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Alppiruusuja ja atsaleoita 

Perinteisen käsityksen mukaan Suomessa kasvaa ainoana luonnonvaraise
na alppiruusuna Rhododendron Lapponicum, lapinalppiruusu. Suopursun 
siirtäminen Rhododendron tomentosum -nimisenä alppiruusun sukuun an
toi mei lle yhden kotimaisen alppiruusun lisää. Vaikka omia alppiruusuja on 
niukasti, alppiruusujen harrastajia on Suomessa jo jonkin verran. Dendro
logian Seuran Rhododendron-kerhon perustaminen on osoituksena harras
tuksen kasvamisesta. 

Seuran entisen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen Bo Knapen 
harrastus alkoi 1953, lähes 50 vuotta sitten, kun hän ryhtyi kokeilemaan 
alppiruusujen kasvattamista siemenjstä Pohjan Brödtorpissa. Hän kokeilj 
myös alppiruusujensa risteyttärnistä sijtepölyillä, joita keräsi matkoillaan. 
Kokeistaan Bo Knape kirjoitti Sorbifoliaan 1984 ja 1994. Suomen oikulli
nen luonto järjesti Bo Knapen alppiruusuille ja atsaleoille useita "pullon
kaula vuosia", äärimrnilisen epäedullisia kevilitä, syksyjä ja pakkastalvia, 
jotka säästivät vain kestävimmät yksilöt. 

Positiivinen "luonnon oikku" on myös mustilanalppiruusu Rhodo
dendron brachycarpum subsp. tigerstedtii, joka saatiin Mustilan arboretu
rniin 1930. Olemassaolonsa lähe 70 vuotena se on osoittanut kestävyyten
sä Elimäen vaihtelevassa ilma tossa. Kaikkein kylrnimmätkin talvet se on 
selvinnyt hengissä- eikä vain lumjrajan alapuo]jsilta osiltaan, vaan usean 
metrin korkuisena pikkupuuna. 

Peter Tigerstedtin ja Marjatta Uosukaisen 1973 alkaneen tutkimuksen 
ja järje telmällisen jalostustyön tuloksena Suomes a jalostettu ja ja rekjste
röityjä kestäviä alppiruusulajikkeita on ollut myynnissä jo vuodesta 1990. 
HelsinkjJilisten onneksi tuhansia valintakoetaimia istutettiin Haagan Laa
jasuon alppiruusupuistoon. Työn tuloksista on tiedotettu kotimaisissa ja 
kansainvälisissä julkaisujs a: American Rhododendron Society Journal 
-lehden numerossa 50(4) 1996 e iteltiin suomalaiset alppiruusut vanhem
pineen,joista toisena u eimrnin on juuri mustilanalppiruu u. Vuoden 1996 
viimeisessä numerossa American ur eryman uo itteli Rhododendron 
'Haaga' -lajiketta yhdeksi vuoden 1997 uutuuspensaaksi. 

Vähjntäänkin yhtä järje telmälli e ti Anu Väinölä aloilli 1988 tutki
muksensa ja ri teytyskokeensa Suomen ilmastoa kestävien at aleoiden 
tuottarni ek i. En liene väärä ä anoe ani että Dendrologian Seuran ja 
etenkjn sen Rhododendron-kerhon jäsenet kohdj tavat AnuVilinölän työ
hön uuret odotuksen a. 

Aune Koponen 
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Rhododendronkerho 
Tiistaina 20.4. klo 18 perehdymrne Rhododendron-suvun taksonomiaan Calo Oy:n 
tiloissa Helsingin Kulosaaressa Kulosaarentie 29 B. Samalla esitellään kesän tark
kailuprojekti: taudit ja tuholaiset. Ottakaa tämä lehti mukaan! 

Matka Ruotsiin 11.-14.6.1999 

Näe Bergianska Trädgården sekä viisi yksityispuutarhaa Tukholman ja Norrköpin
gin seuduilla. Oppaanamrne Ruotsin Rhododendronseuran jäsen. Tarkempi ohjelma 
Rhododendronlehdessä ja intemetissä: www.metla.fi/org/ds 

Matkan hinta on 820-1 000 mk neljän hengen hytissä ja 1 000-1 200 mk kah
den hengen hytissä matkustettessa riippuen lähtijöiden määrästä. Lisähinta yhden 
hengen hotellihuoneesta 70 mk. Lähtö peijantai-iltana. paluu maanantaiaamuna, 
matkat Silja Linella Turusta. llmoittautumiset Jari Ruusupuulle mieluiten 19.4. 
mennessä, puh+fax 02-432 1197, os. Vahdontie 901, 21290 Rusko. llmoittautumi
sen yhteydessä maksetaan ennakkomaksu 400 mk Dendrologian Seuran tilille Me
ritaan 127130-306880. 

Kaikki dendrologit ovat tervetulleita mukaan! 

Syystapaaminen lauantaina 9.10. Naantalissa tauti- ja tuholaishavaintojen mer
keissä. 

Helsingin kerho 
Keskiviikko 21.4. Kuuset tutuiksi 

Antti Autio kertoo Picea suvusta: levinneisyysaluei ta ja kasvupaikoi ta, menestymi
sestä Suomessa ja käytöstä viherrakentamises a. Tunni tetaan kuu et Mu tilasta tuo
tujen oksien ja käpyjen perusteella. 
Paikka: Kasvitieteen laitosrakennus Kaisaniemessä (kurs i ali, 2. kr .), Unioninkatu 
44, klo 17.00. (Jos ovi on kiinni soita Johanille 0400-618 968). 

Keskiviikko 25.8. Lauttasaaren dendrologiset nähtävyydet II 

Kokoontuminen Sotkatien ja Isokaaren kulmas a (Lauttasaarentien Iän ipääs ä) 
klo 18.00. Mikko Lagerströmin opastamana jatketaan Lauttasaaren puu- ja pen as
nähtävyyksien bongailua. 
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Alppiruusujen ja atsaleoiden suku 
(Rhododendron) 

Anu Väinölä ja Osmo Jussila 

Yäinölä, A. & Jussi la, 0. 1999: Alppiruusujen ja atsaleoiden suku (Rhododendron). 
(Genus Rhododendron) - Sorbi fo lia 30( 1 ):5-12. !SS 0359-3568 

The distribution of Rhododendron species and the history of the clas ification of the 
genus are briefly described. The recently accepted, revised clas ification (Chamberlain 
et al. 1996) is inrroduced and the pecie in cultivation , or those that have been tested 
in Finland, are listed and placed in their subgenera, sections and subsections. 

Anu Väinölä, Kasvibiologian laitos, PL 27, 00014 Helsingin yliopisto. 
Osmo Jussila, Talitiaisenkuja 12, 2 1100 Naantali. 

Kanervakasviheimon (Ericaceae) Rhodo
dendron- uku on kasvikunnan uurimpia 
sukuja. Suvun tieteellinen nimi muodo tuu 
kreikan låelen anoi ta rhodon ja dendron, 
jotka merlåtsevät ruusua ja puuta. Sukuun 
kuuluvat alppiruusut, atsaleat ja pur ut, jo
ten illä ei ole lyhyttä, yksi elittei tä suo
menkieli tä nimeä. Kaiklåaan Rhodo
dendron-lajeja on kuvattu pitkälti toi tatu
hatta, mutta ume ailcoina nuden y tema
tiikkaa on uudi tettu mm. lajeja yhdi tä
mällä, jolloin molli ta ennen lajeina pide
tyi tä taksonei ta on tullut alalajeja tai 
muunnoksia. Lajien i äinen aihtelu on 
uurta, ja kun kas imet ästyk en aikakau

della tutkimu matkailijoille todennäköi-
e ti mak ettiin löydettyjen laj ien määrän 

mukaan, turhan monet tak. onit tuli vat ku
vatuik i lajeina (Cox & Cox 1997). yky
luolåtuk en mukaan u u a on hieman 
alle tuhat lajia (Chamberlain ym. 1996). 

Suurin o a Rhododendron- uvun la
jei ta on kotoi in pohjoi en pallonpuoli -
kon uori toi ilta alueilta. Suurin laji ali
kaima löytyy Himalajalta ja Itä-Aasiasta 
laajalta alueelta, joka ulottuu Japani ta ja 

Pohjoi -Koreasta aina Kiinaan, Vietna
miin ja Filippiineille a ti. Monet at aleat 
o at kotoisin Pohjois-Amerikasta. Atsale
oi.hin kuuluu ekä ruukkuka veina käytet
tyjä aina ihantia lajeja että pihakasveina 
kasvatettu ja lajeja, joista osa on kesävihan
tia, osa ainavihantia. Li äk i on vielä ns. 
puoliaina ihantia lajeja joilla o a lehdistä 
äi lyy pen aas a läpi talven. Samoja tyyp

pejä e iintyy myö alppiruusuilla. Alppi
ruusut oivat olla uuria, jopa 30-metrisiä 
puita (R. arboreum) tai lähe maanmyötäi-
ta arpuja (R. camtschaticum), vaikka 
uurinta o aa ku utaankin tavalli e ti pen
aik i. 

Luokittelun hi toriaa 

Alppiruu uja ehdotettiin pihojen kori teik
i jo vuonna 1629 mutta ensimmäi ten 

alppiruusujen tiedetään tulleen englantilai-
iin puutarhoihin asta uonna 1656 

(Leach 1961 ). Jo pelkästään tuolloin tun
nettujen lajien uhteen vallitsi ' taksonomi
nen ekasorto aina vuoteen 1753 asti, joi-
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Join Carl von Linne julkaisi kirjansa "Spe
cies Plantarum" (Linnaeus 1753). Linnen 
järjestelmä perustui kukan rakenteeseen ja 
heteiden lukumäärään, joten viisiheteiset 
atsaleat muodostivat oman kasvisukunsa 
Azalea ja kyrnmenheteiset alppiruusut su
vun Rhododendron. Ennen Linnen teoksen 
toisen painoksen (Linnaeus 1762) ilmesty
mistä Eurooppaan oli tuotu paljon uusia 
kasvilajeja, joukossa mm. kanadanatsalea 
(R. canadense ), jolla on 10 hedettä. Koska 
se ei täyttänyt atsaleoiden kriteereitä, Lin
oe nimesi sen omaksi suvukseen Rhodora. 
Sittemmin heteiden määrä ei ollut enää riit
tävä syy pitää sukuja erillään ja atsaleoita 
ehdottettiin yhdistettäväksi Rhododen
dron-sukuu n. George Don tekikin tämän 
ratkaisun 1830-luvulla (Don 1834). Don 
myös jakoi koko suvun sektioiksi kukan 
verhiön rakenteen perusteella, mutta hänen 
luokittelussaan oli myös jo viitteitä karvoi
hin, joista tuli myöhemmin merkittävä luo
kitteluperuste. Donin järjestelmä loikin 
pohjaa suvun nykyluokittelulle, mutta erit
täin merkittävänä pidetään myös venäläi
sen C. J. Maximoviczin ( 1870) teosta 
"Rhododendrae Asiae Orientalis". Maxi
movicz teki 1800-luvun puolivälis ä tutki
musmatkoja Siperiaan, Mantsuriaan ja Ja
paniin. Hänen luokitteluosa perustui kuk
kasilmujen sijaintiin sekä niiden ja lehtisil
mujen väliseen asemaan. 

Ajan myötä, etenkin 1900-luvun alku
vuosikymmeninä, opittiin tuntemaan yhä 
enemmän kasveja ja myös monia Rhodo
dendron-lajeja ryhdyttiin viljelemään puu
tarhoissa. Suvun sektioiden koko kasvoi, ja 
jotta kasvisukua olisi helpompi käsitellä, 
Edinburghin kuninkaallisen kasvitieteelli
sen puutarhan professori Isaac Bayley Bal
four apulaisineen alkoi ryhmitellä lajeja 
sarjoiksi, joita ei ollut tarkoituskaan koota 
isomrniksi yksiköiksi. Sarjoja luotiin 43 
joista atsaleat kuuluivat kaikki samaan. 
Kukin sarja ja alasarja nimettiin iihen 
kuuluvan, sen lajien yhteisiä, tyypillisiä 
ominaisuuksia kantavan lajin mukaan. Jär
jestelmästä ei edes ajateltu tehdä pysyvää, 
mutta se oli ensimmäinen, joka myös käy-
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täonön puutarhureiden oli helppo omak
sua, sillä järjestelmä peru tui lähinnä vil
jeltyihin eikä niinkään luonnossa tavattui
hin lajeihin (Cox & Cox 1997). Balfourilta 
itseltään työ jäi ke ken, mutta vuonna 1930 
hänen työnsä pohjalta julkaistiin teos "The 
Species of Rhododeodroo" (Stevenson 
1930). 

Näin Rhododendron-suvun luokittelus
sa oli käytössä kaksi järjestelmää, sillä lä
hinnä vain brittiläiset siirtyivät viimeksi 
mainittuun yksinkertaiseen sarjajärjestel
mään, jonka haittapuolena oli sarjojen ryh
mittelyo eli ylemmän hierarkiatason puut
tuminen. Tämän puutteen Cowan (1949) 
ehdotti korjattavaksi. Samana vuonna sak
salainen Herman Sleumer loi Rhodo
dendron-sukuun täydellisen kasvitieteelli
sen hierarkian ja ryhmitteli lajit kahdek
saan alasukuun Donin järjestelmän pohjal
ta, mutta nyt sen mukaan, oliko lajeilla suo
muja vai ei, sekä versojeo kärjessä olevien 
kukka- ja kasvusilmujen keskinäisen ase
man mukaan (Sleurner 1949). Brittiläiset ja 
amerikkalaiset pitäytyivät edelleen Bal
fourin järjestelmässä, sillä Sleumer kirjoit
ti teoksensa "Ein System der Gattung Rho
dodendroo L." sak aksi eikä sitä julkaistu 
englanniksi ennen vuotta 1980. 

Vuoden 1949 jälkeen pääpaino Rhodo
dendron-suvun luokittelussa siirtyi sil
muista karvoihio ja lehtien suomuihin. 
Myös sarjajärjestelmän kannattajat puhui
vat 1950-luvulla sarjojen ryhmittelystä 
näiden ominai uuk ien mukaan, mutta 
vain toinen koulukunta ryhtyi anoista te
koihin. Seithe (1960) jakoi uvun kolmeen 
suureen pääryhmään (kuva 1): Rhodo
dendron eli uomulli et lajit Oepidote), joi
den lehdis ä on uomuja ja yk inkertaisia 
karvoja Hymenanthes eli uomuttomat la
jit (elepidote), joilla on monihaarai ia rau
ha elli ia karvoja ekä omazalea eli at-
aleat joiden karvat o at yk inkertai ia ja 

niis ä on rauhasia tai aihtoehtoi e ti niillä 
ei ole suomuja eikä monihaarai ia karvoja. 

ämä pääryhmät o at hierarkias a Sleu
merin alasukujen yläpuolella ja Seitbe kut
ui niitä nimellä' chori ubgenerum '. 
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Seithen (1960) luokittelun Hymenant
hes-ryhmä eli suomutlomat alppiruusut 
sekä Rhododendron-ryhmä eli suomulliset 
lajit muodostivat kumpikin yhtenäisen ja 
luonnollisen evoluution seurauksena syn
tyneen ryhmän, kun taas Nomazalea, atsa
leakokonaisuus, oli hyvin monimuotoinen 
ja heterogeeninen ryhmä, jossa oli mahdol
lisesti eri evoluutioreittejä syntyneitä laje
ja. Seithe sijoitti siihen kaikki ne lajit, jotka 
eivät sopineet muihin ryhmjin. Evoluution 
aikana arvellaan hävinneen monia lajeja, 
jotka ovat olleet siltoina atsaleoiden ja alp
piruusujen välissä (Philipson & Philipsan 
1973, Spethmann 1987). Vaikka Seithen 
(1960) kolmijako auttaakin suuren suvun 
hahmottamista, uu immassa Juokituksessa 
ala ukujen yläpuolella olevaa hierarkiata-

Rhododendron 

' ' 

Kuva 1. Rhododendron-suvun fy logenia 
( ukupuu) ja jako ala ukuryhmiin karvojen 
peru teeUa Seithen ( 1960, 1980) mukaan. 
Rhododendron-ryhmällä kilpikarvoja ja 
haarattornia karvoja, Nomazalea-ryhmällä 
rauhasellisia ekä haarattornia karvoja ja 
Hymenamhes-ryhmällä rauha elli ia sekä 
monihaaraisia karvoja (uudelleen piirretty 
Seithen (1960, 1980) mukaan). 
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oa ei ole mukana (Chamberlain ym. 
1996). 

Atsaleoiden monimuotoisuus on kautta 
aikain aiheuttanut erimielisyyksiä niiden 
luokitteluperusteista. Kun Don (1834) oli 
liittänyt atsaleat Rhododendron-sukuun, 
de Candolle (1839) pian erotti kesävilian
nat atsaleat omaksi Aza/ea-suvukseen ja 
kanadanatsalean Rhodora-suvuksi. Aina
viliannat atsalealajit taas muodostivat Rho
dodendron-suvun Tsutsutsi-sektion. En
simmäinen merkittävä askel nykyluokituk-
en suuntaan otettiin vuonna 1854 Plan

chonin jakaessa atsaleat kolmeen alasu
kuun: kesäviliannat atsaleat (Azalea), aina
vihannat aasialai et, ns. japanilaiset atsale
at (Tsutsutsi) ekä muut ainaviliannat lajit 
(Azaleastrum) (Planchon 1854). 

Nomazalea Hymenanthes 

', 

Fig. 1. Phylogenetic tree of subgeneric group of Rhododendron and the hair clas variants according 
to Seithe (1960, 1980). The Rhododendron group with cales and irgate hairs, Nomazalea with glands 
and virgate hairs and Hymenamhes with glands and flock hairs (redrawn from Seithe 1960, 1980). 
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Lajien sukulaisuussuhteita on tutkittu 
karvojen sekä silmujen aseman lisäksi 
myös monien muiden eri ominaisuuksien 
avulla: siemenet ja sirkkataimet (Kingdon
Ward 1935, 1947), puun rakenne (Cox 
1948), lehden solukerrokset (Cowan 
1949), lehtisuonet (Philipson & Prulipson 
1968), sirkkalehtien rakenne (PhiJjpson 
1970) sekä kukkien väriaineet (Spethmann 
1987). 

Jättimäisen Rhododendron-suvun ylei
sesti hyväksytty luokittelu morfologisten 
orninaisuuksien perusteella on ollut ongel
mallista, sillä työtä ovat tehneet kahden eri 
koulukunnan edustajat. Sleumerin (1949) 
luokittelu on parhaiten kestänyt ajan pai
neis aja se julkaistun uudistettuna vuonna 
1978 New Yorkissa pidetyssä 1. Rhodo
dendron-konferenssissa (S ieumer 1980), 

Kuva 2. LeveäJehtisiin, elepidootteihin aJppiruu
suihin kuuluu lähes 300 lajia. R. pachyrrichum 
Milden arboretumissa Norjan Bergenissä 1997. 
-Valokuvat Anu Väinölä. 

Fig. 2. The elepidote group of rhododendrons 
comprises close to 300 species. R. pachyrrichwn 
in the orwegian Arboretum in Milde, Bergen, 

orway. - Photographs Anu Väinölä. 
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jossa se hyväksyttiln edelleen keruteltä
väksi Seithen tekernin lisäyksin (Luteyn & 
O'Brien 1980). Luokittelun perustana ovat 
siis alasuvutja ektiot eivätkä irralli et sar
jat. Yleisesti hyväk ytty Edinburghin uusi 
luokittelu ' valmjstui lopulta vuonna 1996 
(Chamberlain ym. 1996). Tämä ki.Ijoitus 
noudattaa sen nimistöä. Sama nirnistö 
esijntyy - Jähe kaiken kattavana, kuiten
kin mm. Vireya- ektion puuttuessa - uu
dessa Rhododendron-ensyklopediassa 
(Cox & Cox 1997) ja löytyy myös inteme
tistä (Spady 1998). 

Nykyluokitus 

Rhododendron-suku jaetaan kahdeksaan 
alasukuun, jotka jakaantuvat edelleen sek-

Kuva 3. Koko uku on aanut uomalaisen 
nimen ä ' AJppien ruu un ' R. ferrugineum ( uom. 
ruostealppiruu u) mukaan. Isolehti iä elepidoot
teja alppiruu uja Alpeilla ei kasva. ' 

Fig. 3. After R. ferntgineum, "the Ro e of the 
Alps ' , all rhododendron are called 'alpine ro es' 
in Finni h, though no elepidotes grow in the 
Alps. 
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Taulukko 1. Rhododendron
suvun jako alasukuihin ja 
sektioihin , alasektioiden 
lukumäärä sekä lajien 
lukumäärä sektioissa tai 
alasuvuissa Chamberlainin ym. 
( 1996) luokittelun mukaan. 

Table 1. The division of the 
genus Rhododendron into 
subgenera and sections, the 
number of subsections and the 
number of species in sections 
or subgenera according to 
Chamberlain et al. (1996). 

alasuku 

Rhododendron 

Hymen.amhes 

Pentamhera 

Tswsutsi 

Azaleastrum 

Therorhodion 

Candidastmm 

Mumeaza/ea 

tioiksi ja alasektioiksi (taulukko 1; Cham
berlain ym. 1996). Suomessa kasvatetaan 
yleisimmin alasukuun Hymenanthes kuu
luvia lajeja ja lajikkeita eli niitä, jotka ka
dun mieskin tunnistaa alppiruusuiksi. Niil
le ovat tyypillisiä suhteellisen suuret lehdet 
ja kukat; pensaat ovat keskikokoisia tai 
suuria (kuva 2). AJasuvu ta käytetään Suo
messakin nimitystä elepidootit eli suomut
tomat alppiruusut Alasuvun kaikki lajit on 
sijoitettu samaan Ponticum-sektioon, ja 
alasektiohin ne on jaettu lähinnä lehtien 
karvoituksen sekä kukinnon rakenteen ja 
kukkien värin ja rakenteen perusteella. 
Eniten talvenkestäviä lajeja on Pontica
alasektiossa, jonka kasveihin myös koti
mainen alppiruusun jalostus on perustunut. 

Suurin lajirikkaus on alasuvussa Rho
dodendron, lepidooteissa eli suomullisissa 
alppiruusuissa. Niiden kukat ja lehdet ovat 
pieniä. Myö pen aat ovat yleensä pienem
piä kuin elepidootit. Lepidooteilla on !eh
di sä, ver oissa ja nupuissa kilpikarvoja, 
jotka erottuvat paljaallakin silmällä pieni
nä pisteinä. Lehdet ovat aromaattisia ja ai
navihantia tai syksyllä o ittain varisevia. 
Kukinnot ovat latva- tai hankakukintoja. 

irnilaji, e 'alkuperäinen alppiruusu' , Al
peilta kotoisin oleva R. ferrugineum (kuva 
3), saksan kielen Alpenrosen, suomek i 
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sektiot alasektioita lajeja 

Rhododendron 27 n. 200 
Pogonanthum - 2l 
Vireya 7 n. 300 

Ponticum 24 n. 280 

Pentanthera - 15 
Rhodora - 2 
Sciadorlwdion - 4 
Viscidula - l 

Brachycalyx - 23 
Tsutsutsi - n. 90 

Azaleastrum - II 
Choniastrum - 19 
- - 2 

- - l 

- - 1 

ruostealppiruusu, kuuluu luonnollisesti tä
hän Rhododendron-alasukuun, sen sekti
oon Rhododendron ja alasektioon Rhodo
dendron. Alpeilta on kotoisin myös nimila
jin lähisukulainen karva-alppiruusu R. hir
sutum. Myös nykyisin Rhododendron-su
kuun laskettava suopursu R. tomentosum 
kuuluu samaan sektioon (Kron & Judd 
1990). Sekä Rhododendron- että Pogo
nanthum-sektion kasvit ovat pieniJehtisiä, 
aromaattisia, enimmäkseen alpiinisia pen
saita kun taas run aslajisen Vireya-sektion 
kasvit ovat trooppisia, mm. Malajien saa
ristosta kotoisin olevia, enimmäkseen epi
fyyttejä ainaviliantia pensaita. 

Suvun eit ernästä eurooppalaisesta la
jista kelta-atsalea (R. luteum, kuva 4) on 
maanosamme ainoa atsalea. Sen levinnei
syysalue ulottuu Kaukasukselta Puolaan. 
Se kuuluu u eimpien muiden kesävihan
tien atsalealajien tapaan alasukuun Pent
anthera. Kukat muodo tuvat versojen päi
hin ja !ehdi ä on karvoja. Pentanthera-
ektios a kukat ovat symmetrisiä ja niissä 

on vii i hedettä, kun taas Rhodora-sektion 
lajeilla on 7-10 hedettäja sektioiden Visci
dula ja Sciadorhodion atsaleoilla lO hedet
tä. Viime mainitun ryhmän kukissakin on 
karvoja. Meillä ulkona menestyvistä kesä
vihanoista pensai ta käytetään yleisnimeä 
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Kuva 4. Kelta-atsalean kukat tuoksuvat. Kasvi 
kestää hyvin Etelä-Suomessa. 

Fig. 4. R. luteum has scented flowers. It is hardy 
in southero Finland. 

puistoatsaleat. Suuri osa lajeista on kotoi
sin Pohjois-Amerikan vuoristoalueilta. 

Tsutsutsi-alasuvun Tsutsutsi-sektion la
jit ovat ainavibantia, puna- tai valkokuk
kaisia pensaita. Sektiosta käytetään myös 
nimitystä ns. japanilaiset atsaleat. Vaikka 
ne eivät selviä meidän talvistamrne ulkona, 
kaikki tuntevat tämän ryhmän edustajia, 
ruukkuatsaleoita (R. indicum ja R. simsii 
risteymineen). Saman alasuvun Brachyca
lyx-sektion lajit taas ovat yleensä lehtensä 
varistavia. Atsaleoiden alasuvut ovatkin 
varsin kaukaista sukua toisilleen. Pentant
hera alasuvusta Tsutsutsi erotetaan sirkka
lehtien ja -taimien ominaisuuksien mu
kaan, vaikka kesä- tai ainavihannuus ja 
kukan muoto ovat myös hyviä tuntomerk
kejä. Azaleastrum-alasuvun lajit ovat kaik
ki ainavihantia, ja ryhmä jaetaan kahteen 
sektioon heteiden määrän ja kasvien koon 
mukaan. 

Rhododendron-sukuun kuuluu vielä 
neljä kesäviliantaa lajia, jotka poikkeavat 
niin paljon suvun muista kasveista, ettei 
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Kuva 5. Jotkut taksonom.it erottaisivat 
kamtsatkanalppiruusun omaksi suvukseen. 

Fig. 5. Some taxonomists would separate R. 
camtscharicum from the genus Rhododendron. 

niitä ole voitu sijoittaa edellä mainittuihin 
alasukuihin, vaan niitä varten tarvitaan pe
räti kolme alasukua li ää (mm. Philipsan & 
Philipsan 1986). Välillä näillä alasuvuilla 
on ollut suvunkin asema (kuva 5). 

Suvun lajien monimuotoisuude ta on 
helposti huomattavissa, että kesäviliannat 
lajit eivät aina ole atsaleoita eivätkä ainavi
hannat lajit alppiruu uja. Ei olekaan ole
massa mitään 'sääntöä , jolla kaikki alppi
ruusut olisivat,erotettavi sa kaikista atsale
oista. 

Suomessa kokeillut lajit 

Suomenkielinen nimi on annettu vain noin 
20 alppiruu u- ja atsalealajille (Alanko & 
Räty 1996), mutta noin ataa lajia on meillä 
kokeiltu (Jus ila 1998). Tauluko sa 2 nämä 
lajit on esitetty alasuvuittain, ektioittain ja 
alasektioittain. Mukana ovat kaikki Jussi
Jan (1998) tekemässä selvityksessä esiinty
vät lajit, vaikkakaan jotkut niistä eivät ole 
menestyneet edes !-vyöhykkeellä. Li äk i 
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Taulukko 2. Suomessa viime vuosina kokeillut (vrt. teksti) Rhododendron-lajit ryhmiteltyinä 
ala ektiohin, sektioihin ja alasukuihin. imistö Chamberlainin ym. (1996) mukaan. 

Table 2. Rhododendron species recently tested in Finland grouped by subsections, sections and 
subgenera according to Chamberlain et al. ( 1996). 

Yläindeksillä varustettuun lajiin sisältyy aiemmin lajina pidetty alalaji tai muunnos 1 
The species with superscripts include subspecies or varieties fonnerly regarded as species: 
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0discolor, 'fargesii, 2jauriei, 3mettemichii ja yakushimanum, "japonicwn, 5carolinianum, 6parvijlorum, 
1ke/eticum, 8prostratum. 

alasuku sektio alasektio lajeja 

Candidastrum albijlorum 

Hymenanthes Ponticum Argyrophylla argyrophyllum, coryanum, illSigne 
Campanulata campanulanm~ wallichii 
Campylocwpa souliei, wardii 
Fortunea ca/ophytun~ forrund', griffithianum, 

orbiculare, oreodoxa 1, slllchuenense, 
vernicoswn 

Fulva fulvun~ uvarifo/ium 
Maculifera /ongesquamatum, pachytrichum 
Neriijlora dicluvanthum forrestii 
Pontica aureum, braclrycmpum2 , catawbiense, 

caucasicum, degronianum3
, macrophyllum, 

makilwi, maximum, ponticum, smirnowii, 
ungernii 

TaliellSia aderwgynum (syn. adenophorum), 
phaeochrysum (syn. cuprescens), prattii, 
przewalskii, roxieanum, rufum, traillianum 

Thomsonia thomsonii 
Willimllsiana williaiiSianum 

Mumeazalea semibarbatum 

Pentanthera Pentanthera arborescens, atlanticum, calendulacewn, 
luteum, nwlle\ occidentale, periclyme1wides 
(syn. nudijlorum), prinophyllum, viscosum 

Rhodora cmzadense, vaseyi 
Sciadorhodion albrechtii, schlippenbachii 

Rhododendron Rhododendron Campylogyna campylogynum 
Carolinimw minusS 
Helio/epida helio/epis 
Lapponica fastigiatum, hippophaeoides, impeditun~ 

intricatwn. lapponicum6, orthocladum, 
polycladum, rupicola, m.ssatum, tapetifonne 

Ledum groen/andicun~ tomentosum 
Micrantha micramhum 
Rhododendron fermginewn, hir.slllll/11, myrtifolium 

( yn. kotschyi) 
Rhodorastra dauricum, mucronu/atum,sichoten.se 
Saluenensia calo.strotum1

, .saluenenseB 
Scabrifolia racemo.sum 
Trijlora ambiguum, concimrum, keiskei, oreotrephes, 

searsiae, yumranense 

Therorhodion camtschaticum 

T.sutsutsi Brachycalyx reticulawm 
Tsutsutsi indicum, kaempferi, kiu.simrw~ 

mucronatum, sim.sii, yedoellSe 
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taulukossa on joitakin sellaisia em. luette
losta puuttuvia lajeja, joita kasvaa kasvitie
teellisissä puutarhoissa tai joita on kokeiltu 
kestävyyskyselyn jälkeen. Nimet on kor
jattu uuden luokittelun mukaisiksi, minkä 
takia jokin tuttu laji saattaa näyttää puuttu
van. Tällaisia ovat mm. japaninatsalea 
(ent. R. japonicum, nyk. R. molle subsp. 
japonicum) sekä yakushimanalppiruusu 
(ent. R. yakushimanum, nyk. R. degronia
num subsp. yakushimanum), jolle on vilje
lykasvien nimistöön (Alanko & Räty 
1996) päässyt lipsahtamaan aakkosissa 
edellä olevan R. williansianumin suomen
kielinen nimi kelloalppiruusu. Uuden luo
kittelun ja nimistämuutosten kanssa opim
me varmasti elämään, eikä nykyinenkään 
luokittelu ole lopullinen, vaan siihen tulee 
muutoksia tiedon lisääntyessä. Toisaalta 
arkikielessä yakushimanum pysynee ya
kushimanumina ja japonicum japonicumi
na riippumatta niiden taksonornisesta ase
masta. Suomenkielisiä nimiä tarvitaan lä
hinnä niille lajeille, joita on myynnissä tai
mimyymälöissä; tosiharrastajille tieteelli
set nimet ovat tarpeellisempia. 
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Eräitä ajatuksia alppiruusujen jalostuksesta 

Peter M. A. Tigerstedt 

Tigerstedt, P.M.A. 1999: Eräitä ajatuksia alppiruusujen jalostuksesta. (Some thoughts 
on breeding rhododendrons.) - Sorbifolia 30( 1 ): 13-16. ISSN 0359-3568 

Special emphasis must be laid on intra-specific variation when rhododendrons are 
introduced to the marginal Finnish climate. Most introductions in Europe are unsuitab
le for our climate as they have been collected to suit warmer climatic regions. New 
contradictory aspects of Rhododendron taxonomy are briefl y mentioned. The keen 
amateur should be aquainted with new developments to gai n a better understanding of 
the genus. Rhododendron breeding now comprises over 5000 cultivars, some of which 
have a Iong pedigree involving a large number of species. Many of the new cu ltivars 
have reached a point of 'over-breeding' associated with large scale cloni ng. In typical 
Finnish woodland gardens a variable and genetically diverse population of plants is a 
better altemative than a collection of modem foreign hybrids. However, it is contradic
tory to the uni forrnity requirements of modem cultivars. 

Peter M. A. Tigerstedt, Kasvibiologian laitos, PL 27, 00014 Helsingin yliopisto. 

Rhododendron-suvun lajeja on maai lmas
sa noin l 000 (Chamberlain ym. 1996). 
Näistä suurin osa, kasvaa luontaisesti Kii
nan Szechwanin ja Yunnanin vuoristoissa 
sekä muualla Kaakkois-Aasiassa. Euroo
passa lajeja on seitsemän, Pohjois-Ameri
kassa muutamia kymmeniä. Eteläisellä 
pallonpuoliskolla lajeja on vain muutama 
Papua-Uudessa-Guineassa, missä muuten
kin esuntyy pohjoisen pallonpuoliskon la
jistoa. Suku on erittäin monimuotoinen, 
pienestä lapinalppiruusu ta Kaakkois-Aa
sian tukkipuihin. 

Lajien monimuotoisuus ja sisäinen 
vaihtelu jalostuksen lähtökohtana 

Laj i ton runsaus juuri Kiinan vuoristois a 
ei ole attumaa, vaan johtuu nimenomaan 
näiden alueiden ilmastollisesta vaihtelu ta 
ekä vuori tojen aiheuttamasta eristyk es

tä. Sellaisissa olosuhteissa syntyy sekä 
runsas lajista että myös laaja lajien i äi-

nen vaihtelu. Kun ottaa huomioon, että la
jien väliset risteymät usein ovat täysin fer
tiilejäja voivat synnyttää kirjavan F

2
-suku

polven, voidaankin kysyä, ovatko kaikki 
suvun laj it todella eri lajeja vai onko vain 
kyse erikoisen suuresta lajin sisäisestä 
vaihtelusta. Kasvitieteellisestä alan kirjal
lisuudesta voi huomata, että Rhodo
dendron-suvun luokitteluperusteet ovat 
vaihdelleet, ja erilaisia luokituk ia on ko
solti, mm. suopursumme on esitetty kuulu
vaksi tähän ukuun (Kron & Judd 1990). 
Spethmann (1984) on kirjoituksessaan 
"How to Set Up an Optimal Rhododendron 
Sy tem' ilmai ut asian euraavasti: 
' Vaikka taksonomiset muutokset usein 
tuntuvat ekaviita harrastaji ta, jotka naut
tivat taimien kasvatuksesta ja niiden kau
neudesta puutarhoissaan, uutta tietoa ei tu
lisi väheksyä tai karttaa. euvoni on: käytä 
uusia luokituksia, yvenny niihin ja vertaa 
niitä. Tulet huomaamaan että tietomääräsi 
lisääntyy ja ymmärrät paremmin ongel-
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mallista ystäväämme, Rhododendron-su
kua". Alppiruusujen harrastajia kiinnosta
vat tietenkin lajien määritykset, mutta laji
en sisäinen vaihtelu on aina otettava huo
mioon, kun alppiruusuja kotiotetaan uu
teen ympäristöön, kuten Suomen erikoi
seen ilmastoon. Ikävä kyllä, suurin osa Kii
nasta tuoduista alppiruusuista on kerätty 
alueilta, jotka parhaiten vastaavat Englan
nin, Hollannin ja Saksan ilmastoa. Meidän 
ilmastoarnme varten alppiruusujen ja atsa
leojen siemeniä ei ole kerätty. Kun on kyse 
puuvartisesta kasvista, joka voi tulla yhtä 
vanhaksi kuin kotimaiset puulajimme, niin 
oikea alkuperä tai lisäyslähde on menesty
misen kannalta ratkaisevaa. Laji saatetaan 
tuomita meille sopimattomaksi vain yhden 
alkuperän ja muutaman taimen perusteella. 

Lajin sisäisestä vaihtelusta otan esi
merkin mustilanalppiruususta ja sen lähi
sukulaisista. Cox (1990) on käsitellyt Rho
dodendron brachycarpum -lajia seuraa
vasti: 
"- brachycarpum D. Don ex G. Don: Kor
keus 2.5-4.0 m. Kasvutapa tiheä, pyöreäh
kö. Kukinto ruusunpunaisesta valkoiseen. 
Luontainen Japanin Honshu- Hokkaido, 
Etelä-Kuriilit ja Keski-Etelä-Korea. Kes
tävä USA:n itäosissa ja Etelä-Ruotsissa. 
- brachycarpum ssp.faurei Franch. Poik
keaa edellisestä vain siinä, että lehdet ovat 
karvanomat Luonnossa nämä kasvavat 
yhdessä tai erikseen. 
- brachycarpum ssp. tigerstedtii Nitz. Ei 
Chamberlainin hyväksymä luokitus. Kor
keus yli 5 m. Kukinto valkoinen. On kestä
nyt -45°C Arboretum Mustilassa Suomes
sa ja on todennäköisesti maailman kylmän
kestävin alppiruusu. Luontainen Keski- ja 
Pohjois-Koreassa. Chamberlain yhdistää 
tämän päälajiin koska erot ovat hänen mu
kaansa mitättömiä. Davidian on nyt anta
nut sille "muunnoksen statuksen" - mikä 
on ehkä paras ratkaisu. Olen itse kasvatta
nut tätä iemenestä ja totean sen kasvavan 
nopeammin kuin japanilainen brachycar
pum". 

Coxin esityksessä tulee erikoisen hyvin 
esiin alkuperän suuri vaikutus kasvin kas-
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vuun, kasvutapaan ja kestävyyteen, ja sa
malla huomaa miten taksonomit ovat eri 
mieltä mainitun lajin 'statuksesta'. Myös 
Coxin huomautus siitä, että lajin kaksi ala
lajia kasvaa sekaisin tai erikseen Japanis a, 
antaa aihetta miettiä, olisiko parempi pu
hua lajin sisäisestä vaihtelusta- monimuo
toisuudesta, tai kuten geneetikot sanovat, 
polymorfisrnista. Tässä suhtee sa on vielä 
lisättävä, että mustilanalppiruusun siemen 
saapui Mustilaan nimellä R. chrysanthum, 
joka pian huomattiin virheelliseksi. Mosti
lasta tiedämme, että juuri mustilanalppi
ruusu on kestänyt kaikki pahat talvet vuo
desta 1934 lähtien. Kuitenkin mustilanalp
piruusu on osoittautunut melko oikukkaak
si ja hallanaraksi , kun sitä viljellään erilai
sessa ilmastossa, esimerkiksi Arboretum 
Mildessä orjassa tai Pohjois-Amerikan 
itäosissa. Milde sijaitsee Bergenin lähellä 
ja edustaa ultra-merellisyyttä, Amerikan 
itäosa, jossa sitä on kokeiltu, on ilmastol
taan hyvin vaihtelevaa ja samalla lähes 20 
levey astetta meitä etelämmässä, aivan 
toisenlaisessa valoilma to sa. 

Kasvinjalostajana ja geneetikkona ha
luaisin luopua R. brachycarpumin alalaji
tason luokituk estaja käyttäisin vain lajita
soa, jonka isällä on runsaasti perinnöllistä 
vaihtelua, mikä on otettava huomioon lajin 
'kotiuttami e a' ja en käytössä jalo tus
tarkoituksiin. Samalla haluan alleviivata, 
että uuden lajin kotiuttarni es a olisi aina 
myös huomattava alkuperän sisäinen 
vaihtelu, joka myös voi olla huomattavan 
suurta. Tairriia pitäi i kasvattaa ja istuttaa 
useita kymmeniä tai mieluiten satoja, jos 
mielii löytää parhaat yk ilöt uudessa ym
päri tö ä. Toi in anoen, lajin i äi et al
kuperät voivat olla hy in erilai ia mutta 
myö alkuperän isällä olevat yksilöt voi-

at olla erilai ia monen orninai uuden uh
teen. 

Lajiristeymien kirjo 

En immäinen määrätietoinen alppiruu u
risteymä tehtiin Englanni a 1810: R. ma
xinwm x R. catawbiense, molemmat lajit 
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Amerikan Appalakeilta. Vuonna 1826 
päästiin F

1
-polvesta eteenpäin. Silloin teh

tiin risteymä, johon sisältyi Pohjois-Ame
rikan, Euroopan ja Aasian lajeja (cataw
biense x ponticum) x arboreum. Amerik
kalaiset Salley ja Greer (1992) mainitsevat 
kiljansa "Rhododendron Hybrids" toisen 
painoksen alkusanoissa, että ensimmäises
sä painoksessa 1986 nimettyjen ja kuvattu
jen 4 800 lajikkeen lisäksi on tähän otettu 
runsaasti lisää materiaalia. En yrittänyt nii
tä laskea, mutta arvelen, että kuvattuja ja 
nimettyjä lajikkeita on nyt maailmassa rei
lusti yli 5 000. Kun Helsingin yliopistossa 
vuonna 1995 ryhdyimme jalostamaan Suo
messa kestävää ainavihantaa kukanväril
tään keltaista alppiruusua, saimme ystäväl
lisen yhteistyötarjouksen tri David G. 
Leachiltä Hoiden Arboretumista Ohiosta. 
Hän oli jo kauan suunnitellut samaa ja kir
joitti kiljeessään 1997 seuraavaa: "Meillä 
on erittäin hyvä keltainen nimeltään 'Ca
pistrano', jossa yhdistyy puolikääpiöivä 
kasvutapa, kaunis, tiheä, tummanvihreä 
lehvästö ja suuret kirkkaankeltaiset kukin
not. Sen sukupuu on seuraava: (maximum 
x 'Goldsworth Orange') x (' America' x 
'Gertrud Schäle')) emona x (catawbiense 
var. album x (discolor x 'Fabia')) x (maxi
mum x catawbiense) x 'Goldsworth Or
ange')) x (catawbiense var. album x yakus
himanum))) x catawbiense var. rubrum x 
wardii))))) isänä. Tämä sukupuu kuvaa hy
vin lajiristeymien kirjoa. Eipä ihme, jos 
eräät alppiruusuharrastajat ja ammattilai
set ovat 'siirtyneet takaisin luontoon' ja 
ovat kiinnostuneita vain puhtaista lajeista 
- jos sellaista termiä yleensäkään voi 
käyttää alppiruusuista puhuttaessa. Ameri
kan länsirannikolla (Tacorna, Washington) 
toimii "Rhododendron Species Founda
tion", jonka puutarhassa vallitsee puhtaus 
- risteymät ovat porttikiellossa! 

Jalostuksen helppous 

Tarkoitukseni ei ole selostaa varsinaisen 
risteyttärni en tekniikkaa. Riittää, kun to
tean, että se on helppoa verrattuna esimer-
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kiksi ruusuibin, metsäpuihin tai viljakas
veihin. Opin aikoinaan Bengt Schalinilta, 
että siitepölyä voi kerätä yhtenä kesänä 
pahviroosaan tai tulitikkuaskiin, kuivattaa 
lämpöpatterin päällä ja sitten säilyttää kui
vassa paikassa seuraavaan kesään pölytys
tä varten, jolloin se vielä toimii hyvin. Ver
tailun vuoksi: vehnän siitepöly säilyy elä
vänä vain muutamia tunteja. 

Kukkien emaskulointi ja eristys ennen 
pölytystä on sekin helppoa, sillä kaikki 
kukan ' turhat' osat ovat suuria ja belposti 
poistettavia. Terälehtien poiston ansiosta 
erniä ei tarvitse edes pussittaa, koska hyön
teiset eivät enää ole juurikaan niistä kiin
nostuneita. Varmuuden vuoksi olen kuiten
kin yleensä pussittanut emoja käyttäen 
metsänjalostuksessa kehitettyjä kudospus
seja. 

Kun vielä otetaan huomioon, että yh
destä kukasta voi saada kymmeniä tai sato
ja itäviä siemeniä ja kukinnosta näin ollen 
jopa tuhansia siemeniä ja taimia, taimen-

Kuva 1. Alppiruusun jalostusohjelman koekenttä 
Piikkiös ä. - Valokuva Anu Väinölä 16.6.1998. 

Fig. 1. The rhododendron breeders' trial in 
Piikkiö. - Photograph Anu Väinölä. 
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kasvattajalle tulee helposti vastaan runsau
denpula. Tässä on kuitenkin määrätietoi
sen ja onnistuneen jalostuksen kulmakivi: 
jälkeläisiä pitää olla paljon, sillä ominai
suudet ryhmittyvät Mendelin lakien mu
kaan uudestaan F

2
-polvesta eteenpäin. Jos 

siis tehdään F
1
-polvi kahden puhtaan lajin 

välillä, tarvitaan vain muutamia yksilöitä 
risteytyksestä. Toisaalta tässä vaiheessa tu
lisi tehdä useita eri risteytyksiä lajien välil
lä siten, että lajien sisäinen vaihtelu tulee 
huomioiduksi. Suomessa voidaan tieten
kin alusta lähtien karsiajoukosta lajien sel
laiset alkuperät, jotka ovat ilmastossarnme 
liian arkoja. Jos taas tehdään sellainen ris
teytys, jossa jompikumpi tai molemmat 
vanhemmista ovat risteymiä, ominaisuu
det järjestäytyvät sukusoluissa uudestaan 
ja toivotunlaisen jälkeläisen valinta on sat
tumaa. Tämän takia taimia pitäisi olla pal
jon, mieluimmin satoja. Suomessa voidaan 
kyllä käyttää toisena vanhempana, tavalli
sesti isänä, arkaa risteymää, jonka siitepöly 
kerätään Keski-Euroopasta tai Amerikasta, 
kunhan emona käytetään meillä kestäviä 
kasveja. Siitepöly kulkee hyvin postin väli
tyksellä, kuten vuonna 1995, kun saimme 
Viikkiin 37 eri 'keltaista' siitepölyerää 
Amerikasta. 

Ylijalostus 

Koirista labradorinnoutaja voi toimia esi
merkkinä ylijalostuksesta. Rotu on ollut 
kauan jalostuksen kohteena ja ihminen on 
jalostanut sitä saadakseen täsmälleen toi
votunlaisen näköisen ja tapaisen koiran. 
Vähitellen rodun geneettinen tausta on ka
ventunut ja sukupuusta löytyy usein samo
ja ' valioyksilöitä' . Koirilla esiintyy perin
nöllisiä tauteja, näkövammoja ja lonkkavi
koja. 

Käydessäni viime kesänä Amerikan 
Rhododendron-seuran vuosikokouksessa 
tuli samanlainen tunne mieleen ihaillessani 
kokouksessa erikoista kukintonäyttelyä. 
Siellä arvostelijat käyttäytyivät kuin koira
näyttelyssä. Asia on tullut mieleeni varsin
kin kävellessäni Helsingissä Haagan alppi-
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ruusutarhassa. Sateista huolimatta kukinta 
oli siellä viime kesänä poikkeuksellisen 
runsasta. Eniten miellyttää siellä istutetun 
aineiston vaihtelevuus. Toiset pensaat kuk
kivat kesäkuun alussa, toiset juhannukse
na. Jotkut kukat tuoksuvat. Pensaiden kas
vutapa vaihtelee. Toiset ovat habituksel
taan pyöreitä pensaita, toiset matalia, jot
kut puumaisia. Lehvästö vaihtelee. Puis
tossa tapahtuu, se elää. 

Mielestäni intensiivisen värinen uusi 
lajike, joka on saatu aikaan risteyttämällä 
keskenään useita lajeja ja kloonaamalla sit
ten paras yksilö, vaikuttaa ainakin Suomen 
metsäpuistossa ylijalostetulta. Sen paikka 
on tietenkin hoidetussa pihapuutarhassa tai 
kaupungin rakennetussa ympäristössä. 

On selvää, että kasvinjalasrajan oikeu
det voidaan nykyään antaa vain tarkasti 
määritellylle alppiruusukloonille . . Maail
ma on kuitenkin muuttumassa, monimuo
toisuudesta on tullut tärkeä käsite, joka 
pohjautuu luonnon suureen vaihteluun ja 
kestävyyteen. Maa- ja metsätaloudessa 
pohditaankin miten luokitellaan lajike- ja 
klooniseoksia. Suomen metsäpuistoon so
pisi kloonia paremmin siemenmonistettu 
vaihteleva alppiruusukanta, joka antaisi 
puistolle elävyyttä. 

Kirjallisuutta 

Chamberlain, D., Hyam, R., Argent, G., Fairweather, 
G. & Walter, K.S. 1996: The genus Rhododen
dron. Its classification & synonyrny. - 181 s. 
Royal Botapical Garden Edinburgh, The Alden 
Press, Oxford. 

Cox, P.A. 1990: The larger Rhododendron species. 
uudistettu painos. - 389 s. Timber Press, Port
land, OR. 

Kron, K.A. & Judd. W.S. 1990: Phylogenetic relation
ships within the Rhodoreae (Ericaceae) with spe
cific commen! on the placemeni of Ledum. -
Syst. Bot. 15:57-{)8. 

Leach. D.G. 1961 : Rhododedron of the world. -
544 s. Charles Scribner's Son . ew York. 

Salley, H.E. & Greer, H.E. 1986: Rhododendron hy
brids, a guide to their origio. - 391 . Batsford, 
London. 

Spethmann, W. 1984: How to set up ao optimal Rho
dodendron system. - Rhododendron otes & 
Records. - Journal of tbe Rhododendron Spe
cie Foundation, Voi. 1:27-37. 



SORBIFOLIA 30(1) 1999 17 

Ensimmäiset suomalaiset alppiruusulajikkeet 

Marjatta Uosukainen 

Uosukainen, M. 1999: Ensimmäiset suomalaiset alppiruusulajikkeet (The first Fin
nish rhododendron cultivars.) - Sorbifolia 30( 1 ): 17-24. !SS 0359-3568 

The breeding program for Finnishfrost-hardy rhododendrons was started in 1973. The 
program was based on the naturally selected hardy rhododendron collection at Arbore
tum Mustila. The most important parent in the crosses was Rhododendron brachycar
pum ssp. tigerstedtii. Totally, 148 different combinations variously involving species, 
subspecies and hybrids were made and 14 000 hybrid plants set out in field trials. After 
10 years' observations on fie1d trials, about 100 individuals were se Ieeted for cloning 
and further testing. The first cu ltivar was named in 1986 and five more in 1987. Mar
keting of the new cultivars was star1ed in Finland and in North America in the early 
1990's. The first cultivar, ' Eiviira', was a red flowering, dwarf hybrid between R. 
brachycarpum ssp. tigerstedtii and a R. Repens-hybrid. The next four cultivars were 
also R. brachycarpwn ssp. tigerstedtii hybrids: ' Helsinki University' and 'Haaga' with 
pink flowers, ' St. Michel ' and ' P.M.A. Tigerstedt ' almost white. The purple-red culti
var ' Hellikki ' originated from an open pollinated R. smirnowii seed batch. 

Matjatta Uosukainen., Maatalouden tutkimuskeskus, Laukaan tutkimus- ja valiotaimi
asema, Antinniementie 1, 41330 Laukaa. 

Suomalaisten ainavihantien alppiruusujen 
jalostus käynnistyi vuonna 1973. Jalostus
ohjelma perustui Mustilan arboretumissa 
valikoituneeseen, talvenkestävään emo
ka viaineistoon (Uosukainen 1993). Kaik
kiaan tehtijn 148 erilaista risteytysyhdis
telmää joista saati in lähes 14 000 ristey
tysjälkelilistä kenttäkokeisiin. Eri puolille 
Suomea ijoitetui ta kokeista valilliin lä
hes 100 ri teyty jälkelilistä k.loonattavaksi 
tarkempiin kokeisiin. Ensinuniliset lajik
keet nimeruin vuonna 1987 (Uosukainen ja 
Tigerstedt 1988). Alppiruu ulajikkeet tuli
vat kuluttajien ulottuville Suomessa ja 
Pohjois-Amerikassa 1990-luvun alkupuo
lella. En immäinen oli punakukkainen 
kääpiölajike ' Elviira , joka poikkeaa sel
vä ti mui ta lajikkei ta. 'Helsinb Univer-

sity' ja ' Haaga' ovat keskikorkeita pensai
ta, joiden kullien väri on vaaleanpunai
nen. 'St. Michel ja 'P.M.A. Tigerstedt' 
ovat kookkaita, lähe valkokukkaisia lajik
keita. Kaikkien niliden lajikkeiden siemen
emona olj mustilanalppiruusu, Rhodo
dendron brachycarpum ssp. tigerstedtii. 
Purppuranpunakukkainen ' Hellikb ' oli 
perili in nukka-alppiruu un, R. smirnowii, 
iemenjälkelili tö tä. 

Rhododendron 'Eiviira ' 

'Elviiran' iliti olj puumainen, valkokukkai
nen mustilanalppiruusu ja i ä tummanpu
nakukkainen, aak artkorkuinen, suikerta
vakasvuinen lamoalppiruusuristeymä R. 
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forrestii var. repens. 'Eiviiran' kukka on 
kirkkaanpunainen, ja pensas muistuttaa 
ruukkuatsaleaa sekä kooltaan että kukan 
väriltään. 

Kasvutavaltaan ja lehdistöitään 'EI
viira' muistuttaa muita Rhododendron Re
pens -ryhmän lajikkeita, joista Suomessa 
tunnetaan ennestään esimerkiksi 'Scarlet 
Wonder'. Merkittävin ero ulkomaisiin la
jikkeisiin verrattuna on kuitenkin 'Elvii
ran ' talvenkestävyys. 'Elviira' on kasvuta
valtaan suikertava ja täysikasvuisenakin 
vain vajaan metrin korkuinen pikkupensas. 
Kymmenvuotiaana, hyvään kasvupaik
kaan istutettuna se voi Etelä-Suomessa olla 
noin metrin halkaisijaltaan. 'Eiviira' muo
dostaa tuuheita, matalia kasvustoja, sillä 
vuosikasvaimet ovat lyhyitä ja pensas haa
roo tiheästi. Vuosiverso on aluksi heiakan 
vihreä (RHS 154C)*, mutta saa pian yläpin
oalleen punaisen pintavärityksen. Sekä nu
put että lepotilaiset kasvusilmut versojen 
kärjissä ja lehtihangoissa ovat voimakkaan 
punaiset ja koristavat pensasta myös kas
vin talvilevon aikana. 

'Eiviiran' lehdet ovat päältä kaljut, kiil
tävät ja tumman vihreät, alapinnat ovat 
vaalearnman vihreät ja lehdissä on muuta
mia monisoluisia karvoja. Lehtilapa on 
4,5-6,0 cm pitkä ja 2,5-3,4 cm leveä. Leh
tiruoti on keskimäärin 1,2 cm pitkä ja 0,25 
cm leveä. Lehdet ovat muodoltaan suikeat, 
molemmista päistään kapenevia, kärjessä 
on pieni nipukka ja tyvi on pyöreähkö. 
Lehdille on tyypillistä selvästi erottuva 
lehtisuonisto sekä lehtilavan lievä kierty
rninen lehtiruotiin nähden. Hyväkuntoisel
la kasvilla on yleensä 2-3 lehti vuosikertaa. 
Kasvi reagoi kuiviin kau iin herkästi pu
dottamalla vanhimpia lehtiään, jos riittä
västä vedensaannista ei huolehdita. 

Kukkatertussa on 6-10 kukkaa ja ra
kenteeltaan terttu on melko avoin. Teriö on 
suppilomainen, jopa lievästi kellomainen, 
halkaisijaltaan 4,5-5,5 cm. Kukat ovat 
auetessaan silkinhohtoiset, syvän punaiset 

• Kirjoituksessa esiintyvät RHS-tunnukset ovat 
värikartan koodinumeroita (toim. huom.). 
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(RHS 53C-53D) ja avoimina kirkkaan kir
sikanpunaiset (RHS 52A). Teriö on 5-loh
koinen, kaikissa lohkoissa on nuolenpään 
muotoisia tummanpunaisia täpliä. Emi ja 
heteet ovat lähes valkeat. 'Elviira' on aikai
nen kukkija. Etelä-Suomessa sen kukinta 
voi alkaa jo toukokuun puolivälin jälkeen, 
ja kukinnan huippu ajoittuu yleensä touko
kuun viimeiselle viikolle. Keski-Suomessa 
kukinta-aika on noin viikkoa myöhäisem
pi. Kukinta on tyypillisesti hyvin runsas ja 
nuorena alkava. Alkuperäinen yksilö kukki 
ensimmäisen kerran puolitoistavuotiaana 
siementaimena. Hyväkuntoisella pensaalla 
muodostuu vuosittain joka toisen tai joka 
kolmannen latvaverson kärkeen nuppusil
mu. Kukinnan loppuvaiheessa uudet heia
kanvihreät vuosiversot työntyvät kukinnon 
läpi ja peittävät lakastuneen kukinnan. 'EI
viira' aloittaa kasvunsa aikaisin keväällä, 
sen lämpösummavaatimus talvilevon jäl
keen on pieni. Hallakeväinä se voi saada 
vioituksia nuoriin lehtiinsä ja myös kukka
silmut voivat vaurioitua. Kenttäkokeissa 
on todettu, että 'Eiviira' sai hallavaurioita 
samoina vuosina kuin metsäkuusi. 

Alkuperäinen ' Eiviira' -yksilö kasvaa 
Elimäellä, jonne se istutettiin nuorena sie
mentaimena vuonna 1975. Se selvisi elossa 
kylmistä 1980-luvun pakkastalvista, mutta 
sai kuitenkin pahoja pakkasvaurioita. Alin 
lämpötila oli -34° C eikä pensaalla ollut 
suojaavaa lurnipeitettä. Kenttäkokeissa on 
todettu, että -37° C pakkanen aiheuttaa 
lehti-, silmu; ja versovaurioita. Lajike on 
talvehtinut Jyväskylän pohjoispuolella 
kloonikokeissa vuode ta 1986 lähtien hy
vin. I tutuspaikan valinta on ratkaisevaa 
lajikkeen menestymiselle. El iiran' on ol
tava huhtikuun lopulle asti varjossa einän 
tai ainaviliannan kasvillisuuden uojas a. 
Pitkinä kevättalven poutajaksoina ka vit 
saa at polttovioituksia lehtiin ja ver ot 
kuivu at, vaikka pakka jaksot on jo ohitet
tu. Lajike on ollut havaintöi tutuksi a 
myös Sotkamo a ja Oulussa. Se on me
nestynyt näinkin pohjoi e aja on Oulu a 
ilmeisesti hy inkin o elias puutarhoihin 
varjoi ilie einu toille. 
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'Elviira' on saanut nimensä kirjoittajan 
isoäidi.n , elimäkeläisen emäntä Alma El
viira Kuusikunnaksen mukaan. 

Rhododendron 'Helsinki University' 

Tämän lajikkeen siemenemo oli musti
lanalppiruusu. Sen pölyttäjä on tuntema
ton, sillä se syntyi vuonna 1973 kontrolli
erästä, jossa ulkopuoliselta pölyttyrniseltä 
suojaamattomassa kukkatertussa muodos
tui muutamia vapaapölytteisiä siemeniä. 
Lajike valittiin, koska se oli nuorena hyvin 
voimakaskasvuinen ja haarova ja sillä oli 
hyvin lyhyt nuoruusvaihe. Jo nuoressa 
pensaassa kukinta oli hyvin runsas ja sään
nöllisesti toistuva. Lisäksi lajike osoittau
tui hyvin pakkasenkestäväksi . Kasvutaval
taan 'Helsinki University' muistuttaa jos
sain määrin siemenemoaan, mutta on haa
rovampi, tanakampija matalakasvuisempi. 
Kymmenvuotias pensas on noin 1,5 m kor
kea ja muodoltaan pystykasvuinen ja pyö
reälatvuksinen. Nuoret vuosiversot ja le
potilaiset silmut ovat lähes karvattomat, 
väriltään sitruunanvihreät (RHS 151B-D). 

Lehtien yläpinnat ovat kaljut, kiiltävät 
ja tummanvihreät Nuoret siementaimet ja 
mikrolisätyt taimet saavat belposti tum
manpunaisen värityksen lehtien alapin
noille. Täysin kehittyneissä lehdissä lehti
en alapi.nta on vaaleanvihreä. Lehtilavan 
pituus on keskimäärin 11 ,5-15 cm ja leve
ys 4,0-5,5 cm. Lehtiruoti on noin 1,8-2,2 
cm pitkä ja 0,3 cm paksu. Lehti on vasta
puikea, sen kärki on suippo tai pitkäsuip
puinen ja perä uippo. 

Kukinto on tiivi , hyvin täyteläinen ja 
siinä on 12-18 kukkaa. Teriö on halkaisi
jaltaan ke kirnäärin 7,6 cm, muodoltaan 
avoimen suppilomainen ja antaa vaharnai-
en ylei vaikutelman. Kukkanuppujen vä

rity on aukeamisvaiheessa voimakkaan 
aaleanpunainen (RHS 57D), täy in avoi

met kukat ovat sisäpuolelta hohtavan vaa
leanpunaiset (RHS 62B-C) ulkopuolelta 
hiukan tummemmat (RHS 62A). Teriön 
yläsektori sa on muutamia tummanpunai-
ia, heiko ti erottuvia täpliä. 
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Hyväkuntoiset 'Helsinki University' 
pensaat kukkivat runsaasti ja säännöllisesti 
vuodesta toiseen. Kukinta ajoittuu Etelä
Suomessa yleensä kesäkuun alkupuolis
kolle, keskimäärin ajanjaksolle 5.-10. ke
säkuuta. Alkuperäinen, 13-vuotias siemen
taimi selvisi talvella 1987 Helsingissä-36° 
C pakkasesta vaurioitta. Sen rnikrolisätyt, 
viiden vuoden ikäiset jälkeläiset kestivät 
Keski-Suomessa -39 oc pakkasta niin
ikään vaurioitta. 

Lajike on nimetty Helsingin yliopiston 
350-vuotisjuhlan kunniaksi. 

Rhododendron 'Haaga' 

Risteytyksessä käytettiin siemenemona 
mustilanalppiruusua ja pölyttäjälajikkeena 
oli Rhododendron ' Dr. H.C. Dresselhuys '. 
Tavoitteena oli tuottaa punakukkainen, 
pakkasenkestävä ja helposti lisättävä laji
ke. Valitun lajikkeen latvus on pyöreä ja ti
heästi baarova. Pensaan nuoruusvaihe on 
lyhyt ja kukat ovat voimakkaan vaaleanpu
naiset. Kymmenvuotias pensas on noin 1,4 
m korkea. Lajike ei juurikaan muistuta pö
lyttäjälajikettaan. 

Vuo iversot ovat kellertävät (RHS 7 A 
tai 2A) ja lepotilaiset silmut ovat oljen 
väriset (RHS 11A). Lehtien yläpinta on 
kalju, kiiltävä ja tummanvihreä, väri on lä
hellä mustilanalppiruusun lehtien väriä. 
Lehtien alapinnat ovat vaalearuman vihre
ät, hiukan kellanvihreät ja lähes karvatto
mat. Lehtilapa on keskimäärin 12,0-14 cm 
pitkä ja 4 0-5,2 cm leveä. Lehden ruoti on 
1,7-2,5 cm pitkä ja 0,3-0,35 mm paksu. 
Lehti on vastapuikea, kärki ja perä ovat te
rävät. 

Kuk.into on hyvin täyteläinen ja tiivis, 
tertu a on 15-20 kukkaa. Joskus yhden 
ver on kärkeen aattaa muodostua 2- 3 
nuppusilmua, joi ta auetessaan kehittyy 
jopa 60 kukan muodo tarnia jättikukintoja. 
Yksittäisen kukan halkaisija on keskimää
rin 5,5-7 0 cm ja kukka on avoimen suppi
lon muotoinen. Avautuvan kukan väri on 
purppuranpunainen (RHS 66B-66D) ja 
täy in auenneiden teriöiden sisus on veren-
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Kuvat 1-6. Ensimmäiset 
suomalaiset alppiruusu1a
jildceet.- Valokuvat 1-5 
Mrujatta Uosukainen, 
6 Anu Väinölä. 

Figs. 1-6. The first Finnish 
Rhododendron cultivars. 
- Photographs 1-5 
Mrujatta Uosukainen, 
6 Anu Väinö1ä. 

1. Rhododendron 
'Elviira' 

2. Rhododendron 
'Helsinki University' 

3. Rhododendron 
' Haaga' 
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4. Rhododendron 
'P.M.A. Tigerstedt' 

5. Rhododendron 
'St. Michel' 

6. Rhododendron 
'Hellikki ' 
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pisaran sävyinen vaaleanpunainen (RHS 
68B-68C), ulkopinta on samanvärinen tai 
hiukan tummempi (RHS 68A-68C). Teriö 
on 5-lohkoinen, reunat ovat lievästi aaltoi
levat ja teriön yläsektorissa on selvästi 
erottuva punaruskea täplitys. Erni ja heteet 
ovat punaiset ja työntyvät selvästi esiin te
riöstä. 

'Haaga' kukkii runsaasti vuosittain ja 
sen kukkanuput sietävät hyvin keskitalven 
pakkasia. Kukinnan huippu Etelä-Suomes
sa on keskimäärin 10.-15. kesäkuuta. Al
kuperäinen yksilö sijaitsee Helsingissä 
Etelä-Haagassa ja on siellä kestänyt lähes 
vaurioitta -36° C pakkasta. Kloonikokeis
sa Keski-Suomessa lajike ei ole 1990-lu
vulla saanut vaurioita. 

' Haagan' erottaa lajikkeesta 'Helsinki 
University' helposti näillä perusteilla: 
'Haagan' kukat ovat kiharareunaiset, te
riössä on punaruskeat täplät ja lepotilaiset 
silmut ovat punertavat. 

Lajike on nimetty Helsingin Haagassa 
sijaitsevan alppiruusupuiston mukaan. 

Rhododendron 'P.M.A. Tigerstedt' 

Lajikkeen äitinä oli mustilanalppiruusu ja 
pölyttäjälajikkeena R. catawbiense var. al
bum 'Glass'. Risteytyksen tuloksena syn
tyneessä lajikkeessa yhdistyvät musti
lanalppiruusun talvenkestävyys ja pölyttä
jäkasvin kaunis kukka. Pensas on kookas
kasvuinen, ei kuitenkaan kovin runsaasti 
haarova. 

Lajike muistuttaa kasvutavaltaan lä
hinnä siemenemoaan. Versosto on kuiten
kin hiukan rennompi. Lehdi tö on hyvin 
tummanvihreä ja lehdistä puuttuu musti
lanalppiruusu11e tyypillinen ohut nokka
kerros lehtien alapinnoilta. Kymmenvuoti
aana kasvi on noin 1,6 m korkea. Nuoret 
ver ot ja lepotilaiset silmut ovat karvatto
mat. Versojen väri on keilanvihreä (RHS 
8A tai 151A) ja lepotilaiset silmut ovat ap
rikoosin väriset (RHS 23C). · 

Lehtien yläpinta on tummanvihreä ja 
kalju. Lehtien alapinnat ovat vaaleaminan 
vihreät ja lähes karvattomat. Lehdet ovat 
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10,5-12,0 cm pitkät ja 5,0-5,5 cm leveät, 
reheväkasvuisen pensaan lehti voi olla 
jopa 20 cm pitkä ja 9 cm leveä. Lehtiruoti 
on 2 5-3,2 cm pitkä, joskus jopa 4 cm pitkä 
ja 0,35 cm leveä. Lehti on kapean vastapui
kea, melkein soikea, kärjestään terävä, sen 
perä on pyöristynyt, joskus epäsymmetri
nen tai terävä. 

Kukinto on hyvin tuuhea ja kiinteä, 14-
18 kukkaa tertussa. Valkeat heteet sekä 
ernin vartalo Juotteilleen kaartuvat kauniis
ti esiin kukan keskustasta. Kukan teriöt 
ovat 5-lohkoiset, muodoltaan avoimen 
suppilomaiset, reunat lievästi kibaraiset. 
Kukan läpimitta on keskimäärin 5,5-7 cm. 
Nuput ovat auetessaan sävyltään vaalean
punaiset, täysin avoimien kukkien väri on 
puhtaan valkoinen. Teriön yläpuoliskossa 
on voimakas, kolmionmuotoinen, veren
punainen täplitys. 

Pensas kukkii säännöllisesti joka vuosi, 
tasaisesti kautta koko pensaan. Kukinta 
ajoittuu Etelä-Suomessa keskimäärin ajan
jaksolle 10.-15. 6. Kukkanuput ovat hyvin 
pakka enke tävät. Pensaat kestivät talvina 
1985 ja 1987 pakkasta -36° C vaurioitta. 
Keväällä 1998 poikkeuksellinen kuivuus 
yhdes ä myöhäisen roudan sulamisen 
kans a aiheutti tämän lajikkeen nuppujen 
kuivumi en Ke ki-Suomessa, muutamista 
pensai ta kui ui Ii äksi aurinkoiselta puo
lelta myö latvaoksia kokonaisuudessaan. 

Lajike on nimetty professori P.M.A. 
Tigerstedtin mukaan ja Pohjoi -Amerikas
sa sitä myydään nimellä Peter Tiger tedt' . 

Rhododerulron 'St. Michel 

Äitinä täs ä ri teymässä oli mu tilanalppi
ruu u ja pölyttäjänä nukka-alppiruu u (R. 
smimowii). Täs ä ri teytykses ä pyrittiin 
yhdi tämään anbempien tai enke tävyy 
sekä nukka-alppiruu un kasvutapa, uuri 
kukka ja nukkai uuden tuoma kori teelli-
uus. Kahden lajin äli enä F

1
-hybridinä 

'St. Michel on vanhempiensa älirnuoto. 
Lajikkeella on kauni !ehdi tö haaro a ta
nakka kasvutapa ja oimaka ka u nuore
na pen aana. Kymmenvuotiaana pen a on 
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noin 1,50 m korkea. Lajikkeeksi valintaan 
vaikuttivat erityisesti pensaan kaunis leh
distö ja talven.kestävyys. 

Nuoret versot ja puhkeamassa olevat 
lehdet ovat lähes valkean nukan peitossa. 
Nuorten versojen karvaisuus antaa pen
saalle ilmeikkyyttä myös kukinta-ajan ul
kopuolella. Puutuessaan versot muuttuvat 
sitruunanvihreiksi (RHS 151A) ja niitä 
peittää keilanruskea (RHS 20D) harvahko 
nukka. Myös lepotilaiset silmut ovat vaale
an ruskehtavan nukan peittämät. Varret 
ovat vanhemmiten hiekanruskeat 

Täysin kehittyneiden lehtien yläpinta 
on lähes kalju ja tummanvihreä. Yläpinnan 
väri on lähes sama kuin nukka-alppiruusul
la. Lehtien alapinnat ovat silkinhohtoisen, 
kellertävän, ohuen nukan peittämät. Lehti
lavat ovat keskimäärin 13-17,5 cm pitkät 
ja 4,4-6,5 cm leveät. Enimmillään lehden 
koko voi ollajopa 20 x 7,5 cm2. Lehtiruoti 
on 1,2-1,8 cm pitkä ja 0,3-0,4 cm leveä. 
Lehti on vastaputkea tai kapean pitkulai
nen, sen kärki on terävä ja perä pyöristynyt. 

Nuoret kukkatertut ovat kiinteät, mutta 
vanhemmiten tertut muuttuvat melko avoi
miksi ja kukat riippuviksi. Kukkatertuissa 
on 10-18 kukkaa. Teriö on halkaisijaltaan 
keskimäärin 7,2-8 cm ja muodoltaan avoi
men suppiJomainen. Aukeavat kukkanuput 
ovat vaalean ruusunpunaiset (RHS 54B-
54D), nuoret kukat ovat aluksi vaaleanpu
naiset (RHS 62B-62D) ja haalistuvat van
hemmiten lähes valkeiksi. Teriön yläsekto
rissa on vihertäviä tai vihreän ruskehtavia 
laikkuja. 

