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Seuraava  julkaisu  on  ollut  pääkohdiltaan  jo  pitkähkön  aikaa  valmiina,  tosin 
viimeistelemättömänä.  Moniin  siinä  kosketeltuihin  seikkoihin  olisi  ollut  syytä 
yksityiskohtaisemminkin  syventyä,  mutta  useista  esiintulleista  syistä  on  siitä  ollut 
luovuttava tai jätettävä toistaiseksi. Näin on ollut tehtävä sitäkin suuremmalla syyllä, kun 
nuo selvitykset on osalta katsottava kuuluvan muiden tieteenhaarojen kuin varsinaisen 
kasvitautiopin piiriin.

Tutkimukseni kohteena olevan kasvitaudin selvitys on vaatinut kiinnittämään huomiota 
kasvimaantieteellisiinkin  seikkoihin.  Kasvipatologian  viimeaikainen  kehitys  on 
muutenkin osoittanut, että sen ja kasvimaantieteen työohjelmilla on monia yhtymäkohtia. 
Muuten  esitykseni  dispositio  suurin  piirtein  noudattaa  kasvipatologisen  tutkimuksen 
alalla noudatettuja kaavoja. Sitä muuttaa kyllä jonkin verran se, että selvityksen kohteena 
on  ihmisen  talouden  kannalta  hyödyllinen  kasvitauti.  Edelleen  se  seikka,  että 
tämänlaatuisia  sairaalloisia  ilmiöitä  esitettäessä  ja  tutkittaessa  on,  merkittävää  kyllä, 
ilmennyt varsin paljon pintapuolisia ja virheellisiä menettelyjä sellaisillakin tahoilla, joilla 
saattaisi edellyttää olevan enemmän asiantuntemusta.

Tekstiin liittyvien kuvien ja karttaesityksien luku on rajoitettu mahdollisimman vähäksi 
lukuunottamatta  ennen  muuta  käytännön  kannalta  tarpeellisia  ulkoasukuvia.  Monessa 
kohdassa  on  ollut  mahdollista  vedota  aikaisemmin  julkaistuihin  kuviin,  mutta  toisissa 
kohden teksti ehkä olisi kaivannut siinä sanottua havainnollistavia kuvia.

Viimeaikaisten  kaupallisella  alalla  tapahtuneiden  muutoksien  takia  on  ollut  syytä 
rajoittua aikaisempien vuosien oloihin visakoivukaupan alalla. Myöhempään kehitykseen, 
samoin  kuin  erinäisiin  metsänhoidollisiin  seikkoihin  katson  olevan  syytä  palata  vasta 
olojen tasaannuttua.

Monille yksityishenkilöille, jotka joko kotimaassa tai ulkomailla ovat tavalla tai toisella 
auliisti  avustaneet ja edistäneet tätä työtäni,  saan myös kohdistaa syvimmät kiitokseni. 
Ketään heistä tässä nimeltä mainitsematta — yksistään nimiluettelo veisi  lähes parisen 
sivua — mutta silti unohtamatta, saanen luvan niin tehdä.

Tekijä.





Johdantoa.

1. Historiikkia.

Tekijä  (1916;  1917;  1922;  1926)  on  muutamissa  ennakkotiedonannon  luontoisissa 
julkaisuissa esittänyt — samoinkuin myös H e i  k  i  n h e i  m o (1932;  1933;  1936)  — 
havaintoja niistä koivuista,  joita maassamme sanotaan v i s a k o i v u i k s i  ja joissa 
tavattavaa  niveräistä  ja  ruskean  värisien  juovien  kirjavoittamaa  koivupuulaatua 
yleisimmin sanotaan v i s akoivupuuksi, koivunvisaksi, visautuneeksi ja lyhyesti myös v i 
s a k s i.

Tästä puulaadusta — ja samalla myös visakoivuista — on esitetty kirjallisuudessa 
tietoja ainakin jo 1700-luvulla.1

Varsin selvästi niitä tarkoittava on P o n t o p p i d a n in (1753, p. 248 -249) esittämä 
lyhyt  kuvaus:  »Valbirk,  das  ist,  ein  Knoten,  der  an  den  Stämmen  einiger  Birken 
auswächset, wird zu verschiedener ausgelegter oder ausgeschnittener Arbeit gebraucht, 
weil es hart, dichte, flammicht, bunt und als ansehnlich ist. Vorzeiten ward es insonderheit 
zu Trinkgeschirren gebraucht»2

1Visakoivupuusta on mainintoja m.m. myös arkeologisessa kirjallisuudessamme. T  a 
l  l  g  r  e  n  ( 1931,  p.  248)  mainitsee  S  c  h  w i  n  d  t in  tulkinneen Kaukolan  Kekomäen 
hautalöydöstä  tavatun  terätampin  varren  viraksi  ja  K  ä  k  i  k  o  s  k  i  (1908,  p.  123) 
kertoo — lähdeteoksista ei  ole tässä esityksen kohdassa viitteitä — pakanuuden aikana 
valmistetun pienikokoisien työkalujen varsia visasta.

Muutamien  kansantarinatietojen mukaan  olisi  karjalaisten  heimojen  keskuudessa 
maksettu  (Novgorodiin?)  verona  m.m.  visakoivupuuta.  Tähän  seikkaan,  jolle  en 
kylläkään ole  voinut  löytää vahvistusta tieteellisessä  kirjallisuudessa,  tai  ainakin visa- 
koivujen esiintymiseen Karjalassa viittaisi niiden yleisimmin käytetty venäjänkielinen 
nimi »karelskaja berjooza».

Vanhimmat  visakoivupuuta  ja  visakoivuja  tarkoittavat muisti-ja  kirjallisuustiedot 
ovat  epävarmoja  siitä  syystä, että visalla  on  niissä  mahdollisesti  voitu  tarkoittaa 
muitakin  koivusta  saatuja niveräpuulaatuja  tai  —  koivuyksilöistä  puheen  ollen  — 
esim. lainekoivuja.

2 Sen sijaan m.m. S t r a h l e n be  r g in (1730, p. 385—386; vert. K ö p p e n 1886—89, 
I  I  p.  225)  ja  A d a n s  o n  in (1747,  p.  50)  tiedonantojen,  samoinkuin irrallisien,  1700-
lukua  aiemmassa  kirjallisuudessa  esitettyjen  tietojen  tulkinta  on  vaikeata  niissä 
esitettyjen kuvauksien epätäydellisyyden vuoksi. Mahdollista on kuitenkin otaksua, että 
äskenmainitut kirjailijat sanonnoillaan ovat tarkoittaneet myöskin visakoivupuuta.
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G r u n d b e r g (1759, p. 4, 1.3) kuvailee K a l m in johdolla laaditussa väitöskirjassa — 
mahdollista  on,  katsoen  silloisiin  akateemisiin  tapoihin,  että  sen  laatija  on  viimeksi 
mainittu — yksityiskohtaisesti visakoivupuuta ja sen käyttöä eri tarkoituksiin. Julkaisun 
systemaattisessa osassa selitetään   L i n d e r in (L i n d e s t o l p en) (1715)1 mukaan neljä 
koivumuotoa,  joista  »Rart Björk» eli  »Masurbjörk»,  »(ε.  Betula saxatilis  torminalis  folio 
oblongo)» - - - »är af all björck den hårdaste, fastaste och segaste, står föga eller aldrig at 
rät klyfwas, af des stam och bål samt qvistar och rot hämas den så kallade Mazurn, hwaraf 
trädet och fådt sitt namn.»2

1  L i n d e r in (Lc.) erottama Betula  saxatilis  torminalis kyllä esitetään L i  n n e  n (1755)  Flora  
suecican toisessa painoksessa,  L i  1 j e b I a d in (1876)  kasviossa ja vielä L ö n n r o t  in (1860) 
Suomen kasviossa, mutta W a h l e n b e r g (1833),  E l i  a s F r i e s (1845), H a r t m a n (1864)  ja 
yleensä myöhemmät keski- ja pohjoiseurooppalaiset systemaatikot eivät mainitse teoksissaan 
enää mitään tästä  L i n d e r in  mainitsemasta,  mielestäni  selvästi  visakoivua tarkoittavasta 
»muodosta».  G u n n a r s  s  o n  (1925),  on  jättänyt  pohtimatta,  mitä  sillä  on  tarkoitettu, 
niinikään m.m. P o n o m a rj e v (1932).

2  G r u n d b e r g in — tai  todennäköisesti  ainakin  suurelta  osalta  K a l  m in —  esitys 
visakoivusta  on seuraava  (l.c. p. 13): - - -  »Hwad åter Masur-Björcken anbelangar,  så är den ej 
heller af mindre nytta för håshållare; och upräkna  de gemenligen deraf trenne  slag, neml, af 
Rotan, af sielva stammen och af qvistarne:  den som tages af roten hålles för den sämsta och 
gröfsta,  den  som  tages  af  stammen  är den  starckaste,  och  den  som  fås  af  grenarne  är den 
wackraste; denna är rar at finna och sitter i små klumpar på utgamla Björckegrenar: af denne 
Masur  tilredes  trä-stockar  på  Bössor  och  Pistoler,  knifskaft,  kjäpp-knappar,  pijphufwuden, 
skålar, Pocaler, skedar, klubbor, dosor, jemte mycket annat: På Björcken finnes stora växter, af 
hwilcka  de  aldrastarckaste  träskalar  förfärdigas;  de  finnas  ofta  på helt  små  Björckar  til  en 
ofantelig storlek, ja  4 å 5 gångor  så tjocka, som trädet  de sitta  på: Jag har sjelf sedt skålar af 
Björck-wäxt, som dragit

3 kannor;  det  wore  rätt  wäl  om  någon  kunde  utröna,  på  hwad  sätt  hwad  Björck  som 
behagas,  måtte  fås  at  bära  sådan wäxt,  ty  månge  tusende  Björckar,  som wore  krokoge  och 
odugelige, kunde man då gjöra sig wacker  winning af;  men man lärer hafwa swårt  at gå i  land 
härmed, emedan twifvelsutan desse wäxter, äfwen som de, hwilcka finnes  på Ekar och andra 
trän,  förnämligast  få sin  första  början  af  wissa  insecter,  som dit  lagt  sina ägg,  och hwadan 
maskar  sedan  blifwit  utkläkta;  warandes  ej  så lätt, at  förmå  insecterne  at  sätta sina ägg  på 
hwad  trä  man  wil.  STRALENBERG  i  sin  beskrifning  öfver  Ryssland  förmäler  p.  385  det 
samma, neml. att i Ryssland wid Wiatka och Tomskoi, hwarest denna wäxt af Landtman kallas 
Repytzna,  är honom berättadt,  at den skall uppkomma af  en mask, som emellan stammen och 
barcken af trädet gjör  et hål, hwaraf saften, som derifrån utflyter, förorsakar  en sådan wäxt, 
skolandes samma mask i denna wäxt sedermera taga sitt hemwist; til utseende kommer denne 
wäxt i Ryssland närmast til Masur; men är mycket finare krusadt och har hwita ådror, hvarföre 
den  och  til  samma behof,  som Masur  af  Landtmän äfwen nyttjas;  äfvenledes  berättar  samma 
Auctor, at Landtmän, å sagde oft, af denna deras repytzna förfärdiga åtskilligslags små husgeråds 
saker,  såsom  skalar,  skedar  m.m.  dem  de  skola  gjöra  så  tunna,  at  de  äro  genomskinlige  och 
böjelige, och warda bemenligen gult laquerade: skolandes och Swarf-
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Jo seuraavana vuonna G r u n d b e r g in julkaisun ilmestymisestä, niinikään K a l- 
m in johdolla Turun akatemiassa ventiloidussa I s a a c  E r v a s t in (1760) väitöskirjassa 
mainitaan  visakoivupuusta  sorvattujen  esineiden  maasta  vienti  yhdeksi  mahdolliseksi 
maamme tulolähteeksi.

Nämä  Suomesta  alkuisin  olevat  tiedot  visakoivuista  ja  koivunvisasta  kantautuivat 
sitten, kuten tuonnempana huomataan, Keski-Eurooppaan.

Muista sen ajan kirjailijoista, jotka tässä tulevat kysymykseen, mainittakoon D u h a m e l  d u 
M o n c e a u (1763, Livre V, chap. I I I, p. 341), joka on kuvaillut eri puissa huomaamiaan 
muutoksia.  Muutama  hänen  sanonnoistaan  voidaan,  vaikkakaan  ei  varmasti,  tulkita 
osaltaan  visaakin  tarkoittavaksi  ja  samassa  yhteydessä  esitetyt  selitykset  kohdistuvat 
ilmeisesti  paitsi  mahdollisesti  visaan  myöskin  osaltaan  pahka-  (l.c.  p.  341)  tai 
silmuniverään (»les bois rebours») (vert. myös saksankielinen painos ja I.c. L. II. p. 10, 54).

F o c k e l (1766) — Raivolan lehtikuusimetsän suunnittelija ja perustaja 1 — mainitsee 
»Lapissa, Suomessa ja Karjalassa» esiintyvän »sellaisen koivulajin, joka tyvestä (alhaalta) 
latvaan saakka kasvaa paksumpana, ihmisen korkuisena, vahvuus noin kaksi kämmenen 
leveyttä, ja harvoin tavataan metsissä, mutta missä (sitä) on, siellä tavallisesti ryhmissä, 
mutta toinen toistaan pienempiä, ja joissa kaikki syyt (»schilkij») ovat senkaltaisia kuin 
vanhemmissa  (puissa)  ja  niiden  lehdet  ovat  taajemmassa  kuin  muilla».  —  »Tämän 
koivulajin puulaatu muistuttaa marmoria, jota koivua ihmiset hakevat sorvaustöitä varten 
valmistaen  kuppeja,  juoma-astioita  ja  muita  senkaltaisia  esineitä».  —  (Alkup.  teksti 
venäjää).

F o c k e l in esittämä kuvaus ilmeisesti tarkoittaa visakoivuja. Sen-sijaan G m e l i n 
(1767,  p.  167—169)  mainitsee  Kasanin  seuduilta  saata-van  koivupuulaatua,  josta  hän 
käyttää jo S t r a h l e n b e r g in (l.c.) mai-

ware emedan denne Mazur därstädes bliwer wäl betalt, weta dermed så umgås, at icke den 
minsta  spån deraf blifwer förkastadt; utan skola swarfwa den ena skålen utur den andra;  de 
der wid affallande spånor bruka de, at belägga lådor och andra saker med: Den som wil hafwa 
goda och starcka rässkambar, yxskaft m.m. kan  få dem masurerade i hwad form och skapnad 
han hälst behagar, om han med yxa låter afbarka på stora och raka Björckar en rand, som At sa 
bcgd,  scm  man  wil  hafwa  ämnet;  ty  nagra  år  derefter  har  trädet  omkring  den  afbarkade 
randen upwuxit  och masurerat  sig;  det  kan  sedan  lätt  iåssas  ifrå  trädet  utan  at  hugga  det 
neder; detta  är en märckelig omständighet wid Björckskogars rätta skötsell;  men handalaget 
därwid lärs bättre af exempel  An beskrifning: Se framl.  Philos.  Adjunct.  Mag.  Sam.  Chydenii  
anmärkning i Rosenst. Skogsk. p. 242.» —

1  S  o  k  o  l  o  v  in  (1932,  p.  32)  F  o  c  k  e  l  ista  esittämät  historialliset  tiedot  kaipaavat 
tarkistusta.  Raivolan lehtikuusimetsänhän F o  c  k  e  l  istutti  jo  keisarinna Annan toimesta, 
paljon ennen Katariina II:n hallitusaikaa.
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nitsemaa nimitystä  »kapp»,  joka  nimitys  aiemmin lienee tarkoittanut  visaa,  koskapa 
mainitaan  nykyisissäkin  venäjänkielen  sanakirjoissa  tarkoittavan  visakoivupuuta. 
Myöhemmin on »kapp»-nimitys vakiintunut silmuniverälle (vert. tuonnempana p. 22, 27).

H o f f b e r g (17—1) II, p.352—) esittää L i n d e r in, L i n n é n ja G r u n d b e r g in (l.c.)  
teoksissa  olevan  koivumuotojen  systemaattisen  jaon  ja  mainitsee  lisäksi,että 
visakoivupuu(»masurbjörken») on sitkeämpää ja sorvattavaksi sopivaa.

Böhmer in (1794 I., p. 61—62) osaltaan selvästi visakoivupuutakin tarkoittavat tiedot on 
nähdäkseni muodosteltu siitä, mitä G r u n d b e r g in ja K a l m in (l.c.) julkaisussa 
mainitaan  visakoivuista  ja  visa-puusta,  muutamin  omintakeisin  lisäyksin  kyllä 
varustettuna.2

Mitä  H  i  1  d  t  (1799)  tarkoittaa  puulaadulla,  jota  hän  ilmoittaa  saatavaksi  koivun 
pahkoista ja joka hänen toimittamissaan puulaatukokoelmissa ilmoitetaan olevan nimellä 
»Betula alb. tuberc. Birkenmasern,, on jäänyt toistaiseksi selvittämättä.3

1 Käytettävänäni olleesta kappaleesta puuttui ilmestymisvuosi.
2  B ö h m e r  in (l.c.)  esittämä  kuvaus  lainattakoon  tähän:  -  -  -  »Die  sogenannte  Maserbirke, 

welche von der Wurzel an einige Ellen hoch  eine  grobe höckerichte Rinde hat,  und auf  hohen 
Hügeln wächst, kan bei Hammerwerken genutz werden, and von den Masern nicht man Schäfte zu 
Flinten,  Pistolen,  Messerhefte,  Stockknöpfe,  Dosen  and Pfeifenköpfe.  Die  Tischler  bedienen sich 
dieser  Masern  gerne  zu  der  eingelegten  Arbeit,  welche  wegen  ihrer  Schönheit  vor  vielen 
ostindischen Holzarten den Vorzug haben.  In Sibirien macht man daraus feine,  and wie Papier 
dünne, durchsichtige Schüsseln, Löffel u. dergl. Ja die Dreschler wissen daselbst mit den Masern so 
wirtschaftlich umzugehende Späne zu Auslegung kleiner Kästchen anwenden.  Gemasertes  Holz 
kann man auch durch die Kunst hervorbringen, wenn man an einer gut gewachsenen Birke in der 
Rinde, in der Form dessen was man haben will, einen Rand ablöset; innerhalb einiger Jahren masert 
sich das Holz um den geschälten Rand and man kann diesen Maser ohne Beschädigung des Baumes 
aushauen. S. KALM von der Birke in SCREBERS neuen Cam.  Schrift,  VIII,  Th.  169  S.» — Kuten 
selviää edellisestä, selittää BöHMERkin m.m., että tavallinen, ulkonaisten haavojen kyljestyessä 
syntynyt haavapuu olisi visapuuta.

B  ö  h  m  e  r  in  siteeraamaa  S  c  h  r  e  b  e  r  in  toimittamaa  kirjoitussarjaa  en  ole  saanut 
käytettäväkseni.  — Saelanin  toimittamassa  bibliografiassa  (Acta  F. Fl.  Fennica  43,  1  9  1  6  )  ei 
mainita K a l m in julkaisujen joukossa mitään tietoa siitä, että K a l m olisi mainittuun sarjaan 
kirjoittanut esitystä koivuista.

3  H o c k a u f (1898) ilmoittaa H i l d t in v. 1797 ja 1799 julkaiseman puulajikokoelman (nimeltä 
»Samlung  in-  and  ausländischer  Holzarten  zur  technologischen  Kenntnis,  Charakteristik  and 
Wahrenkunde»  etc.)  toisessa  niteessä  ja  v.  1799  julkaistussa  siihen  liittyvässä  selityskirjassa 
(»Beschreibung in- and ausländischer Holzarten zur technologischen Kenntnis and Wahrenkunde, 
Charakteristik  and Synonymik aller  Kunst-,  Farbe-  and Apothekerhölzer»,  1798,  im Verlage des 
Industrie-Comtoirs) myös olevan
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Palaamme tuonnempana P l e n c k in (1794, p. 163-164), W i l l d e no w in (1802, p. 444) 
ja  Märten  in  (1815)  esittämiin  tietoihin.  Nyt  todettakoon,  että  ainakin 
kahdeksannellatoistavuosisadalla on esitetty varsin selviä tiedonantoja visakoivupuusta ja 
visakoivuista.1

Viime  vuosisadan  aikana  sitten  kasvipatologinen  tutkimustyö  lopullisesti  vapautui 
edellisen  vuosisadan  »systeemien»  ja  »metoodien»  laadinnasta  ja  silloin  tieteiden 
erikoistuessa  myös  metsätieteellinen  kirjallisuus  laajeni  ja  monipuolistui  ja 
kasvianatoominen  tutkimustyö  varsinaisesti  alkoi.  Kun  seurataan  näiden  eri 
tieteenhaarojen  alalla  julkaistua  kirjallisuutta  pitäen  silmällä  nyt  pohdittavana  olevaa 
kysymystä, todettakoon seuraavaa.

B e c h s t e i n (1819 I, p. 426) kuvaa visakoivun näin; »Die Masserbirke:
Sie wächst auf hohen Bergen, ist kurz, struppig, hat eine starke höckrige Rinde über der 

Wurzel  und  selbst  an  Stamm  und  Aesten  hängen  grosse  masrige  Auswüchse  mit 
bündelweis  ausgebrochenen  Zweigen.  Es  sind  dies  eigentlich  kranke  oder  kruplige 
Weissbirken.» —

Vielä kertoo Bechstein (l.c. p. 432) visan käytöstä ja huomauttaa, että karkeinta visaa (?) 
(»die gröbsten Masern») on puun tyvessä ja  että hienointa ja  parasta visaa on oksissa. 
Epävarmaa kuitenkin on, tarkoittavatko B e c h s t e i nin maininnat yksinomaan visaa. 
Joka tapauksessa se on sellaisia mainintoja, joissa voi uumoilla tarkoitetun visakoivuja, ja 
sellaisenaan on tästä tiedonannosta todettavissa, että edellä mainituilla kirjallisuusaloilla 
se on monen vuosikymmenen aikana ollut aivan yksinäinen.

siitä  tällä  nimellä  maininnan  ja  näytteen  (N:o  8).  Valitettavasti  olen  H  o  c  k  a  u  f  in 
tiedonantoon  verraten  myöhään  kiinnittänyt  huomiota,  joten  en  ole  voinut  tutustua 
mainittuun puulaatukokoelmaan, jota hänen mainitsemansa mukaan on säilyny yksi kappale 
Berlinin  farmaseuttisen laitoksen kokoelmissa.  Selityskirjaa  ilmoittaa  H o c  k  a  u f  olevan 
niinikään yhden kappaleen Wienin yliopiston kasvitieteellisen museon kirjastossa.

1  Niihin liitettäköön vielä J  u s l e n i  u s  en (1745) sanakirjassaan esittämä tulkintasanasta 
»visa»,  joka  siinä  tulkitaan  latinaksi:  »betula  crispa  nodosa»,  ruotsiksi  »masur», adjektivin 
»visainen» J u s l e n i u s tulkitsee: »ex betula crispa», »af masur».

2  B e c h s t e i n  in  —  kuten  B ö h m e r inkin  —  esittämän  kuvauksen  johdosta  on  syytä 
huomauttaa,  että  Keski-Euroopassa,  mikäli  matkahavaintojeni  perusteella  ole  voinut 
huomata, ei ole nykyaikanakaan harvinaista tavata asuttujen seutujen ympäristöjen koivuissa 
sellaisia,  joissa  »an  Stamm  und  Ästen  hängen  grosse  masrige  Auswüchse  mit  bundelweis 
ausgebrochenen Zweigen». Nämä eivät ole kuitenkaan mitään oikeita visakoivuja, sillä niiden 
puu  ei  ole  visautunutta.  Jos  niin  olisi,  olisi  Saksassa  nykyisinkin  vielä  sangen  runsaasti 
visakoivupuuta saatavissa, mikä kuitenkaan ei pidä paikkaansa.

Nämä  koivut,  joiden  kuvauksen  B e c h s t e i n  on  siirtänyt  tarkoittamaan visakoivuja, 
sisältänevät kaikesta päättäen silmuniveräisiä kohtia ja ehkä korkeintaan myös
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Kasvipatologisesta kirjallisuudesta on todettavissa, että »systeemien» aikakaudella ei ole 
järjestelmiin  sisällytetty  nähdäkseni  mitään  selviä  tiedonantoja  visakoivuista  tai 
visapuusta. Viimeisimmissä »systeemeissä», esimerkiksi P l e n c k in (1794) esittämässä, 
tuskin voidaan muissa kohdin kuin ehkä syöpä- eli carcinomatapauksista (l.c. p. 163-164) 
arvella esitetyn jotakin visaan viittaavaa. Selvempi on W i l l d e n o w in (1802, p. 444) 
esittämä, mahdollisesti  visaakin tarkoittava maininta »tuber lignosum»-muodostumista, 
huolimatta siitä, että niidenkin kuvaukselle on ominaista, kuten viitatun teoksen laatijalle 
yleensäkin,  määritelmien  ja  mainintojen  yleistäminen.,  Esityksessä  mielestäni  visa  on 
mahdollisesti  yhdistetty  m.m.  niverä-  (eli  nikara-)  muodostumiin  pitämättä  sitä  niistä 
erillään.  Tämä  sama  epämääräisyys  jatkuu  pitkät  ajat  nimenomaan  myös 
kasvipatologisessa kirjallisuudessa: havaintojen puutteesta osaltaan johtuva epävarmuus 
ja ylimalkaisuus aiheuttavat käsitteiden sekaannusta.

M ä r t e n in (1815) julkaisusta tosin en voi sanoa varmasti puoleen tai toiseen, onko 
siinä  pidetty  visaa  erillään  muista  niverämuodostumista;  mikäli  M  e  y  e  n  in  (1841) 
esittämistä selostuksista selviää, on syytä otaksumaan, että niin ei ole tapahtunut. B i s c h 
o f f in (1830 I, p. 151) 2 ja L i n k in (1837 1, p. 325—327; 1843, p. 293-296) mainitsemat 
»Maser»-muodostumat ovat perin epämääräisesti esitetyt 3, ja samaa voidaan sanoa

»Knollenmaser»-muodostumia (vert. p. 46—, 51-). Meikäläisissä koivuissa en ole tavan-
nut  siinä  määrässä  esiintyvää  silmuniverämuodostusta  kuin  näissä  Saksassa  ja  ehkä 
muuallakin etelämpänä tavattavissa koivuissa.  Jos  näihin koivuihin vedotaan siinä tar
koituksessa, että ne olisivat myös visamuodostumia sisältäviä ja että visautuminen olisi 
silmumuodostusta, on niiden puulaadun yksityiskohtainen selvitys tarpeellinen. Minusta 
ne eivät ole visakoivuja.

1 W i l l d e n o w (l.c.) lausuu »Maser-muodostumista: — »Der Maser (tuber lignosum) 
findet sich an den Baumstämmen, seine Entstehung scheint theils durch Insekten, theils 
durch Abwechselungen der Witterung veranlasst zu werden. Es ist eine Unordnung in den 
thätigen  Gefässen  des  Bastes,  die  durch  einen  Reiz  sich  mehrmals  verschlingen  ohne 
jedoch Knospen and Zweige zu bilden, sie erzeugen vielmehr einen grossen Ballen, der 
öfters,  wenn seine Lage nicht  gut ist,  durch Nässe  in ein Geschwur ausartet.  Sehr oft 
vergrössert er sich ohne Schaden des Baums.»

2  Kuvaavana esitettäköön Bischoff in maininnasta tässä seuraavaa: - - - »Durch die oft 
abweichende  Färbung  der  äussern  and  innern  Schichte  jedes  Jahrringes,  so  wie  der 
Markstrahlen and einzelner.Gefässbiindel, entstehen verschiedene Schattierungen, welche 
in  den  knotigen  Theilen,  wo  sich  die  Lagen  nach  verschiedenen  Richtungen 
durchschlingen, das sogenannte Maserholz oder den Maser (Lignum virgatums. Venosum 
– Bois madré ou Madrude) bilden

 3 Mitä Link (l.c.) on tarkottanut  »die zusammengesetzte Maser» – muodostumilla on 
mielestäni jätettävä epävarmaksi. Mahdollisesti niillä tarkoitetaan visaakin, sitäpaitsi myös 
silmu- ja kyljestymäniverää. 
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M  e  y  e  n  in  (1841  p.  86—93)  esittämästä.  Mainitun  tutkijan  kasvipatologisessa 
käsikirjassa,  posthumina  ilmestyneessä,  on  erikoinen  luku,  jossa  kuvataan  niveräisiä 
muodostumia  (»Maserbildung»,  »Maser»,  »Flader»,  »Kropfmaser»  eli  »Augenmaser», 
»Knollenmaser»),  »Tuber  lignosum»).  »Ächte  Maserkröpfe»-tapauksista  siinä  selitetään, 
miten  silmujen,  sekä  kuolleiden  että  edelleen  kehittyvien  aiheuttamat  epätasaisuudet 
saavat aikaan sen, että. puun vuosilustot eivät ole ympyränmuotoiset, vaan mutkistuneet. 
Sopivissa  poikkileikkauskohdissa  voi  nähdä  tämän  kehityksen:  miten  puuosa.  aluksi 
kohoaa  ja  miten  myöhemmät  vuosilustot  kyljestyessä  sen  peittävät_  — Poishakattujen 
oksien  kohdalle  syntyneet  niveräpahkatkin  ovat  M  e  y  e  n  in  mielestä  myös  »ächte 
Maserkröpfe»-muodostumia. — Myrtaceae-heimon ja Punica-suvun edustajissa tavattaviin 
niverämuodostumiin. M e y e n myös kiinnittää huomiota. — Sitäpaitsi esittää M e y e n 
(I.c.  p.  90)  erään  vaikeasti  tulkittavan  tapauksen,  jossa  voinee  olla  puhetta  visasta. 
Kuvauksen  epätarkkuuden  vuoksi  on  vaikeata  sanoa  siitäkään  puoleen  tai  toiseen 
ratkaistaessa kysymystä, mitä sillä on tarkoitettu.

Seuraavina  vuosikymmeninä  on  sitten  kirjallisuudesta  saatavissa  tiedoissa,  kun  on 
esitetty tietoja visautumisen synnystä, monesti asetuttu tälle M e y e n in käsityskannalle, 
osaltaan  jopa  aivan  viime  aikoihin  asti.  Seuraavassa  esitettäköön  aikajärjestyksessä 
erilaisia kirjallisuustietoja visakoivupuusta ja visakoivuista.

T s i g r in (1842, p. 35) »svilevaljta berjooza» nimistä koivua (vrt. Sokolov 1932 p. 32), 
jonka puusta sanotaan valmistettavan erilaisia sorvattuja esineitä, koskevassa esityksessä 
tehdään ilmeisesti ero karkeajuovaisen ja hienojuovaisen visan välillä.

L ö n n r o t (1860, p. 320) mainitsee Betula verrucosan yhteydessä:. »Visakoivu (saxatilis) 
on  erittäin  soveliasta  sorvaus-  ja  puusepäntöihin.»  Maininta  voi  olla  ehkä  peräisin 
aiemmista  kasvioista,  mutta  voinee  myös  olla  Lönnrot  in  omakohtaisiin  havaintoihin 
perustuva.

