan laulumaista ie
minen 1995). Pääsimme Kalevalan synty
seuduille kyliin, joissa vieläkin on aistitta
vissa vanha kulttuuriperintö ja joita nyt el
vytetään Vienan runokylät -projektin avul
la. Kävimme Vuokkiniemes ä (kuva 2) 
sekä Venehjärvellä, kylän tshasounarnän
nikössä kasvaa kookkaita mäntyjä: rym 
217 ja 24 7 cm, korkeudet 22 ja 21 metriä. 
Järven rannassa kasvaa suuri jättihaapa 
(Populus tremula f . gigas), rym 182 cm. 
Suomen paksuin jättihaapa on Helsingi ä 
kasvava yksilö, rym 111 cm, joka on siis 
huomattavasti venehjärveläistä pienempi . 

SORBIFOLIA 29(4) 1998 

Tsinkkilän autiokylän lähellä kasvaa 
suuri hie koivu, tietäjä Tsinkki-Riik:on 
puu, jota kävimme halaamassa saadaksem
me voimaa tulevia koitoksia varten. Kysei
nen yksilö oli suurin kohtaamamrne hies
koivu, rym 179 cm. Kunnioitettavan ko
koinen puu sillä suurin suomalainen hies
koivu on kaksihaarainen, haarojen rym:t 
ovat 177 ja 186 cm. Tosin paksuimman 
yksihaaraisen puun rym on huikeat 237 
cm, tämä yksilö kasvaa Joensuussa (Karhu 
1995). 

Matkajatkui itään. oin 20 km Lietma
järveltä kaakkoon sijaitsee Ontro envaa
ran aarnimetsä. Millaisia puita siellä kas
vaakaan! Mäki en Abti ei ikinä ennen ollut 
nähnyt niin uuria mäntyjä, vaikka paljon 
on maailmaa kiertänyt. Täältä löytyi mat
kan kookkain petäjä korkeutta huikeat 
30,5 m ja rym 249 cm (kuva 3). Filmiä ku
lui, ongelmana oli saada noin kookas puu 
kokonaisena kuvaan! Kairamme oli aivan 
liian lyhyt, joka tapauksessa aarniometsän 
puut ovat yli kolme ataavuotiaita. Metsän 
vieres ä oli tehty a ohakkuu ja tukkipi
noista löytyi myö melkoi iajättiläisiä (lu
vut ympärysmittoja kantokorkeudella): 
haapa 204 cm, mänty 247 cm kuu i 177 cm 
(Sorbifolia 4/1996 .176, ku a 1.). 

Seuraa aksi py ähdyimme 'Karjalan 
kuninkaan' Rokkat un haudalla Tiik is ä. 
Hautakummulla ka va a i o mänty mel
kein peittyi tuulipaikkoihin (kuva 4). Tuu
lipaikat o at hui eja joita ripustetaan hau
doille pahojen henkien karkottamisek i 

ierninen 1995). Mänty oli195m korkea 
ja rym 176 cm. Luvu a lienee hieman vir
hettä, illä kaikkia tuulipaikkoja ei miliään 
aanut iirrettyä mittauksen tieltä. Hauta

u maan männ i ä roikkui kanadanluppoa 
(Bryoriafremontii). Illan hämärtyes ä aa
vuirnme Lehtoon mi ä py tytimrne telt
tamme upealle kedolle. 

iidentenä matkapäi änä So novetsi -
ä Pentti Alanko huomasi mm. aarni aah

teran (Acer negundo), iperianlehtikuu en 
(Lari.x sibirica) enäjänruu un (Rosa 
glabrifolia) ja marjaomenapuun (Malus 
baccata). Ketonoidanlukko (Botrychium 
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Kuva 5. Teuvo Ahti ja Rosa x majorugosa Louhessa. 

Fig. 5. Prof. Teuvo Ahti and Rosa x majorugosa in Louhi, Rus ian onh Karelia. 

lunaria) herätti valokuvausinnon eväspai
kalla Uiku joen rannalla. Saman joen var
rella Yygostrovi a ijait evat upeat jout
senkan an kalliopiirrok et, jotka ovat noin 
4 500 vuotta vanhoja. 

Seuraavana kohteena olivat Vienanme
ren rantaniityt Vtrman kylän lähellä. Venä
läinen oppaamme Oleg Kuznet ov esitteli 
meille paikalli ia kasveja. Virma a ihaste
limme anhaa by anttilai tyyli tä ipuli
kupoli ta puukirkkoa. Puuvarti ia ja mui
taldn kori tekasveja oli jälleen paljon: mm. 
iperianhemepen as (Caragana arbores

cens) ru okuu ama (Lonicera tatarica) ja 
pihasyreeni (Syringa vulgaris). 

Mui ta Ääni lahden kyli tä ja kaupun
gei ta löyty ät mm. euraavat puuvarti et 
kori tekas it: Aronia mitschurinii, juhan
nu ruu u (Rosa pimpinellifollia ' Plena ' ), 
met äruu u (Rosa majalis), hopeasalava 
(Salix ' Sibirica' ), halava (S. pentandra) 
metsävaahtera (Acer plaranoides) ja koi-

ranhei i (Vibumum opulus). Pihlajat (Sor
bus aucuparia) ja poppelit (Populus spp.) 
ovat hyvin yleisiä piha- ja puistopuina. 

Murmanskin alue 19.-23.7. 

Aamulla uninen joukkomme herätti itsensä 
käymällä uimassa viileä sä Kierettijärve -
ä. Telttakuntamme oli kerrankin nopea ja 

ehdimme mitata leirialueen männyt ennen 
bu in lähtöä: paksuin petäjä oli 184 cm, 
korkeudeltaan 15 m. Louhe a (kuva 5) hy-

ästelirnme oppaamme Olegin, ja kuljetta
jarnme Arto Lehtinen uuntasi bussin no
kan kohti Kantalahtea. Ylitimme Karjalan 
tasa allan rajan, olimme saapuneet Mur
man kin alueelle. Py ähdyimme kerää
mään arnmalnäytteitä ja muutama mänty
kin tuli mitattua. e olivat noin 18 metriä 
korkeita ja rym aihteli 120 ja 153 cm:n 
välillä. Metsäs ä oli keloja, erään rym oli 
162 cm. Pentti Alanko löysi kuolanhar-
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Kuva 6. Rehevä puistonäkymä Kantalahde a. Fig. 6. Diverse urban parkland in Kandalaksha town. 

Fig. 7. This unusual growth form of Picea abies in T huna fjeld in Kola Penin ula i caused by the 
arctic climate. 
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maalepän (Alnus incana subsp. kolaensis) 
ja kääpien tuntija Marika Lindgren vanhan 
metsän indik:aattorin, riekonkäävän (Ant
rodia albobrunnea). 

Kantalahdessa (kuva 6) pihlaja kukki 
saapuessamme sinne heinäkuun puolessa 
välis ä. Kantalahden luonnonsuojelualu
een museon pihalla kasvavat mm. dahu
rianleht:iJ...'Uusi (Larix gmelinii), siperian
hernepensas, rusokuusama, virginiantuo
mi (Prunus virginiana) ja kanadantuija 
(Thuja occidentalis). 

Jo 50 km ennen Montshegor kin ulat
toa en aiheuttamat metsätuhot alkavat nä
kyä. Korkearnrnilla paikoilla männyt ovat 
pahasti barsuuntuneita. Kauhulla ajatte
limme miltä ulaton lähialueella mahtaa
kaan näyttää! Saavuimme iltamyöhällä 
Lapin bio faärialueelle, minne py tytim
me leirimme luvan aatuamme. 

Lauantaina kiivete ämme Tshunatun
turiin löytyi jälleen vanhan met än kääpiä: 
rusokantokääpä (Fomitopsis rosea) korpi
ludekääpä (Skeletocutis odora) ja pur u
kääpä (Amylocysti lapponica). Puuvarti-
i ta ha aittiin mm. euraavat: outapaju 

(Salix borealis), tunturipaju (S. glauca) ja 
kuolanharmaaleppä. Lähe tyttäessä puura
jaa kuu et muuttuivat erikoisen näköisiksi: 
alaosastaan ne ovat pöytämrusiä, talvella 
lumen uoja a olevat oksat menestyvät 

153 

Kuva 8. Pensasmainen 
mänty Tshunatunturissa. 

Fig. 8. A shrubby Pinus 
sylvesrris in Tshuna 
fjeld. 

hyvin. Tällaisia pöytäkuusia kuvasi Kihl
mankin jo 1887 (Rikkinen 1980). Yläosan 
muodostaa kapea runko, jossa on oksia 
vain eteläpuolella. Pohjoistuulet ovat tääl
lä niin kylmiä, että kuusen latvasta tulee 
lippumainen (kuva 7). 

Metsänrajan tienoilta löysimme Venä
jälle uutena mattohaapaa (Populus tremula 
f. sallensis), jota kasvaa Suomessabn har
vinai ena Värriötuntureilla (Hämet-Ahti 
ym. 1992· Sorbifolia 4/1996 s.lSl, kuva 
2.). T hunatunmri sijaitseekin samalla kor
keudella kuin Värriötunturit. Monilla 
muillakin puulajeilla on matalakasvuisia 
pohjoi ia rotu ja (kuva 8). Mataluutensa an-
io ta koko kasvi on talvella lumen alla 
uojas a kuivumi eltaja kylmyydeltä (Ha

vas & Sulka a 1987). 
Lähe tyttäes ä Montshegorskia puiden 

kunto huononee edelleen (kuva 9). Pysäh
dyimme keräämään anunainäytteitä ja 
mittaamaan puita. Suurin lmusi oli kool
taan 19 m rym 149 cm. Kairauslastuista 
näki el ästi milloin puiden kasvu oli py-
ähtynyt öjdin (1996) mukaan männyt 

ei ät ole muodo taneet vuo ilustoja vuo
den 1987 jälkeen 15 km:n linjalla etelään 
ulato ta. 

Saavuimme Montshegorskiin. Enää ei 
tarvinnut ottaa ammalnäytteitä eikä mita
ta puita, illä alueella ei monikaan kasvi 
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Kuva 9. Osak i kuollutta metsää ki lometrejä ennen Montshegorskin ulanoa. 

Fig. 9. Damaged forest near the Montshegorsk mel tery in Kola Penin ula. 

Kuva 10. Montshegorskin sulaton lähiympäristöä, tau talla tehtaan rakennuksia. 

Fig. 10. Surroundings of the Montshegorsk smeltery. 

SORBIFOLIA 29(4) 1998 
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Kuva II . Pihlaja (Sorbus aucuparia) kukkii l(jrov ki a. 

Fig. II. Mountain ash in bloom in l(jrov k, Kola Penin ula. 

ollut elo a! Tehtaan lähiympäri tö tä on 
puut hakattu pois ja aluetta on kulotettu, 
vain joitakin huonokuntoisia koivuja kas
voi iellä täällä (kuva 1 0) . Sulatto on peru -
tettu 1939 ja on tällä hetkellä Euroopan 
neljännek i uurin rikkipäästöjen lähde 
(Barrett & Protheroe 1994). 

Käänsimme bus in nokan takai in koh
ti etelää ja ajoimme Apatiitin kautta Ki
ro kiin (kuva 11 ). Montshegor kin aas
teet leviävät pidemmälle pohjoi -etelä-
uunnas a kuin itä-Iän i uunna a johtuen 
alli e i ta tuuli ta, ja iksi Kiro kin 

alue, joka ijait ee ulato ta noin 50 km 
kaakkoon, ei ole kovinkaan aastunutta. 
Aluetta uojaavat myö kin mahtavat Hiipi
nätunturit. 

Saavuimme majapaikkaamme Mo ko
van yliopi ton maantieteen laitok en kenr
täa emalle, mi ä oli astas a Tanja Kra
ov kaja. Hän toimi i oppaanamme eu

raavat päivät. Pääsimme pitkästä aikaa 
uihkuun ekä änlryih.in nukkumaan. 

Kirov k 

Ta all.i ta pidempien yöunien jälkeen läh
dimme K.iro kin kasvitieteelli een puu
tarhaan, joka ijaitsee yhdellä Hiipioän 
tunturei ta. Se on maailman pohjoisin kas-

itieteeltinen puutarha jonka tärkeimpiä 
tutkimu ta oirteita on löytää pohjoiseen 
o eltu ia kori tekas eja. Kavute amme 

tunturiin ehdimme mitata muutaman puun
kin to in korkeuden mittaaminen useim
miten jäi en erran ripeää vauhtia kuljim
me. Paksuin kuu i oli ympäry mitaltaan 
189 cm, tunturikoivu taas 107 cm pihlaja 
76 cm. Muutamien mittaamiemme puiden 
korkeudet: kuu i 16,5 m, tunturikoivu ja 
pihlaja kumpikin 11 m. Tuntureilla havu
me ien metsänrajan muodo taa kuu i, 
näin on koko Kuolan niemimaalla (Matts-
on 1991 ). arinai en me änrajan muo

do raa tunturikoi u. Koi uvyöhyke alkaa 
Hiipinätuntureilla 380 metrin korkeudes a 
ja on melko kapea, ain 50 m. 
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Yhden pmvan kulutimme rniliisiase
man edessä. Oppaamme Tanja oli miliisin 
kansliassa kirjoittamassa meille papereita, 
joita tarvitsisimme rajan ylityksessä. Milii
siaseman edusta tuli tarkoin tutkituksi ko
ristekasvien osalta. Siellä kasvavat mm. 
dahurianlehtikuusi, kuusarnia (Lonicera 
alpigena, L. hispida), taiganruusu (Rosa 
davurica) ja viitapihlaja-angervo (Sorba 
ria sorbifolia). Monironkaiset pihlajat reu
nustavat katua. Eräs niistä oli 15-runkoi
nen, paksuimman rungon rym 38 cm. Yli 
viiden tunnin odotuksen jälkeen pääsimme 
lopulta allekirjoittamaan nipun papereita ja 
saimme luvan jatkaa matkaa. 

Imandrajärven rannalla mittasimene 
puita: mänty rym 222 cm, korkeus 19 m ja 
tunturikoivu rym 85 cm, korkeus 11,5 m. 
Kaksihaarainen kuusi (haarautuu 122 
cm:ssä), jonka ympärysmitta 105 cm:ssä 
oli 191 cm ja korkeus 18,5 m, oli matkam
me suurin siperiankuusi. Suomen suurim
mat siperiankuuset kasvavat Elimäellä, 
niiden rym on 168 cm. Mittaamamme sipe
riankuusi on siis melkoisen kookas! 