Pensaat aloittavat kukinnan yleensä 
vanhempina kuin muut uomalai et lajik
keet, illä pensaan nuoruusvaihe kestää 4-5 
vuotta. Kukkanuput ke tävät koviakin 
pakka ia hyvin. Kukinnan keskimääräinen 
ajankohta Etelä-Suome sa on juuri juhan
nuk en alla noin 20.-25. ke äkuuta. Lajik
keen alkuperäinen iementaimj on ke tä
nyt Hei ingi sä Etelä-Haaga a talvena 
1987 pakkasta -37° C ilman vaurioita. La
jike on 90-luvulla mene tynyt hyvin kloo
nikokeissa myös Keski-Suomessa, Sotka
mo a ja Oulussa. 'St. Michel ' on kasvu-
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rytmiitään melko mantereinen lajike, joten 
se saattaa olla arka myöhäisille keväthal
loille. 

Lajike on saanut nimensä Mikkelin 
kaupungin mukaan. 

Rhododendron 'Hellikki' 

' Hellikb ' on Mustilassa kasvaneen puna
kukkaisen Seidelin risteymän (emo n:o 60) 
vapaapölytteinen siemenjälkeläinen. Emo
kasvin alkuperä on Seidelil ta saatua jalos
tusaineistoa ja pensaan juurella oli etiketti, 
jossa luki "Mustilan punainen hybridi". 
Lehdistön muodon ja karvaisuuden sekä 
kukkien ominaisuuksien perusteella emo
taimi on luokiteltu nukka-alppiruusu- eli 
Srnirnowii-risteymäksi. Vapaapölytykses
täjohtuen ' Hellibn' pölyttäjäkasvi on tun
tematon. 

' Hellikb ' on huomattavasti pienempi
kasvuinen kuin emonsa. Se on muodoltaan 
pyöreä ja täysikasvuinen pensas on kor
keintaan 1 ,5 m korkea. Pensaan nuoruus
vaihe on lyhyt, kukinta alkaa runsaana jo 
2-3-vuotiaana tairnena. Kukintataipumus 
on hyvin voimakas, ja siksi pensasta on 
lannoitettava voimakkaammin kuin musti
lanalppiruusun jälkeläisiä. 

uoret vuosikasvaimet, lepotilaiset sil
mut ja nuput ovat tuuhean, huopamaisen, 
kellertävän (RHS 20C) nukan peittämät. 
Lehdet ovat yläpinnailtaan lähes kaljut, 
kllJtävät ja tumman vihreät. Lehtien väri ja 
muoto muistuttavat nukka-alppiruusun 
lehtiä. Lehtien alapinnat ovat keiJertävän 
(RHS 18C), huopamaisen nukan peitossa. 
Lehtilavat ovat 9,0-10,0 cm pitkät ja 4,0-
5 0 cm leveät. Lehtiruodit ovat ke kimää
rin 1,3 cm pitkät ja pak uudeltaan 0,3-0,4 
cm. Lehti on kapean vastapuikeaja uippu
kärkinen, jo kus kärki on pussi mainen, 
lehden perä on pyöristynyt. 

Kukkaterttu on melko tiivi , tertu sa on 
8-12 kukkaa. Teriö on halkai ijaltaan kes
kimäärin 7 5 cm ja muodoltaan avoimen 
uppilomainen. Avautuvien nuppujen väri 

on purppuranpunainen (RHS 57 A), täysin 
avoimet kukat o at väriltään hiukan vaa-
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leammat (RHS 57B) ja vanhat kukat haa
listuvat angervonpunaisiksi (RHS 67 A-B 
tai RHS 68A-B). 'Hellikki' kukkii joka 
vuosi runsaasti. Kukinnan huippu ajoittuu 
keskimäärin ajanjaksolle 10.-15. kesäkuu
ta. 

Alkuperäinen siemenyksilö Elimäellä 
oli 13-vuotias kylmänä pakkastalvena 
1987. Se sai lehti-, verso- ja si lmuvaurioi
ta, myös kukkanuput kärsivät - 37° C pak
kasessa. Pensas kuitenkin toipui vauriois
taan seuraavana kesänä nopeasti. 

Lajilee on nimetty kiijoittajan äidin, 
rouva Hellikki Uosukaisen mukaan. 
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Mustilanalppiruusun tarina 

Max. Hagman ja Antti Autio 

Hagman, M. & Autio, A. 1999: Mu tilanalppiruu un tarina. (The story of the Tiger
stedtii rhododendron.)- Sorbifolia 30( 1 ):25-30. ISS 0359-3568 

A seedlot of a rhododendron species was senr from the mounrains of Korea to Finland 
in 1930 under the name Rhododendron chrysamhum Pallas. What were thought to be 
seedlings of th is specie tumed out, however, to be those of an exceptionally Winter
hardy subspecies, later to be described as R. braclzycarpum G. Don ssp. tigerstedtii 

itzelius. Sometime described as the world 's mo t winrer-hardy rhododendron, the 
"Tigerstedtii rhododendron" remains the backbone of breeding towards maximum 
low-temperature hardine s. The man who noticed its unique fea ture , C. G. Tigerstedt., 
also understood its potentia l fo r breeding and suggested its use in futu re hybrization 
back in the fi fties. 1t seems that the eedlot was collected in a more northerly location 
than previously thought and that the climatic statistic of the place of collection well 
correspond to those prevailing in Southern Finland. 

Max. Hagman, Forest Research Station, 01590 Maisala. 
Antti Aurio, Arboretwn Must ila, 47200 Elimäki. 

Mistä mustilanalppiruusu tuli? 

Mu til analppiruusu (Rhododendron brac
hycatpum ssp. tigerstedtii ) lienee tuttu lä
he kaikille puutarhaharrastajille. Sen 
poikkeuk e ll isen hyvä talvenkesto on tun
nettua ympäri maai lman jopa iinä määrin , 
että e on saanut kantaakseen ' maailman 
ke tävimman alppiruusun ' viitan. Sen his
torianhan tuntevat kaikki - vai tuntevat
ko? Kysymy aiheutui siitä, ettei Mu til an 
omjs a ark.istois a ollut dokumentteja tä
män alppiruu un aapurnise ta Mu tilaan. 
Kuitenki n jos ai n oli oltava ti etoa, illä oli
han en alkuperämaa tiedo a. Päätimme 
ik i yrittää selvittää mahdolli imman tar

koin mu tilanalppiruusuun lii ttyneet vai
heet. Onhan e eräs kaikkein ke kei impiä 
Mustilan kasveja e llei keskeisin . 

Mu ti lanalppiruu un maini taan aapu
neen Mu tilaan Koreasta vuonna 1934 tai 
1935. Myö aiempia vuo ilukuja aivan 

1930-luvun taittee ta on e itetty. Tämä 
vaihtelu vuosiluvuissa sai meidät etsimään 
vastauksia avoimiin ky ymyksijn musti 
lanalppiruusun hj toriasta. Mi lloin ja mi
ten se oikeastaan kulkeutui Korean vuoris
tosta Suomeen ja päätyi C. G . Tigerstedtin 
kä un Elimäen Mustilaan? 

C. G. Tiger tedt oli käytännössä Musti
lan arboretumin hoitaj a isänsä vielä eläes-
ä, si llä heikon terveyten ä vuoksi arbore

turni n peru ta ja A. F. Tiger tedt e i enää vii
mei inä vuo inaan voinut täy ipainoisesti 
hoitaa i tutuk iaan. Mustila siirtyi koko
naan C. G. Tiger tedtille i än kuoltua mar
ra kuu a vuonna 1926. Jo parikymmentä 
vuotta aiemmin alppiruusuja oli hankittu 
Mu tilaan läh innä eurooppalaisilta tairni
tarhoilta. ämä kasvit edu tivat tuntemat
tornia taimi tokantojaja olivat u ein yk it
tfu iä pen aita. e olivat kui tenkin mene -
tyneet hy in Mu ti las a, joten on helppo 
ku itella rnielenkii ntoi iaja kaunjita alppi-
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ruusuja, siihen aikaan varmasti erikoisuuk
sia, hankitun lisää aina kun siihen vain tar
joutui mahdollisuus. Sitäpaitsi nykyisenä 
alppiruusulaaksona tunnettu alue Mustilan 
arboretumissa oli 1930-luvun taitteessa pe
rustarnisvaiheessaan. C. G. Tigerstedt itse 
nimitti aluetta joskus "puutarhataiteen ko
keiluksi". Hän oli perusteellisesti syventy
nyt kasvimaantieteeseen ja vakuuttunut oi
kean alkuperän, provenienssin, merkityk
sestä kasvien siirron menestyksen takeena. 
Mustilaan etsittiin jatkuvasti sopivia sie
meneriä ilmastollisesti Suomea vastaaviita 
alueilta. Tigerstedtillä oli siis hallussaan 
tarvittava tieto, mutta häneltä puuttuivat 
usein kanavat hankkia Kaukoidän kasvien 
- etenkin pensaiden - siemeniä. 

Samanaikaisesti kun Mustilassa mietit
tiin keinoja yhä uusien alkuperältään tun
nettujen siemenerien kotiuttamiseksi, Met
säntutkimuslaitos solmi kontakteja ulko
maihin saadakseen yhteistyökumppaneita 
ulkomaisia puulajeja koskeviin tutkimuk
siinsa. Prof. 0. Heikinheimo oli jo 1924 
saanut yhteyden Japaniin Kyushun yliopis
ton prof. M. Fujiokaan,joka mainitun vuo
den lopulla ilmoitti siirtyvänsä Tokion lä
helle Meguron metsäntutkimusasemalle 
samalla, kun hän ilmoitti hoitavansa Kore
an metsähallinnon metsänhoitotutkimuk
sia. Tuolloin Japanin hallinnassa olleen 
Korean pääkaupunkiin, Keijoon (nykyinen 
Seoul), oli perustettu metsäntutkimusasema 
"Forest Experiment Station of the Govem
ment General of Chosen" (Chosen oli japa
nilaisten Koreasta käyttämä nimitys). 

Professori Fujiokan kiinnostus ulko
maisten puulajien kokeilemiseen Koreassa 
johti siihen, että heinäkuus a 1926 edellä
mainitun tutkimusaseman johtaja M. Toza
wa tilasi prof. Fujiokan ohjeiden mukaan 
siemeniä Suomesta samalla kun Koreasta 
tatjottiin vaihtona sikäläisiä siemeniä. Jo 
joulukuussa 1926 Koreasta lähetettiin mm. 
kuningasatsalean (Rhododendron schlip
penbachii) ja koreanatsalean (R. mucronu
latum) siemeniä. 

Tämä yhteistyö jatkui, kun johtaja M. 
Tozawa 1920-luvun loppupuolelta lähtien 
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melko säännöllisesti lähetti Metsäntutki
muslaitokselle vuosittaisen luettelon saa
tavi sa olevista iemenistä sekä oman toi
vomu listansa, jonka Metsäntutkimuslai
tos mahdollisuuksiensa mukaan yritti täyt
tää. Korean listat olivat hyvin seikkaperäi
siä: niissä mainittiin siemenerien alkuperä, 
korkeus merenpinnasta sekä tietoja ilmas
ton lämpötilaoloista ja sademääristä. Ke
räyspaikkakunnat oli myös useimmiten 
merkitty pienelle karttaliitteelle. 

Yhteyden synnyttyä tieto siitä levisi 
prof. Heikinheimon välityksellä Musti
laan. Tigerstedt kirjoitti tammikuussa 1930 
perusteellisen toivomuslistan Koiliis-Aa
sian puu- ja pensaslajeista ja toivotuista ke
räysalueista. Tämän listan prof. Heikinhei
mo lähetti helmikuussa 1930 ilmei esti 
sekä Koreaan että Japaniin. Toivomuslis
taan Tigerstedt oli kirjoittanut myös ohjeita 
huonosti säilyvien siementen (esirll. Mag
noliaja Quercus) pakkaamisesta ja käsitte
lystä. Varovaisuus perustui aikaisempiin 
kokemuksiin. Joitakin vuosia aiemmin oli
vat Japanista tilatut japaninmagnolian 
(Magnolia kobus) ym. siemenerät tuhoutu
neet täysin pitkän merimatkan takia. Koke
muksesta viisastuneena Tigerstedt suosit
teli nyt ensisijaisesti käyttämään Siperian 
rautatietä kuljetule iin. 

Tigerstedtin li talla oli kaikkiaan 61 
toivomusta. Lajeja ei ollut yhtä montaa, 
sillä Tigerstedt halusi esimerkiksi Rhodo
dendron chrysanthumin iementä sekä Ja
panista (Hokkaidon koilliso ista) tai Amu
rinmaalta että Koreasta. On huomioitava, 
että Tigerstedt ei armaankaan pyrkinyt 
tietoi e ti hankkimaan mitään tieteelle uut
ta taksonia, aan uuden alalajin löytö oli 
onnellinen attuma. Todelli uudes a Tiger
stedt yritti hankkia miele tään ke tävintä 
mahdollista obotanalppiruu ua (R. aureum 
Georgi = R. chrysanthum Pallas) ja onni oli 
iinä, että iementen kerääjät olivat nähtä

vä ti erehtyneet ja nimenneet ·keräämänsä 
Rhododendron-lajin äärin. 

Korean iemenli toi a on lueteltu aina 
ain amat kolme Rhododendron-nimeä, 

nimittäin R. crysanthum Palla R. mucro-
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nulatum Turcz. ja R. schlippenbachii Ma
xim. Ensiksimainittu saapui ensimmäisen 
kerran lähetyksessä, joka oli päivätty jou
lukuun 9. 1930, ja sisälsi muiden siemen
ten ohella myös näiden kolmen alppiruu
sun siementä. Kahta viimeksimainittua tuli 
viiden gramman erät, ensinmainittua pieni 
näyte, joka lähetettiin kokonaisuudessaan 
Tigerstedtille Mustilaan. Viiden gramman 
eristä puolet lähetettiin niinikään Tiger
stedtille ja jäljelle jäänyt osa lähetettiin 
Metsäntutkimuslaitoksen Solbölen kokei
lualueelle maininnalla että siemenet kyl
vettäisiin heti laatikkoon. 

Edellä mainittu R. chrysanthum -erä oli 
kerätty Hozan-nimisestä paikasta, 1 200 
metrin korkeudelta ja lähetystiedoissa on 
maininta että absoluuttinen minimilämpö
tila on -35,4 oc ja keskimääräinen vuotui
nen sademäärä 566 mm. Mukana seuran
neesta kartakkeesta (kuva 1) ilmenee, että 
Hozan sijaitsee Korean pohjoisosassa n. 
40°45 ' pohjoista leveyttä ja n. 128°20' 
itäistä pituutta. Koska korealaiset paikan
nimet oli muutettu japaninkielisiksi, on 
Hozanin nykyinen koreankielinen nimi 
meille vielä tuntematon. 

Vaikka siementen vaihto Korean kans
sa jatkui aina vuoteen 1937 saakka (viimei
nen Metsäntutkimuslaitoksen arkistossa 
oleva kirje on päivätty 20.8.1937), ei myö
hemmistä luetteloista löydy mainintaa R. 
chrysanthumin siemenistä. Myöskään 
Mustilan arkistosta ei ole löytynyt merkin
töjä korealaisen alppiruusulajin siemen
erästä tai sellaisen kylvärnise tä. 

Rhododendron chrysanthum -siemen
erän saapuminen Suomeen iten, että tai
met oli ivat kehittyneet vuonna 193 1 opii 
kuitenkin erinomaisesti muuhun musti
lanalppiruusuun liittyvään ainei toon. Vä
hemmän todennäköiseltä vaikuttaa e, että 
iemen oli i aapunut vuonna 1934 tai 

1935, kuten u ein näkee kirjoitetun tai ku
ten Tigerstedt itse u eammankin kerran 
mui telee. Pidämme hy in mahdolli ena 
että mu tilanalppiruusu on peräisin nimen
omaan tässä selostetusta siemenerästä, 
joka iis aapui maahamme vuoden 1930 
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lopussa. Siemenet on mitä todennäköisim
min kylvetty jo heti talvella 193l , ja taimi
en kehittyminen on tapahtunut kohta kyl
vön jälkeen, kuten Rhododendron-lajien 
siemenille on tyypillistä. Emme varmuu
della tiedä kuinka paljon tairnia tästä erästä 
saatiin, mutta Tigerstedt muistelee itse 
vuonna 1957 eräässä kirjeessään seuraa
vasti: " .. . kyseisen lajin siemenerä saapui 
Koreasta vuonna 1934 nimellä Rhodo
dendron chrysanthum Pallas! Kasvatin 
(niistä) useita satojataimia- joista kaikki 
ovat kukkineet valkoisin kukin ." Kirje on 
vastaus eräälle American Rhododendron 
Societyn jäsenelle, joka oli ollut kirjeen
vaihdossa saksalaisen jalostajan Dietrich 

. . ---t---- ··-- - ..,..- -- .... 
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Kuva 1. Alkuperäinen Koreasta lähetetry kartta
liite, johon on merkitry mustilanalppiruusun 
keruupaikka Hozan. 

Fig. 1. The original map ent from Korea 
indicating the collecting site of the Mu tila 
rhododendron, Hozan. 
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Hobbien kanssa. Hobbie oli nähtävästi to
dennut hänelle että Tigerstedtin alppiruusu 
on mahdollisesti hybridi, sillä hänen Tiger
stedtin alppiruusuista keräämistään sieme
nistä oli kasvanut myös vaaleanpunakuk
kaisia yksilöitä. Hobbie oli vieraillut Mus
tilassa ja kerännyt silloin vapaapölytyssie
mentä. 

Maailman ill Metsäkongressin retkei
lyoppaassa (Anon. 1949),joka on toiminut 
esikuvana myöhemmille Mustilan retkei
lyoppaille aina vuoteen 1997 saakka, Ti
gerstedt kirjoittaa alppiruusujen kohdalla 
seuraavasti: "Noin 15 vuotta sitten saatiin 
Koreasta Rhododendron-1ajin siementä ni
mellä R. chrysanthum Pallas. Tämä osoit
tautui myöhemmin toiseksi R. brachy
carpum:ille D.Don. läheiseksi lajiksi, joka 
kuitenkin poikkeaa tämän japanilaisesta 
muodosta monissa suhteissa. Sen kasvuta
pa on lähes puumainen, lehdet jopa 20 sm 
pituiset ja 8 sm levyiset (karvoitus kuten 
lajilla brachycarpum) Tämä hieno Rhodo
dendron-1aji on kestänyt avoimessa ja 
paahteisessa tairnitarhassa, ilman mitään 
suojaa - edes lumelta - myös vuonna 
1940. Koska R. brachycarpumia (japani
lainen muoto) ei tunneta Koreasta, näyttää 
siltä kuin tässä olisi uusi, aiemmin tieteelle 
kuvaamaton laji. Olen käyttänyt siitä ni
meä R. koreanum aff. brachycarpum. Pe
rusta tulevaisuuden jalostukselle!" Vuonna 
1940 talvi oli erittäin ankara. Silloin Mus
tilassa mitattiin sen tähänastinen pakkas
ennätys -43,5 oc. 

Edellämainitussa tekstissä esiintyvä -
nähtävästi virheellinen - siementen saa
pumisen ajankohta (n. 1934) saattaisi joh
tua siitä, että tämän alppiruusun taimia oli 
ensi kerran kaupan noihin aikoihin ja Ti
gerstedt mahdollisesti muisti tuon tapahtu
man paremmin kuin itse siementen saapu
misen. On muistettava, ettei tämä alppiruu
su ollut Mustilassa mitenkään erityisen 
tarkkailun alaisena ennenkuin huomattin 
etteivät taimet olleetkaan ohotanalppiruu
sua vaan jotain aivan muuta. Siihen saakka 
siemenerä oli vain yksi kymmenistä uusis
ta siemeneristä, joita Mustilaan tuli jatku-
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vasti maailman eri puoWta. Taimien eri
tyispiirteet Tigerstedt huomasi nähtävästi 
vasta myöhemmin, joskus vuosien 1935 ja 
1949 välillä. 

Mustilan Tairnitarhat julkaisi ensim
mäisen taimiluettelonsa vuonna 1931. Sii
nä ei vielä mainita tämän ki.Jjoituksen Rho
dodendron-lajeja mutta hieman myöhem
min voi löytää mielenkiintoisen maininnan 
sekä varsinaisesta hinnastosta :o 4, 1935 
"Mustilan Taimitarhat. Muutamia koriste
puita ja -pensaita, sopivia Suomen ilmas
toon", että sen liitteestä "Plantae Rariores. 
Harvinaisia tai Suomessa vähän viljeltyjä 
lajeja. Harrastajil le!" Mikäli katsoo vain 
varsinaista tairniluetteloa, löytää seuraa
vanlaisen mammnan: "Rhododendron 
chrysanthum: Itä-Aasia, Altai, Kamshatka, 
Korea ja Japani. Saatavana 10 cm taimia, 
siementen kotipaikka P. Korea, 1 200 m. 
Katso liitettä." Harvinaisten kasvien liit
teessä lukee R. chrysanthumin kohdalla 
seuraavaa: " 112-1 m korkea pensas. Leh
det soikean suikeita 3-8 sm pituisia, päältä 
karheitaja alta vaaleahkoja. Kukat 2 112-3 
sm läpimittaisia ja vaalean keltaisia. Täy
sin kestävä, mutta vaikea viljellä ja hyvin 
harvinainen. uoria taimia saatavana syk
syllä 1935." 

Kuten ku auksesta ilmenee, on luette
lon ki.Jjoittajalla elvästi vielä ollut mieles
sä ohotanalppiruusun kuvaus, eikä taimi
erän mahdollisesta kuulumisesta toiseen 
lajiin ole vielä tietoa. Pikkutairnia on siis 
tarjottu myyntiin tulevasta sadosta. Mikäli 
niitä on myyty, o atko kaikki myydyt tai
met hävinneet? Vai voisiko löytyä näi tä 
taimista yntynyt aiemmin tuntematon 
mu tilanalppiruu ui tutu ? 

Onko R. brachycarpumin pohjoiselle 
esiintymiselle löydettävissä 
kasvitieteellisiä todisteita? 

Mu tilanalppiruu u p yi nimettömänä 
kunnes ruot alainen T. itzeliu (1970) 
kuvasi en uutena alalajina R. brachycar
pum s p. tigersredtii. itzeliu oli kiinno -
tunut aiheesta jo huomatta a ti aikai em-



SORBIFOLIA 30(1) 1999 

min, si ll ä 5. huhtikuuta 1956 päivätyssä 
kirjeessään C. G. Tigerstedtille ilmaisee 
Göteborgin kasvitieteellisen puutarhan 
nuori assistentti Nitzelius kiinnostuksensa 
aloittaa tutkimukset siitä, "missä määrin 
erityisesti japanilaisten tutkijoiden käsity 
erottaa R. brachycarpum D. Don sille lä
heistä sukua olevasta R. Fauriei Franchet 
-lajista voi pitää paikkansa". Kirjeessään 
Nitzelius pyytää vielä Tigerstedtiä lähettä
mään tutkimuksia varten muutamia ver o
ja, joissa oli si steriilejä lehtisilmuja sekä 
versoja, joissa olisi fertiilejä kukkasilmu ja. 

Mustilasta oli lähetetty jo helmikuussa 
1954 siemenerä tästä sil loin vielä nimeä
mättömästä alppiruususta Göteborgin kas
vitieteellisen puutarhan johtajalle prof. B. 
Lindqvistille, joka oli Tigerstedtin hyvä 
ystävä. Saatekirjeessään Tigerstedt toistaa 
aikaisemmin mainitsemamme tiedot Kore
asta kotoisin olevasta rhododendronlajista, 
joka on läheistä sukua R. brachycarpumil
le, mutta on kookkaampi ja hyvin pakka
senkestävä. Tässäkin kirjeessä Tigerstedt 
sanoo saaneensa siemenet n. 20 vuotta sit
ten metsäntutkijoilta Koreasta R. chrysant
humin Palla (nykyisin R. aureum) sijasta. 

Kun itzelius, ilmeisesti Lindqvistin 
kehoituksesta, ryhtyi hankkimaan tietoa R. 
brachycarpum -lajista, selvisi erä mielen
kiintoinen asia. Tutkittavaksi pyydetyi sä 
herbaarionäytteissä oli myös Leningradis
ta tullut näyte R. brachycarpum., jonka tun
nettu venäläinen kasvitieteilijä V. L. Ko
marov oli kerännyt jo 1897 Manshurian 
retkellään. Komarov (1950) sanoo kerän
neen ä näytteen ke äkuun 21. päivänä 
1897 jalokuusimetsästä Abutsz-kogar -ni
misen olan eudulta lähellä 'I ongai-ieniä 
ja n. 4 000 jalan korkeudelta. 

Komarov it e kertoo matka elo tuk-
e saan (Komarov 1949) lähteneen ä 

vuonna 1897 retkelleen Mu an nimise tä 
kaupungi ta ja nou een Tumin-joen uomaa 
myöten länteen. Kesäkuun 21. ja 22. päivä 
hän oli aapunut Turilln-joen ja Yalu-joen 
vedenjakaja eudulle ja retkeili Yalu-joen 
itäi en alkulähdehaaran laakso a, Yam
murinja 0 inja-murinjoki euduillaja Tsa-
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tan-ien nimisen vuoren (temppelin?) lähei
syydessä. äitä paikkoja on vaikea käytet
tävissämme olevan kartta-aineiston perus
teella täsmällisesti paikantaa. Mutta il
meistä on, että seutu, jolta Komarov löysi 
R. brachycarpumin pohjoisen esiintymän, 
on kuuluisasta Pektu-san vuoresta kaak
koon oleva metsä eutu. Sen kautta tie ve
denjakajan ylitse kulkee vielä tänä päi
vänäkin. 

Jos nämä tiedot ovat oikeita, niin aikai
semmin mainitsemarnme Hozan niminen 
keräyspaikka on vain n. leveysasteen ver
ran Komarovin löytöpaikasta suoraan ete
lään. ( itzeliuksen kirjoituksessa olevassa 
kartassa on mielestämme Komarovin löy
töpaikka merkitty liian eteläiseksi .) 

R. brachycarpumin esiintymiselle näil
lä seuduilla löytyy myös muita todisteita. 
Korealainen dendrologi Chung, Tai Hyun 
(1965) on julkaissut kirjan, jossa on taulu
koitu puuvartisten kasvien esiintymistä 
Korean eri vuorilla. Pohjoisosan vuorilla 
esiintyy R. aureum etelästä pohjoiseen 
vuorilla Mt. Chuhae, Mt. Sasu, Mt. Myo
byang, Mt. angrim, Mt. Birae, Mt. Ro
boung, Mt. Mandap, Mt. Jangbaek ja Mt. 
Baekdu. Viimeksi mainitusta käytetään 
myös nimeä Pektu-san. 

Rhododendron fauriei var. roseum ei 
Chungin mukaan esiinny pohjoisilla vuo
rilla. Sen sijaan R. fauriei var. rufescens 
esiintyy vuorilla Mt. Sulak, Mt. Geum
gang, Mt. Hanam, Mt. Sasu, Mt. Geumpae 
ja Mt. Mandap. Mt. Sulak sijaitsee kuului-
an 38° levey asteen rajavyöhykkeen ete

läpuolellajaon sama vuori, josta on käytet
ty myö nimeä Sorak an tai Solak san. Se 
oli pohjoi in uori , jolta Pohjoismainen 
Korean Retkikunta keräsi alppiruusujen 
iementä mm. R. brachycarpumia u eita 

näytteitä. e e iintyvät kuitenkin siemen
luetteloissa (Hagman, Feilberg, Lager
tröm & Sanda 1978) korealai ittain ni

mettyinä R. fauriei, mikä nimi esiintyy 
myö kaiki a korealaisissa kasvioissa. 

ykyään R. fauriei i ällytetään R. 
brachycarpwniin alalajina R. brachycar
pum ub p. fauriei (Franch.) Chamberl. 
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Mt. Geumgang on sama kuin monesti 
käytetty nimi Kumgang san eli Timantti
vuoret, mistä niin monet Korean ka veja 
keränneet ovat saaneet näytteensä. Kun 
kartan koordinaatteja verrataan tri Toza
wan lähettämiin alkuperätietoihin, niin tu
lisi lähinnä mieleen, että kerätty näyte olisi 
peräisin jostain Mandap-vuoriston länsi
osista. Japanilaisten ja korealaisten nimien 
vertailu vaatii vielä lisätutkimuksia ja yh
teyksiä korealaisiin paikallisiin tutkijoihin. 
Kuten edellä on käynyt ilmi, esiintyvät 
sekä R. chrysanthum että R. fauriei Man
dap-vuoristos a, joten mahdollisuudet ke
rätä R. fauriei R. chrysanthumin sijaan oli
vat olemassa vuonna 1930. 

Mustilanalppiruusun alkuperä on 
osoittautunut hyvin kestäväksi . Edellä esi
tettyjä esiintymistietoja ajatellen tulee ky
syneeksi olisiko vielä kestävämpi alkuperä 
löydettävissä hakeutumalla vielä pohjoi
semmaksi, ehkä Komarovin retkeilyseu
duille. Korkeusolosuhteet on myös otetta
va huomioon, se näkyy jo Sulak san vuoret
ta eri korkeuksilta kerätyistä näyttei tä. 
Meillä ei ole tiedossa, onko mahdollise ti 
Venäjälle tuotu Yalu-joen yläjuoksulta ke
rättyä iementä. Komarov oli liikkeellä lii
an aikaisin kesästä, jotta hän olisi tuoretta 
siementä saanut. Joka tapauksessa se laaja 
vuori toalue,joka peittää suuren osan Poh
jois-Koreasta -ja josta aikojen kulue sa 
on saatukin joitakin puumaisten kasvien 
siemeniä- olisi tarkemman tarkastelun ja 
keräyksen arvoinen heti, kun siihen avau
tuu mahdolli uuk ia. 

Yhteenvetona toteamme että mu ti
lanalppiruusun hi toria on osoittautunut 
hyvin mielenkiintoi eksi ja että miele täm
me olemme o oittaneet riittävästi näyttöä 
siitä, että sen alku on ollut siinä siemenke
räykse sä, joka japanilaisten toimesta uo
ritettiin v. 1930 heidän nimeämän ä Ho
zanin eudulla ohotanalppiruusun keräyk-
enä. Kirjoituk emme toinen, ja ehkä tär

kein tehtävä on kuitenkin osoittaa, kuinka 
tärkeätä on äilyttää kaiki ta iementen 
hankintavaiheista huolellisia ja katkeamat
tomia muistiinpanoja ja kuinka erinomai-
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sen tärkeätä on, että kaikki mahdolliset ar
ki tot äilytetään jälkipolville. 

J älkikirjoitus 

Klljoituksemme jo menne sä painoon saimme 
Koreasta tiedon, että paikkakunta, josta japani
laiset käytti vät nimeä Hozan on koreaksi Pung
san. Pungsan löytyy helpo ti korealaisista kar
toista ja sen maantieteelliset koorilinaatit täs
määvät hyvin aikai emman tietomme kan sa. 
Paikan nimi kirjoitetaan myö kiinalaisin kirjai
min, joiden merkitys tarkoittaa ' runsaasti vuo
ria", mikä varma ti sopii täl le euduUe. 

Havupuista kiinnostunut lukija muistaa heti 
korealaisen kuu en, joka on kuvattu nimellä 
Picea pungsanensis Uyeki . Sitä pidetään ny
kyään koreankuu en muunnok ena Picea ko
raiensis var. pungsanensis ja se on ilmeisesti 
tullut kuvatuk i juuri tältä alueelta. 

Olemme kovasti kiitolli ia näistä arvok
kaista tiedoista professori Chung Min Supille, 
College of Agriculture, Kyungpook University, 
Taegu. 
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Två hybrider mellan ledum och Lapponica 
rododendron 

Bengt Kihlman 

Kihlman, B. 1999: Två hybrider mellan ledum och Lapponiea rododendron. (Two 
hybrids between ledums and Lapponiea rhododendrons. ) - Sorbifolia 30(1):31-39. 
JSSN 0359-3568 

Hybrids between Ledum pa/ustre s p. decumbens (Rhododendron tomentosum ssp. 
subarcricum) and Rhododendron lapponicwn were produeed in order to obtain eonfir
mation that Rhododendron vanhoeffeni, a plant found in several Joealities in West 
Greenland, is, in fact, a natural hybrid between these two taxa. The crosses were made 
using parental speeies from the Russian Far East, Canada and West Greenland. ln all 
three eases the eross ucceeded, but only when Ledum was the seed parent and Rhodo
dendron as the pollen donor. When the parental speeie were from We t Greenland, the 
resulting hybrids were in all re peets nearly identieal with R. vanhoeffeni, thereby 
eonfirming both the hybrid nature and the parentage ofthis plant. With parental speeies 
of Canadian origin, the hybrids obtained were al o very similar to R. vanhoeffeni. 
However, when the parental speeies were from tbe Russian Far East, the hybrids diffe
red in many respeets from the natural hybrid. Like R. vanhoeffeni, all the artifieial ly 
produeed hybrids were both pollen and seed steri le. 

Rhododendron russarum, another speeies from the Rhododendron ubseetion Lap
ponica, was used as pollinator in a ero s with Ledum palusrre s p. diversipilosum 
(Rhododendron rolmachevii?) . The eross ueeeeded, and three years later ( 1997) one of 
the hybrids produeed two inflore cenee , eaeh displaying five bluish-lilac flowers wi th 
10 stamens. Selfing and baekerossing to the seed plant resulted in fertilization and 
viable eeds were produced. The fact that the cross produeed a ferti le hybrid strongly 
supports the eonclusion of Kron and Judd that Ledum hould be ineluded within the 
genus Rhododendron. 

BengT Kihlman, Trallbovägen 17, Vrera, S-755 91 Uppsala, Sweden. 

I trädgård lineraturen förekommer få upp
gifter om lyckade kor ningar mellan ledum 
( kvattram/getpor ) och rododendron. är 
man trott ig ha lyckats fram tälla en dan 
läkthybrid, en ' ledodendron', har det där

för vari t nägot av en ensation. u har det 
dock vi at ig an ätmin tone en a de f 
' ledodendron ' om rapporterat , nämligen 
' Brilliant' knappast är en äkta ådan, utan 
med tör ta annolikhet endast en avvikan
de fröplanta i rododendronhybriden a -
komma (t.ex. Starling 1982). 

I en artikel publicerad 1990 i tid k:riften 
'Sy tematic Botany' hävdar de amerikan-
ka botani tema Kathleen Kron och Walter 

Judd att Ledum bör tillhöra läktet Rhodo
dendron och ej om hittill betrakta som 
ett kilt läkte. Inom släktet Rhododendron 
placerar de Ledum om en under ektion av 
under läktet Rhododendron, om omfattar 
de lepidota eller fjällför edda rododend
ronartema (Kron och Judd 1990). Kron och 
Judd anför ö ertygande käl för in upp
fattning och den har nu även accepterats av 
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systematikema i Edinburgh. Sålunda fm
ner man nu Ledum med den av Kron och 
Judd föreslagna placeringen i 'The Rhodo
dendron Handbook 1998', som utges av 
The Royal Horticultural Society. 

Vi förstår nu att orsaken tili de miss
lyckade och tvivelaktiga korsningsresulta
ten är att man valt fel rododendronförälder, 
en elepidot när man borde ha valt en lepi
dot. X Ledodendron 'Brilliant' skulle så
lunda ha varit resultatet av en korsning 
mellan Ledum glandulosum och Rhodo
dendron 'Elisabeth ', vars förälrlrar tillhör 
undersläk:tet Hymenanthes. 'Elisabeth' är 
således en elepidot Det går ju i regel ej att 
korsa lepidota rododendron med elepidota. 

Den bäst kända ' ledodendron' är 'Arc
tic Tem', som blivit en populär trädgårds
växt. Fröförälder i detta fall är R. tricho
stomum, en lepidot som tillhör sektionen 
Pogonanthum. H. L. Larsen (Tacoma, 
Washington, U.S.A), fann i avkomrnan av 
sin ljusrödblomrnande R. trichostomum en 
planta med vita blomrnor, som förutom 
beträffande blomfärgen även i andra av
seenden hade många karaktärer som på
minner om ledumarterna. Den förmodades 
först vara en mutantform av R. trichosto
mum, men Peter Cox (Glendoick Gardens, 
Skottland) har kunnat fastställa att det är 
fråga om en hybrid mellan denna rodo
dendronart och någon ledum, sannolikt L. 
glandulosum eller L. columbianum, som 
båda förekommer i vilt tillstånd i Tacoma. 
(Starling 1982). 

Rhododendron x vanhoeffeni 

1. Naturhybriden 

Den finske taxonomen Harri Harmaja har 
gett flertalet ledumtaxa nya namnkombi
nationer inom släk:tet Rhododendron (Har
maja 1990, 1991). Då dessa narnn säk:erli
gen är främ.mande för de flesta och ledum
taxonomin trasslig nog ändå, bar jag i den
na artikel bibehållit de gamla namnen. De 
nya narnnkombinationema har dock 
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närnnts i de sammanhang där de är av in
tresse. 

I den senare av sina två artiklar fram
lägger Harmaja ytterligare skäl för att le
dumtaxa bör tillhöra släktet Rhododendron 
(Harmaja 1991). Ett sådant är den sannali
ka förekomsten i Västgrönland av en natur
bybrid mellan Ledum palustre ssp. decum
bens och Rhododendron lapponicum. Har
maja menar att förkomsten av en sådan 
hybrid skulle vara lättare att förstå om för
äldrarartema tillhörde samma släk.1:e. 

Hybriden upptäcktes 1893 av Dr. Emil 
Vanhöffen från Kiel. På Karajak nunataken 
i Västgrönland fann ban en planta som såg 
ut som ett mellanting mellan L. palustre 
ssp. decumbens och R. lapponicum. Ett 
pressat exemplar, typexemplaret, har 1899 
beskrivits av Abromeit (1899) som en ny 
rododendronart, R. vanhoeffeni, även om 
ban ej ansåg sig kunna utesluta att det rörde 
sig om en hybrid mellan L. decumbens och 
R. lapponicum. I nära 100 år var detta det 
enda kända fyndet av R. vanhoeffeni men i 
juni 1986 fann Lar Gejl på en lokal någon 
kilometer öster om flygplatsen vid Kanger
lussuaq (Söndre Strömfjord) en planta, 
som sedan av Dr. Bent Fredskild konstate
rats vara identisk med R. vanhoeffeni. Se
dan dess har man funnit flera nya bestånd 
av R. vanhoeffeni såväl i närheten av Sönd
re Strömfjord som på andra platser i Väst
grönland. 

Återupptäkten av R. vanhoeffeni samt 
de senaste årens fynd ocb observationer har 
beskrivits av Vilhelm Dalgaard och Bent 
Fred kild (1993). Enligt författarna är R. 
vanhoeffeni en hybrid mellan L. palustre 
ssp. decumbens och R. lapponicum. 

Dalgaard och Fredskild följer den tradi
tionella klas ificeringen a Ledum om ett 
skilt läkte. Hybriden blir då en läk:t
hybrid, om de gett den nya narnnkombina
tionen X Ledodendron vanhoeffeni. Om 
man däremot följer Kron och Judd och pla
cerar Ledum om en under ektion inom 
släktet Rhododendron, är vanhoeffeni en 
hybrid mellan rododendrontaxa R. tomen
tosum ssp. subarcticum och R. lapponicum 
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Bild 1. arurhybriden 
Rhododendron x van
hoeffeni. Kangerlus uaq 
(Söndre Strömfjord), 
Västgrönland 25.6.1 993. 
- Fotografier Bengt 
Kihlman. 

Fig. 1. The natural hybrid 
Rhododendron x van
hoeffeni. Kangerlussuaq 
(Söndre Strömfjo rd), 
West Greenland 25.6. 
1993. - Photographs 
Bengt Kihlman. 

och bör då heta Rhododendron x vanhoef
f eni. Den nya namnkombinationen för Le
dum palustre L. ssp. decumbens (Ajton) 
Hulten är alltså Rhododendron tomento
sum Harmaja ssp. subarcticum (Harmaja) 
G .Wallace. 

R. x vanhoeffeni har beskrivits i detalj 
av Abromeit ( 1899), en besk:rivning som 
sedan ytterligare kompletterats av Dal
gaard och Fredskild ( 1993). För en detalje
rad besk:rivning av hybriden hänvisas där
för tili de sa författare. 

Som redan Vanhöffen kunde konstate
ra, är hybriden i de fle ta avseenden inter
mediär i förhållande tili föräldrarna. Biom
moma som sitter 5-10 i en flock, har en 
diameter på ca 12 mm. De fem kronbl aden 
hänger ihop vid basen och är skära eller 
nästan vita tili fårgen. Pistillens märke är 
rött eller brunrött och stiftet ej säl lan lju -
rött. De 10 tåndarna anterer är bruna e !Jer 
brunröda. 

Dalgaard och Fred kjJd (1993) har fun
nit att R. x vanhoeffeni är åväl han- om 
hon teril och nämner triploiili om en möj
Lig förklaring tiJI teriliteten, då föräldrarna 
L palustre p. decumbens och R. Lapponi
cum rapporterats ha kromo omtalen 2n= 
52, respektive 2n=26. Tillsamman med 
Kalman Lantru har vi analy erat kromo-
omtalet ho hybriden och de föräldrar 

och funnit a tt decumbens har kromosomta-

33 

let 2n=26 och ej 2n=52. Föga överraskande 
visade sig då även hybriden ha det diploida 
kromosomtalet 2n=26 (Lantru & Kihlman 
1995). Hybriden är såJedes diploid och tri
ploidi kan uteslutas som orsak tili sterilite
ten. 

Bi1d 1 visar naturhybriden R. x van
hoeffeni. Bilden togs den 25 juni 1993 i 
Söndre Strömfjord. Tyvärr lyckades vi ej 
vid något av våra besök där pricka in blom
ningstiden exakt. Plantan på bilden är näs
tan överblomrnad. I nedre delen av bilden 
kan man även se grenar, blad och frökaps
lar av en R. Lapponicum som växte aLldeles 
intill. Blad och grenar av fjällbjörk, Betula 
nana, syn även på bilden. 

2. Försök att framställa R. x vanhoeffeni 
på artificiell väg 

l samband med in beskrivning av typ
exemplaret påpekar Abromeit ( 1899) att 
det slutgiltiga be i et för att R. x vanhoef
feni är en hybrid mellan L. palustre ssp. de
cumhens och R. Lapponicum kulJe kunna 
erhållas genom att jämföra naturhybriden 
med en på artificiell väg fram tälld hybrid. 
Då i (rnin fru Irma och jag) hösten 1991 
hade i år trädgård blomknoppförsedda 
exemplar av de förmodade föräldrararter
na be löt i utföra den kor ning Abromeit 
före lagit. A de båda artema hade vi de -
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utom plantor med olika härstamning, dels 
plantor som härstammade från frö som jag 
ensommaren 1990 insamlat i Sichote 

Alin, ryska Fjärran Östern, dels plantor 
från frö som förmedlats av Scottish Rock 
Garden Club. Av de senare hade fröna av R. 
lapponicum insamlats i Newfoundland, 
Kanada, medan fröna av L. palustre ssp. 
decumbens kom från trädgårdsodlade 
plantor. Trots ihärdiga försök har jag ej 
lyckats få reda på trädgårdsplantornas ur
sprung, men mycket talar för att de, liksom 
pollendonatorn, härstamrnar från Kanada. 

Tyvärr hade vi vid dessa första kors
ningar ej tiligång tili material från Grön
land, men denna brist avhjälptes i juni 
1992, då vi gjorde en resa tili Söndre 
Strörnfjord för att få tag på de 'rätta' for
merna av föräldrararterna. Vi hade ej något 
problem att fllll1a lagom stora, blomknopp
försedda exemplar av dessa. Korsningarna 
kunde sedan utföras under kontrollerade 
förhållanden hemma i Uppsala. 

Söndre Strömfjord besökte vi sedan yt
terligare två gånger somrarna 1993 och 
1994, bl.a. för att studera naturhybriden i 
blom. Vi tog då även sticklingar av natur
hybriden för att senare kunna jämföra den 
med de artficiella hybrider som våra kors
ningar resulterat i. 

Alla korsningar utfördes reciprokt och 
så att plantor med samrna härstamning kor
sades sinsemellan. 1 samtliga fall och obe
roende av härstamning erhölls hybrider 
endast då L. palustre ssp. decumbens var 
mottagare och R. lapponicum donator av 
pollen. Resultatet av våra korsningar var 
att vi hade hybrider av rysk, grönländsk 
och (åtrnin tone tili hälften) kanadensisk 
härstamning. 

De ryska hybridema såddes i växthus 
(ca 20°) i februari 1992 och planterades ut 
i kallbänk i början av juni samrna år. Under 
sommaren biJdade sju av de tolv plantoma 
blomknoppar. Tre av plantorna togs in i 
växthus hö ten 1992 och blommade där 
under senhösten och vintern, medan de 
fyra som varit ute under vintem blommade 
ommaren 1993. De sju hybriderna hade 
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til1sammans åtta blomställningar, som 
innehöll 7-13 blommor. Två av plantorna 
hade vita blommor, resten skära. Kronbla
den var i samtliga fall fem tili antalet och 
helt fria från varandra. Blommorna, vars 
diameter var 12-14 mm, hade 10 ståndare, 
som emellertid ho sex av de sju plantoma 
saknade ståndarknappar. Den sjunde plan
tan hade ståndare av tämligen normalt ut
seende, men ståndarknapparna innehöll ej 
några pollen. 

Av de tolv hybridema med rysk här
stamning har ingen blomrnat sedan 1993. 
Plantoma har de utom visat sig vara föga 
livskraftiga och idag återstår endast fyra . 
De ryska hybriderna skiljer sig i flera av
seenden från den grönländska naturhybri
den. 1 motsats till denna har de ryska 
hybridema sålunda blommor med fria 
kronblad och påfallande rnissbildade stån
dare. Orsaken tili detta står säkerligen att 
söka hos pollendonatorn. Den ryska R. lap
ponicum skiljer ig nämligen i flera av
seenden från de grönländska och kanaden
siska (Dostalek et. al . 1988) och anses även 
i ordostasien som en från R. lapponicum 
kild art: R. parvifolium Adams sp. alpi

num (Glehn) Do talek pat et. al. 
Hybriderna med (delvis) kanadensisk 

härstamning sådde i växthus vid samma 
tillfålle om de ry ka och överförde tili 
kallbänk försommaren 1992. På hö ten 
återstod tio plantor, av vilka fyra skänktes 
bort. De sex åter tående plantoma utplan
terades på friland. A des a blommade en i 
augusti 1993. Blom tällningen varen flock 
med 10 blommor, svagt kära i knopp ta
diet men vita om fullt utslagna. Blommor
nas diameter var ca 11 mm. Kronbladen var 
förenade vid basen och tåndarna tio tili 
antalet med brun.fårgade knappar pistili
en märke lju rött, tiftet nästan itt. 

Året därpå hade ingen av de kanaden
si ka hybridema blommor men somrarna 
1995 1996 och 1997 blommade några 
plantor. En a des a hade 14 blomställ
ningar å äl 1996 om 1997 och 30 blom
knoppar hö ten 1997. Bild 2 vi ar denna 
planta i blom i maj 1996. 
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Samtliga kanadensiska hybrider har 
haft kronblad som hänger ihop vid ba en 
och JO, tili utseendet normala ståndare, 
som dock ej producerat funktionsdugligt 
pollen. Med undantag av den planta som 
blommade i augusti 1993, har de alla haft 
skära blommor. Korsningen har upprepats 
somrarna 1995 och 1996 och vi har nu ett 
tämligen stort antal plantor av den kana
densiska R. x vanhoeffeni. 

Vid en jämförelse rned naturhybriden 
kan man konstatera att blommoma är 
mycket lika, men att de kanadensiska 
hybridernas blad är något smalare. Blad
forrnen återspeglar en skillnad mellan de 
newfoundländska och västgrönländska 
formerna av pollendonatorn R. lapponi
cum. Plantoma fråo Newfoundland har 
närnligen betydligt smalare blad än de 
grönländska. 

Korsoingeo mellao de västgrönländska 
formema av L. palustre ssp. decumbens 
och R. lapponicum utfördes ijuni 1992 och 
frö från denna kor ning såddes sedan i ok
tober 1992, december 1993 och januari 
1995. Egendomligt nog fanns de första 
blommande plantoma bland dem som såd
des i januari 1995. I växthus blommade en 
av dem redan i december samma år och av 
de plantor som varit i kallbänk blommade 
två ommaren 1996. Först i maj 1997 
blommade en av plantoma från sådden 
1992 och under sommaren fick sedan ytter
ligare några plantor från denna sådd blom
knoppar. I maj 1997 blommade äveo en av 
de plantor om tagit som stickling av na
turhybriden i Västgrönland. 

Som väntat är de artificiella hybridema 
med västgrönländsk härstamning i alla a -
eenden mycket Lika naturhybriden fr n 

sarnma område. Bild 3 vi aren blommande 
planta av den artificiellt producerade 
hybriden. Tili höger på bilden er man L 
palustre p. decumbens. Våra kor ning -
för ök bekräftar sålunda den lutsats som 
Dalgaard och Fred kild dragit, nämligen 
att R. x vanhoeffeni är en hybrid mellan L 
palustre p. decumbens och R. Lapponi
cum. 
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Sammanfattningsvis kan det konstate
ras att av de tre slagen artificiella hybrider 
mellan L. palustre s p. decumbens och R. 
Lapponicum skiljer sig den med rysk här-
tamning mest från naturhybriden. Mest 

blomvillig och lättodlad är hybriden med 
kanadensisk här tarnnig. Att den grönländ
ska hybriden ogäma blommar i Uppsala 
beror säkerligen på att den är en långdags
växt, aopassad tili nordliga breddgrader. 
Söndre Strömfjord är beläget norr om pol
cirkeln. Av hybridens föräldrar från denna 
ort har ingeo R. lapponicum och endast ett 
fåtal L. palustre ssp. decumbens blommat 
under de sex år vi haft dem i vår trädgård. 

Ledum palustre ssp. diversipilosum x 
Rhododendron russatum 

Uppmuntrade av våra framgångsrika kors
ningar mellan L. palustre ssp. decumbens 
och R. Lapponicum beslöt vi att försöka 
korsa ett par andra representanter för un
dersektionema Ledum och Lapponica. Va
let föll på L. palustre ssp. diversipilosum, 
som då blommade rikligt i vår trädgård, 
och på R. russatum, som samtidigt blom
made i Geneti ka trädgården i Uppsala. Av 
praktiska skäl valde vi att ha diversipilo
sum som fröförälder och russatum som 
pollendonator, men erfarenheten från våra 
tidigare ledurn-rododendronkorsningar 
påverkade även vårt beslut. 

Korsoingen utfördes i maj 1994, men 
innan jag redogör för resultatet, bör något 
ägas om fröföräldem om ej är så vaolig i 

odling. 
Ledum palustre p. diversipilosum 

akai) Hara tillhör de bredbladiga ledum
taxa i ordo tasieo. De a taxa har många 
naron, ry ama har ina, japanerna sina. 
V åra plantor härstammar från frö som jag 
fått från Botaniska Trädgården i Sapporo 
på den japan ka nordön Hokkaido. Plan
toma i Sapporo här tammade i sin tur från 
frö om ildio arnlats på Hokkaido, där 
diversipilosum är en dominerande ledum. 

Den karaktär om framföraUt använts 
för att kilja de bredbladiga ledumtaxa åt är 
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Bild 2. Anificiellt fram
ställd hybrid mellan 
Ledum palustre ssp. 
decumbens (Rhododen
dron tomentosum ssp. 
subarcticum) och Rhodo
dendron lapponicum. 
Föräldrar av kanadensisk 
härstamning. 

Fig. 2. An artificially 
produced hybrid between 
Ledum palustre ssp. 
decumbens (Rhododen
dron tomentosum ssp. 
subarcticum) and Rhodo
dendron lapponicum. 
Parents of Canadian 
origin. 

hårigheten på bladens undersida. Ssp. di
versipilosum har fått sitt namn av japanska 
botanjster. Som framgår av namnet (djversi 
= olik, pilosus = hårig) varierar diversipilo
sum beträffande hårigheten. Enligt Hara 
(1956) är hos den typiska formen (var. di
versipilosum sensu stricto Nakai) den vita 
hårfilten på bladens undersida helt täckt av 
långa, raka, rostfårgade hår, men det fmns 
även former där den vita hårfilten är endast 
ofullständjgt täckt av de rostfårgade håren, 
liksom former med enbart dessa rostfårga
de hår. De båda extremerna förenas av en 
serie mellanformer. 

Ryska botanjster skiljer mellan två ty
per av bredbladjga ledum, som de betraktar 
som skilda arter: Ledum macrophyllum 
Tolmachev och Ledum hypoleucum Koma
rov. L. macrophyllum karaktäriseras av sto
ra blad, som är avlånga eller lansettlika till 
formen och på undersidan täckta av långa 
rostfårgade hår. Hos L. hypoleucum före
kommer bruna hår ytterst sparsamt på bla
dens undersida ocb där endast på rruttner
ven. Artnamnet hypoleucum syftar på den 
vita hårfll ten på bladens under ida. De 
mellanformer som förekommer i ry ka 
Fjärran Östern anses vara bybrider mellan 
de två arterna. 

I samband med att Ledum placerade 
som under ektion inom släktet Rhododen
dron gav Harmaja (1990) nya namnkombi-
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Bild 3. Anificiellt framställd hybrid mellan 
Ledum pa/usrre sp.decumbens och Rhododen
dron lapponicum. Föräldrar från Västgrönland. 

Fig. 3. An artificially produced bybrid between 
Ledum palusrre p. decumbens and Rhododen
dron /apponicum. Parents From We t Greenland. 

nationer åt de bredbladiga ledumtaxa i 
ordo ta ien. Han utgick därvid från de 

ryska namnen och und ek att taga tälln.i.ng 
till de japan ka. Ledum mdcrophyllum 
kall enligt Harmaja heta Rhododendron 

tolmachevii, medan den nya namnkombi
nationen för Ledum hypo/eucum blir Rho
dodendron hypoleucum. 
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Vad skall då Ledum palustre ssp. diver
sipilosum heta inom släktet Rhododen
dron? Den form av diversipilosum som vi 
använt vid våra korsningar svarar någor
lunda väl mot beskrivningen av diverspilo
sum sensu stricto som enligt Hara ( 1956) är 
synonym med L. macrophyllum. V år frö
förälder skulle då kunna vara Harmajas R. 
tolmachevii. * 

Men nu åter tili korsningen mellan L. 
palustre ssp. diversipilosum och R. russa
tum, som alltså utfördes i maj 1994. Kors
ningen lyckades och i månadsskiftet au
gusti-september kunde frökapslama skör
das . Frö, som såddes på senhösten sarnma 
år visade sig ha god grobarhet. 

Hybridplantoma var i de flesta avseen
den intermediära mellan föräldrama. Detta 
gällde bladens storlek och form, bladens, 
bladskaftens och starnmens hårighet, samt 
fjällens storlek och antal på blad och stam. 
Av föräldrarna har diversipilosum rikligt 
med hår och järnförelsevis små och glest 
utspridda fjäll (körtelhår), medan russatum 
har få eller inga hår, men rikligt med stora 
fjäll. 

Efter att under vintem och våren ha va
rit i växthus, överförde hybridplantoma 
sommaren 1995 tili kallbänk. Fyra av plan
toma bildade under sommaren blomknop
par, rnen ingen av dessa slog ut. Flertalet av 
hybridplantoma var föga livskraftiga och 

37 

hade i allmänhet ett klent utvecklat rotsys
tem. Sommaren 1996 fick vi två blom
knoppar på den kraftigaste av plantoma 
och i juni 1997 log dessa blomknoppar ut. 
De två blomställningarna innehöll vardera 
fem ljust blåvioletta (violblå) blommor. De 
10 ståndarna, såg i likhet med pistillen helt 
normala ut. Bild 4 visar bybriden i blom. 
Kronbladens fårg var betydligt blåare i 
verkligheten än på bilden. 

Av bybridens blommor självpollinera
des fem, medan två pollinerades med pol
len från modem, L. palustre ssp. diversipi
losum. Redan i slutet av juni kunde man av 
de svällande ovariema 1 frökapslama dra 
slut atsen att befruktning skett. Frökaps
lama, som skördades i slutet av augusti och 
i böijan av september, innehöll rikligt med 
frön . En provsådd av frö från en självpolli
nerad blomma utfördes i medlet av septem
ber ocb en vecka senare böijade fröna gro. 
Vi kunde alltså konstatera att korsningen 
mellan L. palustre ssp. diversipilosum och 
R. russatum resulterat i en fertil bybrid. 

En ny sådd av frö från hybriden gjordes 
i slutet av oktober och vi har nu ett 30-tal 
plantor i vårt växtbus. Som väntat varierar 
plantoma i F

2
-generationen mycket i fråga 

om storlek och utseende. Bland dem finns 
både relativt nabbväxande ocb storbladi
ga ledumlika plantor och kompakta och 
småbladiga, som mera påminner om rodo-

Bild 4. Den fertila 
hybriden mellan Ledum 
palustre sp. diversi
pilosum och Rhododen
dron russatum. 

Fig. 4. The fertile hybrid 
between Ledwn palustre 
ssp. diversipilosum and 
Rlwdodendron russatwn. 



38 

dendron. Tyvärr har den senare typen av 
plantor ofta dåligt utvecklat rotsystem och 
missfårgade blad. Vi har ej kunnat se någon 
större skiJlnad mellan de ledumlika plan
toma i F

2
-generationen och de plantor, som 

är resuJtatet av en återkorsning tili diversi
pilosum. Alla plantor i F

2
-generationen har 

fjäll på stam, bladskaft och blad, som järn
fört med fjällen hos diversipilosum och 
russatum är intermediära till storlek och 
antaJ. Samma växtdelar är även i större el
ler mindre utsträckning försedda med hår. 
Något överraskande har plantoma påfal
lande mera hår i F

2 
än i F

1
-generationen. Vi 

har kunnat göra den järnförelsen, då vi hös
ten 1997 sådde litet frö som vi hade kvar av 
den ursprungliga korsningen från 1994. 

Det kan i detta sammanhang närnnas att 
kromosomtalet i rotspetsceller från plantor 
i F

2
-generationen visat sig vara 2n = 52, 

d.v.s. samma kromosomtal som i de ur
sprungliga föräldramas (L. palustre ssp. 
diversipilosum och R. russatum) rotspets
celler. Det har sålunda ej förekornmit nå
gon kromosomtalsförändring i samband 
med korsningama. Bestärnningama av di
versipilosums och hybridens kromosomtal 
gjordes i samarbete med Kalman Lantai 
vid Sveriges Lantbruksuniversitets avdel
ning för växtförädling. För R. russatum har 
kromosomtalet 2n = 52 rapporterats av 
Janaki Arnmal och medarbetare (1950). 

Tili sist bör framhålJas att det naturligt
vis ännu är alldeles för tidigt att säga något 
om hur de vuxna plantoma i F

2
-generatio

nen kommer att se ut. Man kan dock vänta 
sig att i F

2
-generationen finna plantor med 

intressanta nykombinationer av de ur
sprungliga föräldramas anlag. 

Hybrider me!Jan ledum och 
rododendron ur botanisk och 
hortikulturell synpunkt 

Det faktum att det går att korsa ledum med 
rododendron är ingen sensation mot bak
grunden av att Ledum enligt några y te
matiker bör betraktas som en undersektion 
inom under läktet Rhododendron. ågot 
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överraskande är det däremot att avkomman 
från en sådan korsning kan vara fertil , sär
skilt när föräldrarna är morfologi kt så oli
ka som i fallet L. palustre ssp. diversipilo
sum x R. russatum. 

De hybrider om vi lyckats frarnställa 
kommer säkerligen att följas av flera. En 
förutsättning för en lyckad korsning torde 
dock vara att man håller sig tili de lepidota 
rododendronartema. För att ha en chans att 
få fram en fertil hybrid bör man välja för
äldrararter med samma kromosomtal (ex
empel: diversipilosum x russatum), men 
någon garanti för fertilitet är ett ådant val 
ej (exempel: R. x vanhoeffeni) . Tyvärr är 
de tillgängliga uppgiftema om kromosom
talen mycket ofullständiga och osäkra. 

u undrar äkert många om korsningar 
mellan ledum och rododendron är intres
santa annat än ur botanisk synpunkt? Ut
märkande för flertalet ledumarter är ex
trem härdighet och vindtålighet, samt för
måga att tåla både torka och väta. Därtill 
kommer att de är synnerligen blomvilliga. 
Förhoppningsvi kan de ge de a karaktä
rer i arv åt avkomman i kor ningar med 
rododendron. R. ' Arctic Tem' är ett exem
pel på att kor ningar mellan ledum och ro
dodendron kan ge värdefulla trädgårdsväx
ter. 
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Ulkomnanmatka Puolaan 
Dendrologian Seuran ulkomaan matka tehdään alustavien suunnitelmien mukaan 
31.7.-7.8.1999 Puolaan. Matkalla tutustutaan arboretumeihin, kasvitieteellisiin puutar
hoihin taimistoihin, Varsovan puistoihin ja ehkä kulttuurikohteisiinkin. Jos jollain on 
tiedossa hyviä kohteita, vilijatkoon niistä. 

Tämän hetkinen kustannusarvio on n. 4 000 mk sisältäen lennot Helsinki-Varsova
Helsinki, majoituksen kahden hengen huoneessa aamiaisineen sekä bussikuljetuksen. 

Sitovat ilmoittautumiset 14.5. mennessä kirjallisesti Anu Väinölälle, Koroistentie 
15 A 14, 00280 Helsinki, säh.köpo ti anu.vainola@hel inki.fi. Samalla maksetaan en
nakkomaksu 500 mk seuran tilille Leonia 800019-419921. Maksun aiheeksi merki
tään Puola/oma nimi. Lisätietoja lähetetään ilmoittautuneille. 

Karjalan kerho 
• Kesäkuun alus a järje tetään retki joko Koi anan Uuroon tai Kolille. 
• Suunnitteilla on yhteinen retki Puutarhayhdi tyk en kan a e imerkiksi Gotlantiin. 
• Dendrologian Seura tekee kotimaan retken Pohjoi -Karjalaanja Kuusamoon elokuu -

sa. Pyritään järje tämään yhteinen tapaaminen Karjalan kerholai ten kans a. Retke
läi ten kokoontuminen on Joen uu a lauantaina 28.8. ja retki jatkuu illalla Kuusa
moon, jo a yöpyminen. 

Lisätietoja kerhon yhtey henkilöiitä ja Intemeti tä Dendro1ogian Seuran sivuilta. 
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Atsalean jalostuksen kuulumisia 

Anu Väinölä 

Väinölä, A. 1999: Atsalean jalostuksen kuulumisia. (Progres in azaJea breeding.)
Sorbifolia 30(1):45-47. ISSN 0359-3568 

An azaJea breeding project aiming at winter hardy deciduous cultivars was Started at 
theUniversity of Helsinki in 1988. Crosses were made among the bushes proven to be 
hardy in Finland, and additionaJ variation was earched from Sweden and Minnesota. 
Further crosses were made in the USA in 1992, and later on F2-progenies were produ
ced among our own hybrids. The progenies from USA tend to harden too late in the 
season and have suffered from frost damage. SeveraJ dozens of candidates have been 
chosen. They will be cloned for testingin different hardiness zones, and the best ones 
released as new cu ltivars. 

Anu Väinölä, Kasvibiologian laitos, PL 27, 00014 Helsingin yliopisto. 

Risteytykset 

Puistoatsalean jalostus Suomessa aloitet
tiin vuonna 1988 Helsingin yliopiston kas
vibiologian laitoksella, johon silloinen 
kasvinjalostustieteen laitos nykyään kuu
luu. Jalostusohjelmamme tavoitteena on 
luoda Suomen ilmasto-olosuhteissa me
nestyvä, monipuolinen lajikkeisto eri ko
koisine pensaineen ja monen värisine kuk
kineen. 

Ensimmäisessä vaiheessa, vuosina 
1988-89, teimme risteytyksiä Suomessa 
menestyneiden pensasyksilöiden ke ken. 
Lisävaihtelua aineistoon saatiin keräämäl
lä iitepölyä Ruotsi ta ja Minnesotasta, 
rnis ä myös jalo tetaan pui toatsaleoita 
CMoe & Pellett 1986). Eräänlai ina ri tey
tysohjelman 'kantaäiteinä' voidaan pitää 
kanadanatsaleaa (Rhododendron canaden
se), japaninatsaleaa (R. molle sub p. japo
nicum) ja kelta-atsaleaa (R. Luteum) ekä 
Meilahden sairaalan edu tan ko terinatsa
leoita (R. x kosterianum) ja Kaisaniemen 
kasvitieteelli en puutarhan gentinat aleoi
ta (R. x gandavense). Pölytyk een käytet
tiin lukuisten lajikkeiden ja edellä mainit-

tujen lajien lisäksi joitakin muitakin luon
nonlajeja. äistä R. calendulaceum, R. oc
cidentale ja R. prinophyllum tuottivat jäl
keläisiä. Risteytyksistä ja niiden onnistu
misesta on aiemmin ollut artikkeli Sorbifo
liassa (Väinölä 1992). 

Jo näistä kahden ensimmäisen vuoden 
risteytyksistä syntyi kymmeniä tuhansia 
risteymätaimia, joista 18 000 istutettiin 
kenttäkokeisiin Helsingin kaupungin puis
toihin Siltamäkeen, Roihuvuoreen, Puoti
laan ja Kulosaareen sekä Mustilan arbore
tum.iin Elimäelle (kuva 1). 

Seuraavat ri teytykset tein vuonna 
1992 USA: sa, Morton Arboretumissa 
Chicagon lähellä, pölyttämällä kokoelmi
en atsaleoita toi illaan. Samana vuonna 
aim.me kasvibiologian laitokselle ri stey

mäsiemeniä myö Minnesota Land cape 
Arboretumi ta. Siemenet idätettiin ja tai
met kasvatettiin Vtiki ä. Syntyneet lähes 
2 800 tainta jaettiin jälleen Hei ingin kau
pungin (Roihuvuori) ja Mustilan kesken. 
Vtimei i.mmät iementaimet ovat vuoden 
1996 ri teytyksi tä, jotka olivat F

2
-ri tey

tyksiä omien risteymätaimien kesken. 
Nämä noin tuhat tainta i tutetaan keväällä 
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1999 Kotkaan ja Helsingin Haagaan. Ke
sällä 1998 omia vaalean- ja oranssinpuna
kukkaisia atsaleoita pölytettiin sekä koti
maisilla että amerikkalaisilla punakukkai
silla lajikkeilla ja nimettömillä risteymi11ä. 
Siemenistä toivotaan syntyvän entistä pa
rempia, kestäviä punakukkaisia atsaleoi
ta.Valitettavasti yksi kolmesta emokasvik
si valitusta pensaasta lienee steriili, illä 
siihen ei muodostunut yhtään siemenkotaa. 

Atsaleoita ja alppiruusuja on varsin 
helppo risteyttää, sillä suurikokoisilla nii
den kukkia on helppo käsitellä. Kukat 
emaskuloidaan eli niistä poistetaan terä
lebdetja beteet ennen nuppujen aukeamis
ta. Emit pölytetään muutaman päivän ku
luttua halutulla siitepölyllä. Slitepöly voi
daan ottaa tuoreena lähellä kasvavasta pen
saasta tai voidaan käyttää kuivattua iite
pölyä. Se säilyy huoneenlämmö ä ainakin 
koko kukintakauden ajan. Meillä on ollut 
tapana suojata kukinnot luontaisilta pölyt
täjiltä pusseilla, mutta yhtä hyvin yk ittäi
sen luotin voi suojata vaikka teipillä. Jotkut 
jalostajat eivät suojaa emaskuloituja ja pö
lytettyjä emejä lainkaan luottaen iihen, 
etteivät pölyttävät hyönteiset kiinnostu te-
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Kuva 1. Atsalean 
jalosrusohjelman 
risteytysaineistoa 
koekentällä Mus
tilan arborerumis
sa. -Valokuva 
Anu Väinölä 12.6. 
1998. 

Fig. 1. Azalea 
hybrids of the 
breeding program 
at Arborerum 
Must:ila. 
Photograph Anu 
Väinölä. 

rälehdettömistä kukista. Toisaalta japani
natsaleoissa on ollut niin paljon siitepölyä, 
että se on käytännölli esti katsoen valunut 
pitkin pensasta. Siementen kypsymiseen 
menee koko kesä, ja ru kettuneet kodat 
kerätään yys-lokakuu sa ennen niiden au
keamista. Yhde tä kodasta voi saada satoja 
siemeniä. 

Aineisto karsiutuu 

Jalostusohjelmamme puitteissa istutetuista 
reilusta 21 000 taime ta noin puolet on jäl
jellä. Ainei to on kar iutunut lähinnä ke
säi in, ei niinkään tal i in. En immäiset 
taimet oli at i tutettaes a ko in pieniä ja 
o a i tutu aluei ta oli hätäi e ti perustettu
ja, jolloin monivuoti et rikkaruohot voitti
vat kilpailun elintilasta. 0 an a on ollut 
myö 1990-lu un muutamilla pitkillä sa
teettomilla hellejaksoilla. Vuoden 1992 
ri teytysten jälkeläi i tä uurin o a tuleen
tuu myöhään etenkin Mu tilas a. iiden 
ver ojen käijet paleltuvat uo ittain ja ik-
i o a pen ai ta on poi tettu kokonaan. 

Myö anhemman ainei ton huonoimmat 
yk ilöt on karsittu poi . e ovat jalo tuk-
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sen kannalta arvottornia eivätkä kaunista 
puistojakaan. Helsingissä Siltamäen istu
tusalue osoittautui kovin ongelmalliseksi, 
joten osa tairnista siirrettiin sieltä Haagan 
Laajasuon Rhododendron-puistoon vuon
na 1996. Siirto vaikuttaa onnistuneelta rat
kaisulta, sillä pensaat näyttävän viihtyvän 
hyvin mäntyjen katveessa. Kulosaarelaiset 
taas eivät halua jalkapalloa pelatessaan va
roa nurmikentän reunan kasveja, ja siksi 
sielläkin atsaleat siirrettiin, osa Haagaan, 
osa Puotilaan Vuosaareen menevän tien 
varteen. Mustilassa pensaat ovat kasvaneet 
paikoin niin suuriksi, että alueita on pitänyt 
harventaa. Näistä barvennustairnista syn
tyivät Kotkan Puistotien atsalearyhmät. 

Lajikevalintaa 

Atsaleoiden kukintaa on seurattu tarkkaan 
kesästä 1993 lähtien. Parhaiten kukkineet 
ja samalla muutenkin hyvän näköiset pen
saat on merkitty. Kesinä 1996 ja 1998 ku
kinta oli kaikkialla hyvää ja muita parem
pien pensaiden valitseminen joukosta oli 
erittäin vaikeaa. Kesällä 1997 kukinta taas 
oli erityisen huono. Voikin olettaa, että sil
loin silmäänpistävän hyviltä näyttäneet at-
aleat kukkivat myös sellaisten ongelmal

listen taivien jälkeen, jolloin pakkaset ei
vät ole kovia, mutta vuorottelevat pitkien 
laubojen jaksojen kanssa. 

Kesävihantien atsaleoiden koristeelli
suus ei rajoitu kukintaan, vaan parhaim
millaan ne puhkeavat uudelleen loistoon 
syksyn ruska-aikaan. Jalostusaineiston 
ruskaa havainnointiin syksyinä 1996 ja 
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1997. Aukeilla paikoilla ruskaa oli enem
män ja se tuli aikaisemmin kuin metsän sii
mek een. Kaikki samat yksilöt eivät kui
tenkaan olleet ruskan suhteen parhaita näi
nä kahtena peräkkäisenä yksynä. Niinpä 
ruska valinta-arvona jätettiin pois tässä 
vaiheessa ja sitä arvioidaan lähemmin vas
ta tulevissa kloonikokeissa. 