H o l m g r e n (1861, p. 52) lausuu koivuista m.m.: — »Sålunda få till ex. b j örkar som 
växa  i  oländig  och  stenig  mark  vanligen  ett  vresigt  utseende  och  kallas  derföre 
Masurbjörkar.  »  Samantapaisesti  esittelee  Nyman  (1867,  p.  275)  visakoivun 
(»masurbjörken»),  joka  hänen  mielipiteensä  mukaan  on  »tavallisen  koivun»  kivisellä 
maaperällä  ja  mäillä  kasvava  paikallismuun  nos.  Vielä  Nyman.  mainitsee  tällaisten 
koivujen  puun  (»masurvirket»),  olevan  erittäin  kaunista  ja  kovaa  sekä  sorvaustöihin 
sopivaa.

v. H e r d e r in (1865) mainitsemat pahkat (Maserknollen) ovat koivujen niveräpahkoja 
(vert. tuonnempana p. 52—). K a i g o r o d o v (1866) — Sokolov in (1932, p. 33) tulkinnan 
mukaan- e i pidä »karjalaista
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koivua» erikoisena lajina tai muotona vaikkakin antaa sille erikoisen muunnosnimen, 
vaan  »tavallisen  koivun»  muodostamina  »luonnon  leikittelyinä»,  siis  lähinnä 
teratologisina  muodostumina,  tähdentäen  vielä,  että  rajatapauksissa  visakoivun  ja 
normaalikoivun välistä eroa tuskin voi huomata. Visakoivuja K a i g o r o d o v ilmoittaa 
kasvavan  Pohjois-Venäjän  ja  Suomen  metsissä,  Pietarin  kuvernementissa  kuivilla 
kivikkoisilla mäillä ja lehdoissa.

R a t z e b u r g (1866 I, p. 182) ilmoittaa joko hyönteisten aiheuttavan tai ilman niitäkin 
muodostuvan  niverää  (»Baummasern»)  eri  puihin  ja  lisää  nimenomaan  koivuissa 
luultavasti olevan molemmilla tavoilla syntynyttä niverää. Mitä Ratzeburg näillä, samoin 
kuin saman teoksensa toisessa osassa (II, p. 226) mainituilla, »koivuissa usein tavattavilla» 
muodostu-  milla  (»die  häufigen  und  ungewöhnlichen  Maserwuchse»)  tarkoittaa,  jää 
epäselväksi.  Kuvatessaan koivujen ydintäpläjuovia eli  ruskotäpläjuovia (»Braunketten») 
Ratzeburg (l.c.  II  ,  p.  228—229) mainitsee,  että B o d e Pietarista on hänelle lähettänyt 
puunäytteitä  ja  kirjallisen tiedonannon;  jossa arvellaan »karjalaisten koivujen» ja  kuten 
tekstistä  ilmenee,  visa-koivujen  tummat  kohdat  hyönteisten  aiheuttamiksi,  mutta 
Ratzeburg. omasta puolestaan epäilee tokko tämä selitys pitää paikkansa.1

Tämä Ratzeburg in (l.c. p. 228) koivusta mainitsema »problemaattinen tapaus ruskeita 
juovia»  (Braunketten)  on  tulkittava  visaksi.  Sen  sijaan  Ratzeburg  in  (l.c.  I,  p.  48—49) 
mainitsemat  »Glattmaser»,  »Schlingmasern  der  Birken,  Rüstern  etc.»)  ja 
»Wimmer»-puulaadut  tarkoittanevat,  ainakin  useimmat  niistä,  niverämuodostumia: 
Esityksissään niistä R a t z e b u r g monesti viittaa T h. H a r t i g in mielipiteisiin.2

Göppert  (1872,  p.  225—226,  kuv.  12—13)  sekä-  kuvin  että  sanoin  kuvaa  selvästi 
visautuneen koivunrungon, mutta t u l k i t s e e  v i s a n-

1R a  t z e b u r g in (Lc.) esitykseen lainattu kohta B o d e n kirjeestä on seuraava (l.c.  p.  228): 
— »Ich vermuthe, dass die dunklen Flecken, welche sich in den Birken des Nordens so häufig finden 
und  welche  die  »Karelischen  Birken»  als  sogenannte  Maserbirken  gesucht  machen,  durch  die 
gefundenen Larven (die also nützlich sind!) veranlasst werden. Wenigstens wird der Werth solcher 
Hölzer durch die Dickwandigkeit der Zellen erhöht and sie müssen an Dauer, Schwere, Hitzkraft etc. 
gewinnen»: --

2  T h. H a r t i g (1851, p. 171; 1878 p. 3—) kuvaa erilaisia silmuja ja selittää (1851 p.182 myös että 
»Maserbildung»-muodostumia  syntyy  silmujen  vaikutuksesta,  mutta  myöhemmin hän esittää 
mielipiteen että niitä syntyy myös ilman silmuja.- Lisättäköön myös että Tréculin (1853,p.65—
80)  mainintoihin  »exostoses»-,  »broussins»-,  »loupes»-muodostumista  mahdollisesti  voi  osaltaan 
sisältyä visaakin tarkoittavaa. Yleiskasvitieteen kannalta noina aikoina esitettyjä visaakin koskevia 
mielipiteitä kuvastavat sattuvasti S c h a c h t in (1853, p. 134, 219; 1856—59 II p. 67, 585)ja W i l l - 
k o m m in (1854 I, p. 507). esitykset, joihin tässä myös vain viitattakoon.
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ruskeat  juovat  oksiksi,  joiden  kuoriosia  on  juovien  kohdissa  vielä  nähtävissä. 
Visakoivujen  Göppert  mainitsee  kasvavan  kivisellä  maaperällä.  Hänellä  on  ollut  siitä 
näytteitä Hardanger-vuonon tienoilta Norjasta ja Uströmin luota (Teschenin piirikunnassa 
Sleesiassa).  Vielä  hän  mainitsee  visakoivujen  poikkeavanlaatuisen  kasvutavan  ja 
huomauttaa, että nämä puut ovat matalakasvuisia ja pahkuraisia (»knorrig»).

Göppertin (1870) kirjoitukseen »Über Maserbildung» olen voinut tutustua vain S a n i o 
n (1881) selostuksesta. Sen mukaan G ö p p e r t ryhmittää niverämuodostumat kahteen eri 
kategoriaan: »ächte Maser» ja »Knollenmaser», mikä jako on ilmeisesti peräisin M e y e n 
iltä.  Ensiksi  mainittuja  muodostumia  syntyy,  kun lukuisia  päällettäisiä  myöhäissilmuja 
kasvaa  runkojen  pinnassa  yhteen,  jolloin  niistä  osa  kuolee  ja  jättää  jälkeensä  pieniä 
kohoamia. Joskus taas syntyy »Maser»-muodostuksia puiden koko runkoihin, jolloin puut 
tulevat  pahkuraisiksi  (»knorrig»).  Tällaisissa  rungoissa,  sanotun  selostuksen  mukaan, 
kehittyy  lukui-sasti  oksia,  joista  vanhemmat  kuolevat.  Sellaisen  »muodon»  sanotaan 
esiintyvän esimerkiksi Betula pubescens alpestris'esta kallioilla. — Todennäköisesti on tässä 
ollut  kyseessä  visan  ja  visakoivujen  tai  ainakin  niitä  hyvin  muistuttavien  seikkojen 
selvitystä.  Kun  mainittu  selostus  valitettavasti  on  kovin  suppea,  on  alkuperäiseen 
kirjoitukseen tutustumatta vaikeata ryhtyä sen johdosta mihinkään pohdintoihin.

S  c  h  ü  b  e  l  e  r  (1873,  p.  181)  kuvaa  selvästi  visaa  ja  kertoo  sitä  esiintyvän  joko 
kauttaaltaan sileä- tai myöskin pahkarunkoisissa koivuissa.1'

Kun mainitsemme, että A m m a n n (1867, p. 71) on esittänyt »Maser» muodostumina 
vain silmumuodostumia, ja että N ö r d l i n g e r in (1874 I,

1 S c h ü b e l e r in (l.c.) kuvaus visakoivupuusta ja visakoivuista on seuraava: »Sehr häufig kommt 
auch die Maserbildung (alt Norwegisch: mösurr, Schwed. masur) vor, welche, so viel ich beobachtet, 
in zwei verschiedenen Arten auftritt,  entweder als Maserknoten, oder auch so, dass ziemlich die 
ganze Holzmasse des Stammes in einer Lange von mehreren Fuss, aus einer eigenthümlich verdechten 
and gleichsam gekräuselten Bildung  der Jahresringe besteht. Obgleich diese Bildung sich auf der 
Oberfläche des Stammes  nicht auffallend bemerkbar macht, kann doch ein Jeder, der einmal einen 
solchen Baum aufmerksam betrachtet hat, denselben leicht an der eigenthümlich knotig geborstenen 
Rinde unter Hunderten herausfinden».—

S c h ü b e l e r in mainitsema »Maserknoten» tuskien tarkoittaa niveräpahkoja, vaan mielestäni tällä 
maininnalla on tarkoitettu visakoivuissa tavattavia, tuonnempana kuvattavia »kaulavisa»-pahkoja. 
Muutoin  tämä  maininta  on  siinä  määrin  selvä,  että  täytyy  edellyttää,  että  sen  laatija  on 
omakohtaisesti Norjassa, jota hänen esityksensä, koskee, tavannut runkomuodoltaan eri tyyppisiä 
visakoivuja.
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p.  274—276)1,  T  h.  H a  r  t  i  g  in  (1878,  p.  9-14)  ja  S  o  r  a  u e  r  in (1886)selittämät 
»Maser»-puulaadut voidaan tulkita erilaisiksi niveriksi, mutta ei visaksi,  kosketeltakoon 
viimeksi  mainitun,  loisettomia  kasvitauteja  erikoisesti  tutkineen  kasvipatologin 
aikaisimpia mielipiteitä näistä muodostumista.

Kasvitauteja käsittelevän käsikirjansa ensimmäisessä painoksessa S o r a u e r (1874, 
p.  163)  on  sitä  mieltä,  että  silmujen  luonnottoman  runsas  muodostuminen  aiheuttaa 
ensiksi pahkoja (Beulen) puihin. Kun silmut sitten kuolevat ja kyljestymäkerroksia alkaa 
muodostua kuolleiden kohtien yli ja ympärille, syntyy epänormaalinen puulaatu, jota S o r 
a u e r sanoo »eigentliche Masern»-muodostumaksi.2

Arvokkainta tämänlaatuista puuta saadaan S o r a u e r in mukaan koivuista, jalavista, 
poppeleista,  lepistä,  lehmuksista,  vaahterista  ja  muista  lehtipuista.  Tä11ä  tavoin  hänen 
mielipiteensä mukaan syntyvät epätasaispintaiset »Kropfmaser»-muodostumat, kun taas 
»Knollenmaser»-muodostumat  ovat  sileäpintaisia  varrenpullistumia.  Viimeksi  mainitut 
ovat  S  o  r  a  u  e  r  in  — kuten ne ovat  olleet  M e y  e  n  inkin (l.c.  p.  90)  — mielestä 
»Kropfmaser»-muodostuman  ensi  asteita.  Näistä  S  o  r  a  u  e  r  in  varhaisimmista 
mielipiteistä  päättäen  hän  on  silloin  asettunut  G  ö  p  p  e  r  t  in  (l.c.)  kannalle 
visamuodostumienkin selitystapaan nähden.  Ennen muuta  siitä,  että  viimeksi  mainittu 
tutkija selittää nimenomaan koivunvisan s i l m u m u o d o s t u m i s t a  johtuvaksi ja 
tämä julkaisu lienee ollut S o r a u e r ille tuttu, voidaan päätellä, että tämän »eigentliche 
Masern»-muodostumiin on visakoivupuukin tulkittava kuuluvaksi, vaikkapa S o r a u e r 
tähän ryhmään lukee muitakin niverämuodostumia.

Seuraavina aikoina selviää kasvipatologeille, että niveräsilmäkkeiden

1  Nördlinger  (l.c.  p.  274)  on  sitä  mieltä,  että  »Maser»-muodostumia  syntyy  jälkisilmuista 
riippumatta. Verrattakoon sanontaa F r a n k  in (selvemmin 1895, p. 80)mainintoihin.

2  S o r a u e r in (l.c. p. 163)  tätä koskeva esitys  on  pääasiassa seuraava:  »- - - Bei genauerer 
Untersuchung  überzeugt  man  sich,  dass  diese  Beulen  am Stamme  aus  einer  Menge  Knospen 
bestehen, die sich nicht gestreckt haben, deren Holzkörper aber angelegt ist.  Die Streckung der 
Knospe  ist  wahrscheinlich  durch  ihren  frühen  Tod  unterblieben  und  das  schnelle  Absterben 
dadurch  hervorgerufen,  dass  die  Halzringe  der  jungen,  dicht  aneinander  liegenden  Knospen 
einander  in  der  Entwicklung  störten.  Neue  Holzlagen  werden  bei  weiterem  Wachstum  des 
Stammes über die als kurze holzige Spiesse dastehenden Reste der ehemaligen Adventivknospen 
gelegt  and  auf  diese  Weise  die  Auswuchse  gebildet,  welche  wir  als  »eigentliche  Masern» 
bezeichnen and welche  durch  den unregelmässigen Verlauf der Elemente des Holzkörpers der 
Möbeltischlerei eingesuchtes Material liefern». —
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ei  tarvitse  johtaa  silmumuodost ,)miin,  vaan  ne  ovat  niistä  erillään  pidettäviä 
muodostumia (vert. m.m. Küster, 1903,1916).

Frank  (1880,  p.  124—133)  kuvailee  selittää  niverää  huomauttaen,  että  sellaisen 
puulaadun muodostuminen on vallan riippumaton silmujen synnystä. Hänen (l.c., p. 126
—127)  kuvaamansa  tammessa  tavattu  »feine  Maserung»  tarkoittanee  osaltaan  ehkä 
niveräsilmäkkeitä. Mutta tähdennettävä on, että siinä esitetty ydinsäteiden leventyminen 
voidaan tulkita myös kehittymässä olevaksi visan muodostumiseksi. Frankin (1895, I, p.80
—85) käsikirjan toisessa painoksessa esitetyt, nähtävästi myöskin tekijänsä omakohtaisiin 
havaintoihin  perustuvat  lisätiedot  eivät  kuitenkaan  sen  enempää  varmenna 
otaksumaamme.  Joka  tapauksessa  F  r  a  n  k  pitää  »feine  Maserung»-muodostumaa 
erilaisena kuin »Maserkropf»- ja »Maserknollen»-muodostumia.

M ö l l e r (1880, p. 25) mainitsee Wienissä puutavarakaupassa myydyn noin vuoden 
ajan verran »schwedisches Lilienholz»-nimistä puulaatua kappaleina (Blöcke) ja faneerina. 
Möller sanoo siitä tietävänsä vain, että se on kauniisti niverämuodostuksen kirjavoittamaa 
(»infolge starker Maserbildung schön gezeichnet») ja pyytää selvittämään sen alkuperää 
lisäten vielä tutkineensa sitä mikroskooppisesti ja todenneensa sen koivupuulaaduksi. — 
Käytetty nimitys ja maininta puulaadun väristä,  tosin kyllä epäselvähkö, on mielestäni 
tulkittava niin, että M ö l l e r  kyllä on nähnyt visakoivupuuta.

Myöhemmin — luultavasti sama tutkija (1883, p.41) — esittää — mahdollisesti Frankia 
(l.c.) seuraten — sangen luonteenomaisia visa-puussa tapahtuvia muutoksia ja mainitsee 
yleensä niistä seuraavasti: »Aus unbekannten Ursachen treten ausnahmsweise verbreiterte 
Markstrahlen von geringer Höhe — also am Sehnenschnitte rundlich — auf, um welche 
herum die Holzfaserbundel und die schmalen Markstrahlen fast knäuelartig gewunden 
sind — und veranlassen so eine Form der Maserbildung.»

Jönsson  (1883,  p.  117)1 ryhmittää  puiden  runkojen  puumaiset  kasvannaiset  kahteen 
ryhmään,  nimittäin  kyljestymiin  (»Überwallungen»)  ja  niverämuodostumiin 
(»masurbildningar»), huomauttaen samalla, että tiedot tällaisista puulaaduista ovat kovin 
epätäydelliset.

Blomqvist  (1885,  p.  42-43) kertoo,  että Vjatkan kuvernementissa esiintyy visakoivuja. 
Hänen esityksessään on tehty jyrkästi ja selvästi ero koivunvisan (»vanlig masur, som på 
ryska kallas »karelsk björk») ja

1  Myöhemmin J ö n s s o n (1901) on oikaissut V u i l l e m i n in esittämän mielipiteen, että 
kyseessä olevat, hänen kuvaamansa muodostumat olisivat loissienien aiheuttamia.
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muiden  niveräisten  muodostumien  välillä.  Samassa  yhteydessä  mainittu  »kapp» 
tarkoittanee  oksissa  ja  rungoissakin  esiintyviä  ja  »koreschjok»  taas  juuren  niskassa 
tavattavia koivun silmuniveräpahkoja.1

S a d e b e c k (1888, p. 75) on esittänyt varsin rohkeita mielipiteitä. Useissa trooppisissa 
puulaaduissa tavattavat juovat ovat hänen mielestään koivunvisassa tavattavien juovien 
kaltaisia  kuvioita  (»maserähnliche  Zeichnungen»)  muodostavia  ja  niiden  pitäisi  olla, 
samoinkuin visakoivupuun ruskeiden juovien, sienien aiheuttamia.2

Sensijaan taas K ö p p e n (1889, p. 224—226) arvelee, että eräiden hyönteisien (Sesidae) 
toukat aiheuttaisivat visa- ja niveräpahkamuodostumia koivuissa. Huomautettakoon, että 
K ö p p e n viittaa S t r a h l e n-   b e r g in, R a t z e b u r g i n  ja S c h ü b e l e r in 
havaintoihin näistä muodostumista. — M a r a k u j e v in (1892) julkaisemassa metsänhoi
dollisessa käsikirjassa (T s h i s t j a k o v in (1931) sitaatin mukaan) kuvataan yhdessä 
lauseessa  visakoivuja  (»karelskaja  berjooza»),  sen  puulaatu  ja  käyttö  sekä  mainitaan 
visakoivuja kasvavan »soisella maaperällä». m.m Minskin ja Vjatkan kuvernementeissa.

P  e  t  e  r  s  e  n  (1896,  p.  251)  tietää  Betula  verrucosasta  käytettävän  huo
nekaluteollisuudessa  erästä  puulaatua,  jota  hän  nimittää  »Det  ved  Masurdannelsen 
omformede Ved», S t ö c k e l (1900, p. 171) kertoo muutamin sanoin, että »schwedische 
und  norwegische  Birkenmasern-muodostumia  käytetään  erilaisiin  tarkoituksiin,  ja 
vihdoin  R o  s  t  r  u  p  (1902,  p.  23—27)  tekee  eron  »flammed  ved»  ja  »masred  ved» 
puulaatujen välillä, niitä kuitenkaan lähemmin määrittelemättä.

V e r e h a (1893, 1900) on esittänyt verraten suppeasti tietoja »karjalaisesta koivusta» 
(korelskaja  berjooza)3,  joka  hänen  käsityksensä  mukaan  on  tavallisen  koivun  (B.  alba) 
muoto. V e r e h a on lyhyesti maininnut visa-

1 Verrattakoon sanottuun myös S t r a h l e n b e r g in käyttämää nimitystä sekä  G r u d b e r g 
in  teoksen  sitaattia  (edellä  p.  8).  —  Prof.  J.  G.  G r a n ö n  suullisen  tiedonannon mukaan  on 
ainakin  vielä  maailmansodan  aikana  valmistettu  kotiteollisuustuotteina  Vjatkan 
kuvernementissa kaikenkaltaisia niverä- ja visaesineitä.

2 Visakoivupuuta koskeva S a d e b e c k in (l.c.) tiedonanto kuuluu: »Aenliche maserartige, sehr 
ausgeprägte  Zeichnungen  besitzt  eine  Modifikation  des  schwedischen  Birkenholzes,  welche 
auch  mit  Bezug  auf  die  äussere  Aehnlichkeit  mit  der  sog.  Maser-form  als  »schwedisches 
Birkenmaserholz»  im  hiesigcn  Handel  verbreitet  ist.  Auch  diese  Erscheinung  wird  durch 
Pilzangriffe  hervorgebracht.  Der  Name  »Maserholz»  ist  hierfür  nicht  berechtigt».  —  Myös 
»Was  sog.  schwedische  Birkenmaserwurzelholz»  olisi  S  a  d  e  b  e  c  k  in  mukaan  sienien 
muodostamaa. Nämä tulkinnat eivät ole mitenkään perusteltuja.

3 Venäjänkielisessä  kirjallisuudessa  epiteetti  kirjoitetaan  milloin  »kareljskaja»,  milloin 
»korelskaja».
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koivujen levinneisyydestä,  esiintymisestä sekä visakoivupuun, jota  hän pitää erillään 
kapp-niverästä, käytöstä.

V e  p ř  e  k (1902)  on tutkinut ilmeisesti  aivan selvää cerris-tammen (Quercus  cerris) 
visapuuta ja sen kuorta sekä kertoo samanlaisesta saksanpähkinäpuustakin (Juglans regia) 
tapaamastaan  ja  tutkimastaan  puulaadusta.  Tutkielmassaan  V e  p  ř  e  k   on,  osaltaan 
tutkimusaineiston  niukkuudesta  johtuen,  esittänyt  muutamia  erheellisiäkin  päätelmiä, 
joihin,  samoinkuin  lähempiin  vertailuihin  palataan  tuonnempana.  Kuvaus  kaikkine 
yksityiskohtineen on niin selvä — tutkimus on vielä suoritettu W i e sn e rin johdolla —, 
että mitään epäilyä ei jää siitä, että V e p ř e kin mainituissa puissa tapaamat muodostumat 
ovat samanlaatuisia kuin visakoivuissakin esiintyvät.

Hannikainen (1993, p. 71) mainitsee, että koivu on »kivisellä ja louhikkomaalla usein 
»visainen», mihin on syynä se, että satunnaisia silmuja ilmaantuu runsaasti ja puusäikeet 
rupeavat säännöllisesti kasvamaan kierrellen näiden ympäri». Myöhemmin Hannikainen 
(1919, p. 95) on kuvannut vallan osuvasti visakoivun ja siitä saatavan puulaadun.

Jo  tässä  yhteydessä  mainittakoon,  että  T  a  m  m  e  s  in  (1904,  kuv.  1,  4)  pyökistä 
tapaamaan,  pöhöttyneen  kyljestymän  sisärakenteessa  huomaamat  muutokset  ovat 
huomattavasti samanlaisia kuin visakoivupuussa esiintyvät ja että J u l i e Jaeger (1908) on 
mielestäni  selittänyt  omenapuussa  tavattuja,  visakoivupuun  erinäisiä  kehitysasteita 
vastaavia muutoksia.  Näiden »Kropfmaser»-muodostumiksi  nimittämiensä patologisten 
muodostumien etiologiaa Jaeger on laajalti (l.c. p. 268—278) pohtinut päätymättä lopulta 
mihinkään positiiviseen tulokseen.1

P r i n t z in (1908, p. 15) tiedot niveristä ja visasta ovat seuraavat: »Der Maserwuchs ist 
durch  Ausweichung  von  Aesten,  infolge  unvollständig  entwickelter  Knospen  und 
Seitentriebe des Stammes am Wurzelende entstanden, wobei der Baum auf dürrem Boden 
wuchs.» — Koivusta erikoisesti mainitsee B o u l g e r (1908, p. 141) seuraavasti: — »Burrs 
are occasionally produced on the stam, with solid marbled wood., valued by turners, and 
made into cups and bowls in Lapland», sekä K r a i s (1910, p. 612 ja 720) samantapaisesti.2

1  Mainittakoon myös m.m. B e a u v e r  i  e n (1905, p. 807) lyhykäinen  tiedotus, joka koskee 
lajia  Betula  alba  L.: -  - -  »Le Bois madré de la souche et les broussins de la tige sont parfois 
utilise par l'ebenisterie. » —

2 Kra is in teoksessa on ensiksi viitatulla sivulla lyhyt kuvaus: — »Birkenmaser ist von hellgelber 
Grundfarbe, mit dunklen Zeichnungen und wird aus Birkenknollen gewonnen», sekä (l.c. p. 720) 
myöhempi maininta: - - - »gemaserte Stücke, wie sie beson-
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Suomen Kartaston (1910) karttalehtiin 22 ja 23 liittyvässä selityksessä (tekstikirja p. 13) 
Cajander mainitsee visakoivusta seuraavasti: »Teknillisesti erinomaisen arvokas visakoivu 
(muuan luultavasti perinnöllinen muoto B. verrucosaa) on varsinkin paikoitellen Savossa ja 
Hämeessä (esim. Tuuloksessa,  Lammilla,  Padasjoella  y.m.)  jotenkin yleinen ja  toisinaan 
pienillä aloilla valtapuuna».

K l e b a h n (1912, p. 44) viittaa paitsi niveräisestä haavapuusta myös niveräpuusta 
(»Maserholz») 1 mainitessaan S o r a u e r in (1909, I) käsikirjaan, missä kuitenkaan ei ole 
mitään selvää esitystä nimenomaan visaksi tulkittavista puulaadusta tai kasvitaudeista.  1

— K ü s t e r (1912, V I I p. 653) sanoo niverämuodostumiksi (»Maser») kyljestymä- ja 
silmuniverää  sekä  viittaa  Frankin  havaintoihin  huomauttaen,  että  haavoittumisesta 
riippumatta syntyy niverämuodostumia, kun joidenkin ravintoanomaliojen vaikutuksesta 
puuosan  ydinsäteet  muuttuvat  epänormaalisen  leveiksi.  Mielestäni  tässä  viitataan 
visakoivuissa tapahtuvien muutoksien kaltaisiin kasvutapahtumiin.

B ü s g e n in (1912) selostuksessa on useaan kertaan mainittu niveräinen (»wimmerig 
oder maserig») puulaatu. Niverämuodostumien syntymiseen mainitsee B u s g e n (l.c. p. 
205)  vaikuttavan  hyvin  monet,  usein  tuntemattomat  syyt.  Koivujen  niverälaatujen 
tuntemus rajoittuu mainintoihin (l.c. p. 205): »Pfeifenköpfen aus Birkenmaser» ja (l.c. p. 
213):  »Birkenholz  -  -  -  wird  zu  Möbeln  verarbeitet,  für  welche  namentlich  gemaserte 
Stücke aus Schweden gesucht sind».- 2

L a g e r b e r g ja Lundberg (1915, p. 12) esittävät niveräiset puulaadut seuraavasti: 
»Understundom  uppvisa  fibrerna  ett  oregelbundet,  vindadt  eller  vågformigt  förlopp, 
veden blir  vresig,  och är  då utbildad som så  kallad m a s  u r.  Denna egendomlighet 
äterkommer mer eller mindre

ders Schweden als »schwedische Birke» auch für Einlegearbeiten liefert», mitkä tuskin voidaan 
tulkita silmuniverää, vaan visaa tarkoittaviksi.

Pienenä lisätietona voitaneen myös mainita, että Göttingenin yliopiston filosofinen tiedekunta 
on  v.  1902  julistanut  palkinnon  »Krebs»  ja  »Maserkröpfe»  kasvannaisten  selvittelystä  (Landw. 
Presse 1902 p. 245).  Kilpakirjoitusten tuloksista ja palkinnon jaosta,  jonka piti  tapahtua 11.  I I I . 
1905, en ole löytänyt tietoja.

1 K  l  e  b  a  h  n  (l.c.):  -  -  -  »Maserholz,  das  infolge  übermässiger,  aber  nicht  zu  wirklicher 
Verzweigung führender Knospenbildung entsteht».

2 S a d e b e c k in,  S t ö c k e l in,  K r a i s in ja B u s g e n i n  mainintojen johdosta huomautettakoon, 
että  maastamme  on  varsinkin  aiemmin  viety  sekä  visakoivupuuta  että  lainekoivua  Ruotsiin. 
Otaksuttavaa on, että huomattava osa tästä määrästä on välitetty sieltä muihin maihin,  joissa 
puulaatu on saanut nimensä epiteetin lähimmän tuontipaikan mukaan.
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ofta hos de flesta trädslag, hos en af våra björkarter till och med så ofta, att den häraf 
erhållit sitt namn (masurbjörk). Masurbildningen sträcker sig antingen till större delen af 
stammen,  eller  ock  framträder  den  mera  lokalt  (fig.  6)1 och  kan  då  ge  upphof  till 
betydande  ansvällningar  på  stammen  och  grenar  (»kotor»).  Anledningen  till  denna 
afvikande  vedbyggnad är  i  de  fiesta  fall  att  söka  i  en  icke  närmare  känd rubbning  i 
kambiets verksamhet, i många fall uppstår masur, särskildt då den är mera begränsad, till 
följd af yttre åverkan eller ock föranledes den af en abnormt riktig produktion af sofvande 
knot-par.» — F i l i p p o v (1916) on esittänyt pääasiassa V e r e h a n (l.c.) mukaan tietoja 
»karjalaisesta koivusta» ja sen puun laadusta.

Todennäköisesti tarkoittaa Wilhelm (1918, s. 520) visakoivupuuta m.m. »ruotsalaisella 
koivulla»,  jota  käytetään  hienompiin  töihin  (»in  gemaserten,  dunkelgefleckten  und 
gestreiften  Stücken  (»schwedische  Birke»)  selbst  zu  feineren  Arbeiten  Verwendung 
findet»).2

Gayer-M a  y  r  in  (1919,  p.  95)  »Forstbenutzung»-käsikirjassa,  F  a  b  r  i  c  i  u  s  en 
toimittamassa painoksessa — mikä minulla siitä on ollut käytettävissä — mainitaan ensin 
tekstissä  silmuniverän  luontoisista  muodostumista.  Myös  erikoisesti  visakoivupuukin 
käsikirjassa (l.c. p. 98) mainitaan; kuvassa 39 esitetään hyvin kaavamainen poikkileikkaus 
visautuneen koivun rungosta ja selityksenä — nähtävästi G ö p p e r t in mukaan — on: 
»Ausschnitt  durch  eine  Birkenmaser  ohne  Kropfbildung  mit  zahlreichen 
Knospenstämmen,  welche  der  Hauptstamme  zu  überwallen  sucht,  sogenanntes 
Lilienholz».3

1 Kuva esittää silmuniverää.
2 W i l h e l m (l.c.) ilmoittaa H a n a u s e k in (Luegers Lexikon der gesamten Technik, II Aufl. 

p.  695)  mukaan  sellaista  niveräistä  koivupuuta  myöskin  sanottavan  nimellä  »japanisches 
Muskatholz». —

3  Tekstissä  (l.c.)  monisanaisesti  esitetään  tämänlaatuiset  puiden  muodostumat  silmujen 
aiheuttamiksi.  Esitys  on  näissä  kohdissa  sanallisesti  jonkin  verran  erilaista  kuin  edellisessä, 
Mayrin toimittamassa painoksessa v:lta 1909.