Kuusen esiintyminen loppuu juuri en
nen Murmanskia, mäntyä kasvaa vielä siel
lä täällä. Murmanskissa oli vastassa valtai
sa kivisotilas, jonka juurelta ilta-auringos
sa katselimrne suurkaupunkia, jossa a uu 
puoli miljoonaa ihmistä. 

Norja 24.-25.7. 

Yövyttyärnme tunturikoivukassa Pet a
mon tien varres a (miljoonien hyttysten 
kanssa) alkoi viimeinen päivämme Venä
jällä. Tungettuamme jälleen matkatava
ramme bu siin ajoimme kohti Nmjan ra
jaa. Nikkeli ä maisemat ovat aamaa 
luokkaa kuin Montshegor kis a, paljon
kaan elävää kasvillisuutta ei ole. Olimme 
männyn levinneisyy alueen pohjoi rajalla, 
sillä mäntyä näkyi enää harvakseltaan. 

Saavuimme tulliasemalle, jossa raja
miehet kummis aan vain viikai ivat milii
siasemalta saarniamme papereita ja päästi
vät resuisen joukkomme jatkamaan mat
kaa. 
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orjaan aapuessamme kään imme 
kelloa kak i tuntia taak epäin ja näin saim
me kummasti aikataulua kiinni ... Pienen 
hysterian ai aikaiseksi venäläinen russak
ka, joka vilisti linja-automme lattialla 
Gandvikissa. Ötökkä joutui purkkiin ja 
kaikkien pällisteltäväksi, jokainen myös 
kauhistuneena mietti kuinka monta aman
laista otusta mahtaisi löytyä omi ta matka
tavaroista retken päätteeksi. 

Ajoimme pitkin Varanginvuonon ran
taa kohti yöpymispaikkaamme Finnvikiä. 
Tunturikoivikko loppuu vähän ennen Vesi
saarta. Yöpymispaikkamme Jäämeren ran
nalla oli upea. Maisemat olivat jylhät ja 
yötön yö todella kaunis. 

Matka jatkui kohti Suomea. Juuri en
nen Suomen rajaa näkyi muutamia huono
kuntoisia mäntyjä iellä täällä. Saavuimme 
illalla Turun yliopiston Lapin tutkimu ase
malle Kevolle. Pää imme kauan kaipaa
maamme saunaan. illalla katselimme in
noi samme uutisia televi iosta, illä kah
teen viikkoon emme olleet kuulleet maail
man tapahtumi ta mitään. 

26.-28.7. Kotimatka 

Mäntyä kas aa Ke ojokilaakso a. Ete
lämmäk i mentäe ä männyn e iintyminen 
loppuu, mutta alkaajälleen Syy järven tie
noilla. Kuu ta Ke olla ei e iinny mutta 
haapaa kylläkin . Suurin mittaamamme 
mänty oli 15m korkea, rym 137 cm, uurin 
tunturikoivu 9 5 m, rym 52 cm. ämä oli
vat pohjoi immat mittaarnamme puut. 

Lokan tekojärven rannalle Vuot on 
geologi elle asemalle py tytimme telttam
me iimei en kerran. Telttakylämme lähi
alueen puut tuli at jälleen kerran mitatuik-
i, tällä kertaa kookkain mänty oli korkeu

deltaan 19,5 m ja rym 190 cm. hie koivu 
taa 13 mja rym 89 cm. ämä oli at ii jo 
elvästi Ke olla mitattuja puita uurempia. 

Matka kohti etelää jatl'Ui. Sodankylä -
ä ihmettelimme i tutettuja harvinai ia ta1-

vikkipajuja (Salix pyrolifolia). illalla aa
vuimrne iimei een yöpyrni paikkaamme 
Oulun yliopi ton Perämeren tutkimu ase-
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malle Hailuodon Marjaniemeen. Oli mat
kan viimeinen ilta, saunanraikkaina her
kuttelimme mansikoilla ja kermavaahdolla 
muistellen upean retkemme vaiheita. 

Viimeisenä päivänä oli vuoro sa tutus
tuminen Hailuodon jäkäläkankaisiin ja Pe
rämeren rantaniittyihin. Matkan paksuin 
puu tuli myö mitatuksi. Tämän jättiläisen 
ympäry mitta rinnankorkeudella oli huike
at 265 cm! Mänty oli kylläkin katkennut ja 
iten vain 12 m korkea. 

Hailuodo a kasvaa enemmänkin pak
suja mäntyjä. Suomen paksuin on kuiten
kin Hämeenlinnassa kasvava kak ihaarai
nen "Kei arinmänty": 496 cm (70 cm: ä) 
(Karhu 1995). 

Loppumatkan vietimmekin paao in 
unessa. Laukaassa Teuvo Ahti totesi , että 
siperiankuu en vaikutus näkyy vieläkin ja 
pohti mahtaako Helsingin lähellä kasvaa 
iperiankuusen ja metsäkuusen välimuoto

ja. Saavuimme Helsinkiin onnellisina, 
mutta lopen uupuneina takanamme 4 858 
km! Ja kuten Ahti Mäkinen oli luvannut, 
tämän matkan muistaisimme varmasti vie
lä kahdeksankymppisinäkin kiikkue am
me keinutuoli sa. Retke tä on myö jul
kai tu retkipäiväkirja (Mäkinen ym. 1998). 

Retken dendrologinen anti 

Pääa ias a kookkai.mmat puut mitattiin 
matkan eteläi i sä kohteissa. Kuu i ta suu
rimmat kasvoi at kuitenkin Kirov ki aja 
Lmandrajärven rannalla ii noin Kittilän 
korkeudella. 

Pohjoi immi a kohtei a Kevolla ja 
uot o a kasvaa mäntyjä, amoilla korke

uk illa enäjällä ei mäntyä enää e iinny. 
Kuu en e iintyminen loppuu ennen män
tyä. Kuu i muodo taa kuitenkin tuntureilla 
havumet ien metsänrajan Kuolan niemi
maalla. Tunturikoivua kasvaa vielä Varan
gin uonon rannoilla, ei kuitenkaan enää 
Ve i aaren itäpuolella. 

Suomen ja orjan puuvartinen kori te
kasvilaji to on elvästi Iänsi rnai ta verrat-
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tuna Venäjään. Venäjän pohjoisissa kau
pungei aja kylis ä ei viherrakentarniseen 
panosteta kovinkaan paljon, keittiöpuutar
haviljely on uositumpaa. Koristekasveina 
suositaan lajeja, jotka selviävät hoidotta ja 
kestävät pohjoisen ankaria oloja. Yleisim
mät Venäjällä tapaamarnme puuvartiset 
kori tekasvit olivat luonnonvarai et puut 
kuten koivut, haapa ja tuomi sekä mm. eri
laiset ruu ut, pihlaja, syreenit, rusokuu
sama, siperianhernepensas ja musta- ja pu
naherukka. 
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Kirovskin kasvitieteellisen puutarhan puu- ja 
pensaskokoelma 

Lerii Kazakov 

Kazakov, L. 1998: Kirovskin kasvitieteelli en puutarhan puu-ja pen askokoelma.(The 
collection of trees and shrub in the Kirovsk Polar-Aipine Botarucal Garden.) - Sor
bifolia 29(4):158-164. ISS 0359-3568 

The collection of woody plant in the Polar-Aipine SotanicaJ Garden compri es an area 
of 10.6 hectares. It consi t of 14 plot and i iruated in two ite , about 20 km apan, 
with different natural condition . The collection con i t of 763 taxa and about 2 000 
individual trees and hrub belonging to 29 farnilies and 94 genera. II i the largest 
collection of woody plants north of the Arctic Circle. o t of the e plant are at the 
northero margin of their cultivated area. The collection has great cientific value, and 
represents a broad base for cientific re earch and production. Many of the problem of 
biological survival are exarnined on the ba is of the collection. 

Lerii Kazakov, Po/ar-A lpine Boranical Garden, 184230 Kirovsk, Mumwnsk Region, 
Russia. 

Lyhyesti historiasta 

Murmanskin alueella sijaitseva Kirov k:in 
ka vitieteellinen puutarha on peru tettu 
vuonna l93l. Ensimmäiset puun taimet 
tuotiin Leningradista. Samanaikruse ti eri 
puutarhoista saatiin paljon iemeniä. Jo 
vuonna 1935 puutarhan taimisto a oli 74 
puu- ja pen a lajin taimia. 

En irnmäi enä kokeiltiin kymmentä 
bavukasvia pihtojen (Abies), lehtikuu ien 
(Larix) ja mäntyjen (Pinus) u ui ta. Leh
tipui ta ja pensai ta ensirnmäi enä kokoel
ma a ka vatettiin eräitä pajuja (Salix) 
ruu uja (Rosa) ja kuusarnia (Lonicera). 
Kokoelmia täydennettiin myös odan aika
na, jolloin puutarhaan istutettiin paljon 
hyöty- ja lääkekasveja. 

Aluk i puu- ja pensaskokoelma peru -
tettiin vain Kirov kiin Hiipinäntunturien 
tuntumaan (kuva 1). 1950-luvulla peru tet
tiin koea ema Apatitin lähelle 20 km Ki
rov kista länteen. Siellä kasvatu olo uh-

ykyi in kokoelman 
peru o a on patJ.ti a. Siellä o at myö 
kau ikas ihuoneet taimi to erilai ia koe
ja näytepal toja ekä pohjoi ten kasvien 
kokoelma. 

Kuudenkymmenen vuoden aikana puu
tarhas a on kokeiltu noin l 000 lajia. Yh
teen ä on kyl etty Li 25 000 iemenerää. 
On ratkai tu kas ien ii.rron peru ongelmia 

enäjän Peräpohjolaan ja elvitetty kas
ien opeuttami en teoreetti en tiedon al

keet ( vrorin 1956). En immäinen opeut
tarni työn hteen eto on tehty vuonna 
1967 jolloin julkai tiin tulokset 470 lajin 
koekas atuk i ta ajanjak olta 1932-1956 
(Aleksandra a & Katsehurina 1967). 

Puutarha on aanut uurimman o an 
iemeni tä eri puutarhoi ta. Li äk i on jär

jestetty u eita iemenkeruurnatkoja etäi il
le alueille, esim. Altaille T ukt ien niemi
maalle, Kamt5atkalle ja Jakutiaan. Tutki-
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Kuva 1. äkymä maailman pohjoisimmasta puu- ja pen askokoelmasta. Luonnonniittyä ja tunturikoi
vua Hiipinäntuntureiden juurella. Taustan tunturin l.:upeesta on louhittu apatiittia. - Valokuvat Pentti 
Alanleo 1996. 

Fig. 1. A view of the northemmost botanical garden in the world. - Photographs Pentti Alanko. 

musretkiltä on tuotu sekä luonnonkasvien 
iemenjä, tairrlla ja pi tokkaita että herbaa

rionäytteitä. Luonnonmateriaalia on aatu 
myö met ähallimkselta, tutkimusaserrulta 
ja luonnonharrastajilta. Puu- ja pen asko
koelrruen kasveista on nyt 38% luonnonva
rai ta alkuperää. Suuri o a kasvei ta kas a
tetaan omj ta kokoelmj ta kerätyi tä ie
meni tä. 

Puu- ja pen askokoelmas a tehdään 
jatkuvaa fenologi ta seurantaa. Tietoja 
kasvien kasvu ta ja kehittyrru e tä on ke
rätty koko toiminnan ajan ja o a tutkimu -
tuloksi ta on julkai tu erilai i a julkai-
ui a. Laajimmat tiedot ovat Alek andro
a & Golovkinin ( 1978) Kazakovin 

(1993) ekä Kazakovin ym. (1993) julkai
ui a. Myö kak i paino ta dendrologi ta 

puu- ja pen a luetteloa on julkru tu . 

Tietoja kokoelmasta 

Kokoelman pinta-ala avomaalla on Apati
ti ä 10,6 ha, Kirov k:i a 1,0 ha. Kokoel
ma käsittää 14 erilaista pal taa. Ennen ken
tälle i tutettiin kaikki kasvit yhteen nyt ne 
ryhmitellään eri peru tein . On mm. "poh
joi puutarha jo a ovat maijakasvit ja 
kori tepen aita arten on erityinen pal ta. 

uonna 1995 peru tettiin Suomen kasvien 
pal ta. inne on i tutettu puita ja pen aita, 
jotka on aatu Suomesta, valtaosin Oulun 

tiopi ton kas itieteelti e tä puutarhasta 
ja Torillan arboreturru ta. 

uonna 1995 a omaalla oti 763 takso
nia, jotka käsittä ät lähes 2 000 yli vii i 
vuotta kas anutta i tutusta eri alkuperistä. 

e edu tavat 29 heimaa ja 94 ukua. Lisäk
j puutarhan luonnonpui to a kasvaa yli 
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Kuva 2. Kirov lc.in ka vitieteelli en puutarhan pen askokoelmaa. Kas it säily ät yleen ä talven yli 
vain lumen alla ja jäävät siksi mataliksi. 

Fig. 2. The collection of shrubs in the Polar-Aipine SotanicaJ Garden. 

40 lajia paikallisia puita ja pensaita, jotka 
ovat Juontai ia metsä- ja tunturika veja. 

Niin kokoelma sa kuin alueen luonno -
sakin vallit evat pen aat (kuva 2). e ke -
tävät kylmää paremmin kuin puut. Suuri 
osa niista talvehtii lumen alla ja sik. i ne 
äilyivat pakkastalvina. Yli puolet kokoel

man ka vilajeista kasvaa luonnonvarai ina 
enti en euvo toliiton alueella. Euraasian 
pohjoi o i ta ja Siperian vuorilta on tuotu 
141 lajia puita ja pen aita. Kasveja on pal
jon myö Pohjoi -Arnerika ta (120 lajia) 
ekä Kaukoidästä. 

Suurin osa Apatitin ka vei ta on nuo
ria, iältään alle 20 vuotta . .Ki.rov kin koel
man ka vit ovat vanhempia, 40 lajia on yli 
50 vuotta vanhoja. Osa pen ai ta on rän i -
tynyt ik.ääntymi en takia ja menettänyt ko
ri teellisuuten a tai tuhoutunut. yt niitä 
vaihdetaan nuorempiin kasveihin. 