Aineistosta on valittu noin 80 pensasta 
lajike-ehdokkaiksi, joista suurin osa mo
nistetaan klooneiksi. Ensivaiheessa lisäyk
seen on valittu lähinnä sellaisia pensaita, 
joiden kukat ovat yksivärisiä keltaisia, 
oransseja tai erilaisia vaaleanpunaisia. 
Puhtaista väreistä punaisia ja valkoisia 
kukkia löytyy vasta vuoden 1992 aineis
tosta, Amerikan risteytyksistä. Niitä vali
taan lisäykseen myöhemmin, samoin lciija
vakukkaisia tai muuten erikoisempia. Laji
ke-ehdokkaat sijoitetaan klaanikokeisiin 
noin viidelle paikkakunnalla vyöhykkeille 
I-V. Kutakin kloonia istutetaan 10--15 kpl 
ja niiden menestymistä ja fenologiaa seu
rataan noin viisi vuotta ennen kuin parhaat 
lasketaan myyntiin. Lajikekokeita ei ole 
vielä päästy perustamaan, koska mikroli
säys on osoittautunut odotettua hankalam
maksi. Lajikenirniä kuitenkin jo mietitään. 

Kirjallisuutta 

Moe, S. & PeLien, H. 1986: Breeding of cold hardy 
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Rhododendron-kerhon alkutaival 

Osmo Jussila ja Anu Väinölä 

Jussila, 0. & Väinölä, A. 1999: Rhododendron-kerhon alkutaival. (The Finnish Rhodo
dendron Club.)- Sorbifolia 30( 1):48-50. ISS 0359-3568 

Rhododendron growing in Finlandstarted in l93~50's . Until the early 1990's, when 
the new Finnish cultivars were introduced, very few Rhododendron taxa were available 
generaJiy. Very little was wri tten in Finnish about rhododendrons. In 1995, a rhodo
dendron club was established to gather enthusiasts together to learn from each other. 
The club meets four times a year, including an excursion during the peak bloorning 
season. The club aJso publishes a quartery newsletter, and provides a forum for seed 
and plant exchange. 

Osmo Jussila, Talitiaisenkuja 12, 21100 Naantali. 
Anu Väinölä, Kasvibiologian laitos, PL 27, 00014 Helsingin yliopisto. 

Alppiruusujen ja atsaleoiden kasvatuksen 
uranuurtajia Suomessa 1930-50-luvulta 
lähtien ovat olleet mm. C. G. Tigerstedt 
Mustilan arboreturnissa ja Bengt Schalin 
Helsingin kaupunginpuutarhurina ja koto
naan Kirkkonummella sekä Bo Knape 
Pohjan pitäjän Brödtorpissa. Vuosikym
menien ajan tavallisesta taimimyymälästä 
sai lähinnä Rhododendron Catawbiense
ryhmän 'Grandiflorurnia', hyvistä valikoi
mista myös "Azalea mallista" (R. molle 
subsp. japonicum) sekä R. 'Cunningham's 
Whitea'. R. catawbiensen ja R. molle 
subsp. japonicumin ylivaltaa kuvasivat nii
den suomenkieliset nimet puistoalppiruusu 
ja puistoatsalea. Jälkimmäinen nimi tosin 
muutettiin vuoden 1993 viljelykasvien ni
rnistöön kansainvälisen mallin mukaan ja
paninatsaleaksi samalla antamaan tilaa 
puistoatsalea-nimen käyttöön yleisnimenä 
kaikille puistojemme kesävihanoille atsa
leoille. 

Vielä 1980-luvun lopulla oli hyvin vä
hän tietoa alppiruusuistaja atsaleoista suo
men kielellä. Puutarhakiijojen laji- ja laji
kevalikoima rajoittui parhaimmillaankin 
noin 10 taksonin esittelyyn. Kuitenkin 

Rhododendron-lajeja on olemassa lähes 
1 000, ja nimettyjen lajikkeiden lukumää
rää tuskin tietää kukaan. Uudenlaiseen tie
toisuuteen alppiruusut nousivat vasta 
1990-luvun alu sa, kun ensimmäi et Suo
me sa jalo tetut ke tävät lajikkeet tulivat 
markkinoille. Suomessa herännyt innostus 
alppiruusuihin kanavoitui aluksi ulkomai
siin tähän kas isukuun erikoi tunei iin yh
distyk iin. Ruotsis a S enska Rhodo
dendron Sällskapet on toiminut vuodesta 
1971 lähtienja mukana on ollut myös kou
rallinen Suome a asuvia jäseniä, amoin 
amerikkalai es a American Rhododen
dron Society a. Toiminta ulkomai e sa 
seuras a on kuitenkin aina hiukan hanka
laa, o alli turninen jää äki inkin pa iivi
seksi jo pelkä tään maantieteelli en etäi
syyden vuoksi. 

Tarve oman kerhon peru tarni een oli 
siis ilmeinen. Huhtikuun 20. päivänä vuon
na 1995 kahdeksan peru tajajäsentä ko
koontui Hei ingin yliopi ton kas itieteen 
laitok elle Rhododendron-kerhon en im
mäi een kokoukseen, ja näin Dendrologian 
Seura ai toi en kas i ukuun erikoi tuneen 
kerhon a. Koollekutsujana toimi Anu Väi-
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Kuva 1. Rhododendron-kerho kesäretkeUä Wiurilan karumossa 1998. Keskellä selin isäntä, kerhomme 
jäsen Giinther Briininghaus. -Valokuva Anu Yäinölä. 

Fig. 1. In 1998 the Rhododendron Club visited Wiurila Manor. - Photograph Anu Yäinölä. 

nölä, josta tuli myös kerhon puheenjohtaja. 
Tiedottajana ja sittemmin myös lehdente
kijänä on toiminut Osmo Jussila. 

Kerhon tehtäväk i nähtiin mm. koota 
Rhododendron- uvusta kiinnostuneita yh
teen keskustelemaan ja oppimaan lisää, ja
kaa tietoa suvun kasveista sekä lisätä nii
den käyttöä niin yksityisessä kuin julkises
sakin viherrakentarnises a. Päätettiin jär
jestää retkiä ja tilaisuuksia ekä siernenten 
ja taimien välity tä. äiden lisäk i on tehty 
ka vien ja kiijaJli uuden yhtei tilauk ia ul
komailta. Kerho on koonnut tietoa Suo
me ta löytyvästä aJan kiijallisuudesta, jo -
ta o a on kerholai sten lainattavis a. 

Ensimmäi enä vuonna teimme ke äret
ken Tahvo ten taimi tolle ja Brödtorpin 
kartanoon Pohjankuruun, euraavana 
vuonna tutustuimme Mustilan arboretu
miin Marjatta Uosukai en johdolla. Vuon
na 1997 oli vuorossa Bengt Schalinin Rast
lösa Kirkkonummella sekä Helsingin aJp
piruu ui tutukset, ja vuonna 1998 kerho-

Iaiset pääsivät tutu tumaan Wiurilan karta
noon (kuva 1) ja muutamiin muihin ko
koelmiin Salon seudulla. ämä kesäretket 
on pyritty ijoittamaan parhaaseen kukin
ta-aikaan. Ke äretkille on osallistunut 20-
40 jäsentä. Tulevan kesän retki on kerhon 
ensimmäinen ulkomaan matka: Tukhol
man seudulle lähdetään lyhyelle ekskursi
olle ke äkuun puolivälis ä 1999. 

Syyskokoontumiset on järje tetty vuo
sittain Turun eudulla. iiden yhteydes ä 
on tutustuttu Piikkiö sä Toivonlinnan ar
boretumin aJppiruu urintee een, Rui a
Io a kas itieteelliseen puutarhaan ja 

aantalis a Kultarannan puutarhaan. Tal
vi- ja ke ätkokoukset on pidetty Helsingin 
eudulla eri paikoi sa. iissä on ke kitytty 

toiminnan uunnitteluun, kuultu asiantun
tijoita, katsottu diaesityksiä opiskeltu ja 
ke ku teltu kah ikupin ääres ä. Kerralla 
paikalla on ollut yleen ä 10-20 henkeä. 
Alppiruu ujen iemeniä on välitetty jäse
nme kerhotoiminnan alusta lähtien, sa-
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moin syksyisin on järjestetty ns. taimitori, 
jossa kasvattajat ovat voineet vaihtaa tai 
myydä ylimääräisiä tairniaan. 

Aluksi jäsenille tiedotettiin kokouksis
ta kirjein, mutta vuodesta 1996 lähtien ovat 
kerhon jäsenet saaneet monistamaila teh
dyn kerholehden neljä kertaa vuodessa. 
Lehden tarkoitus on täyttää sitä tehtävää, 
jonka kerho määritteli itselleen perustavas
sa kokouksessa. Lehdessä on julkaistu alp
piruusujen kestävyysluetteloita, viljelyoh
jeita, lajikuvauksia, ohjeita kasvien nimeä
misestä jne. Useille jäsenille lehti on ainoa 
yhdysside muihin kerholaisiin mm. pitkien 
välimatkojen vuoksi, ja uskallammekin 
väittää, että se on muodostunut kerhon ' ta
varamerkiksi'. Joulukuussa 1998 kerholle 
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tehtiin omat intemet-kotisivut Dendrologi
an Seuran sivujen yhteyteen. Kotisivuilta 
löytyy mm. joitakin Rhododendron-leh
dessä julkaistuja artikkeleita, kaikki keräi
lykansiosarjas a julkaistut lajiesittelyt 
sekä lukuisia linkkejä muualle internetiin. 

Jäsenmäärältään alun vaatimaton kah
deksan hengen joukko on neljässä vuodes
sa yli kymmenkertai tunut: jäseniä vuoden 
1999 alus a on 90. Jäsenmäärän kasvu se
littyy osittain sillä, että kerholla ei ole eril
listä jäsenmaksua - riittää, että on 
Dendrologian Seuran jäsen. Melkoinen 
osa jäsenistöstä on tullut Dendrologian 
Seuran ulkopuolelta ja liittynyt iihen 
kuultuaan tai luettuaan 'rhodokerhon ' toi
minnasta muista puutarbalehdistä. 

* * * 
Kärhökerho - Klematisklubben 

Kerho on valinnut vuoden 1999 teemakas
veiksi Atragene-ryhmän kärhöt. Nämä 
puuvartiset liaanit soveltuvat erityisen hy
vin kasvatettaviksi Suomen oloissa. Tun
netuimmat lajit ovat siperiankärhö (Cle
matis sibirica), alppikärhö (C. alpina) ja 
kruunukärhö (C. macropetala). Ensinmai
nittu kasvaa maamme ainoana luontaisena 
puuvartisena köynnöksenä kolmella kas
vupaikalla: Tervolan Peurassa, Lapväärtin 
Pyhävuorella ja Nurmeksen Jokikylässä. 

Alunperin metsäkasveina Atragene
ryhmän kärhöt menestyvät varjoisilla tai 
puolivarjoisilla kasvupaikoilla. Ne sopivat 
erityisesti kiipeilemään seinu toille, per
goloihin, puihin ja pensaisiin, aidanteisiin 
ja isojen kivien päälle. Nämä kasvit viihty
vät myös maanpeitekasveina. 

Puutarhassa Atragene-ryhmän ka vi t 
ovat helppohoitoisia. Niiden pääasiallinen 
kukinta on keväällä ja alkukesällä edellis
vuoden versoilla. Ryhmän lajit risteytyvät 
helposti keskenään. Jalostyön kautta on ai
kaansaatu useita pitkään kukkivia, kauniita 

ja tuoksuvakukkaisia puutarhalajikkeita. 
Niitä on tänä vuonna maassamme tarjolla 
enemmän kuin koskaan ennen. Ja keväthän 
on parasta istutusaikaa! 

Kerhon lähiaikojen toimintaa: 

• Kärhöinformaatiota puutarhamessuilla 
Helsingi ä 22.-25.4. 

• Kesällä teemme puutarhakäyntejä koti
maassa. Toivomukset ja tiedustelut: Leena 
Paajanen, puh. 09-456 5525, sähköpo ti: 
leena.paajanen @vtt.fi 

Sekä Atragene-ryhmän kärhöi tä että ker
hon toiminnasta Ii ätietoja kerhotiedot
tees a ja Internet- i ulla http://per onal. 
inet.filkoti!lofgren/Clemclub/Kerbo.btm 
taikka puhelimitse 09-888 6530 ähkö
po ti: timo. lofgren @pp.inetfi 

Timo Löfgren 
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Alppiruusut puutarhakasveina 

Pentti Alanko 

Alanko, P. 1999: Alppiruusut puutarhakasveina. (Rhododendons in the garden). -
Sorbifolia 30( 1 ):5 1-54. JSS 0359-3568 

Pentti Alanko, Korsutie 34, 00370 Helsinki. 

Alppiruusut ovat yleistymässä puutarha
ka veina, mihin on antanut vauhtia koti
mai ten alppiruusulajikkeiden tulo mark
kinoille. Ne ovat kestävämpiä kuin tähän 
a ti yleisesti kasvatetut ulkolaiset puisto
alppiruusut (Rhododendron Catawbiense
ryhmän lajikkeet), mutta eivät nekään sie
dä huonoja, niille epäedullisia kasvuoloja. 
Valitettava ti alppiruusut istutetaan usein 
sopimattomaan paikkaan. Maa aattaa olla 
savea ja kasvupaikka avoin nurmikko. Täl
lai elia paikalla alppiruusut eivät selviydy 
kovinkaan montaa vuotta. Samaan Rhodo
dendron-sukuun alppiruusujen kanssa lue
tut atsaleat mene tyvät lehtensä varistavi
na kasveina avoimillakin paikoilla. 

Alppiruusujen kasvupaikkavaatimuk
set ovat lyhyesti: puolivarjoinen, ko tea, 
kuohkea ja kohtalaisen ravinteikas. Jokai-
e ta puutarhasta löytyy niille riittävän 

varjoinen kasvupaikka. Se voi olla raken
nu ten pohjoi puolella tai puutarhan muun 
puu- ja pen aska villisuuden varjo a. Jo 
puutarha sa on harvaa mäntymetsää, aa
vat alppiruu ut tä tä ihanteellisen varjon. 
Syväjuuriset männyt eivät vie alppiruu-
uille tarkoitettuja ravinteita ja ko teutta, 

kuten mm. pintaj uuri et koivut ja kuu et 
tekevät. Ainavihantien havupuiden uoma 
varjo on erityi en tärkeää kevättalvella ja 
keväällä. Puu to uojaa myös kuivattavilta 
tuulilta. 

Alppiruu ujen juuret ovat melko pie
nellä alalla ja lähellä maan pintaa. Tämän 

vuok i var in i ojakin alppiruusuja on 
helppo siirtää. uoret taimet voidaankin 
istuttaa tiheärnpään ja harventaa myöhem
min. Sama ta yy tä alppiruusut ovat arko
ja kuivumiselle. Etenkin vastaistutettu alp
piruusun taimi on arka kuivumiselle aurin
gon päästes ä paahtamaan sen juurelle. 
Alppiruusujen seuraan onkin syytä istuttaa 
jotain varjoisella paikalla viihtyvää ryhmä
kasvia (esimerkiksi ahkeralii aa), peren
ooja tai peittokasveja. Kasveja ei saa istut
taa aivan taimien tyvelle; levites ään nii
den versosto peittää maanpintaa riittävän 
tehokkaasti. 

Kasvualu tan pitää olla hapan, pH n. 5-
5,5. Maaperämme on useimmiten riittävän 
hapan, joten tämän kasvupaikkavaatimuk
en täyttäminen ei yleen ä tuota vaikeuk
ia. Jos kasvualusta on jotain muuta kuin 

hapanta turvemaata, joudutaan sitä muut-
tamaan alppiruu uille paremmin sopivaksi 
Ii äämällä iihen kalkitsematonta turvetta. 
Savi- ja hiekkamaaliekin peru tetu sa puu
tarha a alppiruu ut aa mene tymään, jos 
maaperä on parannettu runsaalla turveli-
ällä, kasvupaikka on riittävän varjoinen ja 

ko teutta on riittävä ti . Jatkuva ti märkä 
kasvupaikka ei kuitenkaan ole alppiruu-
uille opiva. Alppiruusujen viihtymisen 

yksi tärkeimpiä on edellytyksiä on maape
rän kuohkeu . Kasvualu tan ei nimittäin 
tarvitse olla pelkkää turvetta vaan myös 
hiekka- ja moreenimaa näyttävät kelpaa
van alppiruu uille. 
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Kuva 1. Mallikelpoisesti istutettu alppiruusun 
taimi. Taimi on varustettu nimilapulla ja maan
pinta peitetty karikkeella kuivumisen vähentämi
seksi. Paavo Martin puutarha, Halikko 17.7. 
1998. - Valokuvat Pentti Alanko. 

Fig. l. This rhododendron has just been planted 
and labelled. The soil surface is mulched with 
pine needles. In the garden of Mr. Paavo Martti. 
- Photographs Pentti Alanko. 

Maanpinnan tiivistymistä voidaan es
tää lisäämällä alppiruusujen tyvelle ke
väällä tai syksyllä kuohkea kerros turvepi
toista maata. Syksyllä niiden tyvelle voi
daan haravoida paksu kerros lehtiä estä
mään maan jäätymistä kovin syvältä. Ke
väällä on kuitenkin osa lehdistä syytä viedä 
kompostiin. Kukkiakseen runsaasti alppi
ruusut tarvitsevat riittävästi ravinteita. Ra
vinteiden puutteen voi nähdä kukinnan vä
hentymise tä. Innokas alppiruusujen har
rastaja löytää nopeasti oman puutarhan oi
keat lannoitusmäärät kokemuksen perus
teella. Markkinoilla on alppiruusuille sopi
via erikoislannoitteita. 

Parhaiten alppiruusut mene tyvät, jo 
maaperässä ja ilmassa on riittävästi kos
teutta. Tällai et kasvupaikat ovat puutar-
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ha sa harvinai ia. Suomessa luonnostaan 
alppiruusuille sopivia paikkoja olisivat 
vrujoiset, kosteat, korpimaiset havumet ät, 
ojitetut turvemaat ja kosteat painanteet 
metsäpuutarhassa. Helsingin Haagan Laa
jasuon puistossa alppiruusut viihtyvät erin
omaisesti, sillä pui to on ojitettua, mäntyä 
kasvavaa räme uota, jossa kasvualusta on 
pelkää turvetta ja pohjavesi pysyy kuivina
kin kausina melko korkealla. Myös hollan
tilaiset taimitarhaviljelijät kasvattavat alp
piruusunsa kanavien ympäröimissä taimis
tolohkoissa turvemaassa, jossa pohjavesi 
on korkealla. 

Mitä enemmän puutarhamme olosuh
teet poikkeavat alppiruusuille kuvatuista 
ihanneolosuhtei ta, sitä enemmän joudum
me niitä hoitamaan istutuksen jälkeen. 
Hoito on kasvupaikasta riippuen lannoitus
ta, kasteluaja vrujostusta. Alppiruusut ovat 
herkkiä kuivumiselle etenkin keväisin, kun 
ilman lämpötila on jo korkea, mutta maan
pinta vielä katteen alla jäässä. Tällöin on 
tarpeen kastella etenkin pienten taimien 
juuristaaluetta lämpimällä vedellä, mikä 
sulattaa maanpinnan. Myös ke ällä voi 
joutua kastelemaan, mikä onkin aika urak
ka mm. Mu tilan arboretumi a. 

Suomalainen luonnonmukainen puu
tarha voidaan jakaa lähtökohdiltaan useaan 
eri ' puutarhakasviyhdyskuntaan' , kuten 
hruju-, metsä- e i- ja rodopuutarhaan 1 

(Alanko 1998). Luonnollisesti on olemas
sa lukuisia välimuotoja, kuten on luonnon 
ka viyhdyskunni akin. Luonnonmukai
sessa puutarhas a on tarkoitu ottaa mah
dolli imman tarkoin huomioon luontaisen 
kasvupaikan uomat edellyk et jotka 
muodo tavat peru tan helppohoitoi en 
puutarhan aikaan aarni elle. Valitettava ti 
puutarhat yleen ä peru tetaan muualle 
kuin luontoon ja iimeistään rakennu vai
hee a tuhotaan luonnon uomat edelly
tyk et luonnonmukai en puutarhan perus
tarni elle ja joudutaan turvautumaan uuri
töi iin ratkai uihin puutarhaa rakennetta
e a. 
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Rodopuutarha tehdään vastaamaan 
mahdollisimman hyvin alppiruusujen 
luontaisia kasvupaikk:avaatimuksia. Siitä
kin saadaan näyttävämpi kokonaisuus 
käyttämäl lä monilajisia istutuksia. Alppi
ruusujen kanssa viihtyvät monet kasvit, 
jotka luonnossa kasvavat vastaavanlaisissa 
olo uhteissa. Niitä on pensaiden , köynnös
ten, peittokasvien, koristeheinien, saniais
ten ja perennojen joukossa. Tällaiset i tu
tukset eivät ole vain luonnollisen näköisiä, 
vaan niissä myös alppiruusut viihtyvät hy
vin. Puutarhassa on turhan usein tapana is
tuttaa ka veja, myös alppiruusuja, yksitel
len tai korkeintaan muutaman taimen ryh
minä ilman muitten ka vien antamaa suo
jaa. Monilaji et puutarhaistutukset ovat 
ekologise ti kestävämpiä erilaisia ympä
ristö tä johtuvia stressitekijöitä va taan 
kuin yhden laj in monakulttuurit 

Pen ai ta ja varvuista alppiruu ujen 
kan a viihty ät monet kanervakasveihin 
kuuluvat pen aat ja varvut, esimerkik i 
kellovaivero (Pieris jloribunda) , uokukka 
(Andromeda polifolia), kanerva (Calluna 
vulgaris), kellokanervat (Erica), kapealeh
tikalmia (Kalmia angustifolia) , pur ut 
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Kuva 2. Alppiruusut 
sopivat istuteuavaksi 
monien puutarhakas
vien kanssa. Kuvassa 
alppiruusuja ja 
atsaleoita yhdessä 
kuunliJjojen, kääpiö
havupensaiden ym. 
pensaiden kanssa. 
Edward Gardens, 
Toronto, Kanada 
30.5.1998. 

Fig. 2. Rhodo
dendrons enjoy the 
company of many 
other garden plants. 
Rhododendron with 
hostas, dwarf conifer 
and other shrub . 
Edward Garden, 
Toronto, Canada. 

(Ledum, nykyään Rhododendron) , leukotit 
(Leucothoe), vaivero (Chamaedaphne ca
lyculata), kurjenkanervat (Phyllodoce), 
puolukoitten (Vaccinium) suvun kasvit, 
kuten karpalot, mustikat, puolukka ja juo
lokka. Muihin heimoihin kuuluvia alppi
ruusujen ja atsaleoiden kanssa viihtyviä 
pensaita ja varpuja löytyy mm. pajuista 
(Salix). Tällaisia ovat myö variksenmarjat 
(Empetrum), korpipaatsama (Rhamnus 
frangula) pikkutaivie (Vinca minor), var
joyrtti (Pachysandra terminalis) ja vana
mo (Linnaea borealis). 

Alppiruusujen kan sa viihtyvät monet 
meillä luonnonvaraiset aniaiset ja toden
näköi e ti suuri määrä muualta pohjoiselta 
pallonpuoli kolta kotoi in olevia saniaisia. 
Mu tilan arboretumin alppiruu ulaak ossa 
ovat jo vuo ikymmenien ajan kasvaneet 
helmi aniainen (Onochloe sensibilis) ja 
itäaasialainen kuninga aniaislaji Osmun
da claytoniana. iin Pohjois-Amerikas a 
kuin Aasias akin kasvaa uuri määrä mui
takin kori teelli ia aniaisia, joiden kasvat
tarni ta meillä kannattai i kokeilla. Jo Kes
ki-Euroopas a niitä on myynnissä varsin 
monipuolinen alikoima. 
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Kotimaisista saniaisista viihtyvät rodo
puutarhassa meikäläiset metsäsaniaiset, 
kuten metsäimarre ( Gymnocarpium dryo
pteris), soreahiirenporras (Athyrium filix
femina), metsäalvejuuri (Dryopteris cart
husiana), isoalvejuuri (D. expansa) ja kor
pi-imarre (Phegopteris connectilis). Näistä 
metsä- ja korpi-imarre ovat matalakasvui
sina sopivia peittokasveiksi . Myös kivik
koalvejuuri (D. filix-mas) ja kotkansiipi 
(Matteuccia struthiopteris) näyttävät viih
tyvän hyvin alppiruusujen seurassa. 

Perennojen joukossa on suuri määrä 
erilaisia rodopuutarhaan sopivia kasveja. 
Niitä ovat mm. valeunikot (Meconopsis), 
rotkokielot (Smilacina), kolmilehdet (Tril
lium) , esikoista mm. kesäesikko (Primula 
florindae), konnanliljat (Tricyrtis) , rantsa
nia (Ranzania japonica), metsäalppikello 
(Soldanella montana), sinikämmen (Glau
cidium palmatum), monet sinikat eli katke
rot, esimerkiksi metsäkatkera ( Gentiana 
asclepiadea), jumaltenkukat (Dodecathe
on), tikankantit (Cypripedium), klintoniat 
(Clintonia) j a monet muut. Vaikka useim
mat näistä ovat kotoisin etelämpää, ovat ne 
menestyneet hyvin vuosikymmenien ajan 
Mustilan arboreturnissa Elirnäellä. Brittein 
saarilla näkee kasvatettavan adlurniaa (Ad
lumia fungosa) ja liekkikrassia (Tropaeo
lum speciosum) alppiruusuissa kiipeilevi
nä. Adlumia on yksivuotinen köynnös ja 
liek:kikrassi talvenarka, sisällä kuiviltaan 
talvehditettava mukulakasvi. 

Sipulikasveista rodopuutarhassa viih
tyvät monet liljalajit, kuten varjolilja (Li
lium martagon). Muita rodopuutarhaan so
pivia sipuli- ja mukulakasveja ovat mm. 
koiranhampaat (Erythronium), suvikello 
(Leucojum aestivum), kiurunkannukset 
(Corydalis), liuskakämmekät (Dactylorhi
za), kiljopikarililja (Fritillaria meleagris), 
lumikellot (Galanthus) ja etenkin meillä 
harvoin kasvatetut suloliljat (Nomocha
ris) . Jotta rodopuutarhan näkymät olisivat 
mahdollisimman luonnollisen näköisiä, 
tarvitaan siellä myös muutamia koristehei
nämättäitä. Rodopuutarhaan sopivia ovat 
mm. siniheinät (Molinia), lehtotesma (Mi-
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lium effusum) sekä sen keltalehtinen lajike 
(' Aureum'), nurmilauha (Deschampsia 
cespitosa), metsälauha (D. jlexuosa), ke
vätpiippo (Luzula pilosa) ja muut piipot. 

Myös peittokasvit kuuluvat olennaises
ti rodopuutarhaan. Vasta niiden avulla saa
daan alppiruusut hyvin viihtymään. Peitto
kasvit suojaavat maanpintaa auringon ja 
tuulen kuivattavalta aikutukselta ja pitä
vät maanpinnan ilmavana. Alppiruusujen 
kanssa viihtyviä peittokasveja ovat monet 
kanervakasveihin luetut varvut, joita mai
nittiin yllä alppiruusujen kanssa menesty
vien pensaiden ja varpujen yhteydessä. Pe
rennoihin kuuluvia alppiruusujen kanssa 
hyvin viihtyviä peittokasveja ovat mm. 
ruohokanukka (Comus suecica) ja varsin
kin kanadanruohokanukka ( C. canaden
sis), oravanmarja (Maianthemum bifo
lium) ja etenkin kanadanoravanmarja (M. 
canadense), varjohiipat (Epimedium), var
josiippa (Vancouveria hexandra), mesi
marja (Rubus arcticus) metsätähti (Trien
talis europaea) ym. Jopa ahomansikka 
(Fragaria vesca) näyttää viihtyvän alppi
ruusujen kans a, aikka se luonnossa kas
vaa usein aloi ammilla ja kuivemrnilla 
paikoilla. 

Istuttamalla alppiruusut muiden kasvi
en joukkoon, saadaan aikaan kautta kesän 
hyvän näköisiä istutuksia. Alppiruusujen 
oma kukinta kestää melko lyhyen ajan, 
mutta käyttämällä niiden kanssa muita kas
veja, saadaan rodopuutarbasta kukkiva ke
väästä syksyyn. Alppiruusut myös viihty
vät hyvin saades aan ka vaa muiden kas
vien kanssa. Toi orta asti tule aisuudessa 
pää tään iihen että alppiruu uja i tutetta
essa hankitaan myö niiden kanssa viihty
viä peittoka veja ja muita perennoja. 

Kiitän Anu äinölää kirjoituksen tarki tarnisesta 
ja hänen antamistaan monista varteenotetuista 
huomautuk i ta. 

Kirjallisuutta 

Alanko, P. 199 : Luonnonmukainen suomalainen 
puutarha. -Teoksessa: Alanko, P. (toim.), Tam
men suuri puutarhakirja 1:8-63. Tammi. Hei inki . 
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Puuvartisia Birminghamissa ja sen 
kasvitieteellisessä puutarhassa 

Juha Rai io 

Raisio, J. 1999: Puuvartisia Binninghamissa ja en kasvi tieteellises ä puutarhassa. 
(Woody plants in Birmingham Botanical Gardens. ) - Sorbifolia 30(2):59--66. ISS 
0359-3568 

Birmingham SotanicaJ Gardens have a fine collection of tree species including some 
outstanding maple and cherry cultivar . The garden was originally planned by the 
famous landscape architect J. C. Loudon in the 1830' . E. H. Wilson, well-known a a 
'plant hunter ' in the early 1900's, began his career as a trainee in the the botanical 
gardens. There is a pecial ite where ome of the tree pecies are planted, which 
Wi lson introduced to we tern gardens from China. lnformation about when various 
tree species were introduced to Britain and Europe i pre ented in the SotanicaJ Gar
dens Tree Collection Guide. The history and uses of some exotic and native tree species 
in landscaping in the British Isles are shortly discussed in this article. The author visited 
Birmingham Botanical Garden in August 1998. 

Juha Raisio, Myllärintanhua 1 D 15, 00920 Helsinki. 

Miljoonakaupunki Birmingham StJatt ee 
erään Britannian entisen raskaan teollisuu
den ke kittymän, Black Countryn tuntu
mas a. Mielleyhtymä nokipölyn mu taa
miln teolli uu yhdyskuntiin ei tee ille 
enää täyttä oikeutta. Paikoin pientalovai
tai et e ikaupungit moniJajisine pihoineen 
aavat laajalle levittäytyneen Birmingha

min näyttämään idylli eltä puutarhakau
pungilta. Vaikutelmaa tukee myö kaupun
gin iehättävä kas itieteellinen puutarha. 

Teolli uuden kuljetu tarpeita varten ai
kanaan 1700- ja 1800-luvuilla rakennettu 
kanavaverko to ulottaa lookeron a aivan 
metropolin nykyi een kaupalli een yti
meen ja pehmentää o altaan en ilmettä. 
Birminghamin uu ille ke ku ta-alueille 
leirnalli ia puita o at mm. valeak:asia (Ro
binia pseudacacia) ja plataani (Platanus x 
hispanica). 

Maisema muutoksessa 

Birminghamia etelästä lähe tyttäessä nä
kyy taajamien ulkopuolella junan ikkunas
ta pääosin vehrnasta, kauniisti polveilevaa 
englantilai ta maalai mai emaa. Tilukset, 
laitumet, viljapellot ja niiden keskelle i
joittuvat uuret mai ematarnrnet ekä ka
peat i tutetut pen aidanteet ja met äkai -
taleet vuorottele at, ar inai ten metsien 
puuttue a lähe kokonaan. Maatalouden 
teho turninen ja peltoku ioiden uurenta
rninen viime uo ikymmenien kuluessa 
ovat uhanneet metsiköiden ja kulttuurimai-
eman äilymi tä. 

Tammien ohella mai emalle tunnu -
omai ia puita o at mm. aamet (Fraxinus 
excelsior), vuori aahterat (Acer pseudo
platanus) hevo kastaojat (Aesculus pp.) 
ja aleakasial Ek ootteja on Britanniaan 
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tuotu jo niin pitkään, että useat lajit tuntu
vat istuvan maisemaan siinä kuin luon
taisetkin. Harvakseltaan näkyi myös meil
le tutumpia, Britanniassaklo luontaisia la
jeja, kuten kotipih1ajia (Sorbus aucupa
ria), hieskoivuja (Betula pubescens) ja rai
toja (Salix caprea). 

Birminghamissa ja sen lähiympäristös
sä on runsaasti entisiä teollisuusalueita, 
joita saneerataan joko asumis- tai viher
alueiksi. Työ on osoittaunut kalliiksi, mikä 
on johtanut halvempien keinojen etsintään 
(Anon. 1995, Hodge 1995). Näitä vihreyt
täiDisen menetelmiä esiteltiin ISA:n (lnter
national Society of Arboriculture) kaupun
kipuuseminaarissa, joka pidettiin 2.-6.8. 
1998 Birminghamissa, Englannissa. 

Ongelma-alueilla pyritään sopivissa 
kohteissa hyödyntämään luontaista suk
kessiota. Pioneeripuulajit, kuten hieskoi
vu, harmaaleppä (Alnus incana) ja raita 
menestyvät vaatimattomissa olosuhteissa 
lähes olemattoman pintamaakerroksen tur
vin ja muokkaavat maaperää sopivarnmak
si seuraaville lajeille. Tällöin ei välttämättä 
tarvita ede kalliita maanvaihtoja (Hodge 
1995). 0 ittain viljelyssä tähdätään myös 
hyötypuun tuotantoon. 

Pioneeripuilla aikaansaatu taajamavih
reä kohentaa entisille teoWsuusalueille pe
rustettujen asuntoalueiden sosiaalista hy
vinvointia. Pioneeripuut korvaavat puuttu
via metsiköitä ja kehitys johtaa ehkä vähi
tellen teollisen vallankumouksen tieltä 
1700- ja 1800-luvuilla hävitettyjen metsi
en osittaiseen palautumiseen (Anon. 
1995). 

Uudet lajit sysäys puutarhakulttuurin 
kehitykselle 

Englantilaisia esikaupunkeja leimaava hie
nostunut ja samalla raskas viherrakentami
nen on mahdolli ta vain rajatuilla alueilla. 
Satunnai en puistoturistin iloksi toki näitä
kin kohteita on runsaasti Birminghami a 
ja en lähiympäristössä. Seminaaritrujon
taan kuului retkiä joihinkin lähi eutujen 
upei iin kaupunki- ja linnanpuistoihin. 
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Kuva. 1. Birminghamin kas itieteelli en puuLar
han komea kiinanpunapuu. - aJokuvat Juha 
Rai io. 

Fig. 1. A fine specimen of Dawn Redwood 
(Metasequoia glyptostroboides) in lhe Birming
ham BoLaillcal Garden . - Photograph Juha 
Raisio. 

Retket vaikutti at paikoin kiinno tavam
. malta kuin arsinainen eminaari. Ohjel
man tiukkuuden vuoksi pieni uomalai -
joukko joutui tyytymään botaniikan näläs

ään Birminghamin kas itieteelli en puu
tarhan antiin. 

Vuonna 1832 peru tettu puutarha on 
vielä paljolti alkuperäi es ä asu aan. Sen 
piirsi tunnettu ku tantaja ja pui to uunnit
telija John Claudiu Loudon (1783- 1843). 
Hän kitjoitti aikanaan myö u eita puutar
hakiijoja, kuten teok en Arboretum et 
Fructicum Britannicum joka myöhemmin 
(Loudon 1842) ilm tyi 1200- ivui ena ly
hennettynä laitoksena nimellä Trees and 
hrub of Britain (John on 1973). Pui ton 
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perustami esta vastasi puolestaan tarkoi
tusta varten perustettu seura Birmingham 
Botanical and Horticultural Society 
(Anon. 1997). 

Englanti on arboreturnien luvattu maa; 
hienoja puukokoelmia on kymmenittäin 
(ks. esimerkiksi Mitchell 1972, 1986). 
Merkittävä sysäys puutarhakulttuurin ke
hitykselle Englannissa olivat 1600-luvulta 
lähtien eri puolille maailmaa suuntautu
neilta tutkimusmatkoilta tuodut kiehtovat 
kasviuutuudet Toisaalta myös kaupan ku
koistuksen ja teollistumisen myötä saavu-

Kuva 2. Montereynsypre si n (vas.) latvus on 
nuorella puulla vielä uppea. Sen vieressä kasvaa 
law onin ypre i ' Lanei,' jonka versot ovat 
hyvin kellertävät. Edes ä on pieni pilarimainen 
marjakuu i . 

Fig. 2. On the left a young Monterey Cypre 
(Cupressus macrocarpa) with a fairly narrow 
crown, on the right a 'Lanei' cultivar of Law on 
Cypress (Chamaecyparis lawsonii) with 
imensively yellowish foliage. 
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tettu uudenlainen varallisuus mahdollisti 
osaltaan arboretumien ja kasvitieteellisten 
puutarhojen perustamisen (ks. esimerkiksi 
Johnson 1973, Spongberg 1990). 

Puulajipuistojen istuttaminen on sekin 
pikemminkin nähtävä eräänä varallisuu
den esilletuomisen muotona, kuin esimer
kiksi reaktiona teollistumisen aiheuttamiin 
ympäristöongelmiin. Pienimuotoista on
gelma-alueiden metsitystä tehtiin Englan
nissa tosin jo 1700-luvun lopulla, mutta 
varsinaisesti työ alkoi vasta sata vuotta 
myöhemmin. Esimerkiksi vuosien 1903-

Kuva 3. Kuvas a etualalla pieni kirjovaahtera ja 
tau talJa keilalehtinen valeakasia ' Fri ia,' jota 
näkee muuallakin Englannis a puistoihin 
i tutettuna varsin usein. 

Fig. 3. ln the front a mall ' Drummondii ' cultivar 
of orway Maple (Acer plaranoides). Behind it 
grow Robinia pseudoacacia ' Fri ia; a yellowish 
variety of Robinia, which i quite widely u ed in 
English parks. 
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1924 välillä perustettiin 300 hehtaaria uut
ta lehtimetsää Black Countryn jättömaille. 
Nämä muodostavat merkittävän osan alu
een nykyisistä metsistä (Anon. 1995). 

Dendrofloran historiaa 

Birminghamin kasvitieteellisen puutarhan 
oppaa een on kerätty tietoja siellä kasvavi
en parin sadan puuvartistaksonin maahan
tuonnin ajankohdista (Skelding 1996). 
Britannian ilmasto on paikoin hyvin suo
tuisa eksoottisten puuvartisten kasvattami
selle ja sinne onkin vuosisatojen kuluessa 
tuotu eksootteja kenties enemmän kuin 
mihinkään muualle. Luontainen puulajista 
oli suhteellisen vähälajinen, kun sitä verra
taan nykyisin viljeltyyn puuvartislajistoon. 
Britanniassa alkuperäisiä puulajeja on yh
teensä vain noin 35 (Mitchell 1986). Suu
rimmissa yksittäisissä kokoelmissa puu
vartistaksonien luku voi olla jopa 1 700 
(Mitchell 1986). 

Birminghamin kasvitieteellisen puu
tarhan havupuista euroopanlehtikuusi (La
rix decidua) ja Floridan Everglades-suo
alueelta peräisin oleva suosypressi (Taxo
dium distichum) tuotiin maahan jo 1600-
luvulla. Seuraavan vuosisadan kasvitulok
kaita olivat sembramänty (Pinus cembra) 
Ke ki-Euroopasta, kanadanbernlokki (Tsu
ga canadensis) Pohjois-Amerikasta ja nei
donhiuspuu (Ginkgo biloba) Kiinasta 
(Skelding 1996). 

Puutarhassa kasvavista lehtipuulajeista 
tuotiin mustamulperi (Morus nigra) Aasi
asta ja ainavihanta rautatammi (Quercus 
ilex) Etelä-Euroopasta Englantiin jo 1500-
luvulla. Vuorivaahtera (Acer pseudoplata
nus) ei liene myoskään täysin alkuperäinen 
Brittein saarilla, vaikka se on nykyisin 
yleinen. Sitäkin on tuotu Manner-Euroo
pasta ehkä noin vuodesta 1550 lähtien 
(Skelding 1996). 

Lehtipuulajeista valeakasia, tulppaani
puu (Liriodendron tulipifera) ja punavaah
tera (Acer rubrum) olivat 1600-luvun tu
lokkaita Pohjois-Amerikasta. Myös sieltä 
tuotuja 1700-luvun uutuuksia olivat puo-
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lestaan poppelimagnolia (Magnolia acu
minata), punatammi (Quercus rubra) ja 
sokerivaahtera (Acer saccharinum) 
(Spongberg 1990). Samalla uo isadalla 
tuotiin mannermaalta Englantiin mm. 
mannasaarnea (Fraxinus omus) sekä 
montpellierinvaahteraa (Acer monspessu
lanum) ja italianvaabteraa (A. opalus). 

Wilsonin ura alkoi Birminghamista 

1800-luvulla uusien puulajien ja lajikkei
den etsinnästä tuli systemaatti empaa ja 
samalla selvemmin kaupallista. Uutuudet 
merkitsivät löytäjilleen myös mainetta ja 
tilaisuutta päätyä nimenä kasvitieteen his
toriaan. Heistä käytetty nimity ' plant hun
ters' kuvaakin ehkä parhaiten aikakauden 
henkeä. 

David Douglas, eräs tämän alan suuris
ta nimistä, toimitti Eurooppaan sittemmin 
hyvin suosituksi tulleen douglaskuusen 
(Pseudotsuga menziezii) siemeniä Kallio
vuorten alueelta vuonna 1827 (Johnson 
1973). Myöhemmin e imerkik i Kiinasta 
ja Japanista et ittiin uusia aabtera- ja kir
sikkalajeja lähes jäJjestelmälli e ti. 

Aivan viime vuo isadan lopulla (1893-
97) Birminghamin kas itieteelli es ä puu
tarha a oli harjoittelijana Erne t Henry 
Wilson (1876-1930). Myö hän oli eräs 
alan tutkimusmatkailun merkittävistä ni
mistä 1900-lu un alu a. Puutarhaan pe
rustettiin vuonna 1987 erityinen alue, jon
ka a ulla halutaan koro taa hänen an ioi
taan tiedemiehenä. Sinne on i tutettu mm. 
Kiinasta kotoi in ole a Sinm ilsonia hen
ryi. Laji on nimetty Wtl onin ja erään toi-
en tutkijan ugu tine Henryn (1857-

1930) mukaan. 
Wil on kerä i kas eja ekä niiden ie

mema mm. eitchin taimi toliikkeen ja 
Arnold Arboretumin lukuun lähinnä Län
si-Kiinan vuori toi illa alueilla Hupei sa 
ja Sichuani a. Sieltä on löytynyt ehkä 
enemmän kestä iä pen as- ja puulajeja 
länti iin puutarhoihin kuin mi tään muu ta 
yk ittäi e tä maailman kolk ta (Spong-
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berg 1990). Wilson päätyi lopulta Arnold 
Arboretumin johtajaksi (1927-1930). 

Hänen mukaansa on nimetty mm. Mag
nolia wilsonii ja Berberis wilsoniae. Davi
dia involucrata (dove tree) on puolestaan 
mmetty lajin varsinaisen löytäjän, lähetys
työntekijä Armand Davidin (1826-1900) 
mukaan. Se on eräs kiehtovirnrnista Wilso
nin markkinoille toirllittarllista lajei ta 
(Spongberg 1990). Tuulessa lepattaessaan 
punaisten pallomaisten kukintojen suuret 
valkeat suojuslehdet voivat jonkun rllieles
tä muistuttaa lentoon pyrähtävää kyyhkys
parvea, mistä lajin englanninkielinen nirlli 
' dove tree' lienee peräisin (Nitzelius 
1958). Puuta on kokeiltu myös Tanskassa 
ja Etelä-Ruot issa, mutta e on osoittautu
nut suhteellisen arak i (Nitzelius 1958). 

Maksullista huvia 

Birmingharllin kasvitieteellinen puutarha 
osoittautui vierailun arvoiseksi, mutta vai
keasti lähestyttäväksi . Ensimmäisellä ker
ralla saimme arvailla lajeja lähinnä aidan 
takaa, sillä sateen vuoksi puisto suljettiin jo 
pari tuntia etuajassa. Mm. himalajansetrin 
(Cedrus deodara) lajinmääritys onnistui 
vasta seuraavana päivänä kun pääsimme 
lukemaan puun kylkeen ruuvatun mmikyl
tin. Silloinkin jouduimme poistumaan ai
kai ernrnin liiak i porottavan auringon ta
kia. Kolmantenakin iltapäivänä virkailijat 
hätistelivät kävijöitä poistumaan aikai
semrllin , mutta nyt ilman sen kummempia 
ääverukkeita. Puutarha toimi osin vapaa

ehtoi voirrun mikä selitti kutistunutta au
kioloaikaa. 

Puutarhan sisäänpääsymaksun (4 pun
taa) vastineek i aa oleilla lähe kokonai-
en päivän upea a puistomiljöö ä. Useat 

kävijöi tä paistattelivat päivää nurmikoil
la. Kovas a kulutukse sa olevien nurrllien 
hienoa kuntoa saattoi vain ihailla. Puutar
han oittola alla järjestetään myö kon
sertteja komean kiinanpunapuun (Metase
quoia glyptostroboides, kuva 1) ja muiden 
eksoottisten puulajien, kuten etrien, mam
muttipetäjän (Sequoiadendron giganteum) 
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ja jättiläispunapuun (Sequoia sempervi
rens) katvee sa (Skelding 1996). 

Puutarhakulttuurin eri puolia 

Sisäänkäynti tapahtui ylätasanteella sijait
sevien palmu- ja troopiikbhuoneiden 
kautta. Niissä näimme e irnerhlsi kääpiö
banaamn (Musa cavendishii) ja sen villin 
sukulaislajin (M. ornata), jonka piemssä 
bedelrnissä on runsaasti siemeniä. Banaa
nitbao ovat ruobokasveja, vaikka ovatkin 
kasvultaan ' puumaisen" korkeita. 

Vuonna 1873 valrllistuneessa palmu
huoneessa oli mm. taatelipalmu (Phoenix 
dactylifera) ja puusaniaisia (Dicksonia an
tarctica), johon voi myös kehittyä lyhyt 
puumainen varsi. Sitä oli istutettuna myös 
ulos. Puutarhassa oli myös sitruksia (Cit
rus pp.) sitrushuoneessa. Tällainen 'oran
gerie' kuului aiemmin Englannissakin ylä
luokan harrastuksiin (Anon. 1997). 

Alueen suurinittelija J.C. Loudon luon
nosteli aikanaan puutarhan loivasti etelään 
viettävään rinteeseen, jossa istutetut ja 
avoimet alueet vuorottelevat maisemalli
sesti hyvin viehättävästi. Yläta anteelta on 
hieno näkymä amfiteatterin muotoiselle 
nurrllialueelle, joka avautuu alempana ole
vien soittolavan ja suihkulähteen suuntaan. 
Lähi töllä oli joukko puiston näyttävimpiä 
puita ja pensaita. 

Puutarbas a aattoi tutu tua mm. japa
nilaiseen puutarhaan tai hi toriallisiin 
puistotyyleihin. aihtu assa bonsai-näyt
telyssä oli e illä paikallisten harrastajien 
kasvattamia pienoi puita. Alueen toisella 
laidalla ole aan tairllitarhaan ei yleisöllä 
ollut pääsyä. äytetarhan lajeja myytiin 
kuitenkin puutarhan myymäläs ä. Puutar
ha pyrkikin oikeastaan tarjoamaan pikem
rllinkin elämyksiä eri pui tokulttuurin o a
alueilta kuin olemaan puhtaasti 'tiukkail
meinen kas itieteellinen puutarha. 

Pui ton puu arti ten ja muiden kasvien 
ryhmittely on tehty pikemminkin mai e
malli in peru tein kuin ka vitieteellisesti . 
Atsaleat ja alppiruu ut oli ijoitettu yhteen 
puutarhan lohkoon muiden happamas aja 
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Kuva 4. Pui ton komeimpia puita ovat kookas veripyökki ja vuorivaahteran lajike ' ariegatum.' 

Fig. 4. These specimens of Copper Beech (Fagus sylvatica ' Purpurea') and ' ariegatum culti ar of 
Sycamore (Acer pseudoplatanus) belong to the most stately trees of the park. 

kosteassa maassa viihtyvien kasvien kans
sa. Enti aikojen niitty- ja maatiruskasvis
toa oli esitteillä ruemmjn ponilrutumena 
olleella alueella. Kasvimaantieteellistä nä
kemystä edustivat Pohjois-Amerikan kas
vien osasto ja Wilsonin Kiinan tutkimus
matkojen kasveja esittelevä alue. 

Eksoottisia havupuita 

Ke keinen suihkulähde oli puutarhaa kier
televien polkujen ja kävelyreittien solmu
kohta. Sitä ympäröivät himalajansetrit 
erottuivat vielä kauaksi puiston rudan taak
se. Saman lohkon osin jo kookkaat havu
puut, kuten jättiläispunapuu ja mammutti
petäjä muodostivat puiston keskeisimmän 
puu ton. Pisin Britanilla sa mitattu mam
muttipetäjä on saavuttanut jo 51 metrin pi-

tuuden (Mitchell 1984). Birminghami a
kin puu on kas anutjo 25 metrin mittru ek
si . Ensimmäi et marnmuttipetäjät tuotiin 
maahan vuonna 1853. Lähistöllä kas oi 
myös lähe yhtä pitkä mutta olakkakas
vuinen neidonhiu puu (Ginkgo biloba). 

Puiston montereyn ypres: i ( Cupressus 
macrocarpa) oli ielä kapea- ja tiheälat
vuk inen. Vanhemmiten e oi ka vaa uu
rek i, leveälatvru ek i puuk i (Mitchell 
1986). Sen ieres ä kas aneen law onin
sypre in (Chamaecypari lawsonii) ' La
nei' -lajikkeen er ojen äri oli hienon kul
lankeltainen (ku a 2). telä pienikokoinen 
varjo tinkuu i Sciadopirys verticillata) 
oli puiston erikoi impia havu puita. en pit
kähköt parittalli hteen kas aneet neula et 
muodosta at pienen ateen arjomai en 
ruu ukkeen er on päähän (Phillip 197 
Mitchell 1972). 
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Lehtipuista monia värimuunnoksia 

Lehtipuusto oli monipuolinen, joukossa 
useita näyttäviä värimuotoja. Puiston pa
rista sadasta puuvartistaksonista vaahte
roita oli lähes nelisenkymmentä. Niistä 
vain niverävaahtera (Acer campestre) on 
luontainen Englannissa. Värimuodoista 
puistossa oli mm. lehdiltään kauttaaltaan 
vaaleatäplikäs A. pseudoplatanus 'Varie
gatum' (kuva 4) ja kirjovaahtera (A. plata
noides 'Drummondii', kuva 3), jonka leh
den reunat ovat puolestaan valkoiset. Poik
keavien muotojen elinvoirnaisuus on usein 
heikompi kuin normaalien. Niinpä myös 
kirjovaahteraa joudutaan tarkkailemaan ja 
poistamaan latvuksesta vihreälehtiset ver
sot. 

Hokkaidonvaahtera (A. japonicum) ja 
japaninvaahtera (A. palmatum) ovat Japa
nista peräisin olevia pikkupuita tai pensai
ta. Niiden koristeellisia lajikkeita oli puu
tarhassa useita. Hokkaidonvaahteran lehti 
on yleensä 7-11-halkoinen ja japaninvaah
teroiden lehti on 5-7-jak:oinen. Joidenkin 
japaninvaahteralajikkeiden lehtien jakoi
suus on niin syvä, että kauempaa tarkastel
tuna lehti näyttäisi koostuvan erillisistä 
lehdyköistä. 

Kokoelman hilsekaarnavaahtera (A. 
griseum) kuuluu aidosti kolmilehdykkäis
ten ryhmään, samaan kuinjoskus meilläkin 
viljellyt oikoovaahtera (A. nikoense) tai 
huntuvaahtera (A . triflorum). Sen ruskea 
kaneiinvärinen kuori irtoaa ohuina hilseh
tivinä liuskoina. Puistossa kasvaneen Acer 
davidii ssp. grasserin lehdet ovat puoles
taan ehytlaitaisiaja sen vihreä kuori on vie
hättävä ti juomuinen (Anon. 1989). 

Kookas ja näyttävä veripyökki (Fagus 
sylvatica ' Purpurea', kuva 4) oli puiston
penkkien ympäröimänä ruusutarhan tuntu
massa. Sen lehtien oikea ti purppuraan vi
vabtava väri vaikutti rruellyttävärnmältä 
kuin useiden muiden veripyökkien ras
kaampi tummanpunainen. Veripyökkejä 
on Ii ätty jo ku myö iemeni tä, mikä 
elittää u eiden erilai ten punalehtisten 
eripyökkien olemas aolon. ' Purpurea' 
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tuotiin Britanniaan Saksasta ensi kerran jo 
1700-luvulla. 

Ruusutru·han lähellä kasvoi hienostu
nut, alkuaan Hollannista peräisin oleva 
keltalehtinen valeakasialajike 'Frisia' (ku
va 3), joka näytti muuallakin Englannissa 
olevan suhteellisen yleinen puistopuu. 
Puutarhassa oli myös sitä hieman muistut
tava, lehdiltään lähes kullankeltainen kol
miokalajike Gleditsia triacanthos 'Sun
burst', joka oli vielä aivan pieni puu. Pal
muhuoneiden edessä oli myös pallolatvai
nen valeakasialajike 'Umbraculifera', joka 
on peräisin Ranskasta. 

Puutarhassa oli useita korkeita leikattu
ja orjanlaakeriaitoja (llex aquifolium). Or
janlaakeri on Britanniassa luontainen ja 
siitä voi kasvaa myös pieni puu. Tämän or
janlaakerin lehdet olivat ikivihreitä, kiiltä
viä ja voimakkaan tumman vihreitä. Mata
lat leikatut puksipuuaidat (Buxus semper
virens) kiersivät puiston ylätasannetta. 
Puksipuukin on Englannissa luontainen. 
Molemmista lajeista tunnetaan useita kym
meniä eri lajikkeita. 

Erilaisia koristeomenia (Malus) oli 
puutarhassa kymmenkunta. Prunuksia oli 
enemmän, mm. useita japaninkirsikan (P 
serrulata) lajikkeita. Hienoimmillaan ne 
ovat keväisen kukinnan aikaan. Tiibetin
kirsikan (P serrula) kuparin ävyinen kuori 
oli erityisen kiiltä ä ja huomiota herättävä 
(kuva 5). Ruusutarhan vieressä kasvoi 
hauskannäköinen riippaoksainen pajun
lehtipäärynä Pyrus salicifolia ' Pendula', 
jonka lehdet mui tuttivat nimensä mukai
sesti hyvin elävästi pajunlehtiä. Laji kas
vaa Juontai ena mm. Kaukasusvuoristossa 
ja Siperias a (Press 1992). Mahtaisiko siitä 
löytyä meille opivia kantoja? 

Lajistokin muuttuu ähitellen 

Englantilainen mai ema on ollut jatkuvan 
muutok en kouri a jo uosi atoja. Perin
teinen ympäri tö aattoi paikoin kärsiä ra
kentarni en ja teolli turru en eurauksista 
jo 1700- ja 1800-luvuilla. Myös viljely
mai ema on ollut uhattuna viime vuo i-
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Kuva 5. Tiibetinkirsikan kaunis kaneiinruskea 
kuori kiiltää näyttävästi auringonvalossa. 

Fig. 5. Beautiful cinnamon brown bark of 
Tibetian Cherry ( Prunus serrula) is shining 
impress ively in the sun. 

kymmenien aikana tebostuneen maata
loustuotannon vuoksi. Puuvartislajistossa 
on myös tapahtunut uusien lajien tuonnin 
ja vilje lyn vuoksi merkittäviä muutok ia. 

Puuvartisten kotiutuminen Britanniaan 
antaakin aihetta syventyä lajiston hi tori
aan, sillä nykyinen viljelty dendroflora on 
iellä paikoin yleopaltti en runsasta. Mel

kein pui to kuin puisto, kuten Birmingha
min kasvitieteellinen puutarha, voi meikä
läi in silmin tarka teltuna palja tua mel
koi ek i aarreaitaksi. 

Osa alkuaan viljellyistä lajeista, kuten 
e imerkiksi vuorivaahtera, valeaka ia ja 
hevoskastanja ovat jo selvästi kotiutuneet. 
On lobdulli ta, että useimmat vieraat lajit 
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näyttävät sopivan englantilaiseen mai e
maan aiheuttamatta uuria ekologisia on
gelmia. Tosin ongelmiakin on ilmennyt. 

Viime vuo ikym.meninä Britannias a 
on alettu paikata aiempien ympäristömuu
tosten arpia. Työssä on paikoin onnistuttu 
muutaman pioneeripuulajin taitavalla käy
töllä kohottamaan enti ten teolli uusaluei
den viihtyi yyttä merkittävästi . Lopputu
loksesta päätellen opivien vaikka taval
listenkin lajien onnistunut käyttö maise
mointiin vaatii amankaltaista taitoa ja nä
kemystä kuin "hieno tuneempienkin" 
puistopuiden viljely. 
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VUODEN PUU 1999- .ÅRETS TRÄD 1999 

RUOTSINPIHLAJA 

OXEL 
(Sorbus jntermedia) 

Ruownplhb)a on kubkokOUlc:n. noin lc:rnunt:nrMtnnc:n pyörri· 
p k:o.~btvuksmcn puu. St: kasvu Ahvenanmulb ja lounw
surutoua ha.rvtnassempana kwn suomc.nplhlaJS, josa st: eron 
mm. pari!ulkou-tcn w -pkot tm lc:h~nsi pc.rustec:Ua, jotua 0 ok 
suomcnplhbpllc luont«:nonwJU cn.l.lWi ~-iliuskoja. Ruoum
pthbJa oo suosmu putno-. lc:UJ11lDC· ja plhapuu \--ihitsten k.s.n>u
pa.alli.uwnusrcn scki runsnn kukmnan 1• m1rJandon vuobL 
Kubna t!i kuumb.an ole yhti run sts job vuosi Ruoa.m
plbbJan nu.qoja on 1..1komnn kiytctty n.vinnoksi. Jo LmnC bt
)OIW nnden bpöua: "Mup.t Oftl nuuklwt1o syöda. mutu millä 
on se hankaluus., cni &lhamant pal~ dmu. KwnrruJ• nu.t)OJ1. 

TOMiun lopoa. polnu .....Uo p .... , kiydi oludw". 

Ouln ir en mcdels1on~ ungdir oo mttu högt trid mrd brul och 
rundad luona. OWn <uer pl Ahnd och ; ckn sydvutn sku
ginlen. D<n u Ullsynw. an oulrOnnen, &in rilkco ckn •IWfU 
"& bLL g<n<>m IU d< puddad< dl<. parililuga bbd<u ubur d< 
ror osdrönnen rypu.b fna b.uala Oibma.. Oxcla it m omryckt 
pu\-, alle- och ginloorid <hcnom d<n u "''l'dblöo o fr1ga om 
vistplauen och hu riiWv blomnong och bitskönl. O.<ln 
bbnmar dock tntc: tib riJWgc alb lr.. Batt~~ mtindrs fOrr som 
fOdL R<dan Unn< sbn-a om an.-ioclmng= "Bmn io-o •oulWg• 
11 its men b..af' ... den ~tm.. aJ dt förottab myc:h:t ,.'"ida. 
Af tod<ad< hi= ""' brod haku, boinnno,. bruuus, och dn<b 
brrngu". 
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Vuoden puu 1999 
Vuoden 1999 puusta, ruotsinpihJajasta 
(Sorbus intermedia) 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 esitel
ty 21 puuta: 1979 kynäjalava (Ulmus 
laevis), 1980 vi akoivu (Betula pendula 
var. carelica), 1981 mänty (Pinus syl
vestris), 1982 vaahtera (Acer platanoi
des), 1983 kuusi (Picea abies), 1984 
metsäomenapuu (Malus sylvestris), 
1985 kataja (Juniperus communis), 1986 
tammi (Quercus robur), 1987 rauduskoi
vu (Betula pendula), 1988 saami (Fraxi
nus excelsior), 1989 suomenpihlaja 
(Sorbus hybrida), 1990 raita (Salix 
caprea), 1991 tuomi (Prunus padus), 

1992 harmaaleppä (Alnus incana) 1993 
marjakuusi (Taxus baccata) 1994 koti
pihlaja (Sorbus aucuparia) 1995 haJa a 
(Salix pentandra), 1996 haapa (Populus 
tremula), 1997 vuorijalava (Ulmus glab
ra), 1998 pähkinäpensas (Corylus avella
na) ja 1999 ruotsinpiblaja. Kabde ta en
simmäisestä Vuoden puu ta, met äleh
muksesta (Tilia cordara, 1977) ja tervale
pästä (Alnus glutinosa. 1978), ei ole tehty 
juli tetta. Julistesarja on näyttä ä ja yhte
näinen ja opii hyvin mm. julki ten raken
nu ten, koulujen ja eri !aito ten einille. 

Julisteen hinta on 20 mk ( + toimitu -
kulut 20 mk). Viiden juli teen arja mak
saa 90 mk ( + toimitu ku1ut30 mk) ja kym
menen julisteen arja 180 mk ( + toimitu -
kulut 35 mk). Hintoihin i äityy arvon
lisävero 22 %. Mänty- ja aabterajulisteet 
on myyty loppuun seuran julkai uvaras
to ta, muita juli teita voi tilata Kir i Ko
po elta, Jyrängöntie 2 00550 Hei inki. 

Dendrologi - sähköinen keskustelufoorumi 
dendrologeille 

Matti Haapanen 

Puuvartisten ka vien harrastajien uudek i 
kesku telu- ja tiedonvaihtokanavaksi on 
avattu sähköpostilista nimeltä "DENDRO
LOGI". Li tan periaate on lyhykäi yyde -
sään e, että jokainen sille lähetetty vie ti 
monistuu kaikille, jotka ovat kirjoittautu
neet listalle jäseniksi. DENDROLOGin 
o oite on dendrologi@topica.com. 

Li telle liittyminen tapahtuu lähettä
mällä tyhjä sähköpostivie ti o oitteeseen: 

dendrologi-subscribe@topica.com. Li -
talle lähetettyjä iestejä oi elata Topica
pal elu a (www.topica.com). Li ätietoa 
Dendrologian Seuran koti ivulta o oittee -
a: 1 w1 .metlajilorglds/ 

Toi on mukaan DENDROLOGI ta 
kehkeytyy toimi a äline dendrologien 

äli een hte denpitoon ke ku teluun ja 
tiedottami een. 
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Leif Simberg - mittava elämäntyö 

Aimo ummi ja Max. Hagman 

Maali kuun 26. päivänä 1998 poistui ke kuu
destamme seuramme kunniajäsen, hortonomi , 
lehtori Leif Gustav Simberg. Hän oli yntynyt 
1910 ja kuului iten maamme vanhimpiin 
dendrologiaa harrastaneitten ja opettaneitten 
ammattitai ten joukkoon. 

Jo nuoruude aan Simberg oli kiinnostunut 
ka vitietee tä. Hänen kouluaikanaan vuo ina 
1921-26 keräämien ä ka vien luettelo, jonka 
hän lahjoitti seuramme arkistoon, kä ittää 258 
lajia. Kaikista on tarkat nimet, keräy paikat, 
päivämäärät ja korjaushuomautukset. 

Kiinno tus kasveihin vei Simbergin puutar
ha-alalle. Hän valmistui puutarhateknikoksi 
(hortonomik i) Lepaan puutarhaopiston 10. 
kurssilta vuonna 1933. Puutarhasuunnittelun ja 
kori tekasviopin opettajana Lepaal la toimi il
loin Veli Sorma, joka julkai i vuonna 1932 puu
tarhaopi ton luentosrujansa klljana "Avomaan 
kori tepuutja -pensaat sekä niiden Ii ääminen". 
Inno tava opettaja on saattanut yventää Leif 
Simbergin kiinno tusta koristeka veihin ja puu
tarha uunnitteluun. 

Kolmekymmentäluvun alu a maas amme 
oli lamakau ija kotimaa sa työtä oli vaikea saa
da. Val.mi tuttuaan Simberg päättikin pyrkiä töi
hin ulkomaille aadakseen lisää kokemu ta eri
tyi esti taimitarhaviljely tä. Hän matku ti ke
väällä 1934 Sak aan harjoittelemaan. Syksyllä 
1934 oli ede ä paluu Suomeen, ko ka palkano
man hrujoinelun takia hänen varan a eivät enää 
riittäneet pitemmäksi aikaa. Juuri illä hetkellä 
aapui Mu tilan kartano ta kirje, jo sa C. G. Ti

gerstedt tiedusteli, oli iko Simberg kiinno tu
nut työpaikasta Mu tilan arborerumin puutar
hurina. Myöntei e ä tapaukse a Tigerstedt il
moitti olevan a valmi rahoittamaan ielä puo
len uoden opi ketun Sak as a. äin Leif im
berg jatkoi ielä harjoitteluaan runneru a 
Timm & Co:n taimitarhas a Elm homi a. Täl
tä ajalta on äitynyt hänen päi äkiljan a. Leif 

imbergille oli ominai ta peru teellinen asiaan 
perehtyminen ja tarkka havainto kyky. Päiväkir
jas a on ku attu työvaiheet y ityi kohtai e ti 
ja kas ei ta on run aasti mm. ke tävyy ha ain-

toja. Lyypeki sä vieraille aan hän kävi uurel
la ankarihaudalla jo ta hän piirsi luonnoksia. 

Keväällä 1935 Simberg palasi sopimuksen 
mukaisesti takaisin Suomeen ja aloitti työt Mus
tilas a huhtikuun 18. päivänä. Hän toimi Musti
lan taimiston ja pui ton ylipuutarhurina viisi 
vuotta. Tämä aika oli Mustilas a voimakkaan 
kehityksen aikaa, myyntitaimitarhaa kehitettiin 
ja arboretumiin saapui run aasti uutta materiaa
lia. Täs ä työs ä Simbergin asiantuntemus ja 
työtarmo pääsivät hyvin oikeuksiin a. 

Mustilasta Simberg iirtyi Harvialan tai
mi tojen ylipuutarhuriksi. Hän oli aikanaan 
suorittanut osan puutarhahrujoittelustaan siellä. 
Harvialassa Simberg toimi viisi vuotta sotavuo
det mukaanlukien. 

Kun Lepaan puutarhaopi to a vakinaistet
tiin puutarhasuunnittelun opettajan irka vuon
na 1945, Leif Simberg alittiin tähän toimeen. 
Lepaan avomaan kori tekasvien kokoelmia täy
dennettiin ja kartanon vanha pui to kunnostet
tiin. äin alkoi 30 vuotta kestänyt an iokas työ. 
Simbergin oppilaina on ollut pääo a odanjäl
kei i tä puutarhasuunnitelijoi ta ja -rakentaji -
ta. 

Lepaalla olle aan Simberg täyden i vielä 
opintojaan AJoarpi a vuonna 1945 ja Kööpen
haminan taideakatemias a uonna 1957. 

AJan oppiklljoja ei illoin ollut aatavi a. 
Siksi Simberg kiljoitti jo openajatoimen a alku
vaiheessa 117- ivuisen luentomoni teen "Ko
ri tepuita ja -pensaita' . joka itten oppilaskun
nan toime ta ilmestyi idottuna uonna 1952. 
Se ilmestyi uudeUeenmuokattuna kiljana vuon
na 1955 (Simberg 1955: Kori tepuitaja -pen ai
ta, Suomen oloihin opi ia, emer öderström 
Oy, Porvoo). Kilja on edelleen alan uomenkie
li iä peru teo ia. imberg toimitti myö 1957 
ilme ryneen emer Hancken ja Runo Löwen
mon klljan 'Trädg den blommor" uomeksi 
(Puutarhakas eja äriku ina, Werner Söder-
tröm Oy, Porvoo) ja osalli tui " Kodin puutar

hatieto" -kiijan toimitu työhön. 
Opettajana Leif imbergin kas intuntemu 

pä .. i oikeuksiin a Hänen kori tekasviopin lu-
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Pekka Markku Ia (ede sä) ja Leif Simberg Arboretum MustiJassa P. Tigerstedtin merk.kipäiväjuhlas a 
kesäkuussa 1997. - Valokuva Seija Lehtinen. 

enton a ja ke äi et kasvintuntemu kur insa 
antoivat vankan pohjan myöhemmin uunnitte
lu- ja peru tamistehtävissä toimineille oppilai l
le. Monien retkien ja opintomatkojen vetäjänä 
hän jäi oppilaiden mieleen oman alansa ehdot
tomana asiantuntijana, mutta myös lämminsy
dämisenä ihmisenä. 

Opetu työnsä ohella Simberg teki mittavan 
elämäntyön myö puutarhasuunnittelijana. Hä
nen työpöydällään läh ti sekä omakotitalojen 
että uurtenkin projektien suunnitelmia. Hänen 
piiru tu kokoelmansa on lahjoi tettu Lepaalle. 

Leif Simberg oli innoka valokuvauksen 
harrastaja ja käytti laajaa· diakokoelmaan a ope
tuk e a ja lukui issa esitelmäti lai uuks i a. 
Toinen harrastu , joka oli hyvin läheinen Leif 
Simbergi lle, oli mu ii k.ki. Hän toimi koko Le
paan aikan a Lepaan sekakuoron ja mie kuoron 
johtajana. Vielä eläkepäivilläänkin hän johti 
Hämeenl inna a eläkeläisyhdi tyk en ekakuo
roa elämän ä loppuun saakka. 

Vireä ihminen ehtii o lla mukana mone a 
harra tuk e sa. Leif Simberg oli mm. Manner
heimin Ia ten uojeluliiton Tyrvännön o a ton 
puheenjohtajana 20 vuotta. Puutarha-alan mo-

nissa jä.Jje töi ä hän toimi aktii i e ti. Hän oli 
eri tehtävi ä mm. euraavi a yhdi tyksi ä: 
Hortonomien Yhdi ty , Hämeenlinnan puutar
ha eura, uomen puutarha-arkki tehdit 
(SMAFLA), Taimi to iljelijät, Puutarharaken
tajat Oman euramme, Dendrologian Seuran, 
toiminna a hän oli mukana alu ta alkaen. Hän 
oli seuramme kunniajäsen ja monet muutkin 
edellämainitui ta yhdi tyksi tä olivat kutsuneet 
hänet kunniajäsenekseen. 

Leif Simberg toimi Dendrologian Seuran 
jä enenä u ei a yhteyksi ä. Hän oli mukana. 
kun Viikin opetu - ja koetilan ja myöhemmi n 
Viikin arboretumin uunnittelutöitä tehtiin. Hän 
oli myö pohjoi mai en arboretum-toimilrun
nan jä en. 

Erääseen pieneen mui tikiJjan lappu een 
joka on äi tynyt arki toomme lahjoitetu a ma
teriaali a Leif imberg on kiljoittanut: 'Omi
nai uuksi ta o at tärkeitä: eurallinen , mieli 
kohteliai uu , tahdikkuu , urheilullinen itke
y , hy äntuuJi uu , alan peru teellinen tunte
mu ja hy ä rutiini' . Paremmin tu kin oli i 
edesmennyt kunniajäsenemme voinut itseään 
ku ata. 
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Dendrologista kirjallisuutta 1998 

Pentti Alanko ja Anu Väinölä 

Alanko, P. & Väinölä, A. 1999: Dendrologista kirjalli uuna 1998 (Dendrological lite
rature publ ished in Finland 1998). - Sorbifolia 30(2):71-84. ISS 0359-3568 

This li st summarizes the dendrolog ical literature published in Finland or by Finnish 
authors abroad during 1998. Articles covering some related subjects, such as woody 
plant nursery management and landscape architecture, are al o mentioned. Similar li sts 
have been published in thi periodical since 1977. 

Penui Alanko, Korsutie 34, 00370 Helsinki (pa/anko@helsinki.fi). 
Anu Väinölä, Kasvibiologian laitos, Kasvinjalosrusriereen osasto, PL 27, 000 14 Hel
singin yliopisto (anu. va inola@helsinki.fi). 

Ahokas, H. : Haavan (Populus rremula) kapealatvuk
sinen muoto luonnonvaraisena Elimäellä. (A wild 
erectoid a pen clone (Populu tremula) in Elimä
ki). Sorbifolia 29(3): 111 - 113. 

Alanko, P.: Koripuutarhurin käsikirja. 3.-4. p. 247 s. 
Tammi, Hei inki 

- Luonnonkasvit puutarhas a. 2. p. 208 . Tammi, 
Hei inki. 