Monista muista oppi- ja käsikirjoista tavattavista maininnoista esitettäköön m.m. että S t r a s b 
u  r  g  e  r  (1913,  p.  108)  kaikesta  päättäen  F r a n k  in  mukaan  mainitsee  karkean  (»grobe 
Maserung»)  ja  hienon  (»feine  Maserung»)  niverän.  Edellinen  selitetään  syntyvän 
myöhäissilmuista; jälkimmäinen taas, josta ilmoitetaan käytettävän myös nimityksiä »Wimmer» 
ja »Flader», ydinsäteiden leviämistä. Yhtä vaikeata kuin B isc h o f f in (1830, l.c.)  määritelmästä 
on tästäkin päättää, missä määrin sillä tarkoitetaan niveräsilmäkkeistä puuta tai visaa.

G  r  a  e  b  n  e  r  in  (1920)  oppikirjan  lyhykäiset  kuvaukset  ja  selvitykset,  jotka 
»Maser»-muodostumia käsiteltäessä perin orjallisesti liittyvät S o r a u e r  in  (l.c.)  käsi-kirjan 
»Maser»-tietoihin, eivät sisällä mitään koivujen visatautia valaisevaa. Samoin
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Valtion  metsäkomitean  mietinnössä  N:o  4  (1920,  p.  23)  sanotaan  visakoivua 
»tärkeimmäksi teratologiseksi muodoksi, mitä metsäpuittemme joukossa on».

Viimeaikaisessa  venäläisessä  kirjallisuudessa  on  useita  esityksiä  ja  mainintoja 
visakoivuista (»karelskija berjoozyi»). K a p p e r in (1927), U g l i t s k i j in (1927) ja O v s j  
a n n i k o v in (1931) maininnoista viitattakoon S o k o l o v in (1932, p. 33) esittämään 
kritiikkiin ja selostuksiin.

T s h i s t j a k o v (1931, p. 33—35), S o k o l o v (l.c. p. 32—34), P o n o m a r j e v (1932, p. 
31, 227—228) ja V a n i n (1933, p. 132—134) ovat kiinnittäneet huomiota visakoivuihin ja 
niiden puulaatuun monella tapaa. P o n o m a r j e v kylläkin tyytyy V e r eh a n ja F i l i p 
p o v in esittämien mainintojen kertaamiseen. Sen sijaan muut viimeksi mainituista ovat 
omintakeisimpia.  Tshistjakov  on  koonnut,  tietämättä  muunkielisessä  kirjallisuudessa 
esitetyistä  tiedoista,  pääasiassa  otteita  venäjänkielisistä  käsikirjoista  —  (tärkeimmät 
visakoivuja koskevat niistä tiedonannoista on edellä mainittu) — sekä tietoja sikäläisen 
visakaupan alalta.1

S o k o l o v (l.c.) esittää — erinäisien oikaisujen ohella — varteen otettavia, osaltaan 
omintakeisia  havaintoja ja  tietoja visakoivuista,  mutta suurelta osalta tämä kirjoitus on 
aiempia tietoja selostavaa.

V  a  n  i  n  (l.c.)  lyhyesti  kuvaa  —  Sokolovin  ottamin  valokuvin  —  visakoivujen 
ulkomuotoa ja visakoivupuulaatua viitaten paitsi edellä mainittuihin tiedonantoihin myös 
V a n i n in, B e d u n k o v i t s h in ja B o r i s o v in yhdessä sekä Sokolov in erikseen  
laatimiin, käsikirjoituksina oleviin julkaisuihin. Nämä julkaisut ovat, otsikoista päättäen, 
visakoivupuulaadun selvityksiä puuteknologiselta kannalta.

Yhteistä Tshistjakovin, Sokolov in ja Vaninin esityksille on, että niissä pidetään koivujen 
»kapp»-silmuniverä selvästi erillään visa-koivujen puulaadusta. Niissäkin esitetään, tosin 
vielä yleismalkaisia tietoja visakoivujen esiintymisalueista Venäjältä y.m. sekä pohditaan 
tutkimuksien  suorittamista.  Esityksissä  sisältyviin  tietoihin  palataan  tuonnempana  eri 
kohdissa.2

on  hänen  toimittamassaan  S o r a u e r  in  (1921,  1924)  kasvitautien  käsikirjan  neljännen  ja 
viidennen  painoksen  ensi  niteessä  näissä  kohdin  joko  sana  sanalta  seurattu  S o r a u e r  in 
alkuperäistä tekstiä tai sitä lyhennelty tai typistelty.

1 Kirjoitukseen sisältyy in extenso otteita m.m. M a r a k u j e v in (1892), D e f r i e nin (1903), P e 
r  e h o d  in  (1915)  teoksista sekä neuvostovallan aikaisista  erilaisista hakemistoista  ja  kirjoista 
vuosilta 1925 (K e r n), 1928, 1930 (S e l i b e r).

2  V a n i  n (l.c.  p.  133)  esittää vielä kiintoisan tiedon Kaukaasiassa ja Fergusanissa  tavatusta, 
ilmoituksen  mukaan  »kapp»-niveräpahkojen  tapaisista  muodostumista  Juglans  regiassa  ja  J. 
cinereassa, tosin niin suppeasti, ettei sitä voida käydä tällä poh-
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S o v e r i (1933, p. 38) mainitsee  Betula verrucosasta, että Lammilla »paikoin harjujen 
rinteillä, esim. Untolassa, kasvaa joukossa runs. visakoivuja». — Tämä maininta on ainoa 
floristisessa kirjallisuudessamme visakoivuja koskeva tiedonanto.

V a i l i o n i s'en (1935) julkaisuun Liettuan visakoivuista on syytä tuonnempana palata 
useassa kohdissa.

Luettelematta  tai  selostamatta  lukuisia  ulkomaisia,  aiempia  tai  viimeaikaisiakin 
ilmeisesti  n.s.  toisen käden tietoja,  joissa  mahdollisesti  ehkä voitaisiin uumoilla  jotakin 
myös nimenomaan koivujen visamuodostuksesta sanotun ja joita tietoja on m.m. monissa 
oppi-  ja  käsikirjoissa,  on  kokonaisvaikutuksena  sanottava,  että  tiedot  siitä  ovat  olleet 
keskieurooppalaisissa piireissä suorastaan niukat, sillä on todettava, että vielä jonkin aikaa 
sitten eivät m.m. S o r a u e r (1909), K ü s t e r (1915) ja G r a e b n e r (1921) ole laajoissa 
kasvipatologisissa käsikirjoissaan mitään sellaisista muodostumista tai taudeista selvästi 
kuvanneet.l M o r  s  t  a t  t  (1933, p.  102) mainitsee yleissilmäyksellisessä esityksessään 
»Kropfmaser»-  (»Maserholz»-)  muodostuman  syntyvän  epänormaalista 
silmumuodostumista »jotka eivät johda oikeaan haaroittumiseen» — siis G ö p p e r t in 
mielipiteen  mukaisesti  —,  mutta  sanoo  sen  myös  voivan  muodostua  ydinsädele
ventymistä. Viimeksi mainittua mahdollisuutta ei ole mainittu M o r s t  a t t in (1923) 
aiemman yleisen kasvipatologian vastaavassa esityksen kohdassa.

Viime  aikaisessa  meikäläisessä  metsänhoidollisessa  ja  taloudellisessa 
kirjallisuudessamme on ollut monia, enimmäkseen lyhyehköjä mainintoja tai yleistajuisia 
kirjoituksia  koivunvisasta.  Niitä  ovat  (paitsi  H e  i  k  i  n  h  e  i  m o  (l.c.)  ja  tekijä  (l.c.) 
esittäneet ainakin C a j a n d e r (1917), H e l a n d e r (1918, p. 140—141 ynnä kuvat p. 141; 
1922, p. 139—), Heinänen (1927), Roering (1927), Koivukoski (1928), Pelttari (1930)ja  Elo 
(1932).

Mainitessaan ennakkotiedonantoni S c h l u m b e r g e r (1934, p. 205)

jalla vertailemaan V e p ř e k in (l.c.) esittämiin tietoihin J. regiassa tavatusta visamuodostumasta.
1 S o r a u e r  on — kuten tuonnempana selviää — etenkin viimeisissä julkaisuissaan selvittänyt 

sellaisia puukasvien muutoksia, jotka voidaan tulkita visamuodostusta muistuttaviksi tai osaltaan 
sen kaltaisiksikin. Hänen tunnetun kasvitautikäsikirjansa myöhempien painoksien toimittajat (G r a 
e b n e r  l.c., M e r k e n s c h l a g e r 1933,  S c h l u m b e r g e r 1934)  ovat syystä tai toisesta 
jättäneet  S o r a u e r  in käsikirjansa esityksiä täydentäviä tutkimuksia huomioonottamatta, vaikka 
mielestäni  niissä  on  sangen  runsaaltikin  varteenotettavaa.  —  K  ü  s  t  e  r  (1925,  p.  153)  on 
visakoivuista lyhyesti maininnut.
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huomauttaa,  että  tämän  laatuisia  muodostumia  on  monella  taholla  pidetty 
silmumuodostumina.l

Huolimatta  visaa  koskevien  kirjallisuustietojen  sisällyksellisestä  niukkuudesta  ja 
selitettyjen niveräpuulaatujen usein epäselvistä ja vajanaisista kuvauksista voidaan näiden 
tietojen  perusteella  kuitenkin  sanoa,  että  visamuodostusta  on  todettu  paitsi  koivuissa 
myös muutamissa muissa lehtipuulajeissa.

Visamuodostuksesta on havaintoja, että sitä esiintyy puumaisissa  k o i v ulajeissa — 
toisten tiedonantojen mukaan myös erikoisissa koivumuunnoksissa — (vert, m.m. P o n - 
t o p p i d a n, G r u n d b e r g & Kalm, Fockel, Bechstein, Tsigr, Lönnrot, Holmgren, 
Nyman,  Göppert,  Schübeler,  Blomqvist,  Vereha,  Cajander,  Filippov,  Hannikainen, 
Helander, Heikinheimo, Tshistjakov, Sokolov, Ponomarjev, Vanin, V a i l i o n i s  y.m.) ja 
sitäpaitsi  vielä  on  sitä  tavattu  erinäisissä  tammilajeissa  (Frank  (?),  Möller,  Vep  ř  ek), 
saksanpähkinäpuissa (Juglans regia (ja J. cinerea (?)) (V e p ř e k, Vanin (?)) ja p y ö k i s s ä 
(T  a  m  m  e  s).  Sitäpaitsi  on,  kuten  tuonnempana  osoitetaan,  vielä  todettavissa,  että 
omenapuissa (Jaeger l.c.; Sorauer 1911)—samoinkuin myös vaahterassa ja kirsikkapuissa 
tavattu visamuodostumiseen verrattavia sairaalloisia oireita.

Monet sekä vanhimmat (m.m. S t r a h l e n b e r g, A d a n s o n, D u-h a m e l  D u  M o r 
c  e  a  u,  G  m  e  l  i  n  ym.)  että  myöskin  uudemmatkin  kuvaukset  visakoivuista  ja 
visakoivupuusta ovat siinä määrin epämääräisiä, että voidaan arvella niillä tarkoitettavan 
muutakin kuin visaa.

Erittäinkin  pohjoismaissa  näyttää  visakoivupuu  ja  visakoivut  olleen  jo  aikaisin 
tunnettuja (vrt. Pontoppidan, Grundberg & Kalm, E r v a s t & K a l m) ja tietoisuus niistä 
säilynyt meidän päiviimme (Lönnrot, Holmgren, Nyman, Schübeler, Blomqvist, C a j a n d 
e r, H e l a n d e r  y.m.). Myös Venäjällä on niihin kiinnitetty — huomiota vielä tämän 
vuosisadan puolella (V e r e h a, D e f r i e n, P e r e h o d,  Filippov, Kern, Tshistjakov, 
Sokolov, Seliber ja Vanin).

1  Sc h l u m b e r g e r in (l.c.) viite samassa kohdassa C i e s l a r in (1915) erääseen lyhyeen 
tiedonantoon tammien ja saarnen »Krebs»-muodostumista Kroatiassa ei  ole  oikeaan osuva. 
Siinä  tarkoitetun  tiedonannon rubriikki  ei  ole  oikein  ja  siinä  tarkoitettua  kirjoitusta  ei  ole 
m.m.  S  t  a  p  p  (1928)  ottanut  huomioon  —  saman  kasvitautikäsikirjan  toisessa  osassa  — 
bakterioseja koskevassa esityksessään eikä tämä kirjoitus millään tavalla selvitä visautumista 
tai sen syyperäisyyttä.

S c h l u m b e r g e r  in  näissä kohdin laatima esitys  on muuten jonkin verran muunneltuja 
S o r a u e r in (1909) esityksen vastaavia kohtia.



T.J.HINTIKKA                                                                     25

Vaikka Skandinavian maista ovat aiemmilta ajoilta melko selviä kuvauksia visakoivuista 
(P o n t o p p i d a n, S c h ü b e l e r  y.m.), niin ne ja niistä saatu puulaatu ovat siellä olleet  
metsänhoito-  ja  metsätalouspiireissäkin  ilmeisesti  jokseenkin  tuntemattomia  (vert. 
kuitenkin L a g e r berg & Lundberg 1915).

Muista  lähimaista  Heikinheimo  on  (1933,  p.  29—30)  äskettäin  esittänyt  visakoivuja 
koskevia, tiedustelutietä saatuja tietoja Norjasta, Ruotsista, Virosta, Latviasta ja Liettuasta. 
Kolmessa viimeksi mainitussa maassa, saatujen tietojen mukaan, varsinaisia visakoivuja ei 
kasvaisi; Norjasta on ilmoitettu tavatun visamuodostusta vain »koivupensaissa», Ruotsissa 
esiintyvän visakoivuja pääasiallisesti Smoolannissa, mutta myöskin Värmlannissa ja Etelä-
Taalainmaassa.  Vailionis'en  (l.c.)  julkaisusta  ilmenee,  että  Liettuassa  on  ainakin  jonkin 
verran visakoivuja.

Keski-Euroopastakin  on  saatavissa  selviä  kuvauksia  niistä  (vert.  Böhmer,  Bechstein, 
Ratzeburg, Göppert, Möller, S a d e b e c k, G a y e r-M a y r-F a b r i c i u s). Tää11ä on 
kuitenkin visakoivupuun tulkinta saanut M e y e n in, S c h a c h t in ja G ö p p e r t in 
ajoista alkaen määrätyn suunnan. M ä r t e nin   mielipiteistä pidättäydyn, alkuperäinen 
julkaisu kun ei  ole  ollut  käytettävänäni,  mitään ratkaisevaa sanomasta.  Äskenmainitun 
kolmen saksalaisen tutkijan vaikutusta kuitenkin lienee se, että päähuomio on kiintynyt 
silmuista syntyviin niverämuodostumiin,  ja heistä Göppert on selvimmin,  mutta ilman 
tarkempia  tutkimuksia,  selittänyt  visakoivupuunkin  olevan  silmumuodostusta.  Tämä 
mielipide esiintyy selvänä vielä Schlumberger in (l.c.) maininnassa visautumisilmiöistä.

Uudemmissa syventävissä kasvipatologisissa tutkielmissa (F r a n k 1880,1885;V e p ř e k 
l.c.; S o r a u e r 1909, p. 569—, 1910, 1911, 1912, 1915; T a m m e s  l.c.; R u b n e r  l.c.) on  
siellä pyritty tarkemmin selvittelemään visanluontoisia puukasvien muutoksia.

Näiden  muutosten  selvittely  ei  ole  aina  tulkittu  oikeaan  suuntaan  m.m.  käsi-  ja 
oppikirjoissa (vert. m.m. G a y e r-M a y r-F a b r i c i u s l.c.; Graebner 1920; Heald 1927; 
Schlumberger 1934 l.c. y.m.).

Edellä  esitetyistä  kirjallisuudesta  kootuista  tiedoista  huomautettakoon,  ettei  niiden 
kerääminen ja  yhdistely ole tapahtunut minkään kuriositeetin vuoksi.  Näissä aiempien 
havaintojen tekijöiden sekä syventyneempien tutkijoidenkin mielipiteissä on — kuten on 
ilmennyt monessa muussakin tapauksessa luonnontieteellisen tutkimuksen alalla — paitsi 
monia näkökohtia,  otaksumia ja arveluja myös suorastaan arvokkaitakin tosihavaintoja, 
mitkä jatkuvan tutkimuksen on otettava huomioon.
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2.  Yleistä  visakoivupuusta:  nimitykset,  kaupallista, 
käyttö, merkitys y.m.

Edellä  olevasta  kirjallisuustietojen  selostuksesta  ilmeni,  että  visakoivuista  ja 
visakoivupuusta on vieraissa kielissä käytetty monenlaisia nimityksiä.

Ruotsinkielessä on visakoivuista käytetty B e t u l a  v e r r u c o s a lle annettua nimeä 
»masurbjörk»,  visakoivupuusta  joko  tätä  samaa  epiteettisesti  tai  »björkmasur» 
(»-bildningar»).  Kaupallisella  alalla  nämä  nimitykset  eivät  johtane  ainakaan  pahoihin 
väärinkäsityksiin  ja  samaa  voidaan  sanoa  vastaavista  muiden  skandinaavisten  kielien 
visakoivuista  ja  visakoivupuuta  tarkoittavista  nimistä,  mutta  mielestäni  ainakin  nimi 
»masurbjörk» kaipaa käsitteellisyyden kannalta tarkistamista.

Saksassa, jonne visakoivupuunvienti on Suomesta viime vuosikymmenen aikana, näihin 
aikoihin  saakka  enimmälti  suuntautunut,  on  aiemmin  käytetty  tästä  puulaadusta 
monenlaisia  nimiä  m.m.  »Lilienholz»  (M  ö  l  l  e  r  1880),  mikä  esiintyy  m.m. 
metsäteknologisissa käsikirjoissa (esim. G a y e r-M a y r-F a b r i c i u s 1919, p. 98). Onpa 
siitä  käytetty  nimiä  »schwedisches»  tai  myös  »norwegisches  Birkenmaserholz»,  joista 
ainakin ensiksi  mainittu on osaksi  tarkoittanut myös Suomesta saatua visakoivupuuta.l 

Sellaiset  nimikkeet  kuin  »karelische  Birke»,  »Kaiserbirke»  ja  jopa  »japanisches 
Muskatholz» (W i l h e l m l.c.) ovat tiettävästi enemmän tai vähemmän väistyneet osaksi 
ehkä siitä syystä,  että vientiä Venäjältä ei ole ollut.  Kaupallisella alalla on vakiintunein 
nimike  »finnisches  Birkenmaserholz»  (eli  »Maserbirkenholz»),  mikä  ei  niissä  piireissä 
johda  enää  väärinkäsityksiin.2 Tekijän  edeltävissä  saksankielisissä  selostuksissa  (1922, 
1926)  käyttämät  nimet  »Wisabirken»  ja  »Wisabirkenholz»  ovat  jossakin  määrin  tulleet 
rinnakkaisnimikkeinä käytäntöön kaupallisellakin alalla ja olisivat kaiketikin selvimmät. 
K ü s t e r (1925, l.c.) ja S c h l u m b e r g e r (1934, l.c.) ovat sitä myös käyttäneet ilmeisesti 
selvyyden vuoksi.

1  Epiteetti  »schwedisches»  on  johtunut  siitä,  että  Ruotsista  on  sinne  Suomesta  tuotua 
visakoivupuuta  viety  Saksan  markkinoille.  —  Tekijälle  on  kerrottu  suullisesti  m.m.  sellaisia 
tapauksia,  että  Saksassa  on  »schwedisches  Birkenmaserholz»-parttiasta,  vaikka  sitä  on  väitetty 
alkuperältään »ruotsalaiseksi», löydetty erään etelä-Suomessa olevan rautatieaseman lähetyslippu.

2 Jo  vuosina  1921—22  tunsivat  Hampurin  suurimpien  »Nutzholz»-liikkeiden  ( N a g e l , 
J. F. M ü l l e r  & S o h n ,  G e b r ü d e r  F r a n k  y.m.) toimihenkilöt tämän puulaadun tällä nimellä ja 
ilmoittivat sitä saadun Suomesta. Nimikkeitä »finnisches Birkenmaserholz» ja »karelische Birke» 
on sittemmin esiintynyt m.m. hampurilaisien tämän alan erikoislehtien,  sikäli kuin olen voinut 
niitä seurata, hintatiedoissa ja ilmoituksissa.
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Englanninkieliseksi  visakoivupuun nimeksi  lienee  vakiintumassa  »curly  birch» (vert. 
Finnish Trade Journal 1932, 7), vaikka tämä nimi, mikäli voin asiaa arvostella, on varsin 
epämääräinen.

Varmoja,  ainakaan  tieteellisesti  vakiintuneita  ranskankielisiä  visapuuta  ja  -koivuja 
tarkoittavia  nimiä  tietääkseni  ei  ole.  »Bouleau madre»-nimitystä  on kaupallisella  alalla 
alettu siitä viime aikoina käyttää.

Anglosaksilaisten  ja  romaanilaisten  nimityksien  aiempi  puuttuminen,  tai  ainakin 
vakiintumattomuus  ja  epämääräisyys,  johtuu  siitä,  että  visakoivupuu  on  sikäläisissä 
maissa ollut sangen vähän tai ei laisinkaan tunnettu. Tämän puulaadun vientiähän ei ole 
ainakaan  Suomesta,  viime  vuosikymmenen  aikoihin  saakka,  mainittuihin  maihin 
sanottavasti  harjoitettu.  Keski-Eurooppaan  viety  visakoivutavara  on  todennäköisesti 
pysähtynyt sinne.

Venäjällä  yleisimmin  käytettyjä  nimityksiä  visakoivuista  ovat  »karelskaja  berjooza» 
(»korelskaja  berjooza»)  tai  myös »simbirskaja  berjooza»  (vert.  myös ed.  p.  22);  nimitys 
»kapp» taasen tarkoittaa silmuniverää (vert. Vereha, Tshistjakov, Ponomarjev, Sokolov, V a 
n i n l.c. y.m.). »Kapo-obraznaja berjooza» taasen tarkoittaa (S o k o l o v  l.c. p. 33, kuva 2) 
kaulovarunkoista  visakoivuja,  joiden  pahkojen  vakiintuneempi  nimi  lienee  nykyisin 
»schischkij» (vert. V a n i n  l.c.).

Paikallinen  käyttö  lienee  nimellä  »svilevataja  berjooza»  (T  s  i  g  r  1842),  »kudrjava 
berjooza» (»kudrjava koivu») (S o k o l o v  l.c.,  p. 34) (suom. — 'kihara'-koivu)  1 jotka 
mahdollisesti tarkoittanevat visakoivuja.

Liettuan kielessä (V a i l i o n i s 1935, p. 1) on visakoivuilla useitakin kansanomaisia 
nimiä;  kun  viitatussa  julkaisussa  nähdäkseni  ei  ole  pidetty  visautumista  erillään 
aaltopuusta  ja,  kuten  tuonnempana  selviää,  koivujen  ruskotäpläisyyttä  voitu  pitää 
visamuodostumana, on vaikeata sanoa, mitä näillä nimityksillä (»rupberžiu», »reta» y.m.) 
on tarkoitettava.

Edellä sanotun mukaan on tieteellisessä kirjallisuudessa visakoivuihin,  niistä saatuun 
puulaatuun ja sen käyttöön itse asiaan verraten vähän huomiota kiinnitetty.

1700-luvulla, 'taloudellisen hyödyn aikana' Suomessa esitetyt suunnittelut (E r v a s t & 
K a l m 1760), jolloin täällä harkittiin visakoivupuun jalostamista ja vientiä, tuskin ovat 
johtaneet mihinkään kaupallisesti merkittävään tulokseen. Onneksi, voitaneen sanoa, sillä 
jos visakoivuja silloin

1  Kun S o k o l o v  mainitsee substantiivin suomenkielisenä, voinee nimitys olla peräisin kansan 
suusta ja tekaistu visakoivujen usein huomattavan lehtevyyden johdosta. L ö n n r o t  (1866, p. 384) 
ei ole esittänyt koivujen toisintoniminä mitään »kihara»- tai »kutrikoivua». Mahdollista myös on, 
että kyseessä on yksinkertaisesti »kirjava koivu».
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olisi ryhdytty intensiivisesti hakkaamaan, niin niitä olisi nykyisin maassamme vieläkin 
vähemmän rippeinä jäljellä, jokunen puu tai ryhmä siellä täällä, ehkä samaan tapaan kuin 
niitä  vielä  on  jokunen  jäljellä  — ainakin  on  ollut  —  Keski-Euroopassa  ja  paikoitellen 
Norjassa.

Visakoivuja on sentään säilynyt maassamme niin, että varsinkin viime vuosikymmenen 
aikana visakoivupuu on meillä ollut kaupallisena artikkelina, tosin puutavaran vientimme 
ja käyttömme kokonaismäärien verrattuna vähäisenä, mutta kuitenkin varteenotettavana 
sekä ulkomaan kaupan että myöskin kotimaisen teollisuuden kannalta katsoen.

Tämän vuosisadan alkuvuosikymmeniin asti on visakoivupuukauppa ollut, säilyneistä 
muistitiedoista  päättäen,  verraten  huonosti  järjestettyä.  Monet  silloiset  tilapäisvälittäjät 
ovat menetelleet vähemmän rehellisesti varsinkin myyjiä kohtaan, mistä johtuva epäluulo 
ei  ole  vieläkään kadonnut  metsänomistajien  keskuudesta,  vaan,  ikävä kyllä,  kohdistuu 
laajalti kaikkia tämän laatuisen puun hankkijoita kohtaan. Tähän antaa aihetta edelleenkin 
se, että monet tilapäishankkijat ja -välittäjät ovat ennakkokäsityksensä mukaan mukavan 
ja nopean ansion toivossa antautuneet sellaiseen toimintaan, alkaen, mutta useimmiten 
jättäen ennen pitkää pettyneinä tämän alan, jolla pohjaltaan tarvitaan erikoista asiantunte
musta sekä hankinnan että kaupan alalla. Viime vuosikymmenenä asiantila on koko lailla 
muuttunut, ja tällä alalla on erikoisliikkeitäkin.l

Visakoivupuun  kauppa  on  tämän  puulaadun  parhailla  hankintapaikoilla,  Hämeen 
eteläosissa alkanut ainakin laajahkossa mitassa senjälkeen, kun rautatie Hämeenlinnaan ja 
Tampereelle sekä päärata itään valmistui. Sitä ennen visakoivupuun kuljettaminen vientiä 
varten merenrantasatamiin on ollut kaikesta päättäen sangen vähäistä. M ö l l e r in (l.c.) 
tiedonanto viitannee ehkä siihen, että jo 1870-luvun lopulla on, rautatie-

1 Ikävänä  viimeaikaisena  ilmiönä  ovat  olleet  visakoivuvarkaudet.  Suoraan  metsästä,  toisissa 
tapauksissa taas aivan asumusten lähellä — puistoista,  hautausmailta,  ja jopa metsätieteellisiltä 
kokeilualueilta  —,  on  varastettu  visakoivuja  ja  kuljetettu  ne  tavallisimmin  ilmeisesti 
moottooriajoneuvoilla kauemmaksi. Näistä varkauksista on alkanut kuulua valituksia erittäinkin 
v:sta 1933 lähtien ja tietoja niistä on esitetty sekä paikallisissa että metsäalan lehdissä. Aiempiin 
paikallisiin  ja  pienimittaisiin  visakoivuvarkauksiin  verrattuna  nämä  rikokset  ovat  suuresti 
enenneet viime vuosina. Muutamat Etelä-Hämeen kunnat ovat siitä syystä julistaneet palkinnon 
visavarkaan kiinni-saajalle.

Tämän ikävän ilmiön syinä on kaiketi ollut ennen muuta visakoivupuun korkea hinta, vallinnut 
työttömyys  ym.  Viimeaikaiset  kovennetut  rangaistukset  ovat  kaikesta  päättäen  sentään  olleet 
tehoisia.
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liikenteen  tehtyä  tavarankuljetuksen  helpommaksi,  visakoivupuuta  on  ehtinyt 
kaupattavaksi Wieniin asti.

Ainakin 1890-luvulla ja tämän vuosisadan alussa, ehkä jo aiemminkin, on säilyneiden 
muistitietojen  mukaan,  vientiä  verraten  runsaasti  tapahtunut  (Toijalan—Turun  radan 
valmistuttua) Turun kautta paitsi Saksaan myös Ruotsiinkin. Pietariin lienee visaa viety 
enemmältä  osalta  Laatokan  rantaseuduista,  aluksi  jonkin  verran,  myöhemmin 
enemmänkin,  myös  Hämeestä  ja  jonkin  verran  Uudeltamaalta  (ainakin  Sipoosta, 
Söderkullan seuduilta) maailmansodan aikoihin asti, minkä jälkeen vienti sinne on ollut 
kokonaan  pysähdyksissä.  Viime  vuosina  on  järeän  ja  sorvaustarkoituksiin  käytetyn 
visakoivupuun  vienti  suuntautunut  suurelta  osalta  Saksaan  ja  pääasiassa  Hampuriin. 
Viimeaikainen  moottoriajoneuvoliikenne  on  osaltaan  vaikuttanut  sen,  että  kaukanakin 
rautatiestä  olevista  visakoivuseuduista  on  aiempaa  runsaammassa  määrässä  hankittu 
visakoivuja sekä järeänä että  myöskin pienempänä sorvausvisapuuksi.

Jalostamatonta visakoivupuuta ei myydä kuutio- vaan painomitoissa, kiloittain. Tämä 
myyntiperusta on muistitietouden mukaan tullut käytäntöön jo 1880-luvulla. Kotimaassa 
olen huomannut viime aikoina hinta-tietoja esittäneen m.m. R o e r i n g in (1927), P e l t t a 
r i n (1930), E l o n (1932) ja H e i k i n h e i m o n (1932, 1933). — Tullitilastossa on käytetty 
kuutiomittoja.  Vientitarkoituksiin  —  jalostamattomana  vietynä  —  kelpaa  vain 
määrämittainen ja -laatuinen visakoivupuutavara. Näistä vaatimuksista ovat m.m. Roering 
(l.c. ja Elo (l.c.) esittäneet muutamia tietoja (vert. myös m.m. sanomal. »Itä-Häme» 1931 n:o 
74).

1 Visakoivutavaran  viennin  alalla  toimivien  liikkeiden  vaatimukset  tämän  tavaran  laatuun 
nähden ovat pääasiassa seuraavat. Tiedot on tarkistanut hyväntahtoisesti metsänhoitaja U. T. S o i 
n n e.

Faneerivisapuun ostajaliikkeille kelpaa (sorvattavaksi tai leikattavaksi) ensi sijassa vain tuore, 
terve,  puolikuorittu,  pintavioista,  koroista  ja  halkeamista  vapaa  puu;  viime  aikoina  on  voitu 
lieventää näitä vaatimuksia, niin että koroja saa olla jonkin verran, mutta runkojen tulee olla ulkoa 
päin oksattomia. Tuoreita oksia saa joskus laatu-, paksuus-, sopimus- y.m. seikoista riippuen olla 
pölkyssään korkeintaan 1. Pölkkyjen läpimitta on oleva vähintään 15 cm; latvaläpimitaltaan 15—18 
cm  saa  olla  pölkyissä  korkeintaan  15—20  %,  muu  (85  %)  vaaditaan  järeämpää.  »Kovaa» 
sydänlahoa  saa  olla  läpimitaltaan  n.  6  cm  verran  ja  noin  10  %  kappaleluvusta.  Oksaton  on 
»priimaa».