Kylmä ä ilma tossa monet ka vit ei
vät kuki tai jo kukkivat, eivät muodo ta 

kyp iä hedelmiä. ain 60% kokoelman 
pui ta ja pen ai ta kukkii täy i-ikäi inä ja 

ain puolet näi tä joka vuo i. Vaahterat 
(Acer), lehmukset Tilia) ja tammet (Quer
cus) ei ät ole kukkineet ko kaan aikka 
niillä on ikää Ii 40 vuotta. ain 25% kas-
ei ta tekee hedelmää joka vuo i ja muo

do taa kyp iä iemeniä. 
enäjän Peräpohjol a monien kas

ien elomuoto muuttuu ilmaston ail.'"Utuk-
ta. Heik.kok vui et ja huono ti tal eh

ti at puut kas a at pen mai ina. 0 a 
pen ai ta muuttuu 'perennoik i ' kuten 
e imerkiksi metsätammi (Quercus robur) 
joka 40 vuoden iä ä on puoli metriä kor
kea, ja lumimarja (Symphoricarpos albus), 
jolta melkein joka uo i pakkanen tuhoaa 

ersot, jotka kuitenkin kas a at euraa a
na ke änä uudelleen. Lähes 40% kokoel
man lajei ta on täy in ke tä iä. e o at 
kas eja jotka tal ehti at paleltumatta. 
Jak oittain paleltu ia on noin 25% lajei ta 
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ja joka vuo i paleltuvia noin 30%. Muuta
mat kasvit paleltuvat maanpintaan a ti. 

Havupuut ja -pensaat 

Kirovskin kasvitieteellisessä puutarhassa 
on koekasvatettu havupuita ja -pen aita 92 
laji ta. yt kokoelmissa on pen aita vain 
kymmenestä lajista. Kookkaimmat puut 
ovat lehtikuusia (Larix): esimerkik i ipe
rianlehtikuusi (Larix sibirica) on kasvanut 
15m korkeaksi 40 vuode sa. Venäjän Perä
pohjolan olosuhteissa iperianlehtikuusi 
kasvaa mäntyä nopeammin ja tuottavam
min. Kokoelmassa on kymmentä lehtikuu-
ilajia, jotka paleltuvat talvella kovilla 

pakkasilla. Pihtoja (Abies) istutuksi a on 
kahdek aa lajia. Käyttöarvoa viherraken
tamj e a on vain siperianpihdalla (Abies 
sibirica), joka kasvaa puuk i, mutta jonka 
latvojen ver ot melkein joka vuosi paleltu
vat. Kokoelmassa on myö 12 lajia kuu ia 
(Picea) ja 13 lajia mäntyjä (Pinus). Vaita
o a nili tä vahingottuu talvella. Douglas
kuu ta (Pseudotsuga menziesii) on muuta
ma kappale ja nekin paleltuvat joka vuo i. 

Havupen ai ta mainittavimpia ovat 
vuorimänty (Pinus mugo) ja pensas embra 
(Pinus pumila). Pen as embra kas aa hy-

in ja on terve. Hyöntei et tai ienituhot 
eivät juurikaan ole vahingoittaneet itä. 
Viime vuosina kokoelmaa on täydennetty 
uu iUa ka eiUa, mm. kanadantuijalla 
(Thuja occidentalis), law onin ypre illä 
(Chamaecyparis lawsoniana), kynäkata
jalla (Juniperus virginiana) ja Juniperus 
pseudosabinalla. Kaikki nämä kasva at 
pen a mai ina. 

Vaitao a havupui ta- ja pen ai ta ei 
muodo ta iementä. Kukinta on harvinai -
ta ja jo ää on ke ällä pitkän aikaa huono, 
iemenet ei ät ehdi kyp yä. U eimmin kä

pyjä muodo tuu lehtikuu iin· vain ne py -
tyvät uuili tumaan luontai esti. 

Lehtipuut 

Puutarhan kokoelmi a on yli II 0 lajia leh
tipuita. Korkeimpia puita ovat poppelit 
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(Populus) joi ta tuoksupoppeli (Populus 
suaveolens) kasvaa nopeimmin. Tuoksu
poppeli puhkeaa lehteen ennen paikallista 
haapaa. Poppeleita on koelmis avain kah
dek aa tak onja joista puolet on risteyrniä. 

Puutarhaan on kerätty runsaasti pihla
jia (Sorbus). Monet rui tä kasvavat pensas
mai ina tai monirunkoisina puina. Koris
teellj impia ovat Sorbus tianshanica, japa
ninpihlaja (S. commixta), ruotsinpihlaja (S. 
intermedia) ja S. sambucifolia (kuva 3). 

ilitä pihlajia käytetään alueella viherra
kentamjseen. Viime vuosina on li äk i is
tutettu muutarrua pihlajia, jotka ovat kotoi-
in Kaukasukselta: kreikanpihlaja (Sorbus 

graeca), S. takhtajanii ja S. tamamschja
nae. e o at hyvin harvinaisia puutarhojen 
kokoelmi a. 

Pajuista (Salix) siperianpaju (Salix 
schwerinii) ja S. rorida kasvavat hyvin 
isoiksi. Vaikka iperianpaju melkein aina 
aa talvi aurioi~ se kasvaa hyvin nopeasti 

ja on käyttökelpoinen pen as. 
Puutarhan kokoelmassa on myös pal

jon koivuja (8etula). Suurin osa niistä on 
o oittautunut ri teymiksi. ämä koivut on 
kas atettu puutarhoi ta aadui ta sieme
ru tä. Luonno ta kerättyjä ovat kivikoivu 
(8etu/a ennanil), raudu koivu (8 . pendu
la) ja hje koivu (8. pubescens),jotka koko
elmi a ovat vielä nuoria. 

Ruu ukas ien heimo ta (Rosaceae) on 
muutaman lajin edu tajia uvuista Prunus 
ja Malus . Suurin kori tearvo on tuorutuo
mella (Prunus maacki1}, imelilir ikalla (P 
avium) ja marjaomenapuulla (Malus bac
cata). Kokoelmas a on myö kaksi pohjan
tuomea (Prunus paaus ub p. borealis), 
jotka marja atjoka uo i. Marjaomenapuu 
kukkii harvemmin· kyp iä siemeniä aa
daan ain uotui impina vuo ina. 

Kuten edellä on mainittu, monet lehti
puut kas a at pen asmai ina. Tämä on 
luonteenomai ta etelämpää kotoi in ole-

ille puille e imerkiksi metsälehmukseUe 
(7ilia cordara), kynäjalavalle (Ulmus 
/aevis) euroopanpyökille (Fagus sylvati
ca) ja metsätarnmelle (Quercus robur). On 
todettu , että anhempina nämä kasvit aika-
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Fig. 3. Sorbus sambucifolia is growing as hrub-like pecimen in the Kiro k Polar-Alpine SotanicaJ 
Garden. 

Kuva 4. Hyvin kestävä, Kaakkoi -Aasiasta kotoi in ole a ohotanalppiruu u (Riwdodendron aureum) 
viihtyy ja kukkii hyvin Kirov kin kasvitieteelli ·· puutarh 

Fig. 4. A very hardy Rhododendron aurewn i thriving in the Kiro k Polar-Alpine SotanicaJ Garden. 
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Kuva 5. Kuolanpioni (Paeonia anoma/a) on Kuolan tunnu kasvi , joka kasvaa muutami a paikoissa 
luonnonvaraisena niemimaan etelä- ja itäo i a. Kuvassa osa komeata kuolanpioniryhmää Kirovskin 
kas itieteelli essä puutarhas a. 

Fig. 5. Paeo11ia anomn/a is a specialiry of the Kola Penin ula. h i growing as a native in a few places 
in eastem and outhem pans, and i plamed in a large border in the Kirov k Polar-Aipine Botanical 
Garden. 

vat kas aa paremmin: talvenke tävyy li
ääntyy, er ot paleltuvat harvemmin ja 

päärunko muodo tuu. 

Lehtipen aat 

Lehtipen aita on kokoelmi a yli 250 laji -
ta. Eri pal toilla kas aa yli 50 taksonia ruu-
uja (Rosa), yli 30 lajia kuu amia (Lonice

ra) ja lähe 20 lajia pen angervoja (Spi
raea). Kymmenen vuoden ajan puutarh -
a on kokeiltu myö ruu ujen jalo tu ta. 

Kokeet onni tui at ja tulok ena on erittäin 
kori teelli ia ruu uri teymiä. Ri teymien 
kantalajeina o at laajalle Ie inneet idän
metsäruu u (Rosa amblyoris), taiganruu u 
(R. davurica) ja k:urttulehtiruu u (R. rugo
sa) ekä paikalli i ta Jajei ta me äruu u 
(R. majalis) ja karjalanruu u (R. acicula
ris). 

Kauniiden pen aiden jouko a erottu
vat yreerut (S ringa). Kaikki kokoelmien 
yreenit ovat luonnonkantoja, ja niiden 

luontainen alue on pääasia a Aasias a 
mutta tunnetuin laji unkarin yreeni (Sy
ringa josikaea) on peräi in Karpaateilta. 
Tämän yreerun oi nähdä kaupunkien 
pui toi tutuksi a Murman kin alueella. 

yreenit kukki at hy in myöhään. Kirov -
kin kokoelmas a k:ukkiminen alkaa vasta 
heinäkuun lopu a. Pih yreeni (S. vulga
ris) k aa kokoelmas a huonosti eikä 
kuki joten en Jajikkeita ei kasvateta. 

lppiruu uja (Rhododendron) puutar
ha-alueella kas aa ainoastaan muutamas a 
paikas a mutta ne ovat hy in kaunlita pen
aita. Li 40 vuotta kokoelmi a on kasva

tettu neljää alppiruu ua: ohotanalppiruu
ua (Riwdodendron aureum, kuva 4) 

kam atkanalppiruu ua (R. camtsclwti-
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cum), R. caucasicumia ja R. myrtifoliumia 
(syn. R. kotschyi) . Kaikki nämä kukkivat 
joka vuosi sekä Kirovskissa että Apatitissa 
hyvin aikaisin heti lumenlähdön jälkeen. 

Herukat (Ribes) ovat Pohjoisen arvok
kaimmat maijapensaat Kokoelmissa ovat 
parhaiten edustettuina erilaiset luonnon
kannat, mutta mukana on myös viljelyla
jikkeita. Tulevaisuudessa tärkeitä pihapuu
tarhojen maijakasveja pohjoisessa ovat 
maijasinikuusama (Lonicera edulis), Sor
bus sambucifolia, amurinhappomaija 
(Berberis amurensis) sekä monet orapihla
jat (Crataegus) . Viime vuosina on kasva
tettu tymiä (Hippophae rhamnoides), josta 
nyt joka vuosi saa runsaan sadon. 

Kokoelmien pensaat eivät ole ainoas
taan pohjoisilta alueilta. Valtaosa etelästä 
peräisin olevista pensaista ei kuki, mutta 
osa on mukautunut uusiin oloihin hyvin, 
kuten esimerkiksi euroopanhernepensas 
(Caragana frutex), mustakuusama (Lo
nicera nigra) ja Lonicera hirsuta. 

Köynnökset 

Puutarhassa on 11 lajia köynnöskasveja 
jotka kasvavat ja talvehtivat avomaalla. 
Köynnökset ovat lämpimämmän ilmaston 
ka veja. Venäjän Peräpohjalas a monet 
köynnökset kuolevat jo ensimmäisenä tal
vena. Lukuisia yrityksiä on tehty mm. 
amurinviinin (Vitis amurensis) kasvattami
seksi. Levinneisyysalueellaan se ke tää 40 
astetta pakkasta, mutta Kirovskin ja Apati
tin kokoelmis a kaikki amurinviinit ovat 
kuolleet. Kaukoidästä peräisin olevat kii
nanlaikkuköynnö (Actinidia kolomikta ) ja 
palsarniköynnö (Schisandra chinensis) 
ka vavat hyvin vain kausika vihuoneissa, 
missä ne kukkivat ja tekevät hedelmää, jo 
ne talvetetaan lumen alla. Siperiankärhö 
( Clematis sibirica) ja ohotankärhö ( C. 
ochotensis) soveltuvat hyvin pohjoi iin 
olosuhteisiin. Luonnossa siperiankärhöä 
kasvaa jopa niinkin pohjoisessa kuin 72° 
pohjoista leveyttä. Puutarhaan kärhöt istu
tettiin vain muutama vuosi itten, mutta ne 
kukkivat jo. Muita avomaalle sopivia kär-
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höjä ovat kamtsatkankärhö (C.fosca) kel
lokärhö (C. integrifolia) ja mantsuriankär
hö (C. mandshurica). Avomaalla kasvaa 
nopeasti myö punakoiso (Solanum dulca
mara), mutta vain Apatitin kokoelmassa. 

Kokoelman merkitys 

Kirovskin kasvitieteellisen puutarhan puu
ja pensaskokoelma on erittäin arvokas ja 
pohjoi in koko maailmassa. Monilla lajeil
la on täällä napapiirin tuntumassa pohjoi-
in ka vupaikkan a. Kokoelmissa suorite

taan monenlai ia tutkimuksia joista mer
kittävimpiä ovat kasvien sopeutumi een ja 
mene tymiseen ankarissa luonnonolosuh
teissa Liittyvät tutkimukset. Pohjoisen 
asukkaille kokoelmat taijoavat mahdolli-
uuden tutustua ka vimaailman rikkauteen 

ja monipuolisuuteen. Puutarha on oppi
paikka nuorille ja ammattihmisille, mutta 
myös matkailukohde, koska kokoelma toi
mii kasvinäyttelynä. 

Kokoelmaka vien käytännön ovellus 
on lähinnä Li äy materiaalivara tona toi
miminen. Sieltä voi aada siemeniä ja pis
tokkaita. Sieltä saadaan para ta materiaalia 
kestävien taimien iljelyyn. äitä kasveja 
voi istuttaa kaikkialla Venäjän Peräpohjo
lan alueella ja pohjoi illa alueilla. 

Artikkelin on alkuperäi tek ti tä uomenmnut 
Miija Siuruainen. 
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Mattomainen, juurehtiva omenapuu 

Mikko Piirainen 

Piirainen, M. 1998: Mattomainen, juurehtiva omenapuu (A prostrate and rooting apple 
tree). - Sorbifolia 28(4):165-166. ISS 0359-3568 

A prostrate apple tree (Malus domes1ica) is reponed from Kauniainen, South Finland. 
The main stem of a small tree has died, and the lowermost branches form a slightly 
rooting, prostrate circle, ca. 6 m in diameter. The plant has flowered yearly. This is the 
second record of such an abnormal apple tree in Finland. Roadworks have destroyed 
the tree during the winter 1997- 1998. 

Mikko Piirainen, Kasvimuseo, Luomwmieleellinen keskusmuseo, PL 7, 00014 Helsin
gin yliopislo. 