- Puuvani ten kasvien siememuoramo. Teoksessa: 
Suokas, P. & Okkonen, P., Kokemuksia siemen
viljelystä. Biodynaaminen yhdi tys, Hei inki , s. 
2-7. 

- Suomalai et puur. Teok essa: Paloheimo, E. 
(toim.), Metsä ja puu 1: 190-211 . 

uoden 1998 maatiai kasvi on rymi. Maatiainen 
Jäsentiedote 1/1998:2. 

- Vuoden puu 1999: Ruotsinpihlaja (Sorbus imer
media ). Puutarhakalenteri " 1999" 58:90-91. 

- Vtheralueiden kasvit: Tuurenpihlaja (Sorbus 'Do
dong' ). Puutarha&kauppa 2(4): 17. 

- ''Pagodakanukka" (Camus alremifolia). Puutar
ha&kauppa 2(45):19. 

- Viheralueiden kasveja: Vuginianpihta, Abies fra
seri. Puutarha&kauppa 2(51-52):9. 

- Kirjalli uutta: Kui vanen, K. 1998, Arborerumir ja 
muita puu- ja pen a lajistoltaan arvokkaita koh
teita udenmaan liiton alueella. orbifolia 29(3): 
142. 

- Pähkinäpen aat (Corylus) po timerkei sä (Hazels 
on tamp ). orbifolia 29(4):178-1 0. 

- Kestä iä pensaira pihalle. Viherpiha 1/199 :10-
15. 

- Kevään viisi kiehtovaa uutu11tra. Viherpiha 21 
199 :92- 94. 

- Valmiina ruusujen kesään. Viherpiha 3/1998:4-
13. 

- Suomalainen luonnonmukainen puutarha. Viher
ympäri tö 1/1998: 17-2 1. 

- Kasvit antavat suojaa ja puhdisravar ilmaa tehok
kaasti. Viherympäri tö 6/1998:15-16. 

Alanko, P. & Autio, A.: Viheralueiden kasveja: Ame
rikanjalopähkinä (Juglans cinerea). Puutarha& 
kauppa 2( 15):20. 

- Viheralueiden kasveja: Hopeavaahtera (Acer 
saccharinum). Puutarha&kauppa 2(25-26):2 1. 

Alanko, P. & Kahila, P. : Palavarakkaus ja särkynytsy
dän sekä muut perinteiset koristekasvit. 5. p. 138 
s. Tammi, Hei inki. 

Alanko, P. & Tegel , S.: Taalainkoivuja ja "tanskan
kuu ia" - Tähtitominvuoren kas ierikoisuuksia. 
Sorbifolia 29(2):76-79. 

Alanko, P. & Väinölä, A.: Dendrologista kirja/lisuulla 
1997 (Dendrological literature publi hed in Fin
land 1997). orbifolia 29(3): 115-125. 

Andersson, L.: Kiipeilytukia rurlsuille. Piha ja puutar
ha 5/199 :52- 55. 

Anon.: Pollen and pore tati tie 1998. Siitepöly- ja 
itiötilastoa 199 . The Finni h Pollen Bulletin 23 
(Suppl.): 1-60. 

- Hentoniemen kananon kujanteelta kaadetaan 
kaksitoi ta koivua_ Hei ingin anomat 10.5.1998: 
Al9. 

- Vesala saa oman pllllpuiston. Hei ingin Sanomat 
1.7.199 :81. 

- Lohjalaiset halua at puulle oman teemapäivän. 
Helsingin Sanomat 2 .9.199 :83. 

- Männyllä, k'llusella ja koivulla ennätyksellinen 
sieme/ISato. Hei ingin anomat 4.1 0.1998:A8. 
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- Japanilaisryylinen puutarha vuoden ympäristöra
kenne. Helsingin Sanomat 26.10.1998:Bl. 

- Kuusivatas iski Turun linnan puistossa siperian
kuuseen. Hels ingin Sanomat 23 .1 2. 1998:A5. 

- Oman puutathan mustikat. Kotiliesi 11/1 998:8 1. 
- Uudet makoisat matjat (palsamiköynnös, pen-

sasmustikka). Kotipuutatha 58(5):81-82. 
- Länsirannikon puiden kuningas on myös suosittu 

joulupuu (douglaskuusi) . Puun aika 4/1998:5. 
- Mustilan arboretumin ystävät perustettu. Puutar

ha&kauppa 2(17): 17. 
- Vuoden maatiaiskasvi on tyrni. Puutatha&kauppa 

2(3):7. 
- Ruusumarjoista uusi matkkinatako. Puutatha& 

kauppa 2( 10):23. 
- Tuoksuvatlikka on vuoden pensas. Puutarha& 

kauppa 2(16): 13. 
- (tf): Arets träd- hasse!. Skogsbruket 5/98: 12- 13. 
- (gmt): Eleven gör sin egen trädslagspark. Skogs-

bruket 10/98:24-28. 
- (gmt): Undervärdera inte alen. Skogsbruket II / 

98:23. 
- (gmt): Julgranen vår, den är så fin i år ... Skogsbru

ket 12/98:16-18. 
- Pähkinäpensaasta vuoden puu. Suomen Luonto 

57(2): 12. 
- Tyrni ja kyyttö vuoden maatiaiset Suomen Luon

to 57(2): 16. 
- Idän eksotiikkaa Roihuvuoressa; Valkoinen tiikeri 

ja sininen lohikäärme itämaisessa puis10ssa. Uu
tislehtilOO 23.9.1998: 1, 12. 

- Helsingin yliopisto, kasvitieteellinen puutatha: 
Kaisaniemi- Kajsaniemi. 88 s. Oy Edita Ab, Hel
sinki. (Selostus: Ämmälahti E., Keidas keskellä 
kaupunkia. Yliopisto 46( 19):60-61.) 

Antere, 1.: Talveksi linnuille (pihlaja). Kotipuutatha 
58(10):52-53. 

Antola, J.: Ensimmäiset uudet valiosiemenviljelykset 
istutettu. (Summary: First new seed orchatds pro
ducing eli te seed established). Metsänjalostussää
tiö 1997: 2-9, 26-27. 

- Establishment of seed orchards. Plant Breeding 
and Forest Tree Breeding Today. s. 9. Helsingin 
yliopisto, kasvibiologian laitos. 

Antonius-K.Iemola, A. K., Selonen, K. & Tigerstedt, 
P.: Breeding winterhatdy blackberry hybrids in 
Finland. Plant Breeding and Fore t Tree Breeding 
Today. s. 15. Helsingin .yliopisto, kasvibiologian 
!aito . 

Anttila, L.: Puu ja veistos-puu esteetrisenä kokemuk
sena. Sorbifolia 29( 1 ):39-43. 

Anttiroiko, 1.: Pohjoisen kukintaa (Oulujoen Taimis
to); Seijan tuoksuvat ruusurakkaudet Kotipuutat
ha 58(6):78-81. 

Amold, M.: Erityisiä yitä istuttaa pihalle i lehtiprw. 
Viherpiha 1/98:56-61. 

Aronen, T., ikkanen, T. & Häggman, H.: Pollen 
transformation for controlled pollinations in or
dic forest trees. Plant Breeding and Forest Tree 
Breeding Today. s. 35. Helsingin yliopisto, kas
vibiologian laitos. 
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Asikainen, S.: Lempipuu jo toisessa polvessa (pihla
ja). Avotakka 9/1998:74. 

Bagyanatayana, G.: The species of Melatnpsora on 
Populus (Salicaceae). Metsäntutkimuslaitoksen 
tiedonantoja 712:37-51. 

Berglund, K. (toim.): Unelmien koripuutarha. Ruot . 
alkuteoksesta Bonniers stora bok om din trädgård 
suom. H. Vainio. 494 s. Otava, Hei inki. 

Beuker, E.: Haapa , uusi tuottoisa viljelypuu. Metsän
jalostussäätiö Tiedote 1/1998: 1-2. 

Beuker, E. , Valtonen, E. & Repo, T.: Seasonal variati
on in thefrost hardiness of Scors pine and orway 
spruce in old provenance experiment in Finland. 
Forest Ecology and Management 107:87-98. 

Blomqvist, B.: Etelä-Englanti on puutathamatkailijan 
ihannekohde. Kotipuutatha 58(1):22-23. 

- Villa Gamberaia, puutatha Italiassa. Kotipuutatha 
58( 1 0):42-43. 

Bukhari, Y. : Cytological and moleculat evolution of 
Acacia and Prosopis (Mimosaceae). Hei ingin 
yliopisto, Kasvibiologian !aito . 34 s. (Selostus: 
Yliopisto 47( 1 )) 

Bukhari, Y. , Koivu, K. & Kanerva, A.: Seed torage 
protein size variations and their significance in the 
evolution and the systematic of Acacia and Pro
sopis (Mimosaceae). Silvae Genetica 47(5-6): 
24 1-249. 

Buttensch~n. R. & Buttensch~n. J.: Population dy
natnics of Malus sylvestris stands in grazed and 
ungrazed, semi-natural grasslands and fragment
ed woodland in Moi Bjerge, Denmatk. Annales 
Botanici Fennici 35 :233-246. 

Bäcklund, S.: Kråkbäret - från glömskan tili delika
tess. Finlands atur 57(6):23-24. 

Bäck tröm, P.-J .: Moderni puunhoito ja kan aioväli
nen kehitys. Vtherympäristö 1/1998:26-27. 

- Puiden leikkauksesta. iherympäri tö 4/1998:68-
69. 

- Puistopuiden kuntomääritys -kurssi. Vtherympä
ristö 6/1998:41. 

Dris, R.: Suomessa viihtyi i 70 omenalajikena: vain 
harvoja viljellään yleisesti . Itä-Hei ingin Uutiset 
13.09.1998: 7 

Elamo, P., Saloniemi, 1. , Helander. M. & euvonen, 
S.: Genetic and environmental ariation in u -
ceptibilty of mature nwrmrain birr:h trees to Jeaf 
rust. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 712: 
137. 

Enkvi t-Lundberg, .: Ajatuksia nmsujen talvisuo-
jauksesta (Satnmandrag: Tankat om rosomas vin
tertäckning). Ruu ulehti- Rosenbladet 3/199 : 
10-11. 

Enroth. R.-R.: Kaikki taimi ta!- Taimirarhojen tieto
palvelu käyuni tyi Suonenjoella Metsäntutkimus 
1/199 : 13. • 

Eriksson, G. : Evolutiooary forces influencing aria
tion among population of Pinus sylvestris. Silva 
Fennica 32(2): 173-184. 

Eronen, R.: RullSun nimi . Hiidenkivi 5(3):4 . 
Eronen-Tohme, K.: Geenisiino metsäk:asvatukseen. 

Metsälehti 65(7): 14. 
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Ferris, C. , King, R. , Väinölä, R. & Hewitt, G.: Chloro
plast D A recognizes Lhree refugial sources of 
European oaks and suggests independent eastem 
and westem immigrations to Finland. Heredity 
80:584-593 . 

Fraysse, J.Y. & Cremiere, L.: ursery factors influ
encing comainerized Pinus pinaster seedlings ' 
initial growth. Silva Fennica 32(3):261-270. 

Fri, B.: Kärhökerho. Kotipuutarha 58(3):86. 
- Uno Kivistik in memoriam. Kärhökerho- Klema

tisklubben 2/1998:3. 
- Klematis i trädgården. Trädgårdsnytt 52(4):20-

21. 
- Clematis- Klematis. Trädgårdsnytt 52(8) :4-5 . 
- Pimpinellrosor. Trädgårdsnytt 52(9):20-21. 
- Uno Kivistik 1.4.1932-12.6.1998. Trädgårdsnytt 

52(11 ):3. 
- Jungfrurosor - Rosa alba. Trädgårsnytt 52(11 ): 

4-5. 
- Ruuswja kärhöt. Viherympäristö 3/1998:76-77. 
Gratani, L. & Foti , 1. : Estimatingforest structure and 

shade tolerance of the specie in a mixed decidu
ous broad-leaved fo rest in Abruzzo, Italy. Annales 
Botanici Fennici 35:75-83 . 

Greenwood, P.: Puutarhurin niksit ja neuvot. Engl. 
alkuteoksesta Gardening hints & tips, suom. T. 
Koivunen ja J. Autio. 192 s. Tammi, Helsinki . 

Haapanen, M. : Dendrologian Seura intemetiin. Sorbi
folia 29(4): 184. 

Haapanen, M. , Mikola, J. , Ruotsalainen, S. & Venäläi
nen, M.: Combining genetic gain and diversity by 
means of open nucleus breeding system. Plant 
Breeding and Forest Tree Breeding Today. s. 24. 
Helsingin yliopisto, kasvibiologian laitos. 

Haaranen, T.: Luonnon nwnimuoroisuus- sanoista te
koihin. Puutarha&kauppa 2(17):26. 

Hreggsrröm, C.-A.: Hamlingsängar i Europas berg
trakter. ordenskiöld Samfundets tidskrift 58:15-
40. 

Haggren, B.: Elegantti ja monimuotoinen horteiZSia. 
Piha ja puutarha 5/1998:40-45. 

- Mahonia, Pohjolan mimosa. Piha ja puutarha 9/ 
1998:28-30. 

Hagman, M.: Kirjallisuutta: Beiträge zur Gehölzkun
de, Vakavaa ja monipuolista dendrologi ta tietoa. 
Sorbifolia 29(3): 11 3-1 14. 

Hagqvist. R.: Jalostettu koivu kasvultaanja laadultaan 
elvästi metsikköalkuperää parempaa. (Summa

ry: ew resu lts on breeding gains with birch). 
Metsänjalo tu äätiö 1997: 10-1 7, 28-29. 

Hagq i t, R. & Hahl, J.: Rauduskoivun Siemenvi l
jelysten jalostushyöty Etelä- ja Keski-Suomessa. 
(Summary: Genetic gain provided by eed or
chard of Silverbirch in Southern and Central Fin
land.) Metsänjalo tu äätiön tietonamaja 13:1-
30. 

Hakkarainen, M.: Käytännön ohjeita lrybridilraavan 
kas attajille. Metsänjalo tus äätiö Ttedote 1/ 
1998:12. 

Hakulinen, 1.: Variation in willow (Salix myrsinifolia 
Salisb.) leaf phenolics in relation to Melampsora 
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rust. Joensuun yliop. luonnon tiet. julk. 49:1-35 + 
liitteet. 

- Variation in phenolic levels of willow leaves (Sa
lix myrsinifolia) in relation to occurence of Me
lampsora rust. Metsäntutkimuslaitoksen tiedon
antoja 712:121. 

Halkka, A.: Puiden lähellä. Suomen Luonto 57(1):4-
9. 

Hallaksela, A.-M. & iemistö, P.: Stern discoloration 
of planted silver birch. Scandinavian Joumal of 
Forest Re earch 13(2): 169- 176. 

Halttunen, S.: Tymin tutkimuskeskus perusteilla Kes
ki-Suomeen. Puutarha&kauppa 2( II ):8. 

Harlahti, .: Ei voimakasta leikkausta puille istutuk
sen yhteydessä. Puutarha&kauppa 2(7): 17. 

- Puun rakenneleikkaus on aloitettava ajoissa. Puu
tarha&kauppa 2(8):8. 

- Oiva opas Ruotsin puutarhoihin . Kiija-arvostelu : 
Parker och trädgårdar i Sverige. Puutarha&kaup
pa 2(12):17. 

- Pensaiden leikkaus vaatii lajin ominaisuuksien 
tumemi ta. Puutarha&kauppa 2( 13):2 1. 

- Kaupunkipuiden kuntoa seurataan enimmäkseen 
silmämääräisesti. Puutarha&kauppa 2(23):4-5 . 

- Puiden kumo selville lahomittauksella. Puutar
ha&kauppa 2(24):7. 

- Mitä viheralueilta odotetaan? Puutarha&kauppa 
2(32):8. 

Harmaja, H.: Rhododendron diversipilosum, comb. 
nov. (Ericaceae). Annales Botanici Fennici 35(4): 
263-264. 

Heino, E. & Hytönen, J.: Lehtorannan puulajipuisto. 
(Lehtoranta arboretum at Kannus). Sorbifolia 
29(3):99-1 04. 

Heinonen, 1.: Sukuunsa tulee suopetäjä. Suomen 
Luonto 57(1 ):46. 

Heinonen-Rivasto, R.-T.: Druidien puuhoroskooppi. 
2. p. 53 s. Atena, Jyväskylä. 

Heinsoo, K. & Koppel , A.: Minimum epidermal con
ductance of orway spruce (Picea abies) needles: 
influence of age and shoot position in the crown. 
Annales Botanici Fennici 35(4):257-262. 

Heiskanen, R.: Tuoksuvat pensaat. Kotipuutarha 
58(5):52-55. 

- Kasvit pelunemävät muurin pintaa. Kotipuutarha 
58(11-12):58-60. 

Helfer, M.: Taatelipalmrm kaksi pahaa k:irousta. Hel
singin Sanomat 28.3.1998: 03. 

Henriksson, R.: Kiinalainen puupioni kukkien kunin
gas. Piha ja puutarha 6/1998:24-25. 

Hentinen, H.: Havupuista pihan talviturkki ja kesä
mekko. 1herpiha 2/1998:46-50. 

- Perinnekasveilla helppohoitoinen piha. Viherpiha 
3/1998:74-78. 

- Ruska kultaa puut ja pensaat. iherpiha 5/1998: 
68-73. 

- Kaupunkipuita kohdellaan kaltoin. Viherympäris
tö 1/199 :44-46. 

Hil tunen, M.: Rlrodokerlron kesäretki Salon seudulle. 
Rhodod.endronlehti 4/ 1998:6-7. 

Hokka, H., Lahtonen, ., Teperi , E., Toivakka, R. & 
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Uosukainen, M.: Laukaan tutkimus- ja val iotaimi
asemalla tuotannossa oleva emokasviaineisto j a 
hinnasto 1998. Laukaan tutkimus- ja valiotaimi
aseman viljelijätiedote l/98: l-29. 

Hokka, H. , Lahtonen, V., Teperi, E. , Toivakka, R. & 
Uo ukainen, M.: Laukaan tutkimus- ja valiotaimi
aseman emokasvihinnasto 1999. Laukaan tutki
mus- ja valiotaimiaseman viljelijätiedote l /99: l-
26. 

Hokka, L. : Puutarhan kuningattaren uskolliset kaval
jeerit - ruusujen seuralaiskasvit (Sammandrag: 
De trogna kavaljerema tili trädgårdens drottning
rosomas följeslagare). Ruusulehti-Rosenbladet 
2/1998:15-17. 

Holm, H.: Suuret ystävämme (puut) . Kodin Kuvalehti 
31(8):24-25. 

Honkanen, A.: Kärhöjen aika. Piha ja puutarha 4/ 
1998:6~7. 

Huovinen, M.: Juurikääpä ja hirvet metsien uhkana. 
Metsätalous 3/1998:32-33 . 

Huttunen, L.: Arvokkaista miljöistä kansallisia kau
punkipuisroja. Ympäristö 12(5): 12- 13. 

Huuskonen, M.: Koivun geenei lle omat nimilaput 
Helsingin Sanomat 14.3.1998:0 3. 

Hyvärinen, A. : Ruususeuran Oulun kuulumisia vuo
de lta 1997 (Sammandrag: Rosennytt från Uleå
borg). Ruusulehti-Rosenbladet 1/998:39-42. 

Häggman, H.: Geenitekniikkatutkimus pohjana met
säpuiden molekyylijalostukselle. Metsätieteen ai
kakauskirja- Folia Forestalia 21 1998: 235-240. 

Häggman, H. & Aronen, T.: Transgene expre sion in 
regenerating coty ledons and embryogenic cul- . 
tures of Scots pine. Joumal of Experimental Bota
ny 324:1 147-1156. 

Häggman, H., Ryynänen, L. , Aronen, T. & Krajnako
va, J .: Cryopreservation of embryogenic cultures 
of Scots pine. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 
54( 1 ):45-53. 

Häggman, H., Ryynänen, L. , Aronen, T. , Valjakka, M. 
& Niemi, K. : Forest tree biotechnology at Punka
harju Research Station. Plant Breeding and Forest 
Tree Breeding Today. s. 42. Helsingin yliopisto, 
kasvibiologian laitos. 

Häkkinen, R., Linkosalo, T. & Hari, P.: Effects of dor
mancy and environmental factors on timing ofbud 
burst in Betula pendula. Tree Physiology 18( 1 0): 
707-712. 

Hämet-Ahti , L. : Miksi monilajista kaupunkinptws
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* * * 
Dendrologian Seura - Dendrologiska 
Sällskapet ry:n toimintakertomus 1998 

Vuosi 1998 oli Seuran 29. toirnintavuo i. Toiminta 
oli monipuolista: seura jäijesti retkiä, matkoja, tal
koita, ja kokouksia. Vuoden puu oli pähkinäpensas 
(Coryh1s avellana), jota tehtiin monella tavalla 
tunnetuksi vuoden kuluessa. Työtä jatkettiin Suo
men dendrologian historian sekä Suomen arbore
turnit kirjahankkeiden parissa. Seura sai omat koti
sivuosa intemetiin . Stipendirahasto kartuteniin 
pääoman koroilla, jotka olivat 3.128,80 mk. Ker
hojen toiminta on ollut vilkasta. 

Hallitus ja toimihenkilöt 

Hallituksen puheenjohtajana toimi MMM Aulikki 
Kauppila ja varapuheenjohtajana Ff Aune Kopo
nen. Muut hallituk en jäsenet o livat puutarhuri 
Antti Autio, Ff Kurt Fagerstedt, professori Max. 
Hagman, MMM Juha Raisio, metsätalousinsinööri 
Heikki Kiuru , mai ema-arkkitehti Juha Prittinen, 
MMM Leena Linden, metsätalousinsinööri Veik
ko Silander, MML Sauli Valkonen, MMM Satu 
Tegel ja profes ori Kim von Weissenberg. Varajä
seninä toimivat MMM Pentti Alanko, pankkitoi
mihenkilö Kirsi Koponen ja MMM Anu Väinölä. 
Seuran sihteerinä toimi Veikko Silander, hallituk
sen kokou ihteerinä Sauli Valkonen, varainhoita
jana Mllja Ryttäri , jäsenasioiden hoitajana Leena 
Helynranta, kirjastonhoitajana Pentti Alanko ja 
po tinajana Kir i Koponen. 

Hallituksen tukena toimivat eri tehtäviä hoita
vat työryhmät: 
1. Vuoden puu: Pentti Alanko, Heikki Kiuru. 
2. Tiedotus: Elina uori . 
3. Ulkomaanmatka : Aulikki Kauppila, Antti Au
tio . 
4. Kotimaanmatka: eikko Silander, Pentti Alan
ko, Rorni Rancken. 
5. Talkoot: Max. Hagman, Heikki Kiuru, Pentti 
Alanko, Aulikki Kauppila 
6. Kerhot: Anu Väinölä, Antti Autio. 
7. Puisto-opas: Satu Tegel, Pentti Alanko, Juha 
Pritti.nen, Sauli alkonen, Juha Ra.i io. 
8. Koulutus: Heikki Kiuru , Antti Autio. 
9. Sorbifolian toimitus: Soili Stenroo , päätoi
mittaja; Leena Helynranta, toimitu ihteeri ; Pentti 
Alanko, toimittaja. orbifolian toimituskunta: 
Aune Koponen, Tapio Lindholm, Jouni Mikola, 
Mikko Piirainen, Jaakko urmi, Peter Joy ( Eng
lish text ). 
10. Tiede ja tutkimus: Historia-hanke: Aune 
Koponen (pj), Pentti lanko, Antti Autio, Kurt Fa
gerstedt, Max.Hagman, Leena Hämet-Ahti , Satu 
Tegel , Juha Piittinen, Kim von ei enberg, Anu 
Väinölä, Juha Raisio. Arboretum-hanke: Aulikki 
Kauppila (pj), Vtrpi Mu tiala. Pentti Alanko Kurt 
Fagerstedt. 
11. Talous: Mllja Ryttäri, Aulikki Kauppila 
12. Kirjasto: Pentti Alanko 
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Hallitus kokoontui 8 kertaa, kokoontumis
paikkana oli Tiereiden talo, Helsingissä. 

Kokoukset, koulutus ja muu toiminta 

Kevätkokous pidettiin Helsingissä Säätytalolla 
11.3.1998. Puheenjohtajana toimi Mikko Ylänen 
ja sihteerinä Veikko Silander. Seuran tilinpäätös ja 
vuosikertomus vuodelta 1997 hyväksytti in. Tilin
tarkastajiksi euraavaksi toimikaudeksi valittiin 
Matti urminen ja Arto Sopanen. Kokouksen vi
rallisen osan jälkeen puutarhuri Antti Autio esitel
möi Mustilan arboretumin järjestämästä siemen
ten keruumatkasta Pohjois-Amerikan itäosiin. 

Syyskokous pidettiin Helsingissä Säätytalolla 
9.12.1998. Puheenjohtajana toimi Mikko Ylänen 
ja sihteeri nä Veikko Silander. Seuran puheenjohta
jaksi vali ttiin FT Aune Koponen vuoden 1999 
alussa alkavaksi toimikaudeksi. Varsinaisista jäse
nistä Max. Hagman ja Veikko Silander ja varajäse
nistä Anu Väinölä valitti in uudelleen toi eksi 3-
vuoti kaudeksi . Uusiksi hallituksen jäseniksi va
littiin hortonomi Marita Tiiri, MMM Kari urmi ja 
MMM Henrik Lindberg.Toimintasuunnitelma, ta
lousarvio ja jäsenmaksut vuodelle 1999 vahvistet
tiin. Kokouksen virallisen osan jälkeen esitelmöi 
Fr Pekka Saranpää aiheesta "Puun tunnistaminen 
puuaineesta" . 

Tiede ja tutkimus 

Historia-hanke: Suomen dendrologian historia 
-kirjaa valmistellaan tiede- ja tutkimu työryhmäs
sä. Kilja sisältää useita Suomen dendrologian vai
heita käsitteleviä kirjoituksia ja Pentti Alangon 
laatiman Suomen dendrologian bibliografian. Bib
Liografiaan ja arkistotutkimuk iin on käytetty Suo
men Kulttuurirahaston apurahaa. Osa käsikirjoi
tuksi ta on jätetty toimitu kunnalle, osa on vielä 
kirjoitu vaiheessa. Teok ella on tarkoitu juhlistaa 
Seuran 30-vuotista toimintaa. Sen painattamiseen 
on haettu Metsämiesten äätiön apurahaa. Mikäli 
apuraha saadaan, sillä katetaan noin puolet kirjan 
painatu kuluista. 

rboretum-hanke: Työryhmän jäsenet ovat ko
koontuneet u eita kertoja sekä tehneet eri kohtei 
siin maa toretkiä. Työ edi tyy uunnitelmien mu
kaan. 

Retkeily!, matkat ja taikoot 

Kotimaanmatka tehtiin 29.-30.8. 1998 Metsäntut
kimu laitok en Solbölen tutkimu alueelle. Ret
kellä keskityttiin Abies- ja Lari.x-lajien tunnistami
een Liittyviin ongelmiin. 0 anottajia oli 26 henki-

löä ja retki oli antoisa. Opettajina toimivat Pentti 
Alanko ja Tapio u ikivi. 

85 

Ulkomaanmatka tehtiin 4.10.-16.10.1998 ja 
kohteena oli Pohjois-Amerikan itäosat Osanotta
jia oli 33 henkilöä. Retki onnistui erittäin hyvin . 

Perinteiset Tammistan arboretumin taikoot pi
dettiin 16.5. Karjalohjalla. 

Kerhot 

Helsingin kerho järjesti pihlajien tunnistuskurs
sin 29.4. (Pentti Alanko) sekä kolme puistokäve
lyä: Alppila 12.6. (oppaana Päivi Apajalahti), 
Lauttasaari 19.8. (Mikko Lagerstöm) ja Tähtitor
ninvuori 15.9. (Satu Tegel). Yhteyshenkilö oli Jo
han Slätis. 

Karjalan kerhon yleisötilaisuus 28.4. 'Van
hat kasvit kunniaan' koko i peräti 200 kuulijaa 
(Satu Tegel ja Pentti Alanko ). Kerho järjesti sii
voustalkoot 7.5. Vaivion kurssikeskuksessa. iin 
ikään suuren suosion aavuttanee sa syyskokouk
sessa 30. 11 . Jukka Reinikainen kertoi joulukuusen 
kasvattamisesta. Tilaisuudes a valittiin myös kau
neimrnin koristeltu joulukuusi. Karjalan kerholla 
oli 86 jäsentä, yhteyshenkilöinä toimivat Kai Ah
mio (puheenjohtaja) ja Irene Martiskainen. 

Keski-Suomen kerho toimi yhdessä Jyväs
kylän puutarhaseuran kanssa. Kukan päivänä 13.5. 
oli luentoti laisuu Jyväskylän yliopistolla. Kerhon 
yhteyshenkilönä oli Marjatta Uosukainen. 

Keski- usimaan kerho istutti perinteiseen 
tapaan vuoden puun Järvenpäähän. Kesällä järjes
tettiin kaksiosainen luontovalokuvauskurssi. Yh
teyshenkilönä toimi Aila Tarvainen. 

Kärhö-Kerho piti toiminnansuunnitteluko
kouksen Överby ä 25.2. ja kevätkokouksen sa
mas a paikas a 2.4., jolloin Börje Fri kertoi Jack
mannii-hybridei täja Veijo Miettinen kansainväli
sen kärhöseuran Japanin matkasta. Vtron matkalla 
Kivi tikin puutarhaan 5.9. oli mukana 30 kärhöistä 
kiinnostunutta. Syy kokoukses a Tieteiden taloLla 
Börje Fri kertoi Atragene-kärhöistäja Göran John
on kärhöjen lisäykse tä. Kerhon lntemer-kotisivu 

linkki ivuineen on ollut toiminnassa keväästä 
1998, tiedotu lehteä ilme ryi 2 numeroa. Jäsen
määrä vuoden lopu sa oli noin 100 henkeä. Yhte
y henkilöinä oli at Timo Löfgrenja Börje Fri (pu
heenjohtaja). 

Lounais- uomen kerho Quercus retkeili 
23.5 . Rui aion tarnmimetsi ä Robert Rainion 
johdolla. Syy kuu a järjestetty jäsenkokous toi
minnan uudelleen aktivoimi eksi kokosi 23 
dendrologian harrastajaa. aantali sa retkeiltiin 
10.1 0. ja pienellä porukalla käytiin lokakuus a 
Upplannissa iemenkeruuretk.ellä. Pikkujoului sa 
25.1 1. uunniteltiin tule aa toimintaa ja katsottiin 
dioja. Quercuksen po tili talJa oli n. 80 henkeä. 
Toiminnasta vastaa at Amo Kasvi, Robert Rainio 
ja Olavi Suominen. 
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Länsirannikon kerho järjesti 22.8. taikoot 
Rauman seminaaripuistossa ja 5.9. Sarvilinnan ar
boretumi sa Kustavis a. Yhteyshenkilöinä toimi
vat Ve a Muurineo ja Jarmo Serola. 

Oulun kerho istutti 15.5. kolme pähkinäpen
saan tainta Hupisaarten kaupunginpuistoon. Hen
ry Väre kertoi vuoden puusta, mukana o li myös 
Myllytullin ala-asteen kansainvälisen luokan op
pilaita. Taikoot pidettiin 26.5. totuttuun tapaan Li
mingassa Arvolan arboretumissa. Kerho järjesti 
18.8. puistokävelyn Myllytullin ruu upuistoon. 
Yhteyshenkilöinä toimivat Pentti Martikainen ja 
Aino Hämäläinen. 

Pirkanmaan dendrologit osallistuivat 17-
19.4. Puutarha '98 messuille Tampereen Pirkka
hallissa. Tampereen puistokävely järjestettiin 8.6. 
Haiharan ja Kaukajärven kartonopuistoihin. Hyy
tiälän metsäasemalla retkeiltiin 10.8., Kultaran
nassa ja Turun kasvitietee llisessä puutarhassa 
3.10. Syyskokous pidettiin 7. 12. Yhteyshenkilönä 
toimi Päivi Selin ja puheenjohtajana Kalle Ouni. 

Rhododendron-kerho kokoontui 7.2. Hel
singin kaupunginpuutarhalla mm. Milden Arbore
tumin merkeissä (Anu Väinölä). Keväällä 2 1.4. 
Villissä oli teemana siemen- ja pistoka lisäys 
(0 mo Jussila ja Jari Ruusupuu). Kesäkuun 
13:ntena retkeiJtiin Halikossa Wiurilan kartanossa 
ja Paavo Martin pihalla sekä Teijon retkeilyalueel
la. Syyskokouksessa Ruissalos a 27 .9. katsottiin 
Amerikan kuvia (AV) ja tutustuttiin puutarhaan. 
Rhododendron-lehteä ilmestyi neljä numeroa, in
temet- ivut avattiin joulukuussa. Kerho välitti jä
enilleen myö siemeniä ja taimia. Jä en määrä oli 

vuoden lopussa noin 90. Yhteyshenkilönä ja tie
dottajana toimi 0 mo Jussi la, puheenjohtajana 
Anu Väinölä. 

Kerhoista Kaijalan kerholla, Kärhö-Kerholla 
ja Rhododendron-kerholla on intemet-kotisivut. 

Julkaisutoiminta 

Juliste "Vuoden puu 1998", julkaistiin vuoden 
alus a 1 000 kpl painoksena. Mruja Koi tinen on 
piirtänyt julisteen ja Pentti Alanko on laatinut en 
tekstin. 

Sorbifolia-lehti ilmestyi neljänä numerona, 
joiden yhteis ivumäärä oli 192. Lehteen kirjoitti 
30 henkilöä yhteensä 38 artikkelia. Lehden paino -
määrä oli 2 000 kpl/numero. Lehti postitettiin jäse
nille 1 486 osoitteeseen, joista ulkomai lle 16. Va
paa- ja julkaisuvaihtokappaleita lähetettiin koti
maassa 24 ja ulkomaiLle 22 osoittee een. Lehdellä 
oli 25 vuositiJaajaa, ja e on ollut irtomyynni ä 
Seuran oman myynnin lisäksi Akateemi es a kir
jakaupa sa ja Tiedekirjassa. 

Hei ingin Tähtitornivuoren pui to-opas jul
kaistiin Sorbifolia 2/98 ybteyde ä. 

SORBIFOLIA 30(2) 1999 

Suomen puu ja pen a kasviota myytiin kaik
kiaan 446 kappaletta ja "Vihreitä jättiläisiä" 49 
kappaletta vuoden aikana. 

Tiedotus 

Myyntikampanja, joka kohdi tettiin ammattioppi
laitoksiin, nosti seuran julkaisujen myyntiä huo
mattavasti. Vuoden puusta on tiedotetili lehdistöl
le. 

Kirjasto 

Seuran kirjasto jatkoi edelleen toimintaan a Hel
singin yliopiston kasvitieteen kirjaston yhteydes
sä. Seura lähetti julkai ujaan vaihtoon 22 tieteeLli
seen seuraan, yhdistyk een ja tutkimu laitokseen. 

J äsenistö 

Seuran jäsenmäärä oli 1 527 henkilöä 31.12. 1998. 
äistä vuo ijäseniä oli 1 164, opiskelijoita 160, 

perhejäseniä 41 , ainaisjäseniä 159 ja kunniajä e
niä 2. Jä eni tä asui ulkomailla 16 henkilöä. 

Talous 

Tulo Ia kelma (31.12. 1998) o oitti , että euralla 
oli jäsenmaksutuloja 73.450,00 mk ja korkotuloja 
3.128,80 mk. Tilikauden tulo oli + 1.409,91 mk. 
Stipendirahaston pääoma oli 61.783,50 mk, joka 
on ijoitettu valtion obligaatioihin. 

Vantaalla 8.3.1999 
Veikko Silander, ihteeri 

••••••••••••••••••• 
Myytävänä 
Erikoi kas ien taimia, mm.: 

lakkipuu, iipiköynnö . böyhenpen as, 
he o kastanja, euroopankääpiökirsikka. 

kat ura marja-aronia, marjasinikuusama, 
isoriippapaju. vi akoivu, punalehtikoivu. 
met älehmu . harvinai ia pensasruusuja 

ekä havupuiden taimia m. 
Luenelon aa pyydenäe ä. 

Heikki Linna, 07500 A kola, 

pub. (019) 663 0104 tai 042 222 5672 

• •••••••••••••••••• 
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Siemenkeruumatka itäiseen Pohjois
Amerikkaan 1996 

Antti Autio 

Autio, A. 1999: Siemenkeruumatka itäiseen Pohjois-Amerikkaan 1996. (Seed col
lecting trip to eastero orth America in 1996.)- Sorbifolia 30(2):87-1 02. ISS 0359-
3568 

The econd seed collecting trip organized by Arborerum Mu tila to theeastero United 
Statesand adjacent Canada took place in aurumn 1996. The aim of the trip were to 
produce seedlots from a less continental climate than wa done on the fir t trip in 1993, 
and to search for the northeromost extensions of broad-leaved tree and shrubs native 
to the collecting area. A total of 80 kg of cleaned seed wa the re ult of the trip. This 
amount consisted of 28 1 seedlots from about 100 mainly woody plant species. 

Antti Autio, Arboretum Musrila, 47200 Elimäki. 

Arboretum Mu tila teki toi sen var inaisen 
siemenkeruumatkansa itäi een Pohjois
Amerikkaan yksyllä 1996. En immäinen 
matka tapahtui yksyllä 1993 (Reinikainen 
1994). Matkan aikana kerättiin noin 80 ki
loa puhdistettuja iemeniä, kaikkiaan 281 
siemenerää. U eat näistä siemeneri tä ovat 
jo tuottaneet i tutuskelpoista, ke tävää 
koemateriaalia. Syntyneiden taimien var-
inainen arviointi on kuitenkin vielä ke -

ken, vaikka en imrnäi iä arvioita niiden 
mene tymi estä on jo tehtykin. 

Mu tilan en immäinen iemenkeruu
rnatka uuntautui Suurten Järvien Iän i
puolelle, jolloin iemeniä kerättiin pohjoi-
en lehtipuuvyöhykkeen kaikkein mante

rei irnm.i tao i ta. Tämänkertainen matka 
suuntautui Suurten Järvien itäpuolelle 
~auhkean ja ii leän ilma tovyöhykkeen ra
Jamaille Kanadaan ja Yhdy valtoihin. 
Tämä alue on mielenkUntoinen iksi, että 
Pohjoi e ta ijainni taan huolimatta iellä 
kasvaa erityi en run aasti lehtipuu-ja pen-
a lajeja Suomeen verrattuna. ilma tolli-

esti alue on melko lähellä Etelä-Suomea, 
ja u eat sillä e iinty ät kasvilajit saattavat 
viJjeltyinä mene tyä meillä. Alueelli ~· ti 
liikuimme ikäJäi en ' mixed hardwoo fo
re t" ekä "boreal fore t" -vyöhykkeiden 
välimaastos a. 

Entä miksi lähteä keräämään puiden 
iemeniä ulkomailta? Suomen pohjoinen 

sijainti ja äärevät ilmasto-olosuhteet pa
kottavat turvautumaan mahdollisimman 
pohjoi iin iemenalkuperun kasvimateri
aalin iirtoa ajatellen. Tällai ia, hyvin poh
JOI ta iemeneriä etenkin lehtipw ta ja 
-pen ai ta on kaupalli e ti tarjolla vain a
tunnai e ti ja niiden alkuperätiedoi akin 
on hyvin u ein puutteelli uuksia. äiden 
eikkojen uok i on arminta kerätä ie

men itse, milloin halutaan te tata kasvien 
iihtymi tä ierai a olo uhtei a. 

Tällä matkalla emme pyrkineet kerää
mään run asta lajimäärää aan en tStJat

e ti etsimme yhä uu ia alJ...'Uperiä miele -
tärnme ilm tolli e: ti ke:stävi tä lajei ta. 

äi tä u eat oli at amoja, joita kerättiin 
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samoin periaattein jo vuonna 1993. Sie
meneriä kertyi kaikkiaan 281, eli lähes täs
mälleen sama määrä kuin edellisellälån 
kerralla. Puhdistettujen siemenien paino 
oli lähes 80 kiloa, saman verran kuin en
simmäiselläkin matkalla. 

Matka yritettiin ajoittaa parhaaseen 
siementen kypsymisaikaan. Oikeastaan 
yhtä tällaista hetkeä ei ole olemassakaan, 
sillä eri lajien siemenet kypsyvät eri ai
kaan. Samoin tapahtuu lajien sisälläkin, 
pohjoisessa siemenet kypsyvät yleensä ai
kaisemmin kuin etelässä. Tutkittuamme 
kirjallisuutta, verrattuarnme aikaisempia 
kokemuksia sekä kyseltyärnme paikallisil
ta asiantuntijoilta eri tutkimuslaitoksissa 
saatoimme kuitenkin löytää sellaisen ajan
kohdan, joka tyydyttäisi meitä tärkeim
miksi kokemiemme lajien suhteen. Pää
timme aloittaa matkan 15.9.1996. Aikaa 
varasimme kolme viikkoa, ja se osoittau
tuikin juuri sopivan mittaiseksi ajaksi: sen 
jaksoi keskittyä pelkkään siementen ke
ruuseen, autolla ajamiseen ja siementen 
puhdistukseen. Kartalla suunnittelemam
me reitti vaikutti aivan kohtuulliselta, ei 
suinkaan liian pitkältä. Kaikkiaan kilomet
rejä kertyi kuitenkin 6 920, eli ajoimme 
keskimäärin 346 km päivässä niiden 20 
päivän aikana, jotka matkalla vietimme. 

New York! New York! 

ew York ei näyttänyt kauniilta laskeutu
essamme Newarkin kentälle, joka sijaitsee 
New Jerseyssä, eikä suinkaan New Yorkin 
osavaltiossa. Olimme lähteneet matkalle 
Helsingistä koleanaja pilvisenä syysaamu
na, mutta U.S.A. toivotti meidät tervetul
leik i +26°C lämpötilaan ja kesään, jossa 
aurinko paistoi täydeltä terältä. Päätimme 
vuokrata auton heti päästäksemme toteut
tamaan tehtäväämme mahdollisimman 
pian. Saimmekin vuokrattua melko kook
kaan vaunun, sillä autoon piti meidän li
säk emme mahtua ainakin viikon siemen
keruut, kiipei1yvarusteet ja henkilökohtai
set tavarat. 
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Sukelsimme pois ew Jerseystä Hol
land -tunnelia pitkin Hudson-joen ali Man
hattanin saarelle ew Yorkin o avaltioon 
ja samalla New York Cityyn. ähtävyyksi
en katseluun aikaa ei liiennyt; mutta eh
dimme sentään käydä yomas a aivan 
poikkeuksellisen herkulliset hampurilai
set. Tämän jälkeen vapaa-aikamme olikin 
ohi: töihinlähtö edellytti vielä kolmensa
dan kilometrin ajoa ew Yorkin osavaltion 
pohjoisosaan. 

Koko matkan ajan lentokentältä lähtien 
kasvillisuus muuttui ikään kuin varkain 
yksipuolisemmaksi, ja Schenectadyn kau
punkia lähestyttäe sä havupuita alkoi vähi
tellen näkyä jo metsikköinä. Lajit olivat 
hämmentävän tuttuja: kanadantuijaa (Thu
ja occidentalis) kanadanhernlokkia (Tsu
ga canadensis) ekä strobu mäntyä (Pinus 
strobus) ja kuivemmilla paikoilla kauniin 
pitkäneulasista amerikanpunamäntyä (P 
resinosa) sekä vähemmän iehättävän nä
köistä banksinmäntyä (P. banksiana). Ete
läisessä ew Yorkissa lähellä ew York 
Cityä, joka ijait ee suurin piirtein Madri
din leveysasteilla ka illisuus sitävastoin 
oli todella rehevää. Kas illi uu vyöhyk
keet näyttivätkin vaihtuvan erittäin nope
a ti ja lauhkean yöhykkeen pohjoisosiin 
siirryttiin yhtäkkiä kuin varkain. Hämärän 
laskeuduttua ajomatka oli takana ja aa
vuimme Schenectadyn kaupunkiin· kol
men viikon työjaksamme saattoi vihdoin 
alkaa. 

Adirondackin vihreät vuoret 

Aamunkoittees a lähdimme älittömä ti 
liikkeelle kohti en immäi tä keruupaik
kaa, Adirondack-vuoria. K einen vihreä 
vuorialue - ihreä en vuok i että vuoret 
ovat verraten matalia ja kokonaan ka villi-
uuden peito a- on ppalakkien vuori -

ton jatke, ja ka illi uu iellä poikkeaa 
merkittä ästi iitä, mitä pohjoinen ew 
Yorkin o avaltio p tate ew York) muu
ten tarjoaa. uori to a kas ukau i on ly
hyempi, joten iemen kyp m ö aiem
min kuin laak oi a. dirondackeilla olim-
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me aivan boreaalisen vyöhykkeen reuna
milla, mutta kuitenkin niin pohjoisessa, 
että puustossa oli runsaasti sikäläisiä poh
joisia havupuulajeja. 

Emme oikeastaan huomanneet saapu
neemme Adirondack-vuorille, ne vain yht
äkkiä ympäröivät meidät; maisemat olivat 
hyvin kauniita. Toistaiseksi kaikki New 
Yorkin luonnossa ol i ollut todella vaikutta
vaa: pieniä järviä ja lampia oli lukemat
tomasti, samoin kirkasvetisiä purojaja pie
niä jokia. Missään niiden rannoilla ei näky
nyt ainuttakaan kesähuvilaa tai mitään 
muutakaan merkkiä ihmisasutuksesta. 

Paikalliset suojeltavat luonnonalueet 
(National Park, Wilderness ja State Park) 
olivat mittasuhteiltaan valtavia, uurimmat 
aiempien lääniemme kokoisia alueita. Adi
rondack-vuoristo kuuluu pääosin "Wilder
ness"-alueisiin eikä seudulla ole paljoa 
asutusta. Suuria kaupunkeja ei ole lain
kaan, "town" vastaa lähinnä meikäläisiä 
kirkonkyliä. Sellainen on seudun kenties 
kansainvälisesti kuuluisin paikkakunta 
Lake Placid, joka muistetaan vuoden 1980 
talviolympialai ten pitopaikkana. Olym
piakisojen pujottelurinteet sijait evat 
Mount Whiteface -nimisellä vuorella. Kos
ka havaitsimme siementen keruun mahdot
tomaksi tiettömiJlä sankkakasvuisilla 
vuorteorinteillä, kek imme käydä katso
massa pujottelurinteitä, koska ne yleensä 
ovat paljaaksi ajeltuja ja helppokulkuisia. 
Tässä tapaukse a jopa vuoren huipulle 
vievä tuolihissikin oli käytössä. Meidän 
tarvitsi vain matkustaa ylös ja kävellä rin
teen etelänpuolei ta reunaa alas ja kerätä 
amalla run asta siemensatoa tarkoitusta 

Varten varaarniimme muovipu eihin. 

Pikku Valkonaaman huipulla 

Vuoren juurelta tarkasteltuna Little White
face (= Pikku Valkonaama) näytti todella 
vehreältä: alempana ka voi okerivaahte
raa (Acer saccharum), amerikanpyökk.iä 
(Fagus grandifolia), keltakoivua (Betula 
alleghaniensis), pen askerroksessa lähin
nä tähkävaahteraa (Acer spicatum) ja mm. 
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virginiantuomea (Prunus virginiana) . Pal
jaaksi ajellun rinteen vihreää ruohomattoa 
peitti valkoisina mättäinä meillä perennana 
viljelty helminukkajäkkärä (Anaphalis 
margaritacea) ja mättäiden lomassa keltai
sina pisteinä erottui kesäpäivänhattu (Rud
beckia hirta) sekä tunnistamaton sinertä
väkukkainen a terilaji (Aster sp.), joka oli 
parhaassa kukassaan juuri tuolloin. 

Ylempänä puusto muuttui havuvaltai
seksi, lähinnä valkokuuseksi (Picea glau
ca), kanadantuijaksi ja palsarnipihdaksi 
(Abies balsamea). Varjoi imrnissa paikois
sa havumetsän alla esiintyi sikäläinen, tus
kin metrin mittainen pensasmainen marja
kuusi laji Taxus canadensis. Sen siemen 
kypsyy jo heinäkuun lopulta lähtien em
mekä onnistuneet enää syy kuun puolivä
lissä löytämään kuin kourallisen. 

Päätimme lähteä tuolihissimatkalle, 
jonka ilmoitettiin ke tävän 45 minuuttia. 
Opaskyltit kertoivat eripituisista vaellus
reiteistä ja siellä täällä varoitettiin musta
karhui ta. Jukka Reinikainen näytti tyynel
tä ja viritti kameralaitteistoaan käyttökun
toon , joten päätin itsekin olla hermostu
matta. Ylöspäin mentäessä vuorituuli kyl
meni , ja ilma oli kosteaa. 

Little Whiteface -vuoren huipulta au
ke i mitä kaunein näköala kaikkiin ilman
suuntiin . Ku asimme aivan käden ulottu
villa olleen palsarnipihdan latvan, jonka 
jälkeen keräsin kävyt talteen. Vuoren kor
keimmalla laella kasvoi pieni pensasmai
nen amerikanpihlaja (Sorbus americana). 
Se muistuttaa meikäläi tä kotipihJajaa (S. 
aucuparia) , mutta amerikanpihlajalla mar
jat ovat pienempiä. Väriltään ne u ein ovat 
meikäläisen pihlajan marjoja punai empia. 
Pohjoi amerikkalai i ta pihlajalajei ta 
vain kaksi e iintyy mantereen itäosi sa, ja 
Euroopassa etenkin taimi tot nimeävät 
amerikanpihlajan yleen ä äärin: taimet 
ovat o oittautuneet uurempimarjai eksi 
Sorbus decoraksi . Tyhjensin tämänkin 
puun hedelmi täään ja merkitsin pu siin 
keruupaikan korkeuden: 3 678 jalkaa eli 
l 122 metriä. uoren laen kasvillisuus oli 
enimmäkseen havupuita, lähinnä pienikas-
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Kuva 1. Palsamipihdan latvus käpyi neen aivan 
käden ulottuvil la. Little Whiteface, New York. -
Valokuvat Anni Autio 1996. 

Fig. 1. The top of a young Balsam Fir (Abies 
balsamea) with cones is easy to reach at the top 
of Little Whiteface Mountain in ew York. -
Photographs Anni Autio 

vuista palsamipihtaa ja valkokuusta. Kitu
kasvuista kanadantuijaa näkyi myös pai
koin, vaikka se esiintyi yleisemmin alem
pana vuoren rinteillä. Korkein huippu, 
Whiteface, oli suljettu. Se näytti olevan 
puuton ja lumihuippuinen, vaikka korkeus 
oli ainoastaan 1 340 m. Harmittelimme, 
ettemme pääs eet sinne, sillä aivan vuoren 
laella, kenties sen vähemmän paahteisilla 
itä- tai pohjoisrinteillä olisi aattanut ka -
vaa alueen ainoaa luonnonvaraista alppi
ruusulajia, amerikanalppiruusua (Rhodo
dendron ma.ximum). 

Vuori olikin karhuvuori 

Huipulta johti alas useita reittejä, jotka oli 
merkitty rinteiden jyrkkyyden mukaan eri 
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väreillä. Valitsimme ensin mustan reitin, 
koska se oli jyrkin ja johtaisi meidät no
peimmin ala , mutta rinne o oittautui pai
koin niin jyrkäksi, että käveleminen oli 
vaikeaa. Kasvillisuus muuttui monipuoli
semmak i melko pian huipulta alas laskeu
tuessamme. Ensimmäi enä pensaskerrok
sessa näkyi tähkävaahteraa, pian myös hi
moit emiamme "jaloja" lehtipuita: ameri
kanpyökkiä, sokerivaahteraa, punatammea 
(Quercus rubra) ja keltakoivua. Rinteen 
eteläreuna sai osakseen runsaasti aurinkoa, 
joten hedelmiäkin oli muodo tunut puiden 
ja pensaiden oksille runsaasti . Parhaimmil
laan saatoimrnekin kerätä siemeniä uo
raan ok ilta ai an käden ulottuvilta. Tuo
reet karhunjätök et ilmaisivat omalla suo
rasukaisella tavallaan, ettemme olleet yk
sin tällä vuorella. 

Mustakarhu on koko Pohjois-Ameri
kan itäosissa tavattava, verraten pieni kar
hulaji. Paikalli et eivät pidä itä erityi en 
vaarallisena, aikka en tiedetäänkin käy
neen ihmisten kimppuun. Suurin ongelma 
kulttuurialueilla onkin e, ettei mu takarhu 
pelkää lainkaan ihmi tä vaan on hyvin ute-

Kuva 2. Amerikanpihlajan ma.Jjat ovat pieniä ja 
punai ia. Little Whiteface, ew York. 

Fig. 2. American Mountain h (Sorbus 
americana) has malJ red berries. 
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lias ja erityisen per o ruualle. Se tonkii 
yleen ä roskalaatikoita ja komposteja sekä 
häiriköi muutenkin ihmisten takapihoilla. 

äimme näitä ahmatteja ainoastaan täytet
tyinä ostoskeskuk issa. Takajaloillaan sei
sova aikuinen mustakarhu on noin miehen 
mittainen ja vahvakämmeninen sekä vah
vakyntineo otus. 

Rinnettä alas kävellessämme oli hiljal
leen alkanut sataa. lltakin alkoi vähitellen 
hämärtyä. Arvelimme hissinkin pysähty
neen turistien vähyyden vuoksi, sillä emme 
olleet nähneet ketään koko alastu lon aika
na. Sade yltyi koko ajan ja kun kävelimme 
läpimärkinä autollemme huoma imme, 
että koko paikka oli suljettu, mis ään ei 
näkynyt ri stin sielua. Pian paikalle saapui 
auto, jota ajoi vartiointiliikkeen mies. Hän 
oli kiinnittänyt jo aiemmin huomiota pysä
köintipaikalla seisseeseen yksinäiseen au
toomme ja oli juuri tulossa ottamaan sen 
rekisteritietoja talteen saittaakseen polii
sille. Mount Whiteface olikin ulkenut 
ovensa jo klo 16, eli vain tunnin meidän 
aapumisemme jälkeen. Kello oli nyt seit

semän ja pimeys oli laskeutunut. Vartioin
tiliikkeen mies laski meidät ystävälli esti 
uJo lukitusta porti ta. Vielä oli edessä 
puolentoista tunnin matka Plattsburghin 
kaupunkiin , seuraavaan yöpymispaik
kaamme. 

Kohti pohjoista 

Montrealin kaupunki ylläpitää hyvin vai
kuttavaa, noin 60 hehtaarin alalle sijoittu
vaa ka vitieteellistä puutarhaa. Meidän oli 
tarkoitus tavata iellä paikallinen yhtey -
henkiJömme, tri. Michel Labrecque, mutta 
ko ka olimme Jähe viikon ovitu ta tapaa
mi e ta etuajas a, jäi tapaaminen väliin. 
Käytimme kuitenkin koko iltapäivän tutu -
turnalla tähän erittäin monipuoli een ja 
hyvinhoidettuun botaaniseen kokoelmaan. 
Montrealin seutu on uomalai tyyppi istä 
talvi ta huolimatta kasvukaudeltaan sel
vä ti lämpimämpää kuin eteläi inkin osa 
Suomea mutta jotenkin oli ilti hyvin roh
kai evaa nähdä monia eksootti ia lajeja, 
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jotka eivät toistaiseksi ole menestyneet 
meillä. Puutarhan siemenkeruista vastaava 
innokas dendrologi tri. Stephane Bailleul 
kertoi niistä lukui ista takaiskuista, joita 
aran kasvimateriaalin kans a oli käynyt, 
ekä menetelmistä, joilla ne lopulta oli saa

tu menestymään. Lehtipuiden ja -pensai
den taimet kasvatettiin hyvin suuriksi, vä
hintäänkin viiden-kuuden vuoden ikäisiksi 
ennen istutusta. Tänä aikana ne talvetettiin 
aina sisällä ja vietiin suojaan syyshallalta 
hyvissä ajoin. äin oli saatu menestymään 
mm. neidonhiuspuu (Ginkgo biloba), joka 
aiemmin oli aina paleltunut. Vastaavia kei
noja täytyy kokeilla meilläkin. Mustilan 
kanssa tiiviis ä yhteistyö ä toimivan 
LaMPOLa:n (Lappeenrannan arnrnatti
koulun luonnonvara-ala) puunkasvatta
mos a Mustilan kokeilemien neidonhius
puiden taimet ovat paleltuneet nimen
omaan vuosiver ojen osilta puutuneem
man soiukon säilyes ä vaurioitta. (Taime
na voimakaskasvuisen neidonhiuspuun so
lukosta vaurioituu nuorempana suhteelli-
esti enemmän kuin jo taimi kasvatettai

siin suojatui a olois a uurem.maksi. ei
donhiuspuun taimen kasvunopeus hidas
tuu voimakkaasti kahden ensimmäisen 
vuoden jälkeen.) 

Montreal ja St. Lawrence -joen suisto 
jäivät pian taakse kun lähdimme ajamaan 
kohti pohjoi ta pitkin erittäin kaunista, St. 
Maurice - irtaa myötäilevää tietä LaTu
quen kaupunkiin. Tämä kaupunki sijait ee 
keskellä vaitai aa kuu imetsää, vaikka 
matkaa Montrealista ei olekaan kuin muu
tama ata kilometriä. Kaupunkia pyöritti
vät paperitehtaat. Kukaan iellä ei tuntunut 
puhuvan muuta kuin ran kaa, tai mikä vie
lä pahempaa, kanadauran kaa (quebecoi ). 
Sitäpaitsi paikkakunnan kaikki kolme ho
tellia olivat täynnä, ko ka paperikoneita 
huollettiin juuri illä iikolla. Kaupungin 
uurimmasta hotelli ta jäijestyi lopulta 

huone kun ei i i että olimme tulleet Suo
me ta aakka. Kukaan kaupungi sa ei kä
ittänyt, kun kerroimme aapuneemme 

Kanadaan kerätäksem.me puiden siemeniä. 
Ilmei esti iellä luullaan vieläkin, että 
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olimme tulleet huoltamaan paperikonetta 
Suomesta asti. Ehkä niin on parasta. 

Lac St. Jeanin seikkailu 

Syy, miksi ylipäänsä olimme matkalla näin 
kauas pohjoiseen, oli kyseinen järvi. Sen 
itä- ja etelärannoilla piti nimittäin levinnei
syyskarttojen mukaan olla äärimmäisiä 
luontaisia sokerivaahteran esiintymiä ja 
myös muiden kiintoisien lajien ääriesiinty
miä. Juuri sitä, mitä halusimmekin kerätä. 
Lähes 40 km halkaisijaltaan oleva, muo
doltaan lähes pyöreä Lac St. Jean osoittau
tui paljon suuremmaksi kuin miltä se kar
talla näytti. Sokerivaahterae iintymien et
simiseen tulisi kulumaan paljon runsaam
min aikaa kuin olimme suunnitelleet. AJ
man kaupungista järven itärannalta löy
simmekin kuitenkin lopulta pienehkökas
vuista sokerivaahteraa sekä muun muassa 
sarvipähkinää (Corylus comuta) . Siir
ryimme pois kaupungista keräämään sie
meniä jokisuistosta aivan veden ääreltä, 
kun tälle syrjäiselle rannalle ilmaantui yht
äkkiä autoja. Ensin yksi, sitten taas yksi, ja 
taas yksi. Lopulta autoja oli neljä tai viisi. 
Todennäköisesti me vaikutimme heistä 
epäilyttäviltä kameroinemme ja ew Yor
kin rekisteritunnuk inemme, joten kaikki 
tarkkailivat toi siaan. Jatkoimme kuitenkin 
koko ajan siementen keruuta varsinkin kun 
rannalla kasvoi nuoria musta aarnia (Fra
xinus nigra) , joissa oli siementä. Tätä kas
teiden rantojen ja märkien tulvametsien la
jia olimme yrittäneet tavoitella jo monta 
kertaa, mutta siemeniä ei ollut näkynyt tätä 
ennen yhdessäkään puussa. Mustasaami 
kärsii pohjoisilla esiintymi alueillaan ku
kintojen keväthallavaurioista, kuten mekin 
matkallamme mustuneista kukkatertui ta 
olimme havainneet. Puuhiarnme tarkkail
tiin edelleen ja eilkoisin hetki oli e, kun 
eräs paikalle tullei ta alkoi keräillä virgi
niantuomen marjoja ikäänkuin piirakkatar
peiksi. 

Olimme ii ajaneet tälle yrjäi elle 
alueelle lähes 300 km päähän lähimmi tä 
sokerivaahteran esiintymistä. Alman alue 
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oli kuin olikin sokerivaahteran ja monen 
muunkin laj in eristynyt ja äärimmäinen 
koillinen esiintymisalue. Lac St. Jeanin 
alue on ympäristöänsä merkittävästi läm
pimämpi paikka, jossa maaperä on paikoi
tellen hyvin rehevää mahdollistaen vaateli
aiden lehtipuulajien menestymisen, ja ve
sistö vielä tasaa omalta osaltaan hieman il
maston äärevyyksiä lähinnä etelä- ja itä
rannoilla. Järven pohjois- ja luotei osissa 
olot olivat silminnähden ankarammat ja 
maaperä karumpaa. Mikäli professori Rei
no Pulkki Thunder Bayn Lakehead-yli
opistosta onnistuisi keräämään vielä sikä
läistä Square Top Mountainin kantaa soke
rivaahterasta, niin meillä olisi kokeiltava
na siemeniä maailman pohjoisimpina pide
tyistä sokerivaahteran alkuperistä. Kierret
tyämme järven ja yövyttyämme jatkoimme 
matkaa. Seuraava keräy kohde oli yli 900 
km:n pää äja ainoa sinne - tai minne ta
hansa muuallekaan etelää lukuunottamatta 
- johta a tie oli o. ll 3. Se kulkisi asu
mattomien havupuuerämaiden halki kohti 
Quebecin ja Ontarion provin sien rajaa. 

Keskellä-ei-mitään 

Olimme jälleen tulleet boreaali elle vyö
hykkeelle. En ollut varma mikä on pohjoi
nen erämaa, mutta ilmeisesti olimme par
haillaan ellai es a. Kumpuileva met ä
mai ema oli loputon: valkokuusta, järviä, 
aaroja, alkokuu ta jne. Ei yhtäkään ih

misasumu ta eikä mitään muutakaan 
merkkiä ihrni estä.Vain tie, jota pitkin 
ajoimme ja itä seuraileva sähkölinja. 

Kymmenen ja puoli tuntia myöhemmin 
olimme jälleen a utulla eudulla. Oli mie
lenkiiTitoi ta eurata ka illi uu vyöhyk
keen muuttumi ta boreaali e ta temperaat
ti een ajoimme nimittäin nyt uoraan ete
lään. Olimme myö iirtymä ä havupuu

öhykkeestä mei ä eniten kiinno tavaan 
ekametsävyöh kkee een (rnixed hard

wood and conifer ). Vähä ähältä alkoi 
alkokuu ien ea a olla yhä enemmän 

paperikoivuja, kanadantuijia sekä lehti-
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pensai ta. Ensimmäisenä- sii pohjoisim
pana lajina - näkyi "jaloi ta lehtipuista' 
punasaarnea (Fraxinus pennsylvanica). 
Ensin siellä täällä, sitten yhä run aammin 
ja yhtenäisemmin. Vähitellen mukaan se
koittui keltakoivua, muutama okerivaah
tera, uskaliaita punatamm.ia ja amerikan
pyökkejä. Ensimmäiset kanadanhemlokit 
näyttivät kasvavan jopa hieman levinnei
syyskartan ilmoittamaa aluetta pohjoisem
pana. Punamänty ja hikevimmillä mailla 
strobusmänty ilmoittivat vihdoin meille, 
että olemme lauhkean metsävyöhykkeen 
pohjoisosissa, sus eräänlaisessa Kanadan 
Tammisaaressa, jos ajattelemme karkeasti 
Suomen ja keruualueen yhtäJäi yyksiä. 
Kaunisneula inen punamänty on todella
kin havupuulaji, joka ei uinkaan ole levin
nei yydeltään boreaalinen, vaan lähinnä 
pohjoistemperaattinen. Vaikka e luontai
silla e iintyrnisalueillaan onkin kasvupaik
kansa viljavuoden suhteen vaatimaton, ha
luten ainoastaan kaksineulasmäntyjen ta-
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paan runsaasti valoa, on se siirrettynä mui
hin kasvuolosuhteisiin oletettavasti vaate- · 
liaampi. Laji on menestynyt istutettuna 
Euroopassa erittäin huonosti ja meillä se 
on aina kuollut jo taimena. Mustilassa sitä 
on kokeiltu sekä arboreturnin alkuvuosina 
191 0-luvulla, jolloin se on kuollut "lurni
kyttään" (lienee lumihome) jo taimi tarhas
sa. Samoin on käynyt myös 1990-luvulla, 
jolloin Minnesotan kantaa oleva oletetta
vasti kestävä alkuperä on jatkuvasti kuollut 
jo taimitarhaan. Kuolinsyynä näyttäisi ole
van lumihome. 

Kanadan pinta-ala on hieman yli kym
menen miljoonaa neliökilometriä, se on 
us yli kahdenkymmenenseitsemän Suo

men kokoinen. Juuri ajamamme 900 kilo
metrin pätkä erämaata näytti kartalla todel
la pieneltä alueelta. Kuitenkin e oli uun
nilleen kuin olisi ajanut Rovaniemeltä Hel
sinki in niln , että matkalla olisi ollut kaksi 
huoltoasemaa ja matkan aikana vastaan 
olisi tullut kaikkiaan 50 autoa! 

Ku a 3. Loputonta valkokuu imetsää havumetsä yöhykkeellä. Vai d'Or, Quebec. 

Fig. 3. Endle White Spruce (Picea glauca) forest in the boreal zone in Quebec. 
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Kuva 4. Kanadantuijan ok a käpyineen piirtyy 
putousta vasten. Fort Coulogne, Quebec. 

Fig. 4. A branch of Eastem Arborvitae (Thuja 
occidenralis) with cones is outlined against the 
Coulogne rapids in outhem Quebec. 

Kertomukse a on usein ollut esillä o
kerivaahtera. Joku saattaa ky yä, miksi 
juuri tämä laji on aanut niin ke kei en ase
man kerättävien lajien keskuude a? Soke
rivaahteraa on pidetty Pohjoi -Amerikan 
lukui i ta Juontai i ta puumai i ta aahte
ralajeista kori teelli impana. imen
omaan en syy värit, jotka antavat leiman-
a koko Uuden Englannin mai emaan o at 

ainutlaatuiset kaikissa tulenpunai i a ä
vyi ään. Habitukseltaan sokeri aahtera 
muistuttaa uure ti meikäläi tä met ä aah
teraa (Acer platanoides), jolle e kuiten
kaan ei ole lähei tä ukua eikä e imerkiksi 
risteydy tämän kan a. imen ä okeri
vaahtera on saanut sokeripitoi e ta mah
lastaan, jo ta aadaan keittämällä aahte-
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Ku a 5. Jukka Reinikainen keräämäs ä 
okerivaahteran iemeniä. Ruskettuneet 

lennin iivet paljastavat iemenen kyp yyden, 
aikka syy värejä ei vielä näy lehdillä. Parc 

d'Oka Quebec. 

Fig. 5. Jukka Reinikainen collecting Sugar 
Maple (Acer saccharum) eed. The wing of the 
sarnaras have tumed brown revealing the 
ripenes of eed although no autumn colours are 

i ible in the foliage. 

ra iirappia. Sokeri aahteran mahla on 
ylei esti 3-4 kertaa niin paljon okeria i-
ältä ää kuin met ävaahteran mahla. On 

kuitenkin löydetty okeri aahterayk ilöi
tä joiden okeripitoi uu on jopa 12-ker
tainen. okerivaahtera on muutenkin ar-

o tettu puulaji illä en puuaines on hy
in kauru yi tä ko aa ja arvoka ta. Sitä 

kä tetään run åasti erikoi tarkoituk un, 
mm. oitinrak:ennuk een ekä arvokkaam
piin huonekalutöihin. Myö parkettina e 
on !ei esti käytettyä. Eriryi piirteenä oi
daan kenti pitää okeri aahteran käyttöä 
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keilaratojen pinnoitteena. Vastoin yleistä 
luuloa sokerivaahtera ei ole ilmastolli e ti 
meidän kannaltamme erityi en ke tävä laj i 
ja sen vuok i siemeniä etsittiinkin aivan 
lajin pohjoisimmilta kasvupaikoilta. 

Matkallamme havupuualueelta suo
raan etelään törmäsimme Ville-Marie-ni
mise sä pikkukaupungissa vanhaan mie
heen, Mauriceen, jolla oli tilallaan vaahte
rasiirappikeittämö. Kävi ilmi , että olimme 
vain 20 km etelään lajin sikälru istä pohjoi-
immi ta kasvupaikoista, ja Mauricen vil

jelmä oli alueen toi seksi pohjoi in. Kes
ku telusta ei aluksi tahtonut tulla mjtään, 
mutta vähitellen umpiranskankjeJinen 
Maurice alkoi kuin taikaisku ta o ata eng
lantia vak:uututtuaan en in siitä, ettemme 
olleet amerikkalaisia. 

Kuljimme koko ajan lähes suoraan ete
lään pitkin tietä, joka kulkj lähe Ontarion 
ja Quebecin provinssien rajalla. Temisca-
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ming-nimjsellä paikkakunnalla Ottawa
joen rannalla törmäsimme sattumalta pu
natamrniesiintymään, jonka paikalli et ni
mesivät alueen pohjoi immak:si. Puita oli 
vanhan voimalaitoksen ympäristös ä kym
meniä, parhaat niistä erään iäkkäämmän 
rouvan puutarhassa. Hän oli pelkästään 
onnellinen siitä, että tarjouduimme kerää
mään nrutä "rikkaruohoja" pois kukkapen
kei tä. Vaikutti siis siltä, että luontaisesti 
meillä maan etelrusissä osissa hyvin me
nestynyt punatammj on etelrusempi laji 
kujn varsin huonosti menestynyt sokeri
vaahtera. orth Bayn lähistöltä löysimme 
itten jo run aammin sokerivaahteraa sekä 

myö harvemmin nähtyä amerikanlehmus
ta. Metsi ä ka voi run aa ti mm. pen yl
vanianvaahteraa sekä kanadanhemJollia, 
jota keräsimme täältäjonkin verran. Matka 
jatkui kohti Petewawaa, jossa sijaitsee Ka
nadan metsäministeriön koeasema. Peta-

Kuva 6. Kallion kupeen reheväs ä lehdo a kas oi mm. uuria bikkoripuita, amerikanjalopähkinää ja 
amerikanlehmu ta. Parc d 'Oka, Quebec. 

Fig. 6. A grove by a hill wilh Jarge Binemut Hickori (Carya ovara), Shagbark Hickories (C. 
cordifonnis), Gray Walnuts (Juglans cinerea) and Amerikan Linden (Tilia americana) in soulhem 
Quebec. 
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wawa sijaitsee North Baystä itään aivan 
Ottawa-joen läheisyydessä ja samalla 
myöskin lehtipuu-ja havupuumetsien väli
maastossa. 

Quebecissä panimme jälleen merkille 
jo aiemminkin huomaamamme seikan, että 
meille tuttua metsävaahteraa (Acer plata
noides) käytettiin hyvin runsaasti katu- ja 
puistopuuna. Ihmettelimme tätä, sillä pai
kallinen sokerivaahtera oli mielestämme 
näyttävämpi laji, ja sen syysvärit ovat tun
netusti vertaansa vailla. Myöhemmin New 
Brunswickissa kuulimme selityksen tähän. 
Sokerivaahteran saasteiden kesto, erittäin
kin suolojen sieto, on hyvin huono ja se on 
sitäpaitsi nuorena oikullinen kasvatenava 
ja vaatii verhopuustoa. Tämän vuoksi vi
herrakentamisessa suosittiin nopeampi
kasvuista ja saasteita sietävää "norjan
vaahteraa". (Metsävaahteran englannin
kielinen nimi on todellakin Norway Maple, 
vaikka laji on Norjassa harvinainen ja kas
vaa vain maan kaakkois- ja eteläosien laak
soissa.) 

Seuraavana aamuna mei1lä oli kiire läh
teä eteenpäin ja kaupungissa aamuruuhka. 
Halusin välttämättä ottaa muutaman ku an 
kaupungintalon edessä olevista istutuksis
taja toteutimme kuvaushankkeen niin , että 
Reinikainen ajoi liikenneympyrää ympäri 
sen ajan kun juoksin puistoon kuvaamaan. 
Pysäköintipaikat olivat todella vähis ä 
vanhan kaupungin liepeillä! 