Leimapilkku — tai pilkkeen kohta — pinnassa ei haittaa, jollei se ole järin vanha
Pölkkyjen pituudeksi vaaditaan yleisimmin 80 cm ja 60 cm:n mittaisia saa olla mukana noin 10—

15 % kappaleluvusta.
Saksalaisessa — osaksi myös ranskalaisessakin — sorvausteollisuudessa käytetään huomattavia 

määriä n.s. s o r v a u s v i s a a (»D r e c h s l e r h o l z»-visaa). Tähän tarkoitukseen tarvittavaa 
raaka-ainepuuta voidaan saada oksistakin. Siihen kelpaa-
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Visakoivupuuta on viety  ulkomaille  pääasiallisesti  määrämittaisina pölkkyinä. 
Viime  aikoina,  vuodesta  1932  alkaen  on  sen  vienti  yksinkertaisena, 
liimaamattomana faneerina alkanut saavuttaa huomattavaa menekkiä.  H e i k i n - 
h  e  i  m  o  (1933,  p.  27)  on  julkaissut  visakoivupuun  vientitilastonumerot  tullitilaston 
mukaisesti, v:sta 1920 alkaen, josta lähtien on tällainen sarake ollut tullitilastoissa, ja hän 
on  myös  esittänyt  erinäisiä  laskelmia  visakoivupuun  m3:n  ja  kg:n  fob-yksikköarvoista 
Suomen markoissa tämän tilaston mukaan.

Nyt  on  kuitenkin  niin,  että  näihin  tullitilaston  numeroihin  on  sisällytetty  myös 
lainekoivupuun vientimääriä  — missä  määrässä,  sitä  ei  voida  selvittää  tullihallituksen 
tilastokonttorissakaan, sillä eri  tullikamarien menettely tässä kohden on ilmeisesti  ollut 
erilaista.  Osa  laine-  ja  loimukoivupuutavaraa  on  mahdollisesti  viety  tämän  sarakkeen 
arvojen  ulkopuolelle,  osa  taasen  on  sisällytetty  tämän  tilaston,  joka  tullihallituksen 
tilastokonttorin  antamien  arvojen  mukaan  lienee  syytä  julkaista  vuoteen  1935  saakka, 
arvoihin:

vat vääristyneetkin pölkyt,  kunhan ne vain ovat  laadultaan erikoisen hyviä,  s.o.  tasaisesti  ja 
kauniisti  visautuneet.  Pölkkyjen  pituuden  tulee  kuitenkin  olla  60  cm:stä  ylöspäin  ja  niiden 
latvapaksuus yleensä 4:stä tuumasta ylöspäin. Tätä »Drechsler»-visapuuta on ollut pakko monesti 
— tarjonnasta riippuen — myydä ulkomaille aivan alihintoihin, jopa 1/4 hintaankin.

»Drechsler»-visapuuta ostetaan ulkomailla yleensä mieluimmin ilmakuivana ja kuorittuna, kun 
sensijaan edellämainittua pölkkytavaraa tuoreena.

Viime vuosina ovat nämä vaatimukset jonkin verran huojistuneet.
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Selvää on, että näin ollen tilasto on kelpaamaton sellaisien m3-:in ja kg:n fob-arvojen 
laskelmiin,  joita  Heikinheimo  on  esittänyt.  Näillä  lasketut  arvot  osoittaisivat  kyllä 
huomattavaa  vaihtelua,  joka  ilmenee  jo  Heikinheimon  julkaisemista  arvoista  ja  voinee 
tuon  vaihtelun  selittää  merkitsevän  sitä,  minä  vuotena  kulloinkin  on  viety  enimmälti 
visakoivupuuta,  milloin  taasen  tämän  vientisarekkeen  arvoihin  sisältyy  myös  laine-  ja 
loimukoivupuuta.

Kuitenkin on huomattava vv. 1930—35 arvoissa,jotka olen laskenut H e i k i n h e i m o n 
tapaan käyttäen  laskelmassa  m3:n  painoa  vastaavana  lukuna 700  kg,  s.  o.  samaa kuin 
virallisessa  tilastossa1,  erittäin  selvä  noususuunta  lukuunottamatta  vuotta  1935,  jonka 
arvoissa lienee huomattavasti lainekoivua.

Heikinheimo  on  jo  huomauttanut,  että  tällaiset  luvut  eivät  anna  oikeaa  kuvaa 
hintavaihteluista,  vaan  hintoihin  vaikuttavat  ensi  sijassa  laatu-,  järeys-  ja 
konjunktuuriseikat. V. 1932 saadut korkeat hinta-arvot Heikinheimo on tulkinnut johtuvan 
siitä, että tuona vuotena on viety suhteellisesti enemmän järeää tavaraa kuin aiemmin.

Samoin tulkitsee Heikinheimo (l.c.) sen — samasta seikasta on jo aiemmin ELO (1932) 
huomauttanut —, että korkeaan vientilukuun on päästy vuonna 1931, johtuneen Saksan 
huonekaluteollisuudessa  tuolloin  vallinneista  konjunktuureista.  Saksan  markan  arvon 
alenemisen,  inflaation  pelosta  on  silloin  siellä  ryhdytty  sijoittamaan  rahaa  mm.  kallis-
arvoisiin  huonekaluihin  ja  koruesineisiin,  ja  tämä  on  aiheuttanut  nousukauden 
nimenomaan huonekaluteollisuuden alalla ja myös visakoivupuunkin kysynnän ja arvon 
nousun.  Selitys,  mikä  osaltaan  kuvaa  tämän  alan  viennin  riippuvaisuutta 
konjunktuuriseikoista, on oikeaan osuva, koskapa visakoivupuun viejien taholta tekijälle 
on valtuutettu, että tuona talouspulan aikana ei noudatettu tällä alalla — kuten monella 
muulla — sellaista kauppatapaa, joka perustui vaihtoon s.o. että visa-

1 Vertaukseksi  mainittakoon,  että  T  s  h  i  s  t  j  a  k  o  v  (1931,  p.  35)  on  laskenut  kuivan 
visakoivupuun m3:n keskimääräiseksi painoksi 378 kg, puolikuivan 650 kg. Arvot lienevät jonkin 
verran alhaiset.
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koivupuun  vastineeksi  olisi  hankittu  tai  tehty  mahdolliseksi  saada  Suomeen 
kallisarvoisia puulaatuja tai muuta täällä korkeahintaista tavaraa.

 Joka  tapauksessa  voidaan  sanoa,  että  ilmoitettu  fob-kilohinta,  vaikkakin  siinä  on 
huomattavissa  jonkin  verran  vaihteluja,  jotka  voitaneen  tulkita  konjunktuureista  ja 
laatuseikoista  johtuviksi,  on  hiukan  noussut  verrattuna  m.m.  etenkin  vuosien  1920-21 
arvoihin, jolloin lainekoivupuuta tuskin ollenkaan vietiin. Lainekoivun  fob- ja cif-hinnat 
nimittäin  lienevät  pysyneet,  ainakin  viime  vuosina,  melko  pysyvästi  samoina  ja 
huomattavasti alle viime vuosilta laskettavissa olevia arvoja.

 Toisaalta tiedetään, että ennen maailmansotaa tai sen aikoina on -  osaksi suullisien 
muistitietojen, osaksi kirjallisien mainintojenkin mukaan (vert. P u r h o n e n y.m. 1913), - 
maksettu  hankintapaikoilla  ohuestakin  visapuusta  5-7  p.  kg:lta,  keskimäärin  alun 
toistakymmentä penniä kilosta, parhaimmissa tapauksissa kyllä jopa 30-40 silloista penniä 
kilolta, (aiemmin - 1880- ja 1890-luvuilla - visapuun hinta, muistitietojen nojalla on ollut 
vain noin 5 p. kg.)
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Kysymystä  aiemmista,  ulkomailla  saatujen  ja  kotimaassa  hankkijoiden  maksamien 
hintojen suhteesta voitaneen tarkastella vertaamalla niitä  T s h i s t j a k o v in (1931, p. 35) 
julkaisemiin  erään  pietarilaisen  visapuutakin  ostaneen  toiminimen,  D  i  t  t  m  e  r  in 
ostohintatietoihin  ennen  maailman-sotaa,  v:lta  1913.  Niistä  liitteistä  on 
taulukkoyhdistelmä ed. sivulla 32.

Kun  Suomessa  ostettaessa  on  hinta  maksettu  kg-määrän  perustalla,  on,  vertailuun 
päästäksemme,  edellä  olevat  kilohinnat  muutettava  (silloin  pysyvään)  kurssiin  2:66 
ruplalta  (markoiksi  ja)  penneiksi,  jolloin  saadaan  seuraavat  aikaisemman  raha-arvon 
mukaiset arvot.

Nämä  ovat  siis  Pietarissa  tuolloin  maksettuja  hintoja.  Saksassa  ja  Ruotsissa  silloin 
visakoivupuusta maksetuista  hinnoista  ei  ole  käytettävissä tietoja.  Nämä hinnat  tuskin 
ovat voineet olla edellä taulukossa mainituista paljoakaan eroavat. On nimittäin otettava 
huomioon,  että laivarahdit  noihin maihin ovat jokseenkin samat kuin verraten korkeat 
rautatierahdit Pietariin, mitkä ovat tavallisesti joutuneet välittäjän maksettaviksi. Edelleen, 
että kyseessä on ollut kuorittu, ilmakuiva visakoivupuu.

Kun nyt siis Suomessa P u r h o n e n (l.c.) epäilemättä puolueettomasti ilmoittaman 
mukaan noihin aikoihin on maksettu hankintapaikoilla keski-määrin alun toistakymmentä 
penniä kilosta, parhaimmissa tapauksissa 30 -40 penniä kilosta, niin ei voida pitää viejien 
aiempaa  voittomarginaalia  sorvausvisapuun  arvoihin  nähden  liiallisen  suurena,  mutta 
järeästä visa-puusta maksetut kantohinnat ovat olleet alhaiset. Voinee olla syytä siinäkin, 
että silloinen visapuun vienti ei ole ollut huoliteltua eikä kaikin puolin oikein järjestettyä, 
joten  ulkomainen  vastaanottaja,  nyt  esillä  olevassa  tapauksessa  pietarilainen 
puutavaraliike ei ole halunnut edelläolevaa korkeampia noteerauksia esittää. Pietarilaisien 
hintojen alhaisuuteen on voinut vaikuttaa se, että sinne on voitu silloin saada Karjalasta 
vesiteitse  visakoivupuuta  suomalaiseen  visakoivupuuhun  verrattuna  huokeampiin 
hintoihin, vähemmin hankintakustannuksin ja rahtimenoin. Tämä tarjonta on myös voinut 
vaikuttaa  sen,  että  ostajan  erilaatuisesta  visakoivupuusta  maksamista  verraten 
huomattavastikin toisistaan eroa-
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vista  hinnoista  huolimatta  suurempaa  säännöllistymistä  silloisessa  visakoivupuun 
kaupassamme tiettävästi ei ole ilmennyt.

Vaikkakin siis vientitilastomme on puutteellinen siinä, että visapuun vientiarvot on, 
merkillistä  kyllä,  voitu  sekoittaa  lainekoivuarvoihin  eivätkä  kelpaa  visakoivupuun 
hintojen nousua koskevien pohdintojen perustaksi,  niin voidaan huomauttaa tilastoissa 
esiintyvästä  eräänlaisesta  sesonki-ilmiöstä,  mikä  pohjaltaanosoittaneen,  että  vienti, 
käsittipä  se  sekä  visa-  että  lainekoivua  jalostamattomana,  tuskin  on  täysin 
kansantaloutemme kannalta oikealla pohjalla.  Kun tarkastetaan seuraavaa taulukkoa ja 
sen  pohjalla  laadittua  yhdistelmää  (taulukot  siv.  35  ja  36)  niin  on  selvää,  että  vienti 
kesäkuukausina on odottamattoman vähäistä. Tämän alan vienti, joka siis käsittää visa- ja 
lainekoivua, on tapahtunut, merkillistä kyllä, talvisin. Tämä ei johdu mielestäni siitä, että 
metsätyöt  ja  hakkuut  tapahtuisivat  tällä  alalla  välttämättä  talvisin,  ja  että  talvi,  jolloin 
laivarahdit  ovat  korkeammat,  tässä  määrässä  edistäisi  hakkauksien  ja  kuljetuksien 
suorittamista,  sillä  viimeaikainen  visakoivujen  kuljetus,  samoinkuin  ainakin 
huomattavimmalta osaltaan lainekoivujenkin, tapahtuu hankintapaikoilla näinä vuosina 
pääasiassa  moottoriajoneuvoilla,  vaan  tämä  tilaston  osoittama  sesonki-ilmiö  juontuu 
ainakin suurelta osalta siitä, että viime aikoina on huomattavassa määrässä viety järeää, 
faneerin valmistukseen kelpaavaa visapuuta rinnan faneeriksi valmistettavan lainekoivun 
kanssa.  Sellaiseen  tarkoitukseen  käytettävää  raaka-ainepuuta  on  nimittäin  mahdollista 
kuljettaa kauemmaksi vain talvisin. Missä määrässä tämän alan vientimäärien korkeissa 
talviarvoissa  on  laine-ja  loimukoivupuuta,  missä  määrässä  visakoivupuuta,  on  tilaston 
puutteellisuuden vuoksi  mahdotonta  selvittää.  Sen verran on selvää,  että  raaka-ainetta 
tällä  alalla  on vallan mitättömän vientitullin vallitessa viety ulkomaille,  olipa kysymys 
järeästä  tai  sorvausvisasta  ja  lainekoivustakin,  ja  ilmoitetut  hinnat  tuskin  vastaavat 
todellisuutta.

Mitä tulee visakoivupuun käyttöön kotimaassa,  niin H e i  k i n h e i m o (1933) on 
esittänyt A. R a i l o n arvion, että vuotuinen kotimainen käyttö olisi vain kaksi prosenttia 
tämän puulaadun keskimääräisestä  vuotuisesta  hakkausmäärästä.  Tämä arvio  kyllä  on 
ollut paikkansa pitävä aiempina »hyvinä» vuosina, jolloin ei vielä saavutettu tarpeellista 
ammattitaitoa

1 T s h i s t j a k o v in (l.c.) mukaan edellä olevat visakoivupuuhinnat v:lta 1913 ovat olleet perin 
alhaiset verrattuina niihin hintoihin, joita silloin on esim. koivujen koreschjok-niverästä maksettu: 
s.o. keskimäärin jopa 5 ruplaa puudasta, m3:stä 274 rpl. 38 kopekkaa.
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visakoivufaneerin valmistuksessa  meikäläisissä  faneeritehtaissa eikä visakoivupuisien 
esineiden valmistus päässyt alkuunsakaan kotimaassa eikä liioin voitu järjestää vientiä eri 
maihin.

Kun  ennen  sotaa  asiantila  oli  senluontoinen,  että  kotimaiset  visakoivupuufaneeria 
valmistavat ja vievät liikkeet tiettävästi eivät voineet tyydyttää ulkomaista kysyntää ja kun 
ilmoituksen  mukaan  meikäläisestä  visakoivupuusta  keski-Euroopassa  valmistettuja 
koristeellisia  esineitä  kaupattiin  ja  myyiin  takaisin  Suomeen,  on  selvää,  että 
visakoivupuun kauppamme alalla on paljon anomaalista. Ennen muuta siinä, että etenkin 
järeän faneerin valmistukseen kelpaavan (yli 6" järeän) vienti on hyödyttänyt ja hyödyttää 
eniten korkeavaluuttaisissa maissa olevia välittäjiä ja jalostajia ja ehkäisee usealla tapaa 
kotimaista yritteliäisyyttä.

Pelko, että kohtuulliseksi arvioitava vientitulli voisi esim. lopettaa sorvausvisan viennin 
ja alentaa kotimaassa maksettuja visakoivupuun kantohintoja, on tietenkin mandollinen, 
mutta sitä ei ole syytä liioitella, sillä sorvausvisa on verraten vähäkustannuksinen tuote ja 
mitään  riskejä  sen  kuljetukseen  katsoen  ei  ole,  kun  se  on  kaupan  ilmakuivana.  Päin- 
vastoin voisi olettaa, että vientitulli jopa helpottaa sen kauppaa, ja ennen muuta ei sovi 
valtiotalouden  kannalta  jättää  tämän  luontoisiakaan  verotusobjekteja  käyttämättä. 
Visakoivupuuvarastomme  säilyttämistä  jatkuvasti  tuotantokelpoisena  ja  sen  merkitystä 
kansantalouden kannalta on H e i k i n h e i m o (l.c.) jo aiemmin tähdentänyt. Sen jälkeen, 
jo  muuttuneissa  oloissa  olisi  syytä  kiinnittää  nykyisin  vallitsevaan  asiaintilaan,  jossa 
epäilemättä on epäkohtiakin, asianomaisilla tahoilla huomiota.1

1 Aiemmat, v. 1931 ja 1932 esitetyt anomukset jalostamattoman visa- ja lainekoivupuukaupan 
tullimaksuista eivät johtaneet asianomaisiin toimenpiteisiin. V. 1936 on erinäisien yhtymien taholta 
jätetty  niinikään  ministeriaalitietä  uusi  anomus,  johon  visakoivupuun  viejät  vastasivat  (vert. 
Metsälehti 1936, n:o 22, 24).
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Tässä  yhteydessä  ei  ole  syytä  laajemmalti  käydä  pohtimaan  kaupallisia  seikkoja  ja 
suhdanteita, korostettakoon vain, miten yksipuolisesti on jalostamattoman visakoivupuun 
vienti tapahtunut maailmansodan jälkiaikoina Saksaan.l Edelleen, miten jalostamattoman 
visakoivun  kauppaa  ilmeisesti  haittaavat,  paitsi  konjunktuurien  epävarmuus,  myös 
vastaanottajan varaamat klausuulit.  Kotimaiset erikoisliikkeet ovat saaneet työskennellä 
vaikeuksien vallitessa etsiessään uusia vientimaita 2.

Edelleen  ei  ole  syytä  laajemmalti  kajota  siihen  suorastaan  kaoottiseen  tilaan,  mikä 
hintojen nousun aikana on ollut huomattavissa visakoivupuun kaupan alalla. Hintatason 
nousu nähdäkseni  ei  johdu  siitä,  että  esim.  järeän  visakoivupuun  ulkomaille  välittäjät 
olisivat  omatahtoisesti  kohottaneet  hintoja,  vaan  siitä  kilpailusta,  joka  on  vallinnut 
kotimaisien jalostajien kilpaillessa markkinoilla. Korkeiden hintojen maksaminen järeästä 
visapuusta — arviolta keskimäärin cif 15—18 mk. kg. —osoittaa, miten paljon on voitu 
muualla  jo  hyötyä,  kotimaisen  jalostuksen  puutteessa,  ja  nähdäkseni  nämä  ulkomaille 
joutuneet  voitot,  sen  sijaan  että  ne  olisi  voitu  säilyttää  kotimaassa,  kotimaisen 
yritteliäisyyden tukena, nousevat huomattaviin summiin.

Visakoivupuuta käytetään »loimu»- eli »lainekoivupuun» rinnalla jo sangen runsaasti 
huonekaluteollisuudessa faneerina. Jopa kokonaiset huonekalustot (makuuhuoneiden tai 
naisten  huoneiden  kalustot)  eivät  ole  aiempina  vuosina  olleet  erittäin  suuria 
harvinaisuuksia  huonekalukaupoissa;  erikseen  myydyt  visakoivusekretäärit  ovat  olleet 
vielä  tavallisempia.  Kokopuusta niitä  ei  ole  viime vuosina enää kauppaan valmistettu. 
Hinta-  ja  makuseikat  ovat  aiheuttaneet  sen,  että  loimukoivuiset  huonekalustot  ovat 
alallaan nykyisin ainakin Suomessa visakoivukalustojen kilpailijoina.

1 Niinpä  esim.  v.  1934,  tullihallituksesta  saatujen  tietojen  mukaan,  on  suurimmalta  osalta 
edelleenkin  ollut  Saksa  tärkein  jalostamattoman  visa-  ja  lainekoivupuun ostaja-maa.  Sinne  on 
mainittuna vuotena viety tämän alan viennistä 2.444 m3, arvoltaan 7.57 milj. markan edestä. Muita 
ostajamaita olivat Ranska, Belgia, Puola, Ruotsi, Tanska, Espanja ja Italia, joihin on viety pieniä 
määriä.

Vähää ennen nykyistä  maailmansotaa  voimaan tulleesta  vientimaksujärjestelmästä  tuskin  on 
saatu riittävästi kokemuksia. Tämäkin ala on joutunut poikkeuksellisiin oloihin.

2 Vert.  niistä  mm.  Forstlig  Tidskriftin  (1932,  p.  65)  anonyymiä  artikkelia,  jossa  selostetaan 
virallista raporttia visakoivupuun vientimandollisuuksista Suur-Britanniaan.

Viime aikoina on visakoivufaneeria viety myös jopa eksoottisiinkin maihin asti.
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Urheiluvälineteollisuudessa on visakoivupuuta käytetty m.m. kiekkojen keskiosiin, ja 
krokettipelivälineihin, kumpiinkin kokopuuna; joissakin mailoissa lienee myös yritetty 
käyttää  visakoivupuuta.  Sitäpaitsi  on  etenkin  viime  vuosina  siitä  ryhdytty  meillä 
yksityisyrittelijöiden  toimesta  valmistamaan varsin  erilaisia  koristeellisia  esineitä, 
joista yleisimpinä mainittakoon erilaiskokoiset ja eritarkoituksiset lippaat ja rasiat (m.m. 
savuke- ja sikarirasiat),  maljat,  tuopit,  piipunkopat,  lamppujen varjostimet,  kellojen ja 
radiolaitteiden  kehykset,  kynttiläjalat  ja  sangen  moninaiset  »muistoeesineet». 
Tarpeellisempaa  on  visapuun  käyttö  mm.  (viilojen,  talttojen  y.m.) kahvoihin, 
(puukonpäiksi  y.m.),  nuijien  ja  moukarien  päihin,  ovien  kädensijoihin,  mihin  se 
erinomaisesti soveltuu lujuutensa ja vähäisen kuluvaisuutensa vuoksi.

Sallittakoon  esittää  tekijän  omaehtainen  havainto  visakoivupuuvalmisteiden 
kaupasta  Saksassa.  Vuosina  1922-23  oli  tämän  puulaadun  käyttö  siellä  yleisintä 
sateenvarjojen päihin (intarsioina) tai (sikari-) rasioihin. Sellaisia upotuskoristeisia 
esineitä  oli  Saksan  suurimmissa  kaupungeissa  vielä  v.  1926  sangen  paljon 
nähtävissä.  Vuoden  1929  lopulla  oli  minulla  tilaisuus  tarkata 
visakoivuvalmisteiden  tarjontaa  mm.  Berliinissä  ja  Dresdenissä.  Sateenvarjoista 
visa  oli  kadonnut,  mutta  silmiinpistävää  oli  siitä  valmistettuja  siroja  lippaita  ja 
rasioita  oli  jalokivi-,  kulta-  ja  hopeatavaraliikkeissä  myytävänä  sangen  kalliisiin 
hintoihin. 

Joka  tapauksessa  visakoivupuun  jatkuva  saanti  ja  vienti  edellyttää,  paitsi 
visakoivupuukaupan  järjestelytoimenpiteitä  myös  järkiperäistä  visakoivumetsikköjen 
kasvattamista ja hoitoa. 

                            3. Koivupuun niveräisistä muodostumista

Kun  visakoivupuu  on  niveräinen  puulaatu,  on  tarpeellista,  ennenkuin  ryhdytään 
makroskooppisestikin  kuvaamaan  tätä  tutkimuksemme  kohdetta,  ainakin  lyhyesti 
selvittää  erilaisia  ja  varsinkin  koivuissamme tavattavia  niveräisiä  muodostumia.  Edellä 
esitetystä historiikista jo ilmeni, miten paitsi kasvitieteellisessä, myös metsätieteiden aloja 
käsittelevässä  ja  kasvipatologisessakin  kirjallisuudessa  on  ollut  vallalla  näistä 
muodostumista käsitteiden sekaannusta. Tämä suppea esityksen osa on vain tarkoitettu 
selventämään  eroa  visakoivupuuksi  sanotun  ja  muiden  koivupuussa  tavattavien 
niveräisten  muodostumien  välillä  pääasiassa  jo  makroskooppisien  seikkojen  pohjalta. 
Tällaista on kyllä  V a i l i o n i s
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(1935) havitellut, mutta, ikävä kyllä, osaltaan enemmän sekoittaen kuin selvittäen .
Aiemmat  yritteet  ryhmitellä  niveräisiä  puukasvien  muodostumia  ovat 

epätäydellisiä  (vert.  mm. J  ö n s  s  o n  1833;  D  u  y  s  e  n  1913),  ja  epäilemättä 
tarvitaan  vielä  paljon  yksityiskohtaista  selvitystyötä,  ennenkuin  teknillisestikin 
käyttöarvoisiksi  katsottavien  niveräisien  puulaatujen  kuvausta  sekä  selvitystä 
voidaan pitää tyydyttävänä.

Seuraavassa niveräisien koivupuulaatujen ryhmittelyssä pyritään,  mikäli  mahdollista, 
ottamaan huomioon sekä morfologisia että kausaalisia näkökohtia.

Yleistä niverästä.

Aluksi  huomautettakoon,  että  niverä,  jonka  harvinaisempia,  kylläkin  useissa 
paikallisissa  murteissa  käytettyjä  toisintonimityksiä  ovat  »nivara» ja  »nikara»,  on 
yleisimmin  tunnettu  suomenkielinen  sellaisen  puulaadun  epiteettinen  tai  myös 
itsenäinen — kollektiivinen — nimi, missä puulaadussa puusyyt ja yleensä kaikki 
puun pitkittäiset solukot eivät ole normaaliseen tapaan yhdensuuntaisesti suoraan 
rungon tai oksan (haaran) pituussuunnassa.

»Niverä» suunnilleen vastaa saksankielisessä kirjallisuudessa käytettyä nimitystä 
»maserig» ja myös epiteettisesti käytettyä yhdyssanaa »Maser». Näiden nimityksien. 
etymologinen  johto  tässä  sivuutetaan.  Huomautettakoon vielä,  että  saksankielisiä 
nimityksiä  »Masern.»,  »maserige  Gebilde» ym.  on  käytetty  sekä  kasvi-  että 
metsätieteellisessä  kuin  myöskin  kasvipatologisessa  kirjallisuudessa  aikojen 
kuluessa  varsin  horjuvaisesti,  mutta  »maserig»-adjektiivin  käyttö on  sentään 
lopulta  kiteytynyt  ja  täsmällistynyt.  Solukon,  josta  sitä  käytetään  (vert.  jo  Küster 
1916,  p.  96-;  Neger  1919,  p.  72-)  ja  josta  voidaan  suomenkielessä  käyttää 
adjektiiveja  »niverä»  eli  »niveräinen»  ei  tarvitse  olla  yksinomaan  puulaaduissa 
esiintyvää,  vaan  sitä  voidaan  käyttää  kasvianatomian  alalla  sellaisista  puu-
tumattomistakin  solukoista,  jotka  ovat  poikkeutuneet  normaaliasennostaan. 
Vaikkakin saksankielisessä  kirjallisuudessa on mainitun adjektiivin  aiempi käyttö 
ja  sen  yleistäminen  johtanut  siihen,  että  ryhmään  »maserige Gebilde»,  s.o. 
niveräisien muodostumien joukkoon on viety sekä morfologisesti että kausaalisesti 
eriarvoisia  muodostumia,  monesti  ilmeisesti  aivan  erilaisien  kasvitautienkin 
aiheuttamia,  on  kuitenkin  harhojen  jälkeen  ollut  seurauksena  nimityksien  ja 
käsitteiden täsmentyminen tässä kohden, mitä monistakaan muista sivistyskielistä 
ei ole todettavissa
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s.o. niissä vastaavat nimitykset tässä kohden ovat nykyisin ainakin jossakin määrässä 
vähintään horjuvaisia.

Aaltopuu.
»Aaltopuuksi»  (koivuista  puhuen  myös  »loimukoivuksi»,  »lainekoivuksi»)  sanotaan 

sellaista puuta,  jossa  puusyyt ja  yleensä kaikki  puun pitkittäissuuntaiset  solukot  eivät, 
kuten normaalisesti on asianlaita, kulje yhdensuuntaisesti rangan (rungon, oksan, haaran) 
pituussuunnassa, vaan säännöllisesti, loivasti tai jyrkemmin mutkitellen (vrt. mm. H e l a 
n d e r 1922, p. 139). Puun solukkojen muodostamat aaltoviivat (»laineet») näkyvät erittäin 
selvästi puun säteittäisissä halkaisupinnoissa. Kun »lainehtivasta» l. »aaltoilevasta» puusta 
höylätään puutavaraa tai joko leikkaamalla tai sorvaamalla valmistetaan faneeria, tulevat 
»aaltoharjujen»  solukot  varsinkin  tangentinsuuntaisesti  olevissa  pinnoissa  tällöin 
poikitetuiksi (vrt. myös Helander l.c. p. 139-140).

Kun  tällaisesta  puusta  kuori  poistetaan,  niin  paljastuneen  puun  pinta  ei  ole  sileä 
lieriöpinta,  vaan solukkojen aaltoilun mukaan aaltomaisesti  epätasainen tai poimuinen. 
Puutavaran  hankkijat  eivät  tyydy  kuitenkaan  yksistään  kuoritun  kohdan  aaltoilua 
toteamaan, vaan ottavat selvän rungon »lainehtimisesta» monesti »pilkkeestä» (vrt. jo mm. 
P u r h o n e n 1913, p. 189). Enemmän tai vähemmän syvälle ulottuvasta pilkelastusta 
voidaan päätellä aaltoilun laatu sekä olisiko kyseessä visautunut tai rusko- (ydintäplä-) 
juovainen runko.  Lainekoivun aaltoilun ollessa  heikompaa eli  siis  aaltoharjujen ollessa 
loivia,  ovat  puuosan  pinnassa  esiintyvät  poimut  säännöllisesti  vaakasuorat,  mutta  jos 
puuosa on taajaan jyrkkäaaltoista, rikkoutuu tämä järjestys ja pinnan poimut muistuttavat 
jonkin verran visakoivun puuosan pinnan epätasaisuutta, mikä tuonnempana kuvataan.

Voimakkaasti  ja  myös  epäsäännöllisesti  aaltoilevaa  koivun  runkoa  faneeriksi 
leikattaessa  pyritään  monesti,  kaupan  olevista  parttioista  ja  valmistetuista 
puuseppätuotteista päättäen, jalostamaan sellainen runko säteittäissuuntaisin leikkauksin 
(kuva 1).

Aaltopuu  näyttää  siis  yksinkertaisimmalla  tavalla  kehittyneeltä  niveräpuulaadulta. 
Yleisvärinsä  puolesta  se  useimmiten  ei  laisinkaan  eroa  normaalipuusta.  Useimmissa 
tapauksissa on ainoa ero, joka aaltopuun värissä on huomattavissa normaaliin puuhun 
verrattuna,  sen  kauniisti  vaihteleva,  varsinkin  kiilloitettuna  ja  faneerilevyissä  selvästi 
huomattava silkkiä muistuttava hohde. Höylätyn ja kiilloitetun aaltopuun hohde johtuu 
siitä,
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että aaltoilevat kohdat tulevat silloin poikitetuiksi, ja näin ollen niiden eri osat imevät 
värjäävää  ainetta  jonkin  verran  eri  määrin  ja  myöskin  heijastavat  kiillotettuna  tai 
silitettynä  valoa  eri  määrin.  Aaltoilusta  juontunut  höylätyn  tai  kiilloitetun  aaltopuun 
kuvioisuus  (»Flader»)  vaihtelee  muotoseikkojensa  puolesta  ollen  milloin 
säännölliskuvioista milloin epäsäännöllistä.