Minua oli jo muutaman vuoden ajan kiu
sannut Kauniaisten Kasavuoren kallioleik
kauk en yläpäässä Tarvontien ,eJi Turun 
moottoritien varrella, tien pohjoispuolella, 
karunlai ella piennarluiskalla viheriöivä 
maata matava pensas. Olin kiinnittänyt 
pen aa een huomiota ensimmäisen kerran 
luultava ti jo ku sen kukinta-aikana alku
ke ä tä, ja siitä lähtien se oli vaivannut 
päätäni aina ohi ajaessani, lähe päivittäin. 
Lajinmäärity moottoritienopeudella kul
kevan auton ratin takaa ob tietysti jäänyt 
pelkkien arvailujen varaan. Pitkään arvai
linkin, jo ko ky ee sä oli i maas a mata a 
tuomi lehtien muoto ja kukinta-aika kun 
tuntuivat uunnjlleen opivan. 

Kä in ihdoin 15.6.1995 vaimoni Pir
kon kan a paikalla jalkaisin. Olikin mel
koinen ylläty huomata, mi tä on ky ymy : 
pienen männyn alla, ai an en rungon vie
re ä on vajaan parin metrin korkuinen 
kuollut ja kuivettunut omenapuu (Malus 
domestica), jonka alimmat, lähes maanra
jasta lähtevät ok at ovat levittäytyneet pa
rin-kolmen metrin äteelle maata pitkin 
(ku a l). Ok atjuurehtivat heikosti, eivät
kä niiden kärjet pyri nou emaan ylö päin. 
Sen ijaan parin oksan tyvio asta, läheltä 

kuollutta emorunkoa, on noussut jokunen 
heikohko pystyhaara. Kasvin matavat ok-
at kukkivat uo ittain, ja nytkin siinä oli 

runsaasti jo terälehtensä karistaneita kuk
kia, joi ta näytti olevan kehittymässä pie
niä raakileita. 

En heti muistanut mokomasta koskaan 
kuulleeni tai nähneeni mutta Pentti Alanko 
palautti mui ti.ni kertoessani hänelle ha
vainno tani: Erkamohan (1 990) kirjoitti 
Sorbifoliaan tiedonannon amantapaisesta 
omenapuu ta Helsingissä. Erkamon löytä
mät yksilöt (ky ymys oli ryhmästä nuoria 
omenapuita) ei ät kuitenkaan juurehti.neet, 
ja ainakin vuonna 1989 ainoastaan niiden 
p tyt päärungot oli at kukkineet. 

Mikäli ky ymy on py yvä tä ominai-
uude ta, tai ede ominai uude ta, joka 

'autettuna eli Ieikkaamalla aatai iin äi
lymään maata mata a omenapuu aattaisi 
olla hauska li ä e irnerkiksi pieneen rinne
tai ki ikkopuutarhaan. Otinkin takapihal
Jemme pienen juurehtivan oksankärjen 
nähdäkseni , miten emopuusta irrotettu 
oksa käyttätyy. (Toi tai eksi iitä ei o aa 
anoa muuta kuin että e on elvinnyt hen

gi ä.) 
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Kuva 1. Maata matava omenapuu Tarvontien varrella Kauniai i a. Oksat muodo ta at pyöreän, 
harvahkon maton, jonka halkaisija on noin 6 m. - Valokuva 12.1X.l996 likko Piirainen. 

Fig. 1. A prostrate apple tree in Kauniainen, South Finland. The tree i growing on the bank of a rock 
cutting along the Turku motorway. - Photograph Mikko Piirainen. 

KirjaJiisu utta 

Erkamo, V. 1990: Maata pitkin omenapuu (Malus do- JK. TaJ ella 1997-98 Tarvontien viertä 
mestica). - Sorbifolia 21:68. rnöyrinyt kaivinkone tuho j esiintymän. 

Kutsu kevätkokoukseen 
Dendrologian Seura- Dendrologi ka Säll kapet ry:n ääntömääräinen 

kevätkokous pidetään keskiviikkona 10.3.1999 klo 18 Hei ingi sä 
Säätytalolla, Snellmaninkatu 9-11. 

Kokouksen jälkeen Teijo Nikkanen ja Veikko Silander e itelmöivät 
aiheesta ''Tuloksia ulkomai ten havupuiden 70-vuotiai ta 

viljelykokeista Suomessa" ekä kat eliaan ulkomaan matkan kuvia. 
Tervetuloa! 
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Koillis-Kiinan kasvit Lepaalla 

Seija Lehtinen 

Lehtinen, S. 1998: Koillis-Kiinan kasvit Lepaalla (Lepaa receives seed from North
East China). - Sorbifolia 29(4): 167- 172. !SS 0359-3568 

Lepaa Horticultural School received 140 lots of seed in ovember 1994, coUected 
from orth East China by the SotanicaJ Garden of the University of Helsinki. The 
seeds germinated fairly well. A number of plants, as they grew, were old to the public 
and so the plants were distributed all over the country. We hope to obtain information 
about their hardiness later. For that purpose the addresse of the buyer were collected. 

Seija Lehtinen, Hämeen Ammarri-lnstituulli, 14610 Lepaa. 

Hei ingin yliopiston kasvitieteellinen puu
tarha on tehnyt kasvien lisäy materiaalin 
keräy matkoja uuden, Kurupulaan tulevan 
ka vitieteellisen puutarhan tarpeisiin. Syk-
yn 1994 matka suunnattiin Koillis-Kii

naan (Koponen & Koponen 1995). 
Matkoilta kertyneistä eristä lähetettiin 

siemeniä eri yhteistyökumppaneille koke
musten aarni eksi uu i ta alkuperi tä kas
vitieteelli tä puutarhaa laajemmaltalcin 
alueelta. Jo marraskuu a aatiin LepaaJJe 
saman yksyn Kijnan matkan iemeruä 
yhteensä 140 erää 95: tä tak oni ta. 
U eimmjsta oli vain yk i erä mutta esim. 
supiköynnö tä (Tripterygium regelii) oli 
neljä erää. Valtaosa oli puuvarti ten kas
vien iemeruä mutta myö muutamia pe
rennoja oli mukana. 

En immrunen tehtävä oli elvitellä., 
rninkälai ia e ikä ittelyjä iemenet tarvit
sivat itämi en varrni tarru eksi. 0 asta oli 
jo aiempaa kokemu ta o alle löytyi kiijal
li uudesta ohjeita ja loput piti arvioida e i
merkik i en mukaan, miten joku toinen 
aman uvun edustaja reagoi erilai iin kä
ittelyihin (vaikka tämä oloon hy in epä
arrna keino). 

Thloksia alkaa näkyä 

Ensimmru enä, noin vllko sa, ehti pintaan 
eräs maksaruoho. Parin vllkon aikana tai
mettujvat lukui at lajit koreanvirpianger
vo (Spiraea trichocarpa) ja taiganvirpian
gervo (S. media), molemmat jasmikkeet, 
amurinjasmike (Philadelphus tenuifolius) 
ja iperianj mfre (P. shrenkii) ekä nietos
pen aat Deutzia amurensis ja D. glabrata. 

ämä lajit itivät 'kuin rikkaruohot" joten 
uuri o a ta.imj ta oli pakko heittää poi . 

Keltakuu ama (Lonicera chrysantha) iti 
epäsäännölli emmin. Vain muutama taimi 
ilmaantuj ke äällä ja taimettuminen jatkuj 
euraa at pari kuukautta. Arvailla voi, oli

ko tämä lajille luonteenomai ta vai oliko 
esikäsittely ä ollut väärä ajoitu . Pui ta 
parhaiten itivät koivut: kivikoivu (Betula 
ennaniL) ja B. costata. Myö aarni, Fraxi
nus chinensis ar. rhynchophylla iti hyvin . 
Muutarru ta lajei ta, esimerkiksi venäjän
juuri (Acanthopanax senticosus), hinan
aralehti (A. sessiliflorus) Acer truncatum 
tai Lespedeza bicolor ilmaantui vain yksi 
tai kaksi tainta_ Kaikkiaan yli ata erää tai
mettui ensimmru enä ke äänä. 
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Kuva 1. Tähdellä ( * ) on merkitty ne kasvitieteem et puutarhat, arboretumit, kaupunginpuutarhat ja 
puutarhaoppi laitokset, jotka saivat Kiinan ka vien iemeniä ja ympyrä!Jä ( • ) ne paikkal-unnat, minne 
Kiinan kasveja myytiin vuonna 1995 (Koponen & Koponen 1997). 

Fig. 1. SotanicaJ gardens, arboreta, municipaJ garden and honi uJtural college receiving eds of 
Chinese plams are marked with a tar ( * ). Di trict where plants were purchased are marked with a 
dot ( • ) (Koponen & Koponen 1997). 
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Ka vukautta aatiin pidennettyä kun 
kylvöt pää tiin aloittamaan kasvihuonee -
sa jo maali kuu a. Muutamia joutui im
min kehittyneitä pensaslajeja i tutettiin 
avomaalle heti keväällä (ja mikkeita, kota
kuusarnia ja pihlaja-angervoa) ja muita 
ruukutettiin ke än aikana i ompiin ruuk
kuihin. Elokuun alu a tehdys ä inventaa
riossa taimimäärä oli hieman yli 8000 kpl .. 
Puutarhatekniikka 96 -näyttelyssä elokuun 
11-13 päivinä taimia myytiin näyttely ä 
kävijöille, joilta pyydettiin osoitetiedot 
(kuva 1, Koponen & Koponen 1997). 
Taimia on myyty tämänkin jälkeen amoin 
o oiretietojen keräämistä on jatkettu. 

Myöhemmät vaiheet 

Talven 1995-1996 yli ka vit elvi ivät oi
kein hyvin. Astiataimet olivat muovihuo
nee sa ja niiden peitoksi kerättiin talvella 
pakkaslunta. Kevät on kuitenkin täs ä tal
vetu malli a ongelmallinen: aurinkoi et 
päivät aavat kas it heräämään aikai in 
mutta öi in voi vielä olla kovaakio pakkas
ta. Jatko a Ii ää taimia on istutettu a o
maalle. Monille tämä on hyvä vaihtoehto 
mutta ohutjuuriset kuten Spiraea ja Deut
zia-lajit ovat mene tyneet huono ti ras
kaas a maa a (poikkeu viitapajuanger
vo, S. salicifolia). Lumipeitteen tarpeelli-
uu tuli todi tettua astiataimialueella tal

vella 1996-1997. Tammikuun lopu a a
toi että, en jälkeen sataneet lumet ulivat 
aikai in mutta pakkasia riitti. iinpä ke-

äällä huomattava määrä taimia joutui 
kompo tiin. Suome a puhutaan ilm ton 
lämpenemi e tä ja toivotaan en mahdol
li tavan arempien ka ien käytön. Talvet 
näyttävät kuitenkin muodo tuvan enti tä 
tre aavammik i ka veille niin että pitäi
ikin löytää ke tävämpiä kasveja! Onko 

kunnon talvilepokau i mui to ain (niin 
kuin hyvät hiihtokelitkin)? 

Kiitokset 

Kiitokset une ja Ttmo Koposelle, että sain lainata 
uuden puutarhan e inees äjulkai rua kantaa. Olen 
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myö tehnyt alkuperäi een kasvilistaan muutamia 
korjauksia nimi tön suhteen Sorbifoliassa (Kopo
nen & Koponen 1995) julkaistun listan mukaan. 
Sieltä ovat peräi in myö merkinnät viljellyistä 
kasvei ta. 

Kirjallisuutta 

Koponen, T. & Koponen, A. 1995: Helsingin yliopi -
ton kasvitieteellisen puutarhan Koillis-Kiinan 
tutkimusmatka. - Sorbifolia 26: 107- 125. 

Koponen, T. & Koponen, A. 1997: lntroduction to the 
new Botanical Garden at the University of Hel
ink.i . - 41 s. Hei ingin yliopi to. 

Kuva 2. Opiskelija Janne Ekström ja Iaatikoiii
nen mongolian aahteran taimia. - Valokuvat 

eija Lehtinen. 

Fig. 2. Srudent Janne Ekström with Acer 
totoricum ub p. ginnolo plants. - Photograph 
Seija Lehtinen. 
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Kuva 3. Vtitapaju
angervo hyvässä 
kasvu sa. 
Katteena on 
käytetty sanoma
lehteä, jonka 
päällä on 
kuorihumu ta. 

Fig. 3. A vigorou 
tand of Sorbaria 

sorbifolia. The 
oiJ i covered 

with newspaper 
and composted 
bark. 

Kuva 4. Laatikkoon on kerätty ka veja, jotka saavat upean yy ärin mm. viitavaahteraa (Acer 
barbinerve), mantsurianjalopähkinää (Juglans mandslwrica), kotakuusamalajeja ( \ eigela), japani
laista kohniokalajia (Gleditsia japonica) ja amurinviiniä (Vitis amurensis). 

Fig. 4. Beautiful autumn colours of plant originating from orth-East Chin~ e.g. cer barbinerve, 
Juglans mandshurica, Weigela spp., Gleditsia japonica and fi amurensis. 
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TauJukko 1. Koilli -Kiinan kasvit Lepaan puutarhaoppilaitokse a. 
Merkintöjen seli tyksiä: imen edes ä p = perenna, k = keräyspaikalla vierasperäinen, viljelty laji , 
* = taimia < 5 kpl, ** = taimia 5 kpl - muutamia kymmeniä, *** = hy ä itärninen, jopa useita satoja 
taimia, harmaa palkki = ei itämistä. 

Table 1. Gemination of seeds received from onh-East China. Symbols: p = perennial, k = cultivated 
pecies, * = less than 5 plants, ** = 5-50 plants, *** good gennination, often several hundred plants, 

blocked grey = no gennination. 