Suomessa perinteisesti viljellyt kannat 
pohjoisamerikkalaisista lehtipuu- ja pen
saslajeista ovat todennäköisesti peräisin 
USA:sta Uudesta Englannista tai läheisiltä 
Kanadan puolella sijaitseviita alueilta. To
dennäköisesti siemen on aikoinaan hankit
tu sieltä, mistä sitä on ollut helpointa aada, 
eli tuolloin asutuilta seuduilta. Matkamme 
loppuosan vietimme juuri täällä keräten 
yhä uusia siemeneriä punatamme ta ja o
kerivaahterasta saadak emme riittä än 
laajan otoksen näistä lajeista. Reinikainen 
kyseli rautakaupoista mahlan valutuslait
teistoa, jotta voisi virittää en juoksutta
maan vaahterasiirapin raaka-ainetta Mu -
tilan metsävaahteroista. Itse a iassa tätä oli 
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jo kokeiltu Mustilassa kerran 1930-luvulla 
tai aiemminkin mutta hankkeesta oli luo
vuttu kotimaisen laj in alhaisen sokeripitoi
suuden vuoksi, eikä makukaan tainnut yl
tää perinteisen vaahterasiirapin tasolle. 

Ajettuamme vain muutaman kilomet
rin ew Brunswickin puolella meitä pot
kaisijälleen satumainen onni. Tien oikealla 
laidalla avautui lupaavan näköinen rinne
hakkuualue. Alueen puut oli kaadettu vasta 
hiljattain, eikä niitä oltu vielä karsittu. Suu
retkin keltakoivun, paperikoivun ja sokeri
vaahteran sekä amerikanpyökin rungot ke
rättiin jättikokoiseen hakettimeen, josta 
hake sylkeytyi suoraan kuorma-auton la
valle. Kuorman tullessa täyteen auto kävi 
tyhjentämässä kuorman jonnekin. Koko 
hommaa pyöritti yksi mies. Pohjois-Ame
rikassa hakkuuoikeudet yleensä myydään 
jollekulle eniten tarjoavalle. Lehtipuita ei 
juuri niiden luontaisten alueiden pohjois
osissa viljellä ja sokerivaahterastakin kel
paavat vain parhaat tyvet sahatavaraksi. 
Me taiteilimme sikin sokin kaadettujen 
runkojen päällä yrittäen päästä käsiksi pui
den latvuksiin. Saimmekin varsin runsaan 
saaliin mahdolli e ti hyvin pölyttynyttä 
siementä aivan puiden latvuksista, kun 
ruutupaitaan pukeutunut yrittäjä saapui ta
kai in kuorma-autollaan. Hän ei näyttänyt 
erityi en y tävälli eltäja kun käytössä ole-

a haketuslaitteistokin oli melko järeää, 
katsoimme parhaaksi poistua paikalta. 

Fredericron on ew Brunswickin pää
kaupunki. Olimme sopineet tapaavarnme 
iellä maatalou ministeriön kestävyysja

lo tuk esta vastaavan agronomi Garth 
icker onin euraavana päivänä, ja hän oli 

järje tänyt meille yö ijan erityisen viehät
tä ien ihmi ten luota. Taas meitä onni ti! 
Bed & Breakfast -tyyppistä majataloa piti 
nimittäin Kanadan met äministeriön eläk
keelle jäänyt geneetikko, tohtori Don Fow
ler aimoineen. Tohtori Fowlerilla oli oma 
pikku arboretum riletsäs ään ja hän kas at
ti erikoi puiden tairnia pikku taimitarhas-
aan. Olimme löytäneet ukulai sielun. 

Don Fowler oli opi kellutkin Suomes a, ja 
moni uomalai nimi oli hänelle tuttu. 
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Seuraavina päivinä tutustuimme maa
talousministeriöön, ekä koko Kanadaa 
palvelevaan metsäpuiden siemenkeskuk
seen, joka samalla toimj geerupankkina. 
Saimme luotua arvokkaita suhteita tulevai
suutta silmälläpitäen. Agronomi ickerso
run vaimo toimi paikallisen rhododendron
kerhon puheenjohtajana, hänelle lupasim
me lähettää aitoa mustilanalppiruu un sie
mentä. Sen poikkeuksellinen taJvenkestä
vyy oli tunnettua ew Brunswickissabn. 

Wanda 

Kaikki tuntui onni tuvan tällä matkalla, 
kunnes kohtasimme Wandan. Tulisimme 
iirtymään ew Brunswickista USA:n 

puolelle Maineen, ja tiedo amme olivat 
sikäläiset, erittäin tiukat kasvintarka tu -
määräykset. Kanadasta kerättyä iementä 
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ei saanut viedä USA:n puolelle, ei edes 
transit-kuljetuksena ilman jokaista sie
menerää koskevaa erillistä terveystoilis
tu ta. Meillä ei oikein ollut varaa ottaa sitä 
riskiä, että jäi imme kiinni tullissa, sillä 
silloin keruumatka olisi ollut turha. Olim
me tosin lähettäneet jo 35 kiloa puhdistet
tua siementä Montrealista Suomeen lento
rahtina, mutta se oli kallista ja loput olim
me päättäneet kuljettaa mukanamme Suo
meen. Mielenkiintoisia tammieriä tuli mat
kamme aikana jatkuva ti vastaan ja niitä 
oli vaikea vastustaa, mutta oli pakko, koska 
emme voisi tuoda määrättömästi painavia 
iemeneriä tulle sarnme. 

iinpä päätimme hankkia fytosaniteet
titodistuksen siemenillemrne, vähintäinkin 
jo en vuoksi, että olimme en rakennuksen 
pihalla, jossa niitä Kanadassa klljoitettai
siin. Garth Nickerson piti asiaa lähinnä 

Kuva 7. Komea liku terisyreeni Kanadan maatalou mini teriön toimitilojen ede sä. Kellertävä! osat 
lehvästöä ovat iemenkotia, joita puu oli aivan täynnään. Fredericton, ew Brun wick. 

Fig. 7. A hand ome pecirnen of Japanese Tree Lila (Syringa rericulara) in Fredericton, ew 
Brun wick by the building of the Canadian Mini try of Agriculture. Yellowi h areas on foliage are 
eed cap ule , the re ults of heavy flowering earlier in the ummer. 
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muodollisuutena, joten lähdin hänen kans
saan tapaamaan Wandaa, orkidean mukaan 
nimensä saanutta virkailijaa, joka tuon to
distuksen kirjoittai si. Mutta ei. Wanda ei 
kirjoittaisi yhtään todistusta, ennen kuin 
kaikki erät olisivat puhdistettu ja ja ei, Wan
da ei kirjoita todistusta Vitis-suvun lajeille, 
koska hänen edessään oli ohjeet, ettei viini
köynnöslajien mitään lisäysmateriaalia saa 
viedä EU-maihin. Tilanne vaikutti huoles
tuttavalta. Lopulta, pitkien anelujen ja lu
pausten jälkeen Wanda myöntyi piirtä
mään nimensä terveystodistukseen. Ehto
na oli se, että vannoin hävittäväni kaikki 
Vitis-lajien siemenerät, koska niitä ei saa
nut viedä Suomeen. Koska Wanda toden
näköisesti ei koskaan lue tätä, voin paljas
taa, että viiniköynnösten siemenerät olivat 
päässeet unohtumaan matkatavaroittemme 
joukkoon ja siten ne valitettavasti päätyi
vät kuitenkin Suomeen. (Keräysmatkoja 
suunnitteleville silti muistutukseksi: mää
räyksiä kannattaa yleensä noudattaa, koska 
joissain maissa niitä vastaan toimiminen 
voi aiheuttaa katalia ja kauaskantoisia seu
rauksia; toim. huom.) 

Maine 

Maine on USA:n koillisin o avaltio, har
vaan asuttu, luonnoltaan karu ja ilma tol
taan ankara maankolkka. Meidän oli määrä 
tavata Mainen yliopiston ka vitieteen pro
fessori Paul Cappiello. Ennen tätä tapaa
mista ajoimme kuitenkin Bar Harboriin 
joka on saari Mainen osavaltiossa aivan 
Atlantin rannalla. Halusimme si ällyttää 
keruuohjelmaan myö hyvin merei inä pi
tämiämme iemeneriä, jotka oli ivat tutki
muksen kannalta erityisen mielenkiintoi
sia. Bar Harborissa on hieno luonnonpui -
to, Acadia National Park, joka oli tehty hel
poksi tutustua. Koko suuren alueen halki 
kulki tieverko to, jolloin luontoon aattoi 
tutustua autosta käsin siitä kuitenkaan 
poistumatta. Siementen kerääminen luon
nonpoistoista on luvanvaraista mutta prof. 
Cappiello oli hankkinut meille lu at jo en
nen lähtöämme, joten kerrankin omatun-
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tomme oli näiltä o in tahrattoman puhdas. 
Sietämättömän hyvän onnemme ansiosta 
löysimme mm. täällä harvinaista, ainoas
taan rantadyyneillä esiintyvää kolmineu
la mäntylajia Pinus rigidaa heti kävelty
ärnme meren rantaan. Atlantin valtameri 
heitti aaltoja rantaan kerätessärnme män
nynkäpyjä. Rantaviivasta näki, että vuoro
ve i oli tavattoman voimakas, jopa neljä 
metriä. Katsoimme itäiseen horisonttiin ja 
mietimme, ovatko aallot lähteneet Suo
mesta ja onko joka eitsemäs aalto muita 
suurempi , kuten sanotaan. illan viileys tun
tui ytimissä ja yhtäkkiä maisema kietoutui 
vaikeaan usvaan, joka nousi kuin jokin elä
vä merestä. 

Professori Paul Cappiello oli ew Yor
kin italialai ia. Hänen johdo!Jaan tutus
tuimme laajaan Oronon ulkopuole!Ja si
jainneee een korpi uohon, jo a näimme 
ensi kertaa kanadanatsaleaa (Rhodo
dendron canadense) luonnossa. Tosin isän
tämme täytyi ensin kehottaa meitä astu
maan syrjään niiden päältä, niin huomaa
mattoman näköi iä luonnonvarai et kana
danatsaleavarvut ovat! Alueen uot muis
tutta at uomalai ia oita, lajit ovat osit
tain toisia. Keräsimme mm. lännenpursua 
(Ledum groenlandicum), paikallista suo
myrttialalajia (Myrica gale subsp. tomen
tosa) ekä leveälehtikalrniaa ( Kalmia lati
folia ) kapealehtikalmiaa ( K. angustifolia) 
ja arpukalrniaa (K. polifolia). Kalrniat on 
alppiruu uille läheinen kanervaka veihin 
kuuluva ka i uku, joka on aanut nimen ä 
suomalaisen ka itieteilijän, Turun Akate
mian profes ori.n Pietari Kalmin mukaan. 
Mietimme kerä ikö hänkin ka veja Mai
nesta o!Jes aan Linnen lähettämänä kerää
mä . ä pohjoi amerikkalai ia lajeja kerran 
1 700-luvulla? 

Pohjoi -Arnerika a on kymmeniä 
mu tikan (Vaccinium) ukulai lajeja ai na 
mantereen eteläo ien jopa eitsemän met
rin pitui i ta pen· ai ta lähtien. Meille tu
tuin pobjoi amerikkalainen mu tikkalaji 
on pen asmu tikka (Vaccinium corym
bosum) jota keräsimrne myö , to in emme 
täältä. Suoalueiden tavalli ena koivulajina 
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alueen itäosissa oli pieni, 3--4 m pituinen 
Betula populifolia, josta saimme runsaasti 
siementä. 

Meillä oli vapaat kädet kerätä myös yli
opiston kenttäkoeistutuksista, missä lajeja 
olikin runsaasti ja niissä tietenkin erin
omainen siemensato. Alue oli perustettu 
koristeomenapuulajikkeiden koealueeksi 
ja omenapuuyksilöitä oli alueella lähes 
sata. Prof. Cappiello kehotti aivan oikein 
kiinnittämään huomion vain niiliin jotka 
ovat runsassatoisia, kasvutavaltaan hyviä 
ja vapaita kasvitaudeista. Vaihtelu oli to
della suurta ja nimenomaan erilaiset sieni
taudit sekä meilläkin pelätty tulipolte vi
kuuttivat toisia yksilöitä hyvin voimak
kaasti. Kaikki puut oli nimetty, kuten kun
non kokoelmassa tuleekin joten hedelmi
en keräy oli helppoa. Kaksi lajiketta oli 
ehdottomasti ylitse muiden, niistä ehdoton 
ykkönen oli 'Centennial', joka prof. Cap
piellon mukaan tunnetaan myö nimellä 
' Donald Wyman'. Toinen, pienikasvui
sempi ja aivan kirkkaanpunaisia, kauniin 
koristeellisia miniatyyriomenoita tuottava 
oli ' Red Barrel '. Siemensyntyisinä näiden 
jälkeläi et eivät tietenkään ole lajikeaitoja, 
mutta siemenkylvön avulla on tuotettu va
paapölytysaineistosta useita erinomai ia 
lajikkeita niin koristeomenoi ta kuin he
delmälajikkeistakin. Esimerkiksi Yläneel
tä Huvituksen tyttökodin puutarhasta kerä
tyistä omenoista kylvetyi tä siemenistä 
sattumalta löytynyt 'Huvitus' on juuri täl
lainen. 

Ilmastoltaan Mainen alue oli kiinnosta
va, sillä mereisyys tuntui iellä viileinä ke-
inä, joka tarkoittaa alhai ia lämpö um

mia. Ka vien siirtoa ajatellen alhai et läm
pösummat ovat meikäläi ittäin hyviä, illä 
Etelä-Suomen lämpösummat eivät 1-vyö
hykkeelläkään tahdo riittää monille Poh
jois-Amerikan lajeille. Talvet oli at täällä 
kuitenkin ankaruudeltaan uomalai ta 
luokkaa, kasveja suojaava lumipeite to in 
on yleensä metrin yvyinen tai enemmän
kin. Tutu tuimme yliopi ton muuhunkin 
antiin , mm. leikkohavu- ja joulukuu i ilje
lyyn. Viljeltävänä lajina oli alueella Juon-
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tainen palsarnipihta, joka viihtyy hyvin 
Suomessakin aina Lappia myöten. 

Oli vaikeaa lähteä miellyttävän isän
tämme luotajatkamaan matkaa. Meidän oli 
kuitenkin jatkettava matkaa, sillä viimei
nen kohde ennen keruuosuuden loppua oli 
Verrnont ja sen eristyneet tamrnilajiesiinty
mät. Isäntänä siellä olisi Minnesotan yli
opiston dendrologian professorin Harold 
Pellettin veli Norman Pellett, joka oli Ver
montin yliopiston kasvitieteen emeritus
professori. 

Verrnont 

Matka ekologi esti karusta ja varsin laji
köyhästä Mainesta suoraan länteen New 
Hampshiren läpi Vermontiin oli maisemil
taan kaunis. ew Hampshiren puolella 
Uudessa Englannissa lehtipuuvaltaiset 
metsät alkoivat jälleen ja maasto oli kau
niisti kumpuilevaa. Aurinkohan oli paista
nut joka päivä Whiteface-vuorta lukuunot
tamatta, ja näimme ensimmäiset syksyn 
värit tällä matkalla. Vehreä, lehvästön peh
meäksi rajaama puusto oli paikoittain kuin 
liekei sä. Karrniininpunaiset punavaahte
rat (Acer rubrum) häikäisivät olemassa
olollaan, okerivaahterat olivat kuin läm
min takkatuli lempeine ävyineen. Keltai-
et pen ylvanianvaahtera (A. pensylvani

cum) sekä tähkävaahtera ja punaisenkirja
vat orapihJajat (Crataegus spp.) tekivät 
mai emasta kuin väripaletin. Tällaista mai-
emaa näkyi silmänkantamattomiin, sillä 
altatie 2 kulki kumpuilevaa maisemaa 
euraten. Ruskamatkailu onkin merkittävä 

matkailuelinkeino alueella ja huippuse on
gin aikana adat vuokrabussit kuljettavat 
ihrni iä juuri tällä alueella ihailemassa sen 
moni-ilmeistä ruskaa. Paras sesonki oli i 
paikalli ten mukaan viikon-kahden kulut
tua. Valitettavasti meillä ei ollut tilaisuutta 
jäädä katsomaan sitä, vaikka mieli olisi 
tehnytkin. Ruskan laukaisee alentunut sä
teilytaso, opiva lämpötila, johon kuuluu 
öpakkasia ja kirpeitä syyspäiviä. Olimme 

kokeneet vain yhden päivän Frederictonis
a, jolloin halla oli vieraillut. Kalkkirik-
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kailla mailla ruska on kuulemma värik
käämpi. Alueen pH-taso on hieman Suo
men metsämaan vastaavaa tasoa korkeam
pi, mikä oikeastaan käy ilmi jo lajistosta, 
jossa on runsaasti lehtipuita. Paikalliset ta
hot ilmoittivat useissa eri paikoissa pH-ar
voksi noin 6, kitjallisuudenkin mukaan se 
vaihtelee 5,5-6,5 välillä. Esimerkiksi 
Mustilan etelärinteen tarnmimetsikössä se 
Metsäntutkimuslaitoksen mittausten mu
kaan on hieman yli 5. 

Vermont on vaurasta seutua, jossa pik
kukaupungit seuraavat toisiaan. Pitkän
omaista pohjois-eteläsuunnassa olevaa 
osavaltiota hallitsee suurehko ja kirkasve
tinen Lake Champlain, jonka itärannalla 
sijaitsee osavaltion pääkaupunki, Turun tai 
Tampereen kokoinen Burlington. Sen lie
peillä Charlotte-nimisessä kaupungissa 
asui Norman Pellett, joka toimi viimeisenä 
isäntänärnme matkan aikana. Juuri tällä 
seudulla tavataan eristyneitä, pohjoisia 
esiintymiä monista mielenkUntoisi ta tam
milajeista sekä hikkoreista ja mustajalo
pähkinästä. Tohtori Pellettin paikallistun
temus oli suureksi avuksi onnistuessamme 
keräämään erittäin runsaan saaliin Quer
cus bicolor -tamrnilajia, jonka ainoan luon
taisen esiintymän tällä seudulla löysimme 
noin tunnin ajomatkan jälkeen eräästä re
hevästä jokisuistosta. Hyvään onneen kuu
luu myös se, että alueella esiintyi myös 
valkotammi (Quercus alba), mustajalo
pähkinä (Juglans nigra), liuskahikkori 
(Carya avata) muiden lehtipuulajien ohel
la. Tohtori Pellett vei meidät käymään ystä
vänsä, eläkkeellä olevan lääkärin, Dr. 
Smithin luokse, sillä tämä oli innokas 
dendrologi. Aivan Champlain-järven ran
tametsikö tä keräsimme karvashikkoria 
(C. cordiformis) sekä sattumalta tien lai
dalla kasvanutta kynäkatajaa (Juniperus 
virginiana), joita oli parikymmentä yk ilöä 
ja niissä tietenkin runsaasti mehevälihai ia 
katajan käpyjä eli "marjoja". Eräällä pihal
la kasvoi todella komea mustajalopähkinä 
ja Reinikainen etsi maahan vari eita he
delmiä tien toiselta puolelta, jonne ne pitki
en oksien päistä olivat pudonneet. Pöpeli-
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kössä kasvoi myös myrkkymurattia (Rhus 
radicans, poison ivy),ja tohtori Smith kau
histeli paljain käsin työskennellyttä Reini
kaista. Hän suhtautui myrkkymurattiin 
niin vakavasti, ettei suostunut jäähyväisik
si kättelemään Reinikaista, jonka käsi siis 
oli saastunut kosketuksesta tähän hyvin 
myrkylliseen kasviin. Kumpikaan meistä 
ei kuitenkaan saanut mitään oireita, vaikka 
olimme pomppineet myrkkymurattien kes
kellä aiemminkin matkan aikana. Tohtori 
Smithin mielestä olimme intiaaneja, sillä 
alkuperäisväestö kuulemma herkistyy kas
ville ensiko ketuk esta ja oireet puhkeavat 
vasta seuraavan kosketuk en yhteydessä. 
Myrkkymuratti aiheuttaa erittäin voimak
kaan ihottuman ja turvotuksen. Lirnakal
voille, esimerkiksi uuhun joutue saan se 
turvottaa voimakkaasti suuta ja nielua ja 
ihmisiä on menehtynytkin näihin oireisiin. 
Viimeiseksi ennen lähtöämme keräsimme 
Vermontissa hyvin harvinaista miltei mus
tarunkoista sokerikoivua (Betula lenta). 
Tätäkään emme olisi löytäneet ilman or
man Pellettin opastu ta. 

Arnold Arboretum 

Viimeisenä kohteena meillä oli tutustumi
nen erääseen maailman huomattavimmista 
puuvartisten kasvien kokoelrni ta, Harvar
din yliopiston Arnold Arboretumiin, kaik
kien arboretumeiden äitiin. Sen vuoksi 
emme ajaneet Vermontista uoraan alas 
kohti ew Yorkia, vaan itään kohti Bosto
nia. Tiesimme Bo tonin olevan suur
kaupunki mutta emme voineet kuvitella
kaan kuinka uuri kaupunki e lopulta oli. 
Esikaupungin alkaes a kesku taan oli vielä 
läbe kahden tunnin automatka! Olimme 
oppineet luottamaan atumai een onneem
me ja poikkeuk elli iin uunni tajan lah
joihimme, joita u koimme meillä olevan, 
mutta eksyirnme aivan täy in etsie sämme 
arboretumia, joka· ijaitsee kaupungin ke -
ku tan tuntumas a Jamaica Plain -nimisel
lä alueella. 

Arnold on 110 ha:n laajuinen hoidettu 
pui to, jo a on o astoittain esillä hyvinkin 
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Kuva 8. Korkkipuun koristeellista kuorta Amold 
Arboretumis a. BosLOn, Massachu etts. 

Fig. 8. Omamental bark of Arnur Cork Tree 
(Phellodendron amurense) in Amold Arboretum. 

harvinaisia puuvartisia lajeja ympäri maa
ilman, lähinnä kuitenkin kotimai ten lisäk
si Kiinasta peräi in olevia puita ja pen aita. 
Tämä johtuu osittain paikan ilmasto ta, 
joka on lauhkea ja selvästi esimerkiksi 
Suomen ilmastoa lämpimämpi. Osittain 
Kiinan flooran run a e illäolo johtuu siitä, 
että maailman kentie maineikkain sie
menkerääjä eli planthunter Ernest ' Chine-
e Wil on toimi Harvardin yliopi ton pal

velukse a keräte ään Kauko-Idästä pal
jolti juuri Kiinasta yli 18 000 iemenerää. 
Kori tekasvilajei ta hänen löytärniään ja 
tieteelle kuvaamiaan ovat mm. meillekin 
tutut koreanpihta ja koreanonnenpen as. 

U eimpien puuvarti ten kori tekas ien 
viljelyhi toria on verrattain lyhyt ja ielä 
vuo i adan ensi vuo ikymmeninä löydet-
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tiin Kauko-Idästä suuria määriä puu- ja 
pensaslajeja, jotka kulkeutuivat planthun
tereiden avulla muualle maailmaan, Suo
messa varsin usein ensimmäisenä Musti
laan. 

Arnold Arboretum on aivan erilainen 
puuvartisten kasvien kokoelma kuin Mus
tila. Alue, jolla arboretum sijaitsee kuuluu 
Bostonin kaupungille, joka perii siitä ni
mellistä vuokraa- l $ vuodessa. On teh
nyt niin jo yli sadan vuoden ajan. Arboretu
meissa ei yleensä nähdä puuryhmiä tai jopa 
metsiköitä eri lajeista kuten Mustilassa, 
vaan kasvit kasvavat yksilöinä. Arnold oli 
juuri tällainen, tosin hyvin hoidettu ja vai
kuttava kokemus. Mustilan miesten ei kui
tenkaan lainkaan tarvinnut hävetä, vaikka 
hyvinvarustettua kirjakauppaa ei Musillas
ta löydykään. Vietimme viimeisen retki
päivämme tässä dendrologien sbangri
la:ssa. 

Syys-lokakuussa 1996 Pohjois-Amerikan itä
osiin suuntautuneelta siemenkeruumatkalta 
tuotu aineisto. umerot merkitsevät kerättyjen 
kasvikantojen määriä. Joukos a on myös eräitä 
puutarhoista kerättyjä siemeneriä. 

Acer negundo 1 
Acer pensylvanicum 6 
Acer saccharum 13 
Acer spicatum 9 
Aesculus glabra 1 
Alnus crispa 2 
Alnus rugosa 1 
Alnus sp. 2 
Aralia hispida 1 
Aralia racemosa 2 
Arisaema triphyllum 3 
Asarum canadense 1 
Asparagus p. 1 
Azalea p. 1 
Berula alleghaniensis 6 
Berula lenta 1 
Berula papyrifera 2 
Berula populifolia 1 
Carpinus caro/iniana 2 
Carya cordifonnis 4 
Carya avata 4 
Celasrrus scandens 2 
Chamaedaphne calyculata 2 



102 SORBIFOLIA 30(2) 1999 

Clematis virgmwna 1 Quercus a/ba 2 
Clintonia borealis 2 Quercus bicolor 2 
Clintonia uniflora 1 Quercus coccinea 1 
Camus altemifolia 6 Quercus macraearpa 8 
Cornus mas 1 Quercus rubra 8 
Comus racemosa 1 Rhododendron canadense 1 
Comus rugosa 1 Rhododendron schlippenbachii? 1 
Comus stolonifera 1 Rhus aromatica 1 
Corydalis nobilis 1 Rhus hirta 5 
Corylus comuta 4 Rhus hirta var. dissecta 1 
Crataegus punctata 1 Robinia pseudoacacia 1 
Crataegus sp. 2 Rosa blanda 1 
Diervilla /onicera l Rosa multiflora 1 
Echinocystis lobata 3 Rosa sp. 2 
Euonymus atropurpureus l Rubus al/egheniensis 3 
Fagus grandifolia 6 Rubus odoratus 1 
Festuca amethystina 1 Sambucus carzadensis 3 
Fraxirzus nigra 2 Smilacina sp. 1 
Fraxinus pennsylvanica 5 Smilax sp. 1 
Gaultheria procumbens 1 Sorbus americana 4 
Hamamelis virginiana 2 Sorbus decora 3 
llex verticillata 2 Sorghastrum nutans 1 
lmpatiens capensis 1 Spiraea alba l 
Juglans cinerea 7 Spiraea sp. 2 
Juglans nigra 2 Stewartia koreana l 
Juniperus virginiana 1 Syringa reticulata 1 
Kalmia sp. 1 Taxus carzadensis 1 
Kalopanax pictus 1 Thalictrum pubescens 1 
Ledum groenlandicum 2 Thuja occidentalis 3 
Lonicera canadensis l Ttarella cordifolia 1 
Lonicera sp. 1 Ttlia americarza 4 
Magnolia stellata -lajike 1 Tsuga canadensis 6 
Malus ' Cardinal ' 1 Vaccinium corymbosum 1 
Malus ' Centennial ' 1 Vaccinium myrtilloides 1 
Malus 'Edith' 1 Vaccinium sp. 2 
Malus 'Red Barre1 ' 1 Vibumum acerifolium 1 
Mitchella repens 1 Vibumum alnifolia 3 
Myrica sp. 1 Vibumum cassinoides 3 
Nemopanthus mucronantus 3 Vibumum dentatum 1 
Osmunda claytoniana 1 Vibumum lentago 2 
Ostrya virginiana 3 Vibumum trilobum 1 
Oxycoccus macraearpa 1 Vitis riparia 2 
Panicum virgatum 1 Yztcca filamentosa 1 
Paris sp. 1 
Parthenocissus inserta 1 
Pinus parviflora 1 

Kirjallisuutta Pinus rigida 2 
Prunus pensylvanica 3 Reinikainen, J. 1994: Pohjoisen Amerikan lehtipuita 
Prunus serotina 2 Suomeen - iementenkeruumatka Suurten Järvi-

Prunus virginiana 5 en länsi puolelle. _.:.. Sorbifolia 25(1 ):37-46. 
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Oulun kaupunkialueen koristepuut ja -pensaat 
XIV Ruusut ja köynnökset 

Henry Väre 

Väre, H. 1999: Oulun kaupunkialueen koristepuut ja -pensaat XIV. Ruusut ja köynnök
set (Cultivated trees and shrubs of the Oulu City Area. XIV. Roses and climbers). -
Sorbifolia 30(3): 107- 126. ISS 0359-3568 

This article ends the series in which trees and shrub cu ltivated in the centre of Oulu 
(65° , Ostrobothnia ouluensis) are introduced. The Rose (Rosa) include rwo native 
species in nonhern Finland, the Cinnamon Rose (R. majalis) and the Arctic Rose (R. 
acicularis). These have both been cultivated since the 1890's, but only the Cinnamon 
Rose is fairly common today. ln total, about 40 taxa are cultivated in Oulu (excluding 
modern descendants of R. chinensis), but mo t of the e are very rare. By far the most 
commonly cultivated are the Japanese Rose (R. rugosa) and R. x malyi, which have 
been grown since the 1900's and 1880's, respectively. The abundance of R. x malyi is 
a feature peculiar to Oulu as compared with other ei tie in Finland. R. glabrifolia often 
grows together with R. x malyi. Other fairly common roses which were already grown 
at the turn ofthe century are R. glauca , R. pimpinellifolia Plena' and R. rugosa 'Han
sa'. lndeterminate R. Pimpinellifolia hybrids and R. ni1ida have been planted at several 
sites recently. The roses which are most hardy in Oulu are narive to the Eurasian taiga 
zone, to the Alps or to nonhern onh America. Hardy ro e include only one climber, 
R. ' Pohjantähti '. Many new taxa have been planted in recent years, mo t of them being 
apparently hardy. ew hardy taxa with double flowers or with yellow flowers are 
wanted , however. 

The climbers include three native species in Finland (nor in the Oulu region), Hop 
(Humulus lupulus), Bittersweer (Solanum dulcamara) and Clemmis sibirica, which 
have been cultivated in the Oulu area ince the 1600 , 1790's and 1880' , re pectively. 
Hops are very often planted in private gardens (although hop is a herb it it included in 
thi article). C. alpina and C. sibirica are very rare in the park , but C. rangwica is 
rather often found in private gardens. The e Clemmis have been culrivated since the 
1980 s and 1950's, re pectively. Virginia Creeper (Parrhenocissus quinquefolia) and 
Thicket Creeper (P. inserra) are fairly rare and have been cultivared ince the 1890's 
and 1930's, respectively. Aclinidia kolomikta has been growing at one ite ince the 
1950' . These climber are hardy in Oulu. 

Henry Väre, Tiililie 2 B 15, 90650 Oulu. 

Artikkeli on jatkoa Sorbifolias a vuonna 
1990 alkaneelle kirjoitu arjalle Oulun ko
ri tepuista ja -pen ai ta ( äre 1990). Ou
lu a kas atetaan u eita ruu ulajeja -ri -
teymiä ekä -lajikkeita. Ruu uja on ristey
tetty sik i paljon, myö tahattomasti ettei 
kaikkia pen aita voi varmuudella nimetä. 

Yk ityi pihoilla kas aa Ii äk i lajikkeita 
joita ei mainita täs ä kirjoituk e a, kuten 
erästä arnmalruu ua "napoleoninhattua' 
(Rosa 'Chapeau de apoleon') ja kaupun
gin Viherpalvelut on i tunanut Kiikku aa
relle viime vuo ina eri ryhmäruu uja, joita 
ei myö kään käsitellä. 
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Kerrannaiskukkainen ranskanruusu (R. 
Gallica -ryhmä) mainitaan ensimmäisten 
ulkomai ten koristepensaiden jouko a 
Oulu ta jo 1790-luvulta (Julin 1792). Ou
lun seudulla paikoin luonnonvaraisena 
kasvavaa metsäruusua (R. majalis) on saa
tettu istuttaa pihoille hyvin varhain , mutta 
en viljelystä ei ole säilynyt muistiinpa

noja. Ruusut olivat kuitenkin harvinaisia 
koristeka veja vielä 1800-luvun lopun Ou
lussa. Juhannusruusu (R. pimpinellifolia 
' Plena '), persiankeltaruusu (R. Joetida 
'Persian Yellow'), piharuusu (R. x malyi) 
ja mustialamuu u (R. 'Minette') ovat ka -
vaneet Oulussa 1800-luvun lopulta alkaen 
(Parvela 1930, 1932, Väre 1997). Persian
keltaruu u ja mustialamuu u ovat Oulussa 
kuitenkin talvenarkoja ja hyvin harvinai-
ia. Oululle hyvin luonteenomaisia ruusuja 

ovat piharuu u ja vähemmä ä määrin 
myös venäjänruusu (R. g/abrifo/ia). Piha
ruusua on levitetty pihasta pihaan jo viime 
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vuo isadallaja venäjänruusua varhain tällä 
vuosi adalla (Väre 1997). Oulu a ka vaa 
myös hiljan nimetty pietarinruu u (R. x 
majorugosa, Palmen ym. 1995). Köynnö -
ruusuista 'Pohjan tähti ' on ainoa Oulus a 
kestävä, mutta sitä kasvaa vain yksityi pi
hoilla. 'Flarnmentanz ' on erittäin harvinai
nen ja se mene tyy ainoastaan Ia kemalla 
runko talveksi alas lumen uojaan. Kaikki
aan Oulussa ka vaa noin 40 ruu utaksonia. 

Puuvartiset köynnök et o at Oulu a 
melko harvinai ia jo kin imukärhö illi
viini (Parthenocissus quinquefolia) ja ä
leikkövilliviini (P. inserta) kasva at paiko
tellen. Alppikärhö (Ciemaris a/pina) kii
nankärhö (C. tangutica) ja kiinanlaikku
köynnö (A ctinidia kolomikta) ka vavat 
vain Kiikku- tai Paratii i aare a. Huma
laa (Humulus lupulus) on ka vatettu Ou
lussa jo 1600-luvun lopulta kuninkaan 
määräyksestä ja kaupungin mai traatin ke
hoituksesta (Virkkunen 1953). aikka hu-

Kuva 1. Monimuotoi en tarhahari oninruusun puolikerrottu rotu on Oulussa h} in harvinainen. lntiön 
hautausmaa 6. Yll. l995. - Valokuvat Henry Yäre. 

Fig. 1. Semidouble forrns of Rosa Harisonii hybrid are very rare in Oulu. - Photographs Henry äre. 
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Kuva 2. Suviruu u on yksi tyi pihojen nopeasti 
kukkiva kaunotar. Hönttämäki 21. Yll.l993. 

Fig. 2. Rosa ' Poppius' is an elegant old cultivar, 
but its flowering period i hon. 

mala ei olekaan puuvartinen, on e otettu 
mukaan tähän kirjoituk een. Hyvin vanha 
kori teköynnä on myö punakoi o (Sola
num dulcamara), jota on todennäköise ti 
ka vanut yli 200 vuoden ajan nykyisen 
Rauhalan alueella . 

Rosa pimpinellifoUa ' Piena ', 
juhannusruu u 

Juhannusruu ua on kasvatettu Oulussa ai
nakin 1870-luvulta lähtien (Elfving 1897, 
Parvela 1932). Vanhimmat näytteet on ke
rätty puutarhoi ta vuo ina 1900 (H uumo
nen, OUL ) ja 1929 (A.-L. Niinimäki 
OUL . Kaikkiaan juhannu ruusunäyttei
tä on kerätty niuka ti ottaen huomioon, 
että juhannu ruu u on ollut ja on yhä Ou
lu a melko yleinen. Vanhin tunnettu i tu
tu on 1930-lu ulta kaupunginmet änhoi
taja Ko ti Häkki en Hieta aareen peru ta
ma a puutarhas a. 

Juhannu ruu u kasvaa Oulun puistoi -
ta inolanpui to a Kilkku aarella Hupi-
aariUa tröminpui tos a Pokki enpui -

to a Lahdenperä ä Lyötynpui to a, 
Mannerheiminpui to a ja Hollihaanpui -
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Kuva 3. Papulanruu u kas aa Oulun puistoista 
vain Ainolassa. 2. 11 .1995. 

Fig. 3. Rosa ' Staffa ' , another attractive old 
cul!ivar, i rarely found in Oulu. Ainola Park. 

to a ( okelainen 1988) ekä Raksilassa 
Puistokadunpui to a ja Tuiran Merikos
ken päiväkodin vierei essä pui to a. Pok
ki enpui ton eteläreunustal la on erä Ou
lun laajimmi tai tutuk i ta (korkeus 1.5 m 
vuonna 1993). Myö muilla iheralueilla 
on juhannusruu ua mm. Kontinkankaan ja 
Peltolan airaaloiden piha-alueilla. Kau
punginojan arrelle Rak ilan urheiluken
tän kohdalle on i tutettu u eita ryhmiä ja 
myös Alake tilän arboretumi a Limingas-
a kasvaa juhannu ruu u (ArvoJa 1987). 

Juhannu ruu u on Oulu a täy in ke tävä 
(Anonyymi 1900, Toi onen 1961 b Marti
kainen 1985a). 

Rosa x hari onii, hari oninruu u 

Hari oninruu u lienee Oulu a otien jäl
keinen i tutu . anhempia pen aita on mm. 
Tuira a Pui tikkokadun itäpäädy ä ekä 
Tuiran airaalan piha-alueella. En immäi
nen näyte on kerätty Tuirasta uonna 1954 
(Berger OUL , mi tä on kaksi keräy tä 
myö uodelta 19 2 (Yiimartimo, OULU). 

udempia i turuk ia on mm. Peltolan sai
raala-alueen uuden alkotiili en rakennuk-
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sen takana. Vuosina 1992-94 on Ouluun is
tutettu ilmeisesti harisoninruusun sieme
nistä kasvatettuja taimia, tarhaharisonin
ruusuja (R. Harisonii-hybr.), jotka käsittä
vät useita harisoninruusun takaisinristey
rniä. Tarhaharisoninruusujen teriön väritys 
vaihtelee puhtaan valkeasta kerman vaike
aan ja aina voimakkaan punaiseen. Vai
keista kannoista osa muistuttaa lajiketta 
'White Perfume' ja punaisista lajiketta 
'Red elly ' . Seassa on myös kantoja, joilla 
teriö on punainen, mutta suonet valkeat. 
Laajoja ekaistutuksia on Linnansaarella ja 
Lyötynpuistossa. Sekaistutuksia on myös 
Tuiran uimalan puistossa Patosillan poh
joispuolella pyörätien varrella. Oulussa 
kasvaa myös löyhästi puolikerrannaiskuk
kaista tarhaharisoninruusua, mm. Intiön 
hautausmaalla (Kuva 1). Aito harisonin
ruusu on hyvin harvinainen Oulussa, sitä 
kasvaa vain yliopiston kasvitieteellisessä 
puutarhassa Linnanmaalla, puistojen istu
tukset ovat tarhaharisoninruusu ja. 

Rosa 'Poppius', suviruusu 

Suviruusu (Kuva 2) on kasvanut Oulussa 
ainakin 1920-luvulta lähtien, jolloin sitä is
tutetettiin Haapalehtoon Kynsilehtojen ko
tipihalle. Hietasaaresta on kerätty näyte 
vuonna 1933 (Tuomikoski, OULU). Martti 
Ohenoja kasvattaa Kynsilehtojen suviruu
sukantaa kotipuutarhassaan Kiimingissä. 
Pohjois-Suomen suviruusut ovat mitä il
meisimmin peräisin silloisesta Haapave
den Kasvitarha- ja keittiökoulusta. Koulun 
perustaja ora Pöyhönen vieraili vuonna 
1897 Tukholman puutarhanäyttelyssä 
(Pöyhönen 1992) ja kerrotaan näyttelyjär
jestäjien viehtyneen hänen persoonaansa ja 
antaneen hänelle lahjaksi oviruusun tai
mia (Anja Pöyhönen, suuli.). Suviruusu on 
koulun alueella yhä tavallinen. 

Suviruusu kasvaa Oulun poistoista 
vain Toivonieme sä (Nokelainen 1988). 
Toivoniementie 6 kerrostalon kulmassa 
Raatin puolei ella sivustalla on yksi pensas 
(korkeus 1.8 m vuonna 1999) kahden hy
väkasvuisen punalehtiruusun seurana. Li-

SORBIFOLIA 30(3) 1999 

säksi suviruusu kasvaa eräillä muilla iher
alueilla, mm. Kontinkankaan terveysa e
man keskussairaalan puolei en pääraken
nuksen länsiseinustalla ja Hupi aarten o
tilas airaalan luona. Suviruu u ka vaa 
myös yksityispihoilla, kuten Toppilassa 
Kipparintiellä (Söderling 1995, OULU), 
Rehulantie 34:n pihamaalla Karjasillalla 
(Kulju 1992, OULU), Tuiras a Ko kitie 
31 :n eteläseinustalla (korkeu 1 m) Koivu
kuja 3:n luona Kastellissa (Pirinen 1980, 
OULU) ja Lehtorannan alueella. Suviruu
su kasvaa myös Alakestiiän arboretumissa 
Limingassa (ArvoJa 1987). Suviruu u on 
Oulussa talvenkestävä (Martikainen 
1985a) ja sitä mikrolisätään Oulun yliopis
ton ka vitieteellisessä puutarhas a (Jout
senlahti 1991 ). Puutarhas a mikroli ätään 
nykyisin yhtätoi ta ruusutaksonia joi ta 
yhdeksän on kaupallisessa tuotanno a. 

Rosa 'Staffa', papulanruusu 

Kaupungin viheralueilla papulanruusu 
kasvaa vain Ainolanpui to a maakunta
museon edustan pui tonurmella pohjoi en 
puistokäytävän varrella (Kuva 3) jo a on 
yksi pen a (korkeus 1.5 m) lähellä koo
kasta aarni aahteraa (Acer negundo). 
Täällä papulanruu u on kasvanut jo 1960-
luvulla, mahdollise ti varhemminkin. Pa
pulanruusu kasvaa myö Kontinkankaan 
sairaalan pihalla. 

Rosa Joetida 'Persian Yellow' 
persiankeltaruusu 

Oulussa ka atettiin persiankeltaruu ua jo 
1890-luvulia (nimellä R. lutea) ekä heh
kuvan punakeltai ta kapu iiniruu ua (ni
mellä R. lutea bicolor) (Elfving 1897 Par
vela 1932), todennäköi e ti huonolla me
nestyk ellä, illä ne ei ät mene tyneet edes 
Suomen eteläo i a (Elfving 1 97). 

Viime uo ina persiankeltaruu u on 
kasvanut Oulun pui toi ta ain Kiikku aa
rella kahvilan itäpuolella. Täällä per ian
keltaruu u kukki ielä 1990-lu un alus a, 
mutta se kär i uure ti tal ella 1992-93 ja 
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leikattiin seuraavana keväänä maan tasal
le. Seuraavana kesänä se jaksoi vielä 
vesoa, mutta kuoli myöhemmin. Tämä per
siankeltaruusu istutettiin Oulun yliopiston 
kasvi tieteelli seen puutarhaan vuonna 
1970. Per iankeltaruu u on Oulussa tal
venarka (Toivonen 1961b) ja sopi i vain 
suotuisimmille kasvupaikoille. Muutamil
la yk ityispihoilJa persiankeltaruu u on 
mene tynyt hyvin useita vuosia, mm. Mus
tasuolla Tuhtotie 9:n ja Lämsäjärvellä 
(Kuva 4) Lämsäjärventien 18 pihoilla. Jäl
kimmäi es ä persiankeltaruusu on kukki
nut jo u eana vuonna näyttävästi . ama 
pen aat on vartettu johonkin toiseen ruu
suun. 

Rosa acicularis, ka rja lanruusu 

Karjalanruusu on Oulussa täysin kestävä 
(Toivonen 1961b), mutta Oulun puistoissa 
en ole karjalanruusua nähnyt ennen kuin 
vuonna 1996 jolloin Kiikkusaareen istu
tettiin kolme pensasta valtakunnallisten 
puutarhapäivien yhteydessä. Tuolloin i tu
tettiin myös kolme met äruu ua, molem
mat lajit Kiikku aaren kaakkoisosaan pu
ron partaal le. Muutamilla yksityispihoilla 
karjalanruusua itä vastoin kasvaa. Martti 
Ohenoja kasvattaa Kiimingis ä karjalan
ruu un mongolialai ta kantaa. Siemenet 
ovat peräi in pensaista Ulan Batorin lähis
töltä. 

Rosa majalis metsäruusu 

Met äruu ua on ka vatettu Oulu a kori -
teka vina ainakin 1800-luvun lopusta 
(Anonyymi 1900 Parvela 1932) ja van
himmat näytteet on kerätty vuo ina 1897 
plaanalta (0 . Tolvanen, OULU) ja puutar
ha ta (S. Tolvanen OULU), ja puistosta 
vuonna 1900 (Huumonen, OULU). Metsä
ruu u ka vaa Oulus a myös luonnonvarai-
ena,joten voi i arvella, että itä on iirret

ty kotipihoihin paljon varhemminkin. Se
naattori Ca trenin kotipihalla Tuiran Sal
memanna a on kas anut met äruu ua (UI
vinen & Ollenoja 1979 OUL , joka on 

11 1 

ehkä istutettu jo 1920-luvulla. Oulussa 
käytettiin met äruu usta varhemmin ni
meä viuhkaruusu (Anonyymi 1900). 

Puistoissa metsäruusu on kuitenkin 
niukka. Metsäruu u kasvaa vain Linnan
saarella, Plaatansaarella, Ainolanpuistossa 
ja Paratiisisaarella. Ainolanpuistossa met
säruusut (korkeus 1.6 m) kasvavat maa
kuntamuseon etupuolella pohjoisen puis
tokäytävän varrella. Tämän lisäksi metsä
ruusua on istutettu mm. Hietasaaren huvi
la-alueelle, jonne e on myös villiintynyt, 
Tuiraan Salmenrannan itäi emmän raken
nuk en seinustalle, Koulukatu 14 vanhan 
talon pihalle, ja muutamia pensaita kau
punginojan varrelle Ouluhallin kohdalle. 
Hietasaaressa metsäruu u saattaa olla 
myös luonnonvarainen kuten eräillä pie
nemmillä aari lla kaupungin suistoalueel
la. 

Rosa majalis 'Foecundissima', 
mökinruusu 

Oulu ta ei ole varmoja vanhoja tietoja mö
kinruususta, ei ede mu eonäytteitä. y
kyisinkin sitä kasvaa vain muutamalla yk
sityispihalla (Kuva 5) jonne pen aaton is
tutettu vuonna 1995. ämä mökinruusut 
ovat Utajärveltä (Martti Koivumäki), jon
ne ne tuotiin Mo ko an eteläpuolelta en
nen Venäjän allankumousta. 

Rosa majalis 'Torneda l , 
tor nionlaaksonruusu 

Tornionlaak onruu ua on ilmei esti kasva
tettu Oulussa jo kauan jo kin e e iintyy 
kirjallisuudes a mitä ilmei immin mökin
ruu un nimellä. Parvela ( 1930) mainitsi 
mökinruu un mene tyvän hy in KittiJää ja 
Muoniota myöten mutta mökinruusua ei 
Kittilän Lapi a tiedetä nykyään kasvavan, 
ja toisaalta tomionlaaksonruu u on iellä 
melko tavallinen. anhin tornionlaakson
ruusunäyte on kerätt uonna 1911 (Kassi
nen, OUL 

Parvela (1932, . 113) arvelee, että 
Dahlgren uonna 1797 kirjoittamas aan 
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Kuva 4 . Persiankeltaruusu on näyttävä mutta harvinainen yksiryi pihojen kori ru Oulu a. Lärn äjärvi 
ll. VII.l995 . 

Fig. 4. Rosajoetida ' Pers ian Yellow ' can only be found in private gardens in Oulu today. 

artikkelissa olisi tarkoittanut kerrotulla ou
lulaisella ruusulla mökinruu ua. Tämä ei 
pitäne paikkaansa. Dahlgrenin tieto poh
jautuu melko varmasti Ju1inin puutarhaan, 
ja Julinin muistiinpanoissa, joita säilyte
tään Helsingin yliopiston kasvimuseossa, 
mainitaan vain kerrannaiskukkainen R. 
gallica. Lehtikirjoitukse akaan Julin 
(1792) ei mainitse muita ruusuja. Parvela 
kutsuu tätä kerrannaiskukkaista ruusua a
ma11a ivulia 113 myös valamomuusuksi 
(R. 'Splenden '). Julinin ruusu on to in 
aananut yhtä hyvin olla apteekkarimuu u 

(R. 'Officinali '). 
Tomionlaak onruusu on ilmei esti aina 

ollut harvinainen Oulu sa, koska si itä ei 
ole kerätty näytteitä. ykyisin itä kasvaa 
mm. Kaukovainiokatu 93 pihamaalla Kar
ja illalla (Ku/ju 1992, OULU) ja Mäystin
tien varrella Maikku1assa. Ke ällä 1995 
tornionlaaksonruusua istutettiin Kiikku-

Kuva 5. Mökinruu un terälehdet o at r Ipemmät 
kuin tomionlaaksonruu ulla. Hönnärnäk.i _ . I. ' 
1995. 

Fig. 5. The petal of Rosa majalis ' Foecundi •
ma ' are blunter than in 'Tomedal' , another 
double-fiO\ ered culti ar of the Cinnamon Ro e. 
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Kuva 6. Venäjämuu u on py tykasvuinen verrat
tuna piharuu uun (v rt . kansikuva). e kasvavat 
toisinaan sekaistutuks ina lntiön hautausmaalla. 
ll.Vl1.1995. 

Fig. 6. Rosa glabrifolia has a more upright 
growth habit than Rosa x malyi, both of which 
grow in lntiö Cemetery ( ee front cover). 

aareen ja Linnan aareen. Tomioniaale on
ruu ua ka vaa myö Alalee tilän arboretu
mi a Limingas a, jo a e on mene tynyt 
hyvin jo muutaman uo ikymmenen ajan. 
Todennäköi e ti tomionlaak onruu u tu
lee hiljalleen ylei tymään, illä e kuuluu 
eräiden taim i tojen valikoimaan. 

Rosa glabrifolia enäjänruu u 

enäjänruu u opittiin tuntemaan Oulu a 
a ta uonna 1994 järje tetyn pen a an

gervo- ja ruu ukur in aikana. Sittemmin 
on o oittautunut että itä ka aa kaupun
gilla iellä täällä ( äre 1997). Run aimmat 
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Kuva 7. Venäjänruusun kiulukat ovat pyöreähköt 
ja kukkaperät kaljut, toi in kuin piharuusuulla 
(kts. Kuva 10). 19.fX.l994. 

Fig. 7. The hips of Rosa glabrifolia are roundish 
and Lhe pedicel glabrous, in comrast toRosa x 
malyi ( ee Fig. 1 0). 

i tutuk et ovat lntiön hautau maalla (Ku
vat 6 ja 7). Sen eteläpuolella Raksilan mar
kettien kohdalla oli aiemmin Schurigien 
vuonna 1915 peru tama puutarha, ja mah
dollisesti venäjänruu u hankittiin hautau -
maalle heiltä. Schurigit oli at alkujaan Ve
näjältä, ja ehkä ' ukko ' Schurig ehti käydä 
kauppaa Pietarin puutarhojen kan a en
nen Venäjän vallankumou ta. Venäjänruu
sua ei kuitenkaan mainita e im. Regel & 
Kes elringin myyntiluettelo a tuolta ajal
ta (Palmen ym. 1995). Lähellä lntiön hau
tausmaata venäjänruu u kasvaa viljely
jäänteenä Kajaanin- ja Pohjantien rampin 

isällä, puretun Hillin talon pihalla, mi ä 
piparjuurikin ( rmoracia rusticana) on 
innitellyt tien po ke a jo kolmattakym

menettä vuotta. Rampi a ka avat viljely
jäänteinä myö iitapihlaja-angervo (Sor
baria sorbifolia) mökinangervo (Spiraea 
x rosaiho ja terttu elja ( ambucus race
mosa). Alueella tehtyjen tietöiden yhtey
de ä on näi tä aattanut o a tuhoutua, 
mutta ainakin enäjänruu u on äilynyt. 
Venäjänruu u kas aa lntiön hautau maalla 
ekakasvu toina piharuu un kan a. Mo-
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lempia lisättiin hautausmaan trum1stossa 
1950-luvulla. Venäjänruusua kasvaa myös 
Rak:silassa, alueella jossa Schurigien puu
tarha ennen sijaitsi. Mitä kauemmas hau
tausmaalta- Rak:silasta edetään, sen vähä
lukuisemmak:si venäjänruusu käy kaupun
gilla. Venäjänruusua kasvaa paikoin Poh
jois-Suomessa, ja Kuusamossa se on taval
linen istutusruusu (Palmen ym. 1995). 

Yksittäisiä venäjänruusuryhmiä kas
vaa mm. Tuirassa Sinistä taloa vastapäätä 
Valtatien pohjoisreunassa ja Ainolanpuis
to sa sekä myös eräissä vanhoissa kaupun
ginosissa kuten Toppilassa ja Karjasillalla. 
Venäjänruusu kasvaa melko korkeaksi (2-
3 m), ja menestyy Oulussa erinomaisesti. 

Rosa x majorugosa, pietarinruusu 

Metsä- ja kurtturuusun risteymä kasvaa 
Rak:silassa Tehtaankadun varrella (Kuva 8) 
ja Äimärautiolla siirtolapuutarhan pysä
köintialueen reunassa sekä eräillä sen pals
toilla. Tehtaankadun kasvusto on lähellä 
Schurigien puutarhaa, ja Oulun pietarin
ruusut saattavat olla sieltä peräisin kuten 
venäjämuu utkin. Risteymän alkuperästä 
ei ole tietoa, mutta Venäjää voisi tässäkin 
epäillä, sillä siellä kurtturuusua on ristey
tetty eri ruu ujen kanssa kiulukkasadon pa
rantamiseksi (Palmen ym. 1995).llmeises
ti pietarinruusua on kasvatettu Oulun alu
eella jo kauan, sillä mm. Lumijoen työvä
entalon pihalla on hyvin laaja ja vanha pie
tarinruusukasvusto. Pietarinruusu kasvaa 
Oulun keskustan ulkopuolella muutamin 
paikoin sotien jälkeen rakennettujen talo
jen pihoilla. 

Pietarinruusu on hyvännäköinen koo
kas pensas ja sen kiulukat ovat kauniin 
oranssit. Kukan väri on lähinnä metsäruu
sun punainen. 

Rosa amblyotis, idänmetsäruusu 

Ainolanpuiston eteläreunalle istutettiin 
vuonna 1992 idänmetsäruusuja (10 kpl), 
jotka oli saatu Oulun yliopiston kasvitie
teelli estä puutarha ta. Siemenet on kerät-
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ty Amurin alueelta vuonna 1976 tehdyn 
siemenkeräysmatkan aikana (Luukkanen 
1976ab, 1977ab). Siemenerissä on ollut 
jonkin verran sekaannuk ia idänmet äruu
sun ja taiganruusun kesken (Palmen ym. 
1995), mm. Ouluun tulleet iemenet saa
puivat taiganruusun nimellä. Siemenerä si
sälsi myös idänmetsäruusun ja kurtturuu
sun risteymää, jota myö ka aa idänmet
säruusun seassa Ainolanpui to a. 

Rosa blanda, kanadanruusu 

Ainolanpuistoon lähelle Ka armintien il
taa istutettiin vuonna 1993 u eita kanadan
ruusuja laajaksi ryhmäk i idänmet äruu u
jen viereen. Kanadanruu ui a oli ekä 
vuonna 1993 että 1994 run aasti ruu un
härmää (Sphaerotheca pannosa) jota on 
usein myö muilla ruusuilla, mutta ei yhtä 
runsaasti (Kuva 9). Vuosi 1994 oli erityi
sen voimakas härmäkesä. 

Rosa x malyi, piharuu u 

Piharuusua kasvatettiin jo 1880-lu ulla 
a essori Westerlundin puutarha a a an
kankaan Pukissa ( äre 1986) ja enti en 
Oulun Valimon pihalle Piki aareen i tutet
tiin todennäköi e ti 1890-luvun alu a pi
haruusu, joka oli yhä hengi ä vuonna 
1996. Se on tehnyt run aasti juuri e oja ja 
levinnyt pitkälle pihan ulkopuolelle. Alu
een omistajan mukaan oululai et o at in
nokkaasti noutaneet tairnia ieltä. On iten 
ilmeistä, että piharuu u on jo arhain levin
nyt pihasta pihaan Oulu a jonka eurauk
sena se on nykyi in kaupungin toi eksi ta
vallisin ruu u k.'Urtturuu un jälkeen. 

Piharuu u ka aa Oulun pui toi taLin
nansaarella Ainolanpui to a Pokki en
pui to a. Madetojanpui to a Hallitu -
puistossa, Otto Karhin pui to aja Holli
haanpui to a okelainen 19 8) ja Tuiran 
Meriko ken päi äkodin ierei e ä pui -
tos a. Tuiran uimalan luona on myö laajo
ja i tutuk ia. Kiikku aaren eter· i u talla 
ka vaa uuri ryhmä (Ku a 10) ja Ainolan
pui ton i tutuk et o at Kasarmintielle ie-
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vän sillan luona sekä maakuntamuseon 
pohjoisen käytävän varrella. Lisäksi piha
ruusu kasvaa Karjasillalla Uumajanpuis
tos a ja Intiön hautausmaalla (Kansikuva) 
on paljon istutuksia. Kaupunginojan var
teen Ouluhallin kohdalle on i tutettu useita 
pensaita. Risteymää kasvaa myös monilla 
yksityi pihoilla, mm. Tuirassa Valtatie 
40:n seinustalla ja hoitamattomalla tontilla 
Merikoskenpuiston ja Koskitie 25 :n välis
sä. Piharuusua kasvaa Oulussa monin pai
koin viljelyjäänteenä ja se leviää myös uu
sille paikoille maamassoja siirrettäessä. 
Kaupungin suistoaluella Hieta-, Musta- ja 
Toppilan aares a piharuusu on hyvin ta
vallinen vanhojen huviloiden liepeillä. Ou
lulaiset i tutukset ovat lajiketta 'Kempe
leen Kaunotar '. 

Rosa woodsii, lännenruusu 

Lännenruusua on istutettu Paratiisisaarelle 
vuonna 1989 ja vuonna 1990, yhteensä 
kaksi pen asta (korkeus 1 m). e ovat kes
täneet hyvin ja olivat ke ällä 1999 hyvä
kuntoi ia. 

Rosa nutkana, nutkanruusu 

Kak i nutkanruu ua istutettiin Paratii i
saarelle lännenruusujen viereen 1990-lu
vun alu a (korkeus 1.8 m vuonna 1996). 

utkanruu ut ovat toistaiseksi ke täneet 
hyvin ja pen aat olivat kesällä 1999 hyvä
kuntoi ia. utkanruu u tekee paikalla run
aasti juurive oja. Vuonna 1995 i tutettiin 

nutkanruu uryhmä myö Kiikku aareen. 
utkanruu u on myö tulo a taimikaup

poihin. 

Rosa glauca, punalehtiruu u 

Punalehtiruu u kas oi ja kukki Oulu a 
1890-luvulla (Elfving 1897, Parvela 
1932). anhimmat nä tteet on kerätty Hie
ta aare ta uo ina 1925 (Sandström, 
OUL ja 1933 ( . iinimäki OULU). 

Punalehtiruu u ka aa Oulun pui toi -
ta inolanpui to a Hollihaanpui to a, 
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Kiikkusaarella, Mannerheiminpuistossa ja 
Toivonieme ä. Tuirassa kasvaa useita pu
nalehtiruusuja (korkeus 2 m) Koskitien 
varrella ja Tuiran punalehtiruusut ovat me
nestyneet Toivoniemessä hyvin ja ne ovat 
näyttävän näköisiä. Ainolapui tossa ka -
vaa myös yksi punalehtiruusu (korkeus 1.6 
m vuonna 1994). Täältä punalehtiruu u on 
ilmoitettu jo 1950-luvun alu sa (Toivonen 
1955). Kontinkankaalla punalehtiruusu 
kasvaa Oulun osiaali- ja terveysalan oppi
laitoksen pihalla (Kuva II ). Lisäksi puna
lehtiruusua on istutettu yk ityispihoille, 
runsaimmin juuri Tuiraan. Punalehtiruusu 
kasvaa myös Alakestiiän arboretumissa Li
minga a (Arvola 1987). Punalehtiruusu 
menestyy Oulu a hyvin , joskin ruostetau
dit ja ruu uhärmä aattavat joinakin vuosi
na olla vaivana ( artikainen 1985a). 

Rosa rugosa f. rugosa, kurtturuusu 

Kurtturuusua on kasvatettu Oulus a 1900-
luvun alusta lähtien (Parvela 1932). Van
himmat näytteet on kerätty vuonna 1929 
Hietasaarelai e ta puutarhasta (V. Niini
mäki, OULU· A.-L. iinimäki OULU) ja 
vuonna 1930 pihasta (Palonen, OULU). 
Vuodelta 1954 on näyte Lasaretinsaaresta 
(lnkamo, OUL ). Kaupunginmetsänhoi
taja Kosti Häkkisen Hieta aareen perusta
massa puutarhassa kasvaa yhä 1940-luvul
la istutettu kurtturuusu. 

Kurtturuusua on istutettu lähes kaik
kiin Oulun pui toihin ( okelainen 1988). 
Kurtturuusu on yleinen myös muilla kau
pungin viheralueilla ja yk ityi pihoilla 
kurtturuusu on tavallinen. Kurtturuusu is
tutetaan u ein lyhyik i aidanteik i, kuten 
Linnakatu 25 edustalla. Kurtturuusu sa
moin kuin juhannu ruu u ovat paikoin 
"villiintyneet" alkuperäi en i tutuspaikan 
ulkopuolelle, mm. Tuiras a pato illan mo
lemmin puolin kanavan partaalla. Kurttu
ruu u kasvaa myö Alake tilän arboretu
missa Lirningas a (ArvoJa 1987). Kurttu
ruu u on Oulu a täy in talvenke tävä 
(Toivonen 1961b Martikainen 1985b). 
Ouluun on i tutettu monin paikoin kurttu-
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Kuva 8. Pietarinruusu yksityispihalla Raksilassa, 
lähellä entistä Schurigien kauppapuutarhaa. 
2.Yll.l995. 

Fig. 8. An recently described hybrid (Rosa x 
majorugosa) between the Cinnamon Ro e and 
Japanese Rose is rare in Oulu. 

ruusua, joiden kiuluk:at ovat tavallista suu
remmat, niiden halkaisija on noin 3 cm ja 
korkeus 2 cm. äitä on etenkin Intiön hau
tausmaalla, mutta myös Kiikku- ja Parati i
sisaarella. 

Rosa rugosa f. alba, kurtturuusu 

Valkokuk.kaista kurtturuusua kasvaa Ou
lun puistoista Toivoniemes ä, Lohipadon
niemessä, Madetojanpuistossa, Otto Kar
hin pui tossa, Lytötynpuistossa, Leverin
puistos a, Mannerheirninpuistossa, Van
halla Heinätori iJ a, Rommakonpuistossa ja 
Hollihaanpuistos a (Nokelainen 1988) 
ekä Kiikkusaarella. Li äksi valkoista 

kurtturuusua kasvaa usei lla muiiJa viher
alueilla. Valk:okuk.kainen kurtturuusu on 
Oulussa täysin kestävä ja melko yleinen. 
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Kuva 9. Ruusunhärmä on vuotuinen kiusa Oulun 
ruusuisruruksi a. Kanadanruu u a tämä ieni 
on ollut monena vuonna erityisen runsas. 
Ainolanpuisto 5.IX. l995. 

Fig. 9. Rose mildew (Sphaerorlzeca pannosa) can 
be found in Oulu every year, e pecially on Rosa 
blanda. 

Kuva 10. Piharuu un kiulukat o at pilkähköt ja 
kukkaperät ny rykarvai et ( n . Ku a 7). 
Kiikku aari 5.IX.l995. 

Fig. 10. The hips of Rosa x malyi are longish and 
the pedicels glandular hairy ( ee Fig. 7). 

Rosa rugosa 'Fru Dagmar Ha trup ' 

Tätä vaaleanpunak.'Uk.kai ta ruu ua (kor
keus 0.7 m uonna 1999) on i tutettu uon
na 1991 Kiikku aareen kah ilan itäpuolen 
ruusupen.klåin, jo a e on toi tai ek i me-



SORBIFOLIA 30(3) 1999 

Kuva II . Punalehtiruusun kukat ovat ruusuksi 
vaatimanoman kokoiset muna sievät. Kontinkan
gas 2.Vll . l995 . 

Fig. II . The flowers of Rosa glauca are modest 
but artractive. 
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nestynyt hyvin. Sen kiulukat ovat melko 
kookkaat, 3 cm halkaisijaltaan. 

Rosa 'Hansa ', hansaruusu 

Oulusta on kerätty hansaruusu jo vuonna 
1918 jostain puutarhasta (Pikkarainen, 
OULU), mutta muutoin hansaruususta ei 
ole vanhoja tietoja. 

Hansaruu u (kuva 12) kasvaa Oulun 
puistoista Toivoniemessä Linnansaarella, 
Kiikkusaarella, Franzeninpuistossa, Hei
kalanniemessä Pokkisenpuistossa, Ma
detojanpui tossa, Otto Karhin puistossa, 
Mannerheiminpuistossa ja Kyösti Kallion 
puistossa ( okelainen 1988). Myös muille 
viheralueille on istutettu hansaruusua, mm. 
Raksilan markettien länsipäätyyn, yl iopis
tollisen ke kussairaalan osaston B3 eteen, 
Peltolaan Oulunsuun sairaalan alueelle, 
Puistokadun kerrostalojen pihoille ja Tuo
miokirkon länsisivustalle. Hansaruusu 
kasvaa yksityispihoilla lähes kai.kissa kau
punginosissa ja Alakestiiän arboretumjssa 
Limingas a (ArvoJa 1987). Han aruusu on 
Oulussa kestävä (Toi onen 1961 b, Marti
kainen 1985b). Oulussa kasvaa eri hansa
ruu ukantojen Ii äk i puolikerrannaiskuk
kaisia kurtturuusuja (mm. Raksilan mar
kettien luona ja rautatiesillan eteläpuolen 
pysäköintialueella), jotka eivät kuulu han
saruusujen ryhmään. Molemmissa pai
koi ssa kasvaa yksi pensas kurtturuusujen 
seassa. Kaupungilla kas aa paikoin muita
kin tunnistamattomia ruusuristeymjä, jois-
a on usein kurtturuusu toi ena osakkaana 

kuten Kiikku aaren eteläreunan ruusuai
danteessa ekä Linnan aaren kahvilan me
ren puolei en puistokäytä än varrella. 

Han aruu un lisäk i Oulussa on myyty 
valkokukkaista puolikerrannai kukkaista 
kurtturuusuri teymää. Sen tuntomerkit ei-

Kuva 12. Hansaruu un rodut o at Oulu a 
ylei iä kuten Kontinkankaalla Oulun osiaali- ja 
tervey alan oppilaitoksen pihalla. 2. Vll. l995. 

Fig. 12. Variou Han a hybrids of the Japane e 
Ro e are common in Oulu . 
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vät kunnolla sovi lajikkeisiin 'Blanc 
Double de Coubert' tai 'Souvenir de Phile
mon Cochet'. äiden kukat ovat täys in 
kerrotut, kun tällä Pulkki lasta löytyneellä 
kannalla ne ovat puolikerrotut 

Rosa Grootendorst -lajikeryhmä, 
neilikkaruusu 

eilikkaruusu (R. 'F. J. Grootendorst') me
nestyi Ainolanpuistossa 1950-luvun alussa 
(Toivonen 1955), mutta ainakaan 1980-lu
vun alun jälkeen e ei ole iellä ka vanut. 
llrneisesti neilikkaruusu on kuollut sieltä jo 
paljon aiemmin, sillä eräillä oululais illa 
yksityispihoilla kasvaneet neilikkaruusut 
ovat menestyneet hyvin huonosti. Vuonna 
1958 on kerätty neilikkaruusunäyte oulu
laisesta puutarhasta (Jnkamo, OULU). 

Rosa x spaethiana, neuvoksenruusu 

Hietasaaresta on kerätty neuvoksenruu u
näyte vuonna 1958 (V. Niinimäki, OULU), 
mikä on vanhin tieto neuvoksenruu u ta 
Oulussa. Toistaiseksi olen tavannut neu
voksenruusua Linnan aarella noin 50 m 
tornirakennuksen länsipuolella (korkeus 
1.7 m) kurtturuusun sea sa ja Kontinkan
kaalla kasvaa useita ryhmiä (korkeu 1.5 
m) keskussairaalan puolei en rakennuksen 
länsi einustalla mustialamuu un ja suvi
ruusun kanssa. Myös Tuirassa Valtatie 7 1 
B kohdalla kasvaa neuvoksenruusu. Kaik
ki nämä neuvok enruusut ovat alunperin 
olleet kurtturuusun perusrunkoina. Intiön 
hautau maan vanhan kappelin etupuolella 
kasvaa puolik:erranaiskukkainen neuvok-
enruu u hansaruu un juuri ta villiytynee

nä. 

Rosa 'Therese Bugnet ', teresanruusu 

Tere anruu ua on istutettu Oulun Mylly
tullintie 8 pihamaalle kesällä 1993, jos a e 
kukki jo amana ke änä. 'There e Bugnet ' 
on tairnistojen valikoimissa Oulun eudul
la ja e ylei tynee melko nopeasti ainakin 
yk ityispihoilla. 
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Rosa x mariae-graebneriae, 
marianruusu 

Marianruusua ei ka va kaupungin pui toi -
sa, mutta sitä on istutettu muutamille yk i
tyispihoille ja itä on myö myynnis ä 
eräissä tairnistoi a Oulun alueella. Koska 
marianruusu tekee myö run aasti juuri
vesoja, on ilmei tä että e tulee hiljalleen 
yleistymään. Int:iön hautau maalla ka voi 
kesällä 1995 yksi marianruu u. 

Rosa x rugotida Dart ' Defender , 
keijunruusu 

Keijunruu ua on i tutettu ksi pen a 
vuonna 1991 Kiikku aaren kah ilan itä
puolelle (Ku a 13) jo a e on mene tynyt 
toistaiseksi hy in (korkeu 0.7 m vuo ina 
1993-99). M ö ' Dart' Defender on ny
kyi in myynni ä Oulun alueella. Kiikku
saareen Parat:ii i aaren astai ella rannalla 
ka vaa mahdolli e t:i keijunruu un takai-
inristeymiä, jo a ksilöt o at h in mo

nennäköi iä. 

Rosa nitida nukkeruu u 

Vuonna 1994 nukkeruu ua i tutettiin noin 
200 tainta Kuu i aaren tan ipa iljangin 
parkkipaikan edu talle ja noin 50 tainta 
ekä Tuiran ta aratala Tapulin parkkipai

kan reunu talle että M ll tullin vanhan 
tyttöly eon alapuolelle 
parkkipaikan reunu talle. ukkeruu ut 
o at mene tyneet Oulu a toi tai ek i hy
vin. 

Rosa Splenden \•alam onruu u 

Jokin ran kanruu u i tutettiin Ouluun jo 
uonna 1790 apteekin puutarhaan Julin 

1792) nyk i en Rauhalan alueelle. Parve
lan ( 1932) mukaan ky e ä oli i ollut a
lamonruu u, mutta tämä ei ole armaa il-
lä ruu u oli kerrannai kukkain n. En im
mäinen nä te alamonruu u ta on kerätty 
oululai e ta pui to ta a ta uonna 19 7 
(Lakkala, näyte hä itetty). 
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kasvaa Oulun puistoista Toivoniemessä, 
IGikkusaarella ja Pokkjsenpuistossa ( o
kelainen 1988). Pokkjsenpuiston pohjois
reunassa kasvaa 1.5 m korkea pensasryh
mä, samoLn Toivoniemen länsiosassa, jos
sa on melko laaja istutus. Kiikkusaaren 
valamomuu u, joka on Hankkijalta vuonna 
1970 hankittu kanta, kasvaa kahvilan itä
puolella ruusuryhmäs ä, jossa kasvaa 
myös tarhaharisoninruu u, keijumuusu, 
'luumuruusu' ja kurtturuusu 'Fru Dagmar 
Hastrup . Myös yk ityispLhoiiJa näkee va
lamomuusua, e im. Helkinkatu 21 raken
tamattomalla tontilla oli vielä vuonna 1982 
yhdeksän pensa ta. Karja illalla ka vaa 
Taipaleentie 23 pihalla upea valamon
ruu upen asai ta (Kuva 14). Ruusut iLrsi 
ever tiluutnantti HeLnonen vuonna 1944 
Terijoelta. Alkuperänsä vuok i talon a uk
kaat kut uivat ruu ua karjalamuusuksi . Sa
malla plhalla kasvaa myö huumaavatuok-
umen pihajasmike (Philadelphus coro

narius) joka on tuotu alamon saarelta. Pi
hajasmiketta en ole löytänyt muualta Ou
lu a. alamomuu u ka aa myö Alake -
tilän arboretumi a LLrnLngassa (ArvoJa 
1987) ja e on Oulu a ke tä ä (Toivonen 
196lb) jo km härmäalti . 