Meikäläisien lainekoivujen puussa yleensä ei  esiinny mitään eri  värisiä  laikkuja eikä 
onteloja.  Ydinsäteet  ovat  niissä  normaalitavalla  kehittyneet,  ilman  mitään  sairaalloisia 
muutoksia. Aaltopuuta, jossa poimut esiintyvät vaakasuorasti, tavataan useimmiten puun 
pintakerroksissa,  rungon  tyviosissa  ja  sen  uloimmissa  vuosilustoissa.  Mutta  ei  puutu 
myöskään sellaisia lainekoivuja, joissa puuosa on kauttaaltaan, tyvestä latvuksen sisäosiin 
sekä myöskin pinnasta sisimpiin vuosilustoihin asti aaltoilevaa.

Aaltopuun  ensiksi  mainittu,  sen  tavallinen  esiintymiskohta  puunrungossa  näyttää 
viittaavan  siihen,  että  sen  muodostuminen  johtuisi  etupäässä  siitä  vaihtelevasta 
paikallisesta puristuksesta, jonka alaisina
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paksun  kuoren  alla  olevat  solukot  jatkuvasti  ovat.  Jos  tämä  olettamus  aaltopuun 
aiheutumisen  syystä  on  paikkansa  pitävä,  tulee  voida  tavata  aaltopuuta  useimmissa 
paksukuorisissa puissa. Itse asiassa onkin sitä tavattavissa esimerkiksi kotimaisissa koivu- 
(Betula-) ja leppä- (Alnus-) lajeissa, tammessa (Quercus pedunculata), omenapuussa (Pirus  
malus), pyökissä (Fagus silvatica) y.m. Eri puulajeissa tavattavaa aaltopuuta ovat erittäinkin 
N ö r d l i n g e r (1860, p. 497—499), R. H a r t i g (1901 a, p. 195- ja b), O p p e r m a n 
(1911-16, p. 89), Helander (1918, p. 139—140; 1922) ja yleensä metsäteknologisen tieteen 
kirjailijat kuvanneet).1

R.  Hartig  (1907),  joka  on  tutkinut  aaltopuuta  (»Wellen-  oder  Wimmerholz»)2 

yksityiskohtaisimmin,  pitää  sen  synnyn  »mekaanisena»  syynä  rungossa  tapahtuvaa 
venytystä  sekä  puristusta.  Nämä  aiheutuisivat  joko  juurien  (»Nebenwurzeln»)  tai 
paksunevien  oksien  vaikutuksesta.  Ohutkuorisissa  puissa  syntyy  tällöin  horisontaalisia 
poimuja,  kun  sensijaan  paksukuorisissa  puissa,  kuten  tammessa,  kastanjassa  ja 
tervalepässä  aiheuttaisi  samainen  pitkittäissuunnassa  tapahtuva  puristus  puun rungon 
suuntaisia pitkittäisiä poimuja.

Mutta yksinomaan tämän mekaanisen syyn, johon nojautuen m.m. Jaccard (1913), Arn. 
Engler (1918) ja vielä Schlumberger (1934, p. 201) selittävät aaltoilun, aiheuttamana Hartig 
ei  pidä  aalto-puuta.  Hän  sanoo  siitä  (l.c.  p.  146):  -  -  »Es  giebt  zweifeilos  Arten  des 
Wimmerwuches, welche ähnlich der Drehwüchsigkeit individueller Natur

1 Puissa,  joissa  on  erikokoisia  ydinsäteitä  (Quercus,  Fagus ym.),  tavataan  myös  toisenlaista 
aaltoilua,  mikä  johtuu  puusyiden  ja  muiden  puun  rakenneosien  kaartumisesta  leveiden 
ydinsäteiden sivuilla, joten syntyy rungon pitkittäissuuntaisia poimuja. Näissä tapauksissa aaltoilu 
on  täysin  normaalista  ja  se  on  siis  pidettävä  erillään  yllä  selitetystä  aaltopuusta.  Valkopyökin 
puussa esiintyvän korokohoisuuden (»Spannrückigkeit»), johon tuonnempana palataan, R u b n e r 
(1910,  p.  214—)  on  selittänyt  syntyneeksi  ydinsäteiden  erikokoisuudesta  ja  jällen  erilaisesta 
kasvukyvystä.

Kohtisuoraa poimuisuutta voi  syntyä erinäisissä taudeissakin  silloin,  kun ydinsäde-  tai  muu 
tylppysolukko epänormaalisella tavalla jakaa puuosaa eri osiin.

2 Saksankielisenkin  terminologian  sekavuutta,  kun  on  kyseessä  normaalista  poikkeavat 
puulaadut,  osoittaa  m.m.  se  seikka,  että  H a  r  t  i  g  (l.c.)  tarkoittaa  »Wimmer»-puulla  selvästi 
aaltopuuta. S o r a u e r (1909 I ; vert. myös G r a e b n e r 1921, p. 773—; Schlumberger 1934, p. 201
—) mainitsee niverästä (»maseriges Holz») sillä tavoin, ettei ole epäilystä siitä, että sillä ensi sijassa 
pyritään  määrittelemään  aalto-puuta,  kun  taas  »wimmeriges  Holz»  S  o  r  a  u  e  r  in  —  ja 
Schlumberger inkin — terminologian mukaan on niveräsilmäkkeistä puuta.

N e g e r in ( 1 9 1 9 , p. 72) esitys on johdonmukaisesti K ü s t e r in (1916, p. 96) mukaista; 
aaltopuuta (»Wellenholz») esityksessä pohdittaessa mainitsee N e g e r Hartig in (l.c.) esittämiä 
syitä sen synnyn selitykseksi.
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sind und auf äussere Ursachen nicht zurückgeführt werden können». — Tutkielmassa 
mainitaan  vaahterassa  ja  hevoskastanjassa  tavatun  tällaista  aaltopuuta,  jota  Hartig  in 
mukaan ei voida pitää mekaanisten syiden aiheuttamana.

Koivujen  aaltopuun  synty  voitaneen  ehkä  niissä  tapauksissa,  jolloin  se  muodostaa 
vaakasuoria poimuja, selittää Hartig in (l.c.) kuvaamalla tavalla syntyneeksi venytyksen 
aiheuttaman  ärsytyksen  vaikutuksesta  mm.  koivun  runkojen  tyvissä.  Mutta  kun 
lainekoivurungoissa voi tavata ylempänä, paksun kuoren ja kaarnakerroksien peittämissä 
rungonosissa pitkät matkat aaltopuuta enemmän tai vähemmän säännöllisinä poimuina, 
niin on vaikeata käsittää pitkittäissuuntaisien venytyksien tai myöskään puristuksen sitä 
aiheuttaneen. Tosin se seikka, että koivujen runko toisinaan vasta myöhemmällä iällä on 
käynyt aaltoilevaksi  viittaisi  siihen, että vasta oksien ja rungon vartuttua venytys tulisi 
kyllin suureksi ja aiheuttaisi myöhemmin syntyviin vuosilustoihin aaltopuuta.l Mutta kun 
lainekoivurungoissa tavataan aaltopuuta pitkälti sellaisissakin kohdissa, missä oksia ei ole 
tai  oksa-arpien kyljestymät sitä  eivät  ole  muodostaneet,  on ainakin todennäköistä,  että 
muut syyt ovat sen vaikuttaneet.

Kuitenkin siihen nähden, että puun solukot ovat fysiologisesti täysin terveet, ainakin 
näyttävät siltä, muutosta voidaan pitää kylläkin mekanomorfoosin (K ü s t e r 1925, p. 422) 
luontoisena  ja,  ennen  tarkempia,  kokeellisia  selvityksiä,  voitaneen  hyvin  otaksua,  että 
toisissa tapauksissa paitsi kuoripaineen muutokset myös latvusosan aiheuttama paino tai 
venytys ynnä liukuva kasvu (J o s t 1901; v. K l i n k e n 1914; K ü s t e r 1925, p. 316—) 
voivat  selittää  koivujen aaltopuun syntyä.  Mutta  sen synnyn edellytyksenä voivat  olla 
myöskin erinäiset puuosan laadun anatoomiset seikat (vert. v. K l i n k e n 1.c;. ; N e e f f 
1914) sekä enemmän tai vähemmän periytyvät sisäiset, determinoivat syyt.2

Yhteistä kaikille näille puulaaduille on puusyiden ja yleensä puun pitkittäisien solujen 
voimakas ja epäsäännöllinen kiemurtelu. Useim-

1 Vert. myös Hartig in (l.c.) esittämiä tapauksia.
Laine-  ja  visakoivuhankinnan alalla  ei  ole  harvinaista  tavata  kauttaaltaan »lainehtiviakin» ja 

vielä jossakin määrässä säännönmukaisesti lainehtiviakin runkoja mm. siten, että pintaosissa on 
aaltoilua, sisäosissa niveräsilmäkkeistä puuta.

2 Tässä  mainittakoon  eräiden  lainekoivupuutavarahankkijoiden  esittämä  havainto,  jonka 
mukaan  toisissa  maamme  seuduissa  tavattavien  koivujen  »lainehtivaisuus»,  »aaltoilu»,  on 
mutkittelevampaa,  puun  solukkojen  muodostamat  kulmat  ja  kaaret  rungon  pituussuuntaan 
verrattuna  ovat  jyrkempiä  kuin  mitä  voi  tavata  eräissä  muissa  seuduissa  esiintyvissä 
lainekoivuissa.
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miten  näissä  niverälaaduissa  ei  voida  todeta  mitään  epäsäännöllisyyttä  tai 
sairaalloisuutta  ydinsäteiden  ja  puuosan  eri  solujen  rakenteessa,  lukuunottamatta 
niveräsilmäkkeistymistä  ja  näissä  silmäkkeissä  tavattavaa  ydinsäteiden  muodon 
muuttumista,  mikä  viitannee  siihen,  että  nämä  niverälaadut  ovat  syntyneet  vain  siitä 
syystä,  ettei  jälsikerros  ole,  siihen  vaikuttaneen  puristuksen  takia,  muodostanut 
normaalisuuntaan asettuvia solukkoja. Näiden niverälaatujen voidaan näin ollen, ainakin 
toisissa  tapauksissa,  sanoa  edustavan  fysiologisesti  terveen  aaltopuun  äärimmäistä 
kehitysrajaa.  Tämän  mukaan  on  siis  varsin  käsitettävissä,  että  aaltopuussakin  useasti 
esiintyy  kohtia,  joissa  solukkojen  kiemurtelu  suuremmalla  tai  pienemmällä  alalla  on 
saavuttanut rajamahdollisuutensa.

Kiehkepuu eli niveräsilmäkkeinen puu

on  aaltopuuta,  jossa  huomataan  jyrkemmin  rajoittuneita  kohtia,  joissa  puusyiden 
kiemurtelu  on  niin  voimakasta,  että  puuhun  on  syntynyt  piirimäisesti  asettuneita  tai 
jonkinlaisia  karttakuvioita  muistuttavia  solukkoja,  joita  nimitetään  niveräsilmäkkeiksi 
(»Knäuelbildungen», »Knäuelaugen», kuva 2). Näitä muodostumia, niveräsilmäkkeitä ei 
voida pitää minään silmujen aiheina tai silmumuodostukseen välittömästi tai välttämättä 
johtavina ilmiöinä kuten aiemmin (vert. mm. S c h a c h t 1856 y.m.) on otaksuttu (vert. 
mm. K r i e g 1908, p. 20, K ü s t e r 1916, p. 91—, 1925, p. 425—; Sorauer (Graebner) 1921, 
p. 773—; Schlumberger 1934, p. 202).

Sekä aaltopuuta että kiehke- eli  niveräsilmäkkeistä puuta voidaan tavata puukasvien 
rungoissa  mitä  moninaisimmissa  kohdissa.  Koivuissamme tavattavaa aaltopuuta,  jossa, 
etenkin  rungon  tyviosissa  on  mahdollista  esiintyä  niveräsilmäkkeisiä  kohtia,  siis 
aaltopuuta  niveräsilmäkkeisiä  kohtia,  on  viime  aikoina  yhä  enemmän  ryhdytty 
käyttämään  joko  faneerina  tai  täysipuuosina  mm.  huonekaluteollisuudessa.  Erikoisena 
laine- l. loimukoivupuun »laatuna» on mainittava faneerikaupassa esiintynyt, ulkomailla 
erikoisen haluttu »verrücktes Wimmerholz». Siinä on puun pintaosissa aaltopuuta, jotka 
säteittäisesti leikatuissa faneereissa näkyvät rungon pintaan päin laajenevina kuvioina ja 
keskustassa  erittäin  mutkittelevaa  kiehkepuuta.  Mitään  juovakohtia,  lukuunottamatta 
toisissa  tapauksissa  esiintynyttä,  ilmeisesti  sekundääristä  ruskotäpläjuovakohtaa 
lukuunottamatta, sellaisessa kombinoidussa aalto- ja kiehkepuulaadussa en ole, verraten 
runsaan kotimaisen faneerierien tarkastelun nojalla sanoen, voinut tässäkään puulaadussa 
todeta.
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Näitä  puulaatuja,  aaltopuuta  ja  kiehkepuuta  on  mielestäni  ainakin  osaksi  pidettävä 
mekanomorfooseina  (K  ü  s  t  e  r  1925,  l.c.)  ja  mahdollisuus,  että  äärimmäisen 
mutkittelevasyisessä kiehkepuussa esiintyy mutkakohdissa hiukan ruskeahtavareunaisia 
juovia,  jotka  esiintymistavaltaan  ja  laajuudeltaan  eivät  ole  rinnastettavissa  varsinaisiin 
ruskotäpläjuoviin,  on  näin  ollen  olemassa.  Näissä  kohdissa  on  kaartelevia  halkeamia, 
joiden  kohdissa  puun  solukot  ovat  pitkälti  irtautuneet  toisistaan  tavallisesti  kettojen 
keskilevyjä  myöten  ja  halkeamanreunamissa  olevien  solujen  ketot  ovat  hieman 
ruskettuneet.l

1 Faneereissa, joista tämän seikan selvilleotto on helpointa, en ole meikäläisissä koivufaneereissa 
mainitunlaisia juovakohtia milloinkaan tavannut. Faneerin valmistajien taholta saadut tiedot ovat 
tätä  mielipidettä  vahvistaneet.  Ruskotäpläjuovat  ovat  sensijaan  faneerien  raaka-aineessa  ja 
valmiissakin faneereissa verraten tavallisia. 

Eräässä  ilmoitetun  mukaan  Ruotsissa  kasvaneesta  koivusta,  joka  oli  Sveitsissä  leikattu 
faneeriksi, oli yllämainittuja halkeamakohtia todettavissa (kuva 3).

        Vastaavanlaisia halkeamakohtia tavataan kyllä visakoivupuussakin haavapuun luontoiseksi 
tulkittavan  kiehkepuun  kohdissa.  Mutta  silloinkin  niitä  on  pidettävä  visautumiseen  katsoen 
toisikäisinä muodostumina.  
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Niveräsilmäkkeiden — ja samalla kiehkepuun — synnystä on esitetty aikojen kuluessa 
erilaisia mielipiteitä. Niinpä V ö c h t i n g (1892; 1908) on niistä esittänyt mielipiteenään, 
että niveräsilmäkkeiden syntyessä solujen navat hylkivät toisiaan, mitä selitystä M ä u l e 
(1895) ja N e e f f (1914 p. 465—) ovat käyttäneet kuvatessaan niveräsilmäkkeistä puuta. 
Küster (1916, p. 31; 1925, p. 427—), Krieg (1908) ja Jaccard (1910, p. 62—) ovat taas sitä 
mieltä, että niveräsilmäkkeiden, säännöllisimpienkin, joissa solut muodostavat joustimen 
tavoin  kiertyviä  rivejä,  rakenne  voidaan  tyydyttävästi  selittää  kasvavien  solujen 
käytettävissä olevan tilaseikoista johtuvaksi (vert. myös F r a n k 1895, p. 80; Oh m a n n 
1908, p. 232, 252; S o r a u e r 1909, p. 764, 849—).

Tämän pulman ratkaisemiseksi vaadittava karyologista selvitystä, jota tähänastisesti ei 
ole  tiettävästi  suoritettu,  lienee  vaikeanlaista  suorittaa  ainakin  puutuvien  solukkojen 
pohjalla.  Ennen  sitä  voitaneen,  kuten  tuonnempana  niveräsilmäkkeiden  esiintymistä 
visakoivuissa pohdittaessa selvitetään, niveräsilmäkkeitä pitää pohjaltaan K ü s t e r in 
(1916, p. 363—; 1925, p. 425—) tulkinnan mukaisina mekanomorfooseina.

Silmuniverä.
Enemmän tai  vähemmän niveräinen asento on puun solukoilla niissä rungon osissa, 

joissa  silmut  ja  oksat  liittyvät  runkoon.  Tällaista  niverää,  joka  siis  itse  asiassa  on 
synnyltään ja laadultaan varsin normaalista ja fysiologisesti aivan tervettä, tavataan oksan 
iän ja asennonkin mukaan syvällä rungossa oksan lähtökohdan ympärillä. Useimmiten on 
silmujen solukkoja ympäröivä niverä näissä tapauksissa aaltopuun luontoista(vert.R.H a r- 
t  i  g  l.c),  mutta  useasti  siinä  on  jo  paljain  silmin  tai  suurennuslasilla  huomattavissa 
niveräsilmäkkeitäkin.

Jälki-  (adventivi-)  silmut  ja  uinuvat  (proventivi-)  silmut,  jotka  taval-
lisesti  näkyvät  kuoritun  puuosan  pinnassa  kartiomaisina  kohoamina,
muodostavat  oman  jälsikerroksensa  toiminnalla  puun  ulko-  ja  pintaker-
roksiin  omia  ydin-  ja  puusolukkoja  (vrt.  jo  esim.  T  r  é  c  u  1  (1847—54;  R.
H  a  r  t  i  g  1900,  p.  280—;  B  o  r  t  h  w  i  c  k  1905).  Tällaisia  muodostumia  voi
tavata  hajallaan  siellä  täällä  puussa,  koivuissa  useimmiten  oksien  tyvessä,
myös  rungon  alaosissa  maan  rajassa  (L  a  i  t  a  k  a  r  i  1935,  p.  147,  kuv.  30).

Tuoreilla,  varsinkin  aiemmin  kasketuilla  mailla  niitä  on  koivujen
tyvessä  jopa  usein  niin  runsaasti,  että  ne  puuosan  pintaan  muodostamine
kohoamineen  saattavat  tuohikerroksen  ulkopinnankin  epätasaiseksi.
Niitä voidaan pitää joko normaaleina tai teratologisina muodostumina.
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On luonnollista,  että  mainitunlaiset  silmut  erinäisissä  tapauksissa  voi-vat  kehittyä  ja 
varttua  oksiksi.  Valmistettaessa  lautoja  —  tai  joskus  faneeriakin  —  sellaisesta  puun 
kohdasta  saadaan  kaunista,  useihin  koristeellisiin  tarkoituksiin  varsin  haluttua 
niverätavaraa.  Tällaista  koivuniverää (kuva 4)  ja  siitä  valmistettuja  erilaisia,  tavallisesti 
pienoisesineitä tavataankin jonkin verran, vaikkakin verraten vähän, kaupassa.l

Koivuissa  voi  silmuja  toisinaan  syntyä  normaalista  poikkeavan  runsaasti  johonkin 
varren  kohtaan  muodostaen  paksunneita  rykelmiä  eli  ryhiä  (kuva  4,  5),  joiden  puuta 
voidaan nimittää r yhäniveräksi.2

1  Lähinnä  samanlaista  laadultaan  ja  syntytavaltaan  lienee  viime  aikoina  harvinais
puulaatukaupassa verraten runsaastikin esiintynyt, ilmoituksien mukaan pohjois-amerikkalaisista 
vaahteralajeista  Acer  saccharum  M  a  r  s  c  h  ja  A.  macrophyllum  P  u  r  s  c  h  saatu 
»linnunsilmäniverä» (»Vogelaugenmaser», »birds-eyeswood») (vert. mm. W i l h e l m 1918, p. 413
—424, 665, kuva 159; C a j a n d e r 1917, p. 558; G a y e r—M a y r—  F a b r i c i u s 1919), jonka 
puulaadun alkuperää ei ole lähemmin selvitetty. — B  o  r  t  h  w  i  c  k  i  n  (1905) 
esittämät tiedot kaipaavat lisää selvityksiä. Eurooppaan tuotu »linnunsilmäniverä» on jo valmiiksi 
leikattu tai sahattu, joten siitä nähdäkseni ei voida ylläsanottua enempää päätellä.

2 Saksalainen nimitys »Kropfmaser» ja englanninkielinen, joskus (vert.  B o r t  h w i  c k l.c.) 
yleistetty nimitys »birds-eye-formation» vastannevat tätä, vaikkakin edellistä
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Ryhäniveriä on eri kasveissa synnyltään teratologisia,  blastomaanisia,  mutta niitä voi 
olla mm. liiallisen ravinnon aiheuttamia ja useasti loiset ja virukset voivat myös aiheuttaa 
epänormaalisen runsasta silmujen muodostumista.'

on käytetty muunkinlaisista,  esim. haavojen yhteydessä syntyneistä kyljestymäniveristä.  Siinä 
tapauksessa, kun kyljestyessä syntyy kuhmumainen ryhä silmujen kasvaessa kyljestymäkohdista 
ja ahtautuessa yhteen, voidaan tätä nimitystä käyttää kyljestymäniverästä. Tunnettua ja helposti 
havaittavissa on,  että silmujen muodostuminen kyljestymäkohdissa on eri puulajeissa ja saman 
lajinkin puissa, sekä ulkoisista että sisäisistä tekijöistä johtuen, erilaista.

Helpoimmin  muodostuu  ryhäkuhmuja  kyljestymäkohtiin  meikäläisissä  puulajeissa  ehkä 
lehmuksissa.  Nämä  ryhät  ovat  jo  silmujen  muodostuessa,  ainakin  osittain,  kadottaneet 
alkuperäisen  kyljestymäniveräluonteensa.  Havupuissa  ja  alemmissa  kaksisirkkaisissa  tämä 
regeneraatiokyky oksien poistamiskohtien ym. haavojen kyljestymissä on paljon heikompaa.

1 Teknillisiin tarkoituksiin käytetyistä ryhäniveristä mainittakoon mm. ns. Amboina-niverä eli 
»Kaiaboka- eli »Kajol»-puu (vert. mm. Cleghorn 1861, p. 279; Möller 1883, p. 196; Greshoff 1894, p. 
108; Beauverie 1905, 1 1 p. 939—940; B o u l g e r 1908, p. 87, 126; K r a i s 1 9 1 0 , p. 489; W i l h e l 
m  1918,  p.  606).  Tätä  nykyisin  erittäin  harvinaista  —  kaupassa  tuskin  paljoakaan  olevaa  — 
puulaatua on saatu erinäisien Pterocarpus-lajien ryhäniveristä. Tämän vuosisadan alussa se oli jo 
tullut perin harvinaiseksi ja B e a u v e r i e (Lc.) mainitsee sen olevan kalleinta puutavaraa. Täysin 
yhteneviä selvityksiä puuttuu siitä, mistä puulajeista sitä saadaan. — M ö l l  e r mainitsee sitä 
saatavan useammista Pterocarpus-lajeista (Pt. indicus, Pt. saxatilis ym.), C a p u s ja vielä B o u l g e 
r (l.c.) arvelevat sitä saatavan myöskin joistakin Meliaceae-heimon puista, Wilhelm (l.c.), tosin epä
varmasti,  vielä  Pterospermunl-lajeista  —  sekä  vielä  syistä,  mitkä  tätä  selvästi  ryhä
niveränluontoista puulaatua aiheuttavat.

Nykyisin  kaupassa  usein  esiintyvä  ryhäniveräinen  puulaatu  on  ns.  »tuijaniverä» 
(»Thujamaser»), jota ilmoitetaan saatavan Välimeren maista, eniten Algeriasta. W i l h e l m (1 9 1 8 
,  p.  367)  mainitsee sitä  saatavan lajista  Callitris  quadrivalvis V e n t  (=  Thuja articulata V a h l); 
erinäisien  muiden  tietojen  mukaan  sitä  pitäisi  saatavan  myös  erinäisistä  Cupressus-lajeista. 
Kuvauksien mukaan nämä ryhät esiintyvät varren tyvessä,  maan rajassa;  suurimmat näkemäni 
(kaupassa esiintyvät) ovat noin metrin läpimitaten.

Lähempiä  selvittäviä  tietoja  puuttuu  niinikään  Erica  arboreasta  saadusta  »B  r  u  y  e-r 
e»-niverästä,  mikä  mandollisesti  myös  on  ryhäniverän  luontoista.  Joka  tapauksessa  esiintyy 
jalostamaton  tämä  niveräpuulaatu  kaupassa  pieninä  pahkoina,  joissa  on  runsaasti 
silmumuodostuksia.

Venäläisien kirjailijain jo S t r a h l e n b e r g ista aina viimeaikaisiin (vert, mm. Kaigorodov, 
Vereha,  Filippov,  Tshistjakov,  Ponomarjev,  S  o  k  o  l  o  v,  V  a  n  i  n)  mainitsemat  »kapp»  ja 
»koreschjok»  ovat  ryhäniveräpahkoja,  jotka  esiintyvät  koivuissa.  Tämän  niverämuodostuksen 
kaikki viimeksi mainitut venäläiset kirjailijat pitävät visakoivupuusta aivan eriävänä. P o n o m a r 
j  e  v  (l.c.  p.)  esittää  otaksuman,  että  nämä  koivujen  silmuniverät  voisivat  olla  bakteerien 
aiheuttamia.
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Koivujen  Taphrina-tuulenpesät  ovat  kyllä  sellaista  epänormaalisen  runsasta 
silmumuodostusta  1, mutta  niiden  ohella  tavataan  koivuista   meillä  blastomanisia 
ryhämuodostumia, joiden luonteesta, niin monesti kuin niistä on mainintoja nimenomaan 
venäläisessä kirjallisuudessa (vert. ala-viitettä siv. 22), ei olla selvillä. Todennäköistä on, 
että  niillä  ei  ole  mitään syyperäistä  yhteyttä  mainittujen  sienien  aiheuttamien tuulen-
pesämuodostumien  kanssa.  Kysymys,  ovatko  ne  teratologisia  muodostumia,  vaiko 
haavoittamisen, jolloin esiintyy erilaisissa puukasveissa monesti jälkisilmumuodostusta  2 

vaiko joidenkin loisien aiheuttamia, on vielä ratkaisematta.
Joka  tapauksessa  tällaisia  koivujen  silmuryhämuodostumia  ei  voida  pitää 

visamuodostumina.
Tällaista  koivuista  verraten rajoitetussa  määrässä  meillä  saatavaa  puulaatua  esiintyy 

koivuyksilöissä, joissa ei ole mitään visautumisen oireita, sekä oksissa että rungon tyvissä 
ryhämäisinä  kohtina,  laajalti  visakoivujen  levinneisyysalueiden  ulkopuolella. 
Samankaltaista  ryhäniverää  tavataan  kyllä  silloin  tällöin  visakoivujen,  varsinkin 
vinotyyppisien tyvessä ja joskus,  vaikka paljoa harvemmin, myös latvuksen oksissakin, 
mutta selvästi erillään visamuodostumista.

 Venäjällä, missä tätä niverää esiintynee runsaammin ja missä sitä ori, ainakin aiempina 
aikoina (vert. Blomqvist 1885, p. 42—43) käytetty kotiteollisuusvalmisteihin, on »kapp» ja 
»koreschjok»-niverät,  jotka näh-tävästi tarkoittavat tätä koivupuulaatua, pidetty selvästi 
erillään visa-puusta.

Kun tarkastetaan meikäläisien koivujen ryhäniveräpahkoja, niin nii-

1 Kuten jo S m i t h in (1894) tutkimukset osoittavat, on koivujen Taphrina-tuulenpesissä erilaisia 
patologisia muutoksia todettavissa, mm. ruskotäpläjuovien tapaisia kohtia ja ydinsädeleviämiä.

Koivujen  aito  ryhäniveräpahkoista  varttuvien  oksien  lehdistä  en  ole  voinut  tavata  mitään 
Taphrina-rihmastoa;  käytettävissä  ollut  aineisto  on  kyllä  ollut  niukka.  Kysymys  koivujen 
ryhäniverien  synnystä  ja  mahdollisien  loisien  osallistumisesta  siihen  kaipaa  joka  tapauksessa 
lähempiä selvityksiä.

2 Jälkisilmumuodostusta on eniten tutkittu ruohomaisista kasveista (vrt. mm. B e i n l i n g 1878; 
P. Magnus 1878; Hansen 1880, 1881; K n y 1904). Pistokkaissa esiintyvän jälkisilmumuodostuksen 
ei  ole  huomattu  eroavan,  kyseen  ollessa  ruohomaisien  ja  puumaisien  kasvien 
jälkisilmumuodostuksen, »vapaaehtoisessa» jälkisilmumuodostuksessa esiintyvistä seikoista (B e i 
j e r i n c k 1883; M a g n u s 1906).

Kyljestymien kalluksessa erilaistuvista jälkisilmuista on syytä myös tässä viitata Simon in(1908) 
julkaisuun sekä siinä mainittuun kirjallisuuteen.
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den  puulaatu  on  kovaa  ja  sitkeää.  Pinnansuuntaisissa  leikkauksissa  muodostavat 
silmujen  ja  oksien  tummahkot  puu-  ja  ydinosat  pyöreitä  aloja,  joiden  ympärillä 
emorungon tai oksan vaaleammat, niveröityneet puuosat kiemurtelevat.