PALJAS IEMENISET ltäminen ltäminen 
Pinaceae 1995 1996 1995 1996 
Abies holophylla ** B. costata *** 
A. nephro/epis *** B. davurica *** 
Larix gmelinii *** B. ennanii *** 
Picea jezoensis *** B. fruticosa * 
Pinus koraiensis *** B. pendula * 

B. schmidtii ** 
KOPPISIEMENISET Carpinus cordata * 

Aceraceae 
Acer barbinerve * Caprifoliaceae 
A. mandshuricum * Lanicera chrysamha *** 
A. pseudosiebo/dianum *** L maackii 
A. tataricum ub p. ginnala *** Vibumum sarge111ii 
A. tegmemosum • * Weigelo florida *** 
A. triflorum * * W. praecox *** 
A. tnmcawm • 
A. tschonoskii *** Celostraceae 
A. ukunmduense *** Celosrrus orbicularus *** 

Euonyml/S alarus 
Actinidiaceae Tripterygium regelii *** 
Actinidia arguta *** 
A. ko/omikra *** Clusiaceae 

p Hypericwn ascyron •• 
Anacardiaceae 
Rl111s chinensis *** Cras uloceae 

p Hyfotefephiwn pa/lescei!S *** 
Araceae 

p Arisaema peninsufae *** Ericaceae 
Rhododendron aureum •• 

Araliaceae R. muc ronula 111111 ••• 
Acamhopanax semicosus • ** R. schlippenbachii *** 
A. sessiliflonts • ** Vacciniwn uliginosum • 

p Aralia conrinemalis *** 
Euphorbiaceae 

A teraceae Securinega suffnuicosa ••• 
p Ugularia fi heri * 
p Saussurea amara *** Fabaceae 

k Amorpha fruticosa ••• 
Betulaceae k Gleditsia japanica •• 
Afnus hirsuta ar. mandshurica *** Le pedew bicofor • 

. hirsuta ar. ibirica • Maackia amurensis 
Betula eilinen i * k Robinia pseudoacacia • 
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1995 1996 1995 1996 
Fagaceae Rosaceae 
Quercus mongolica p Anmcus dioicus ** 

Craraegus pinnatijida * * 
Gentianaceae Porenrilla Jnaicosa ** 

p Gentiana uchiyamai * ** k Prunus sp. 
Rosa davurica ** ** 

Hydrangeaceae Rubus craraegifolius 
Deutzia amurensis *** p Sanguisorba officinalis ** 
D. glabrara *** p S. parvijlora ** 
Philadelphus schrenkii *** p S. tenuifolia ** 
P tenuifolius *** Sorbaria sorbifolia *** 

Sorbus pohuashanensis * * 
lridaceae Spiraea chamaedryfolia *** 

p Iris sanguinea *** S. media *** 
S. salicifolia *** 

]uglandaceae S. rrichocarpa *** 
Juglans mandshurica 

Rutaceae 
Oleaceae Phel/odendron amurense *** 
Fraxinus chinensis 

var. rhychophylla *** Saxifragaceae 
k Ligustrum suave p Astilbe chinensis *** 
k Syringa dilatata *** 

S. reticulata *** Schisandraceae 
S. wolfii *** Schi andra chinensis *** 

Poaceae Scrophulariaceae 
p Miscanthus sisensis *** p Veronicastrum sibiricum * 

Polygonaceae Staphyleaceae 
p Polygonum lapathifolium Sraphylea buma/da * 

Ranunculaceae Tiliaceae 
p Aconitum artemisiafolium ** 1ilia amurensis * * 
p A. fischeri ** 1ilia mandshurica 

Clematis serratifolia 
Vitaceae 

Rhamnaceae Viri amuren is ** 
Rhamnus dahuricus *** 

Pimpinella-ruusuja Oulussa 
Dendrologian Seuran ja Ruu u euran Oulun paikalli kerhot järje tä ät 

tilai uuden Kempeleen Puutarhaoppilaitok en Tuulia- ali a 
keskiviikkona 20.1.1999, alkaen klo 18. Puhujana Pimpinella-ruu ujen 

asiantuntija Aila Korhonen. Vapaa pää y. Kaikki o at tervetulleita! 
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Pähkinäpensaan lahottajasieniä 

Suvi Vanhanen 

Vanhanen, S. 1998: Pähkinäpensaan lahortajasieniä (The wood-decaying fungi of ha
zel (Corylus avellana)).- Sorbifolia 29(4):173-177. ISS 0359-3568 

Several fungi are associated with herb-rich hazel (Corylus avellana) forests. Most of 
the specie that are found near hazel bu hes belong to the group of aphyllophoroid 
fungi . The structure of the bu h, with both young growing tems and rotting old logs, 
creates a large number of microhabitats for variou fungi. Altogether about 170 species 
have been found in hazel. Among the mo t common ones in Finland are Fomitiporia 
pwzctata, Jnonotus radiatus and Hymenochaete tabacina. 

Suvi Vanhanen , Kasvimuseo, PL 47, 00014 Helsingin yliopisto. 

Pähkinäpensas (Corylus avellana) kuuluu 
lehtokasviemme aateliin. Pähkinälehdoi -
sa viihtyvät monet vaateliaat lajit - niin 
putkilokasvit ku in ienetkin. Jotkin royko
ritsaa muodo tavat tatit, rou kut ja muut 
lakki ienet o at pähkinäpen aan euralai-
ia. Myös itse pensaassa kasvaa ieniä, ja 

ne ovat toistaiseksi saaneet vain vähän 
huomiota osak een. Jäljellä olevien pieni
alai ten pähkinälehtojemme lahottajalaji -
to ansaitsee kuitenkin sieniharrastajien 
kiinno tuk en mone takin yy tä. 

Lahottajien näkyvimpänä ryhmänä le
vittäytyvät kääväkkäät. Varsinai ia kääpiä 
tai orakkaita on pähkinän lahottajalaji to -
a niukasti; laji to koo tuukin uurimmak
i o aksi orvakkamai i ta ieni tä, joi ta 

tiedämme ähiten. 
Pähkinäpen as aattaa kilpailla jopa 

tammen kan a ienilajien run aude a. 
Pähkinäpen aasta on k.i.Ijalli uu tieto noin 
170 kää äkä laji ta (taulukko 1; Vanhanen 
1997, Paltto 1998). Mukana on ieniä har
vinai esta, pähkinäpen aaseen erikoi tu
nee ta pähkinäorvakasta (Granulocystis 
jlabelliradiara) jokapaikan arinakääpään 
(Phellinus igniarius). Temperaatti e a 
Ke ki-Euroopas a pähkinäpen aas a kas-

vaa lajeja, joita ei Suomesta tunneta. Tie
tomme sienten levinneisyyde tä ei kuiten
kaan ole kattavaa, joten näitäkin lajeja kan
nattaa pitää silmällä. Pähkinäpensas on 
yleinen Suomessa koko lounai eUa rannik
ko euduUa ja ulottuu Etelä-Hämeeseen 
asti. ykyiset kääväkäshavainnot keskitty
vät pääkaupunkiseudun pähkinälehtoihin. 

LepäUä ja pähkinäpensaalla on useita 
yhteisiä lahottajia (Ryman & Holmåsen 
1984). Lähe kaikki yleiset pähkinäpen
aan lajit o at tavallisia myös lepän run-

goiUa. Meitä etelämpänä yhtäläisyyksiä on 
ha aitta i a pähkinäpensaan ja pyökin la
ji to a. 

Pienelinympäristöjen kirjo 

Ta alli e ti pähkinäpen aas a on 10-20 
päärunkoaja lukui ia pikkurunkoja (Sove
ri 1965). Päärungot kasvavat harvoin läpi
mitaltaan 15 cm pak ummik i (Fager tedt 
ym. 1996). Yksittäi et rungot elävät yleen-
ä 20-30- uotiaiksi ja ylittä ät harvoin iäl

tään 70-80 vuotta. 
Pen asmainen kas utapa luo monen

lai ia pienelinympäri töjä lahottajasienil
le. Pähkinäpen aan ty e tä nou ee runko-
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Kuva L Fig. L Ruskovuotikka (Hymenochaete 
tabacina). Lammi, IX.l981. - Valokuvat, 
photographs Thomo iemelä. 
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Ku a 2. Fig. . Pähkinänkääpä (Dichomillls 
campestris ). Tvärminne, 27. Y1II. I971. 

Kuva 3. Fig. 3. Rosokääpä (Hyphodontia paradoxa). Lammi, IX. I9 . 
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maisia haaroja, jotka kasvavat kehänä. 
Uudet versot kasvavat ulkoreunoille ja si
sirnmät yleensä kuolevat. Näin pensas 
muodostaa laajenevan, rengasmaisen kas
vuston, jota Ahvenanmaalla kutsutaan run
naksi. Vanha kasvi voi olla satojen vuosien 
ikäinen, kun se lopulta hajoaa erillisiksi 
pensaiksi. Pensaassa on yhtä aikaa sekä 
nuoria vesoja, kuolleita pystyrunkoja että 
maassa maatuvia lahorunkoja. Vanhassa, 
luonnontilaisessa pensaassa on siten laho
puujatkumo: lahottajien saatavana on ta
saisesti eri-ikäisiä ja -kokoisia lahopuita. 

Pähkinäpensaan suvullinen lisääntymi
nen on suotuisinakio vuosina heikkoa (So
veri 1965), mutta kasvullisesti pensas 
vesoo reippaasti. Lahottajasienille on ke
hittynyt omalaatuisia leviämistapoja tihei
den pähkinästöjen katveessa (Stenlid & 
Holmer 1991). Ainakin ruskovuotikka 
(Hymenochaete tabacina, kuva 1), pähki
nävuotikka (H. corrugata) ja etelänruoste
kääpä (Fuscoporia ferruginosa) (T. Nie
melä, suull.) kykenevät kasvullisesti leviä
mään runkojen kosketuskohtien kautta elä
viinkin runkoihinjajopa pensaasta toi een. 

Kuhmukääpä, lepänkääpä ja 
ruskovuotikka valloittavat pystypuut 

Pähkinäpensaan pystyrungot ovat retkeili
jälle vaivatonta tarkkailtavaa. Muutamat 
yleiset lajit muodostavat valtaosan havai
tuista sienistä: Pinnanmyötäinen, ruskea, 
pystyrungossa tai oksissa kasvava ieni 
paljastuu yleensä kuhmukääväksi (Fomiti
poria punctata). Etelä-Suome sa kuhmu
kääpä on yleisimpiä lehtipuiden lahottajia. 
Lepänkääpä (lnonotus radiatus) kasvaa ni
mensä mukaisesti sekä lepässä että pähki
näpen aas a. Se muodo taa pystyihin laho
runkoihin hyUymäisiä, tiheitä ryhmiä. 
Myö ru kovuotikka rön yilee laajoina 
kasvustoina. Useat harvinaiset lajit ovat 
riippuvai ia näiden lahosukkession alku
vaiheen lajien lahottarnasta puuaineksesta 
(Kotiranta & iemelä 1996). 

Muita py tyrunkojen tuttavuuksia voi
vat olla mm. ryppynahakka (Stereum rugo-
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sum), voikääpä (Antrodiella hoehnelii) ja 
pähkinänoksaorvakka (Vuilleminia cory
li). 

Uhanalainen pähkinänkääpä (Dicho
mitus campestris, kuva 2) kasvaa hyvin 
harvinaisena eteläisissä kuivissa pähkinä
lehdoissa ja merenrantalepikoissa (Koti
ranta & iemelä 1996, Renvall1996). Sie
ni esiintyy tyypillisesti pystyyn kuolleessa 
pähkinäpensaan rungossa rannikon tuntu
massa. Keski-Euroopassa yleinen etelän
ruostekääpä kasvaa pohjoisissa lehdois-
amme levinneisyytensä äärirajoilla. 

Maapuiden lajiston monimuotoisuus 

Mikroilmasto on maapuiden tasolla toisen
lainen kuin pystypuiden ympärillä. Kos
teus on ienille otollista - kookkaasta 
maapuusta voi löytää vaikkapa kolme-nel
jä eri lajia, ja koko pensas saattaa kätkeä 
oikean sienikokoelman. Mutta mitä lajeja 
- maapuiden lajista kun on pitkälti selvit
tämättä? Hoitamattornia pähkinälehtoja, 
joi a runkojen annetaan maatua rauhassa, 
on vähän. Harrastajan intoa saattaa laimen
taa aavistu orvakkamaisen lajin määrityk-
en hankaluudesta. Ulkoisesti vaatimaton 
ieni paljastaa kuitenkin komeutensa mik

ro koopi a, jolloin määritystyötä helpot
tavat u ein muodokkaat kystidit. 

Maapuista on yleisimmin havaittu mm. 
ro okääpä (Hyphodontia paradoxa, kuva 
3), pikkuhaprakääpä (Postia alni), kaneli
vuotikka (Hymenochaete cinnanwmea), 
itkokääpä (Antrodiella semisupina) ja 

lehtokääpä (A . romellii) (Vanhanen 1997). 
Harvinai i ta lajeista mm. pähkinäorvakka 
on uhanalai tunut rehevien lehtojen vähen
tyes ä maan eteläo is a (Kotiranta & Nie
melä 1996). Harvalukuinen lehtoludekää
pä (Skeletocutis nivea) kärsii lehtotiheiköi
den liialli esta ii timi estä. 
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Taulukko 1. Pähkinäpensaasta havaitut kää
väkkäät kirjallisuuden mukaan. Kaikkia lajeja 
ei kuitenkaan ole Suomesta löydetty pähkinä
pensaasta. Lajit, joita ei ole ollenkaan löydetty 
Suomesta, on merkitty tähdellä (*). 

Table 1. The aphyllophoroid wood-decaying 
fungi of Corylus avellana according to the lite
rature. Not all ofthem have been recorded from 
hazel in Finland. Species not found in Finland at 
all are marked with an asterisk (*). 