Rosa Onni , onnenruu u 

Onnemuu u ei ielä ka a kaupungm pui -
toi a mutta eräille yk ityi pihoille itä on 
i tutettu en tultua eräiden taimitarhojen 
valikoimiin. 

Rosa 'Minette mustialanruusu 

Mu tia lamuu u ka voi Oulu a jo 1880-
lu ulla (Parvela 1930 1932). anha 1940-
lu uUa i tutettu pen a kasvaa Hietasaarel
la kaupungLnmet änhoitaja Ko ti Häkki-
en puutarha a. anhin näyte on kerätty 

vuonna 1955 (Ora va 0 L 
Mu tialanruu ua ka aa pitkä rivi tö 

orkeu 1.4 m) Kontinkankaan lliaalan 
emu taUa Ku a 15 jonn e on i tutettu 

1960-lu ulla. Täältä on tallennettu näyte 
uonna 19 2 (Ketonen OUL . Toi onie-
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men länsiosassa Toivoniementien varreUa 
laajan valamomuu uryhmän reunassa kas
vaa muutama mustialanruusu (korkeus 0.6 
m). Lisäk i mu tialanruusua kasvaa oma
kotitalojen plhoilla, mm. Karjasillalla 
KaukovaLniokatu 54:n (Kulju 1992, OU
LU) ja Välivamiolla Hankotie 3:n luona. 
Mu tialanruu u on mainittu Oulu sa tal
venketäväki (Toi onen l96lb), mutta ai
nakin Toi onniemen pen aat paleltuivat 
latvoista talvella 1992-93. eidomuusu
jen ryhmästä (R. Alba -hybr.) Oulussa kas
vaa eräillä yk it i plhalla pensas, joka 
muistuttaa lähinnä lajiketta Maxima' . 

Rosa canina koiranruusu 

KoLranruu ua ei ole i tutettu Ouluun tar
koituk elli e ti mutta en pitkän huiskeita 
ver oja näkee jo kus illiytyneenä hansa
ruu un istutuk i a. Koiranruusut ovat ol
leet peru runkoruusuja, joihin hansaruusu 
on vartettu. uo ma 1995-1999 koiranruu-
u on kasvanut h äkuntoisena Oulun Pel

tolas a aLraalan uuden rakennuk en itä
päädyn luona. 

Rosa mollis iharuu u 

Iharuu ua ei kas a kaupungLnpuistoissa, 
mutta erälUe ksityi pihoille on i tutertu 
Martti Ohenojan kas attamaa kantaa .. 
Martti kerä i iharuu un siemeniä Skotlan
nin Perth hlre tä uonna 1983 ja kylvi ne 
amana vuonna. Siemenet itivät vuonna 

1985 ja pen aat o at kukkmeet jo u ean 
vuoden ajan. Iharuu u on hempeä värityk-
eltään ja opLi hillitty n makuun. 

Rosa aff. villo a 

Hieman luumuruu un ulkonäköä omaa ia 
ruu uja kas aa IGikku aarella kaksi uur
ta ryhmää kah ilan itäpuoleUa. Luumuruu-
ut on i tuttettu Oulun Liopi ton kasvitie

teelli een puutarhaan mahdolli e ti uon
na 1970 joiiom amaan penkbm i tutettiin 
per iankeltaruusu ja alamomuu u. ama 
pen aar oli ar Hankkjjan taimi to ta, ja on 
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Kuva 13. Keijunruusua kasvaa Oulun pui toi ta 
vain Kiikkusaarella. Oulujoen taimisto 
4. VII . 1995. 

Fig. 13. Rosa rugorida 'Dan's Defender' is very 
rare in the parks of Oulu. 

Kuva 14. Yalamonruu un näyttävä kukinta 
yksityispihalla KarjasillaUa. 1l.VII. J995. 

Fig. 14. Rosa 'Splenden 'living up to it name in 
a private garden. 

Kuva 15. Mustialanruusu kukkii Oulu a 
varmimmin Kontinkankaan sairaalan lämpöisellä 
seinustalla räystään suoja sa. 6. 111995. 

Fig. 15. Rosa ' Minette' flowers well in Oulu on1y 
near a warm wall. 

Kuva 16. 'Pohjantähti' enti en Å trömin 
nahkatehtaan, sittemmin myö Eläintieteen 
laitoksena toimineen rakennuk en isäänkäynnin 
luona. 11.Yl1. 1995. 

Fig. 16. ' Pohjamähti' is the only hardy climbing 
rose in Oulu. 
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mahdollista, että valamonruusut oli vartet
tu tähän luumuruusun näköiseen ruusuun. 
Pensaat muistuttavat myös lajiketta 'Wol
ley Doc' . 

Rosa rubiginosa, omenaruusu 

Omenaruusu kasvoi Kiikku aarella kahvi
lan itäpuolella (korkeus 1 m), missä se ei 
kuitenkaan menestynyt hyvin. Kasarmin
tien varrella opettajankoulutuslaitoksen 
pihalla ja Å trömin vanhan nahkatehtaan 
sisäänkäynnin vieressä omenaruusuja kas
voi vielä kesän 1996 alussa. Edellinen on 
alunperin toiminut hansaruusun ja jälkim
mamen 'Pohjantähden ' perusrunkona. 
Opettajankoulutuslaitoksen einustalla 
kasvaneet omenaruusut katkottiin maan ta
sal.le yksyllä 1996 hansaruu ujen kera ei
nän kunno tustyön yhteydessä. Kiikkusaa
ren omenaruu u on ollut valamonruusun 
perusrunko. Intiön hautausmaal la kasvoi 
jostain ryhmäruususta villiytynyt omena
ruu u. Omenaruusu on Oulussa aran lainen. 

Rosa ' Pohjantähti' 

'Pohjantähti ' on kasvanut Oulun puistoista 
vain Paratiisisaarella, jossa se oli hengissä 
vielä vuonna 1986. Tämä Pohjantähti ' tal
vehti hyvin , mutta ei kukkinut viimeisinä 
vuo ina ( okelainen 1988). Enti en Åströ
min nahkatehtaan sisäpihalle (Kuva 16) on 
i tutettu omenaruusuun vartettu ' Pohjan
tähti' 1990-luvun alussa juhannusruusun 
kera. Pohjantähti on hieman tavaUisempi 
yksityi talojen einustoilla. ' Pohjantähti ' 
tulee vielä yleistymään Oulussa, si llä sitä 
on myynni ä taimitarhoissa. 

Oulun monivuoti et köynnöskasvit 

Solanum dulcamara, punakoiso 

Apteekkari Julin ka vatti Tukholmasta 
tuotua punakoi oa Oulu a nykyi en Rau
halanalueella jo 1790-luvu!Ja Julin 1792). 
Punakoi o viihtyi tervey lähteen luona hy-
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vin. Siellä punakoiso yhä ka vaa kanavan 
penkeree!Jä kivisillan kohdalla. Se voisi 
olla vanhin elossa säilynyt Oulun puuvarti
nen koristekasvi, ol len muutaman vuoden 
yli 200 vuotta. Joka tapauksessa punakoiso 
on ollut 1800-luvun lopulta lähtien vi lje
lyk e ä Oulussa (Leiviskä 1894, Parvela 
1930, 1932, Toivonen 196la). Punakoiso 
on saapunut Ouluun myös satunnaiskasv i
na, Toppilan sataman painolastikummuille 
(Zidbäck 1885). 

Muualla Ainolanpuiston - Hupisaarten 
alueella punakoiso kasvaa Kiikkusaaren 
eteläosa a atunnaisen oloi ena puron 
varren piharuu uistutuk es a yhdessä pu
nakarhunköynnöksen (Calystegia sepium 
ssp. spectabilis) kan a. Ruskon kaatopai
kalla punakoi o kasvaa elinvoimaisena ja 
myös Alakestiiän arboretumis a Limingas
sa sitä kasvaa (Arvola 1987). 

Punakoiso on kestävimpiä köynnöksiä 
Oulussa (Toivonen 196 la), mutta on silti 
melko vähän käytetty. Tuiras apunakoisaa 
kasvatetaan eräillä Lehtorannan omakoti
talojen piha-alueilla puukehikkoa kiipeily
telineenä käyttäen. Kaupunginmetsänhoi
taja Ko ti Häkki en Hieta aareen perusta
mas a puutarhas a ka vaa punakoiso, joka 
pastori Matti Häkkisen kertoman mukaan 
oli väliiJä 20 uotta näkymättömi sä mutta 
maata käsiteltäe sä ilmaantui paikalle uu
destaan. Punakoiso kasvaa Oulus a myös 
satunnai tulokkaana. 

Humulus Lupulus humala 

Humala on Oulun anhimpia köynnöksiä. 
Sitä on viljelty paitsi kori tekasvina myös 
hyötykäyttöön (Julin 1792 Parvela 1932), 
aina myyntiin a ti jopa atain markkain 
edestä Oulun alos a (Elfving 1897). Hu
malaa kasvatettiin Oulus ajo 1600-luvulla 
ja sen viljely kä i yhä tärkeämmäk i vuon
na 1699, kun kuningas kiel i humalan maa
han tuonnin. Tämän johdo ta Oulunkin 
mai traatti kehoirti porvari toa "varustau
tumaan hy illä humalamailla , jotta maa 
sitä paremmin voi i tulla toimeen" (Vtrk
kunen 1953). anhin humalanäyte on tal-
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Kuva 17. Säleikkövi lliviini kapuaa ylös rata-alueen punatiilirakennusta Rautatienkadun varrella. 
II. Yll.l99l. 

Fig. 17. Thicket Creeper (Parthenocissus inserta) scrambling over an old brick building. 

lennettu oululaisesta kasv itarhasta vuonna 
1899 (Huumonen, OULU). 

Tätä nykyä humalaa kasvaa Oulun 
puistoista vain KiikkusaareUa, jonne istu
tettiin uusi humala 1990-luvun alussa. 
Siellä se kapuaa pitkin kuolleen kurilien
lehtikuusen (Larix gmelinii var. japonica) 
runkoa. Humala onkin viljelyn peruja ta
vallisimmillaan vanhojen rakennuksien 
luona, kuten Tuiran sairaaJan pääraken
nuksen portaikoilJa ja sairaalan kaakkois
kulmaukse sa. Rauhalan vanhan pihara
kennuksen päädy ä kasvaa hedeyksilö. 
Myö yksityispihoilla kasvaa humalaa, 
etenkin vanhoissa kaupunginosissa mutta 
joskus myö uu is a, kuten Tuiran itäos is a 
tai Fennian autotallien luona Torirannan 
suunnas a. Tuiran kirkon seinustalla kas
vaa nuoria humalia (korkeus 0.8 m vuonna 
1993). Humala on erittäin kestävä Oulussa 
(Toivonen 1961 a, Martikai nen 1985a). 

Parthenocissus inserta, 
säleikkö illiviini 

Säleikkövilliv iini tä ei ole anhoja kirjalli
suustietoja Oulusta. En irnmäi et näytteet 
on kerätty puutarhoi ta uo ina 1935 
(Pau/amäki, OUL ja 1949 (/. Jokela, 
OULU). Säleikkö illi iini on arvioitu Ou
lussa ke täväk i - tal enarak i (Toivonen 
1961a, Martikainen l985c) ja ehkä äJeik
kövillivi ini vaatii uojai en kas upaikan. 

SäJeikköviUi iiniä ka aa Oulun pui -
toista vain Kiikku aarella kah ilan einu -
talJa, ekä Paratii i aaren muurilla. Mo
lemmissa ka aa myö imukärhi illi iini 
ja ne kaikki o at taJ ehtineet h in. trö
min vanhan nahkatehtaan i äpuoleUa on 
äleikkö illiviini, joka ka aa li 10 metrin 

korkeudelle rakennuk en i äpihalla. ie
reisen taidemu eon etelä einu talle on i -
tutettu äleikkö illi iini uonna 1992. Tui-
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rassa säleikkövilliviini kasvaa sairaalan 
pohjoispäädyssä ja eräiden omakotitalojen 
seinustalla kaupunginosan itäosassa . Rau
tatiekadulla on aseman punatiilisen varas
torakennuksen eteläseinustalla (Kuva 17) 
yli kuuden metrin korkeudelle kapuava ä
leikkövilliviilli. Asemalta on kerätty näyte 
vuonna 1950 (Korhonen, OULU). Säleik
kövilliviini kasvaa myös Teuvo Pakkalan 
kadun varrella Raksilassa Koti- ja laitosta
louden oppilaitoksen eteläseinustalla ja 
Koulukatu 12 seinustalla. 

Parthenocissus quinquefolia, 
imukärhivilliviini 

lmukärhivilliviini on kasvanut Oulussa 
1890-luvulta lähtien (Parvela 1930, 1932) 
ja köynnös menestyi joten kuten (Elfving 
1897). lmukärhivilliviini kasvaa Oulun 
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puistoista Kiikkusaaren kahvilan seinus
talla ja Paratiisisaaren muurilla (Kuva 18). 
Lisäksi imukärhivilliviini kiipeää muuta
milla yksityispihoilla, kuten Kajaaninkatu 
9 eteläseinustall a, Hallituskatu 1 ja Saaris
tokatu 24 isäpihoilla ekä Peltolassa Ou
lunsuun sairaalan idän puoleisen raken
nuksen seinustall a (4 ryhmää, korkeus 3.5 
m 1993). Intiön hautausmaalla uuden kap
pelin sisäpihalla on kolmen metrin korkeu
delle k.iipeävä yksilö. Imukärhövilliviilli 
talvehtii hyv in Oulussa ( okelainen 
1988), mutta ei ole yhtä kestävä kuin sä
leikkövilliviilli , illä talvisin uloimmat 
versot saattavat vioittua (Martikainen 
1985c). 

Imukärhivilliviinin lajike 'Engelman
nii ', jolla syysväritys on karmiillinpunai
nen, on ilmoitettu Ainolanpuisto ta (Toi
vonen 1955). 

Ku a 18. lmukärhi illi iini Paratiisisaaren muurilla, mi ä kasvavat myö äleikkövilli iini , köynnös
honensia ja kiinanlaikkuköynnös. l .X.1 991. 

Fig. 18. 1rginia Creeper (Parrhenocissus quinquefolia) is rather rare in Oulu. 
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Menispermum dauricum, 
aasiankilpikierto 

Aasiankilpikierto on kasvanut Paratiisi
saarella muurin seinustalla (Nokelainen 
1988), josta se on kuitenkin hävinnyt vuo
den 1986 jälkeen. Aasiankilpikierto istu
tettiin todennäköisesti 1970-luvun alussa. 
Kiikkusaaressa yliopiston kasvitieteellisen 
puutarhan systemaattisessa osastossa kas
voi myös kanadankilpikierto (M. canaden
se). Molemmat kilpikierrot menestyvät 
hyvin Oulun yliopiston nykyisessä kasvi
tieteellisessä puutarhassa Linnanmaalla. 

Clematis alpina, alppikärhö 

Alppikärhö kasvaa Oulussa Kiikkusaarella 
ja Paratiisisaarella, jonne köynnökset on 
istutettu vuosina 1990 ja 1989. Alppikärhö 
kuuluu useiden Oulun seudun taimitarho
jen valikoimaan, ja sitä on kokeiltu yksi
tyispihoilla. 

Clematis sibirica, siperiankärhö 

Asessori Westerlundin tilalla Vasankan
kaan Pukissa (Väre 1986) kasvaa 1880- tai 
1890-luvulla istutettu siperiankärhö. Li
äksi iperiankärhö kasvaa muutamilla yk
ityispihoilla (Kuva 19). Eräässä taimitar-

hassa Oulun seudulla on myynni sä kär
höä, jolla teriön väri on alppi- ja siperinkär
hön välistä, ja kyse on todennäköisesti nii
den risteymästä. Siperiankärhö menestyy 
Oulussa hyvin (Martikainen 1985a). 

Clematis tangutica, kiinankärhö 

Kiinankärhö on Oulu a melko kestävä 
(Toivonen 196la), mutta sen versot palel
tuvat säännölli e ti ja kiinankärhö tarvit-
ee suojaisen kasvupaikan (Martikainen 

l985b ). Kiinankärhöä Lienee kokeiltu en i 
kerran 1950-luvulla. Vuonna 1990 istutettu 
kiinankärhö kasvaa Kiikkusaarella kahvi
lan einu talla. Sen kukinta jatkuu usein 
vielä syys-lokakuun taitteessa. Samalla 
seinustalla kasvaa myös alppikärhö. Usei1-
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Kuva 19. Siperiankärhöä kasvaa enemmän 
yksityispihoilla kuin puistoi sa. Kuvas a 
Lapväärtin kantaa. Hönttämäki 10. 1.1996. 

Fig. 19. Clemmis sibirica is more often grown in 
privare gardens Ihan in the park of Oulu. 

Ia yksityi pihoilla kiinankärhö on mene -
tynyt kohtalai e ti , kuten Tuiran Lehtoran
nas aja vielä 10 km kaupungin ulkopuolel
la Hönttämäe ä asti. Kiinankärhöä myy
dään Oulun alueen taimitarhois a. 

Muut kärhöt 

Viinikärhö (Ciematis \ iticella) on mainittu 
Oulussa arak i (Toivonen 1961 a) ja tällä 
hetkellä Oulun ke ku ta-alueella ei 
viinikärhö kasva. 

Martti Ohenoja ka attaa kotipuutar
ha saan Kiimingi ä u eita kärhölajeja. 
Seuraava a luettelo a hänen i tutuk i -
taan on mainittu ului a iementen itämi -
vuo i ja korkeu ekä kk-merkki, jo laji on 
kukkinut. Korkeuden Martti Ohenoja on 
kirjannut vuonna 1989. C/ematis glauca 
( 1989, 0.1 m) inikärhö (C. heracleifolia~ 
1989,0.1 m), C. he.xapetala (1985 0.6 m), 
kellokärhö (C. integrifolia, 19 2 0.2 m), 
C. ma.ximo» ic:iana ( 1984, 0.1 m), pen as
kärhö ( C. recta 1981 2 m, kk) ja C. texen-
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Kuva 20. Kiinanlaikkuköynnöksen koristeelliset lehdet omi tavat Oulua vain Paratiisi aarella. 

16. VI.1988. 

Fig. 20. Actinidia kolomikra grows in Oulu only in Paratii i aari Park. 

sis ( 1985, 0.1 m). äi tä kellokärhö ja pen
askärhö ovat mene ryneet hyvin. 

Acti11idia kolomik.ta, 
kiinanlaikkuköynnös 

Kiinanlaik.kuköynnö kasvaa Oulun pui -
toista vain Paratii isaarella (Kuva 20) , 
mj ä e on i tutertu muurin luo vuonna 
1956 (Toivonen 1961 a). Kiinanlail<ku
köynnö on Oulu a ke tävä (Toivonen 
196la) ja Paratii i aarella e onkin edel
leen hyvä ä kunno a. Voi i kuitenkin ar
vella että kiinanlaikkuköynnö ei mene -
tyi i epä uorui emmilla kasvupaikoilla 
Oulu a. 

Muut köynnök et 

Amurinviinj ( itis amurensi ) pa1elrui Ou
lu a maan rajaan talvi in (Toivonen 
1961 a), mutta ilti e kasvoi vielä vuonna 

1986 suojai e ll a paikalla Paratii i aarella 
( okelainen 1988) amalla einustalla 
kuin kiinanlaikkuköynnö aa jankilpi
kierto ja ruo inköynnö kuu ama (Lonice
ra periclymenum). Tämän jälkeen amurin
viinjstä ei ole ha aintoja. 
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lfl. Omenapuut (Malus).-Sorbifolia 22( 1 ):29-
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Sorbifolia 26(2): 9-101. (1995) 

Xll. Pen asangervot ( piraea). - orbifolia 
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Dendrologian Seura 30 vuotta 
Juhlaseminaari ja syyskokous 

Dendrologian Seuran 30. toimintavuoden kunninksi jä1jestetään juhlnseminaari 

Suomen dendrologian historia 
tiistaina 14.12.1999 klo 12.00-17.30 Säätytalolla (Snellmaninkatu 9- 11) . 

Ohjelma: 

Max. Hagman: Dendrologian varhaisvaiheet maailmalla 

Seppo Oja: Dendrologia Suomessa keskinjalta1700-luvulle 

Maunu Häyrynen: Suomalaiset kartano- ja pappilapuutarhat 

Aimo ummi: Puuvartisten kasvien käyttö 1800-luvulla 

Aina Harju-Söderberg: Suomen pihakulttuurin kehittyminen 

Lalli Laine: Itsenäisyyden alkuaika - Suomen dendrologinn kulta-aikaa 

Matti Leikola: Metsäoppilaitokset dendrologinn edistäjinä 

Anneli Viherä-Aamio: Metsäpuiden jalostuksen viisi vuosikymmentä 

Jouni Mikola: Suomen dendrologian renessanssi 

Saila Karhu: Hedelmä- ja marjakasvien jalostus Suomessa 

Marjatta Uosukainen: Suomalaisten koristepuiden ja -pensaiden jalostus 

Suomen uusien kasvitieteellisten puutarhojen dendrologiset kokoelmat 

Veli Saari: Jyväskylä 

Matti Yli-Rekola: Turku 

Maisa Viljanen: Joensuu 

Saini Heino: Kevo 

Timo Koponen: Uudet suomalaiset tutkimus- ja siemenkenmmatkat 

Pentti Alanko: Suomen dendrologinn tulevaisuus 

Varsinainen syyskokous pidetään samassa paikassa klo 18.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiac. lisäksi julkistetaan Vuoden puu 2000 ja jaetaan 

Seuran myöntämät kunninmerkit ja viiric. 

Kokouksen jälkeen n. klo 19.30 nautitaan pieni iltapala Kasvitietee.llisen puutarhan tiloissa, 
Unioninkatu 44. 

Tervetuloa! 
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Pihlajat (Sorbus) postimerkeissä 

Pentti Alanko 

Alanko, P. 1999: Pihlajat (Sorbus) postimerkeissä. (Rowans and whitebeams on 
stamps.)- Sorbifolia 30(3): 128- 130. ISS 0359-3568 

The author has found rowans portrayed on 18 stamp , but \ hitebeams only on two. 
There must sure ly be more stamps portraying rowans as an incidental motif, e.g. on 
stamps illustrating birds. As well:~s rowan or mountain ash (Sorbus aucuparia), Japa
nese rowan (S. commixra), service tree (S. domesrica), Swedish whitebeam (S. inrerme
dia) and S. hibernica, have appeared on stamps. The Ia t mentioned pecie i endemic 
in lreland, where it grows wild only in the central part . Rowan and Swedi h white
beam are native to Finland; the latter one is The Tree of the Year 1999 cho en by the 
Finnish Dendrological Society. 

Pentti A/anko, Korsutie 34, 00370 Helsinki . 

Useimmat pihlaja-aiheiset postimerkit 
e ittävät kotipihlajaa (Sorbus aucuparia). 
Tietooni olen saanut 11 posti merkkiä, jotka 
esittävät kotipihlajaa pääaiheena. Oheisis
sa kuvissa on lisäk i 5 postimerkkiä, jois a 
on pihlaja ivuaiheena (numerot 2, 4, 8, 9 ja 
12). Näitä löytyi ivarmaan muitakin. Ko
tipihlaja oli vuoden puuna 1994. Tämän 
vuoden puusta, ruotsinpihlajasta (S. inter
media), on Islanti julkaissut postimerkin 
vuonna 1985 (kuva 20). Vain viisi pihlaja
lajia on kuvattu po timerkeissä. Kotipihla
jan ja ruotsinpihlajan lisäk i merkit on jul
kaistu saksanpihlajan sukutai e ta ja Irlan
nissa luontaisena ka vava ta S. hibernicas
ta, eteläeurooppalaisesta S. domesticasta ja 
japaninpihlajasta (S. commixta) . 

Kustakin esitellystä merkistä on mai
nittu arvo, ilmestymisvuosi, merkkisarjan 
aihe ja Michelin postimerkkiluettelon nu
mero (suluissa oleva numero viittaa ku
vaan). Suomalai ista merkei tä on annettu 
Lapen luettelon numero. Merkit on esitelty 
lajeittain ja ilme tymisjärjestykses ä. 

Kotipihlaja (Sorbus aucuparia) 

euvo tolutto 5 kop., 1964 Marjoja M. 
2998 (1).- Suomi 0 50 mk 1972 Kan
sanpuvut, Lape 709 (pihlaja i uaiheena) 
(2). - Albania 2 40 L, 1972 Met än he
delmiä, M. 154 1 (3).- Suomi 0,70 mk, 
1975, Olavinlinna 500 uotta, Lape 768 
(pihlaja sivuaiheena) (4). - S eit i 30 + 
20 c, 1975, H änteke äi yy merkkisarja 
Pro Juventure, M. 1064 (5).- orja 0 80 
kr, 1980, Joulu, M. 825 (6).- I lanti 120 
kr, 1980 Vuoden puu M. 554 (7). -Suo
mi 2,10 mk, 1985, Kale ala 150 uotta, 
Lape 956 (8). - I lanti, 40,00 kr, 19 7, 
Lintuja (punak lkira tas) M. 669 (pihlaja 
sivuaiheena) (9). -Suomi 2,10 mk, 1991 
yleismerkit, Lape 1123 ja 1124B tarra
merkkinä (10 ja 11). -Suomi 2,10 mk 
1992 automaatti ihko Lape 1166, (pihlaT 
ja sivuaiheena pääaiheena tilhi) (12). -
Puola, arvomerkintä (kirjemaksu maan 
si äise ä po ti a) 1995 Lehtipuiden he
delmiä, M. 35-o (13). - Ruot i 7,50 kr, 
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Kuvat 1-20. Pihlajat postimerkeis ä. 

Fig . 1-20. Rowan and whitebeam (Sorbus) portrayed on tamp . 
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1996, Talvimarjoja, M. 1924 (14).- Suo
mi 2,80 mk, 1997, Suomen itsenäisyys 80 
vuotta, Lape 1388 (15). - Iso-Britannia, 
33 p, 1993, eljä vuodenaikaa: syksy, M. 
1466 (16). 

Sorbus domestica 

Tämä pihlajalaji on kotoisin Pohjois-Afri
ka ta sekä Etelä- ja Kaakkois-Euroopasta 
ja sitä kasvatetaan koristepuuna Keski- ja 
Länsi-Eurooppaan asti. Se on kaikkein iso
kasvuisin pihlaja ja saattaa saavuttaa jopa 
25 m korkeuden (Bean 1981). Sen hedel
miä on käytetty ravinnoksi ja puuaines on 
arvokasta puusepäntöissä. Puun koristear
vo perustuu rehevään kasvuun, isoihin leh
tiin ja kukintoihin sekä kypsinä punertavan 
ruskeisiin, usein hieman pitkulaisiin, pää
rynnämuotoisiin marjoihin. 

Andorra (ranskankielinen) 3,80, 1988, 
Luonnonsuojelu, 1988, M. 523 (pihlaja si
vuaiheena, pääaiheena peippo) (17). 

Japaninpihlaja (Sorbus commixta) 

Japaninpihlajaa on meillä harvoin viljelty. 
Se on kotoisin Venäjän SahaliniJta, Japa
nistaja Koreasta (Rushforth 1999). Se kas
vaa myös Ullung Saarella Koreassa, josta 
ruotsalainen dendrologi Tor Nitzelius on 
tuonut nimeämättömään japaninpihlajalle 
läheiseen lajiin (?) tai japaninpihlajaan 
kuuluvia alkuperiä viljelyyn. Sitä on meil
läkin viljelyssä tuurenpihlajana lajikeni
mellä 'Dodong ' (Alanko 1998). 

Japani 62 y, 1991 , nk. prefektuurimerk
ki (Hokkaido), aiheena eri vuodenaikojen 
kukkia ja puita, M. 2037 (18). 

Sorbus hibernica 

Tämä aporniktinen pihlajalaji on luontai
nen Keski-Irlannissa, mistä Warburg kuva
si sen tieteelle uutena (Warburg 1957). Se 
kasvaa paikoitellen melko laajalla alueella 
valoisissa, kallioi issa metsi ä kalkkipe
räisillä paikoilla (Ciapham ym. 1962). Laji 
muistuttaa suuresti saksanpihlajaa (S. 
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aria), mutta on kasvutavaltaan hennompi 
ja leveämpi, mikä näkyy po timerkin sil
huettikuvastakin. 

Irlanti 22 p, 1984, Irlannin ka visto: 
puut, M. 532 (19). 

Ruotsinpihlaja (Sorbus intermedia) 

Ruotsinpihlaja on Dendrologian Seuran 
30-vuotisjuhlavuoden 1999 puu. On ilah
duttavaa todeta, että juhlapuu tamme on 
Islannissa julkaistu postimerkkki jo vuon
na 1985, jolloin Islannin puutarhaseura 
täytti JOO vuotta. ähtävästi sitä on i tutet
tu myös Islantiin ja muuallakin Länsi- ja 
Keski-Euroopas a e on paljon i tutettu 
piha- ja pui topuu (Ru hforth 1999). Suo
menpihlajaa en ijaan on meillä niinkuin 
muuallakin Euroopas a harvoin iljelty. 

Islanti 40,00 kr 1985, Islannin puutar
haseura 100 vuotta, M. M 634 (20). 

Kiitän Anu Väinölää merkkien 9 ja 11-1 5 lainaa
misesta. Lisäk i Anssi Herttuala ilmoitti hyväntah
toisesti eräistä pihlajamerkeistä, joita en ollut itse 
huomannut. 

Kirjallisuutta 

Alanko, P. 1998: Viheralueiden kas it : Tuurenpihlaja 
(Sorbus ' Dodong ').- Puutarha ja Kauppa 2(4): 
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British lsles. 2. p. - XVlll + L69 . Cambridge 
University Press, Cambridge. 

Rushforth, K. 1999: Trees of Britain and Europe. A 
photographic guide to the trees of Britain and 
Europe. - 1336 . Harper Collin , London. 

Warburg, E. 1957: Sorbu hibernica.- atsonia 4: 
44-45. 



SORBIFOLIA 30(3) 1999 131 

Vuoden 1999 puu: ruotsinpihlaja (Sorbus 
intermedia) 

Carl-Adam Hreggström 

Hreggström, C.-A. 1999: Vuoden 1999 puu: ruot inpihlaja (Sorbus intermedia). (Tree 
of 1999: The Swedish Whitebeam (Sorbus imermedia).) - Sorbifolia 30(3): 13 1-137. 
ISS 0359-3568 

This anicle deals with the Swedi h Whitebeam, Sorbus imermedia (Ehrh.) Pers., a 
native tree in outhwestern Finland, southern Sweden, we tern Estonia and the i land 
of Bornholm in Denmark; a few localitie are al o known along Lhe outh coast of the 
Baltic Sea. The uppo ed origin of this specie , its chromo omal relationships and 
hybrid are discu sed on the ba i of literarure. The cientific and Finni h vernacular 
name are discussed. The distribution of S. imermedia, e pecially in Finland, is out
lined and its ecology in Finland and the modes of di persai are pre ented. The uses of 
Lhe timber, leafy twig and fruits of thi species are pre emed. S. imermedia is protected 
by law on Lhe Åland 1 lands, southwesternmo L Finland, and the protection of, and 
lhreats against the species are discu ed. 

Carl-Adam Hreggström , Ekologian ja systematiikan laitos, PL 7, 00014 Helsingin yli
opisto ( carl-adam.lweggsrrom@helsinki .fi ). 

Ruot inpihlaja, Sorbus intermedia (Ehrh.) 
Per . on jalo lehti puu. Se voi ka vaa jopa 
20-metri ek i jolloin latvuk en läpimitta 
aattaa olla liki 30 metriä (Lagerberg 1938, 

1939 1948) mutta meillä se harvoin yltää 
15-metri ek ikään (kuva 1). Korkeimpia 
ruotsinpihlajiamme on Maarianhamina sa 
kaupunginkirja ton edustalla ka vava 16 
metriä pitkä puu jonka runko on hieman Li 
kak i metriä ympäryk eltään (Karhu 
1995). Tämä ei ole Suomen pak uin ruot-
inpihlaja illä okian kartanon pui to a 

ka vavan istutetun yk ilön rungon mpä
rys on metrin korkeudella 2 4 metriä 
(Karhu 1995). Suomen toi ek i pak uin 
puu Karhun ( 1995) mukaan on 2 32 metriä 
tyveltän äja e kasvaa Pietarsaaren Koulu
pui to sa. Huomatta asti pak umpia puita 
ka voi Ah enanmaalla Getan Dånön aa
re a, jo a kas itieteilijä ittemmin kas-

vitieteen profe ori Alvar Palmgren (1915) 
mittasi vuo i adan alu a muutamia puita. 
Kookkaimmat oli at 9- ja 7-metrisiäja nii
den rungon ympäry oli 3 7 5 ja 3 10 metriä. 

iiden latvukset oli at läpimitaltaan jopa 
11 5 metriä. 

Ruo i ta mainitaan uurempia puita: 
Öölannin Högby ä kasvavan puun rungon 
ympäry rinnnakorkeudelta oli v. 1979 pe
räti 5 63 metriä (Lundq i t 1977, Stemer 
19 6); ielä uurempi oli Blekinge ä 
Möllekullan jo 1930-luvulla tuulen kaata
ma ruot inpihlaja, jonka ympärys oli 5,8 1 
m (Dahlbeck 1939). Myö Blekingen Kal
linge a on kas anut uuri yk ilö jonka 
mpäry rinnankorkeudelta oli 5 59 m (La-

gerberg 193 1939) ja Södermanlandin 
ödertäljen alt kogeni a oli yksilö, jon

ka rungon ympäry oli 5,32 metriä (Lager
berg 1948 1960). 
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Kuva 1. Kookas ruotsinpihlaja, jonka lyhyt ja tanakka runko haarautuu runsaan kahden metrin 
korkeudella kauan sitten tapahtuneen latvomisen tai syönnin takia. Ahvenanmaa. Geta: Ö tergeta. 
11 .8. 1993. - Valokuva C.-A. Hreggström. 

Fig. 1. A tali Swedish Whitebeam (Sorbus inrermedia) with a hon main trunk ' hich branches at about 
two metres height. The branching is the result of either pollarding or brow ing a Iong time ago.
Photograph C.-A. Hreggström. 

Ruotsinpihlajan synty ja risteymät 

Jalopihlajat ovat yleensä syntyneet ristey
tymisen ja siilien liittyvän polyploidian tu
loksenaja ne ovat useinkin apomlkteja, siis 
hedelmöityksettä siemenestä lisääntyviä. 
Ruotsinpihlaja ei ole tästä poikkeus. Se on 
tetraploidinen (2n = 68) ja täydeUise ti 
apomlktinen. Sen syntyperä on kuitenkin 
epä eivä. Vanhastaan en on arveltu synty
neen tavalli en kotipihlajan (Sorbus aucu
paria L., 2n = 34) ja keski- ja eteläeuroop
paalaisen, meilläkin puistopuLma istutetun 
saksanpihlajan (S. aria (L.) Crantz, 2n = 
34), tai en lähisukulaisen (S. rupicola 
(Syme) Hedl ., 2n = 34), ri teymänä. Ruot
salainen pihlajien tutkija Liljefors (1953, 
1955) piti sen sijaan saksanpihlajaaja ete
länpihlajaa (S. torminalis (L.) Crantz, 2n = 
34) ruot inpihlajan kantalajeina. Tsekko-

slovaklalalsen tutkijan Ko andan ( 1961) 
tutkimukset kuitenkin o oitti at, että kal
kllla varmoiila ri te milJä S. aria x rormi
nalis, joita on ta attu monin paikoin Ke kl
ja Länsi-Euroopa a, on joukko lajin S. tor
minalis tuntomerkkejä (e im. kehänalai
nen ikläin ja run aa ti korkkihuoko ia he
delmän kuore a) joita ei ole ruot inpihla
ja sa. Hän ei kuitenkaan tuo e ille lopuili -
ta ratkai ua kantalaji pulmaan, joka u 
lä on ratkai ematta. 

Ruotsinpihlaja ri teytyy jo ku koti
pihlajan ja uomenpihlajan kan a. Rl tey
mä Sorbus aucuparia x inrermedia on löy-' 
tynyt mm. Ahvenanmaalta Korppoo ta ja 
muutami ta palkoi ta Ruot i ta, ja ri tey
mä Sorbus hybrida x i11termedia Gotlan
ni ta ja Ah enanrnaalta (Hedlund 1901 , 
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Eklund 1934, 1958, Lagerberg 1948, Lilje
fors 1953, 1955, Jalas 1965b, Kujala 
1965). 

Tuntomerkit 

Luonnonvaraisista pihlajistamme ruotsin
pihlaja on ainoa, jolla on yksinkertaiset, 
enintään tyviosasta parihalkoiset, liuska
hampaiset lehdet (kuva 2). Lehdet ovat 
päältä kiiltävät ja tummanvihreät tai jopa 
oliivinruskeanvihreät, alta harmaa- tai kel
lertävänukkai et. Joskus kasvulli sen ver
son lehden tyvessä saattaa olla erillinen 
lehdykkäpari. Tällainen lehti muistuttaa 
suomenpihlajan lehteä. Kuitenkin valta
osassa suomenpihlajan lehtiä on säännön 
mukaan kaksi tai kolme erillistä lehdykkä
paria. 

Kukinto on kerrannaishuiskilo ja kukat 
ovat kotipihlajan kukkia hieman kook
kaarnmat. Marjamaiset poh jushedelmät 
ovat munanmuotoiset, hieman kotipihlajan 
hedelmiä kookkaammat, 12-15 mm pitkät 
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ja 8-10 mm leveät. Kypsinä ne ovat orans
sinpunaiset ja niiden pinnassa on harvak
seltaan heikkoja pistemäisiä korkkihuoko
sia. 

Ruotsinpihlajan nimestä 

Ruotsinpihlajan tieteellinen nimi interme
dia tarkoittaa "välillä olevaa" tai "väl ittä
vää.' Linne (Linnreus 1 753) käytti ruotsin
pihlajasta latinaista nimeä Crataegus Aria 
~ suecica. Hän nimittäin sijoitti ehytlehti
set pihlajat orapihlajien sukuun Crataegus 
ja parilehdykkäiset Sorbus-sukuun. Ruot
sinpihlaja ol i siis Linnen mielestä saksan
pihlajan muunnos suecica. Tämä nimi tar
koittaa "ruotsalaista tai "Ruotsissa kasva
vaa," josta suomenkielinen nimi ruotsin
pihlaja on johdettu. imi suecica olisikin 
epämääräistä intermediaa paljon sattu
vampi lajinimenä koska lajin päälevinnei
syysalue on Ruotsin eteläosa. imistö
säännöt eivät ku itenkaan hyväksy Linnen 
antamaa nimeä, iUä Pietari Kalmin Suo-

Kuva 2. Ruot inpih lajan lehtimosaiikkia. Ahvenanmaa, Lemland: ätö ldholm 6.6. 1975. - Valokuva 
Eeva Hreggström. 

Fig. 2. Leaf mo aic in Swedi h Whitebeam (Sorbus intennedia). - Photograph Eeva Hregg tröm. 
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mesta löytämän suomenpihlajan Linne ku
vasi myös Cratcegus arian muotona, jolle 
hän antoi nimen "y CRATJEGUS Fennica 
Kalmii" (Linnreus 1755). Synonyymiluet
teloista (Linnreus 1753, 1755) päätellen 
Cratcegus aria on ilmeinen ryhmälaji, jo
hon Linne sisällytti suomenpihlajan lisäksi 
mm. nykyiset lajit Sorbus rupicola ja S. 
torminalis. Crataegus ariaa Linne kutsuu 
ruotsinkielisellä nimellä oxel, si is ruotsin
pihlaja. Voimassa oleva nimi Sorbus inter
media on F. Ehrhartin vuonna 1789 julkais
tusta nimestä Pirus intermedia johdettu C. 
H. Persoonin nimi (Hegi 1923, Kovanda 
1961). 

Levinneisyys 

Yleisesti istutettuna koristepuuna ruotsin
pihlajan luontainen levinneisyysalue on 
mahdoton tarkasti määritellä. Kuitenkin 
tämä Itämeren piirissä kotoperäinen eli en
deeminen lajimme on melko laajalti levin
nyt Itämeren rannikkoseuduilla ja koko 
Etelä-Ruotsis a, ehkäpä Skoonea lukuun
ottamatta. Pohjoisimmat luonnonvaraiset 
kasvupaikat ovat Etelä-Norlannin ranni
kolla (Jala 1965a, Hulten 1971, Hulten & 
Fries 1986, Ranta 1997). Itämeren kalkki
saarilla, kuten Öölannissa, Gotlannissa, 
Saarenmaalla ja Hiidenmaalla, ekä Länsi
Virossa ruotsinpihlaja on paikoin yleinen 
ja lisäksi on erillisä esiintymiä Itämeren 
etelärannikolla ja Baltian mantereella 
(Hegi 1923, Kovanda 1961, HuJten & Fries 
1986, Ranta 1997). Norjassa ruotsinpihla
jaa on luonnonvaraisena todennäköisesti 
vain 0stfoldin HaJdenis a, mutta viljeltynä 
se on yleinen Kaakkois- orjassa kasvaen 
viljelykarkulai ena siellä täällä Etelä- ja 
Länsi- orjan rannikko- ja vuonoseuduilla 
(Lagerberg ym. 1955, Lid & Lid 1994). 
Tanskassa ruotsinpihlaja kasvaa luonnon
varaisena vain Bornhoiruin saarella (Han-
en 1981). 

Suomessa ruotsinpihlajaa ka vaa luon
nonvaraisena Ahvenanmaalla ja Turun saa
ristossa, itäisinnä Iniössä, Houtskarissa, 
Korppoossa ja auvossa. Kaikkien näiden 
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1tatsunpien puiden alkuperäisyydestä ei 
ole varmaa näyttöä, koska saariston asuk
kaat ovat siirtäneet ruotsinpihlajaa piha
puuksi (Jalas 1965a). Ahvenanmaalla ruot
sinpihlaja on harvinaisehko. Useimmiten 
tapaa vain erillispuita tai muutaman puun 
esiintymiä. Vain Getan Dånössä esiintyy 
muutamia kymmeniä puita käsittävä kas
vusta (Palmgren 1915, 1943-44). 

Suomen mantereella ruot inpihlajaa on 
vain koristepuuna ja se mene tyy hyvin 
Keski-Pohjanmaata myöten. Sen ijaan 
menestyminen on ollut huonoa Pohjois
Karjalassa, Kainuu a, Oulun Pohjanmaal
la ja Perä-Pohjanmaalla (Hämet-Ahti ym. 
1992). Joskus ruotsinpihlaja Ie iää i tutuk
sista luontoon. Lintujen, esim. rastaiden , 
tiedetään levittävän pihlajien iemeniä, ja 
tällaisia luontoon levinneitä ruot inpihla
jia onkin löytynyt mm. Pyhäranna ta Rau
malta, Helsingistä ja Tampereelta (Jalas 
1965a, Ranta 1997). Pen asmaisena laji on 
menestynyt Oulussa ja Haaparannassa 
saakka. 

Ekologiaa 

Ruotsinpihlaja ka aa a oimilla, aloisilla 
paikoilla kuten laitumilla, lehtoniityillä 
met änreunois a peltosaarekkei a, tien
vierillä ja pihanurmilla. Se ei ole kovin
kaan vaatelia ka vualu tan a uhteen 
koska se saattaa kas aa kuivahkoilla ja ki
visillä paikoilla ja jopa kalliojyrkänteillä. 
Kalkin suhteen ruot inpihlaja lienee jolti
senkin välinpitämätön eli e ei uo i run-
a kalkkista alu taa en enempää kuin vä

häkalkki takaan. 
Ruotsinpihlaja on jalona lehtipuuna 

jonkin verran nir o, arsinkin ilma ton 
suhteen. Se ei iedä ko inkaan h in bore
aali ta talvea, mutta e irn. Hel ingi ä ja 
monella muullakin paikkakunnalla e ku
janne- ja pui topuuna ke ti llättä än hy- • 
vin kovan pakka tal en 19 6- 7. aloa 
vaativana puulajina e on heikko kilpai lija 
tiheässä met äs ä eikä e mene ty ollen
kaan kuu ivaltai i a metsi ä. 
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Ahvenanmaalla ruotsinpihlaja lisään
tyy kaikesta päätellen melko harvoin luo
nossa siemenestä, sillä nuoria taimia näkee 
harvoin, päinvastoin kuin on suomenpihla
jan laita, jonka siementaimiaja nuoria pui
ta kasvaa melkein kaikkialla. Esim. Lem
lannin Nåtössä kaksi keskisuurta puuta 
kuoli 1970-luvulla, mutta nuorennosta ei 
näy juuri laisinkaan. Sen sijaan naapuriky
lässä Jär ö sä on entisellä lehtoniityllä 
muutamien kookkaiden puiden joukossa 
kymmeniä nuoria. Länsi-Ruotsista tiede
tään, että ruotsinpihlaja on nuorentunut 
hyvin 1900-luvun aikana ja yleistynyt 
esim. Hallannissa (Georgson ym. 1997). 

Ruotsinpihlajan siemenet saattavat le
vitä lintujen oksennuspalloissa ja ula teis
sa. Heintze ( 1916, 1917-18) mainitsee 
seuraavat lintulajit ruotsinpihlajan siemen
ten mahdollisina levittäjinä: karppi , varis, 
harakka, musta- ja räkättirastas sekä tilhi. 
Semander ( 1901 ) löysi Mälaren-järven 
rantaan ajautuneen huiskilon osan, jossa 
oli kaksi hedelmää. Hedelmämaito toimii 
kellukkeena vesilev innäs ä. 

Hyötykäyttö 

Ruot inpihlajan puuaines on kovaa ja ta
sai ta. Sitä on käytetty rattaiden puoliin ja 
akseleihin työkalujen varsiin ja kahvoihin , 
viikatevar iin , väkipyöriin, haravoihin ja 
niiden hampaisi in , ruvelmjttatankoihin 
sekä talou e ineiden kuten lusikoiden ja 
kauhojen valmi tuk een (Linnreus 1755, 

yman 1868). Puuaine kelpaa myös huo
nekalujen valmi tuk een aivan kuten koti
pihlajanbn puu. 

Koti - ja uomenpihlajasta on katkottu 
lehdek iä, ja ruot inpihlajankin lehtiä käy
tettiin kotieläinten talvirehuk i. Tavalli
irnmin puut Iatvaniin amaan tapaan ku

ten koivut aarnet, tervalepätja eräät muut 
lehtipuut (Hreggström 1983, 1992, 1995). 

äin ollen näkee ielä kauan itten latvot-
tuja ruot inpihlajia siellä täällä Ahvenan
maalla (kuvat 1 ja 3). 

Pohju marjojen maito on jauhomainen 
ja imelä. Marjoja on käytetty ihmi ravin-
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noksi , joko pakkasen puremina sellaisi
naan tai paistettuina popcomin tapaan. Nii
tä on myös käytetty erilaisten juomien, 
esim. mehun, kaljan, oluen ja väkiviinan 
valmistukseen. Mäski ja marjat kelpasivat 
sikojen Lihottamiseen. Marjoja on jauhettu 
ja jauhoista on valmjstettu leipää, puuroa ja 
pannukakkuja. (Linnreus 1755, yman 
1868.) Tämän kirjoittaja on nauttinut soke
riliemeen keittettyjä marjahuiskiloita mar
joineen Virossa. 

Suojelu 

Ruotsinpihlaja on luokiteltu valtakunnalli-
esti silmälläpidettäväk i harvinaiseksi la

jiksi. Alueellisesti se on ilmälläpidettävä 
harvinainen Ahvenanmaalla ja erittäin 
uhanalainen Varsinai -Suomes a (Rassi 
ym. 1992, Ingelög ym. 1993). Se on luoki
teltu uhanalaiseksi myös Leningradin alu
een pohjoisosas a (Kotiranta 1998), sekä 
Latviassa ja Puolassa (lngelög ym. 1993). 
Laji rauhoitettiin Ahvenanmaalla 1. joulu
kuuta 1998 (ÅFS 113/98). 

Ahvenanmaalla ruotsinpihlajaa kasvaa 
ainakin åtön-Jungfru kärin luonnonsuo
jelualueella åtön pää aare a sekä Idhol
min lehto- ja niittysaare sa. Kummallakin 
alueella on jokunen kookas ja muutama 
nuorempi puu. Maarianhaminan kaupun
gin omistamalla ulkoilualuella Järsön 
kaakkoisosassa on useita puita. Kattava ja 
tarkka kuva ruotsinpihlajan esiintyrrustä 
puuttuu tällä hetkellä. 

Uhkatekijöistä Ranta (1997) mainitsee 
teho tuneen metsänhoidon peltojen raiva
uksen ja teiden ja talojen rakentamisen. 
It e kat oi in, että yleinen umpeenkasvu ja 
kuu ettuminen, joka oli pahana uhkana 
esim. Järsö sä ennenkuin Maarianhaminan 
kaupungin puisto-a a to uortrti raivauk-
ia 1980- ja 1990-lu uilla, on pahin uhka 

rakennustoiminnan Ii äksi. 
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Mielenkiintoisen ja monipuolisen Prunus
suvun puut ansaitsevat laajempaa käyttöä 

Mikko Lagerström 

Lagerström, M. 1999: Mielenkiintoi en ja monipuolisen Prunus-suvun puut an aitse
vat laajempaa käyttöä. (Prunus species merit wider u e in gardens). - Sorbifolia 
30(3): 138-142. !SS 0359-3568 

Many handsome tree species belonging to the genu Prunus are relatively unknown in 
Finnish gardens. Some are available in garden centres but they are still planted only to 
a very limited extent. The author describe ome of the e species, and describes some 
of the experiences in growing Prtmus pp. in Finland. The hardie t species are Prunus 
pennsylvanica and P. maackii, which can be grown up to Oulu (as well as the native 
Bird Cherry (P. padus), which i not covered by thi account). The Dwarf Ru ian 
Almond (P. tenella) and rarely cult.ivated P. maximowic::ii can be grown up to the 
middle part of the country. ln the outhemmost part of thecountry the Downy Cherry 
(P. tomentosa), the Sargent's Cherry (P. sargenrii) and the Rum Cherry (P. serorina) 
have been grown. The author suggests that more tree-like pecies should be tried, at 
!east in the most favourable coastal area . 

Mikko Lagerström, Isokaari 46 A 15, 00200 Helsinki. 

Tuomet, kir ikat, luumut ja mantelit (Pru
nus) ovat vielä liian vähän viljeltyjä maas
samme ja siksi niiden käyttöä tuli i li ätä 
runsaasti viherrakentamise a. Taimimyy
mälöissä on tarjolla monia lajeja ja lajik
keita, joten syynä ei aina ole valikoiman 
suppeus. Ehkä yksi syy niiden vähäiseen 
käyttöön on pelko kovista pakka talvista, 
jotka ainakin aiempina vuo ina ovat vioit
taneet juuri Prunus-suvun kasveja. Ehkä 
lajien lyhytikäisyy kään ei inno ta käyttä
mään niitä. Toivoisin kuitenkin tämän kir
joituksen Ii äävän tämän u un monien 
viehättävien laj ien ja lajikkeiden käyttöä 
viherrakentami e a, niin yk ityi pihoilla 
kuin arborentmei aja pui toi a. 

Valkokukkainen arnerikanluumu 
(Prunus americana), jonka uuret hedel
mät ovat syötäviä, oli i ehdottomasti ilje
lykelpoinen puu. Sopivana uhteena oi i 
pitää esimerkiksi, että joka viidennen i tu-

tetta an kriikunan (P. domestica sub p. 
insititia) ija tai tutettai iintuo iehättävä 
amerikkalainen luumu. Maas amme kestä-

ät ja run a atoi et lcriikunapuut, joiden 
tyveltä aa juurive oja ja hedelrni tä ie
meniä li äyk een, olisi joka tapaukse sa 
yytä el ittää. Tällöin ei tarvitsisi tuoda 

ulkomai ia kriikunakantoja, jotka meillä 
aa at helpo ti talvi aurioita. Amerikan

luumun talvenke tävyyde tä ei meillä ole 
tietoa mutta ainakin eteläi ellä rannikko
alueella ja Ah enanrnaalla itä kannattaisi 
kokeilla. Kriikunat mene tyvät vyöhyk
keillä 1-II(III). Molemmat opi at leokan-
a puole ta pienille pihoille, mutta myö 

viiden -kuuden yk ilön ryhmik i pui toi
hin tai e imerkik'si rivitalojen ja pui ton 
äli een uojai tutu vyöhykkee een. 

Imeläkir ikkaa (Prunus avium) ja en 
kerrarmai kukkai ta lajiketta (P. avium 
Plena ') kas atetaan Suom a hy in vä-
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hän yksittäispuina. Imeläkirsikka oveltuu 
mei ll ä hedelmäpuuksi Ahvenanmaalle, 
missä sen vi ljelyä on kokeiltukin. Eteläi
sell ä rannikkoalueelia sitä kannattaa istut
taa koristepuuk i. Viherrakentamiseen e 
on eri nomainen. Imeläkirsikan viljelyä tu
lisi Lisätä sekä yksittäispuina että sekai tu
tuksena puistorakentami e sa etenkin nuo
rien metsätammien (Quercus robur) kans
sa. Imeläkirsikka sopii myös pieniin pihoi
hin , tosin sen menestymisvyöhykkeet Ia 
(Ib)(II?) rajoittavat sen menestyksellisen 
viljelyn Ahvenanmaalle, eteläiseUe ran
nikkoalueelle ja Lounais-Suomeen. Hel-
ingissä ja Turussa on hyväkuntoisia yk i

löitä, mutta miksiköhän imeläkirsikkaa ei 
juurikaan ole esimerkik i Salon seudulla? 
(Tiedo ani ei ole sieltä yhtään esiintymää 
-jos teillä on, otan mielelläni tietoja as
taan .) 

Imeläkirsikkaa eli linnunkirsikkaa hy
vin paljon mui tuttavat tuohituomi (Pru
nus maackii) ja pilvikirsikka (P. pensylva
nica) menestyvät I-V-vyöhykkeillä. Jon
kin verran niitä jo viljelläänkin mutta vil
jelyä tulisi li ätä myös esimerkik i pui to
jen rakentami e a. Olemukseltaan a
mantapainen tiibetinkir ikka (P. sen·ula) 
olis i monirunkoisena pikkupuuna silmiin
pistävä erikoi uu uojaisille ja lämpimille 
einu teille. Maaperän tuli i olla multavaa 

ja kalkkipitoi ta ekä tuorepohjai ta. Li
säämäl lä muutama tenni pallon kokoinen 
kiv i i tutu kuoppaan saadaan lämmönva
raajia, joihin hiusjuurista kasvaa kiinni 
ja ka vin talvenkestävyy paranee. Tiibe
tinkir ikan mene tymi aluee ta Suome a 
ei ole tietoa, joten lajia on kokeiltavaja tut
kittava jotta saataisiin elville en talven
ke tävyy . Tämä valkokukkainen meillä 
ehkä 2-3 5 metriä korkeaksi kasva a puu 
kukki i Ke k:i-Euroopas a huhti-touko
kuu aja illä on keltainen yy väri. Suo
me - a itä voidaan toi tai eksi uo itella 
varaukselli e ti vain (I)-vyöhykkeelle. 

Taimi toilta jo illoin tällöin aata aa 
pyl ä mäi tä japaninkir ikkaJajiketta 
Ama nogawa tuli i myö kokeilla amal

la periaatteella kuin tiibetinkir ikkaa, aik-
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ka 'Amanogawalle'kin suositellaan vain 
(I)-vyöhykettä. Tämä pylväsmallinen, 
meillä 3-4 m korkeaksi kasvava puu antai-
i mukavan Lisän muuten niin vähäiseen 

pylväspuuvalikoimaan. Luulisi puun ole
van suositumpi vaaleanpunaisten puoliker
rannaisten , suurten tuoksuvien kukkiensa 
ansioista. Voi vain kuvitell a, kuinka hienon 
ryhmän suojai elle piha-alueelle voisi saa
da esimerkiksi istuttamalla ruusumante
lia (P. triloba) ja nukkakirsikkaa (P. to
mentosa) noin puolen metrin välein vuoro
tellen pylväsjapaninkirsikan kanssa. 

ukkak:irsikka (menestymisvyöhyk
keet I-?) on l-2-metrinen pensas, jonka 
halkaisijaltaan 10 mm:n hedelmät ovat 
yötäviä. Ruusumanteli puolestaan on 0,5-

l ,5 metriä korkea pensas, joka menestyy I 
yöhykkeellä. Sekä ruu u- että kääpiö

mantelin (P. tenella) käyttöä tulisi lisätä. 
Molemmat soveltu isivat hyvin myös puis
torakentamiseen. Kääpiömanteleista tulisi 
saada kestävää kotimaista lisäysmateriaa
lia. Kääpiömanteli mene tyy I-II(III)-vyö
hykkeiUä. 

Japaninkirsikan lajiketta ' Ka nzan ' tu
li i kokeilla etelärannikolla ja Lounais
Suomessa yk ittäispuuna. Ainakin Helsin
gi sä istutetut yksilöt ovat toistaiseksi voi
neet hyvin. Japaninkirsikka muistuttaa hy-

in paljon rusokir ikkaa (P. sargentii), 
jota on viljelty jonkin verran yksittäi puu
na ja pieninä puuryhminä. Rusokirsikka 
mene tyy vyöhykkeillä I-II(III), joten sen 
luulisi olevan suositumpi pihapuu niin 
kukkien a kuin komean syysvärinsä ekä 
hy än talvenkestävyyten ä vuoksi. Istut
tai in ru okir ikan yksittäi puuna tai nel
jän - iiden yksilön puuryhmänä lämpi
mille aurinkoi ille rinteille, joidenkin ha
vukas ien ke kelle. On syytä mui taa, että 
ru okit ikka ei ole mikään pienen pihan 
puu vaan opii ainoastaan ellaisille pai
koille, mi ä on tilaa. 

Seuraavat lajit opivat niin kori stepuik-
i kuin hedelmäpuiksikin. Suomessakin jo 

jonkin verran viljelty kirsikka luumu 
(Pnmus cerasifera) on uositeltava laji au
rinkoisille ja valoisille paikoille. Se opii 
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jopa metsänreunuskasviksi tai esimerkiksi 
tonttien raja-aidaksi. Vaikka kir ikkaluu
mulle suos itellaan vain Ia- ja Ib -vyöhyk
keitä, sen kukat ja hedelmät ovat niin näyt
täviä, että sitä kannattaa kokeilla ainakin 
kestävyysalueella. Raja-aitana istutu väli 
voisi olla esimerkiksi 1,5-2,0 m. Myös ar
boretumeihin ja rakennettuihin puistoihin 
sitä voisi istuttaa, vaikka vain yksittäi ka -
veina. 

Japaninaprikoosi (Prunus mume), ja
paninluumu (P. salicina), ja ussurinluu
mu (P. ussuriensis) eivät ole vielä edes 
kokeilussa. Näiden laj ien käyttöä tulisi eh
dottomasti kokeilla niin arboretumei a 
kuin pikku pihoilla, jolloin niiden mene ty
misvyöhykkeet Suomessa aadaan selvil
le . Tällä hetkellä kaikkia kolmea uo itel
laan ainakin eteläisimpään Suomeen (vyö
hykkeilie I-?). Virolainen P. domestica 
'Tammen Sininen' on harvoin kokeiltu 
luumulajike, joka kasvaa 4-6 metrin kor
kuiseksi ja antaa kotimaassaan noin 80 ki
lon sadon vuodessa. 'Tammen Sininen ' 
voisi olla meilläkin käyttökelpoinen (me
nestymisvyöhykkeet I?- ?) . 

Lamohietakirsikka (Prunus pumila 
var. depressa) on maata pitkin suikertava 
pensas ja siksi sopiva maanpeittokasviksi 
sekä pui torakentarnisessa että ri italojen 
pihoilla. Alle 30-50 m2:n nurmikon sijaan 
voi yhtä hyvin käyttää maanpeittoka ia, 
joka ei vaadi juuri minkäänlai ta hoitoa. 
Rikkakasvien kasvun voi en immäi inä 
vuosina estää levittämällä alu talle haket
ta. Yksi lamohietakirsikan taimi peittää 
noin kolmessa vuodessa 1 m2:n alueen. Me
nestymi vyöhyke tälle erinomai elle lajil
le on I-?. Toinen vähän käytetty maanpeit
tokasvi , tosin edellistä arempi on ainavi
hanta laakerikirsikka (P. /aurocerasus). 
Sen käyttöä tulisi lisätä ainakin suojaisilla 
paikoilla pihoissa, jolloin iitä armaan 
aatai iin li äyskelpoista materiaalia . Laa

kerikirsikan mene tymi vyöhyke on en. 
Tällä hetkellä Suomes a ka vaa a o

maalla persikkapuita (Prunus persica 
'Marni Ross ') luultava ti vain Turu a 
erään omakotitalon pihalla. Puiden korke-
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us on neljä metriä, mikä on loistava saavu
tu meidän pohjoi i sa oloi amme. Puut 
on istutettu vuonna 1990, ja ne antoivat jo 
vuonna 1996 80 kilon sadon. Hedelmät 
ovat amankokoisia kuin kaupa ta aatavat 
persikat, mutta maultaan suussa ulavan 
makeita. Puut kasvavat etelälounai rin
teessä, ja niillä on kasvualustana hyvä, tuo
re, multava ja kosteahko maa. Per ikka
puut kukkivat noin vapun tienoilla tai lu
men sulamisen jälkeen. Kukat ovat vaale
anpunaisia. Per ikkapuuta kannattai i ko
keilla yksittfuspuuna rivitalojen aurinkoi-
illa einu toilla. Menestyrru vyöhyke on 

tietenkill vain (I). 
Hurmeluumu (Prunus nigra), kurii

lienkirsikka (P. nipponica var. kurilensis) 
ja euroopankääpiökirsikan pallomainen 
lajike (P.fruticosa 'Globo a') ovat opi ia 
pikkupuita yk ittfu puik i rivitalojen pi
hoille. Pienen kokonsa vuoksi ne ei ät ar
josta, mutta tuovat kuitenkin kukinnaUaan 
kevään komeutta pihalle. Myö arboretu
meihin niitä voi i i tuttaa pienik i ryhmik
si. Japanintuomi (P. grayana) ja kiilto
tuomi (P. serotina) ka vavat niin kook
kaik i puiksi, että niitä voidaan uo iteUa 
ainoa taan uuriin pui toihin ja arboretu
meihin ehkä 3-5 yksilön ryhmik i. Kiilto
tuomi mene tyy vyöhykkeillä 1-ll(III) ja 
muut ne ljä viimeksimainittua lajia v ö
hykkeiJiä I-?, mutta niiden mene tymi e -
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tä Suomes a aadaan tietoa a ta niiden 
ylei tye ä viherrakentami e a. 

Riippapuu alikoimaa täydentävä riip
puvaok ainen japaninkir ikkalajike 'Kiku
shidare-zakura ' on ehdonoma ti uo itel
ta a erikoi uu uojai elle ja lämpimäiJe, 
ra inteikkaalle tuoreen ko tealle maape
rälle. Tämä komea, monikerrannaiskuk
kainen riippapuu oi menestyä (I-), I?-
yöhykkeeUä. Toi tai ek i itä ei ole Suo

me a edes ka itieteeUisi ä puutarhoi a 
tai arboretumei a. 

Yk i 'tule ai uuden ' laji on eik elin
kir ikka (Prunus mahaleb) jota on toi tai
eksi kä tetty h in ähän. Oli i toi otta
aa että lajia kä tenfu iin pen a ryhmi ä, 

esimerkik i ri italojen ja pui ton väli e ä 
uojai tutu vyöhykkee ä, ja ekai tutuk
iin. Arbortumeihin e ainakin opi i ko

keilta ak i. Vienokir ikka (P. maximo-
wiczii) on erinomainen puoli arjon ja var
jon k ittfu puu mm. rivitalojen pihoille, 
jonne aurinko ei pai ta muttajonne kuiten
kin halutaan erikoinen, näyttä ä, pieni puu. 

eik elinkir ikan mene tymi yöhykkeet 
o at I-ll (III) ja ienokir ikan 1-?. Jälkim
mfu tä kas aa Pietar aare a a ti. 

llä mainitui ta Prwws- u un edu la
jista oi i hteen etona todeta että jokai
elle löytyy paikkan a ja niitä tuli ikin 

kä ttää nykyi tä paljon rohkeammin erilai
e a iherrakentami e a. 

* * * 
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Dendrologian Seuran retki itäiseen Pohjois
Amerikkaan 4.-16.10.1998 

Mirja Siuruainen 

Siuruainen, M. 1999: Dendrologian Seuran rel.ki itäiseen Pohjois-Amerikkaan 4.-
16.1 0.1998. (The tour of the Finnish Dendrological Society to eastern orth America 
4.-16.10.1998.)- Sorbifolia 30(4): 147-163. JSS 0359-3568 

The Finnish Dendrological Society visited eastern orth America in October 1998. 
The tour started from Boston. After visiting Cape Cod area the tour went on to ew 
Hampshire and Vermont, from there to Adirondack Mountai ns and iagara Fall s in 

ew York State. After a hort visit to Canada the tour wa directed to Pennsylvania and 
ew Jersey ending in ew York City. 

During the tour, visit were made to forest and park to familiarize the participants 
with the vegetation and the woody plants of north-eastern SA and adjacent Canada. 
The Arnold Arborerum in Jamaica Plain, the iagara Parks Botanical Gardens in ia
gara Falls the Royal Botanical Garden in Hamilton-Burli ngton and the Botanical 
Garden in Bronx. ew York, were visited. 

Mi1ja Siuruainen, Oulun y/iopis1o, Kasvilielee/linen pulllarha, PL 3000, 90014 Oulun 
yliopis1o. 

Vuoden 1998 Dendrologian Seuran ulko
maanretkeily uuntautui Yhdysvaltain 
koilli o iin 40. ja 45. levey piirin väli elle 
alueelle (ku a 1). Euroopas a näillä le
veyk illä ijajt ee pohjoisen Välimeren 
alue. Lyhyt piipahdu tehtiin myös Kana
dan puolelle. Valtaosa matkasta oltiin lehti
met ä- ja ekametsäalueell a. 

Matkalle o alli tui 34 henkjlöä eri puo
lilta uomea, pääo in Tampereen eteläpuo
lelta. He edu tivat ammatiltaan eri aloja: 
mukana oli mm. met ätietei lijöitä, opetta
jia, mai ema-arkkitehtejä in moon , 
maan iljelijä ja puutarha-alan ammattilai-
ia. Kukin tarkasteli näkemään ä oman 

kiinno tuksena mukai e ti. Kaikille yh
tei tä oli kuitenkin kiinno tu puu arti iin 
kas eihin. Lajiston Ii äk i retkillä kiinnite
tään erityi tä huomiota iherrakentami-
een. ealla matkalla mukana olleena 

olenkin ihmetellyt miksi eivät e imerkiksi 
kaupunkiemme puutarhurit ja julki esta 
suunnittelu ta astaa at lukuisammin 
osallistu näihin matkoihin, jotka todella 
ovat erinomai ia opintomatkoja ja joista 
aa monenlai ta tietämystä ja ideoita 

omaan työhön. Tällä retkellä oli mukana 
myö lintuharrastajia joten retkeläi ten 
tietämy Li ääntyi m ö lintujen o alta. 

Retken kä tännön jäJje telyi tä, kuten 
u ein ennenkin kantoi uurimman vastuun 
Aulikki Kauppila apulai ineen. Matkan 
a iantuntijaoppaana oli Mu tilan arboretu
m.in puutarhuri Antti utio, jolle o a mat
kareiti tä oli tuttu Mu tilan uoden 1996 
keräy matkasta ( utio 1999). äsymättä 
tietoajakoi m ö lipuutarhuri Amo Kas i 
Turun yliopi ton ka itieteelli e tä puutar
hasta. 



148 SORBIFOLIA 30(4) 1999 

200km 

1 

Kuva l . Matkareitti hieman yleistäen. Fig. 1. The tour route (generalized)- Kartta 1 map: Esa alila. 

Sunnuntai 4.10. 

Hei ingi tä Am terdamiin lähdettiin aa
muvarhaiseiJa, joten pitkämatkaJaiset oli
vat joutuneet aJoittamaan matkansa jo 
edellisenä päivänä tai yön tunteina. Parin 
tunnin lentoa Amsterdamiin eurasi noin 
viiden tunnin odotus ennen jatkolentoa. 
Aurinkoi een Bostoniin aavuimme pai
kalli ta aikaa klo 15.30 yli e itsemän tun
nin lennon jälkeen. Majoituimme Brain
treehen Bo tonin eteläpuolella. Bu imat
kan aikana katseltiin kadun- ja tienvarsien 
ka veja. Tunnistimme punatammen (Quer
cus rubra), punavaahteran (Acer rubrum), 
kolmiokan (Gleditsia triacanthos, kuva 2), 
jumaJtenpuun (Ailanthus altissima), a
mettisumakin (Rhus hirta, yn. R. typhina), 
aJbitsian (Albizia lophantha) ja aasteen
ke tävän euroopanmustamännyn (Pinus 
nigra)- amoja lajeja, joita niin monta ker-

Kuva 2. Ylei e ti i tuterusta kolmiokasta 
käytetään tavalli e ti piikitömä muotoa. muna 
tällä puulla oli piikit tallella. Bronx. ew ork. 
- aloku at Uja iuruainen 199 . 

Fig. 2. Hone locu t (Giedirsia rriacanrlros) i a 
common treet tree. thoml ultivar i 
widely plamed. but thi tree had thom . -
Photograph Mirja iuruainen 199 . 
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taa matkamme aikana tulisimme näke
mään. 

Majapaika samme-tai kävelyetäi yy
deUä iitä- ei ollut ruokapaikkaa. iinpä 
monet korvasivat ruokailun tutustumalla 
iltahämärässä (aurinko laski noin klo 18) 
lähiseudun viheralueisiin. 

Maanantai 5.10. 

Ensimmäisenä var inaisena matkapäivänä 
loimme rutiinin, joka toistui useimpina 
päivinä. Aurinko nousi seitsemän aikaan ja 
me lähdimme päivän ohjelmaan viimeis
tään klo 8. Koska yöpyrni paikoissa ei 
yleen ä ollut mahdollisuutta kunnon aami
ai een, pi täydyimme u ein pikaruokapai
koi a aamiai ella. iin tänäkin aamuna. 

Suuntasimme bu illa kohti Cape Co
dia. Ajoimme ku lttuurimaisemien läpi . 
Autonikkunoista havainnoimme ka veja: 
ha upui ta oli euroopanmustamäntya ja 
trobu mäntyä (Pinus strobus), jonka opet-

149 

telimme tuntemaan leveästä latvuksesta 
(kuva 3) kanadanhemJokkia (Tsuga cana
densis) sekä marjakuusia (Taxus) ja katajia 
(Juniperus). Punavaahteroissa oli jo rus
kaa, muuten ru ka oli vasta alussa. Oli 
myös punatammea aleaka iaa (Robinia 
pseudoacacia) ja trumpettipuita ( Catalpa) . 
Kelasköynnösten (Celastrus) keltaiset he
delmät erottui at se! ästi mäntyjen vihre
yttä vasten. 

Pysähdyimme ostamaan syötävää lou
naak i, jotkut myö illalli ta ja seuraavaa 
aamiai ta varten. Lounaan mukaan ottami
nen ei ollut ongelma. Bu i a oli jääkaap
pi , johon ainakino a evästarvikkeista sopi. 