Kun lähemmin tarkastellaan tällaiseen silmujen ja oksien syntyä ja niiden aikaisimmin 
kehittyneitä kohtia, niin huomataan, että pienimmis- säkin silmun luontoisissa oksissa ja 
oksien  alkukohdissa,  jotka  nähtävästi  ovat  syntyneet  verraten lujan  solukkojen  välisen 
paineen ja  puristuksien  alaisina,  on  huomattavissa  ydin  sekä  sitä  ympäröiviä,  selvästi 
ympyränmuotoisiin  aloihin  ryhmittyneitä  puuosan  sekä  toisissa,  varttuneemmissa, 
nilaosankin solukkoja. Aikaisemminkin kehittyneissä puuosissa ovat ydinsäteiden aiheet 
mikroskooppisessa tarkastuksessa todettavissa. Muutamista eri seuduista tallettamistani ja 
tutkimistani  koivun  ryhäniveräpahkoista  voidaan  päättää,  että  koivujen 
ryhäniverämuodostumien  silmujen  tyvisolukot  juontavat  alkunsa  tylppysoluryhmästä.1 

Joka  tapauksessa  en  ole  voinut  todeta  näiden  pahkamuodostumien  puuosissa  sellaisia 
muutoksia, jotka oikuttaisivat otaksumaan, että silmuasteilla tai niitä vastaavissa kohdissa 
oksien  aiheet  muuttuisivat  jonkinlaiseksi  visakoivupuulle  luonteenomaisiksi 
juovakohdiksi.  Normaalirunkoisien  koivujen  oksissa  esiintyneiden  ryhäniveräpahkojen 
puuosan rakenteessa en ole voinut todeta mitään sellaista, mikä oikeuttaisi niitä pitämään 
synnyltään  eriluontoisina  muodostumina.  Tietenkin  on  mahdollista,  että  visakoivujen 
tyvissä, maanrajakohdissa varttuvissa ryhäniveräpahkoissa voi esiintyä myös visapuulle 
ominaisia  muutoksia.  Mutta  tarkastelemissani  tämänluontoisissa  ryhäpahkoissa  en  ole 
niitäkään voinut todeta; nämä tyvipahkat ovat niinmuodoin jonkinlaisia regeneratiivisia 
kohtia  ja  niissä  kohden,  ainakin  tarkastelemistani  tapauksista  päättäen,  puuyksilö  on 
muodostanut  ainakin  aluksi  visautumattomia  versoja.  Niinikään  on  mahdollista,  että 
pahkojen  kohdissa  emorangan  solukoissa  voi  niveröityminen  johtaa  paitsi 
niveräsilmäkkeiden myös joidenkin halkeamakohtien muodostumiseen (vert.  ed. siv.  44 
—), mutta tällöinkään ei voi olla puhetta mistään luonteenomaisesta visautumisesta.

Ryhäniverä,  ainakin  koivuissamme,  on  näin  muodoin  erikoisen  voimakkaasti 
kehittynyttä silmuniverää. Vaikka sen syistä ei ole selvyyttä ja vaikka siinä voi esiintyä 
visakoivupuussakin tavattavia niveräsilmäk-

1 Tämänluontoisien silmujen ja oksien varttumisesta muissa puukasveissa vert. mm. S o r a u e r 
(1886 1 p. 702-), K r i c k (1891 p. 16) sekä ennen muuta S i m o n (1908) ja  Jo s t (1925) sekä näiden 
mainitsemaa kirjallisuutta.
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keitä  ja  ehkä  halkeamakohtiakin,  puuttuu  siitä  monia  sellaisia  muodostumia,  jotka 
luonnehtivat visakoivupuun.2

Pahkaniverää eli pahkapuuta

on  erilaisissa  pallomaisissa,  puiden  pinnassa  tavattavissa  muodostumissa.  Kuten 
tähänastiset tutkimukset eri lehtipuista ovat osoittaneet (vert Th. H a r t i g 1852; J. 176—; 
S c h a c h t 1853, p. 134—; R o s s m ä s s l e r 1847, p. 208; G e r n e t 1860; G ö p p e r t 
1870; F r a n k I880, p. 131 -133; K r i c k 1891; S o r a u e r 1909 1, p. 855—) voi pahkamaisia 
muodostumia syntyä ilman mitään loisärsytystä, sisäisistä syistä, eri tavoin puiden sekä 
kuoressa  että  puuosan  pinnassa.  Kirjallisuudessa  ei  ole  tähänastisesti  mainittu,  että 
koivuissa olisi pallomaisia k u o r i p a h k o j a

2 Kirjallisuudessa  kuvatuista  ryhäniverien  luontoisista  silmuniverämuodostumista  on  ensi 
sijassa mainittava Jönsson in (1883, 1901) tutkimat myrttikasvien silmu-muodostukset sekä S p e r- 
l- i c h in (1913) tutkima Gymnocladus canadensis´en »Wurzelkropf» muodostumat.
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(»Maserknollen», »Rindenknollen», joita esim. G e r n e t (l.c.) on kuvannut pihlajasta, K 
r i c k (l.c.) pyökistä, S o r a u e r (1879, p. 173—; 1886, p. 726—; 1909 I , p. 851—; 1921, p. 
398 (vert. myös S c h l u m b e r g e r 1934, p. 205) ja H e r s e (1908, p. 67—) erinäisistä 
hedelmäpuista.  Nähtävästi  ainakin osaksi viimeksi  mainittujenlaisia niveräpahkoja ovat 
ne, joita  V o g e s (1913) on selvitellyt niinikään hedelmäpuista ja K u i j p e r (1913, 1914) 
Hevea  brasiliensis'esta.  Nimenomaan  hedelmäpuista  kuvatut  tämänluontoiset 
pahkamuodostumat tulevat tuonnempana, visakoivujen anatoomisien seikkojen yhdessä 
lähemmän  tarkastelun  kohteeksi.  Niiden  syntyessä  tapahtuu  samantapaisia,  osaltaan 
identtisiä kasvureaktioita kuin erinäisien visakoivujen visautuvien kohtien muodostuessa, 
joskin lopputulos on osaksi toinen.

Ne lopulta säännöllisen puolipallon muotoisiksi  varttuvat joskus kapeahkolla  tyvellä 
runkoon liittyvät pahkamuodostumat (kuv. 6, 7), joita usein tavataan puumaisien koivujen 
rungoissa ja joiden niveräistä puuta on aiemmin — ja vieläkin — monesti käytetty mm. 
erilaisiksi  talousastioiksi  (»pahkakupit»)  ovat,  kuten  jo  makroskooppisesti  niitä 
tarkasteltaessa huomataan, pöhöttyneitä kyljestymiä.l Kyljestymät aste asteelta kasvavat 
sangen pöhöttyneinä tavallisimmin jotakin poiskarisseen oksan arpea umpeenkyljestäen, 
toisissa tapauksissa hitaammin, toisissa nopeammin. Ne on ainakin muotonsa puolesta 
toistaiseksi pidettävä erillään G e r n e t ' n , K r i c k i n , S o r a u e r i n ja Hersen 
kuvaamista muodostumista, joihin K ü s t e r (1916, p. 98; 1925, p. 128) on esityksessään 
kiinnittänyt huomiota.

Useasti  syntyy  koivuihin  näitä  puolipallon  muotoisia  niveräpahkoja  syöpämäisen 
tyvilahon (H e i k i n h e i m o 1915, p. 224; Cajander 1917,   II ; L a g e r b e r g 1917, p. 377 
ym.)  yhteydessä.  Tyvilaho  pitkäaikaisesti  vaivatessaan  koivua  pysähdyttää  rungossa 
ylhäältä  latvuksesta  päin  tapahtuvan  ravintovirtauksen,  joten  edellytykset  rungon 
pullistuman ja nyt

1 Nähtävästi  samanlaisia  kuvaa D y u s  e  n (1918,  p.  79—80,  kuv.  11-13),  vaikka kin hänen 
esittämäänsä ei voi kaikessa yhtyä. Kuvauksesta ilmenee, että kun pahka, jota oli säilytetty Berlinin 
maataloudellisen korkeakoulun kokoelmissa, sahattiin halki, ei sen sisässä ollut silmujen merkkejä, 
vaan että tämä muodostuma oli syntynyt kuolleen oksan ympärille. D u y s e n epäröi, onko oksa 
ollut muodostuman syynä vai onko oksa sattumalta (!) kasvanut siihen.

D  u  y  s  e  n  (l.c.  p.  80—)  on  maininnut  »selvittämättömistä  syistä»  syntyneinä  muutamia 
erinimisiä  puukasvien  pahkoja  (»Holzrose»),  »Maser»),  »Maserkopf»  jne).  Syiksi  arvellaan 
eläimien aiheuttamia  vioituksia,  fysikaalisia  vaikutteita  tai  mainitaan syyn olevan usein  varsin 
vähäisen ja ettei voida selvittää pahkoittuneesta kohdasta ilmenevien seikkojen pohjalla.
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puheenalaisen pahkamuodostuman synnylle siihen kohtaan ovat sangen hyvät. Mutta 
epäilemättä  syntyy  koivuihimme  tämänlaisia  niveräpahkoja  muunkinlaisista 
ravintohäiriöistä ja useimmiten muunlaisen vioittuman kuin tyvilahon yhteydessä. K ü s t 
e  r  in  (1916,  p.  102;  1925,  p.  124—)  esityksestä  ilmenee,  että  tämänluontoisien 
muodostumien synnyn syistä tällä haavaa ei ole selvyyttä.

Koivujemme  aito  niveräpahkat  ovat  kuitenkin  merkittävän  säännönmukaisesti 
muodostavia. Niitä tapaa koivun rungoissa eri korkeudella. Koko vaihtelee iästä riippuen 
ja  ajan  mittaan  ne  voivat  tulla  jopa  metrinkin  läpimittaisiksi.  Kasvunopeus  ilmeisesti 
vaihtelee.l Nuorempina  ne  ovat  sitkeiden,  verraten  vähän  repeytyvien  tuohikerroksien 
peittämiä, vanhemmittain voi pinta kaarnoittua ja ruskettua. Niiden puuosan pinnassa ei 
ole,  ainakaan  meikäläisissä  koivuissa,  juuri  milloinkaan  huomattavissa  silmuja;  vain 
aniharvoin jokunen jälkisilmusta varttunut oksa kasvaa niiden pinnasta esiin.  Pahkojen 
ulkopinta  lopulta  on useimmiten aivan säännöllinen puolipallonpinta,  toisinaan  jonkin 
verran siitä poikkeava. Kuoritun puuosan pintakin on merkittävän sileä, joskus sentään 
jonkin verran harjuinen.  Näiden niveräpahkojen puu on selvästi  kiehke-  ja  aaltopuuta. 
Vuosilustomuodostus siinä on selvää, pinnan muotoseikkoja noudattavaa ja puun olen, 
sisinnä olevia muuttuneita kohtia lukuunottamatta, huomannut olevan yksiväristä, ilman 
mitään erivärisiä laikkuja tai juovia.2

Kyljestymien
yhteydessä syntyy haavapuuta ja siihen aina niverää, olipa sitten kyseessä eri tavoin 

loukkaantuneen rungon kohdan tai esim. latvomisen

1 Erään koivun niveräpahkan, jonka paisumista olen seurannut kymmenisen vuoden ajan, kasvu 
on ollut sangen hidasta, tuskin sen voimakkaampaa kuin saman yksilön rungon paksuuskasvu; 
toisien  tällaisien  pahkojen  läpimitat  ovat  niin  suuret,  että  niiden  kasvukyky  on  ollut  paljon 
suurempi kuin emorungon.

2  Saksalaisien  puutavarakauppiaiden  varastoissa  olen  aiemmin  (1921,  1926)  nähnyt  kaupan, 
ilmoitetun mukaan pohjoisamerikkalaisista koivulajeista valmistettua niveräfaneeria, joka levyjen 
muodoista ja niissä tavattavan puuaineen laadusta päät-täen ehkä on tämän laatuisista pahkoista 
saatua. Lähempiä tietoja näistä muodostumista en ole voinut tavata, so. mistä  Betula-lajeista ne 
olivat peräisin.

Myös  kuusessa  on  ulkomuodoltaan  samantapaisia,  säännöllisiä  yksittäisesti  esiintyviä 
niveräpahkoja, kun taas m ä n t y j e n pahkoissa on erilaisia; ns. mukuramännyn (»Knollenkiefer») 
(C a j a n d e r 1 9 1 7 ; T u b e u f 1930) »mukurat» ovat synnyltään ja ulkonäöltään erikoislaatuisia. 
Yksittäisesti  esiintyvät  männyn pahkat muistuttavat  rakenteeltaan kuusen ja  koivujen yksittäin 
esiintyviä pahkoja.
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ja karsimisen johdosta syntyneen haavan tai vielä syöpämäisen kohdan kyljestyminen. 
Vioittuman laadusta, muodosta,  parantumisaikana vallitsevista olosuhteista sekä kasvin 
laji- ja yksilöominaisuuksista riippuu, millä tapaa kyljestyminen tapahtuu ja millaiseksi 
kyljestymä muodostuu.

Kyljestymäkohtiin  muodostuu,  kuten  sanottu,  niverää  ja  tämä  on  ainakin  kaikissa 
meikäläisien koivujen tavalliseen tapaan kehittyvissä kyljestymissä laadultaan yhtäläistä, 
tasaväristä  ja  ilman  suurempia  vaihteluja.  Tällöin  emme  tietystikään  ota  huomioon 
haavakohtiin  jääneitä  kuolleita  solukkoja,  joiden  muodon,  runsauden  ja  paikan 
luonnollisestikin määrää sekä vahingon että kyljestymän laatu.

Kuten  K  ü  s  t  e  r  (1916,  p.  363—;  1925,  p.  422—),  jonka  yhdistelevään  esitykseen 
viitteineen  tässä  kohden  viitattakoon,  on  tähdentänyt,  on  monesti  pyritty  liian 
yksipuolisesti  selittämään kyljestymäniverä syntyväksi kuoren aiheuttaman puristuksen 
eli  kuoripaineen  vaikutuksesta.  Sen  osmomorfoosinen  luonne  on,  kun  senlaatuisen 
muodostuman syntyä tarkataan, täysin puollettavissa.

Kun kaikki puut voivat täydellisesti kyljestää haavojaan, voidaan myöskin visakoivujen 
normaalisesta  poikkeavissa  kohdissa  tavata  kyljestymäkohtia  ja  haavapuuta,  joiden 
rakenteen selvitykseen tuonnempana palataan.

Paitsi  »normaaleja»  kyljestymiä,  so.  sellaisia,  jotka  pyrkivät  peittämään  umpeen 
runkoon  syntyneen  vioittuman  (oksan,  arven,  haavan)  ja  sen  lakattua  muodostamaan 
vioittuneen  kohdan  puun  muun  rungon  pinnan  tasalla  olevaksi,  saattaa  koivuissa, 
samoinkuin laseissa muissakin lehtipuissa, tavata syystä tai toisesta poikkeavanlaatuisia 
kyljestymiä,  joiden  ulkomuoto  ja  solukkojen  järjestys,  mahdollisesti  myös  laatukin,  on 
tavallisesta kyljestymisestä poikkeavaa.

Näin on laita ns. s y ö p ä kohdissa, joilla tarkoitetaan (vert. mm. K ü s t e r 1916 p. 103
—; 1925 p. 132—;) sellaisia kyljestymäkohtia, joissa syntyneet kyljestymäkohoamat eivät 
kykene  täysin  »normaalisti»,  so.  äskenmainitulla  tavalla  peittämään  tavalla  tai  toisella 
syntynyttä tuhoutunutta kohtaa.

Meikäläisissä koivuissa tavataan, tosin verraten harvoin, sekä avonaisia että suljettuja 
syöpiä. Enimmälti niitä esiintyy tuoreissa metsissä, soistuvilla, kosteilla luonnon niityillä 
kasvavissa koivuissa.

Avonaiset  syövät  eivät  tietenkään osoita  mitään yhtäläisyyttä  koivujen visautumisen 
kanssa, lukuunottamatta sitä, että tuonnempana kuvatulla tavalla visakoivujenkin oksissa 
voi tavata syöpämäisiä kohtia.
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Sensijaan  voidaan  erehtyä  pitämään visautumisena  s  u  l  j  e  t  t  u  j  a  koivunsyöpiä 
muodostavaa  puuta,  silloin  kun  niitä,  kuten  useimmiten  on  asianlaita,  muodostuu 
paksuhkoissa  koivujen  rungoissa  ja  haaroissa  ja  kun samoissa  rungoissa  niiden ohella 
esiintyy  ruskotäpläjuovia,  kuten  on  mahdollista  näissä  rungoissa  yhtä  hyvin  kuin 
normaaleissa koivujen rungoissa kuin myös lainehtivissa ja muissakin edellä mainituissa 
koivun niveräpuumuodostumissa. Lainekoivuissa ja nyt puheenalaisissa koivuissa, kun ne 
muuten ovat harvinaisehkoja, ruskotäpläjuovaisuutta niissä esiintyessä, voidaan helposti 
ryhtyä arvelemaan visautumista esiintyvän.

Kun  vielä  tulee  lisäksi,  että  nämä  viimeksimainitut  koivut  ovat  tavallisesti 
vinoutunutrunkoisia,  niin  on  ymmärrettävissä,  että  voidaan  .harhautua  niitä  pitämään 
visautuneina.

Puukasvien  suljettuja  syöpiä  on  kasvitauteja  käsittelevässä  kirjallisuudessa  monesti 
kuvattu (vert. F r a n k 1895; S o r a u e r 1909 I; 1921; Koster 1916, 1925; Graebner 1920, p. 
247—; Wartenberg 1933, p. 515). Ne eivät osoita mitään yhtymäkohtia visautumisilmiöihin 
verrattuna.,

1 Sellaisia visautuneiksi ilmoitettuja yksilöitä olen tarkastellut mm. Keski-Suomessa ja Savossa.
Ne  kasvoivat  vesiperäisellä  maalla,  ns.  luonnonniityillä.  Niiden  epätasainen  ja  kuhmuinen 

runko  sekä  epäsäännöllinen  haarautumistapa  ja  vinoasentoinen  runko  jonkin  verran  muistutti 
visakoivujen vastaavia seikkoja. Oksissa muodostivat suljetut, silti keskeltä ei umpeenkasvaneet 
syövät  tappimaisia,  tylpästi  kartiomaisia  kohoamia,  jotka  olivat  selvästi  oksanarpien  kohdissa. 
Rungoissa olivat syöpäkohdat vierettäin ja jopa yhteenkasvaneetkin.

Mikä  tai  mitkä  syyt  tämän  kyljestymisen  poikkeavan  kasvutavan  aiheuttavat,  on  vaikeata 
yksistään  luonnossa  suoritettujen  havaintojen  perusteella  sanoa.  Mahdollista  on,  että 
vaikuttamassa ovat maaperän laatu, paikallisilmastolliset ym. seikat. Kun aina voi todeta näiden 
oksan arpien kohtaan syntyneiden syöpämuodostumien keskustassa  lahoa,  joka jatkuu syvälle 
runkoon  ja  on  siinä  tavattavissa  sienirihmoista  päättäen  ehkä  useimpienkin  lahottajasienien 
muodostamaa,  voivat  nämä  olla  vaikuttamassa  syöpämuodostuman  syntyyn.  Varisseen  oksan 
kohdan  solukkoihin  päästyään  nämä  loiset  tai  mädänsyöjät  ovat  ärsyttäneet  jostakin  syystä 
kyljestymien muodostumaan tavallista korkeammiksi ja pöhöttyneiksi ja kasvamaan sillä tapaa, 
etteivät ne umpeudu.

Kun on aiemmin esitetty tietoja mm. visakoivujen esiintymisestä kosteilla niityillä mm. maamme 
pohjoisosissa, on otaksuttavissa, että kyseessä on tämänluontoiset koivut.

2 Tähän  kategoriaan  voitaneen,  ennen  lähempiä  selvityksiä,  viedä  myös  harmaassa  lepässä 
esiintyvät suljetut syövät, paikoitellen meillä ja tavallisesti ryhmissä esiintyvät. Niiden puuaineen 
käyttö »ryhmysauvoiksi» on kansanomaisissa piireissä jo vanhastaan tunnettua.
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 II Visakoivupuun makroskooppiset tuntomerkit.   

Sellaisessa koivupuussa,  joka on visaa eli visautunut, huomataan aina niveröitymistä 
runsaalti. Toisin sanoen visapuussa on solukkojen asento normaalista poikkeava, monesti 
varsin pahastikin häiriytynyt normaaliseen koivupuuhun verrattuna. Sen lisäksi siinä on 
enemmän  tai  vähemmän  voimakkaasti  kiemurtelevia,  nuorissa  osissa  säteittäisiä 
tummahkon ruskeita viiruja eli juovia, jotka ovat tavallisesti jo elävässä puussa ollessaan 
mainitun  värisiksi  muuttuneet  ja  tekevät  visapuun  vaihtelevasti  ja  koristeellisesti 
kirjavaksi (vert. kuv. 9—). Rungon poikkileikkauksessa nämä puun kirjavoittavat juovat 
kulkevat  vaihtelevan  leveinä  pääasiallisesti  säteen  suuntaan;  muissa  leikkauksissa 
epäsäännöllisen  kaarnaisina.  Nuorimmat  vaalean  tai  vihreähkön  väriset  tai  sitten  jo 
ruskeiksi  painuneet  juovat  näkyvät  puuosan  pinnasta  niitä  tarkastettaessa  siinä 
esiintyvinä syvennyksinä eli »huoloina», jotka yleensä ovat rungon suunnassa pidemmät 
kuin muissa suunnissa, joskus vallan pieniä, toisinaan taas varsin pitkänomaisia, useasti 
silloin jo ryhminä ja kairakierteisiin riveihin ryhmittyneinä esiintyen (vert. kuvataulu 1).

Toisinaan,  ja  erittäinkin ollessaan verraten kapeahkoja visajuovat muistuttavat jonkin 
verran niitä juovia, joita sanotaan »ydintäpliksi» eli »ruskotäpliksi» — ydintäpläjuoviksi 
eli ruskotäpläjuoviksi — ja joiden esiintymistä koivupuussa jo K i e n i t z (1883), v. T u b e 
u f (1897) ja G r o s s e n b a c h e r (1915) ovat kuvanneet (vert. myös tekijä 1917; H e l a n d 
e r 1922, l.c.).1 Visakoivupuussa tavattavien ruskeahkojen ja tummahkojen juovakohtien 
sekä suunta että muoto on helposti huomattavissa toisenlaiseksi kuin ruskotäpläjuovien. 
Ydintäpläjuovat  ulottuvat  nimittäin  pitkälti,  monta  metriäkin  rungon  pituussuunnassa 
latvukseen asti, ja esiintyvät säännönmukaisesti vuosilustojen kesäpuussa ja aiheuttamatta 
sinänsä  lainkaan  solukkojen  niveröitymistä  (vert.  äskenmainittujen  tutkijainkuvauksia 
sekä mm. jo R a t z e b u r g 1860, p. 48—49). Korkeintaan heikosti, tuskin huomattavasti 
kehittynyttä aaltopuuta voi toisin paikoin nimenomaan rungon tyvessä niiden yhteydessä 
esiintyä, silloinkin kaikesta päättäen ei juovien itsensä aiheuttamina. Loiva aaltoilu, jota 
silloin  tällöin  voi  todeta  koivujen  osassa  silloin  kun siinä  on  ruskotäpläjuovia  ainoina 
normaalisesta poikkeavina muodostumina, on ehkä muuta kuin juovien aiheuttamaa.

Tietenkin on myös mahdollista, että aaltopuussa (s.o. Lainekoivuissa,

1 Vert. myös mm. Timber Trade Journalissa 1932, 7 esitettyjä tietoja (H eikin-
heimo 1933; p. 31).
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loimukoivuissa) voi esiintyä ruskotäpläjuovia.  Tätä on jo He i k i n h e i m o (1933) 
tähdentänyt,  huomauttaen,  että  tällöinkin  on ruskotäpläjuovaisuus  aivan  erilaista  kuin 
visajuovaisuus ja samalla julkaisten tätä seikkaa erinomaisesti selvittävän kuvan (l.c. kuva 
2, p. 32).

Merkilliseltä tuntuu edelläsanotun jälkeen se mielipide, jonka äskettäin V a i l i o n i s 
(1935) on esittänyt ja jonka selostaminen vaatii ennakolta koskettelemaan myös muutamia 
visakoivupuun sisärakenteen seikkoja. V a i l i o n i s (l.c., p. 25) on nimittäin pyrkinyt 
samastamaan  koivujen  ruskotäpläjuovia  ja  visajuovia.  Hänen  esityksessään  Liettuan 
visakoivuista sanotaan mm.:

»Zum Verständnis der Krankheit ist die Krankheitserscheinung im Mark des Stengels 
interessant, welche im Inneren junger Aeste anzutreffen ist. Solche Erkrankungen besitzen 
örtlichen Charakter and ziehen sich am Mark in längeren oder kürzeren, aber in jedem Fall 
begrenzten,  Strecken entlang.  Das  dargestellte  Beispiel  (Taf.  II,  Fig.  5)1  zeigt  einen ein 
Mark eines zwei jährigen Astes entstandenen braunen Fleck»

Kuvattuaan miten tä11ä kohtaa ei ole muodostunut ensi-ikäistä puuosaa, jatkaa V a i l i- 
o n i s  mm. (p. 26):

»Die den Fleck umsäumenden Gewebe werden ebenfalls anormal. In dem oben
angeführten  Beispiel  sind  zwei  betroffene  Gewebe  erkenntlich  an  der  Innenseite  —

das  Parenchymgewebe  des  Markes  and  an  der  Aussenseite  —  die  Vasalprimanen.
Im  ersteren  Falle  hat  sich  zwischen  primären  Gefässteilen  and  dem  Flecke  ein
eigenartiges,  parenchymatisches  Gewebe  eingeschoben,  dessen  Zellen  deshalb
asymmetrisch  sind,  weil  ihre  Teilung  rasch  and  asymmetrisch  vor  sich  ging.»
Kuvattuaan  vielä  tämän  solukon  värjäytymis-,  liukenevaisuus-  ym.
seikkoja  sekä  huomautettuaan,  miten  tämänluontoisia  kohtia  esiintyy  visautuneessa 
sekundäärisessä puussa, jatkaa V a i l i o n i s:

»Aber in  diesem Falle  —» (laikkukohtien  esiintyessä  visajuovakohdissa!)  »sind  zwei 
zum Teil verschiedene Dinge auszuschalten. Diese Verschiedenheiten sind abhängig von 
der Richtung, in der sich die Wisakrankheit in dem sekundären Holzgewebe der Birke 
ausbreitet. Ein verhältnismässig einfacherer Fall hegt bei der Ausbreitung der Krankheit in 
tangentialer Richtung des Stammes vor, d.h. senkrecht zu den Markstrahlen. Dann treten 
die durch die Krankheit her. vorgerufenen braunen Flecke in Form von Bändern auf, deren 
Längsachse  der  Stammache  parallel  läuft,  die  Breite  dagegen  parallel  zur 
Stammoberfläche;  mit  anderen Worten,  die  braunen Bänder sind so  orientiert,  wie die 
Jahresringe (Taf. I, Fig. 2) ».2

1 Kuva esittää ytimen luona olevaa kumiutunutta kohtaa.
2 Kuva esittää ruskotäpläjuovaisen koivun rungon poikkileikkausta.
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Ruskotäpläjuovien synnyn selittää V a i l i o n i s (l.c., p. 29) sitten niin, että vuosiluston 
kehittyessä määrättynä ajankohtana ei muodostukaan keskuslieriön pintaan putkisoluja ja 
putkiloita; näitä pyrkii kuitenkin muodostumaan, mutta joutuvat epänormaaliseen tilaan 
siten, että niiden ketot kadottavat normaalisen ulkonäkönsä, paksuntuvat ja limautuneet 
ketot tulevat sellaisiksi kuin ytimen luona ensi-ikäisessä puuosassa esiintynyt ydintäplä 
(»ähnlich werden, ähnlich wie es im Holzgewebe des oben beschriebenen Markfleckes der 
Fall war.»). Koivujen ydintäplä- eli ruskotäpläjuovat V a i l i o n i s'en mukaan eivät ole 
syntyään muuta kuin deformoituneita putkilojen kettoja:

»Die  erwähnten deformierten Gefässwände sind in aus Längsschnitten des Stammes 
hergestellten Präparaten in Form von langen, mehr oder weniger geschlängelten braunen 
Bändern erkenntlich».

Tätä seuraava kuvaus (l.c.,  p. 29) ruskotäpläjuovan solukosta on pääkohdittain oikea, 
ilman että täten muodostunutta solukkoa olisi verrattu kallukseen. Mikrokemiallisesti ja 
polarisoidussa valossa saatujen havaintojen nojalla tulkitsee V a i l i o n i s muuttuneissa 
ketoissa  ja  solusisällyksissä  olevan  jotakin  rasva-ainetta,  joka  aiheuttaa  kettojen 
vastustuskyvyn ja ruskean värin.

Vaikka  nyt  voidaan  esittää,  kuten  V  a  i  l  i  o  n  i  s  on  tehnyt,  otaksuma,  että 
ruskotäpläjuovat syntyisivät mainitulla tavalla — ja tietenkin on lupa verrata sitä myös 
ytimen reunassa oleviin muutoksiin — niin on otettava huomioon seuraavaa.

V a i l i o n i s' e n otaksuma koivun ruskotäpläjuovien synnystä edellä mainitulla tavalla 
kussakin vuosilustossa ei ole reaalipohjainen vaan spekulatiivinen. Sellaista tapahtumaa 
kuin V a i l i o n i s siinä olettaa esiintyvän, ei ole voitu osoittaa tapahtuvan.

Kun V a i l i o n i s on todennut koivun ruskotäpläjuovissa esiintyvän joitakin rasva-
aineita, visajuovista taasen pihka-aineita, tulkiten visautumista resinosikseksi (l.c., p. 22), 
niin olisihan tässäkin suhteessa eroa molempien juovakohtien välillä.

Vai 1 i o n i s ei mainitse missään kohdassa selitystä siihen, miten olisi selitettävissä 
putkisolujen  ja  putkiloiden deformoituminen kullakin  kasvu-kaudella  sillä  tavoin  kuin 
ruskotäpläjuovan  esiintyminen  edellyttää  (vert.  mm.  Kienitz  1.c.;  v.  Tubeuf  l.c.; 
Grossenbacher  l.c.;—nimenomaan  koivuista  vielä  mm.  Hintikka  1917;  Helander  1919, 
1922; Kangas 1936). Sellainen prosessi olisi selvitettävä, so. miten metrittäin sama juova 
voi,  kierrellen  vuosilustoissa  toukkakäytävien  tapaan,  esiintyä  rungossa  latvukseen 
saakka. Sellaisten muodostumien synty V a i-
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l i o n i s' e n otaksumaan tapaan ei ole edes todennäköistä, vaikka otaksuttavissa kyllä 
on, että koivujen ruskotäpläjuovien kohdissa voi esiintyä V a i l i o n i s' en otaksuman 
mukaisia  prosesseja.  Koivujen  ruskotäpläjuovien  anatoomisen  rakenteen  perusteella 
voidaan olla V a i l i o n i s' e n niistä esittämästä aivan toista mieltä.

Kun  V  a  i  l  i  o  n  i  s  (l.c.,  p.  30);  viittaa  selostaessaan  ja  kuvatessaan  koivujen 
ruskotäpläjuovia  kuvaan  l.c.  Taf.  II,  Fig.  7  a  (kuvista  puuttuvat,  valitettavasti  kyllä, 
saksankieliset selitykset!) on selvää, että kyseessä on selvä qui pro quo: tämä leikkaus ei 
voi  olla  ruskotäpläjuovan  kohdasta.  Miten  ruskotäpläjuova  voisi  olla  tämännäköinen 
tangentinsuuntaisessa  leikkauksessa,  mikä  kuvassa  on  esitetty  —  se  on  suorastaan 
mahdotonta käsittää. Kyseessä on vanhan visajuovakohdan tangentinsuuntainen leikkaus 
— ehkä mutkistuneen juovan — ja, mikäli kuvasta voi vielä jotakin sanoa, on leikkausta 
aiemmin  tai  myöhemmin  käsitelty  sellaisilla  reagensseilla,  jotka  ovat  aiheuttaneet 
solukoissa  esittäin  runsaasti  artefakteja,  joten  kuva  ei  ole  luonteenomainen 
visajuovaksikaan.