Amphinema byssoides 
Antrodiella americana, vuotikankääpä 
A. hoehnelii, voikääpä 
A. onychoides, viitakääpä 
A. romellii, lehtokääpä 
A. semisupina, sitkokääpä 
Antrodiella sp. 
Athelia arachnoidea, seittihärnäkkä 
A. epipihylla 
Athelopsis glaucina 
Basidioradulum radula, kermaraspikka 
Bjerkandera adusta, tuhkakääpä 
Botryobasidium laeve 
B. subcoronatum 
B. vagum 
Brevicellicium olivascens 
Ceraceomyces serpens, vaharypykkä 
C. tessulatus 
Ceriporia purpurea, punakerikääpä 
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C. reticulata , verkkokerikääpä 
C. viridans, viherkerikääpä 
Ceriporiopsis mucida, kolokääpä 
Chondrostereum purpureum, purppuranahakka 
Clavariadelplws fistulosus var. contortus, 

hoikkanuijakas 
C. junceus, rihmanuijakas 
Climacodon septentrionalis, kääpäorakas 
Corticium expallens * 
C. polygonioides 
Cristinia gallica 
C. helvetica 
Cylindrobasidium laeve, pehrnikkä 
Daedaleopsis confragosa, etelänsärmäkääpä 
Datronia mollis, kennokääpä 
Dichomitus campestris, pähkinänkääpä 
Diplomitoporus lindbladii, hopeakääpä 
Erythricium /aetum, talviorvakka 
Fibulomyces fusoideus 
Fomes fomentarius, taulakääpä 
Fomitiporia punctata, kuhmukääpä 
Fomitopsis pinicola, kantokääpä 
Fuscoporia ferrea * 
F. ferruginosa, etelänruostekääpä 
F. viticola, riukukääpä 
Galzinia incntstans 
Ganoderma lucidum, lakkakääpä 
Gloeocystidiellum convolvens 
G. leucoxanthum 
G. porosum 
Gloeoporus dichrous, tikankääpä 
Granulocystis jlabelliradiata, pähkinäorvakka 
Hapalopilus rutilans, okrakääpä 
H. sa/monicolor, lohikääpä 
Hericium coralloides, koralliorakas 
Heterobåsidion annosum, juurikääpä 
Hymenochaete cinnamomea, kanelivuotikka 
H. cormgata, pähkinävuotikka * 
H. fuliginosa, kuusivuatikka 
H. tabacina, ruskovuotikka 
Hyphodenna argillaceum 
H. guttulifentm 
H. obwsifonne 
H. pallidum 
H. praetennissum coU. 
H. pubentm 
H. roseocremeum 
H. setigerwn 
Hyphodontia aspera, kuu iotaraspikka 
H. barba-jovis, partaotaraspikka 
H. crustosa kuoriotara pikka 
H. hastata 
H. pallidula 
H. paradoxa, ro okääpä 
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H. pruni 
H. quercina, tammiotaraspikka 
H. radula, rytökääpä 
H. rimosissima 
H. sambuci 
H. subalutacea 
Hypochnicium bombycinum 
H. erikssonii 
H. geogenium 
Inonotus radiatus, lepänkääpä 
Irpex lacteus, maitohampikka 
Kavinia himantia, valkokarhikka 
Laetiporus sulphureus, rikkikääpä 
Laxitextum bicolor, lehtokuorikka 
Meruliopsis corium, kelmukka 
Oxyporus populinus, vaahterankääpä 
Peniophora cinerea, rupiorvakka 
P. incamata , lohiorvakka 
P. lycii * 
Phanerochaete laevis 
P. magnoliae, harnmasorvakka 
P. sanguinea, helo-orvakka 
P. sordida 
P. tuberculata, sädeorvakka 
P. velutina, nukkaorvakka 
Phellinus alni 
P. igniarius, arinakääpä 
P. lundellii, pikireunakääpä 
Phlebia albida 
P. aurea, naskalirypykkä 
P cremeo-ochracea * 
P. fuscoatra, karhirypykkä 
P. lilascens 
P. rufa, sokkelorypykkä 
P. tremellosa, hytyrypykkä 
P. uda, orarypykkä 
Phlebiella insperata 
P. tulasnelloidea 
Physisporinus sanguinolentus, verivahakääpä 
Pilodenna byssinum 
P. lanatum var. bisporum * 
Plicatura crispa, vinopoimukka 
Polyporus brwnolis, talvikääpä 
P. ciliatus, ripsikääpä 
P. melanopus, mustajalk.akääpä 
P tubaeformis , torvikääpä 
P varius, mu tasukkakääpä 
Porodaedalea conchata, raidankääpä 
Porotlzeleum fimbrial!lm, rosokka 

Postia caesia, sinihaprakääpä 
P alni, pikkuhaprakääpä 
P. tephroleuca, harmohaprakääpä 
Pycnoporus cinnabarinus, punakääpä 
Radulomyces confluens 
R. 1nolaris * 
Resinicium bicolor, maitotahra 
Sarcodontia crocea, toraturkki 
Schizophyllum commune, hallåheltta 
Scopuloides rimosa 
Sistotrema brinkmannii 
S. oblongisporum 
Sistotremastrum niveocremeum 
Skeletocutis nivea, lehtoludekääpä 
Steccherinum fimbriatum, ripsikarakka 
S. nitidwn, risukarakääpä 
S. ochraceum, orakarakka 
S. separabilimum, irtokarakääpä 
Stereum hirsutum, karvanahakka 
S. rugosum, ryppynahakka 
S. subtomentosum, leppänahakka 
Terana caerulea * 
Tomentella badia 
T. bryophila 
T. cinerascens 
T. fibrosa 
T. lateritia 
T. lilacinogrisea 
T. punicea 
T. radiosa 
T. stuposa 
T. sublilacina 
T. viridula 
Tomentellopsis echinospora 
Trametes hirsuta, karvavyökääpä 
T. ochracea, pinovyökääpä 
T. pubescens, nukkavyökääpä 
Trechispora cohaerens 
T. farinacea, jauhoharsukka 
T. hymenocystis, pilliharsukka 
T. hypoleuca 
T. stellulata 
T. stevellSonii 
T. vaga, i oharsukka 
Tubulicium venniferum * 
Tyromyces chioneus, liitukääpä 
Vesiculomyces citrinus, sitruunaorvakka 
Vuilleminia comedens, oksaorvakka 
V. coryli 
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Pähkinäpensaat (Corylus) postimerkeissä 

Pentti Alanko 

Alanko, P. 1998: Pähkinäpensaat (Corylus) postimerkeissä (Hazels on stamps). -
Sorbifolia 29(4):178-180. ISS 0359-3568 

A total of 14 stamps portrayi ng three species ofhazels (Corylus) have been issued in the 
world. European Hazel (C. avellana) is shown in eleven European stamps. Beaked 
Hazel (C. cornuta) is shown in one Canadian stamp and the economically important 
Filbert (C. maxima) on three stamps. 

Pentti Alanko, Korsutie 34, 00370 Helsinki. 

Euroopanpähkinäpensas (Corylus avella
na) on Dendrologian Seuran valitsema 
Vuoden puu 1998. Sen vuoksi voi olla kiin
toisaa tietää, minkälaisia postimerkkejä 
siitä ja suvun muista lajeista on maailmas
sa julkaistu. Pähkinäpensaita (Corylus) 
tunnetaan viitisentoista lajia pohjoisen pal
lonpuoliskon lauhkeista osista (Mabberley 
1997). Meillä on luontaisena euroopan
pähkinäpensas ja lisäksi viljellään harvi
naisina kolmea muuta, puumaista turkin
pähkinää (C. colurna), talvenaran isopäh
kinäpensaan punalehtistä lajiketta veripäh
kinäpensasta (C. maxima ' Purpurea') ja 
sarvipähkinää (C. cornuta) (Alanko 1990, 
Hämet-Ahti ym. 1992). Pähkinäpensailla 
on syötävät pähkinät. Niiden saantia varten 
viljellään Keski- ja Etelä-Euroopassa ekä 
Vähä-Aasiassa euroopan- ja isopähkinä
pensastaja etenkin näiden lajien risteymis
tä kehitettyjä lajikkeita. 

Kustakin esitellystä postimerkistä on 
mainittu arvo, ilmestymisvuosi, merkki
srujan aihe ja Michelin postimerkkiluette
lon numero (suluissa oleva numero viittaa 
kuvaan). 

Pähkinäpensas (Corylus avellana) 

Euroopanpähkinäpensas kasvaa Juontai e
na Etelä-Suomen lehdoissa Korpilahdelle 

asti. Y1eislevinneisyydeltään se on euroop
palainen kasvi, jonka levinneisyys tosin 
ulottuu Turkkiin ja Kaukasu.kselle. Eu
rooppalaisuus näkyy myös julkaistuissa 
postimerkeissä. 

Romania 1,55 Lei, 1964, Met än hedel
miä, M. 2367 (1).- Albania 15 q, 1972, 
Metsän hedelmiä, M. 1537 (2). - Puola 
6,90 zl. , 1977, Metsän hedelmiä M. 2494 
(3). -Saksa (Sak an Liittotasavalta, Ber
lin) 50+ 25 pf., 1979 Hyväntekeväisyys
merkkejä: Metsän kukkia, lehtiä ja hedel
miä, M. 608 (4).- Monaco 1,28, 1, 65, 2, 
67 + 4,-44 Fr. , 1986, aiheena kevät, kesä, 
syksy ja talvi, M. 1740-1743 (5-8). - San 
Marino 300 Liira 1990, eläimistä ja kas
visto, M. 1459 (9). - I o-Britannia 28 p, 
1993 eljä vuodenaikaa: syk y, M. 1465 
(10). 

Jos merkit asettai i jonkinlai een jär
je tyk een, en immäi en palkinnon voit
taisivat varmasti Monacon tyylikkäät mer
kit mutta myö I o-Britannian yy aihei
nen merkki on hyvin toteutettu. Merki ä 
no. 9 on pähkinänkäärökärsäkä (Apoderus 
coryli) jonka toukka kiertää. pähkinäpen
saan lehden kääröksi uojaksi ympärilleen 
(Saala 1933 Jörgen en ym. 1987). Pähki
nöiden pahin tuhooja on kuitenkin pähki
näkär äkkään (Curculio nucum) toukka, 
joka syö pähkinän i ällön tyhjäksi. 
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Kuvat 1- 14. Pähkinäpen aat po timerkeissä. Fig . 1- 14. Hazel (Corylus) portrayed on stamps. 

Sarvipähkinä, "nokkapähkinä" 
(Corylus cornuta) 

Sarvipähkinä on aanut nimen ä pitkästä, 
arvimai esta pähkinän uojukse ta. Sen 

hedelmiä käytetään Pohjois-Amerikas a 
ravinnoksi. Meillä itä on vain harvoin kas
vatettu koristepen aana. - Kanad~ 67 c, 
Hedelmäpuita, M. 1340 (11). 



180 

Isopähkinäpensas (Corylus maxima) 

Isopähkinäpensas eroaa euroopanpähkinä
pensaasta mm. siinä, että sen pähkinät ovat 
kokonaan suojuslehtiensä peitossa. Lisäksi 
sillä kuluvan vuoden kasvainranka on har
maa, kun se euroopanpähkinäpensaalla on 
ruskea. Lehtiruoti on pitempi kuin euroo
panpähkinäpensaalla ja suonipareja on leh
dissä keskimäärin 7-8, kun niitä jälkim
mäisellä on 6-7. Kaupasta ostetut "hassel
pähkinät" ovat tämän lajin viljelmiltä saa
tuja. 

Thrkki, 8 K, 1950, Izmirin messut, M. 
1254 (12). - Israel, 220 Pr, 1952, juuta
laisten uusi vuosi 5713, M. 76 (13). -
Turkki, 475 K, 1973, vientituotteita, M. 
2316 (14). 

Kaksi jälkimmäistä merkkiä ovat to
teutukseltaan taiteellisia, eivät isopähki
nän näköisiä. Jälkimmäisessä merkissä on 
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etualalla lisäksi oopiumunikon (Papaver 
somniferum) kotahedelmä. 

Kiitän postimuseota merkkien no. I I, 12ja 13 1ai
naamisesta. 

Kirjallisuutta: 

Alanko, P. 1990: Viherpuita ja -pensaita !5 1: okka
pähkinä (Corylus comuta). - Puutarha-Uutiset 
42(45): II. 

Hämet-Ahti , L., Palmen. A., Alanko, P. & Tigerstedt, 
P. 1992: Suomen puu- ja pensaskasvio. 2., uudis
tettu painos. - 373 s. Dendrologian Seura ry., 
Helsinki 

Jörgensen, J., Olafsson, S., Pettersson, J., Taksdal, G. 
& Varis, A.-L. 1987: ordiske navne på skadedyr 
og nogle nynedyr. ordic names of pests and 
ome beneficial animals. - JF -utredning/rap

port 347:1-188. 
Mabberley, D. 1997: The plant book. Ed. 2. - 858 s. 

Cambridge University Press, Cambridge. 
Saalas, U. 1933: Viljelykasvien tuho- ja hyötyeläimet 

sekä muut selkäranganomat eläimet. - Vana
mon kirjoja 30:1-VIII, 1-fl77. Otava, Helsinki. 

* * * 

Kärhökerho - Klematisklubben 
Borje Fri jatkaa puheenjohtajana 

Kerhon jäsenmäärä on vuoden vaihtuessa noin 
100 henkeä. Tulevan kauden toimintatiimin jä
senet ja heidän puhelinnumeronsa ja sähköpos
tiosoitteensa ovat: 
Börje Fri (puh.joht.), 050-5 14 4669, 
borje.fri@ vihertekija. inet.fi 
Veijo Miettinen, 040-546 1858, 
veijo. miettinen@ vyh. fi 
Leena Paajanen, 09-456 5525 (työ), 
leena.paajanen@vtt .fi 
Timo Löfgren ( iht.), 09-888 6539 (koti), 
timo.lofgren @pp.inet.fi 

Valokuvailta 11.2.1999 

Avaamme kauden torstaina helmikuun I I . päi
vänä klo 18-20 katselemalla edell isen kesän 
kuvasatoa. Paikka on Tieteiden talon sali 3 12, 
Ki rkkokatu 6, Helsinki. Tervetuloa mukaan 
sekä vanhat että uudet kerholai et! 

Atragene-kärböt 

Vuoden 1999 teemakärhöiksi olemme valinneet 
Atragene-kärhöryhmän johon mm. kuuluvat 
siperiankärhö alppikärhö ja kruunukärhö. Vuo
den aikana koetamme tehdä näitä Suomessa 
hyvin menestyviä kärhöjäja niiden viljelylajik
keita tutuik i ekä itsellemme että muille. 

Kauden muuhun toimintaan palaamme tiedot
tei amme, joi ta en immäinen tulee jakeluun 
heti uoden aihteen jälkeen ekä Sorbifolian 
tule i a numerois a. Li ätietoja voi katsoa 
myö kerhon Internet-sivulta joka toistai ek i 
on o oittee a http://personal.inet.ft!koti!lof
gren/Oematis/Kerho.htrn. Tältä ivulta on yh
tey linkkikokoelmaan "Oemati in the Inter
net", jonka kautta pää ee adoille kärhöJ...-uvilla 
varu tetu.ille ivuille ympäri maailman. Sieltä 
löytyy myö kärhöjen ka vatusohjeita. 

Timo Löfgren 
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Monikäyttöinen pähkinäpensas 

Soili Stenroos 

Stenroos, S. 1998: Monikäyttöinen pähkinäpensas (The versatile hazel) . - Sorbifolia 
29(4):18 1- 183. 

The European Hazel or Filbert (Corylus avelllllw) has consistently been an important 
item in the diet of man since prehistoric times. It has been grown for centuries in 
Turkey, Italy, Spain, France, Germany and Eng1and. Today the most important produ
cers are Turkey, Italy and Spain, as well as Oregon and Washington in the Pacific 
Northwest of the Unjted States. Most of the crop is used in the manufacture of candy 
and bakery products. In addition to producing tasty nuts these plants have many other 
uses. 

Soili Stenroos, Kasvimuseo, Biologian laitos, 20014 Turun yliopisto. 