äin toimien aatoimme itse valita yönti
ajankohdanja -paikan. Kaupan py äköinti
alueen reunas a kas oi mm. iitaheisi (Vi
burnum cassinoides) ja tuoksumyrtti 
(Comptonia peregrina), joka menestynee 
Suomessakin ja aattai i meilläkin olla vi
herrakentarnisen kas i. 

trobusmänry on koilli en Pohjoi -Amerikan lärkeimpiä meLSäpuita. ew 

Fig. 3. Pinus srrobu is one of the mo 1 imponant t.imber tree in eastem SA and Canada. 
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Ensimmäinen kohteemme oli Heritage 
Plantation of Sandwich, jo sa esitteen 
mukaan kannattaa katsoa mm. rodoja, ill ä 
se on Dexter-alppiruusujen jalostus paikka. 
Katsottavaa erinomaisen kauniilla 76 eek
kerin (eekkeri = 0,46 ha) puistoalueella 
riittikin. Taksoneita puistossa on noin 
1 000. Ilok emme kasveissa o li nimilaput 
Runsaat alppiruusu istutukset ovat varmas
tikin upeita keväällä. Päivän liljojen (He
merocallis) lajikkeita oli koottu kymme
nittäin. Kasveja oli eri puolilta maailmaa. 
Monet tammet, hemlokit, varjostinkuusi 
(Sciadopitys verticillata), sugi (Cryptome
ria japonica), kalmiat (Kalmia) j a teeka -
veihin (Theaceae) kuuluva kesäkamelia 
(Stewartia) tulivat tutuiksi. Ruohokentät 
olivat erinomai esti hoidetut. Aurinkoi e -
sa ja tuulenoma a äässä, lämpöti la ehkä 
n. + 18 C, lounastimme viereisellä piknik
alueella iloisesti rupatellen. 

Seuraava kohteemme oli Laurel Holly 
Reservation eli llex opaca-metsä, joka on 
tuon ainavihannan mjanlaakerin pohjoisin 
tunnettue iintymä. Seuralai lajei na ka voi 
mäntyjä, pensasmaista tammea (Quercus 
ilicifolia), amerikanpyökkiä (Fagus gran
difolia, kuva 4), Sassafras albidum (kuva 
5), Rhododendron maximum, Myrica 
pennsylvanica, Vaccinium myrtilloides, la
mosalali (Gaultheria procwnbens) ja 
myrkkysumakki (Rhus radicans). llex opa
ca on vaatimattomamman näköi nen kuin 
joulukori teluita varten kasvalettava eu
rooppalainen mjanlaakeri (/. aquifoliwn). 

yt ei kuitenkaan ollut joulukoristeluiden 
aika, vaan kori telut oli tehty tulossa ole
vaa Halloween-juhlaa varten. 

Ajoimme Cape Codia itäänpäin matali
en mäntyjen reunuslamaa tietä. Niemi on 
uosittua loma-a utusaluetta ja mökkejä 

siellä oli uomalai een tapaan. Pysähdyim
me rannalle Cape Codin merenranta
kansallispui toon. Ede sämme oli aa a 
Atlantti. Rantadyyneillä kasvoi pen a -
maista tammea (Quercus ilicifolia, ku a 
6), varpuja, heiniä ja kurtturuu ua (Rosa 
mgosa), jonka monet matkalai i ta oli at 
nähneet va taavanlaisella ka vupaikalla 
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Hokkaidolla Japanis a. Pen a mai en tam
men englan ninkielinen nimi on bear oak, 
koska mu takarhu käyttää en terhoja ra
vintonaan. Ha upui ta rannalla oli kolmi
neulasmäntyihin kuulu aa pikimäntyä (Pi
nus rigida, kuvat 6, 7). joka py tyy uudi -
tumaan tyvi e oi ta. 

Päivän iimeinen maastokohde oli At
lantic White Cedar Swamp Trail eli pal
lovale ypre in (Chamaecyparis thyoides) 
pohjoisimpia e iintymi paikkoja. Kier
simme al ueen läpi kulke an parin kilomet
rin luontopolun. Pallo ypre i ka aa oi -
tuneeli a alu talla kapealla kai taleella Poh
jois-Amerikan itärannikolla. Se on hy ää 
rakennu puuta, jota on käytetty niin talo
jen, huonekalujen kuin pienempienkin tar
ve-esineiden alrni tarni een. Tämän puun 
lisäksi met äs ä kas oi puna aahteraa, 
mustatammea (Quercus veturina) ja alko
tammea (Q. a/ba) ekä kaner aka eihin 
kuuluvia kapealehtikalmiaa (Kalmia an
gustifolia), Gaylussacia baccataa - joka 
oli meille täy in tuntematon enne tään- ja 
salalia jonka mrujat oppaamme mukaan 
haisevat hengity tieinfek.'tioid n hoitoon 
käytetylle ick aporubille. Kui emrnilla 
paikoilla mänt jen alla kas oi m ö pari 
kistuska veihin kuulu aa Hudsonia-pen
sasta sekä C01·ema conrandiita, joka on a-

Kuva 4. Amerikanpyökin sahahampai ia lehtiä. 
Lake Bonaparte, ew ork. 

Fig. 4. Coarse-toolhed leave of merican beech 
(Fagus grandifo/ia). 
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Kuva 5. Sassafras a/bidum amerikanorjanlaake
rin (1/ex opaca) uojelualueella. Cape Cod, 
Ma achu eus. 

Fig. 5. Sassafras albidum in Laurel Holly 
Re ervation, Cape Cod. 

rik enmrujan sukulaiskasvi. Luontopolulta 
palasimme vasta auringon laskie saja vär
jäte ä tai aanrannan punaiseksi. Pimeä -

ä. mutta täydenkuun loi tee a, palasim
me takai in motelliin. 

Tii tai 6.10. 

urinkoi nen ääjatkui. Yöllä lämpöti la oli 
lähellä nollaa, mutta päivällä ää oli retkei
lyyn opi a: ei liian kuuma eikä kylmä. 

amiai py ähdyksen jälkeen ajoimme ti
heiden tanuni- ja aahteramet ien läpi 
kohti Jamaica Plaini a ijait evaa Arnold 
Arboretumia. Sitä ennen oli tiety ti jo bota
ni eerattu ruokapaikan ympäri tö ä, jo ta 
kirjattiin mm. alkojala a ( Ulnws ameri
cana), Kanadan lippu- ja iirappi aahtera 
eli okeri aahtera (Acer saccharum) ja 
mu ta aahtera ( . nigrwn). 

Arnold Arboretum kuuluu Harvardin 
Ii opi toll . Se on peru tettu .1872. Pinta

ala on 265 eekkeriä (n. 120 ha). Kokoel
mi a on Ii 4000 puu arti tak onia. Kas-

ihuoneita on ain Ii äy tä arten. Rahoit
tajan a mukaan nimen ä aanut arboretum 
on peru tettu tutkimu ta ja uojelua arten 
mutta e on a oinna myö lei ölle ilman 
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korvausta. Kas eja ei myydä, sen ijaan 
kaupalli ta mielenkiintoa olevia kasveja 
annetaan vuo ittain 2-3 taksonia taimis
toi ll e edelleen Ii ättä äk i ja myytäväk i. 
Arboretumin henkilökunta on tehnyt ja te
kee omia keräy matkoja eri puolille maai l
maa (vrt. Autio 1999). Johtaja Peter Del 
Tredici koro ti erityi e ti kasvien rekiste
röintisy teemiä: jokai en ka vin paikka ja 
hi toria tiedetään tarkasti. Arboretumin tu
kijat kerää ät varoja toiminnalle mm. syk
syttäises ä kas ihuutokaupa sa. Toimi n
taan kuuluu myö monenlai ia kursseja 
niin lap ille kuin aikui illekin. Arboretu
milla on oma julkai u 'Arnoldiana'. 

Kokoelman en immäi enä johtajana 
toimi- 54 vuotta(!)- Charle S. Sargent, 
joka yhde ä Amerikan en immäi en mai-
ema-arkkitehdin Frederick L. Olmstedin 

kans a uunnitteli ja peru ti alueen. Sar
gentin ja monen muun tekijän puu- ja kas
vikirjoja oli myytä änä arboretumin myy
mäläs ä, jo ta retkeläi et innokkaasti niitä 
o ti atkin . Arboretumiin kuuluu myö kir
ja to ja herbaario. 

Puutarhan johtajan kerrottua meille 
faktat arborerumi ta kiersimme iellä ryh
minämme, kukin mielenkiinton a mukaan 
(kuva 8). Arboretumin erikoi kokoelmii n 
kuuluu mm. bon aikokoelma, jonka 30 
kasvi ta monet on tuotu Japani ta ja Kii
nasta. anhimmat japanin ypre it eli hi
nokit (Chamaecyparis obrusa) on tuotu Ja
pani ta . 1913 ja o at Amerikan anhim
mat bon aikasvit. . 1900 peru tetu a y
reenikokoelmas a on 250 erilai ta yree
niä. Vaahteroita on 130. Seitsemäs ä tun
ni a, mikä meillä oli kä tettä i sä alueella 
kiertämi een, ei ehtin t ko in tarkkaan 
tuota uurta aluetta ja en ruhan ia kasveja 
tutkia. 

fltajo iilenija hämärtyi Arnon' arbo
rerumi ta lähtie ämme. Päi ä oli erin
omainen, mutta amalla uuvutta a. Pereh
dyimme aahteroiden eroihin ka elemalJa 
niiden ilmuja ja ertailimme lehtiarpia. 

u ia kas eja oli ksi toi en a jälkeen 
opeteltavana. Onneksi nimilaput oli at 
yleen ä h in paikoillaan. Korkeu eroja-
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kin alueella oli. iinpä pa1van kuluessa 
saatiin monipuoli ta liikuntaakin. Jalat vä
yivät rinteitä kiivetessä, niskat aivat ve

nytystä valtavien puiden Jatvoja katselles
a. Ja tietysti runkojen ympäryk iäkin mi

tattiin ' puita ha1aama11a'. 

Keskiviikko 7.10. 

Pakkasyön jälkeen pakattiin tavarat bus-
iin. Aarniai elia kävimme Bostoni n kehä

tien varrella. Tauolla pidimme myö esit
täytyrni kierroksen bussissa kertoen lyhy
esti itsestämme. Ja jotta matkan syy ei 
unohtuisi- 'ei tänne ole huvimatkalle tul
tu' kerrallista matkanjohtajaa lainaten -
bu i a kier i myös näytteitä. Oli ameri
kanhaapaa (Populus tremuloides), purppu
ratammea (Quercus coccinea) ja kyyhkys
puuta (Davidia involucrata var. vilmoria
na), jonka nimi on ruotsik i näsduksträd, 
nenäliinapuu. Amerikan luonnonvaraiseen 
laji toon e ei kuulu, vaan on kotoisin Kes
ki-Kiinasta. 

Pohjoi een päin mentäe ä mai emat 
muuttuivat mäki ernmik.si. Kanadanhem
lokkia ja pa1 amipihtaa (Abies balsamea) 
näkyi enemmän kuin aiemmin, kuten myö 
ru kavärejä. Siirryimme Mas achusensin 
valtio ta ew Hamp hireen. Luonno sa 
alkoi näkyä sekamet än lajeja. Männyistä 
ka voi trobusmäntyä ja viljeltyä metsä
mäntyä (Pinus sylvestris), mutta myös 
amerikanpunamäntyä (P. resinosa) ja 
bank inmäntyä (P. banksiana). Sen ijaan 
pikimäntyä ei juuri enää ole näillä alueilla. 
Oli myö katajaa (Juniperus communis). 
Kuu i ta olimme valkokuusen (Picea 
g/auca) ja mu takuu en (P. mariana) kuten 
myös kanadantuijan (Thuja occidentalis) 
etelärajalla. 0 avaltiorajan informaatio
ke kuk e ta haimme karttoja ja amaJla 
vilkai imme lähimetsän laji toa. Met ä nä
kyi olevan trobu mäntyä puiden Ievei tä 
latvoi ta päätellen. Kanadanpuhvelinmar
jaakin (Shepherdia canadensis) metsän 
reunasta löytyi . Oli myö leppää, jota ole
timme amerikanharmaalepäk i (Ainus ru
gosa). 
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Kuva 6. Pikimäntyä ja pen mai ena kasvavaa 
Quercus ilicifoliaa dyynirannalla. Cape Cod. 
Mas achu elt . 

Fig. 6. onhem pi1ch pine (Pinus rigida) and 
Bear oak (Quercus ilicifolia) on dunes. 

Kuva 7. Pikimännyn rungo 1a versoaa uuna 
ka vua. Cape Cod, M hu n . 

Fig. 7. ew growth from a trunk of onhem 
pi1ch pine (Pimts rigida). 
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Kuva 8. Suuria korkkipuita Itä-Aas iasta syy värissään. Amold Arborerum, Boston. 

Fig. 8. Huge East Asian Phe/lodendron amurense tree in Autumn colours. 

Jäimme matelemaan tietyön hidasta
maan liikentee een. Ikkunasta ehti vät hi
taimmatlån tunnistaa lajeja: Komea sa pu
nai es a yysvärissä oli vat punavaahteroi
den Ii äk i umakit (Rhus). Punatamme a 
sen sijaan ruskaa ei vielä ollut. Soisell a 
paikalla kas oi kanadanlehtikuusta (Larix 
laricina). Ylempänä vuoristois a märillä 
paikoilla ka vaa mu takuusi. 

Concordi sa ew Hampshiren pää-
kaupungi a, käännyinune luoteeseen vie-

älle tielle. Mai emat oli vat aika mäkiset ja 
pieniäjär iä näky i entistä enemmän . Olim
mehan jääkauden aikutusalueell a. Mök
kejä ei järvien rannalla ollut niin kuin Suo
me sa a taa illa paikoilla. Asutusta ei 
juuri ollut taajamien älillä. Ylitimme Ap
palak.kien uori toa ja kuljimme kahden 
ylänköalueen äli ä. Koilli e a oli White 
Mountain jonka korkein uori on n. 2 000 
m korkea. Lounaa a ermontin puolella 
o at ihreät uoret' Green Mountain , 
matalampine huippuineen. Kummatkin 

alueet ovat suosittuja irkisty alueita. Täl
lä runsaslumi e li a al ueella on myö paljon 
hiihtokeskuk ia. 

Pysähdyimme Springfieldissä lepo
alueelle joka ijaitsee 600-1 000 jalkaa 
(180-300 m) mpy. Sekametsässä kasvoi 
valkokuu en ohella punakuusta (Picea ru
bens) ja pal amipihtaa. arjo a kasvoi 
pennsyl anian aahteraa (Acer pensylvani
cum),jonka lehdet näk i ät keltai ina mai
semas a. Sen tuntee helpo ti raidallise ta 
rungo ta. Ko ka hirvet mielellään yövät 
itä, en englanninkielinen nimi on ' moo e 

maple . Koi ui ta paikalla kas oi i onork
koista keiLakoi ua (Betula alleghaniensis) 
Muita lehtipuulajeja oli at amerikanpyök
ki ja amerikanhumalap ökki (Ostrya vir
giniana). 

Lounastettuamme Lebanoni a päivän 
toinen maastokohde oli ermontin puolel
la. Quechee Gorge, ' ermontin pieni 
Grand Can on' on Ottauquechee-joen y-

ällä kulke a uoma, jota oi ihailla illalta 
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50 m vedenpinnan yläpuolella, tai kävele
mällä kanjonin reunaa seurailevaa metsä
polkua. Met ä ä oli tuttuja lajeja: ameri
kanpyökki, valko aarni (Fraxinus ameri
cana), karoliinanvalkopyökki (Cmpinus 
caroliniana) ja kanadanhemlokki, joka 
viihtyy lehtimetsissä. Pensaista mainitta
koon amerikantaikapähkinä (Hamamelis 
virginiana). 

Loppumatka majapaikkaamme sujui 
maisemia ihastellen. Kukkulat tulivat kor
keammik i ja havupuiden määrä lisääntyi. 
Länteen päin ajaessamme maisemaan tuli 
myö maatalous: ensin näkyi maissipelto
ja, itten tulivat myös kaijatilat mustavai
koi ine nupoine lehmineen. Metsänhak
kuulla ei näyttänyt olevan merkitystä. 
Hiihtoke kuksia matkalla oli useita, sa
moin golfke kuk ia. Burlingtonin lähistöl
lä näkyi myö kasvihuoneita. Maisemat 
olivat kauniisti polveilevia, asutus on si
joittunut laaksoihin. Kuljimme 'kuvakirja
mai emissa'. Paikannimien euraaminen 
Uuden Englannin alueella oli mielenkiin
toista. A utuksen historiaa voi arvailla 
paikkakunnilla, jotka ovat nimeltään esim. 
Berlin, Hanover tai Moscow. 

Hämärän laskeutue a majoituimme 
Burlingtonin kaupungissa, Champlain-jär
ven rannalla motelliin. Sää muuttui tuuli
seksi ja pilviseksi enteillen ateita. 

Torstai 8.10. 

Aamulla satoi. Seuraamme liittyi opas, 
Yermontin yliopi ton eläkkeellä oleva kas
vitieteen profe ori orman Pellett (kuva 
9), joka oli ollut oppaana myö Musti lan 
arboretumin keräy matkalla (Autio 1999). 
Hän kertoi meille alueesta. Champlain on 
noin 200 km pitkä, kapea järvi. Laakso on 
muodo tumlt jäätiköitymisen eurauk ena. 
Jään peräännyttyä alueella oli meriyhtey 
Atlantille. Tämän vaiheen seurauk ena 
eudulla on myö muuten harvinaisia av i

pohjai ia maita. 
Ennen maa toon menoa py ähdyimme 

Shelbume sa kauppaan sadetakk:eja ja lou
naseväitä o tamaan. Kauppia ei jäänyt 
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Kuva 9. Tohtori onnan Pelien opa ti retkikun
taa Charnplain-järven kohtei sa ennonti sa. 

Fig. 9. Dr. onnan Pelien guided the group in 
the Lake Charnplain area. 

neuvottomak i, aikka hänellä ei adetak
keja ollutkaan: hän lahjoitti jätesäkkejä a
teensuojaksi. Mahdoimme olla näky ·gar
bage bageissa' liikue amme. Seudulla oli 
satanut aiemminkin run aa ti. illä pellot 
olivat hyvin märkiä. 

Päivän en imrnäinen maastokohde oli 
järven rannassa lähellä anhaa lauttapaik
kaa. äirnme ekä viljeltyjä että luonnon-

arai ia kas eja. Kuulimme, että eudulla 
ka vaa takiai tammea (Quercus macrocar
pa) ja Q. bicoloria ja että alko aarne a, 
jota täällä ei ole ko in paljon. on yksyllä 
u eita ärejä kun taa punasaami (Fraxi
nus pennsylvanica) on keltainen. Opimme 
myö , että amerikankela kö nnök ellä 
(Celastrus scanden ) on hedelmät ersojen 
Iatvoi aja illiytyneenä kas a alla japa
ninkelasköynnö ellä C. orbiculatus) leh
tihangoi aja että alkohikkorilla (Carya 
ovata) on ru keat ilmut k-un taas kar-

ashikkorin (C. cordifonni ) ilmut o at 
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keltaiset. Metsänreunassa kasvoi piikki nen 
ruutaka veihin (Rutaceae) kuulu va ilml
ho).y[um americanum, jossa on itru he
delmien tuok u. Sen lehtien, hedelmien tai 
kuoren pureskelun on sanottu auttavan 
hammas ärkyyn. Rannassa näimme kome
an amerikanmustapoppelin (Populus del
toides), joll a on pystyt isot silmut. 

Seuraavaan maastokohtee een sii rtyes-
ämme py ähdyimme välillä katsomaan 

pihapuuna ka avaa mustajalopähk.inää 
(Juglans nigra). Sen hedelmiä keränneet 
varma ti ai na mui tavat että ne värjäävät 
(kuva 10). 

William 's Woods on pinta-alaltaan n. 
70 ha: n kokoinen rehevä uojeltu hemlok
ki-tuij a- trobu mäntymet ä. Sille on luon
teenomai ta kanadanhemlokit, joista o a 
on 100- 150 . anhoja. Lehtipuista met
sä sä ka voi mm . sokeri vaahtera, sokeri
koivu (Betula Ien ta) ja keltakoivu, humala
pyökki , alkosaarni, alkotammi ekä 
kookkaak i puuksi kas a a amerikanleh
mu (Tilia americana) , joka on ainoa luon
nonvarainen lehmu SA: n koillisosassa. 
Terttu elja (Sambucus racemosa ubsp. 
pubens) kas aa metsi sä kun taa musta-
elj aa muistutta a kanadan elj a (S. cana

densis) on tienvar ien ja muiden avoimien 
paikkojen ka vi. Täällä rakastavaiset ovat 
kai ertaneet ydämen ja nuolen amerikan
pyökki in , Euroopa a siihen tarkoituk een 
on käytetty euroopanpyökkiä (Fagus syl
vatica). 

Pikniklounastauon pidimme alueell a, 
jo a muuttolinnut py ähtyvät. ru mme
ki n alta a ti lumi- ja kanadanhanhia. Jat
koimme matkaamme läpi viljely mai emi
en etelään Chimney Pointi in jo sa te imme 
lyh ehkön kä elyn Dead Creeki ä. 

ru mme uuria hikkoripuita. a1mme 
myö kuinka alkohi kkorin kuori hil e ilee 
ja että kiil tohei in (Vibumum lentago) si l
mu on kuin hanh i. Jälleen kerran opette
limme erottamaan puna aahteraa j a oke
ri aahteraa toi i taan ilmujen peru teell a. 
Kolmen kanukkalajin: lännenkanukan 
(Conw alba ub p. stolonifera) terttu ka
nukan C. racemosa) ja C. amomwnin toi-
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sistaan erottaminen ei sekään välttämättä 
tuntunut helpolta. 

Pal uumatkalla kä imme Charlottessa 
profe sori Pelierin kotona. Pihassa kasva
vasta sokerikoivu ta, jonka murskatussa 
versossa on mau teinen tuok u, aimme 
kerätä iemeniä. Samannäköisellä kelta
koivull a tuota oimakasta tuoksua ei ole. 
lh astelimme 200 . anhaa okeri vaahte
raa. Jyrkkään rintee een rakennetun puu
tarhan kasvi ali koimasta näkyi että talon 
emäntä on Amerikan kuunlilja- (Hosta) ja 
päivänl ilja- (Hemerocallis) euran jäsen. 

Perj anta i 9.10. 

Aan101la herä imme kai ean pilviseen aa
hän - kuljenajamme mukaan lämpötila oli 
n. 45 F ( + 7 oq - kuka paremmin kuka 
huonommin nukutun ön jälkeen. Matka
kustannusten kohtuullisina pitämiseksi 
emme näet ui nkaan yöpyneet ykkösluo
kan hotelleissa. Siksi majoituspaikkojen 
taso hieman ai hteli. uteen paikkaan 
mennes ä jännitenii nki n aina huoneen ko
koa sänkyjen laatua -ja määrää. 

Pysähdyimme Burli ngtoni sa kaup
paan. Kaunii t ru ka ärit oli at innoittaneet 
valoku vaamaan, joten fi lmiä oli kulunut. 
Yllätyksek emme tä ä ta aroiden luva
tus a maas a ei ollutkaan lai nkaan helppoa 
aada di afi lmiä jo ta monell a oli jo pulaa. 

Ajoimme en in järvenrantaa pohjoi-
een ja käänn imme itten luoteeseen ja 

yli ti mme aarten kautta kirkasveti en 
Champlain-järven, jonka e i nyt ku iten
ki n veiloi harmaana harmaas a aassa. 

aari ll a oli hedelmätarhoja, mai ipeltoja 
ja maatiloja. 

Py ähdyimme ou th Alburgin poh
joi puolella. Rannalla kas oi alkojalavaa, 
punasaarnea amerikanmu tapoppeli a ja 
Comus amomumia ekä punavaah teraa, 
jota ka oi m ö rannan luhdas a. Saari lla, 
kuten myö muualla rei ttimme arrell a, pi 
hoi ll a oli ylei e ti aleakasiaa, aahteroita 
ja poppeleita. Pieni ä kaupungei a puut 
oli at rän i t neitä. joten tote imme arbo
ri teille ole an töitä. ielä aamupäi än ai-
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Kuva 10. Amo Kasvi ja mustajalopähkinän 
hedelmiä, joista saadaan keilanruskeaa väriä. 
Letchwonh State Park, New York. 

Fig. 10. Amo Kasvi and the fruits of Black 
walnut (Juglans nigra). A yellow-brown dye can 
be made From the nut husks. 

kana tulimme ew Yorkin valtion puolelle 
Cbamplain-järven itärannalla. Olimme lä
hellä Kanadan rajaa; Montrealiin oli vain 
muutaman kymmenen kilometrin matka. 

Jo aikaisemmin olimme nähneet kärsi
neitä puita ja nyt etelään päin ajaessamme 
puissa näkyi mm. katkenneita latvoja. e 
oli saanut aikaan edellisenä talvena näiden 
eutujen yli pyyhkinyt jäämyrsky. Järven 
aarilla oli ollut pääasia a lehtimet ää, 

täällä oli myö havumetsää. Tutut lajit val
litsivat: trobusmänty, kanadanhernlokki, 
valkokuu i, kanadantuija ja niiden ohella 
aarni, jalava, tammi, koivut ja tietysti 

vaabterat. Poppelien rungot olivat hämää
viä; osa niistä oli aivan vaaleita, koivumai
ia. 

Pysähdymme Plattsburgin pohjoispuo
lella New York State Info-pisteeseen aa
daksemme eudun karttoja ja esineitä. Alu
eelle on istutettu sekä eurooppalaista vaah
teraa että okerivaahteraa. Köynnök i tä 
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kelasköynnöksen Ii äk i kas oi myö tör
mäviini (Vitis riparia) jokin illiviini 
(Parthenocissus) sekä punakoi o (Sola
num dulcamara). 

Kahvitauko oli Plattsburghissa, min
kä jälkeen ajettiin vielä järvenrantaa Kee-
evilleen, josta käännyttiin länteen kohti 

vuoria. Adirondackin altionpui to on al
tion ja yk ityi ten omi tamaa aluetta joka 
noin kuuden miljoonan eekkerin pinta
alallaan kattaa kolmannek en ew Yorkin 
valtion pinta-alasta. Tämä run a vesi töi
nen vuoristo eutu on erittäin uo ittu ur
heilu- ja vapaa-ajan iettoalue. Ajoimme 
joenrantaa seurailevaa kapeaa mutkittele
vaa tietä. äimme majavienjyr irniä puita. 
Koska nou irnme ylö päin, aahteroi a 
oli jo enemmän äriä kuin idempänä. Kui
tenkin ru ka oli asta tulo a. Ohitimme 

orth Polen (pohjoi na an) joulupukin
maineenja saa uirnme Whiteface-vuoreo 
hiihtokeskuk een, joka ijait ee 1 200 jal
kaa (n. 360 m) mpy. ou imme ylö tuoli
hi sillä (k-u a II ), mutta atei en ään takia 
vain puoleen äliin uorta. Ia tulimme 
kävellen. Aurinko ei näyttäytynyt. mutta 
onneksi umu häl eni en erran että pää-
imme paikotn nauttimaan n äriloi -

tosta. Kuljimme amoja reittejä ja näimme 
siten amoja kas eja kuin Mu tilan arbore
tumin keräy matkatai et ( utio 1999). 

Vuoden 1932 ja 1980 ol mpialai ten 
pitopaikas a, Lake Placidi a, emme py
ähtyneet aan jatkoimme matkaa en län

sipuolelle Adirondack- uorten ydäme ä 
ijait e alle Saranac Lakelle. Majoituim

me kaupungin ke kellä ole aan hotellikou
luopi kelijoiden hrujoittelupaikkana toi
mivaan hotelliin. Mahdoimm olla aika
moinen näk , kun maastokamppeinemme 
kumi aappai a tulirnrne hotelliin pu u
koinemme! ar inkin. kun hotelli a attui 
olemaan juhla, johon tytöt oli at pukeutu
neet pitkiin iltapukuihin. 

Lauantai 10.10. 

Jälleen pii inen aamu. uorten huiput oli
vat umun peittämät. Retkeläi et oli at pir-
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teitä, vaikka joku oliki n joutunut nukku
maan lattialla. äk:ymä järvenrantaan oli 
kauni : ärikkäät puut kuva tuivat tyyneen 
veteen. Matkasimme kauniiden maisemjen 
läpi itään. Täällä korkeammalla oli ollut jo 
pakka ia. Puiden lehdet ol ivat o in pudon
neet ja en immäisenä lehtensä pudottavat 
aarnet olivat jo jokseenkin paljaita. Thp

per Lakessa py ähdyimme aamiai e lle ja 
kauppaan. Viimeinkin saimme kailliin 
kameroihin opivia filmejilin. Matka im
me nyt ke kellä ruskaa. Oli vaahteroita, 
pyölliä, purojen arsiJla pajuviitoja ekä 
oi lla ja niiden reunamilla kanadanlehti

kuusta joka on täällä levinnei yyten ä ete
lärajaJla. Oli myö alkokuu ta ja palsami
pihtaa, jonka latvat oli vat täynnä käpyjä. 

Py ähdyimme South Branch Grass 
RiveriJJä joka e ittelytaulun mukaan on 
taimenen kala tusaluetta. I o leveä- ja kel
taJat ai nen puu johon olimme autonikku
na ta kjinnittäneet huomjota osoittautui 
kjiltotuomek i (Prunus serotina). Sen puu-

Fig. II . urumn colours een from Lhe chair lift. 
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ai nes on huonekalupuuna arvokasta, jopa 
niin arvokasta, että puuta kaadetaan saJaa. 
Lisäk i kasvoi mm. aahteroita, tumma
runkoista okerikoi ua ja aalearunkoista 
keltakoivua, amerikanhaapaa, amerikan
pyökkiä kjiltohei iä, lännenkanukkaa ja 
köynnö tävää virginiankärhöä (Clematis 
virginiana). Maaperän kosteuden mukaan 
metsien koo tumu aihteli : oli ekä lehti
että ekametsiä. Amerikanpunamäntyä oli 
kui emmma. lehtikuu ta ja kuusta tuo
reemmjlla paikoilla. 

Seuraa a py ähdy oli Lake Bonapar
tella, jo a ollaan jo Adirondack -puiston 
rajan ulkopuolella. imi iittaa vaJlanku
mouk en jälkeen pohjoi een ew Yorkjin 
tullei iin ran kalai iin ari tokraatteih in . 
Heidän jouko aan oli apoleonin veli. 
Tote imme, että hemlolli py tyy kasva
maan hy in vaijoi as ilin met ä ä. Pai
kalla kasvoi m ö aahteroita jalavaa, kel
takoivua, amerikanp ölliäja trobusmän
tyä. äimme myö rotkohei in (Viburnum 
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rafinesquianum), kesälaakerin (Jlex verti
cillata) ja sirotuomipihlajan (Amelanchier 
laevis). 

Watertownissa pysähdyimme lou
naal le, jonka jälkeen jatkoimme matkaa 
pohjoiseen kohti St. Lawrence-jokea. 
Maasto oli tasaista, sillä emme enää olleet 
vuoristossa. Pensaskanukat kasvoivat ala
villa mailla pajujen tapaan. Joen yli johti 
komea silta Thousand Islands -saarille -
rumi on meille salaatinkastikkeesta tuttu -
ja sitä kautta edelleen Kanadan puolelle. 
Me käännyimme kuitenbn joen eteläran
taa länteen ja pysähdymme Cedar Point 
State Parkissa. Alueella oli sekä luonnon
varaisia että istutettuja kasveja. Oli punai
sessa ruskassa olevaa valkosaarnea ja kel
taruskaista puna aarnea. Niiden lisäksi oli 
myös karvashruoria, Sorbus decoraa, val
ko- ja punatammea, amerikanluumua 
(Prunus americana) ja kiiltotuomea sekä 
orapihlajia (Crataegus). Havupuista kirja-
imme ylös kynäkatajan (Juniperus vir

giniana), valkokuusen, amerikanpuna
männyn ja lehtikuu iristeymän. Puut o]jvat 
paljon vihreämpiä kuin aiemrun, sillä suu
ren järven lämmittävä vaikutu tuntuu tääl
lä. Syksy on pitkä ja kostea. Ajoimme kar
jatalousalueiden läpi edelleen länteen. St. 
Lawrence- joen suusta käännyimme ran
nikkoa pitkin kaakkoon, Watertowniin jäl
leen ja siitä edelleen etelään Syracuseen. 
Metsät olivat lehtipuuvaltaisia. Päivä oli 
ollut pilvinen ja illansuussa alkoi sade. 
Majoituimme kaupungin laitami lle, joten 
ainabn useimmilta jäi tähänbn hi torialli-
een kaupunkiin tutustuminen odottamaan 

mahdolli ta euraavaa vierai lua. 

Sunnuntai 11.10. 

Yöpyminen Syracusen Quality Innissä oli 
illmen mukai e ti laatua: jokai elia oli ol
lut oma sänky. Edelli enä iltana atoi ko
va ti, mutta aamu valkeni sateettomana. 
Hotellin ede ä kasvoi mm. komea Gledit
sia, koivuja ja neidonhiuspuu (Ginkgo bi
loba). Mehu ja pulla -aamiaisen jälkeen 
lähdimme ajamaan länteen. Aurinko oli 
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suvainnut tulla esiin ja ruskan kultai et ja 
punaiset väri t hehkui vat. Kuljimme a uttu
jen seutujen läpi. äimme mai ipeltoja, 
mutta myös tattariaja kaaba. En immäinen 
py ähdy oli Iintuko teikko Erie Barge 
Canal valtatie 90 arrella. Lähei e ä jär
vessä oli runsaasti muuttolintuja ja o man
käämiä eekkereittäin. 

Syracusen Iän ipuolella on u eita jää
kauden muovaamia etelä-pohjoi uuntai
sia kapeita ja syviä järviä. Aluetta kut u
taanbn 'sormijärvien euduk i', Finger 
Lakes Region. Järvien paikoin j rkät ran
nat tarjoavat uotui an ilmaston iinin il
jelylle. Alueella on yli 50 viinitilaaja e on 
Ame1ikan suurin iinintuotantoalue Kali
fo rnian ulkopuolella. Menimme Romuluk-
een tutustumaan s, edish Hill -viiniti

laan jonka emäntä on ruot alai ta uku
juurta. Tällä tilalla kas atetaan m ö eu
rooppalaisia viiniköynnö lajikkeita (Vitis 
vinifera). Alueen muut tilat käyttä ät ame
rikkalaisia lajeja ja lajikkeita. Tilan pihalla 
ka voi mu tamulperi (Morus nigra). karta
nopoppeli (Populu ba/samifera · Horten
sis'), valeaka ioita aarniaja aarni aah
tera (Acer negundo). Puiden katvee a 
nautimme piknik-lounaan. 

Ajoimme altatietä Roche terin Iän i
puolelle, jo ta käänn imme pohjoi een. 
jälleen kohti Ontario-järveä. Mai emat oli
vat lehtipuiden peittämiä ku.k.J...'Uia
mai emia. utu ta ja iljel alueita oli 
paljon. Met äi illä kohdilla näkyi run aa ti 
punai en, keltai en ja ihreän ä jä: ka
nukat umakit punavaahterat ja m ö 
tammia ol i punai ena. aarnia, kelasköyn
nök iä ja Vitis-laj ja aidoilla ja pui a ekä 
o a aahteroi ta oli keltai ina. ihreitä oli
vat aleaka ia ja poppelit. Ru ka ärit oli
vat henkeäsalpaa an kauniita. aloku ia 
otetti in auton ikkunanbn läpi. Paikkakun
tien nimi tä oi taas päätellä asukkaiden 
kotimaita: on aterloo, Bergen, Batavia, 
Egypt, Greece. 

Albionissa piene ä kaupungi a, jo -
sa sijait i lukui ia ki ikirkkoja amalla au
kiolla, p ähd mme tauotle bampurilai -
paikkaan. Sää oli lämmin. lämpötila oli ai-
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nakin +20 oc. Pysäköintipaikalla oli ko
mea hopeavaahtera (Acer saccharinum) ja 
mustajalopähkinä, mutta myös tutut metsä
kuusi (Picea abies) ja metsämänty. 

Lakeside Beach State Park oli nimen
sä mukaisesti aivan järvenrannassa (kuva 
12). Aava Ontruio-järvi avautui sinisenä 
edessämme. Puistoalueella yritimme Antin 
opastuk ellaopetella tunnistamaan tammi
lajeja Iehtitoven kaaren perusteella. Opim
me, että otatam.mella (Quercus palustris) 
se on 'laskettu perä ' -malli. Olimme alueel
la, joka on amerikanplataanin (Platanus 
occidentalis), tupelon (Nyssa sylvatica), 
Sassafras albidumin ja tulppaanipuun (Li
riodendron tulipifera) pohjoisimpia esi in
tymisalueita. 

Kuva 12. ii1o Karhu punasaamen iemeniä 
hakemassa Omario-järven rannalla. Lakeside 
Beach State Park, ew York. 

Fig. 12. ii1o Karhu collecting eed of Red ash 
(Fra.xinus pennsyl1•anica) on the shore of Lake 
Omario. 
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Rantatietä aJmm.me iagara Fallsiin, 
jonne majoittauduimme illan hämärtyessä. 
Putouk ien kohina kuului motelliin asti. 
Niagaran putoukset o at Erie- ja Ontario
järvien välisessä joes a. Järvien korkeus
ero on 99 metriä. USA:n ja Kanadan raja 
kulkee jokea pitkin, kaupunki molemmin 
puolin on nimeltään iagara Falls. Joen 
keskellä on Goat Island (vuohi aari), jonka 
USA:n puolella oleva American Falls on 
noin 54 metriä korkea. Kanadan puoleinen 
Hevo enkenkäputous Horse hoe Falls, on 
hieman matalampi. Valtaosa ve ima a ta 
kulkee kuitenkin en kautta. Eroosion 
vuoksi putouskohta iirtyy nykyisin noi n 
ennimetrin taak epäin uo ittain aiem

min kuluma oli jopa metrin vuodessa. Vii
meisen jääkauden päättye ä n. 12 000 
vuotta itten putou ijaitsi yli II km ala
virtaan nykyi estä kohdasta. iagara-joe -
sa on lukuisia oimalaitok ia. Putouksia 
ympäröi iagara Re ervation State Park, 
joka USA:n vanhin altionpuisto. 

Maanantai 12.10. 

Aamu oli aurinkoi en tuulinen. Yö oti ollut 
kylmä. Ajoimme Kanadan puolelle Rain
bow Bridge- iltaa. Rajan ylitys ujui nope
asti. Py ähdyimme Kanadan puolei e sa 
Niagara Falls' a tunnik i putouksia kat-
omaan. Siinä ajassa ei ehtinyt kunnolla 

Hevo enkenkäputouk elle ast!.z puhumat
takaan iitä, että oli i tehnyt veneretken 
' Maid of the Mi tilJä putouk ille. PakoUi-
et valoku at otettiin ja putouk en esi

höyry tä kastuneena Ii rattiin rantapui ton 
puita: vaahteroiden Ii äk i mu tajalopäh
kinä, pui tojalava (Ulmus ' Hollandica'), 
metsäsaami (Fra.xinus excelsior), neidon
hiu puu, poppelimagnolia (Magnolia acu
minara) poppeleita. tulppaanipuu, trum
pettipuu metsälehmu (7ilia cordara), er
biankuu i (Picea omorika) ja erityi en i o
käpyinen me äkuu i ekä herne ypre i 
(Chamaecyparis pisifera). Putou ten alu
eella oli m ö muotopuutarha, jo a on 
hieno köynnö einämä: ki imuuri erilai i
ne köynnök ineen. 
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Kuva 13. "Idän Grand Canyon". Letchworth 
State Park, New York. 

Fig. 13. Canyon Gorge in Letchwonh State Park. 

Niagara Parks Botanical Garden 
and School of Horticulture oli seuraava 
kohteemme yhdeksän kilomeriä putouksil
la alavirtaan. Se on perustettu v. 1936 puu
tarhaoppilaitokseksi, kasvitieteellisen 
puutarhan statuksen se otti v. 1990. Tällä 
40 hehtaarin alueella on ruusutarha, vihan
nes- ja yrttitarha, yks ivuotisten kasvien 
osasto sekä useita satoja lajeja käsittävä, n. 
17 hehtaarin kokoinen arboretum. Puutar
han yhteydessä sijaitsi myös perhostarha. 

Hajaannuimme puutarhaan piemna 
joukkoina. Arboretumin lajit oli istutettu 
suvuittain. Pienoishavupuut olivat omana 
ryhmänään. Puuryhmät oli istutettu yhte
näiselle istutusalueelle, ei erillisiin kuop-
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piin. Kumpuistutuksia oli paljon. Pääkäy
tävät oli kivetty. Arboretumis a oli villi
omenapuiden (Malus) muodostama käytä
vä, jonka keskellä oli kauni yyskrysan
teemiryhrnä. Arboretumi a o a oli inten
si ivisen hoidon aluetta leikattuine nurmi
kenttineen, osa puoleksi luonnontilaista, 
jossa vain käytä ien reunat oli leikattu ja 
loppu luonnontilaista jo a heinikkoon oli 
ajettu vain käytävän kohta, iihen kuului 
myös reunametsä polkuineen. Puutarhan 
tutustumiseen varattu kaksi ja puoli tuntia 
kului uskomattoman nopeasti eikä siinä 
ajassa ehtinyt tutustua ede avopuutarhan 
joka kolkkaan, perhospuutarhasta puhu
mattakaan. Paikka oli kauni ja hyvä ie
railukohde. 

Kuva 14. Hannu Koneniemi sokerivaahteroiden 
ja valko aamien alla. Letchwonh State Park, 

ew York. 

Fig. 14. Hannu Koneniemi in the ugar maple 
(Acer sacchantm) and White ash (Fra:cimts 
americana) grove. 
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iagara Fallsista ajoimme kohti Onta
rio- järven länsipäässä sijajtsevaa Hamilto
nia. Kanadas a oli juhlapyhä, sikäläinen 
kiitospäivä, Thanksgivi ng Day. Kaupat 
olivat ki inni ja liikenne hiljaista. Matkan 

arrella näkyi kasvihuoneita, hedelmätar
hoja ja viinitarhoja. Ajoimme Hamiltonin 
laitakaupungin läpi Burlingtoniin kasvitie
teelli sen puutarhaan. Royal Botanical 
Gardens on kokonaispinta-a1altaan 1 100 
haja esitteen mukaan maailman uurimpia 
ka vitieteelli iä puutarhoja. Puutarha on 
perustettu v. 1930. Se jakaantuu viiteen toi-
istaan erillään olevaan osaan ja neljään 

luonnonvaraiseen alueeseen. Arboretum 
ij ajt ee päärakennuksesta kolmen kilo

metri n päässä. Siellä on mm. maailman 
uurin yreenikokoelma (yli 800 lajiketta), 

alppiruusut, magnoliat, suurin osa Omari
on luonnonvaraisista puista ja pen aista 
havupuut ja koristepensaat Arboretum on 
toiminut 1950- luvu lta. Sen tehtävänä on 
e itellä etelilise sä Ontariossa menestyvät 
puut ja pensaat sekä niiden käyttötapoja. 
Pen asai taka vien kokoelmas a esite ll ään 
ka ien li äk i erilaisia leikkaustapoja. 

Puutarhan hallintorakennuksen yhtey
de ä oli mm. myymälä ja kahvila ja ka i
huone Välimeren ilmaston kas eineen. 
Rakennuk en välittämä sä lähei yydes ä 
oli ruu upuutarha, jos a ruusujen Ii äk i on 
mm. lääkekasveja ja yrttejä, kärhöjä (Cie
matis), liljoja, köynnöska veja, tuoksuvien 
kas ien tarha sekä kesäkukkien koealue. 
Puutarhan pitkäaikajsen johtajan, tohtori 
Le Iie Lakingin mukaan njmensä aanee-
een tarhaan on sijoitettu pääo a ruohovar

ti i ta kori tekas eista. Kahden ki lometrin 
pää ä ole a a, vanhaan sorakuoppaan 
peru tetu a ki ikkopuutarhas a ovat sipu
likukat kukki at kir ikat, yk i uotiskukat 
ja at aleat. 

Puutarhan haja ijoituk esta johtuen 
myö ryhmämme hajaantui . Valitettava ti 
hajaantuminen ehti tapahtua ennen kuin 
meille el i i, että pääpuutarhan ij asta 
bu in oli ikin pitänyt ajaa uoraan arbore
tumiin. iinpä e jili u eimmilta näkemät
tä. ähtä ää riitti kuitenkin muutenkin yl-
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Iin kyllin ja monet ehti ät tehdä aikamoi
en lenkin luonnon araisen alueen reitei l

läki n. 
Hamilton oli retkemme kaukaisin ja 

läntisin kohde. Siellä olimme muutaman 
kymmenen kilometrin pääs ä Torontosta; 
samoin kuin ajemmin Montrealista. aJ 
den kaupunkien houkutte leviin pui sto- ja 
puutarhakohtei iin e i tällä matkalla ollut 
mahdo!ljsuutta tutu tua. Paluumatkalle 
lähdettiin illan jo iilete sä. iagara Falls
iin aavuttuarnme oli jo täysin pimeää. 
Ihailimme bu in ikkunasta putouksia, jot
ka Kanadan puolelta uunnatuissa väriva
loissa näytti ät atumai ilta. 

Tiistai 13.10. 

Suuntasimme matkan etelään kohti ew 
Yorkin altion toi ek i uurinta kaupu nkia, 
Buffaloa,jonka kuitenkin ohitimme pysäh
tymättä. Sää tuntui lämpimämmältä kui n 
aiemmin, mikä näk i retkeläi ten pukeutu
mi e sakin: miehet oli at ottaneet käyt
töön lyhythihai et paidat. Etelään päin iir
tyminen näkyy kas ei aki n: poppeleita ja 
tammja oli enemmän kui n pohjoi empana. 
Punainen sumakki ro kapuuna' väritti tei
den reunat hehku an punai ena, yhdes ä 
punai en aahteran kera. 

Aanmkal1 ipaikalla Pembrokessa kat
selimme i tutuk ia. Palle orvari npensasta 
(Euonymus alatus) on paljon käytetty vi
herrakemarru e a. am yksyllä se on 
punai in pen as mitä ko kaan olen nähnyt. 
Kumpui tutuk ia oli tääl läkin . Yhtenäi et 
i tutu alueet oli peitetty kuorikatteella tai 
haketetulla puulla, joka täällä u ein kana
danhemloki ta teht nä on punai ta. 

Batavias a käänn imme poi moottori
tieltä ja uuntasimme kaakkoon kohti Ge
ne ee-jokea ja ' Idän Grand Canyonia 
Letchworth State Parkia, joka on suurin 
al ueen yhdek ästä altionpui to ta (kuva 
13). Täällä ajaan 30 kilometrin matkalla 
joki on kai enanut än kanjonin jonka 
äkkijyrkät einämät o at paikoin lähe 200 
m korkeat. peat näk mät kauniine vesi
putouksineen ja rehe ine metsineen ovat 
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tehneet seudusta suositun retkeilyalueen . 
Puistosta on kirjattu lähes JOO puulajia, osa 
niistä istutettuja. iistä nrumme tietysti 
vrun murto-o an . 

Teimme kävelyretken sekamet ään 
(kuva 14). Kirjasimme tutut vaahteralajit 
sokeri- ja punavaahteran, hikkorit, ameri
kankastaojan (Castanea dentata) , pyökin, 
valk:osaarnen, mustajalopähkjnän, huma
lapyökin, tulppaarupuun ja uutena lajina 
Quercus prinuksen. Havupuista kasvoi 
hemlokkia ja strobusmäntyä. Pensasker
rok essa oli mm. vaahteraheisi (Viburnum 
acerifolium) sekä kuusarnia (Lonicera) ja 
kanukoita. Tienvartta reunustivat tuttuun 
tapaan valeakasia, jota ilma tolhsesti kes
tävänä käytetään tuulensuojaksi ja eroosi
on sitomiseen, sekä sumakki ja istutetut 
lehtikuuset Ajoimme maastokohteesta 
kanjonin reunaa seuraten lehtimetsien ja 
upeiden mrusernien läpi. 

Jatkoimme matkaa kauniiden ruska
mrusernien ja köyhän maanviljelyalueen 
läpi. Dansvillessa käännyimme kohti 
kaakk:oa. Mru ema muuttui kumpuilevam
maksi, olimmehan jälleen menossa kohti 
Appalakeja. Asutusta oli harvassa. Täällä 
oH istutettuja havupuualueita. Ruskan vä
rittämät kukkulat oHvat upeat, värit tuntui
vat jonkun mielestä jo imeliltä. 

Lounastimme Corningin tienoi ll a. 
Ruokapajkan pihalla ihmettebmme spiraa
lik i leikattua katajaa. Koska ajomatka on 
pitkä, enempiin maastokäynteihin ei ollut 
mahdollisuutta. Ajoimme ensin itään 
Binghamtoniin ja sieltä etelään. Pennsyl
vanian rajan ylitimme myöhään iJtapruväJ
Iä. Teiden var iJia oU tuttuja vaahtera-tam
mi- aarni- ekametsiä. Etelämpänä ruskan 
väri muuttui likru emmaksi. 

Majoituimme illalla Scrantonin kau
pungin lrutarnille motelliin, jonka parkki
paikalle on i tutettu mm. kanadanpuhve
linmarjaa. 

Keskiviikko 14.10. 

Yöllä atoi, mutta motellista lähdettäessä 
aurinkokin näyttäytyi. Ajoimme moottori-
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tietä kaakkoon. Ru ka peitti kukkuloita, 
sikäl i kun sumulta niitä erotimme. Havu
puista strobusmänty ob ollut en immäinen 
näkemämme met älaji ja e ob myö ii
meisin matkamme aikana. Kuu ia on enää 
vain yksittrusiä puita, niiden eteläraja on 
orutettu. Lehtipuista oli tuttuja lajeja edel
leen tienvar ilaji tos a. Puna aahteran 
runsaus oU ilmiinpi tä ä. Sen Ie innei-
yys ulottuu Meksikon lahdelta ha upuu

alueelle. Matka imme eudulla, jo ta o at 
kotoisin ne ka it, joiden lajinimenä on 
pennsylvanicwn tru virginicum. Monet 
1700-luvun ka vinkerrulijät, mm. Pietari 
Kalm, kulkivat nrullä euduilla. 

Pysähdyimme Delaware Water Gap 
National Rercreation Arealla. Plataani 
oli täällä yleinen. ilimme myö Sassafras 
albidumia jumaltenpuuta mu ta- ja aar
nivaahteraa tamrnia, tulppaanipuita ame
rikanlehmu ta ja Rhododendron rna.ximu
mia, joka on täällä luontrunen. Delaware
joen ylittäessärnme iirryimme ew Jer
seyn valtioon. oin 40 minuutin ajon jäl
keen tulimme jälleen ew Yorkin altion 
alueelle. Ympäristö tä näkyi , että olimme 
lähestymä ä uurkaupunkia. Manhattanin 
siluetti ilmaantuukin pian näk iin ja koh
ta olimme 'Big Applen liikenneruuhki a. 

Majoituimme Manhattanille 25. kadul
le, Madi on Squaren ja 5. enuen tuntu
maan. Siitä oli erinomru en h ä lähteä tu
tustumaan uurkaupungin nähtä yyk iin. 
Yhtei tä ohjelmaa meillä ei e Yorki a 
ollut, aan jokrunen aattoi alita mielei-
ensä kohteet. eat kä i ät iltapru än ru-

kana uuri a kirjakaupoi a puukirjoja 
hankkima a. Kaupungin muihin nähtä-

yyk iin tutu tuttiin en jälkeen. ää oli 
aurinkoinen ja lämmin. Green ich illa
gen liepeillä tein pru än iimei et kas i
merkinnät katupui ta: kolrnioka neidon
hiu puu tammi, jala a. jumaltenpuu. pa
godipuu (Sophora) ja ini ade (Wisteria 
sinensis). Ulalla ihastelimme R kefeller 
Centerin aukiolla trudokk:ruta kukka- e
telmia ja taitoi ui telijoita ekä lopu i ilta-

alru tua e\ Yorkia monine iltoineen 
Empire tate Buildingin lcorkeuk i ta. 
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Ku a 15. ew Yorkin Ka vi tietee lli sen puu
tarhan i äänkäymi Halloween-kori teluineen. 
Bron . ew York. 

Fig. 15. The entrance of Lhe ew York Bmanical 
Garden with Halloween decora tion . 

Tor ta i 15.10. 

Päivä oli apaa iltaan saakka. Lähdimme 
muutaman muun kiinno tuneen kan a 
metrolla Bronxi n ka vitieteelli een puutar
haan. uonna 1891 peru tettu New York 
SotanicaJ Garden (ku a 15) on 27 o a
puutarha ta muodo tu a 250 eekkerin alue 
(n. 115 ha). Iueella on luonno taan aih
te le a maa to: on kukkuloita, joki ve ipu
tou ko teikkoja ja laaja luonnontilainen 
alue jo a aliitse ina puina o at tammet, 
aarnetja hikkori . Ko ka muutaman tunnin 

aikana on mahdotonta perehtyä koko puu
tarhaan alit imme kak i pääkohdetta: ar
boretuminja ' koulupuutarhan (fami ly gar
den). äiden Ii ·· i kä imme luonnolli-
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sesti myö puutarhan kirjakaupas a täy
dentäen kirj avarastojamme. Lyhyeenkään 
vierailuun kasvihuonei a ei aikamme va
litettavasti riittänyt. 

Puutarha oli erinomai esti hoidettu, 
ka vit o li hy in - ja oikein, sikäli kun py -
tyimme arvioimaan - nimetty. Lisäksi e 
oli esteetti e ti hyv in uunniteltu . Suunnit
telussa oli otettu huomioon uurienkin kä
vijämäärien palvelu. Käyhän puutarhas a 
vuosittain yli 500 000 ierailij aa. Kokoel
mien Ii äksi puutarhalla on koulutusohjel
mia, myö alueen lap ille, ja tiety ti tieteel
linen tehtä än ä. 

Lähdimme hotelli ta klo 19 lentoken
tälle. Kuulimme päivän kokemuk ista: jot
kut retkeläi et o li vat käyneet Brooklynin 
kasvitieteelli e ä puutarha a, o a tutus
tuma a Central Parkiin ja kaupungin tai 
demu eoihin, jotkut kiertoajelulla ja Va
paudenpatsaalla. 

Lentomme Amsterdamiin lähti ennen 
puoltayötä ja Hei ingi ä olimme seuraa
vana päivänä peijantaina noin klo 16.30. 

Matkamme oli pääsääntöi esti erin
omai en onni tunut. äimme koillisen 
Yhdy valtain aluee ta aikamoi en o an ja 
kuului an uden Englannin ru kan. Tutu -
tuimme uureen määrään puu arti ia kas-

eja luonno a pui toi a ja kokoelmi a. 
Matka almi te lut tehneille ja matkalla jär
je tel i tä a taa ille retki oli ra ka , en 
me kaikki mmärsimme. Suuret kiitokset 
Aulikille, ntille ja matkakumppaneille! 

Kirjalli u u tta 

Autio, A 1999: iemenkeruumatka itäiseen Pohjoi -
Amerikkaan - orbifolia 30(2):87-1 02. 

Kasvien uomenkielisel nimet o al peräis in Leok
i ta : 

Alanko, P. & Räty, E. 1996: tljelykasvien nimi Lö.
PuuLarhaliilon jutkai uja 2 7:1-154. 

Hämet-Ahti, L. ym. 1992: uomen puu- ja pensaskas
vio. 2., uudi Le!LU paino . - 373 . Dcndrologian 

eura - Dcndrologi ka äll kapel ry. Hei inki. 
Ru hforlh, K. 19 2: Lehti- ja havupuut. uom. A. 

Kumo.- 2.t7 . \ eilin & Göö. Espoo. 
arvas. R. 196-t: Havupuut.- 51 s. W OY. Porvoo

Hei inki . 
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Ulkomaisten havupuiden taimien 
hallankestävyys ja karaiseminen 

Kyösti Konttinen 

Konttinen, K. !999: Ulkomaisten havupuiden taimien hallanke tävyy ja karai emi
nen. (Frost resistance and hardening of foreign conifer seedling .) - Sorbifolia 
30(4):164-17 !. ISS 0359-3568 

Foreign conifer species growing in Finland are u ually of outhem origin (35-55° . 
Under our longer photoperiod, these outhem origins maintain acti e growth untillate 
in the autumn, and are very easily damaged or ki lled by fro t. The de elopment of 
hardiness in the seedlings can be induced earlier than norrnal by gi ing a hon day 
treatment (Iong nights) in the nursery. The influence of a hon da (SD) treatment on 
the development of hardiness has been tested in Suonenjoki Re earch Station. Srudie 
of nine specie of Abies, eight species of Picea, four pecie of Pimts, fi e pecies of 
Larix, Pseudotsuga menäesii and Thuja koraiensis were made in 1994-96. The treat
ment was Started at the end of July on 1 year old seedli ng and on Jul 17 on 2-4 years 
old eedlings. The treatment Iasted 3 weeks and the plam recei ed a photoperiod of 8 
h. The frost resistance was tested at two temperarures:-{) oc and -l 0 oc over the period 
September ll - l6.TheLarixspecieswerete tedonlyat-l0 °Con ugu t27. eptem
ber 6, September 18, October 2 and October 16. lnjurie to the needle (for Larix. injury 
to the stem) were observed visually. The result are pre ented in table . Picea and Larix 
spec ies were most responsive to the shon day treatmenl. 

Kyösti Konttinen, MetsäntuTkimuslaitos, Suonenjoen rurkimusa ema, Jumimie 40, 
77600 Suonenjoki. 

Lauhkean vyöhykkeen puumaisilla ka -
veilla ns. kriittinen yönpituus äätelee ka
raistumista, kasvun päättymistä ja silmun 
muodostumi ta. Jos kasvit eivät lopeta ka -
vua ja aavuta lepotilaa {dorman sia) ajoi -
sa, ne vahingoittuvat yksyn aikaisissa hal
loissa tai talven kovi a pakka is a. Kriitti
nen yönpituus vaihtelee alkuperän {leveys
a te j a korkeus merenpinna ta) mukaan. 
Pohjoisten ja korkealla merenpinna ta ole
vien puualkuperien ilmunmuodostuksen 
käynni tävä yönpituus on lyhyempi kuin 
etelämpää ja läheltä merenpintaa kotoisin 
olevilla kasvei lla (mm. Ekberg ym. 1979, 
Håbj~rg 1978). 
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kainen syksy'. Taimet peitetään esim. kol
men viikon aikana joka yö mustall a kan
kaalla tai muovilla. Taimet päättävät pi
tuu ka vun, muodostavat silmun ja ver o 
ehtii puutua ennen yyshalloja. 

Lyhytpäiväkäsittely on ollut laajalti 
käytössä kuusien kasvatuksessa Ruotsissa, 

orj as aja Kanadan ja USA:n metsätaimi
tarhoi lla. Käsittely on alkanut yleistyä 
Suome sakin kuusen karaisemisessa. 

Met äntutkimuslaitok en Suonenjoen 
tutkimu taimitarhalla aloitettiin 1994 ul
komai ten puulajien kasvatu ohjelma, jon
ka tarkoituk ena on uu ien viljelmien pe
rustaminen Metsäntutkimuslaitoksen tut
kimu alueille. Tämän kasvatusohjelman 
yhteyde ä on tutkittu ulkomaisten havu
puiden taimien karai tumi ta ja voidaanko 
itä lyhytpäiväkäsittelyllä nopeuttaa. 

Taimien kasvatus ja 
lyhytpäiväkäsittely 

Kaikki taimet kasvatettiin paakui sa. Kyl
vöt tehtiin muo ihuonee een toukokuun 
alu a ja taimet olivat muovihuonees a 
yksyyn aakka (20. 10.), jolloin arimmat 

lajit iirrettiin kylmävarastoon. Toisena 
ke änä taimia pidettiin ielä muo ihuo
nee a ke äkuun puoliväliin a ti, näin äl
tettiin keväthalla. Lyhytpäi äkäsittelyko
keita tehtiin (1994-1996) yhdeksällä pih
ta- kahdek alla kuusi-, neljällä mänty- ja 

iidellä lehtikuu ilajilla sekä douglaskuu
elia ja koreantuijal la (Konttinen ja Ri kala 

1996 Konttinen 1997, Konttinen 1999). 
Lyhytpäi äkäsittelyn (LP) ke to oli kaikil
la puulajeilla 3 viikkoa, ja käsittely aloitet
tiin yksi uotiailla taimilla heinä-elokuun 
vaihtee a. Päi änpituu lyhennettiin kah
dek aan tuntiin muo ihuonee a puukehi
koiden araan pingotetulla mu tavalkealla 
muo ikal olla, joka rullattiin auki ja ul
jettiin päi ittäin (Ku a 1 ). 2-4-vuotiailla 
taimilla kä ittel aloitettiin 17. 7.ja e to
teutettiin a omaalla muo ihuoneen kaariin 
kiinteästi asennetulla kellokonei ton oh
jaamalla pimenny kankaalla (Kuva 2). 
Lämpötilaa käsittelyn aikana on tarkkailta-
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va, ko ka liian korkea lämpötila kiihdyttää 
taimien hengity tä. Jo käsittely tehdään 
eri1li en muovin tai pimenny kankaan alla 
muovihuonee sa ja jo vuorokautinen pi
menny aloitetaan aikaisin iltapäivällä, voi 
lämpötila hellejakson sattuessa kankaan 
alla nousta huomattavasti yli +30 °C:een. 

Pakkastestit 

Taimien pakkaskestä yys te rattiin syys
kuun puoli äli sä (11.-16.9.) neljässä läm
pötilassa (-4, -6 -8 ja - 10 oq vuonna 
1994 ja kahde a lämpötilas a (-6 ja -10 
0 C) vuo ina 1995-96. Lehtikuuset testat
tiin vain - 10 °C:n lämpötilas a viitenä eri 
ajankohtana 1996 (27. 8., 5. 9., 18. 9., 2. 10. 
ja 16. JO· 16. 10. testattiin ain vertailutai
met). Te ti ä oli jokai e ta puulajista 10 
LP- ja 10 ertailutainta. Te tattavat taimet 
koulittiin juuripaakkuineen olumuovisiin 
kasvatuskennoihin juurien pakkasvaurioi
den älttärni eksi. Te tau toteutettiin kas
vatuskaapi sa, jo a taimille järjestettiin 
' hallayö'. Kaapin lämpötilaa laskettiin vii
si a tetta tunni a haluttuun te tilämpöti
Jaan jota pidettiin llä kolme tuntia ja tä
män jälkeen lämpötilaa no tettiin viisi as
tetta tunni a kunne aa utettiin huone
lämpötila. Te tin jälkeen taimet iirrettiin 
kasvihuonee een (+15 °C). Kahden viikon 
kuluttua te ti tä pakkaskäsittelyn taimille 
aiheuttamat vauriot arvioitii n i1mävarai
sesti ru kettuneiden neulasten o uutena 10 
pro entin luoki ajokai esta taimesta erik-
een . Tulokset e itetään 10 te titaimen kes

kiarvona. ihreiden neulasten o uutta kut
utaan myöhemmin neulasten elävyydek
i. Lehtikuu illa pakkaskäsittelyn aiheutta

mien aurioiden totearni ek i ranka hal
kai tiin latvasta ty een aakka ja ilmäva
rai e ti määritelt aurioiruneen rangan 
o a (ru ketrunut olukko, jäi i tai kuori) 
mitattiin ja ha ainnoitiin aurioitumi koh
ta. Yaurion määrä ilmai tiin pro entteina 
koko rangan pituude ta. Tulokset esitetään 
10 te tiatimen ke kiarvona. Rangan elävän 
olukon o uutta kutsutaan m öhemrnin 

rangan elä de i. 
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Kuva 1. Yksivuotiaiden Iehtikuusten LP-käsittely muovihuoneessa. 

Fig. 1. Short day treatment of first-year Larix seedling in the greenhou e. 

Kuva 2. 2-4 vuotiaiden kuusien ja pihtojen LP-kä ittely. 

Fig. 2. Short day treatment of 2-4 year Picea and Abies seedling . 
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Karaistuminen j a pakkaskestävyys eri 
puulaj eilla 

Kuuset - Picea 

Lähe kaikki mei llä kasvatetut ulkomai et 
kuuset (paitsi ala kalainen mustakuusi) 
olivat kotimaista kuusta arempia. LP-kä
sittely nopeutti selvästi karaistumista, mut
ta kaikki lajit eivät aavuttaneet LP-käs it
telyn jälkeenkään kotimaisen kuusen pak
ka ke tävyyttä syyskuun puolivälissä (tau
lukko 1). 

Mustakuusella (P. mariana) LP-kä it
telyn tarve riippuu alkuperästä. Alaskan 
alkuperän taimet ehtivät karaistua ilman 
LP-kä ittelyäkin. e ke tivät yy kuun 
puoli äli .ä - 10 °C, mutta mereisen ew 
Brun wickin alkuperän taimet ke tivät LP
kä ittelyn jälkeen vain -6 oc. Albertalai-
en mu takuusen pakka ke tävyys ja ka

raistuminen ei poikennut merkittävä ti al
bertalai en valkokuu en kestävyydestä, 

aikka alkuperä on valkokuusta eteläisem
pi. Mu takuusella kak i- ja kolmevuotiaat 
taimet olivat yksivuotiaita taimia karaistu
neempia. 

Valkokuusi (P. glauca) ja engelman
ninkuusi (P. enge/mannii) ovat hieman 
kotimai ta kuusta arempia, mutta LP-kä
ittely ä taimet karai tui vat hyvin ja ke ti
ät ähäi in neula vaurioin - 10 °C syy -

kuun puoli väli ä. Valkokuu i on hieman 
engelmanninkuusta kestä ärnpi mutta se 
on myö alkuperältään manterei empi ja 
pohjoi empi. 

Okakuusi (P. pungens) oli kokeissa ol
lei ta pohjoi amerikkalai i ta kuu i ta al
kuperältään eteläi in . Vertai lutaimien pak
kaske tä yy ei poikennut engelmannin
kuu en ke tävyyde tä mutta LP-käsittely -
ä taimet karai tui at engelmanninkuu ta 

huonommin. 
erbiankuusi (P. omorika) on hallan

arka puulaji. aikka LP-kä ittely Ii ä i 
pakkaske tä yyttä 4 °C, taimet ei ät ke tä
neet aurioitta ede -6 °C:ta yy kuun 
puoli äli ä. Kak i- ja kolmevuotiaat tai
met ei ät olleet k i uotiaita ke tä ämpiä. 
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Ajauinkuusi (P. jezoensis), glehnin
kuusi (P. glehnii) ja koreankuusi (P. ko
raiensis) ovat hyvin arkoja puulajeja. Ko
reankuu i on näistä ke tävin. Kaikki lajit 
reagoi at herkästi LP-käsittelyyn ja kesti
vät -6 oc lähe ilman neulasvaurioita syys
kuun puoli älissä. LP-käsittely lisäsi 
enemmän yk ivuotiaan kuin kaksi- ja kol
mevuotiaan ajaninkuu en pakkaskestä
vyyttä. 

Douglaskuusi - Pseudotsuga menziesii 

Dougla kuusen LP-taimet karai tuivat lä
heistä alkuperää ole aa engelmanninkuus
ta huonommin vaikka vertai lutaimien 
pakkaske tä yyde ä ei ollut eroa (tauluk
ko l ). Kolmevuotiaiden taimien yks i- ja 
kaksi uotiaita huonompi pakkaskestävyys 
saattaa johtua eri alkuperästä. Dougla -
kuusella o at pienetkin neulas auriot mer
kinneet myö limpien silmujen tuhoutu
mista. Douglaskuu i on aiemminkin todet
tu hyvin araksi pakkastuhoille taimitarha
vaihee a (Heikinheimo 1956). 

Pihdat - Abies 

Arat pihdat ei ät leen ä olleet hallana
rempia kuin arat kuu et, mutta LP-käsittely 
Ii äsi vähemmän pihtojen kuin k.'l!usien 
pakkaske tä yttä (taulukko 1). Pihdoilla 
jo vähäisetkin neulas auriot oivat merki
tä myö pääte ilmujen tuhoutumi ta. LP
käsittelyn aikutukse ta pihtojen karaistu
mi een on hy in ähän ulkomai ia tutki
mustulok ia. 

Siperianpihta (A. sibirica) on pihdoi -
ta ke tä in. Yksivuotiaat taimet ke tivät 
- 10 oc yy kuun puoli äli ä ilman LP
käsittelyäkin , mutta kolme uotiaat taimet 
oli at yksi uotiaita arempia. 

Palsamipibta (A. bo/samea). Yksi uo
tias pal amipihta karai tui h vin ertai lu
taimetkin ke ti ät -6 °C lähe ilman neu
lasvaurioita. Kaksi- ja kolme uotiaat ver
tailutaimet oli ar huomatta asti yksi uoti
aita arempia. LP-käsittel ä kaksi- ja kol
mevuotiaat taimet karai tui at ja ke tivät 
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Neulasten elävyys 1 Survival of oeed.Jes % 

Pakkastesti 1 Freezing test 
- 10 oc -6 oc 1 

Laji Alkuperä / lisäyslähde Ikä, V. Vertailu- LP- Vertailu- LP- 1 
Species Origin Age. y. taimet taimet taimet taimet 

Control SD Control SD 
seedlim!s seedlings 

Picea mariana New Brunswick 1 6 56 28 94 
2 9 62 81 100 
3 32 80 82 100 

Alberta, 52 °N J 17 88 54 100 
2 83 100 100 98 

Alaska. 65 °N 1 66 100 92 100 
2 100 100 100 100 

Picea engelmannii Bril. Columbia. 53 °N 1 12 94 65 100 
2 14 88 93 100 

Picea glauca Alberta, 55 °N 1 25 99 73 100 
2 57 95 86 100 

Picea pwzgens Colorado 1 19 81 75 100 
2 26 73 93 99 

Picea omorika Mustila Arboretum 1 1 8 44 39 93 
Bosnia, approx . 44 °N 2 7 51 50 95 

3 9 55 38 90 
Picea jezoensis Russia, Sachalin + 1 0 91 9 100 

Japan. Hokkaido 2 3 33 24 89 
3 0 19 1 39 99 

Picea Rlehnii Jaoan (?) 2 2 36 1 26 93 
Picea koraiensis N. Korea, 41 °N 2 13 81 70 100 
Pseudotsuga men;:.iesii Bri1. Columbia 1 28 80 65 96 

Tete Jaune. 2 36 75 72 93 
Valemount 53 °N 3 8 65 54 85 

Picea abies Central Finland 2 65 98 75 100 
Abies sibirica Russia 1 95 100 100 100 

3 41 100 - -
Abies balsamea New Brunswick 1 51 92 97 100 

approx. 46 °N 2 5 33 31 88 
3 0 6 18 87 

Abies concolor Colorado 1 76 100 99 100 
2 84 99 97 99 

Abies lasiocarpa Brit. Columbia 1 45 100 97 100 
51 °N, 1800 m 2 29 98 85 100 

Abies fraserii* ''Estonia'' 4 28 100 98 100 
Abies koreana S. Korea, 35 °N. 1 18 27 60 95 

1700 m 4 4 32 71 93 
Abies nephrolepis N. Korea, 41 °N. 1 20 34 46 88 

1360 m 2 0 75 45 100 
Abies veitchii Hokkaido 1 4 21 23 82 

2 0 22 7 76 
3 0 19 7 70 

Abies sacha/inensis Hokkaido 1 48 32 i 61 51 
2 0 20 33 99 

Pinus peuce Bulgaria 2 17 71 - - l 
Pinus banksiana Quebec 1 II 68 1 67 93 

2 2 96 - -
Pinus resinosa Minnesota 1 37 90 1 82 99 
Pinus strobus New Bnmswick 1 9 36 28 78 - ·-
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f- Taulukko 1. eulasten elävyys (vihreiden 
neulasten osuus) syyskuun puolivälissä 
toteutetussa pakkastesti sä vertailutaimi !Ia ja 
LP-taimilla testi lämpötiloittain ja puulajeit
tain. Luvut edu tavat 10 taimen keskiarvoa 
(* = 5 taimen keskiarvo). 

f- Table 1. Survival of needies (percent of 
green, undamaged needles) of control seed
ling and SD-treated seedlings in freezing 
te ts in rnid-September. The figures are means 
of 10 seedlings (* = mean of 5 seedlings). 

vähäisi n neolasvaurioin -6 °C, mutta tu
houtuivat lähes täysin - 10 °C:ssa. Kokeis
sa käytetty ew Brun wickin erä on alkpe
rältään mereinen ja taimet hallanarkoja. 