V a i l i o n i s' e n kuva 11 8 on ehkä säteittäinen pitkittäisleikkaus ruskotäpläjuovasta, 
vaikkei  varmasti;  joka  tapauksessa  se  on  erittäin  epäselvä  ja  selvittävämpiä 
poikkileikkauskuvia ruskotäpläjuovista julkaisussa ei ole yhtään.

Tuonnempana on syytä palata V a i l i o n i s' e n esitykseen vielä. Nyt todettakoon vain, 
että  V  a  i  l  i  o  n  i  s'  e  n  esittämät  spekulaatiot  koivujen  visajuovakohtien  ja 
ruskotäpläjuovien samastamisesta siten, että kyseessä olisi vain rungossa eri tapauksissa 
eri  suuntiin  jatkuva  »visatauti»,  so.  että  ruskotäpläjuovat  olisivat  tämän  taudin 
pituussuunnassa esiintyessään aiheuttamia muutoksia, eivät voi olla paikkaansa pitäviä. 
Meillä K a n k a a n (l.c.) suorittamat tutkimukset ovat osoittaneet, että koivujen rusko-
täpläjuovien aiheuttajina ovat eräät dipteratoukat, ja niiden aikaansaamien juovakohtien 
rakenne on erilainen kuin visajuovien.

Visalle  ominaiset  juovat  esiintyvät  koivupuussa  siten,  että  joltakin  kohdalta  puussa 
lähtee  ruskeita,  usein  keskeltä  vallan  tummia  juovia  kuoreen  päin.  Juovat  kulkevat 
toisinaan yksittäisinä,  haarautumatta,  vain hiukan mutkitellen,  ja niissä voidaan monin 
paikoin  jo  paljain  silmin  tai  heikolla  suurennuksella  huomata  säteittäisiä  halkeamia. 
Toisissa  tapauksissa,  ja  varsinkin  sellaisissa  vanhemmissa  runko-osissa,  joissa 
visautumista  on  pitkän  aikaa  tapahtunut,  visajuovat  mutkittelevat,  kiemurtelevat  ja 
haaroittuvatkin. Rungon poikkileikkauksissa niitä tarkastellessa haarautumisen voi todeta 
tapahtuvan tavallisesti hankahaaraisesti jo alkukohdas-
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saan,  sisemmistä  vuosilustoista  alkaen.  Juovat  voivat  olla  joko  umpinaisia,  s.o. 
muuttunut solukko näyttää ehjältä, mutta tavallisinta on, että niissä on jo puussa ollessa 
pieniä, keskisiä onteloita. Usein huomataan puun poikkileikkauspinnasta,  että tummien 
juovakohtien reunoissa ja eten-

kin  niiden haarautumien muodostamien kulmien sisässä on puuta, joka tavallisesti on 
vaaleampaa  kuin  ympärillä  oleva  normaalipuu.  Tarkasteltaessa  vielä  muita 
visakoivupuusta  eri  suuntiin  tehtyjä  leikkauksia,  mm.  siitä  pinnanmyötäissuuntaan 
valmistettuja  faneereja  (kuvat),  huomataan  ilman  muuta,  etteivät  nämä  juovat  ole 
esiintymispaikkansa  eikä  ulkonäkönsä  puolesta  rungon  pitkittäissuuntaisien 
ruskotäpläjuovien kaltaisia.

 Lisäksi on syytä tähdentää, että  v i s a k o i v u p u u l l e  l u o n t e e n o m a i s i s t a  
ruskeista juovista en ole voinut ---käyttäen tähän varsin laajaa aineistoa — milloinkaan 
huomata  syntyvän  säännöllisen  piirimäisesti  asettuneita  solukkoja,  s.o.  kohtia,  jollaisia 
edellyttäisi silmujen muodostuminen. Tämä on todettavissa selvästi sen sekä säteittäisissä, 
että  myöskin  pitkittäis-  ja  tangentinsuuntaisissa  leikkauksissa.  Visakoivupuun 
makroskooppisia  kuvia,  joista  näitä  seikkoja  ilmenee,  ovat  esittäneet  edellä  viitattujen 
lisäksi mm. Cajander  1916, tekijä 1917; Helander 1918, 1922; Hertz 1930; Pelttari 1930, y.m.

 Säteittäisissä  poikkileikkauksissa laajenevat haarautumattomat ruskeat juovat jonkin 
verran  kuoreen  päin.  Nuorien  puuosien  tangentialileikkauksissa  näkyvät  juovat  joko 
pitkittäisinä viiruina tai kaarimaisena laikkuina. Sekä viirut että niissä olevat halkeamat 
ovat poikkileikkauksissaan  venyneet rungon pituussuuntaan.
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Vanhempien runkojen tangentialeikkauksissa on eri syvältä lähteviä juovia nähtävissä. 
Juovien  poikkileikkaukset  —  rungon  pinnanmyötäisleikkauksissa  siis  —  ovat 
tavallisimmin  enemmän  tai  vähemmän  kuperan  mykiön  halkileikkausta  muistuttavan 
kuvion kaltaisia, tai myös enemmän tai vähemmän pitkänomaisia tai soikeita kuvioita. Ei 
ole harvinaista, että ne jatkuvat ryhminä pitkän matkaa rungon pituus suuntaan. Mykiön 
halkileikkausten muotoisien kuvioiden terävät päi ovat aina rungon suuntaan lukien ylös- 
ja alaspäin, samoin pitkänomaisten ja soikeiden kuvioiden ohuet päät.

Tällaisten kohtien keskiosat ja toisinaan myöskin reunamat — joko toinen reunama tai 
molemmat  — ovat  jo  ilman mikroskooppiakin huomattavissa  kyljestymän luontoiseksi 
niveräksi,  joka  tapauksessa  vaaleak  niveräksi,  jossa  solukkojen  järjestys  on  sekava, 
normaalisesta poikkea ja monesti niveräsilmäkkeinen. Solukot niissä jo makroskooppisesti 
tarkasteltaessa  eivät  osoita  mitään  sellaista  järjestystä,  mikä  oikeuttaisi  niitä  pitämään 
erilaistumassa olevan silmun puuosana.

Rungon  pinnansuuntaisleikkauksissa  ovat  toiset  tummat  kohdat  kaarimaisia  viiruja, 
joiden pituus, rungon pituussuuntaan laskien, osoitti sangen suurta vaihtelua. Toisinaan 
ne  ovat  täyteläisiä,  mutta  useimmiten  on  niiden  varsinkin  pinnemmalla  olevien, 
keskustassa säteittäinen ontelo mikä myös on rungon pituussuuntainen tai onteloita on 
muodostum; kärkiosissa useita rinnattain välillä ruskettuneita kohtia.

Juovat  yleensä  näkyvät  selvimmin,  kun  on  tarkasteltavana  tasaisesti  ja  harvahkosti 
visautunut puunäyte. Mykiömäisen kuvion kärjet on eri määrin pyöristyneitä,  niin että 
kuvio on toisinaan soikiomainen ja jc kin verran säännötön, mutta silloinkin se on aina 
säilyttänyt rungon pituussuuntaan pitkittäisesti asettuneet ääripiirteensä.

Taajaan  visautuneessa  puussa,  joko  sellaisessa  rungossa,  jossa  on  matkaa  tasaisesti 
tiheään  visajuovia  tai  jos  visautuminen  on  rajoittunut  muutamiin  rungon  kohtiin, 
»visapesiin»  l.  »visapahkoihin»,  juovakohtia  risteilee  toisiinsa  liittyen.  Aina  kuitenkin 
voidaan huomata siinäkin sääntönä olevan, että juovakohtiin,jotka rungon p o i k k i l e i k- 
k a u k s i s s a  ovat suppilon, pinnanmyötäisleikkauksissa mykiön ääriviivojen kaltaisia, 
varttuneemmissa rungoissa ja  oksissa  muodostuu alkuperäisten ääriviivojen sisään (so. 
»suppilon» ja »mykiön» sisään, rungon ulkopintaan päin lisää uusia poikkileikkauksiin, 
joko hankahaaraisia  tai  yksinkertaisia  ruskeita  juovia.  Niissäkin voidaan tavata sisäisiä 
halkeamia  ja  aina  niiden  yhteydessä  on  selvästi,  juovien  laitamilla,  paikassa  jos 
toisessakin, niveröitynyttä puuta.
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Sellaisten kohtien säteittäiset pitkittäisisleikkauks e t eivät suuresti auta yleissilmäyksen 
saantia  juovakohtien  laadusta,  sillä  niveröitymisen  johdosta  juovakohdat  tarjoavat 
nähtäväksi  silloin  verraten  sekavan  kuvan  (vert.  esim.  kuv.  9)  ja  juovakohtien  kulun 
seuraaminen vaatii perättäisiä leikkauksia.

Näiden  ruskeiden  tai  tummahkojen  juovien  on,  kuten  edellä  kirjallisuustietojen 
selostuksessa osoitettiin, tulkittu olevan mm. kuolleita silmuja, ja juovien muodostumista 
silloin, kun juovakohtia äskenkuvatulla tavalla risteilee puussa, on tahdottu tulkita myös 
suorastaan blastomaniaksi, jolloin yhtämittaa muodostuvia ja kuolevia silmuja puu pyrkisi 
muka kyljestämään. Näistä mielipiteitähän on jo G ö p p e r t  esittänyt ja niitä kertailtu 
saksalaisessa kirjallisuudessa aina S c h l u m b e r g e rin (1934) mainintoihin asti.
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Tällaiseen  tulkintaan  ei  oikeuta  edes  makroskooppinenkaan  visakoivupuun 
kunnollinen  erittelevä  tarkastelu.  Näissä  epänormaaleissa  muodostumissa  on  jo 
makroskooppisesti  tarkastettaessa  paljon  sellaista,  mikä  ylittää  sen  mielipiteen 
mahdollisuudet,  että  kyseessä  on  silmumuodostumat,  ennen  muuta  juovasolukkojen 
muoto,  niiden  esiintymistapa  puussa  ja  niissä  helposti  huomattavat  sisäiset 
halkeamakohdat.

Silmuteoriaa vastaan puhuu myös se, mitä voidaan saada makroskooppisesti selville n u 
o r i s t a v i s a j u o v i s t a, jo 3—4 vuotiseen vesojen rungossa ja oksissakin tavattavista 
juovista,  varsinkin  niiden  ryhmittymisestä.  Näistä  seikoista  on  esitys  visajuovien 
anatoomisen selvityksen yhteydessä.

Niinkuin jo tähdennettiin, on edellä lyhyesti kuvattu ruskeajuovaisuus visan koivupuun 
ominaisin  tuntomerkki.  Visapuussa  tavataan  lisäksi  muitakin  poikkeavaisuuksia 
normaalipuusta. Visautuneen koivun-
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rungon  puuosan  pinta  ei  ole  normaalisen  tasainen  ja  sileä  lieriöpinta.  Jokainen 
poikkileikkaus, joka visautuneesta puusta tehdään (kuvat 11-18, 19), osoittaa, että puuosan 
reunassa on sisäänpäin suunnattuina painumia, jotka tekevät reunan milloin syvemmin ja 
jyrkemmin, milloin taas loivemmin ja laajemmin mutkaiseksi. Nämä epätasaisuudet eivät 
ole silmu- ja ryhäniverissä tavattavien, terävästi kartiomaisien silmukohoamien luontoisia, 
eivätkä  yksistään  aaltopuun  säännöllisten  tai  (taajassa  aaltopuussa)  säännöttöminä 
esiintyvien loivahkojen poimuttumisien kaltaisia. Tyypillisessä visakoivupuussa ne ovat 
epäsäännöllisiä ryppyjä ja poimuja, jopa syviä »huolojakin» niissä on. Sellaisen huoloisen 
visakoivun  puuosan  pinnan  epätasaisuuksia  parhaiten  voitaisiin  verrata  joko  esim. 
saksanhirven sarven pinnan epätasaisuuksiin tai jonkin vuoriseudun korkokarttaan l (vert. 
kuvat 10, 17 ja esim. vielä Sokolov 1932, kuva p. 33; H e i k i n h e i m o 1933,kuva 13;V a n- 
i n 1933, kuva 133; V a i l i o n i s 1935, I, kuva 3).

Monesti on, etenkin täysin visautuneiden runkojen poikkileikkauksissa, huomattavissa, 
että  puuosan pinnassa  tavattava  epätasaisuus  on  määrätyssä  suhteessa  puussa  oleviin 
ruskeisiin  juoviin.  Siinä  kohdassa,  missä  puuosan  pinnassa  on  syvennys  eli  »huolo», 
lähestyy  ruskea  juova  pintaa  (vert.  poikkil.  kuv.)  ja  toisissa  tapauksissa  ulottuu 
poikkileikkauksissa näkyvä ruskea juova puuosan reunaan asti (vert. esim. kuv. 11, 15). Jos 
ruskeajuovainen solukko on kuoreen saakka keskeltä ontto, esiintyy sillä kohtaa kuoritun 
puuosan pinnassa jopa näkyvä aukko, jolta ulottuu syvennyksenä puuosan sisään. Usein 
on rungon syvennyskohtien välissä vaaleata, niveröitynyttä puuta, jota puuosan pinnasta 
jatkuu  sisemmä  ruskeiden  juovien  haarautumiskohtaan  saakka.  Tämä  sääntö  pitää 
paikkansa myös voimakkaasti visautuneissa rungoissa mutkittelevien ruskeiden juovien 
enemmän tai vähemmän säteittäistä kulkua vain on niiden poikkileikkauksissa vaikeata 
seurata.  Perättäisistä  tangentialileikkauksista  voidaan  juovien  kulku  ja  niveräpuun 
esiintyminen helpommin todeta (vrt. myös kuvataulut 1, 2).

Kun visakoivupuusta poistetaan (helpoimmin keväisin mahlan aikana) kuori, irtautuu 
se puuosasta samantapaisesti kuin normaalisissakin rungoissa. Irroitetun kuoren sisäpinta 
tietenkään ei ole sileä, vaan puuosan

1 Monesti  näkee  sellaisen  koristeellisen  pinnan  jätetyn  visakoivusta  valmistettuihin 
koruesineihin sellaisenaan tai kiillotettuna näkyviin.

Ruskotäpläisen koivupuun rungon poikkileikkaus ylempää varressa  ei  osoita  tämän-tapaista 
epänormaalisuutta.  Vain  silloin  tällöin  voi  poikkileikkaus  rungon  tyvestä  osoittaa  jonkinlaista 
aaltoilua (vert. V a i l i o n i s l.c. kuva 2) — mutta sellaistahan on aivan normaaleissa koivujen 
tyvissä.
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syvennyksien kohdissa epätasainen. Niissä kohdissa on joko teräviä tai  enemmän tai 
vähemmän loivia kohoamia kuoren sisäpinnassa.

Visakoivupuun  hankkijat  ja  käyttäjät  tekevät,  enimmäkseen  tietystikin  koivun 
visapuun käytön vaatimista syistä, eron p i n t a v i s a n (kuvat 11, 16), täyteisvisan (kuvat 
12, 13) ja sisusvisan (kuva 14) välillä, sen mukaan, miten syvälti ja missä määrin visajuovia 
puuosassa esiintyy (selvimmin rungon poikkileikkauksia tarkastettaessa).

Vielä erottavat visakoivupuun hankkijat r u n k o v i s a a, jossa visa-juovia esiintyy 
yhtämittaisesti pitkät matkat rungossa, ja sen vastakohtana m.m. p a h k a v i s a a eli 
kaulavisaa; viimeksi mainittua esiintyy rungoissa, joiden sanotaan »kaulovan» (vert. myös 
Heikinheimo 1933, kuva p. 36; V a n i n 1933, kuva p. 132). Edelleen erotetaan karkeata 
visaa, a r v o t o n t a (huori-)visaa ja »k y l m ä ä» eli »jää»-visaa.

P i  n  t  a  v  i  s  a  ssa  on  säteittäisiä  ruskeita  juovia,  jotka  alkavat  vasta  jostakin 
nuoremmasta vuosilustosta ja esiintyvät näin ollen vain puun pintaosassa. Juovat alkavat 
joko  eri  syvältä,  s.o.  eri-ikäisten  vuosilustojen  kohdalta  tai  myös  saman  vuosiluston 
kohdalta. Viimeksi mainitut tapaukset ovat harvinaisia (kuva 16). Juovia on meikäläisessä 
pintavisassa yleensä verraten runsaasti ja ne mutkittelevat tuntuvasti. Puuosan pinta on 
tavallisesti kauniin tasaisesti ja hyvin taajaan kuoppainen tai uurteinen (vert. kuvia 10, 11).

T ä y t e i s v i s a s s a esiintyy juovaisuus kautta koko puuosan poikki-
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leikkauspinnan siis  puun sekä pinta- että keskiosissa (kuvat 12, 13). Puuosan pinnan 
epätasaisuus määrältään vaihtelee ollen tavallisesti kuitenkin huoloinen.

S i s u s v i s a on tyypillisessä muodossaan harvinaista. Sisusvisaisen puuosan pinta on 
melkolailla tasainen ja puun visautuminen on rungon ollessa järeähkön, kuoritun puuosan 
pintaa  ulkonaisesti  tarkastettaessa  usein  vaikeasti  tai  tuskin  ollenkaan  todettavissa. 
Ruskeita juovia on täl-

laisessa  visassa  niukalti,  ja  ne  muodostavat  poikkileikkauspintaan  tähtimäisesti 
säännöllisen tapaisen kuvion puuosan sisään (kuva 14). Tällainen visalaatu jää visapuun 
hankkijoiltakin monesti huomaamatta, sillä rungon pinnasta lyöty »pilke»-lastunäyte on 
sellaisissa  kohdissa  joko  vallan  normaalista  tai  jonkin  verran  niveröitynyttä,  mutta 
juovatonta puuta.

Mitään jyrkkää rajaa ei voida näiden eri syvälti rungossa esiintyvien visalaatujen välille 
vetää. Samassa rungossakin voidaan huomata sekä täyteis- että pintavisaa. Visautuminen 
voi tapahtua niinkin, että vain osa rungosta visautuu, jolloin visajuovia esiintyy rungon 
poikkileikkauspinnan  jossakin  sektorissa.  Kaikki  nämä  »visalaadut»  eroavat  toisistaan 
vain siinä, miten perusrakenteeltaan itse asiassa samankaltaisia juovia on eriaikaisesti ja 
eri kohdissa alkanut muodostua puun runkoon. Kun on kyseessä sisusvisa, on puu vain 
nuorena muodostanut visajuovia, jota vastoin pintavisainen puu, aiemmin oltuaan terve, 
on vasta myöhem-
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min, — joskus aivan yhtäkkisesti samana vuonna— ruvennut nuorempien vuosilustojen 
kohdissa  muodostamaan  visaa.  Täyteisvisassa  on  visaisen  puulaadun  muodostumista 
jatkunut  rungon  kaiken  kasvuajan  kuluessa.  Sisusvisa  osoittaa  selvästi,  että  ne 
tapahtumat, joista visajuovamuodostus johtuu, ovat reversibelejä (M o r s t a t t 1933, p. 
121).

R u n k o v i s a-nimitystä käytetään sellaisesta visapuusta, jossa on pitkälti rungon 
pituussuunnassa,  monesti  hyvin  tasaisesti  ja  täyteisvisan  tapaisesti,  visajuovia. 
Visakoivunhankinnoissa ovat sellaiset koivunrungot

arvokkaimpia,  ja  niistä  saadusta  tavarasta  maksetaan  korkeimmat  hinnat.  Nämä 
visakoivut  vielä  monesti  ovat  suorarunkoisia.  Niiden  lisääminen  ja  kasvattaminen  on 
metsätaloudellisesti  kannattavinta  edellyttäen,  että  runkomuoto  ynnä  visautumistapa 
osoittautuvat riittävässä määrässä periytyviksi.

K a u l a v i s a e l i »p a h k a v i s a» taas on saanut nimensä siitä, että koivun rungossa 
tai  haaroissa  esiintyy pullistuneita,  pahkamaisia  kohtia  (kuvataulu 3,2;  4,1  ym.),  joihin 
visajuovien  muodostuminen  on  rajoittunut;  muussa  rungossa  (»kauloissa»)  tai  sen 
haarojen  osissa  ei  ole  »kaulojen»  ollessa  ohuita  juovaisuutta  todettavissa.  Se  on  siis 
sellaista  visakoivupuuta,  jossa  vain  paikoittaisesti  puun  rungossa  on  muodostunutta 
visaa.

Molemmissa näissä viimeksi esitetyissä visakoivupuulaaduissa ei juovien rakenne eroa 
sillä tavalla, että niitä voitaisiin pitää synnyltään erilaisina muodostumina kuin edempänä 
mainittuja visalaatuja.
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Käytännön kannalta on tämä erilaiseen juovien esiintymistapaan perustuva ero tärkeä. 
Pahkavisa ei kylläkään ole vallan arvotonta, vaikka erikoisen arvokkaaksi vientitavaraksi 
se  ei  kelpaa.  Pahkat  soveltuvat  monesti  erikoisen  hyvin  mm.  erilaisien  esineiden 
sorvaamiseen,  mutta  kaupassa  käyvän  »sorvausvisan»  eli  »Drechsler»-visan 
vaatimuksiakaan se ei liioin täytä (vert. ed. p. 29). Faneerin valmistuksen kannaltakaan ei 
kannata  sellaisten  visakoivupätkien  hankinta,  pahkojen  muoto  nimittäin  vaikeuttaa 
faneerin valmistusta. Joka tapauksessa pahka- eli kaulavisa ei ole runkovisan arvoista eikä 
siitä makseta hankinnoissa sitä hintaa kuin runkovisasta.l

1 Tässä  lienee  syytä  huomauttaa,  että  pahkavisaisia  koivuja  ei  ryhdytä  liiaksi  suosimaan 
visakoivikoita  hoidettaessa.  Tällöin  on  kuitenkin  huomattava,  että  nuorien  koivuyksilöiden 
»kaulavisaisuus» ei  ole  käsitettävissä  niin,  että  ne  pysyisivät  sellaisenaan koko kasvunsa  ajan. 
Pahkavisan  muodostuminen  nimittäin,  mikäli  vertailevista  havainnoista  voi  päättää,  näyttää 
osaltaan riippuvan kulloinkin kyseessäolevan koivuyksilön kasvukyvystä. Tämä taasen juontunee, 
mikäli ilman kokeita voidaan asiaa harkita, osaltaan yksilön sisäisistä ominaisuuksista, osaltaan 
myös ulkoisistakin kasvutekijöistä. Niinpä voidaan huomata, että sellaisilla kasvupaikoilla, jotka 
ovat selvimmin lehtomaisia ja tuoreita, muodostuvat oksissakin ja nuorissa rungoissa esiintyvät 
pahkat
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Karkea  eli  karkeajuovainen visapuu on  laadultaan  sellaista,  että  ruskeat  juovat  ovat 
harvakseen  siellä  täällä  ja  ne  ovat  suurikokoisia  ja  halkeamakohdat  useasti  niissä 
laajahkoja.  Sitä  ei  pidetä  niin  arvokkaana  eikä  kestävänä  ja  koristeellisena  kuin 
hienojuovaista  visaa.  Jonkin  verran siitä  on  valmistettu  faneeriakin  (kuv.  18).  Karkeita 
juovia lisäksi monesti esiintyy yhdessä hienojen juovien kanssa aivan lähettäisesti vallan 
samassa rungonosassa. Sellainen sekajuovainen visapuu vaikuttaa koristeelliselta kannalta 
liian kirjavalta, mutta välttää sorvaus- ja veistotarkoituksiin.

Niin erilaisilta kuin karkeat  suuret,  tummat juovatkin näyttävät  hienojuovaisempaan 
visaan  verrattuina,  niiden  esiintymisessä  rakenne  on  yhtenäisyyttä  muiden 
visalaatujenkin, kuten tuonnempana niiden anatoomisen rakenteen selvityksestä ilmenee. 
Ainakin  niissä  näyttää  tapahtuvan  samoja  muutoksia,  vaikka  toiset  muutokset 
(kyljestyminen, haavapuun muodostuminen ym.) puuttuvat.

Sanotun mukaan karkeajuovaisen visan syntyessä samoinkuin täyteis- ja pintavisassa 
visautumistapahtumat  ovat  olleet  muutoksien  jatkumisen  kannalta  näissä  tapauksissa 
irreversibeleitä.  Sisusvisan  esiintyminen  taas  todistaa,  että  ne  voivat  myös  olla 
reversibeleitä.

»A r  v  o  t  o  n»  (l.  »vale-»)  visa  on  joko  hieno-  tai  karkeajuovaista  lahottajasienien 
turmelemaa visapuuta. Joskus siitäkin valmistetaan joitakin esineitä — aiemmin lautojakin 
— mutta helposti huomaa, ettei varsinaisen puun väri ole terveen normaalin tai niveräisen 
puun  kaltaista,  vaan  kiilloitettunakin  siitä  eroavaa.  Lahottajasienien  muodostamia 
kuvioitakin  on  »arvottoman»  visan  näytteissä  todettavissa.  Visajuovat  niissä  ovat 
tavallisesti karkeahkoja; lahottajasienet ovat turmelleet ytimen ja sydänpuuta. Lahoamisen 
alkukohtia on monesti visajuovien haarautumiskohtien ympäristöissä (kuv. 19).

monesti huomattavan suuriksi, kun taas toisissa, ilmeisesti epäsuotuisissa paikoissa kasvavista 
yksilöissä  ne eivät  niin  paljoa kohoa puun pintaa korkeammalle.  Myös  on otaksuttavissa,  että 
koivuyksilön sisällä tekijöillä voinee olla muodostumien kokoon vaikutuksensa.

Toisista  varttuneistakin  koivuista,  joissa  »kaulavisaisuutta»  on  todettavissa,  voi  todeta,  että 
niiden runko jää vanhemmaksi vartuttuaan edelleenkin »kaulaiseksi»,  s.o.  pahkojen väiikohdat 
sellaisissa rungoissa jäävät ohuiksi. Toisissa yksilöissä taas on ilmeistä, että pahkojen välikohdat, 
»kaulat», ovat senlaatuiset, että nekin vähitellen rungon varttuessa myös voivat visautua ja siten 
voi  alkujaan.  »kaulavisaisesta» rungosta tai  sen osasta  muodostua  yhtenäisesti,  mutta ainakin 
jonkin  verran  epätasaisesti  visautunut  runko  (tai  sen  osa)  (vert.  kuvataulu  4,2).  Tämä seikka, 
rungon  muodostuminen  tavalla  tai  toisella  visautuneeksi,  on  visakoivupuun  hankinnan  ja 
visakoivujen  kasvattamisen  kannattavaisuuden  kannalta  huomattavan  merkitykselliseksi 
arvioitava.
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Jäävisa, eli »kylmä visa» (Elo 1932, Heikinheimo 1933) on sellaista visakoivupuuta, jossa 
kyllä  muodostuu  visajuovia,  mutta  nämä  eivät,  elävässä  puussa  ollessaan  ja 
myöhemminkään,  hakatussa  tavaransa,  painu selvästi  ruskean värisiksi.  Tällaista  visaa 
ovat visakoivupuun hank-

kijat  ilmoittaneet tavatun mm. Laatokan Karjalassa ja muutamissa paikoin Hämeessä 
ulkomuodoltaan muuten visakoivujen näköisissä koivuissa.

Kiillottamattoman  aito  jäävisapuun  halki-  ja  poikkileikkauspinnoissa  juovakohdat 
esiintyvät tuskin nähtävinä, joskus ruskeahtavina, mutta yleensä perin heikosti, toisinaan 
tuskin huomattavina.

Puun niveröitymisestä voidaan kuitenkin päätellä, että kyseessä on visautunut runko. 
Useimmiten kuitenkin, tarkastelemistani jäävisa-
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näytteistä  päättäen,  kuultavat  juovakohdat  jopa  sahauspinnoistakin  esiin,  tosin 
hämärinä. Kun otetaan ohut kiekko luonteenomaisesta jäävisarungosta ja tarkastetaan sitä 
kirkasta  valolähdettä  vastaan,  huomataan rungossa esiintyvän tummina kohtina  juovia 
aivan samalla tavalla kuin muussakin visapuussa. Usein juovat eivät haaraudu tai ovat 
kyljestyneet jo verraten aikaisin ja ilman että kyljestymiskohtiin on muodostunut uusia 
juovakohtia.

Jäävisapuuna  on  myös,  saamistani  näytteistä  päättäen,  joskus  pyritty  pitämään 
runsaasti  niveroitynyttä  lainekoivua,  jossa  on  ydintäpläjuovia.  Toisinaan  taas  sellaista 
visakoivupuuta,  joka  on  sellaista  karkeajuovaista  visaa,  missä  juovat  ovat 
haarautumattomia  tai  kyljestyneet  verraten  aikaisin  ilman  että  kyljestymäkohtiin  on 
muodostunut  uusia  juovakohtia  ja  juovakohdat,  joissa  on  tylppysolukkoja,  eivät  ole 
painuneet  ruskeanvärisiksi  tai,  jos  ne  ovat  ruskeahtaviakin,  ne  ovat  niin  ohuita  ja 
harvalukuisia, että ne eivät esim. faneeripinnoissakaan juuri sanottavasti näy; sen ohella 
on  niveröityminen  sellaisessa  puussa  verraten  runsasta  Visautumiselle  ominaiset 
muutokset  viimeksi  mainitussa  tapauksessa  ovat  syystä  tai  toisesta  ehkäistyneet 
kehittymästä  lopulliselle  asteelleen,  sellaisiksi  kuin  ne  esiintyvät  tavallisessa 
ruskeajuovaisessa visakoivupuussa: huolomuodostus, juovien suunta, koko ja muoto sekä 
puun niveröityminen ovat karkeajuovaisen visakoivupuun kaltaiset.

Käytännön  kannalta  on  aiemmin  pidetty  jäävisaa  melko  arvottomana  (vert. 
Heikinheimo 1933), mutta sen käyttö on kasvamassa, kun siitä on ryhdytty valmistamaan 
sangen kaunista, loimukoivu- tai kiehkepuun tapaista faneeria.

Heikinheimo (1936) on ryhmitellessään visautuvia nuoria koivuja ulkoisien merkkien 
perustalla  erottanut  visautumisessa  myös  kolmea  eri  laatua:  tiivis-,  juomu-  ja 
pahkavisautuminen.

Ryhmitys on varsin tarkoituksen mukainen käytännön tarkoituksiin, sillä se tähdentää 
pääasiallisesti miten taajasti ja tasaisesti visajuovia esiintyy rungossa. Muuten ei mitään 
merkityksellistä eroa ole näiden kategorioiden välillä, sillä taajaan visautuneissa rungoissa 
voi  esiintyä  pahkamaisia,  oikeammin  kuhmumaisia  kohtia;  juomuja,  so.  harjumaisia 
kohoamia on taas ow ulkopinnassa enimmäkseen silloin, kun visajuovaryhmät esiintyvät 
kierteisesti.