Koivukasvien heimoon kuuluu monia ta
loudellisesti tärkeitä puuvartisia hyötykas
veja. Tähän samaan heimoon kuuluu myös 
(euroopan)pähkinäpensas (Corylus avella
na), joka ei taloudellisesti yllä samaan sar
jaan sukulaistensa koivujen ja valkopyök
kien kanssa, mutta on silti monella tapaa 
arvokas viljelykasvi. Kotoinen "pähkinä
puu" on upea koristepensas, joka kantaa 
myös syötäväksi kelpaavia hasselpähki
nöitä. 

Nimi hasselpähkinä juontuu anglosak
sisesta sanasta "haesel ," joka tarkoittaa 
hilkkaa tai myssyä ja viittaa pähkinän suo
jukseen. Myös Corylus -nimellä on saman
kaltainen alkuperä: se tuleekreikan sanasta 
"korys," joka tarkoittaa kypärää tai hup
pua. Lajinimen avellana arvellaan puoles
taan viittaavan joko enti een Abellinan 
aluee een Vähässä-Aasia sa, mistä has el
pähkinöitä tuotiin Eurooppaan ajanlas
kumme alussa, tai pieneen ltalialai een 
Abellan kylään Ve uviuksen pohjoi rin
teillä, mihin ensimmäiset laajemmat päh
kinäviljelrnät oletettavasti peru tettiin 
(Ro engarten 1984). 

Pähkinäpensas on yk i vanhimmista 
viljelykasveista Euroopas a. Ensimmäi-

sellä vuosisadalla hasselpähkinä (tuolloin 
"nux abellana" tai "nux pontica") esiintyy 
jo parhaissa makeisresepteissä, ja esimer
kiksi kuuluisa italialainen luonnontieteilijä 
Caius Plinius vanhempi toteaa näiden päh
kinöiden olevan lihottavampia kuin saat
taisi kuvitellakaan! Myös Pompejin arkeo
logisissa kaivauksissa on löydetty hyvin 
säilyneitä kivettyneitä hasselpähkinän 
kuoria (Pompeji hautautui Vesuviuksen 
purkauksessa vuonna 79 jKr.). Luonnosta 
kerättyjä hasselpähkinöitä on toki käytetty 
tärkeänä ra intolähteenä jo paljon aiem
minkin: pähkinöiden hiiltyneitäjäännöksiä 
on löydetty keski- ja myöhäiskivik.autisilta 
asuinpaikoilta Ruotsista, Tanskasta ja Sak
sa ta (Rosengarten 1984); Suomesta (Ah
venanmaalta) vastaavia löydöksiä on sekä 
kivi- että rautakaudelta (Nufiez & Lem
piäinen 1990). Tanskassa hasselpähkinän 
tiedetään kuuluneen 9 ~8 000 vuotta 
itten eläneen kivikautisen väestön tär

keimpiin ra innonlähteisiin (Rousi 1997). 
Varsin luonteenomaista on, että vanho

ja hyötykas eja on kautta aikojen käytetty 
moniin muihinkin tarkoituksiin kuin pel
kästään ravinnoksi . Ravintokasvien kult
tuurinen arvo oli (ja on) tietenkin sinällään 
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Piirrokset Marja Koistinen 

jo suuri, mutta niiden arvo nousi entises
tään, koska niillä uskottiin olevan usein 
myös monia sairauksia parantavia ominai
suuksia tai muita voimia. Kreikkalaisessa 
mytologiassa hasselpähkinä liittyy moniin 
mystisiin riitteihin ja salamenoihin. Mui
naisessa Roomassa pähkinäpensaasta teh
dyt soihdut takasivat onnellisen ja hedel
mällisen avioliiton. Vielä meidän päivi
närnmekin tunnettu tapa on etsiä vesisuo
nia kaksihaaraisen "varvun" avulla; mui
naisina aikoina tällä menetelmällä etsittiin 
kätkettyjä aarteita, ja varvut tehtiin nimen
omaan pähkinäpensaasta. Keskiajalla päh
kinäpensasvarpujen uskottiin paljastavan 
sekä maassa piilevät vesisuonet että arvo
metallit (Rosengarten 1984). 

Niinkin pohjoisessa kuin eteläisim
mässä Suomessa pähkinäpensailla on ollut 
jopa huomattava taloudellinen merkitys 
vielä 1600-1700-luvuilla, jolloin Ahve
nanmaalta toimitettiin pähkinäitä mm. 
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Tukholman hoviin (Rousi 1997). Hassel
pähkinät ovat edelleenkin erittäin suosittu
ja herkkuja, ja niitä viljellään laajemmin 
muutamilla alueilla; myös luonnonvaraisia 
esiintymiä hyödynnetään paikallisesti jon
kin verran. Pähkinäpensaan luontaiseen 
levinneisyysalueeseen kuuluu lähes koko 
Eurooppa sekä osa Vähästä-Aasiasta. Suo
messa pensas on luonnonvarainen vain 
maan eteläisissä osissa, etelä- ja bernihore
aalisessa kasvillisuusvyöhykkeissä (Hä
met-Ahti ym. 1992, Rousi 1997). Parhaiten 
pähkinäpensaan viljelyyn soveltuvat sel
laiset alueet, jotka sijaitsevat ilmastoa ta
saavien merien läheisyydessä. Tällaisilla 
alueilla talvet ovat lauhoja, keväät melko 
lämpimiä, kesät viileitä ja hallat harvinai
sia. Ylivoimaisesti tärkein tuotantoalue on 
Turkissa, Mustanmeren etelärannikoilla. 
Kolme muuta tärkeää aluetta ovat Italia, 
Espanjan Välimeren-puoleiset alueet sekä 
Yhdysvalloissa Oregonin ja Washingtonin 
rannikkolaaksot, joista merkittävin on he
delmänviljelyyn keskittynyt Willamette
laakso (Rosengarten 1984). Suosiostaan 
huolimatta hasselpähkinöiden merkitys 
maailmankaupassa on nykyisin sangen vä
häinen (Rehrn & Espig 1991). 

Viljeltäviä lajikkeita on lukuisia. Osa 
on pähkinäpensaan luonnonkannoista va
littuja ja osa pähkinäpensaan ja Balkanin
Kaukasian -alueelta kotoisin olevan ison
pähkinän (Corylus maxima) risteymäjoh
dannaisia (Jalas 1982 Palmen 1985). La
jikkeiden valinnassa kiinnitetään erityistä 
huomiota pähkinöiden kokoon - mitä 
suurempi pähkinä on, sen parempi. Eu
rooppalaisilla viljelmillä tilanne on lajik
keiden osalta o ittain ekava, ja käytössä 
olevat viljelytekniikatkin ovat paikoin 
melko alkeelli ia. Yhdy valloissa pyritään 
käyttämään ainoa taan valikoituja, nimet
tyjä iljelylajikkeita ja iljely on pitkälle 
koneistettua. Yhdy alloi a eniten käytet
ty lajike on Barcelona ' mutta uuripähki
näinen 'Ennis' on pikkuhiljaa syrjäyttä
mässä tätä. Sekä 'Barcelona' että ' Ennis' 
ovat eurooppalai ia lajikkeita ja niitä, ku
ten muitakin Euroopasta peräisin olevia ar-
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vostetaan niiden suurikokoisten ja hyvän
makuisten pähkinöiden takia (Rosengarten 
1984, Selden 1984). 

Pähkinäpensaan hedelmä on rakenteel
taan aito pähkinä eli se on yksisiemeninen, 
kuiva ja aukeamaton. Sen ravintoarvo on 
muiden pähkinöiden tapaan huomattava. 
Hasselpähkinä sisältää 60-68 % hyvälaa
tuisia öljyjä, joista ölj yhappoa on n. 78 % ja 
Iinolihappoa 12 %. Lisäksi se sisältää 10-
20 % proteiineja, 7-8 % tärkkelystä ja so
keria sekä runsaasti E- ja B6 -vitamiineja 
(Rautavaara 1976, Rousi 1997). Hassel
pähkinöitä käytetään suklaan mausteena, 
muissa makeisissa, !ei vonnaisissa ja paah
dettuna tai suolattuna sellaisenaan. Niistä 
puristetaan myös pähkinäöljyä, jota käyte
tään koneöljyihin, öljymaaleihin, hajuve
siin, saippuoihin ja ihovoiteisiin . Pähkinä
pensaan puuaineksesta tehdään mm. pii
rustushiiltä sekä ruutihiiltä ja sitä voidaan 
käyttää myös ruenoihin puusepäntöihin -
ns. pähkinäpuiset huonekalut on tosin ylei
semmin tehty Juglans-lajien tai Corylus 
colurnan puusta kuin pähkinäpensaasta! 
Pähkinäpensaan oksia on käytetty tynny
rinvanteisiin ja korinpunontaan, ja Brit
teinsaarilla niistä punottiin aikoinaan talo
jen seinäpaneeleita, jotka tilkittiin mudalla 
ja oljilla tiiviiksi. Aito suomalaiskansalli
nen tapa ns. pähkinäpitäjissä on ollut val
mistaa pähkinäpensaan lehdeksistä erin
omainen saunavihta - sen kosketusta sa
notaan pumpulinpehmeäksi. (Anon. 1981, 
Hegi 1910, Jalas 1965, Rautavaara 1976, 
Mabberley 1997, Rousi 1997). 

Corylus-suvussa on lukui ia muitakin 
lajeja (kaikkiaan niitä on 15), mutta muilla 
kuin pähkinäpensaalla ei ole suurta merki
tystä ravintopähkinöiden tuottajana. C. 
americana on yksi Pohjois-Amerikasta 
kotoi in olevi ta lajei sta. Sitä viljellään 
kori tetarkoituk iin ja jonkin verran myö 
pähkinöiden takia. Pohjoi -Amerika ta on 
kotoi in myös C. cornuta eli arvipähkinä 
joka mene tyy koristepen aana Etelä-Suo
men rannikolla. C. maxima mainittiin jo 
yllä - jotkut tosin epäilevät en olevan 
vain yksi pähkinäpen aan lajikkei ta. Suo-
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messa veripähkinäpensasta (C. maxima 
' Purpurea' ) on kokeiltu koristepensaana. 
Eurooppalaista C. colurnaa eli turkinpäh
kinää vi lj ellään sekä koristepensaana että 
pähkinöiden takia ja se menestyy myös 
lounaisimmassa osassa Suomea. (Hämet
Ahti ym. 1992, Mabberley 1997). 

Itse C. avellana on myös upea koriste
pensas, jota soisi käytettävän enemmän
kin. Aivan eteläisimmässä Suomessa voi 
"tavallisen" pähkinäpensaan lisäksi ko
keilla ainakin kolmea sen lajiketta, kulta
pähkinää (' Aurea' ), peikonpähkinää 
('Contorta' ) ja punalehtistä punapähkinää 
('Fuscorubra') (Hämet-Ahti ym. 1992). 
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Dendrologian Seura intemetiin 

Matti Haapanen 

Dendrologian Seura sai joulukuussa omat 
kotisivuosa intemetiin. Sivut sijaitsevat 
Metsäntutkimuslaitoksen web-palvelimel
la osoitteessa www.metla.ftlorg/ds/. Sivu
jen selaaminen edellyttää intemetyhtey
dellä varustettua tietokonetta ja siihen 
asennettua selainohjelmaa. 

Kotisivuilla esitellään Dendrologian 
Seura ja sen yhteyshenkilöt, kerrotaan seu
ran ja sen kerhojen toiminnasta sekä Vuo
den puusta. Siellä on myös jatkuvasti ajan 
tasalla oleva kalenteri seuran järjestämistä 
tapahtumista, edellyttäen tietysti, että esi
merkiksi kerhot muistavat ilmoittaa niistä 
sivujen ylläpitäjälle. Sorbifolia-lehdestä ja 
muista seuran julkaisuista on omat esitte
lynsä. Tämän lisäksi sivuilta löytyy koko 
ajan pidentyvä linkkiluettelo kotimaisiin ja 
ulkomaisiin dendrologia-aiheisiin netti
sivuihin. 

Uusien sivujen tällä hetkellä vielä ver
raten suppeaa sisältöä on tarkoitus jatkossa 
tuntuvasti kasvattaa ja monipuolistaa. Täs
sä työssä tarvitaan ja kaivataan myös jäse
nistön panosta. Mm. Sorbifolian vanhem
missa numeroissa julkaistuja artikkeleita 
voidaan kitjoittajien luvalla siirtää inteme-

Yhteystiedot 

tiin, josta käsin ne ovat lehden tilaajakun
taa huomattavasti laajemman yleisön ta
voitettavissa. 

Kerhoista vasta Kärhökerholla, Rhodo
dendron-kerholla sekä Kaijalan kerholla 
on omat kotisivunsa. Muiden kerhojen toi
votaan myös aktivoituvan asiassa! Kaikille 
kerhoille voidaan luoda oma kotisivu seu
ran kotisivuston yhteyteen, jos kerhoilla it
sellään on tähän halua. Kerhot voivat esi
tellä itsensä lyhyesti tai tehdä laajernman
kin kokonaisuuden omine linkkeineen. 
Kerhojenkin sivuja voi jatkuvasti täyden
tää ja kehittää. Kaikki seuran kotisivuj)Je 
tarkoitettu aineisto tulee toimittaa sähkö
postilla kotisivuston ylläpitäjälle osoitteel
la matti .haapanen @metla.fi (lukuunotta
matta valokuvia, jotka voi lähettää myös 
kitjeitse osoitteella Matti Haapanen, Met
säntutkimuslaitos Vantaan tutkimuskes
kus, PL 18, 01301 Vantaa). Materiaalin voi 
lähettää tavallisilla tekstidokumentteina, 
kitjoittajilta ei siis edellytetä intemetissä 
käytettävien html-tiedostojen tuntemusta. 
Kaikenlainen palaute on tervetullutta. Siitä 
vaan suiffaamaan! 

:Mitä on dendrologia? 

Sana dendrologla rakentuu l<ahdesllt kretkanloel•sestil sanasta dendron, 
pUu ja logos, tlede: suomenkfelelle sen 'tOISI ~a sanaiCSI puulajtbede 
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Suomen suurin tammi - enää torso 

Tapio K. Kallio 

Piikkiössä Lyytikkylän talon pihalla kas
vava Suomen suurin tammi menetti syksyn 
1997 myrskyissä suurimman osan jäljellä 
olevasta komeudestaan. Sen suurin oksa 
repesi juuri runkoa tukeneen rautavanteen 
yläpuolelta. 