Harmaapihta (A. concolor) karaistui 
hyvin ilman LP-käsinelyäk.in ja LP-taimet 
kesti ät - 10 oc lähes ilman neulasvaurioi
ta. Harmaapihdalla on kuitenkin todettu, 
että jo hyvin pienet neolasvauriot voivat 
merkitä myös silmujen tuhoutumista, ei
vätkä pakkastesti sä ilman neolasvaurioita 
äilyneet taimetkaan ole aina lähteneet ke

väällä ka vamaan. Huolimatta hyvästä hal
lanke tävyydestä syksyllä harmaapihta on 
arka koville talvipakkasille. Heikinheimo 
(1956) totesi harmaapihdan taimilla pak
ka aurioita tai mitarhalla ja istutuksen jäl
keen metsässä. 

Lännenpihta (A. lasiocarpa). Lännen
pihdao vertailutaimien neolasvauriot -10 
°C:ssa oli at suuret, mutta LP-käsittelyssä 
taimet karai tuivat hyvin. Tämä Bri ttiläi
sen Kolumbian materiaali (alkuperä ! 800 
m mpy) on neulasvaurioilla errattuna 
mm. harmaapihtaa hallanarempi mutta 
kestää talvipakkasia ja on menestynyt hy-

in ainakin 20 vuoden ikään asti Pohjois
Suome a 300m mpy (Moilanen 1994). 

Virginianpihta (A. fraserii) (4 v. tai
met) oli yllättä än ke tävä, ke tävämpi 
kuin 2-3-vuotias pal amipihta ja LP-kä
ittely ielä Ii ä i el ä ti karai tumista 

-10 °C:n pakkaste ti ä. Siemen on Ruot
inkylän tutkimu alueen ( ittemmin tu-
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houtuneelta) viljelmältä, joka on perustettu 
Virosta saadulla siemenellä (Heikinheimo 
1956). 

Koreanpihta (A. koraiemis) ja oho
tanpihta (A. nephrolepis). LP-käsittelyn 
vaikutus koreanpihdan karaistumiseen oli 
vähäinen. Taimet karaistuivat samalla ta
valla yksi- ja nelivuotiaina. Alkuperä on 
vuoristosta (l 700 m mpy),ja se on kaikista 
kokeissa olleista eteläisin (35°20' N). Oho
tanpihdao kaksivuotiaat taimet karaistui
vat yksivuotiaita taimia paremmin . LP-kä
sittely vähensi kuitenkin yksivuotiaiden 
taimien jälkikasvuisten taimien osuutta. 

Japaninpihta (A. veitchii) ja sahali
ninpihta (A. sachalinemis). Japaninpihta 
oli itä-aasialai i ta pihdoi ta arin . Kaksi- ja 
kolmevuotiaat ertailutaimet oli vat yksi
vuotiaita arempia mutta LP-käsittely lisäsi 
selvästi pakkaskestä yttä. Sahalininpihta 
oli ainoa kokei a ollut puulaji, jolla LP
käsittely ei parantanut yksivuotiaideo tai
mien pakkaskestä yyttä. Tämä tulos poik
keaa japanilaisi sa kokeissa aadusta tu
loksesta (Sato ym. l951 ). LP-käsittely vä
hensi kuitenkin yksi uotiaan ahalininpih
dan jälkikasvuisten taimien osuutta ja LP
taimien neolasvauriot (ru kettuneiden neu
lasten määrä) tai en kylmä arastoinnin 
(-2 °C) jälkeen oli el ästi käsittelemättö
miä taimia vähäi empi. 

Männyt - Pinus 

LP-käsittely nopeuttaa myös mäntyjen ka
rai tumista aikka 1 hene än päivän li
säk i alhai illa lämpötiloilla on uurempi 
merkity mänt jen kuin kuu ten karai tu
mi e a (Dormling 1993). Kotimaisen 
männyn yksi uotiaita taimia ei pidetäkään 
muo ihuonee a koko ksyä kuten kuu-
ia, aan taimet iirretään ulo karaistu

maanjo heinäkuun lopulla. Täs ä kokee a 
olleiden mäntyjen ksi uotiaat taimet oli
vat muo ihuonee a Iokakuuiie aakka. 

LP-käsittely lisäsi kaikkien kokeissa 
olleiden lajien: makedonianmännyn (P. 
peuce), banksirunännyn (P. banksiana) 
amerikanpunamännyn (P. resinosa) ja 
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strobusmännyn (P. strobus) pakkaskestä
vyyttä. LP-käsittelyn vaikutus strobus
männyn kestävyyteen oli muita mäntyjä 
vähäisempi (taulukko 1). 

Lehtikuuset- Larix 

Syyshalla voi vahingoittaa myös lehti
kuusten taimia. Lehtikuuset reagoivat her
kästi lyhytpäiväkäsittelyyn (taulukko 2). 
Siperianlehtikuusen (L. sibirica) ja ka
nadanlehtikuusen (L. laricina) LP-taimet 
kestivät ilman vaurioita -10 oc jo elokuun 
lopulla (27 .8.). Dahurianlehtikuusen (L. 
gmelinii var. gmelinii) ja olganlehtikuu
sen (L. gmelinii var. olgensis) LP-taimet 
karai tuivat selvä ti hitaammin ja kestivät 
-10 oc va ta lokakuun alu sa. Vertailutai
mista euroopanlehtikuusi (L. decidua) 
karaistui hitaimmin, rangan elävyys (elä
vän soiukon osuus) oli vielä lokakuun alus
sa (2.10.) vain 19 %, mutta nousi 88 o/o :iin 
kaksi viikkoa myöhemmin (16.1 0.) teh
dyssä pakkastestissä. Lehtikuusten rangan 
vauriot pakkastestin jälkeen olivat yleensä 
latvassa ja päätesilmu vaurioitui. Latva-
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vaurioiden lisäksi aurioita oli myö alem
pana ranga sa tai ty ellä. Vaurioiden olle -
sa rangan keskellä tai ty ellä rangan yläo a 
ja päätesilmu saattoi at olla terveitä. äitä 
vaurioita oli pääasias a elokuun lopun ja 
syyskuun alun pakkaste tei ä. 

Thijat - Thuja 

Tuijat reagoivat huonosti LP-kä ittelyyn. 
LP-käsittelyn vaikutus jättituijan (T pli
cata) yksi uotiaiden taimien karaistumi
seen on ollut äbäinen el ästi vähäisempi 
kuin samas a käsittely sä olleen alkokuu
sen (Silim ja La ender 1994). Kanadan
tuijan (T occiderztalis) k i uoti aat taimet 
ovat karai tuneet hitaammin kuin aman
laisessa LP-käsittely ä olleet kanadanleh
tikuuset (Colombo ja Raitanen 1991 
1993). Suonenjoen taimitarhalla tebdyi ä 
kokeissa LP-käsittelyn aikutu nelivuoti
aan koreantuijan (T koraiensis) karai tu
miseen oli vähäinen. ertailutaimien ih
reän ver on (elä än olukon) o uu -10 
°C:n pakka testis ä y kuun puoli äli ä 
oli 38 % ja LP-taimien 56 9!. 

Taulukko 2. Yksivuotiaiden Iehtikuusten rangan elävyys (ilman neulasia) 6. 9., 1 . 9. ja 1. 10. 
tehdyis ä -10 °C:n pakkasiesteissä vertailutaimilla ja LP-taimilla. Luvut edu tavat 10 taimen 
keskiarvoa(*= 5 taimen keskiarvo). 

Table 2. Survival of stem (wi thout needles) of fLrst-year Larix control and D-treated seedling in 
-10 oc freezing tests made on 6.9., 18. 9. and 2.10. The figure are means of 10 eedling 
(* f 5 dl" ) = mean o see mgs. 

1 

1 
Rangan elävyys 1 Survhal or tem o/o 

6.9. 18.9. 2.10. 

Laji Alkuperä 1 Vertailu- LP- Vertailu- LP- ertailu- 1 LP-
Species lisäy lähde taimet taimet taimet taimet taimet taimet 

Origin Control SD Control SD Control SD 
seedlings seedlings seedling 

Larix decidua Poland. 51 °N 0 52 0 95 19 96 
Larix gmelinii China 0 4 3 74 96 JOO 

var. olgensis 
Larix gmelinii Russia, Amur 0 0 0 57 58 100 

var. Rmelinii 
Larix sibirica Russia, Raivola 33 100 40 JOO 96 JOO 
Larix /aricina Alaska. 65 °N 15 JOO 85 JOO 100 JOO 
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Päätelmät 

Taimitarhakasvatuksen aikana ulkomai et 
havupuut (kuten kotimainen ku usikin) 
ovat hallanarkoja, myöhemmjn suurempi
na taimina ja puina ne ovat kestävämpiä. 
LP-käsittely nopeutti kuusten , lehtikuus
ten, mäntyjen ja monien pihtojen karaistu
miskehitystä, mutta puulaj ien välillä oli 
uuria eroja. Arat, alkuperältään eteläisetja 

mereiset lajit eivät saavuta LP-kä ittelyn 
jälkeenkään ke tävien, alkuperältään poh
joi ten ja korkealla merenpinnasta olevien 
lajien pakkaskestävyyttä. Kaksi- ja kolme
vuotiaat taimet ei ät aina ole yksivuotiaita 
taimia karai tuneempia syyskuun puolivä
li ä, vaikka ne lopettavat pituuskasvun ai
kai emmin. LP-kä ittelys ä ei saavuteta 
py yvä ti parempaa pakkaskestävyyttä, 
ko ka kä ittelemättömät taimerkin karai s
tuvat kyllä myöhemmin syk yllä (tau lukko 
2) . Mitä paremmin taimet ovat yksyllä 
karaistuneet, itä paremmin ne ke tävät 
myö kevättalven pakkaskuivumj ta. 
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* * * 

Kutsu kevätkokoukseen 
Dendrologian eura - Dendrologi ka äll kapet ry:n ääntömääräinen ke ätkokou pidetään 

torstaina 9.3.2000 klo 18 Hei ingi ä Säärytalolla (Snellmaninkatu 9-11 ). 

Kokouk e a kä itellään vuo ikenomu ja t.ilinpäätö ekä alitaan tilintarka tajat. 
Kokouksen jälkeen MMT Egben Beuker pitää e ilelmän aihee ta ''Haaparutkimu tänään'. 

Tervetuloa! 
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Tor Nitzelius in memoriam 

Max. Hagman 

Seuramme kunniajäsen, ftl .tri h.c. Tor G. 
Nitzelius kuoli Göteborgissa elokuun 11 . 
päivänä 1999, 85 vuoden ikäisenä. Hänes
sä pohjoismallien dendrologia menetti ete
vimmän edustajansa, joka erinomaisella 
am.mattitaido!Jaan ja viehättävällä persoo
na1Esuudellaan oli saavuttanut laajan ystä
väpiiri n myös Suomessa. 

Tor Nitzeliuksen kUnnostus puutarhoi
hin ja puihin alkoi nuorena ja hänen perus
teelEset opintonsa tapahtuivat Saksassa 
ennen toista maailmansotaa, aikana jolloin 
Saksa edusti puutarhaviljelyn huippua. 
Hän hrujoitteli Späth ' in kuuluisassa taimi
tarhassa ja sai ammattikoulutuksensa Ber
lin-Dahlemin kasvitieteellisen puutarhan 
lähellä sijainneessa puutarhainsti tuutis a. 

äitä aikoja ja ensimmäisiä dendrologisia 
retkiä Eurooppaan itzelius on elävästi 
kuvannut muistelmateoksessaan "Träd i 
när och fjärran" (1983). 

Valmistuttuaan itzelius toimi kym-
menen vuotta Tukholman kaupungin puis
to-osastolla, josta hän siirtyi Göteborgin 
kasvitieteeliseen puutarhaan toimien iellä 
arnanuenssina ja intendenttinä, välillä pit
kiä aikoja puutarhan esi.miehenäkin. Hal
linnolliset työt eivät häntä ehkä niin miel
lyttäneet ja hän jäi vuonna 1976 ennenai
kai elle eläkkeelle antautuakseen koko
naan puiden tutkirni een ja vilje lyyn. 

Lähes 40 vuoden aikana itzeliu 
hankki opinto- ja keräilymatkoillaan en-
immäisen käden tietoja puuvartiskasvis

to ta eri puolilla maapalloa. Nämä matkat 
veivät hänet kolme kertaa Japaniin, Kore
aan, kaikkiin Välimeren maihin en poh
joi puolella Vähä-Aasiaan ja Kaukasuk
seen, Karpaateille ja Amerikan itäo iin tär
keimpiä mainitaksemrne. 

itzeliuksen suurin kiinnostu kohdis
tui Japanin ka villi uuteen. Erikoisesti 

häntä kiinnostivat alppiruusut ja ha upuut. 
Näiden viljelynarvoi ten ka iryhmien 
kansainvälisek i asiantuntijaksi hän kehit
tyi vuosien mittaan, mi.stä myös musti
lanalppiruusun ku aarninen on e imerkki
nä. 

Erikoisesti itzeliuk en rniele ä oli 
löytää uusia ke tä iä ja iljelynarvoi ia 
puita ja pensaita. Hänen toi me taan onkin 
pohjoismaiden taimi alikoima rika tunut 
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monella lupaavalla kasv illa. Mainittakoon 
tässä vain Cercidiphyllum japonicum 
' Hokkaido , Spiraea betu/ifolia 'Tor ' ja 
korealainen pihlaja 'Dodong'. 

itze]jus jakoi mielellään tie tojaan ja 
kokemuksiaan suurelle ylei sölle. Moni 
tuntee hänen korkealaatuiset puutarhakir
jansa "Blommande buskar och träd" ja 
"Boken om träd" . Vuosina 1945-52 hän 
to1m1 sisarseuramme Föreningen för 
Dendrologi och Park ård sihteerinä ja sen 
uosikirjan Lustgårdenin toimittajana . An

sioistaan valistajana ja tutkijana hän sai 
Patrioottisen Seuran puutarhamitalin ja ni
mitettiin vuonna 1992 Göteborgin yliopis
ton kunniatohtoriksi. 

Korkeaan ikään saakka itzelius jatkoi 
viljelykokeitaan omistamaliaan tilalla Hal-
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landsåsenilla, jo sa hänen laajoista tiedois
taan ja vieraanvarai uudestaan seuramme 
jäsenetkin saivat nauttia retkeilyllämme 
Ruotsissa 1984. 

itzelius sanoi, että hän oli matkoillaan 
nähnyt luonnonmaisemia kasviyhdyskun
tia ja yksittäisiä kas eja, jotka kauneudel
laan vaihtelun rikkaudellaan, tarkoituk
senmukaisuudellaan jamuilla ominai uuk
si llaan olivat herättäneet hänen innostuk
sensa. äistä kokemuksista oli syntynyt 
tarve kertoa tästä kaikesta kanssaihmisille 
ja herättää kiinnostusta kasvikunnan ih
meisiin ja kauneuteen, missä ne vain sitten 
esiintyvätkään. Har a on pyrkimyksissään 
onnistunut niin hyvin kuin edesmennyt 
kunniajäsenemme. 

Vielä mustilanalppiruususta 

Kimmo L. Kolkka 

Hagman ja Autio olivat nähneet kiitettä
ästi ai aa elvitelle ään mustilanalppi

ruu un (Rhododendron brachycarpum 
ubsp. tigerstedtii) tarinaa Sorbifolian nu

merossa 1/1999. Asia ei kuitenkaan vielä 
olle aivan el ä. Toteaisin ettäjonkinlainen 
taitekohta C. G. Tigerstedtin käsityksis ä 
puheena ole ista alppiruu ui taan ajoittuu 

uo iin 1935-36. mikäli Mustilan tuon 
ajan hinna tojen s i ällön voidaan kat oa 

a taa an hänen mielipiteitään. Sorbifoli
an kirjoirukse a (Hagman & Autio 1999) 
ei lähdeluettelon mukaan ole käytetty tär
keältä tuntu an ajankohdan painotuotetta. 

Mu tilan Taimitarhojen hinnasto a 
n:o 5 uodelta 1936 (35 i ua) todetaan 
sivu ll a 22: 'RHODODENDRO brachy
carpum Pohjoi -Jaappanin uoret. Lehdet 
8-20 m. pitui ia päältä tumman ihreitä. 
Kukat 4-5 m. Läpimittai ia alkeita, aa-

leanpunaisilla ii oilla. Mustilassa 2 m. 
korkea ja yhtä Ie eä kukki a pensas. II. 
...... 15-25 30:-. ' 

Tässä luettelo a mainittiin Ii äk i eu
raa at atsaleat ja alppiruu ut: "AZALEA 
calendulacea, A. molli , A. pontica, A. 
Schlippenbachii, A. i co um ja RHODO
DE DRO catawbien e, R. catawbiense 
hybridum R. Boule de eige' (Rh. cauca-
icum x arboreum) ja R. caucasicum v. 

'Cunning ham hite ' (R. caucasicum x 
ponticum album) '. Edellämainitun tek tin 
kirjoitu asu on uoraan lainattu alkuperäi-
e tä hinnasto ta n:o 5. Li äk i mainittiin 

RHODORA canaden i L. (Rhododendron 
canadensis). 

uonna 1936 ei enää ii mainittu lain
kaan ohotanalppiruu ua Rhododendron 
cluysanrha m öh. R. aureum) vaikka 
edelli enä ke äänä ielä iitattiin en nuo-
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ria taimia olevan saatavilla syksyllä 1935. 
Yllämainitussa kuvauksessa on myös sel
västi siirrytty ohotanalppiruususta japa
ninalppiruusuun. 

Kommenttina Hagmanin ja Aution yh
teenvetoon totean, että kun hinnastossa n:o 
5, vuodelle 1936 todettiin, että Mustilassa 
on kukkiva, 2 metriä korkea ja yhtä leveä 
valkokukkainen Rhododendron brachy
carpum -yksilö, on yhteenvedon aikataulu 
virheellinen. Puheena olevan emoyksilön 
on täytynyt syntyä siemenkylvöstä ainakin 
noin seitsemän vuotta aikaisemmin, koska 
mitä todennäköisemmin kasvatuksessa ei 
ole käytetty ympärivuotisesti kasvihuonet
ta. Alppiruusuhan kasvaa vuoden ympäri 
10-30 cm kasvairnin, aina välillä päätesil
mun muodostaen, kun valoa riittää ja läm
pötilaruinimi ylittyy. Yksilö ei ole voinut 
neljässä vuodessa yltää kahden metrin kor
keuteen, vaikka se olisi vitkastelematta 
kylvetty kevättalvella 1931 ja jo samana 
vuonna istutettu "puutarhataiteen kokeilu
alueelle" (myöh. alppiruusulaakso). 

Lähestyin tässä asiassa Peter Tiger
stedtiä kesä-heinäkuussa 1999 ja käydyssä 
puhelinkeskustelussa hän myönsi yhtäältä, 
että joitakin aukkopaikkoja kysymyksessä 
vielä on, mutta että kokonaisuudessaan 
Sorbifoliassa annettu selvitys on tyhjentä
vin tähänastisista- niin asia varmasti on
kin. Hänkin myönsi, ettei mustilanalppi
ruusu ole voinut kukkia kaksimetrisenä jo 
< 1935, jos Hagmanin & Aution hypoteesi 
siementen maahantuonnista pitää! Tiger-
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stedt arvuutteli kysymyksessä olleen ehkä 
jonkin saksalaisen T.J.R. Seidelin (Griin
gräbchen/Sachsen) hybrideistä. imetty
nähän häneltä on ainakin lajikkeet ' Daph
ne' (Rh. mettemichii x ?), puhtaanvalkea 
vihertävin pistein, 1902, 'Gudrun ' (' Eg
gebrechtii ' x ' Madame Linden' ), joka on 
talvenkestäväksi luokiteltu, 1 ,5-2-metri
nen ja rotevakasvuinen, kukinnaltaan kes
kiaikainen, vaikeissa kukissa punaruskea 
kuviointi ja 'Helene Schiffner ' puhtaan
valkea, 1893 (Berg & Heft 1969). 

Miksi Hagman ja Autio eivät selvityk
sessään käyttäneet Mustilan Taimitarhat 
n:o 5, 1936 -hinnaston tietoja? Onko to
dennäköisempää, että maininta valkokuk
kaisesta tarkoittaa jotakin Seidelin edellä
mainituista lajikkei ta kuin että Rhodo
dendron brachycatpum oli i to ia iassa 
saapunutkin Mustilaan jo aiemmin 20-lu
vulla? Minä vuonna ensimmäiset alppiruu
sut aikaansaatiin Mustilaan? Eikö ole luul
tavaa, että C. G. Tigerstedt oli hyvin perillä 
siitä, mitä vuosittai iin Mustilan hinnasto
luetteloihin kirjoitettiin . 

Olenko ainoa, joka vielä kaipaa lisätie
toja asiassa? 
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* * * 

Rhododendronkerho 
Rhododendronkerho kokoontuu lauantaina 5.2.2000 klo 14 Hei ingin Kai anieme ä 
ekologian ja systematiikan laitoksella. Ohjelmassa mm. Peter Tiger tedtin matkaku ia 

Kiinasta. Toiminnan suunnittelukokous pidetään samassa paika ajo klo 12. 
Tervetuloa molempiin! 
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Trooppinen kasvitieteellinen puutarha 
esimerkkeinä Singapore ja Penang (Malesia) 

Eila Palojärvi 

Palojärv i, E. 1999: Trooppinen kasvitieteellinen puutarha- esimerkkeinä Singapore ja 
Penang (Malesia) . (Botanic Gardens in the tropics- for example Singapore and Penang 
(Malays ia).) - Sorbi fo lia 30(4): 175-183. ISS 0359-3568 

Historica ll y the Singapore and Penang Botanic Gardens are well known fo r their role 
in introducing and promoting many plants of commercial value to South Ea t Asia, e.g., 
the para rubber tree, spice and hybrid orchids. Botanic Gardens were e tablished in the 
various British, Dutch and Portuguese colonie , mainly to inve tigate the commercial 
culti vation of spice-yielding pl ants. One of the most unusual palms in the Garden ' 
collection is Lodoicea maldivica (the Double coconut), which produces the largest and 
heaviest seed in the plant kingdom. The fruits are half a metre Iong and they weigh 15 
to 25 kg. Couroupita guianensis (the Cannon-ball tree) lining both ides of the road to 
Penang Botanic Gardens is fasc inating indeed. One of the most beautiful of 
Singapore's nati ve plants, and an excellent land caping element is Cyn ostachys renda 
and has been ehosen as the garden' logo. Botanists and other scientist visi t the herba
rium to study a particular plant ' genealogy, or to look fo r some ob cure but edible 
tropical fruit. Others come in earch of chemical ub tance that may promi e healing 
powers. 

Eila Palojärvi, Aleksamerinkatu 29 A 13, 15 140 Lahti. 

Taustatietoa Malesiasta ja 
Singaporesta 

Kuala Lumpurista. Saaren pinta-ala on 
1 031 km2• Korkein kukkula Penang Hill 
on 820 m merenpinnasta. (Anon. 1994a, b). 

MaJaijan liittovaltio perustettiin brittien 
tuella virallisesti 16.9. 1963 ja uuden val 
tion nimek i tuli Male ia. Sen maapinta
aJa on 329 054 km2 eli se on noin Suomen 
kokoinen valtio. Male ian niemimaa on 
800 km pituinen ja maan korkein vuori 
Gunung KinabaJu on 4 10 l m merenpin
na ta. ingapore on puole taan saari valtio 
Male ian niemjmaan kärjessä ja iihen 
kuuluu 58 aarta, joiden yhteinen maapin
ta-ala on 641 km2

. Korkein kohta Bukit Ti
mah Peak (Tin Hill) on 165 m merenpin
na ta, aJtao a aarista on 10 m merenpin
nasta. Penangin aari ij aitsee n. 370 km 

Trooppinen alue ja ilmasto -
kasvitieteelli tä puutarhaa inänsä 

Vuodenaikojen vaihtelua e i tropiikj a ole. 
Trooppinen ilmastoalue ij ai t ee 23 as tetta 
päiväntasaajan molemmin puolin (kravun
ja kaurijn kääntöpiiri). MaJe ia ijaitsee 7° 
pohjoi ta Ie eyttä ja Singapore 1 o pohjoi -
ta leveyttä. Korkea lämpötila j a ilman suuri 
uhteellinen ko teu ovat tyypilli iä. Kes

kjmääräinen lämpötila aihte lee 26-27 °C, 
ääriarvot o at l 8°C ja 35°C. Ilman suhteel
linen ko teu on yli 80 %. Sademäärään 
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vaikuttaa maanpinnan korkeus ja vuodessa 
Malesiassa sataa 2000-2500 mm. (Anon. 
1994b, Lötschert & Beese 1994). 

Singaporessa, 100 km päiväntasaajas
ta, on yhtä kuuma ja kostea ilmasto kuin 
Malesiassa. Marras-tammikuussa on kos
tein ajanjakso ja maalis-heinäkuu on kui
vin. Erot eivät kuitenkaan ole dramaattisia 
ja Singaporessa on kaatosateita joka kuu
kausi. Suomessa sataa vuodessa 400-700 
mm. Huippusademäärä päivässä 512 mm, 
on mitattu 2.12.1978 Singaporessa. (Anon. 
1994a, b). 

Lämpötila tropiikissa tuskin koskaan 
alittaa 20°C :ta edes öisin ja päivällä se 
kohoaa tavallise ti 30°C :een. Länsi-Male
siassa, mis ä Kuala Lumpur ja Penang si
jaitsevat, sataa eniten syyskuusta joulu
kuuhun. Kosteusprosentti kohoaa 90:een, 
mutta saarilla se on matalampi (Anon. 
1994b). Ensimmäinen trooppinen sade
kuuro Kuala Lumpurin illassa (joulukuu) 
oli todellinen yllätys runsaudessaan : jalka
käytävän reunaan rakennettujen lähes met
rin syvyisten ojien merkitys elvisi nopeas
ti, samoin julkisten sadekatosten. 

Tropiikin sademetsässä voi hehtaarilla 
kasvaa jopa 100 puulajia ja korkeimmat 
puut kasvavat jopa 70 m korkuisiksi . Epi
fyytit ja liaanit ovat tyypillisiä. Alkuperäi
sen trooppisen sademetsän tilalla on nykyi
sin tosin jo sekundaarista sademetsää ja 
heinäkasvillisuutta (Lötschert & Beese 
1994). Tyypillisiä viljeltyjä puita ovat tiik
ki (Tectona grandis), mahonki (yleisnimi) 
ja jakaranda (Jacaranda mimosifolia); 
elintarviketeollisuuteen liittyviä kasveja 
ovat kaakao (Theobroma cacao), banaani 
(Musa spp.), riisi (Oryza sativa), maniokki 
(Manihot esculenta), sokeriruoko (Sacc
harum officinarum), kookaspalmu (Cocos 
nucifera) ja öljypalmu (Elaeis guineensis) 
(Lötschert & Bee e 1994 ). Piikkisiä ja iso
ja dorian-hedelmiä (Durio zibethinus), hal
kaisijaltaan jopa 20 cm, oli puissa kypsy
mässä. Myyntitiskin valikoimaan ku ului 
vat myös rambutaani (Nephelium Lappace
um), litsi (Litchi chinensis), papaija (Cari
ca papaya), karambola (Averrhoa caram-
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bola), mangostani (Garcinia mangostana), 
mausteneilikka (Syzygium aromaticum) ja 
maustepippuri (Pimenta dioica). 

Penangin kasvitieteellinen puutarha 

Penangin kasvitieteellinen puutarha (Jaba
tan Kebun Bunga, 'Waterfall Gardens'; tie
dot perustuvat puutarhan esittee een vuo
delta 1997) on yli 100 vuotta anha. Eng
lantilaiset perustivat sen jo vuonna 1884. 
Nykyisin alueen pinta-ala on 29 hehtaaria. 
Puutarha sijaitsee laaksossa viidakon ke -
kellä. Puutarhan superintendentti ( 1929-
45) Charles Curtis oli varsinainen kasvi
harrastaja. Hän käytti apinoita apuna tutki
muksissaan, mm. vaikeasti saavutettavien 
kasvinäytteiden (oksat, kukat, hedelmät, 
epifyytit) keräilyssä korkeista puista. Puu
tarhan esitteen mukaan johtajina on ollut 
tunnettuja botanisteja, mm. 1. H. Burkill, R. 
E. Holttum ja M. R. Henderson. 

Muotopuutarha on rakennettu uonna 
1936 ja sen pergoloi aja köynnösten tun
tumassa järjestetään joka vuosi heinäkuus
sa Penangin kukkafe ti aalit. Mutta jo 
vuonna 1885 kasvitieteellisessä puutarha -
sa kävi paljon ierailijoita. Puutarhassa 
kasvatettiin kasveja katuistutuksiin jo kau
an sitten, ja muutamat nykyiset kauniit ka
tu puut, esim. Pterocarpus indicus ja Fag
raea fragrans ovat tältä kaudelta. äihin 
kuuluvat myös v. 1936 Peel Avenuelie i tu
tetut kuningaspalmut (Roystonea regia). 
Nyt kasvitieteellinen puutarha on keidas 
helteisessä tropiikis a ja siellä viihtyvät 
sekä paikalli et a ukkaat että vieraat. 

Aikoinaan ka itieteellinen puutarha 
tunnettiin myö nimellä Monkey Garden" 
('apinapuutarha'). Yleisin apinalaji, jota 
alueelle tulee vierei e tä iidako ta, on 
magotti (Macaca fascicu/aris). Apinoista 
on ollut harmia turi teille (jo e äspu in 
rap ina houkuttelee ne iereen), joten nii
den ruokkiminen kiellettiin - enää ei api
noita alueella häirit e ästi nähnytkään. 
Puutarha on jaettu kolmeen reiti töön ni
meltään ' 'The Lower Circular Road ' 'The 
Upper Circular Road" ja ' 'The Upper orth 
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Road". Pu iden ja pensaiden sijoittamisessa 
on huomioitu niiden soveltuvuus ympäröi
vään luontoon , ja yleisvaikutelma on tasa
painoinen ja kauni s. 

Kuva 1. Saraca rhaipingensis kukkii kauniisti ja 
runsaasti.- Valokuvat Eila Palojärvi 1996. 

Fig. 1. A howy Saraca rhaipingensis. -
Photographs Ei la Palojärvi 1996. 

Kuva 2. Amhersria nobilis ja 'i nhimillinen ' mitta. 
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Kasvitieteellinen puutarha on nimen
nyt alueelta "VIP-kasvit" ("Very Important 
Plants"). Näitä ovat vaikuttavat puut, mm. 
Lagerstroemia loundonii, joka kukkii ani
liininpunaisena. Tämä laji on alkuperäinen 
thaimaalainen kasvi ja useimpien Penan
gin puiden nk. emokasvi (kantalaji). Toi
nen vielä upearnpi puu on Lagerstroemia 
speciosa (syn. L. jlos-reginae) ja sitä pide
täänkin Indonesian kauneimpana kukkiva
na puuna. 

Saraca thaipingensis on kaunis, kelta
kukkainen puu (kuva 1). Amherstia nobilis 
("Pride of Burma", kuva 2) on sievä puu, 
jonka roikkuvat punaiset kukat ihastutta
vat. Couroupita guaianensis on häkellyttä
vä puu, jonka englanninkielinen nimi on 
varsin kuvaava "Cannon-ball tree" (kuva 
3). Hedelmät ovat todella kuin kanuunan
kuulia tai keilapalloja (halkaisija 20 cm) ja 
nii tä oli puussa runsaasti. Puu on kuitenkin 
alkuperältään eteläamerikkalainen. Par
mentiera cereiferalla on yhtä kuvaava nimi 
"Candle tree" . Sen hedelmät muistuttavat 
keltaisia vahakynttilöitä. Antiaris toxica-

Fig. 2. Trunk of Amhersria nobilis ("Pride of Burma"). 
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Kuva 3. Couroupita guianensis ('kanuunankuula
puu') kukki i. 

Fig. 3. A flowering Cannon-ball tree (Couroupita 
guianensis) . 

ria (upaspuu) on suurikokoinen ja sen la
teksi sisältää myrky llistä glykosidia ja an
tiariinia. Alkuperrusväestö (Orang Asb) on 
käyttänyt sitä tuomiomyrkkynä. Meikä
läistä terijoensaiavaa habitukseltaan muis
tuttava Diospyros malabarica (syn. D. em
bryopteris) on hidaskasvuillen ja ob näyt
tävä kukkimattomanakin. Myös ne puut, 
joilla oli erikoisia juurimuodostelmia, 
esim. lankkujuuria, viehättivät. Tällaisia 
obvat mm. Parkia javanica, Sterculia 
macrophylla ja Dracontomelon dao (man
gon sukulainen). 

Palmut eli sikälrusittrun "kasvimaai l
man prinssit", ovat komeita ja korkeita. 
Nähtävillä oli yksittäisinä puina mm. suu
rilehtinen Oncosperma tigillarium ("Ni
bong"). Erä sokeripalmulaji Arenga pin
nata ("Kabung") on paikallinen kasvi, jos
ta saatiin sokeria ennen sokeriruokaa ja 
kuituja köyden valmistamiseen. Muista 
palmuista voi mainita lajit Phoenix roebe
linii (Pygmy date palm, pikkutaateli), Li
cuala peltata (Fan palm, burmanhamepal
mu) ja Livistona chinensis (Chinese fan 
palm, sädepalmu). 
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Yrtti- ja lääkekasvipuutarhassa on mo
nia paikallisesti merkittäviä lajeja. Tämä 
osuus on uutta, perustettu vasta vuonna 
1994. Kiinnostavia vanhoja yrtti - ja lääke
kasveja ovat mm. hemekasveihin (Faba
ceae) kuuluva Derris amoena, käärmeen
kielikasveihin (Ophioglossaceae) kuuluva 
Helminthostachys -eylanica ja basilika 
(Ocimum basilicum). Derris-suvun lajit 
tunnetaan hyönteis- ja kalamyrkkykasvei
na, käärmeenkielikasveja taas on käytetty 
kansanJääkinnässä verenvuodon tyrehdyt
tämiseen (Kallio & Rousi 1979, 1980). 

Jättil rusmrusiä bambuja käytetään eri 
tarkoituksiin. Bambusa p/umeana sovel
tuu , kun tarvitaan kestä iä rakenteita, ja 
paikallillen Tluyostachys siamensis ovel
tuu vastaaviin tarkoituksiin. Saruai huo
neessa olivat minulle tutuimmat kasvit 
(meilläkin kasvatettujen huonekasvien su
kulaisia) kuten esim. Spathiphyllum canni
folium . Erikoi uuksia ovat mm. hirvensar
visaniainen Platycerium holttumii ja Tacca 
chantrieri (Malaysia black Wy). 

Orkideahuone aneerattiin 1992. Tääl
lä on mm. kuuluisa venuksenkenkä Pap
hiopedilum barbatum (Lady' slipper or
chid of Penang Hill), ekä sukuihin Lipa
ris, Malaxis ja Bulpophyllum kuuluvat la
jit. Penangin Iuoono a yleinen, ruohoalu
eilla kasvava Geodorum densifiorum on 
esillä huonees a, kuten myö toinen pai
kallinen laji Phalaenopsis violacea. äyt
täviä risteymiä on tutui ta suvuista mm. 
Phalaenopsis (perhoskärnmekät) Onci
dium, Vanda , Aranda ja Mokara. 

Singaporen kasvitieteellinen puutarha 
(SGB) ja siirtomaavalta-aika 

Singaporen ka itieteelli ellä puutarhalla 
on pitkät perinteet (tiedot peru tu at puu
tarhan e ittee een uodelta 1997). Se on 
vielä vanhempi kuin Penangin kasvitie
teellinen puutarha. Sir Starnford Raffle 
(kuva4) aiv.1819ideanjaperustikas i
tieteelli en puutarhan aavuttuaan Singa
poreen. Tällöin hän i tututti mm. oman 
bungalowin a yhteyteen 125 puuta ja 
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Kuva 4. Sir Stamford Raffles Singaporessa ja 
vieressä kuvaavasti Traveller's tree eli Ravenala 
madagascariensis. 

Fig. 4. Sir Stamford Raffles with the Traveller 's 
Tree (Ravenala madagascariensis). 

hankki 1 000 kpl muskotin (Myristica 
fragrans) siemeniä. 

Siirtomaahallituksen toimesta ja 
Kew' n silloisen puutarhUiin ja Kuninkaal
Li sen puutarhaseuran johtajan Sir Joseph 
Banksin avustuksella siemen iä kerättiin eri 
puolilta maai lmaa. Ra.fflesia arnoldii (pai
kallisesti "ruumiskukka", Malesiassa " loo
tuskukka"), on maailman suurikukkaisin 
kasvi. Tämän Borneolta löydetyn harvi nai
sen kasvin kukan halkaisija voi olla jopa 
107 cm. Kasvi on nimetty Sir Jo eph Raf
flesin mukaan. 

Vuonna 1877 parakautsupuun (Hevea 
brasiliensis) pistokkaita tuotiin puutar
haan Englan nin e li Kew'n kasvitieteelli sen 
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puutarhan kautta. e oli salakuljetettu 
Amerikasta (kauppasaarto), mutta 20 000 
siemenestä saatiin lopulta vain 22 kpl lai
vattua elävinä taimina pienoiskasvihuo
neissa (nk. Wardin laatikon avulla) Singa
poreen. 

Puutarhan silloinen johtaja Henry Rid
ley, Malesian kumiteollisuuden luoja, on
ni stui jatkokasvattamaan puut ja kehittää
män menetelmän, jolla lateksista saatiin 
valmistettua kumia amerikkalaisen mono
polin kilpailijaksi. Charles Goodyear oli v. 
1839 kehittänyt menetelmän, jossa rikin 
avulla kiinteytettiin Jateksia, mutta mene
telmä oli aluksi salainen (Lötschert & Bee
se 1994). 

Ridley sai vuonna 1896 tapiokankas
vattaja Tan Chay Yanin kylvämään kumi
puita 16 hehtaarin alueell a, ja myöhemmin 
viljelyala laajeni jopa 1200 hehtaariin. 
Uusi innostus johti lopulta viljelysuuntien 
muutoksiin ja teolliseen kumituotantoon 
Malesiassa. Malesiassa tuotettiin v. 1920 
yli puolet maail man kumista. Muutos osui 
hyvään aikaan illä amerikkalaisen Henry 
Fordin kumipyörien sarjatuotanto alkoi. 

Ridley oli kiinnostunut muistakin kuin 
hyötykasveista ja eläkkeelle jäätyään hän 
julkaisi teokset Flora of Malay Peninsula 
(5 osaa, 1 922-25) ja The Dispersal of 
Plants throughout the World ( 1930). Ridley 
oli myös orkidea-asiantuntija. Vuoden 
191 2 SBG:in luettelon mukaan suurin kas
viryhmä puutarhassa olivat orkideat (276), 
mui ta olivat mm. saniaiset (26 1) ja palmu
lajit (245). Vii ikymmentä vuotta myö
hemmin Tan Chay Yanin poika, Tan Hoon 
Siang, jalosti kuuluisan lohenpunaisen or
kidean , jolle antoi isän ä kunniaks i nimen 
Vanda 'Tan Chay Yan . 

1928-luvun alussa profe sori Eric 
Holttum (puutarhan johtaja 1925-49) pe
rusti laboratoriot ja aloitti orkideoiden li sä
yk en ja jalostuksen oppi-i änään profes
sori Hans Burgeff Wurzburgista. yt sie
menet saatiin itämään laboratorio-oloissa 
ja saati in lisää kukkivia, kestäviä leikko
orkideoita vi ljelyyn. Siitä lähtien on jalos
tusta jatkettu kansainväl i e llä tasolla. 
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Singaporen kasvitieteellinen puutarha 
tiennäyttäjänä 

Singaporen kasvitieteellinen puutarha si
jaitsee melko lähellä keskustan ostoskatuja 
(mm. Orchar Road). Kasvitieteellinen puu
tarha rajoittuu eteläsivultaan Holland 
Roadiin ja pohjoisreunaltaan Bukit Timah 
Roadiin. 

SBG:n rakentaminen aloitettiin 1860-
luvulla ja alue on muotoiltu taidokkaaksi 
puistoksi terassien, Iammikoiden ja kalli
oiden avulla. Kasvitieteellisen puutarhan 
pinta-ala on 52 hehtaaria. Puutarhan yhtey
teen valmistui 1996 tasokas informaatio
keskus. Rakennus rajoittuu toiselta puolel
ta trooppiseen sademetsään ( 4 ha) ja toisel
ta arboretumiin . 

Kasvitieteellisessä puutarhassa on yli 
2 000 perennalajia sekä lukuisia lajikkeita. 
Nimilaput ja alkuperätiedot ovat hyvin 
esillä. Elävät palmu- ja orkideakokoelmat 
antavat edustavan kuvan paikallisesta la
jistosta. Herbaariossa on lisäksi 600 000 
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kuivattua kasvi näytettä. Mutta ruusujen ja 
rodojen näytealueita ei ymmärrettävä ti 
kannata puutarhasta etsi kellä! 

Orkideapuutarha kasvitieteellisen 
puutarhan osana 

Leikko-orkideoitten viljely kasvaa maai l
massa 10-20 % vuodessa. Kaikentyyppis
ten leikkokukkien viljelyn arvo maailman
kaupassa on $4,3 biljoonaa($ = US Dollar) 
vuodessa. Singaporesta viedään S$20 mil
joonan (S$ = Singapore Dollar) arvosta 
leikko-orkideoita vuodessa (Abdul 1997). 
Nykyään SBG:ssa kasvaa 180 paikallista 
orkidealajia ja lisäksi on nähtävillä 700 la
jia ja 2 100 lajiketta muualta trooppiselta 
alueelta koko maapallolta (kuva 5). Kasvi
tieteellisessä puutarhas a on jalostettu or
kideoita koko en olemassaolon ajan. 

Uuden kansallisen orkideapuutarhan 
pinta-ala on 3 hehtaaria. Tämä Aasian kal
lein puutarha (kustannusarvio S 5 miljoo
naa) on näyttävästi terassoitu. Orkideapuu-

Kuva 5. Istutettuja orkideoita tropiilå n paahteessa Singaporen kasvitieteelli essä puutarhas a. 

Fig. 5. Cultivated orchids in fu ll tropical exposure. 
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Kuva 6. Cyrrosrachys renda ('sinettilakkapalmu ') loistavan punaisena. 

Fig. 6. Sealing wax palm (Cyrrosrachys renda) with bright red Stern. 

tarhassa käv i 2,4 miljoonaa vierailijaa 
( 1995), joista ulkomaalaisten osuus oli 
66%. " ational Tourism 21" -suunnitel
man tavoite on, että puutarhassa käy vuon
na 2000 n. 10 miljoonaa turistia, jotka tuo
vat valuuttaa arvoltaan S$ 16 biljoonaa! 

ykyisin koko Singaporessa käy vuodessa 
noin kuu i mjljoonaa turistia, joten tätä ta
voitetta on aiheestilin kriti soitu. Tavoit
teen mukaan turisteja olisi 2,5 kertaa pai
kalli en väestön määrä. 

' VIP-orkideoita" on nimetty jo 90 kpl 
ja nrustä on olemassa valokuvakokoelmat 
Erilli enä kokoelmana on myös eri puolilta 
maailmaa kotoi sin olevia orkjdeoita rehe
vänä "metsänä" sekä sumuhuone ("Mi t 
House"), jos a esitellään näyttävästi kuk
kjvia orkjdealajeja maai lman kaikista koi
kj ta. Singaporen kansal li skukka Vanda 
' Mi s Joaquim ' on tietenkjn myö es illä. 
Vuode ta 1957 lähtien Singaporen hallitus 
päätti nimetä uusia laj ikkeita - kunnioit
taak een ja lähentääkseen valtioiden väli -

sra uhteita - kuuluisien vierailijoiden 
mukaan 'VIP-orkjdeoik i". Ensimmäinen 
"VIP-orkjdea" on nimetty v. l956 Singapo
ren entisen kuvernöörin vaimon Lady 
Blackjn mukaan (X Aranthera ' Anne 
Black ) (Whang 1997). 

rutä uusimpia VIP-lajikenimiä" ovat 
Dendrobium 'Celia (Dendrobium 'Alkaff 
Melissa White' x 'Waianae Blush'), joka 
on annettu Belgian pääministerin kunniak
si 1996 ja Denrobium Sara' (Dendrobium 
' Fairy Wong x 'Autumn Show'), joka on 
annettu Kazaktanin pre identin puolison 
mukaan samana uonna (Whang 1997). 
Nimilapuis a näkyi myö Englanti eli 
Dendrobium Margaret Thatcher ' ( 1987) ja 
häivähdys tilaa! 

Orkideoiden li säksi on Yuen-Peng Me 
eice Bromeliad Hou e, jonka yhteydessä 

on n. 15 000 kas in kokoelma 800 lajista ja 
lajikkeesta, jotka kuulu at Bromeliaceae
heimoon (pääasias a Ke kj- ja Etelä-Ame
rikasta). Lajeista oi mainita tutun jäkälä-
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tillandsian (Tillandsia recurvata). Lajit 
ovat usein kaunislehtisiä kuten seeprapii
lokukka (Cryptanthus zonatus), timanttia
nanakset Guzmania lindenii, G. musaica ja 
G. vittata, koruananas Neoregelia marmo
rata sekä verkkotuotti (Vrieseafenestralis) 
(Tay 1997). 

Muuta mielenkiintoista 

Orkideapuutarhan sisäänkäynnin vasem
malle puolelle jäävät palmukokoelmat 
Juuri täällä kasvavat viidakkomaisen suu
ret puut, mm. massiiviset varjopalmut (Co
rypha). Monet näistä puista edustavat talo
udellisesti merkittäviä lajeja. Puutarhapal
mujen kokoelma on yksi maailman moni
puolisimmista. 

Yksi epätavallisimmi ta palmuista täs
sä puutarhassa on Lodoicea maldivica 
(Double coconut, seychellienpalmu), joka 
voi kasvaa 25 m korkeaksi. Palmulla on 
kasvikunnan suurimmat ja painavimmat 
hedelmät. Ensimmäinen pähkinä löydet
tiin 1500-luvulla Intian valtamerestä ja 
vasta vuonna 1743 kasvupaikaksi paljas
tuivat Seychellien saaret. Tavallisesti yksi
siemeninen hedelmä (l-3 siementä) on n. 
45 cm pitkä ja painaa l 0-25 kg, jopa 45 kg. 
Palmuun alkaa kehittyä hedelmiä 25 vuoti
aana, mutta kasvi on kaksikotineo (pölytty
minen epävarmaa, yksilöt harvassa) ja sie
menten kypsyminen kestää vähintään kuu
si vuotta. SBG:ssa kypsyminen pölytyk
sestä pähkinäksi kesti kahdeksan vuotta, 
puita on vain kaksi kappaletta (istutettu 
vuonna 1955). 

Ko ka hede- ja emipalmut sij aitsivat 
kaukana toisistaan oli pölytys tehtävä kei
notekoisesti, 3-5 päivän i ällä! Siemenet 
muistuttavat siamialaisten kaksosten kal
taista kookospähkinää, josta kasvin eng
lanninkielinen nimi. SBG:ssa on nyt saatu 
apulaisjohtaja Alan Tan Chye Soonin mu
kaan 11 kpl pähkinöitä (pölytys v. 1989), 
jotka kasvatetaan puiksi . 

Yk ittäisistä pähkinöistä on maksettu 
suuria summia: pähkinän uskottiin olevan 
vastamyrkkyä kaikille myrkyille ja siksi 
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valtiaat ja prinssi t sitä halu ivat. Sak alai
sen Rudolf Il:en kerrotaan yrittäneen o taa 
pähkinän 4 000 floriiniila ja pähkinää on 
myyty yleisesti vielä v.l759 f 400:in kap
palehintaan. Paikallisesti pähkinän !ehdi -
tä tehdään hattuja ja koreja. uorten hedel
mien (1 v.) valkoinen maito on har inaista 
herkkua. (Tan 1997). 

Toinen yhtä näyttävä palmu alueella on 
tavattoman runsaskukkainen Corypha um
braculifera (Talipot, varjopalmu). Muuta
man kymmenen vuoden ikäisen puun roik
kuvat oksat ovat täynnä kukkia. Kerralla 
puussa voi olla arviolta 25 miljoonaa kuk
kaa. Tuotettuaan adon puu kuolee. 

Puutarhassa kasvaa monessa kohtaa 
toinen koristeellinen palmu Cyrtostachys 
renda (Sealing wax palm ' inettilakkapal
mu '), jonka runko on punainen (ku a 6). Se 
kuuluu Singaporen sademet älaji toon ja 
voi kasvaa kahdeksan metriä korkeaksi. 
Tämä palmulaji on päässyt myös kasvitie
teellisen puutarhan logoon. 

SBG historiasta nykyaikaan 

1970-1980 luvulla puutarhan rooli on ollut 
toimia virkistysalueena ja korkeatasoisena 
puistoina singaporelaisille. "Garden City" 
-kampanja aloitettiin 1967 ja marraskuu a 
1971 otettiin viralh e ti käyttöön vuosi t
taineo ' Puun i tutuspäivä (Tree Planting 
Day). Kesäkuu a 1990 Singaporen kas i
tieteellinen puutarha siirtyi ' ational Park 
Board'in alaisuuteen ja taloudelli et kehit
tämismahdolli uudet parani at. 

Kesäkuussa 1996 kan allinen Kehi
tysministeriö' antoi kas itieteelli elle puu
tarhalle tehtäväk i huolehtia Singaporen 
vihreyttämisestä ja kauni tami esta. Kor
kealentoisena tavoitteena on mm. pyrki
mys "ikuiseen kevää een" i tuttamalla 
kukkivia ja värikkäitä puita. Vuodenaiko
jen vaihtelua ei tropiiki a tietenkään ole. 
Singaporen ka itieteellinen puutarha ha
luaa tämän lisäk i i ällyttää toimintaansa 
luonnonsuojelua ja opetu ta. Ka vitieteel
Li se ä puutarhas a on myö 20 000 julkai
sun kirjasto puutarha-alalta. 
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SBG:n ja Penangin kasvitieteellisen 
puutarhan vertailua 

Maailmassa on 380 000 kasvi lajia, joista 
250 000 on nk. korkeampia kasveja (Hux
ley 1991). Malesian viidakko on arviolta 
130 miljoonaa vuotta vanhaja siell ä kasvaa 
n. 145 000 kukkakasvia, joista 1 000 on 
farma euttisesti tunnettua. Singaporessa ja 
Malesiassa endeemisten laj ien osuus on 
suuri. Suojelualueita on n. 5% viidakosta. 
(Moore 1992). Alunperin Malesiasta oli 
97% metsien peitossa, mutta nykyisin enää 
n. 56% (Anon. 1994). 

Trooppisia kasvitieteell isiä puutarhoja 
on Penangin (1 000 taksonia) ja Singapo
ren (3 000 taksonia) lisäksi mm. Bogorissa 
Manilassa (10 000 taksonia) . SBG:aa pide
tään yhtenä maailman parhllimmista troop
pisi ta puutarhoista. (Moore 1992). Muita 
trooppisia kasvitieteellisiä puutarhoja on 
mm. Kalkutassa, Trinidadissa ja Sri Lan
kassa (Kallio & Rousi 1980). 

Samalla tapaa kuin Singapore on siisti, 
tyylikäs ja moderni kaupunki, on myös 
SBG tulevllisuuteen suuntautuva jo raken
teiltaan ja tavoitteiltaan turisteja kutsuva. 
Orkideoita kasvatetaan paljaan taivaan 
al la, mutta myös sumuhuoneet löytyvät, 
amoin korkeatasoinen informaatiokes

ku ! 
Penangin kasvitieteelli essä puutarhas-

a heijastuu vielä perinteinen eurooppalai
nen tyyli. Olen vierllillut muutamien eu
rooppalaisten kaupunkien kasvitieteelli
sissä puutarhoissa, esim. Wienissä, Ham
puri sa, Oslos a, Bergenis ä, Visbyssä ja 
Upsala a kotimllisten puutarhojen Ii äksi. 
Penangissa on jotllin tuttua, vaikka raken
nuk issa ja rakentei ssa on tietysti päinva -
tai et ta oitteet kuin kylmää vastaan tlli s
teltae a. Singapores a suuntaudutaan Pe
nangia aktiivi emmin tulevaisuuteen niin 
opetuk en kuin turistien osall a - kenties 
rahallakin on osuutta. Yhtenä tärkeänä o a
alueena ovat sademetsälajiston suojeluun 
liittyvä tutkim us sekä uusien puutarhakas
vien löytäminen. äiden välillä SBG yrit
tää tasapllinotella jatko akin. 
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Mallilmassa on n. 1 500 kasvitieteellis
tä puutarhaa. Ne ovat tärkeitä luonnonsuo
jelun kannalta ja ai nakin osassa on siemen
ten välitystä. Puutarhat ovat erinomaisia 
pllikkoja inf01moida kaupunkilaisia, var
sinkin , jos niillä on oma museo ja tiedotus
piste. Eksotiikka kiinnostaa, vaikka "ekso
tiikka" eri puolilla mallilmaa onki n erilais
ta. Kasvitieteel liset puutarhat voivat toi
mia merkittävästi uhanalaisten lajien suo
jelussa, geen ipankkeina sekä emokasvien 
haltijoina. Jo nyt kasvitieteellisi ll ä puutar
hoilla on hallussaan n. 3 000 kpl 15 OOO:sta 
uhanalaiseksi luokitellusta laj ista (Huxley 
1991 ). Innostuneet henkilöt voivat vali s
tuksella aada llikaan paljon ja hyvin suun
nitellut atk-pohjlliset menetelmät levittä
vät tietoa maai lmanlaajuisesti. 

Kiitokset professori Timo Koposelle käsikirjoituk
sen tarki stuksesta . 

Kirjallisuutta 

Abdul , H. 1997: ational Orchid Garden- Fact Sheet. 
- 9 s. Moniste. 
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Tay, E. 1997: Bromeliads.- Gardenwise. The ews
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Vrinikärhö - vuoden 2000 kärhö 

Veijo Miettinen 

Kärhökerho on valinnut vuoden 2000 kär
hök i viinikärhön ( Clematis viticella). Se 
on vanhimpia kirjallisuudessa kuvatuista 
kärhöistä. Jo 416 vuotta sitten, vuonna 
1583 Leidenin yliopistossa julkaistussa 
kasviteoksessa kuvataan viinikärhö tark
kaan ja mainitaan sen punakukkainen 
muoto. 

Viinikärhö on voimakaska vuinen, 
puuvartinen luonnonkärhö, jonka luontai
nen levinneisyysalue ulottuu Italiasta 
Kroatian, Albanian ja Kreikan kautta poh
joiseen Turkkiin ja eteläiseen Kaukasiaan. 
Sen ruotsinkielinen nimi on italiensk kle
matis. 

Viinikärhö kasvaa aurinkoisella tai 
puolivarjoisalla kasvupaikalla ja melko ra
vinteikkaassa maassa 3-5 metrin pituiseksi 
ja peittää haaroi ttuneena hyvinkin 5-10 
neliömetrin seinäalan. Liian varjoisella 
kasvupaikalla vi inikärhön lajikkeiden kuk
kiin tulee helposti lehtivihreälaikkuja. 
Kasville tulee olla kiipeilytueksi äleiköt 

tai narut. Yiinikärhö ja sen useimmat lajik
keet ovat Suomessa hyvin talvenkestäviä 
toi sin kuin sen pohjoi empaa kotoisin ole
va sukulainen saksankärhö (Clematis vital
ba), joka tuskin talvehtii Ruotsin Skoonea 
pohjoisempana. 

Yiinikärhön kukas a on neljä alaspäin 
nuokkuvaa terälehteä u eimmiten tum
mansinisiä. Kukinta alkaa heinäkuun alku
puolella ja kestää en immäi iin koviin bal
laöihin yy kuun lopulle a ti Etelä-Suo
messa. Muutaman vuoden ikäi e sä kas
vissa kukinta on hyvin runsasta illä voi 
ollajopa satoja kukkia kerrallaan. Yksittäi
set kukat pysyvät näyttä inä 2-4 viikkoa, 
jos riittävästä kastelu ta huolehditaan. Ku
kinnan jälkeen ka iinkehittyy melko vaa
timattomat, oalJi et hedelmyk et, joi ta 
kasvia voi lisätä. Viinikärhöstä tunnetaan 
kukiltaan punai ia, roo anvärisiä ja alkei
ta lajikkeita. 

Viinikärhön lajikkei ta Suomes a iJ
jelyn arvoisia o at mm. ruotsalai en kärhö-
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gurun Magnus Johnsonin Elit-kasveiksi 
Ruotsissa valitut lajikkeet: punakukkaiset 
'Carmencita' ja 'Södertälje' . Elit-ka vit 
vastaavat kestävyydeltään ja koristearvol
taan suunnilleen suomalaisia FinE-koriste
ka veja (Kauppila 1998). 

Muita meillä kestäviä ja näyttävästi 
kukkivia lajikkeita ovat mm. sinikukkai
nen 'Yenosa Violacea ' , valkeakukkainen 
' Alba Luxurians', samettinen, tummanpu
nakukkainen ' Royal Yelours ' , punakuk
kainen 'Madame Julia Correvon' , vaalean
sinikukkaiset ' Prince Charles' ja ' Blekitny 

Aniol' sekä kerrannai kukkainen, punai
nen 'Purpurea Plena Elegans '. Kuulu viro
lainen kärhöjalostaja Uno Kivi tik antoi 
eräälle lajikesarjalleen nimet lastenlorun 
mukaan: ' Entel' , 'Tentel ', 'Trikatrei ', 
'Uhtsi', ' Kaaru, 'Kommerei'. äistä neljä 
ensimmäistä ovat viinikärhölajikkeita. 

Kirjallisuutta 

John on, M. 1997: Släk:tet Klematis.- 88 1 s. Mag
nus Johnsons Plantskola AB, Södertälje. 

Kauppila, A. 1998: Kestävät koristepensaat myynnis
sä.- Sorbifolia 29( 1):45-46. 

Kärhökerho - Klematisklubben 
Kärhökerhon kevätkokous pidetään tiista ina 28.3.2000 klo 18-20 Tieteiden talolla 

(Kirkkokatu 6) salissa 312. 

Asiat: 
Kärhökirjallisuus: Viime vuosina on ulkomailla ilmestynyt u eitakin alan kirjoja. 11ta 

joutuu yleensä tilaamaan ilman mahdollisuutta ensin viikai ta i ältöä. Kokouksen 
o alli tujien toivotaan tuovan mukanaan jo hankkimiaan kiijoja ja e ittele än niitä muille. 

Myös ulkomaisten kärhöseurojen lehtiä on e illä. 
Kokemuk ia kärhöjen kasvatuk esta. Kärhötaudeista ja niiden välnämi e tä. Kärhökuvia. 

Kerhomme vieraina ovat Seppo ja Katariina Peltomaa. Tervetuloa! 

Seuran ulkomaan matka 2000 
Dendrologian Seuran vuoden 2000 ulkomaan matka suuntautuu Madeiralle ja mahdolli esti 

myö Azoreille. Matkan ajankohdak i on kaavailtu syy -lokakuun vaihdetta. 
Matkanjohtajana toimii Aulikki Kauppi la. Matkakohde 1 kohteet ekä matkan ke to 

päätetään jä enkunnan kiinno tuksen mukaan: 

A. viikko Madeiralla- n. 4 000 mk 
B. viikko rei sus a, josta Azoreilla 2-3 päivää, muuten Madeiralla- n. 6 500 mk 
C. kak i viikkoa reissu a osa ajasta Azoreilla, muuten Madei ralla - n. 7 500 mk 

Alustavat ilmoittautumiset ilman itoumuksia 26.1.2000 mennessä kirjalli ena o oitteella: 
Anu Väinölä, Koroi tentie 15 A 14, 00280 Helsinki tai anu.vainola@hel inki.fi. Ilmoita 
yhtey tieto i, myö mahdollinen ähköpo tio oite, ekä ne matka vaihtoehdot, joista olet 

kiinno tunut. Jatko uunnitelmat tehdään alustavien ilmoittautumi ten peru teella. 
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Dendrologian Seura Dendrologiska 
Sällskapet ry:n toimintasuunnitelma 2000 

Seuran tarkoituksena on edistää kotimaisten ja 
Suomessa menestyvien ulkomaisten puulajien 
ja puuvartisten kasv ilaj ien ja niiden muotojen 
tuntemusta, tutkimusta ja kokeilua, silmälläpi
täen erityisesti niiden merkitystä ja käyttöä 
luonnon- ja maisemanhoidossa, viheralueiden 
ja puutarhain suunnittelussa ja perustamisessa 
sekä metsän- ja muussa viljelyssä. 

Vuosi 2000 on Dendrologian Seura -
Dendrologiska Sällskapet r. y. :n 3 1. toiminta
vuosi. Vuosi on omistettu hieskoivuUe (Betula 
pubescens). Toiminnassa noudatetaan seuran 
vakiintuneita linjoja. Toiminnan painopisteitä 
ovat alan tutkimustoiminnan edistäminen ja tu
keminen, aktiivisen kerhotoimi nnan jatkami
nen sekä dendrologian tunnetuksi tekeminen. 

Tilaisuudet 
Dendrologian Seuran sääntömääräinen kevät
kokous pidetään Säätytalolla (Snellmaninkatu 
9-11) torstaina 9.3.2000 klo 18. Kokouksessa 
käsitellään vuosikertomus ja tilinpäätös sekä 
valitaan tilintarkastajat. Kokouksen jälkeen 
MMT Egbert Beuker pitää e itelmän aiheesta 
Haapatutkimus tänään. 

Syksyllä pidetään syyskokous, jonka asioi
na ovat henkilövalinnat, talousarvio ja toiminta
uunnitelma. 

Matkat 
Seuran ulkomaanmatkan kohde on Madeira ja 
mahdollisesti Azorit syyskuussa. Kotimaanret
ken kohteena on Uudenmaan kartanoita. 

TaJkoot 
Tammiston ja Viikin arboretumissa jäijestetään 
taikoot keväällä ja tarvittaessa myös syksyllä. 

Puistokävelyt ja retket 
Seuran kerhot jäije tävät puistokävelyitä ja ret
kiä valitsemi insa kohteisiin. 

Julkaisut 
Sorbifolia-lehteä julkaistaan entiseen tapaan . 
Lehti ilmestyy AS-kokoisena lehtenä neljä ker
taa vuodessa. 

Vuoden 2000 puusta julkaistaan juliste 
vuonna 2000. Aikaisemmin julkai emattomi ta 

vuoden puista, metsälehmuksesta ja tervalepäs
tä pyritään julkaisemaan julisteet. 

Puisto-opas rujaa jatketaan. Lepaan puisto
opas ilmestyy Sorbifolian numero a 1/2000. 
Tullisaari- ja Tammisto-oppaiden valmistelua 
jatketaan. 

Suomen dendrologian historia -kirja jul
kaistaan sekä jatketaan Suomen arboretumit ja 
Talvidendrologia -julkai ujen valmistelua. 

Seuran julkaisuja trujotaan myyntiin Gra
num-verkkokirjakaupan välityksellä. 

Thtkimus 
Seura osallistuu mahdolli uuksien a mukaan 
Kaupunkipuu -tutkimukseen. 

Projektit 
Tamrniston arboretumi a tehdään ED-rahoi
tuksen tuella kunno tu -ja istutu töitä. 

Sorbifolian tilaajareki terin ja po tituk en 
ekä jäsenmaksukitjanpidon yhdi tä än tieto

koneohjelman hankkimista valmi tellaan. 

Tiedotus 
Seura tiedottaa jä eni tölle Sorbifolia a, ker
hojen lehdissä, ww\ -koti ivuillaan ja ähkö
po tili tallaan. Vuoden puu ta tehdään !ehdi tö
tiedote vuoden alu sa. 

Hallitus 
Halli tus kokoontuu ähintään kerran kahdes a 
kuukaudessa. Kokouk et pidetään Tieteiden ta
lossa. Hallitus jäije täytyy työryhmiksi, jotka 
valmistelevat pääo an toimintaan liittyvi tä a i
oista. 

Kerhot 
Tapahtumien, kurs ien ja muun toiminnan jär
jestämistä aJ...'ti oidaan ja tuetaan. Tarvittaes a 
edistetään myö uu ien kerhojen peru tami -
mahdolli uuksia. 

Varainhankinta 
Varainhankinta koo tuu jä enmaksui ta ja Sor
bifolia-lehden tilau -ja ilmoitusmaksui ta ekä 
kirjallisuuden ja juli teiden myyntituloi ta. 
Seura hakee apurahoja jäsen- jajulkai utoimin
taan. 
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Vuonna 2000 vuosijäsenmaksu on 100 mk, 
opiskelijajäsenmaksu 60 mk ja perhejäsenmak
su 50 mk. Kannattajajäsenmaksu on 1000 mk ja 
ainaisjäsenmaksu 1500 mk. 

Helsingissä, 14. jou lukuuta 1999 
Aune Koponen , puheenjohtaja 

* * * 

Kirjallisuutta 

Relve, H.1997: Puiden juurilla. Puut ja pen
saat luonnossa ja kansanperinteessä. - 169 
s. Atena, Jyväskylä. ISBN 951-796-070-0 

Puiden juurilla -kirjassa virolainen Henrik Rel
ve vie lukijat niin metsään puiden ja pensaiden 
luo kuin meidän omille juuriUemme kansanpe
rinteeseen sekä muiden suomalais-ugri laisten 
kansojen kieliin ja perinteisiin. 

Kirjassa esitellään 29 Suomessa luonnon
varaista puu- ja pensa sukua. Suomen metsien 
puuvartislajisto on ehkä laajempi , kuin äkkisel
tään luuli i. Varvut ja köynnökset eivät ole mu
kana. Relve esittelee laji t oman harkintansa 
mukaisessa tärkeysjärjestyksessä: alussa ovat 
taloudellise tikin merkittävät puut mänty kuusi 
ja koivu, lopussa Suomen luonnonvaraiset pen
saat, hän.nän huippuna tuhkapensaat. Tärkeys
järjestys näkyy myös eri lajien saamissa sivu
määrissä: yleiset lajit ovat olleet kautta aikain 
monikäyttöisempiä ja niistä on siten enemmän 
kerrottavaakin. 

Kunkin kasvi uvun esittely jakautuu nel
jään osaan . En in kerrotaan nimen alkuperästä, 
si tten kasvin ekologiasta, kasvin merkityksestä 
kan anperinteessä ekä lopuksi sen käytöstä 
niin ennen vanhaan kuin nykyään, joskus tark
kojenkin ohjeiden kera. Asiatiedon lisäksi kir
jas a on myö puihin liitty iätarinoita ja legen
doja. Lähdeluettelo on monipuolinen. Sieltä 
löytyy sekä Kalevala- että Dendrologian seuraa, 
Rautavaaraa ja virolaista kansanperinnettä. Yh
teen pakettiin on onni tunee ti pakattu monen
laista tietoa. 

Mikään määrity opas tämä kirja e i ole, mut
ta se sopii yhtä hyvin dendrologin iltalukemi
sek i kuin lahjaksi dendrologiaa (vielä) harras-

PU LDEN 
JUURillA 

Puut ja pensaat 
Luonnossa ja 

kansanperinteessä 
ATENA 
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tamattomalle ystävälle. Kirjan myötä voi hyvin
kin herätä kiinnostu opetella tunnistamaan nii
tä puita, joita vanha kansa on osannut käyttää 
monipuolisesti hyväkseen. Mikä puu antaa par
haan kaiun kanteleille ja kitaroille? Entä mistä 
puusta tulee paras piirustushiili? Tai mikä sopii 
vesirakenteisiin? 

Kirjassa on mielenkiintoinen sekoi tus Suo
men ja Viron kan anperinnettä mikä tekee siitä 
mukavasti mui ta puukirjoistamme poikkea
van. Tekijä on virolainen metsäbiologi ja filolo
gi, joka tuntee oman kansansa perinteet ja sa
nanlasJ..."Ut. Kirja on kuitenkin tehty uomalaisil
le, joten painotukset o at Suomen luonnon ja 
kansanperinteen mukai ia. Lisänä on vielä mui
den suomen ukui ten kan ojen perinteitä ja kie
liä, etenkin ellai ten puiden kohdalla, jotka 
ovat meillä harvinai ia. Varsin monen puun 
nimi on tunnistettavissa meille lähei i tä kielis
tä , kuten vep äläi ten aahtara tai mordvalais
ten lepe. dmunin guzem-pu on ekin vielä tun
ni tettavis a kuu amaksi. -Anu äi nölä 
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Tallinnassa tarkastettiin ensimmäinen 
maisterinväitös kaupungin viherrakentamisesta 

Heikki Wuorenrinne 

Tallinnan kasvatusopillisen korkeakoulun 
maaekologian osastossa tarkastettiin 
16.6.1998 Tallinnan maankäyttöä ja viher
alueita käsittelevä tutkimus maisterinar
voa varten. Viron maatalouskorkeakoulun 
metsätalouslaitoksen tutkija ja Tallinnan 
viheralueiden pitkäaikainen tutkija Heldur 
Sander esitti tällöin tutkijalautakunnalle 
tarka tettavaksi akateemisen tutkimuksen
sa "Tallinnan puuvartiset kasvit erilaisten 
maankäyttötapojen kannalta tarkasteltu
na". 

Väitöstilaisuuden kustoksena oli eko
logian laitoksen vanhempi tutkija maantie
teen kandidaatti Urve Ratas ja vastaväittä
jinä professori Kalevi Kull Tarton Yliopis
ton eläin- ja kasvitieteen laitokselta ja van
hempi tutkija Henn Päm Kansainvälisen 
ympäristöbiologian keskuksesta. Tutkija
lautakunta myönsi päätöksessään Heldur 
Sanderilie maaekologian maisterin arvon. 

Kyseessä on iis ylimalkaan ensimmäi
nen virolainen maisteritason tutkimus, 
joka käsittelee maankäyttöä ja viheraluei
den hoitoa kaupunkimaisessa ympäristös
sä. Tätä työtä voidaan tietyssä mielessä pi
tää jatkona Metsätalouden tiedekunnan 
ylioppilaan Eduard Viirokin 1920 -luvun 
lopulla aloittamalle tutkimukselle. Viirok 
ryhtyi ensimmäisenä virolaisena tuolloin 
70 vuotta sitten tutkimaan omaa diplomi
työtään varten Tallinnan viheralueiden 
puita ja pensaita. 

Heldur Sanderin laaja, kaksiniteinen 
julkaisu selvittää pääasiassa Tallinnan vi
beriöitä puiden ja pensaiden kasvupaikkoi
na. Tarkastelun kohteena on ollut myös 
maankäyttö uhteessa puuvartisten kasvi
en monimuotoisuuteen. Kyseisiä seikkoja 
hän on vertaillut neljän kaupunginosan -

Kalamajan, Kadriorun, Mustamäen ja Väi
ke Öismäen- kesken. äiden kaunginosien 
erilaiset iät ja asemakaavat aiheuttavat toi
sistaan poikkeavia piirteitä niin maankäy
tön luonteen kuin puu- ja pensa Iajistan 
koostumuksen suhteen. Kaupunginosista 
Kadriorg osoittautui puuvartisen kasvilli
suuden kannalta runsaslajisill}ffiak i ja 
moni puolisinunaksi ja Väike- Oirnäe taas 
vähiten taksoneita sisältäväk i. Tutkimuk
sen aikana tuli esille toisaalta uuri lajirun
saus koko Tallinnan alueella, mutta samal
la käytetyn Iajistan suppeus yksittäisillä vi
heral ueilla. 

Maisteri Sander on 1990 -luvun alku
puolella tehnyt muutamia tutkijavierailuja 
pääkaupunkiseudulle. Hän on myö jul
kaissut tutkimuk iaan Sorbifoliassa ja laa
tinut yhdes ä Jiiri Ellikun kan a Espoos a 
Laaksolahden kaupungino akiijaan luette
lon sen omakotipihojen puu artisista ko
risteka veista. 

* * * 
Metsäpuiden erikoismuotoja 

kultakuusesta luutakoivuun on 
ilmestynyt myös ruotsinkielisenä: 

Oskarsson, 0. & Nikkanen, T. 
1999: Säregna former av skogs

träd från guldgran tili kvastbjörk. 
- Skogsforskningsins1itutets 

meddelanden 740:1-54. 
Myynti 1 försäljning: 

Kaija Westin 
puh. 1 tel. (09) 8570 5721. 
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Vuoden puu 2000 

Dendrologian Seura on valinnut Vuoden puuksi 2000 
hieskoivun (Betula pubescens). 
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