Perimätieto väittää puun iäksi peräti 
600 vuotta ja sen olleen jo suuri puu Ko
lumbuksen löytäessä Amerikan. Piikkiön 
pitäjänhistoria vuodelta 1935 kertoo tästä 
Suomen suurimmasta tammesta: "Vanhus 

Valokuva Tapio K. Kallio 13.5 .1998. 

on pahasti lahonnut ja myrskyjen runtele
ma". Kuitenkin se on vioistaan huolimatta 
pysynyt sitkeästi elossa. Tänäkin vuonna 
sen jäljellä olevat oksat puhk:esivat jälleen 
lehteen. 

Niilo Karhu mittasi tammen rungon 
ympäryksen 7,66 ja korkeuden 12 metriksi 
mainiten samalla rungon katkenneen 7 
metrin korkeudelta ja kasvattaneen uuden 
latvan. Nyt tuo uusi latva (oksa) on poissa. 
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Kiij allisuutta 

Nokelainen, J. 1996: Vuolukirja. 2. painos. -
96 s. BSV Kirja. Helsinki. ISBN 951-96075-7-9. 

Vuolukirja on Joel Nokelaisen kädenojennus 
suomalaisen puukonkäyttötaidon elvyttämisek
si. Nokelainen itse on vuolun ammattilainen, 
käsityöläinen, ja hän pitää myös vuolukoulua 
Helsingin keskustassa. Taitonsa hän oppi isäl
tään, jonka työtä hän sai seurata jo aivan pikku
poikana. Kiijansa välityksellä hän haluaa opet
taa perinnetaidon myös muille, ovathan puukko 
ja puu kansallista omaisuuttamme. 

Valmista työtä tärkeämpänä Nokelainen pi
tää itse vuolemista, jonka taustana on hänen 
mukaansa metsän ymmärtämi nen. Perusasen
teena tulee olla ihmisen oma luovuus, sen kun
nioittaminen ja kehittäminen. Vuolemisessa 
ovat tärkeitä sekä keskittyminen ja hiljaisuus 
että mielikuvituksen lento. Tämän asenteen löy
tämisen lisäksi kiija pyrkii antamaan tietoja ja 
taitoja vuolun tekniikasta. 

Kiijan alkupuolella esitellään vuolemisessa 
ja puutyöntekemisessä tarvittavia työkaluja 
sekä niiden huoltoa. Vaikka kauppojen puukko
valikoima on laaja, hyvän vuolupuukon löytä
minen on työn takana. Kaikkeen mahdolliseen 
tarkoitettu yleispuukko ei käy oikeastaan kun
nolla mihinkään. Omat puukkonsa käsityöläi
nen onkin teettänyt sepällä omien piirustustensa 
mukaan. Silm.iinpistävintä taitajan puukossa on 
terän vinottain katkaistu kärki, joka tekee siitä 
erinomaisen puulinnun vuolemiseen. 

Puulintu (tunnetaan myös mm. kaijalankä
kenä) kulkeekin punaisena lankana läpi koko 
kiijan. Linnunteon yksityiskohdat ripoteltuna 
pitkin kiijaa tekevät kuitenkin kiijasta hieman 
hajanaisen, sillä varsinaiset teko-ohjeet ovat 
vasta kiijan loppupuolella. Linnun osal ta ohjeet 
vaikuttavat perusteellisilta ja kirjan runsas piir
ros- ja mustavalkovalokuvakuvitus havainnol
listaa työvaiheita. 

Kirjassa esitellään myös joitakin muita 
vuolutöitä, osa aloittelijalle sopivia, mutta joi
hinkin olisi kaivannut yksityiskohtaisempia 
työohjeita. Ohjeet annetaan mm. perinteisen 
pajupillin, saksalaisen Edelweissin kukan ja lin
nun valmistamiseen sekä muutamaan muuhun
kin samal la periaatteella tehtävään lastutyöhön . 
Edelweiss oU kaikessa yksinkertaisuudessaan 
niin hauskannäköinen, että kun lopulta ymmär-

SORBIFOLIA 29(4) 1998 

sin kummin päin puuta pidellään ja vuollaan, 
ajattelin sellaisen voivani vaikka itsekin tehdä. 

Kiijassa on oma lukunsa puumateriaaleista 
ja puun hankkimisesta. Lintu tehdään mieluiten 
havupuisesta laudanpalasta, mutta muihin töi
hin puuta voi kerätä metsästä maanomistajan 
luvalla. okelainen ryhmittelee joitakin puula
jeja pehmeisiin ja koviin, ja vaikka hän myön
tääkin tietonsa eri puulaaduista heppoisiksi, oli
sin kaivannut tähän lukuun enemmän asiaa. 

Sitten kun vuolu on alkanut sujua, siihen voi 
lilttää kertomuksia. Vuolutyö voi kummuta tari
nasta tai tarina antaa aiheen vuolemiselle. Kir
jan lopussa on kaksi puihin ja vuolemiseen liit
tyvää satua, joita okelainen kertoo vuolunäy
töksissään mm. lastentarhoissa ja kouluissa. 
Kiija sopineekin parhaiten oppaaksi niille, jotka 
ovat nähneet lintua vuoltavan tai ovarpuulinnun 
omistajina miettineet, miten se on syntynyt yh
destä palasta. - Anu Väinölä 
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Oskarsson, 0. & Nikkanen, T. 1998: Metsä
puiden erikoismuotoja kultakuusesta luuta
koivuun. - 54 s. Metsäntutkimuslaitoksen 
tiedonantoja 670. ISBN 951-40-1605-X 

Kaikenlaiset poikkeavuudet luonnossa kiinnos
tavat ihmistä, niin myös poikkeavat puuyksilöt 
Kautta aikojen niitä on siirrelty pihoihin ja lisät
ty pistokkaista, siemenestä tai viime aikoina 
mikrolisäyksellä. Satoja yksilöitä on luonnon
muistomerkkeinä rauhoitettu luonnonsuojelu
lailla. Oskarsson ja Nikkanen kuvaavat kirjas
saan 63 erilaista kuusen, männyn, koivujen, lep
pien, haavan ja pihlajan muotoa. Eniten erikois
muotoja löytyy kuusesta, peräti 27 ja lisäksi vie
lä 22 käpymuotoa. Männyn muotoja on ll. Kir
jassa ei suinkaan kuvata kaikkia erikoismuotoja 
- kuten tekijät toteavat, se olisi mahdotonta. 
Lähes kaikki kirjaan sisällytetyt muodot on var
muudella tavattu Suomesta. 

Kirjan alussa on suppea perustieropaketti 
erikoismuodoista ja niiden synnystä ja luokitte
lusta sekä jonkin verran epätarkka selostus kas
vien tieteellisistä nimistä. Monilta muodoilta 
tieteellinen nimi puuttuu, mutta kaikilla on suo
menkielinen nimi . Kirjassa ehdotetaan useita 
uusia suomenkielisiä nimiä, kaikki napakoita ja 
kuvaavia. Jotkut poikkeavat aiemmin käytetyis
tä nimistä. Puiden erikoismuotojenkin nimissä 
pitäi i pyrkiä toisintonimien välttämiseen, ja 
olisi erinomaista jos uusien nimien antajat en
nen nimien julkaisemista tarkistuttaisivat ja hy
väksyttäisivät ne Puutarhaliiton viljelykasvien 
nimistötoimikunnalla tai Suomen Biologian 
Seura Vanamon kasvien nimistötoimikunnalla. 

Kukin muoto esiteiJään lyhyellä, vähän tur
hankin lyhyellä, tekstillä ja värikuvalla. Väriku
vat ovat pääasiassa hyviä ja kyseisen erikois
muodon piirteet hyvin kuvaavia. e ovat myös 
aivan olennaisia- mm. kymmenen kirjas a esi
tellyi tä erikoismuodoista on lehtien poikkea
via värimuotoja, joita mustavalkoisilla kuvilla 
ei voi esitellä. Lähes kaikki kuvat ovat Juon no -
ta kuvattuja, vai n kaksi Hel si ngin yliopiston 
kasvimu eon kasviarkeista. Kuvi ta mainitaan 
kuvaus paikka, aika ja kuvaaja; museonäyttei tä 
olisi kuvauspaikan (Helsinki) sijasta kaivannut 
ko. kasvinäytteen keruupaikkaa. Muutoin e iin
tymistiedot ovat melko ylimaJkai ia. Toki muo
don määritelmään kuuluu, että si llä ei ole varsi
nai ta omaa levinneisyyttä. Mutta löytöpitäjiä 
tai jopa tarkempia paikkoja olisi voinut luetella 
enemmän, sijaintitietoja tekijöillä kuitenkin on 
aika tavalla. Samoin puiden kokoon ja ikään liit-
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tyviä tietoja olisi saanut olla enemmän. Tosin 
varsinkin koko- ja sijaintitietoja löytyy Niilo 
Karhun kiijasta "Vihreät jättiläiset, Suomen 
paksuimmat puut". Ei kuitenkaan kaikista Os
karssonin ja ikkasen mainitsemista erikois
muodoista, sillä jotkut niistä puuttuvat Karhun 
kirjasta. Toisaalta tekijät eivät ole hyväksyneet 
kirjaansa kaikkia Karhun mittaamia muotoja. 

Kirja on varsinai esti koottu 1990-luvulla, 
mutta se perustuu Metlan ylläpitämään puiden 
metsägeneettiseen rekisteriin, johon on kerätty 
tietoja pluspuista ja erikoispuista jo viidenkym
menen vuoden ajan . Tarkistettaviksi on ollut 
paljon myös julkaistuja tiedonantoja sekä haas
tatteluin saatuja havaintoja. Aineistolla on sel
vät yhteydet Dendrologian Seuran paksut puut 
hankkeessa kertyneeseen aineistoon. Toivotta
vasti ne ovatjoskus olemassa toisensa kohtaavi
na tietokantoina, joista niin puiden erikoismuo
to- kuin kokotiedot löytyvät helposti. 

Oskarssonin ja Tikkasen kirjaa on ostetta
vissa Metlan Helsingin tutkimuskeskuksesta 
(Kaija Westlin) ja Punkaharjun tutkimusase
malta. Koko kirja värikuvineen päivineen on 
myös luettavissa intemetissä (http://www. 
metla.fi/publish/mt/6701). Lisäksi sieltä löytyy 
kaavake, jolla uusia erikoispuutietoja voi il
moittaa metsägeneettiseen rekisteriin. - Pertti 
Uotila 

METSÄPUIDEN ERIKOISMUOTOJA 
kultakuusesta luutakoivuun 
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Dendrologian Seura Dendrologiska 
Sällskapet ry:n toimintasuunnitelma 1999 

Vuosi 1999 on Dendrologian Seura- Dendrolo
giska Sällskapet r.y.: n 30. toirnintavuosi. Vuosi 
on omistettu ruotsinpihlajalle (Sorbus interme
dia). Toimintavuonna jatketaan vakiintuneita, 
hyviksi koettuja linjoja. Toiminnan kehittämi
sen painopisteitä ovat alan tutkimustoiminnan 
edistäminen ja tukeminen, kerhotoiminnan ak
tivoiminen ja monipuolistaminen sekä dendro
logian tunnetuksi tekeminen. 

Tilaisuudet 
Dendrologian Seuran sääntömääräinen kevät
kokous pidetään Säätytalolla 10.3.1999 klo 18. 
Kokouksessa käsitellään vuosikertomus ja tilin
päätös sekä valitaan tilintarkastajat. Kokouksen 
jälkeen Teijo Nikkanen ja Veikko Silander esit
televät tuloksia Heikinheimon ulkomaisten 
puulajien viljelykokeista. Lisäksi katsotaan 
matkakuvia Pohjois-Amerikasta. 

Syksyllä pidetään syyskokous, jolloin asia
listalla ovat henkilövalinnat, talousarvio ja toi
mintasuunnitelma. 

Seuran 30. toimintavuotta juhlitaan jätjes
tämällä tavallista juhlavampi syyskokous. 

Matkat 
Seuran ulkomaanmatka suuntautuu Puolaan 
heinä-elokuussa. Kotimaanretki suunnataan 
Koillismaalle. 

Taikoot 
Tammiston arboretumissa jätjestetään taikoot 
keväällä tai syksyllä. 

Puistokävelyt 
Puistokävelyitä jätjestetään eri paikkakunnilla. 
Kohteista ja ajankohdista päätetään paikallis
kerhoissa. 

Julkaisut 
Sorbifolia-lehteä julkaistaan entiseen tapaan. 
Lehti ilmestyy A5-kokoisena lehtenä neljä ker
taa vuodessa. 

Vuoden 2000 puusta julkaistaan juliste 
syyskokoukseen 1999 mennessä. 

Puisto-opassaijassa valmistellaan Tullisaa
ren kartanon opasta. Korkeasaaresta valmisteil-

Ia olevaan puisto-oppaaseen annetaan asiantun
tija-apua. 

Julkaisua Suomen arboretumeista valmis
tellaan edelleen. 

Julkaisua talvidendrologiaoppaaksi valmis
tellaan. 

Muiden julkaisujen tuottamista harkitaan 
tarpeen ja taloudellisen tilanteen mukaan. 

Tutkimus 
Tutkimustyötä Suomen dendrologian historias
ta jatketaan. 

Tiedotus 
Vuoden puusta tehdään lehdistötiedote vuoden 
alussa. Pääkaupunkiseudun paksuista puista 
jätjestetään tilaisuus tiedotusvälineille kevääl
lä. Seuran kotisivun kehittämistä jatketaan. 

Hallitus 
Hallitus kokoontuu vähintään kerran kahdessa 
kuukaudessa. Kokoukset pidetään Tieteiden ta
lossa. Hallitus jätjestäytyy työryhmiksi, jotka 
valmistelevat pääosan toimintaan liittyvistä asi
oista. 

Kerhot 
Tapahtumien, kurssien ja muun toiminnan jär
jestämistä aktivoidaan ja tuetaan. Tarvittaessa 
edistetään myös uusien kerhojen perustamis
mahdollisuuksia. 

Varainhankinta 
Varainhankinta koo tuu jäsenmaksui ta ja Sor
bifolia-lehden tilaus- ja ilmoitu maksuista sekä 
kiijallisuuden ja julisteiden myyntituloista. Sor
bifolian kuluja kattamaan haetaan edelleen 
Suomen Akatemian julkaisutukea. 

Vuosijäsenmaksu vuonna 1999 on 100 mk, 
opiskelijajä enmaksu 60 mk ja perhejäsenmak
su 50 mk. Kannattajajäsenmaksu on 1 000 mk 
samoin kuin ainaisjäsenmaksu. ' 

Helsingissä 30. marraskuuta 1998 

Aulikki Kauppila, puheenjohtaja 
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Vuoden puu 1999 
Dendrologian Seura on valinnut 

Vuoden puuksi 1999 
ruotsinpihlajan (Sorbus intermedia). 
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