Luonteenomaisen  visapuun  ruskeat  juovat  ja  niiden  lähistöllä  esiintyvät  vaaleat, 
niveröityneet  solukot  vaikuttavat  häiritsevästi  v  u  o  s  i  l  u  s  t  o  j  e  n  säännölliseen 
muodostumiseen. Paitsi sitä, että vuosilustojen
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rajakohdat  näyttävät  monin  paikoin  ruskettuneilta,  on  vuosilustojen  muotokin 
muuttunut. Ne eivät ole visautuneen koivun rungon poikkileikkauspinnassa säännöllisten 
samankeskisten ympyränkehien muotoisia edes harvajuovaisessa visassakaan, vaan niiden 
rajat  ovat  niissä  kohdissa,  missä  tavataan  ruskeita  juovia  tahi  puuosan  pinnassa  on 
sisäänpainumia,  tavallisesti  taipuneet  lähemmäksi  ydintä.  Vuosilustoissa  huomataan 
myös-

kin  ruskeiden  juovien  välissä  poimuilemista,  mikä  ilmeisesti  sekin  on  johtunut 
säteittäisien  juovakohtien  esiintymisestä.  Vuosilustojen  lovimaiset  painumat  rungon 
keskustaan  päin  johtuvat  ainakin  useimmissa  tapauksissa  siitä,  että  noissa  kohdissa 
jälsirengas  ei  ole  voinut  toimia  säännölliseen  tapaan  eikä  ole  voinut  normaaliseen 
muotoon johtavasti muodostaa puu-osan solukkoja. Seurauksena kaikesta tästä myös on, 
kuten sanottu, että visautuneen puun pinta on kuoren allakin monesti hyvin epätasainen, 
so.  uloimmatkin  vuosilustot  ovat  juovien  kohdissa  painuneet  (vähimmin  sisusvisassa) 
sisustaan päin ja siten syntyneissä puuosan pinnan huoloissa on kuoren solukkoja.

Visakoivujen  nuorissa,  kasvavissa  rungoissa  voidaan  monesti  huomata,  varsinkin 
runkovisassa,  että  niiden  ulkopinta  näyttää  paikoittain  aivan  kuin  litistyneeltäkin. 
Sellaisissa  kohdissa  on  kuoren  alla  olevan  puuosan  pinnassa  edellä  selitetyn  kaltaista 
poimuuntumista  ja  puun  sisässä  ruskeita,  nähtävästi  kehittymässä  olevia  juovia. 
Tavallisempaa on kuitenkin
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se, että niissä kohdissa, missä visautuminen on voimakkainta ja pitemmälle ehtinyttä, 
sekä  puuosa  että  kuoriosat  ovat  paksunneet  muodostaen  toisissa  tapauksissa  rungon 
pintaan kuhmuja tai harjanteita, toisissa taas koko rungon tai sen haaran ympäri ulottuvia 
ja  helposti  huomattavia  paksunnoksia,  visapahkoja  ja  -kuhmuja.  Näissä  kohdissa  on 
puussa runsaasti

sekä ruskeita visajuovia että niverää. Tällaisia visakuhmuja ja -pahkoja voidaan tavata 
myös  paikoittaisesti  joko  rungon  tyvessä,  keskiosissa  tai  oksissa.  Niitä  syntyy  kyllä 
sellaisiin rungon kohtiin,  missä oksia on kuollut,  mutta sekä rungossa että oksissa voi 
visakuhmuja  tavata  sellaisissakin  kohdissa,  joita  ei  voida  pitää  oksan  tyvi-  ja 
haarautumiskohtina.

1 Sokolov  (1932)  ilmoittaa  sikäläisissä  »karjalaisissa  koivuissa»  voitavan erottaa  kolmenlaisia 
kuhmu- ja pahkamuodostumia. Viitatun kirjoituksen esitys on tässä kohden niin vaillinainen, että 
siinä olevien sanontojen perusteella en ole voinut saada selvyyttä näistä kategorioista.
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Taajaan  ja  tasaisesti  visautuvissa  rungoissa  juovakohtia  monesti  muodostuu  rungon 
pituussuuntaan  pitkälti  jatkuvina,  joko  (nuorissa  osissa)  suoraan  rungon  (varren  tai 
oksien)  suuntaisina  tai  (varsinkin  vanhemmissa  osissa)  jonkin  verran  kairakierteisinä 
ryhminä,  minkä  voi  helposti  todeta  kuoritun  puuosan  pinnassa  esiintyvistä 
huolomuodostumista. Tämänlaatuista, asennoltaan ja esiintymiskohdaltaan eri rungoissa 
ja  samassa  yksilössäkin  moninaista  vaihtelua  osoittavien  juovakohtien  vertaileva 
makroskooppinen tarkastelu johtaa varsin selvästi siihen päätelmään, että kyseessä ei voi 
olla, että visakoivupuun juovakohdat olisivat minkäänlaisia uinuvia tai muita silmuja tai 
vielä  lehtiin  johtavien  johtojänteiden  kohtia  tai  että  niiden  esiintymiskohtina  olisi 
yksinomaan oksien tai niiden tyvien kohdat.1

Katsoen  pahkoittumisen  suureen  vaihtelevaisuuteen  visakoivuissamme,  suurissa  .ja  pienissä, 
nuorissa ja vanhoissa, en voi yhtyä siihen, että niistä voidaan erottaa muita muotoja visakoivujen 
ulkopuolisista  ominaisuuksista  puhuttaessa  kuin  pahkoja  ja  kuhmuja,  jotka  kaikenlaisen 
välimuodoin  muodostavat  yhtenäisen  muotosarjan.  Toisinaan  pahkat  ja  kuhmut  ovat 
pitkänomaisia, toisinaan taas pyöreitä.

1 Näiden seikkojen selvitykseen palataan anatoomisien seikkojen selvityksen yhteydessä. Tässä 
yhteydessä  voitaneen  huomauttaa,  miten  sitkeästi  on  metsätieteellisessä  ja  kasvipatologisessa 
kirjallisuudessa säilynyt mielipide, jonka mukaan visautuminen olisi silmumuodostusta.

Venäläiset kirjailijat eivät tarvinne tässä kohden huomautusta S o k o I ov in (1932) esityksen 
jälkeen, missä oiotaan sikäläisessä kirjallisuudessa esitettyjä mielipiteitä.

Sitä kummallisenipaa on Schlumbergerin (1934 l.c.) maininta visakoivuista ja visakoivupuusta. 
Kun Schlumberger sanoo miten »von manchen Beobachtern wurde auch angenommen, dass das 
Holz  der  an  der  Wisa-Krankheit  erkrankten  Birken  (Wisaholz)  durch  Knospenwucherungen 
entstanden sei», niin voi siinä kyllä olla perää, mutta sanonta nähdäkseni ei täytä käsikirjatiedoilta 
vaadittavaa tasapuolisuutta.  On kyllä  todettavissa,  että  monet  havaintojen tekijät  ja  kirjojenkin 
tekijät ovat o t a k s u n e e t visautuneen puulaadun juontuvan silmupöhöttymistä. Mutta näiltä 
molemmilta tekijöiltä on edellytettävä muutakin.

Kun  vielä  Schlumberger  esittää  perusteen  otaksumalleen,  että  visautuminen  olisi 
»Kropfmaserbildung», viittaamalla erääseen C i e s l a r in kirjoitukseen, niin on huomautettava, 
että  Schlumberger  tällöin  on  esittänyt  vielä  lisää  uuden  otaksuman,  s.o.  että  tämä  hänen 
puutteellisesti  siteeraamansa  bakteeritautia  käsittelevä  kirjoitus  sisältäisi  jotakin 
visautumisilmiöiden kannalta varteenotettavaa, mitä siinä kuitenkaan ei laisinkaan ole.

Vielä  voitaneen  huomauttaa,  että  Schlumbergerin  (l.c.)  esitys  gummosis-taudeista  ja 
»Maser»-muodostumista ei osoita käsikirjatietojakin esittävältä vaadittavaa perehtyneisyyttä näitä 
patologisia  seikkoja  koskevaan  aiempaan  kirjallisuuteen  ja  siinä  esitettyihin  havaintoihin, 
tutkimuksiin ja mielipiteisiin.  Eikä liioin siihen,  mitä visakoivuista oli  jo aikoja ennen kyseessä 
olevan, kuudennen »S o r a u e r»-painoksen ilmestymistä kuvattu.
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Kun rungon tai sen haarojen osat kuhmujen ja pahkojen esiintyessä epänormaalisesti 
paksunevat, eivät niiden kuori- ja tuohikerrokset, jotka juovien kohdissa niinikään ovat 
huomattavasti kasvaneet paksummiksi, pysy ehjinä, vaan niihin ilmestyy halkeamia sitä 
mukaan kuin paksuntuminen edistyy. Jos pahkamaisesti  visautuvia kohtia on rungossa 
lukuisasti,  tulee  puun  pinta  kauttaaltaan  rikkinäiseksi,  täyteen  halkeilevia  kuori-  ja 
kaarnakerroksia  ja  siten  muuttuu  ennenaikaisesti  vanhenneen  näköiseksi.1 Kuori-  ja 
kaarnakerroksien  ulkonäöstä  voivat  tottuneet  visakoivujen  tuntijat  useimmissa 
tapauksissa  päätellä,  missä  koivussa  on  visaa  ja  mikä  taas  on  visautumaton,  jopa, 
metsikön  ollessa  kyseessä,  rungoissa  esiintyvän  visan  laadusta  ja  sopivaisuudesta 
teknillisiin  tarkoituksiin.  Nuorissa  visakuhmuja  ja  -pahkoja  sisältävissä  rungoissa  ja 
oksissa,  varsinkin jos  kuhmuja ja pahkoja  niissä on taajaan, ovat korkkihuokoset  usein 
puun pinnassa vaakasuoraan suuntaan jonkin verran pitempiä kuin niiden normaalisissa 
kohdissa esiintyvät, mutta mikään yleinen sääntö tämä ei näytä olevan.2

Tällaista korkkihuokosten horisontaalista pitenemistä on kyllä toisinaan jonkin verran 
huomattavissa  myös  runkojen  litistyneiltä  näyttävissä  kohdissa.  Kaarnoittuneissa 
rungonosissa, jolloin kuoren pintakerrokset ovat halkeilleet, ja alkuperäiset tuohikerrokset 
repeilleet toisistaan irrallisiin ryhmiin lopulta muodostaen kilpikaarnaa, tätä seikkaa ei ole 
enää laisinkaan tai toisinaan vain vaivoin todettavissa.

Kuoren  kivisolujen  eli  sklereidiryhmien  runsaus  on  etenkin  nuorissa  visakoivuissa, 
niiden kuorta vuoleksittaessa, jo ilman mitään optillisia laitteita monesti varsin helposti 
huomattavissa. Varsinaiset tuohikerrokset

1 Huomautettakoon, että tämän luontoisista so. visakoivupahkojen laatuisista muodostumista on 
saksankielisissä kuvauksissa käytetty milloin nimitystä »Knollen», milloin »Beulen». Visakoivuissa 
on sekä kuhmuja että pahkoja. Kansanomaisessa kielenkäytössä on »visapahka» nimitys tavallisin 
silloinkin,  kun on selvä kuhmu kyseissä.  Kaulovien visakoivujen runkojen ja oksien »kuhmut» 
monesti ovat enemmän kuin kuhmuja, suorastaan pahkoja, kooltaan suurempia kuin kuhmut ja 
ympäri koko rungon esiintyviä. »Runkovisassa» (vert. ed. p. 67) sensijaan esiintyy enimmäkseen 
kuhmuisuutta;  niinikään  sitä  esiintyy  myös  nuorissa  visautuvissa  koivun  rungon  ja  haarojen 
osissa.

2 Kansanomaisissa  piireissä  on  visakoivujen  taimien  tuntomerkiksi  esitetty  mm,  että  niissä 
lehtien kärjet olisivat tavallista tummemmat. Havaintojeni nojalla en voi tähän yhtyä, sillä en ole 
voinut  parhaimmalla  tahdollanikaan  sellaista  tunnusmerkkiä  niissä  todeta,  eri  vuosina  ja 
vuodenaikoina  järjestelmällisesti  tätä  seikkaa  tarkaten,  vaikka  tämä  havainto  kyllä  tukisi  sitä 
seikkaa,  että  visakoivuissa  on  fosforin  puutetta,  kuten  visapuun  kemialliset  analyysit  ovat 
osoittaneet.
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taasen  ovat  aluksi  verraten  ohuet.l Paksunneen  kuoren  pintakerrokset  sisältävät 
mutkittelevia korkkikerroksia varsin runsaasti.

Paksuissa  pinta-  ja  täyteisvisaisissa  rungoissa  voi  toisinaan,  vaikkakin  harvemmin, 
huomata paljain silminkin kuoressa siellä täällä syvemmissä kerroksissa pieniä, tavallisesti 
pallomaisia,  joskus  rungon  pituussuuntaan  tai  säteittäisesti  vähän  venyneitä,  tummia 
kohtia. Ne ovat selvästi erillään korkkikerroksista, joita syntyy kuoren pintaosiin tämän 
ylläkerrotulla  tavalla  halkeillessa.  Toisikäisien  korkkikerroksien  runsaus  on  sil
määnpistävää tarkastettaessa esim. visakuhmujen kuorta paljain silminkin.

Vielä  mainittakoon,  että  visakoivujen  lähinnä  maan  pintaa  olevissa  oksissa,  joskus 
latvempinakin olevissa sekä niiden kantovesoissa toisinaan esiintyy mustia sphacelus- eli 
poltelaikkuja  tai  syöpämäisiä  kohtia,  jotka  kauemmin  säilyvinä  ovat  helpommin 
huomattavissa (vert. tuonnempaa luku V I I).

Kun visapuussa tavattavat nimenomaan ruskeat, keskeltä monesti aukkoiset juovat ovat 
epänormaaleja  muodostumia  ja  niiden  yhteydessä  esiintyvät  vaaleat  niveräiset  puun 
kohdat poikkeavat normaalipuusta, kun näin juovaisessa puussa vuosilustojen kehitys on 
häiriytynyt ja edelleen, kun lisäksi visakoivuissa usein tavataan normaalista poikkeavia 
rungon  litistymiä,  kuhmuja  ja  pahkoja  sekä  paksujen,  visautuvien  runkojen  kuoressa 
tummia kohtia, kun kuoriosiakin on joutunut puuosan sisään, ja kun vielä näiden puiden 
kasvutapakin voi tuntuvasti,  seuraavassa kuvat-tavalla tavalla muuttua, on pidettävä jo 
makroskooppisienkin  seikkojen  nojalla  koivuyksilöitä,  joissa  visapuuta  esiintyy, 
suorastaan   s  a  i  r  a  i  n  a  puina.  Toisin  sanoen  siis  on  oikeutettua  puhua  erityisestä 
koivujen visataudista eli visautumisesta, jolla tavoin tämän taudin kulkua voidaan myös 
nimittää.

Tämän käsityskannan ovat hyväksyneet mm. venäläiset tutkijat (vert. V a n i n l.c. ja 
siinä siteerattua kirjallisuutta) sekä V a i l i o n i s (l.c.), vaikka tauti-ilmiöiden luonteesta 
on erimielisyyttä ja osaltaan myös niiden samankaltaisuudesta eri visakoivuyksilöissä.

Edellä  selostetut  havainnot  viittaavat  siihen,  että  tauti-ilmiöissä  on  vaihtelua 
huomattavissa,  mutta  mielestäni  tämä seikka ei  estä,  tuonnempana esitettävien syiden 
nojalla,  tarkastelemasta,  ennen näiden  sisäisien  muutoksien  lähempää  selvitystä,  myös 
visakoivujemme ulkoisia muoto-seikkoja sekä niiden kasvupaikkoja ja levinneisyyttä.

 1»Tuohta» ei voida visakoivujen rungoista juuri laisinkaan saada: ohuet, tiukasti pinnassa olevat 
korkkikerrokset kaarnoittuvat verraten aikaisin. Hämeessä onkin sananpartena: »tuohenkiskojalla 
ei ole asiaa visaikkoon.»
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III. Visakoivujen ulkonäkö,  kasvutapa ja
systemaat t in en  a s e m a .

Paitsi  tautikuvan  selvittämiseksi  on  myös  käytännön  tarkoituksia  varten,  so. 
visakoivupuuhankinnan  kannalta  erittäin  merkityksellistä  kiinnittää  huomiota 
visakoivujen u l k o m u o t o o n  ja  k a s v u t a p a a n.l

Visakoivujen  tuntemiseen  ulkoisien  seikkojen  nojalla  terveiden  koivu-yksilöiden 
joukosta  vaaditaan  jonkin  verran  harjaantumista.  Mitään  erikoisia  luonteenomaisia 
normaaleja tai  sairaalloisia tuntomerkkejä ei voida esittää olevan visakoivujen lehdissä, 
silmuissa  ja  norkoissa.  Varmimpia  visautumisen  merkkejä  ovat,  runkoa  ulkoa  päin 
tarkasteltaessa, rungon tai oksien pinnan epätasaisuudet: kuhmuilu ja pahkoittuminen tai 
että niissä on jyrkkiä kohoamia tai harjanteita ja jonkin verran varttuneehkoissa yksilöissä 
rungon  tuohikerrokset  halkeilevat  luonteenomaisella  tavalla  ja  pintaan  muodostuu 
vahvoja  halkeilevaa  korkkiutuneita  kerroksia.  Jos  näitä  merkkejä  ei  voida  todeta 
koivuyksilöissä,  olipa  se  mitä  myöhemmin  esittämäämme  visakoivumuototyyppiä 
tahansa,  jää  kysymys  koivuyksilön  visautumisesta  epävarmaksi.  Tottuneimpienkin 
visakoivuostajien tapana on epävarmoissa tapauksissa turvautua lastunäytteen, »pilkkeen 
ottoon».  Kyseessä  nimittäin  voi  olla  lainekoivu  jonka  kuori  haavoittuessaan  monesti 
halkeilee visakoivun rungon pintaa muistuttavalla tavalla;  lainekoivuissa ei kuitenkaan 
muodostu  kuhmuja  pahkoja,  kohoutumia  tai  harjanteita  rungon  pintaan  tai  oksiin  ja 
haaroihin sillä tapaa kuin visakoivuihin.

Kun taas on kyseessä nuorehko, visautuva yksilö  tai  kantovesoista  varttunut ryhmä, 
ovat visautumiselle luonteenomaiset merkit rungon pinnassa useimmiten niin selvät, että 
niistä ei voi erehtyä. Kaulavisainen runko (kuv. taulut 3,2,3; 4,1; Heikinheimo 1933 kuv. 7; 
Vai1ionis l.c. kuva 1) on tottumattomankin helposti huomattavissa visarungoksi.

Vihdoin  visakoivuja  on  runkomuodoltaan  vallan  kääpiöityneitä,  vääristyneitä, 
koukeroisia ja pensasmaisiksi jääviä. Niitäkin tarkasteltaessa visan toteamiseksi ulkoisten 
merkkien  nojalla  on  syytä  noudattaa  varovaisuutta:  kaikki  senmuotoiset  rungot  tai 
pensaat eivät osoittaudu visautuneiksi. Jollei ole mahdollisuutta niistä pilkkeen ottoon tai, 
toisissa  tapauksissa,  suurehkon pensaan haaran  vuolemiseen,  on  varminta  pitää  niistä 
visautuneina  vain  sellaisia,  joissa  voi  todeta  edellämainittuja  ulkoisia  visautumisen 
merkkejä. Mielestäni on syytä tähdentää näitä

1 Tästä kysymyksestä olen aiemmin (1926) esittänyt muutamia pääpiirteitä.
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seikkoja  niille,  jotka  joutuvat  tavalla  tai  toisella  tekemisiin  visakoivujen  kanssa  joko 
tutkijoina, metsänkasvattajina tai -hakkauttajina.

Visakoivujen  perin  vaihteleva  kasvutapa  aiheuttaa  sen,  että  runkoanalyyttiset 
menetelmät, jotka sitten olisivat visakoivuja tai visakoivikkoja varten käytettävien kasvu-, 
massa-  ym.  taulujen laatimisen perustana,  ovat,  ainakin tällä  haavaa,  kun on kyseessä 
luonnonvaraiset visakoivuyksilöt, suorastaan tarkoitustaan vastaamattomia. Visakoivujen 
tuottokykyä esim. hehtaaria kohti arvosteltaessa ei voi perustaa nykyisien heterogeenisien 
visakoivumetsikköjen,  visaikkojen,  osoittamien  arvojen  nojalla  minkäänlaisiin 
keskimääräisiin, tilastotietä saatujen arvojen mukaisiin laskelmiin. Samaan tulokseen on 
H e i k i n h e i m o (1933, p. 28) tullut. Tuottokyvyn ja -määrän suuruus riippuu muutoin 
erittäin paljon  siitä,  millaisia  ovat  kulloinkin kyseisiin  tulevalla  alueella  kasvavat  visa-
koivut  runkomuodoltaan  ja  laadultaan.  Korkeintaan  voitaisiin  ajatella  joitakin 
suorarunkoisia  visakoivuja  tutkittavaksi  runkoanalyyttisesti  ennen  muuta  niiden 
kasvunopeuden selvittämiseksi, mutta tekijällä ei ole ollut tilaisuutta tähän tarkoitukseen 
sopivien  visakoivuyksilöiden  kaadattamiseen.  Tulevaisuuden  tehtävänä  on  pyrkiä 
visakoivukulttuurin  pohjalla  eri  tavoin  saaduista  visakoivumetsiköistä  fiksoimaan 
mainittua  kahta  seikkaa,  rungon  muotoa  ja  laatua.  Vasta  sitten  voidaan  ajatella 
taksatooristen  taulujen  laadintaa  visakoivikoista  ja  -koivuista,  kasvatettiinpa  niitä  joko 
puhtaina tai sekametsikköinä.

Korostettakoon  kuitenkin,  että  visakoivujen  paksuuskasvu  on  vuosi-
lustomuodostuksesta  ja  osaksi  myös  vesojen  varttumiskyvystä  päättäen  useimmiten 
verraten  nopeaa.  Vuosilustot  ovat  erittäinkin  tasaisesti  hienojuovaisissa 
visakoivurungoissa  ja  etenkin  visapahkojen  kohdissa  normaalista  paksummat. 
Pensasmaisiksi jäävät ovat tästä poikkeuksina.

Sanotun  tueksi  voitaisiin  esittää  numeroarvoja,  mutta,  katsoen  vaihtelevaisuuteen 
tässäkin suhteessa, on ilmeistä, että näillä arvoilla sinänsä ei ole tällä haavaa paljoakaan 
merkitystä.

Näihin seikkoihin liittyvää kysymystä, missä määrin erilainen maaperä tai kasvupaikka 
voi  vaikuttaa  visakoivujen  kasvunopeuteen,  tekijälle  ei  ole  ollut  mahdollista  selvittää. 
Siihen  tarkoitukseen  olisi  tarvittu  niinikään  kaadattaa  yhtä  arvokkaita  puita  kuin 
runkoanalyyttisiin selvityksiin. Kannoista en ole voinut sitä suorittaa, sillä visakoivujen, 
samoinkuin normaalienkin koivujen kannot muuttuvat jo lyhyessä ajassa sellaisiksi, että 
mittauksien suorittaminen niistä on mahdotonta.1

1  Voitaneen myös  vaatia  esitettäväksi  jonkinlainen  arvio  maamme »visakoivupuuvarastosta», 
ennen muuta sen riittäväisyyden kannalta, sillä onhan suorastaan
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Tärkeintä  on  mielestäni  ollut  todeta,  että,  niin  vaihtelevia  kuin  visautumisen,  s.o. 
visataudin  ulkoiset  merkit  ovatkin,  voidaan  visakoivuissa  erottaa  runkomuodoltaan  ja 
kasvutavaltaan erilaisia muototyyppejä jotka kuitenkin eivät ole toisistaan jyrkästi eroavia 
eivätkä ole käsitettävissä sellaisiksi, että kuhunkin muotoryhmään kuuluva yksilö pysyisi 
ehdottomasti koko kasvunsa ajan sellaisena kuin se alkujaan varttui.

Näitä  siis  vain  muotoryhmiä  selvitettäessä  olen  pyrkinyt  välttämättömänä 
edellytyksenä pitämään erillään siemenvesoista  ja  toisaalta  kanto tai  myös tyvivesoista 
muodostuneita  yksilöitä.  Kuitenkaan  se  ei  ole  aina  ollut  helppoa  eikä  varmuudella 
selvitettävissä.  Päätuloksena  voin  kuitenkin  sanoa;  että  visakoivuissa,  syntyivätpä  ne 
jommallakummalla tavalla tahansa, joko siis siemenestä tai toisaalta tyvi- tai kantovesoista 
on 1. suora- ja pystyrunkoisia, 2. sellaisia runkoja, joissa varren pituuskasvu aiemmin tai 
myöhemmin  keskeytyy,  »tykkeytyy»,  ja  haaroittuminen  on  normaalista  poikkeavaa; 
monissa  tapauksissa  tällöin  muodostui  3.  ulkomuodoltaan  »palmu»-  tai 
»sateenvarjo»-tyyppisiä visakoivuja ja lisäksi 4. visakoivuissa on suorastaan p e n s a s - 
m a i s i k s i  j ä ä v i ä. Kohdissa 2—3 mainitut visakoivu-»tyypit» voivat myös muuttua v 
i n o- ja m a t a l a r u n k o i s i k s i. Suora- ja pystyrunkoiset eivät liioin aina säily niiden 
muotoryhmän nimen ilmoittaman laatuisina.1. 

Suoran  ja  pystyn  rungon  muodostuessa  visakoivu  säilyttää  normaalisen  pystyn 
kasvusuunnan.  Runko  »kauloo»  tyypillisimmissä  tapauksissa,  jolloin  runko  on  suora, 
ilman mutkia, tuskin sanottavasti tai ei ollenkaan. »Kaulovat» pystyt rungot ovat monesti 
mutkaisia (vert. kuvataulut 3, 4 ja Heikinheimo 1933 kuva 7). Normaalia lähinnä olevissa 
suorarunkoisten visakoivujen latvusosissa ei voi huomata mitään rungon pituuskasvun 
ennenaikaista pysähtymistä tai epänormaalista haarautumista. Tuohen ja kuoren halkeilu 
on  ainakin  jonkin  verran  epänormaalia,  rungoissa  on  kuhmuisuutta,  kohoamia  ja 
harjanteita. Ilmeistä on, että tämä rungon kasvutapa ei ainakaan

ilmeistä, että visakoivupuun vientimme on viime vuosikymmenen aikana ollut huomattavasti 
suurempi kuin aiemmin ja visakoivujen liikahakkausta on tapahtunut. Tämä esitettäköön toisessa 
yhteydessä.

1 Heikinheimo  (1933  p.  36—)  on  visakoivujen  runkomuodosta  puhuessa.  erottaneet  niissä 
puumaisia, pensasmaisia ja puolittain puumaisia. Tätäkin ryhmitystä kyllä voidaan käyttää; mutta 
viimeksi mainittu kategoria jää varsin epämääräiseksi.
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aina johdu ulkoisista kasvutekijöistä, ennen muuta kasvamisesta suljetussa metsikössä, 
vaan  suorastaan  siitä,  että  rungon  laatu  on  sellainen,  että  runko  varttuessaan  jää 
latvusyhteydenkin puuttuessa tähän pystyyn asentoonsa (vert. mm. Heikinheimon (1933) 
kuva 6). Toisissa tapauksissa, osaltaan metsikön harventamisesta tai harventumisesta kyllä 
johtuen,  nämä  pystyt  rungot  taipuilevat,  käyristyvät  ja  vinoutuvat  eri  tavoin,  mutta 
monesti  on  tällöin  huomattavissa  latvuksessa  olevan  pituuskasvun  epänormaalia 
taukoamista tai epänormaalia haarautumista.

Selvimmissä tapauksissa  tämä siis  suorastaan normaalinen runko-muoto  on kaikesta 
päättäen  ihanteellinen  visakoivurunkomuoto  järeähkön  visakoivupuun  saantia  varten. 
Ulkoisien  visautumismerkkien perusteella  arvioiden on  useimmissa  tapauksissa  tämän 
tyypin runkojen visautuminen sangen hyvää.

Kun kuitenkin visautuminen tämän tyypin rungoissa ilmenee vaihtelevassa määrässä ja 
ainakin  toisinaan  vasta  vanhemmittain  (jolloin  runkoon  muodostuu  pintavisaa,  on 
varovaisuus tarpeen arvosteltaessa tämän tyyppisten puiden visautumista.

Erikoisesti on huomautettava, että pystyn, suoran koivun r u n g o n  t y v e s s ä, joskus 
jo nuorenakin ilmenevä kuorikerroksien ja tuohen halkeilu, runsaahko kaarnoittuminen ja 
vielä melko selvästi esiintyvä epänormaalinen paksuneminenkaan eivät ole visautumisen 
merkkejä, vaikka ne sinänsä jonkin verran niitä muistuttavat. Tällaisissa, verraten yleisissä 
tapauksissa,  aiheutuvat  nämä  rungon  tyven  muutokset  siitä,  että  niissä  kohdissa  on 
runsaasti ruskotäpläjuovia ja lisäksi, kuten useasti koivunrunkojen tyvessä, aaltopuuta ja 
jopa niveräsilmäkkeitäkin. Tämä voidaan todeta sellaisien rungon tyvikohtien poikki- ja 
halkileikkauksia tarkastettaessa. Puuosan pinta on tällöin poikkileikkauksissa vain loivasti 
mutkittelevaa, kuorikerrokset ovat paksunneet jonkin verran, saavuttamatta kuitenkaan 
visautumiselle  ominaisia  mittoja;  vuosilustot  ovat  kuitenkin  säännölliseen  tapaan 
ympyrämäisiä,  toisinaan  tyvissä  sen  verran  mutkakuvioisia  kuin  ne  voivat  olla 
poikkileikkauspinnoissa  aivan  normaalisten  koivunrunkojen  tyviosista.  Vuosilustojen 
kesäpuuosassa esiintyy, monesti runsaastikin ruskotäpläjuovien kohtia, niille tavalliseen 
tapaan ryhmittyneinä 1 (vert. Kangas 1935).

1 Kun sellaisien runkojen tyvessä vielä  tavataan normaalisestikin niveröitymistä,  voi helposti 
syntyä harhakäsitys, että visaa esiintyy tällä tavoin muodostuneissa kohdissa.Vert. myös V a i l i o- 
n i s (1935, kuva 2) — joka nähtävästi on esittänyt ruskotäpläjuovaisen lainekoivun rungon tyven 
poikkileikkauksen.  Tällöin  on  poikkileikkauskuva  sekavampi  kuin  vastaavanlainen  normaalin 
koivunrungon poikkileikkaus-
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Pysty-  ja  suorarunkoisissa  visakoivuissa  ovat,  mikäli  havaintojani  voin  pitää 
yleispätevinä, alemmat oksat varisseet normaalia runsaammassa määrässä silloinkin, kun 
on kyseessä erillisenä, varjostamattomana kasvanut visakoivupuuyksilö.

Toisissa  tapauksissa,  hieno-  ja  taajajuovaista  visapuuta  sisältävissä  rungoissa,  on 
tuohikerroksien  halkeilu  ja  rungon  pinnan  epätasaisuus  niin  epäselvää,  jopa 
puuttuvaakin, että voidaan sanoa, että ulkoiset pinnalliset visautumisen merkit suorastaan 
puuttuvat  tällaisista  suorarunkoisista  visakoivuista.  Nämä  tapaukset  ovat  kuitenkin 
sangen harvinaisia. Visakoivupuun hankkijat ovat ilmoittaneet sellaista, vaikkakin varsin 
harvoin  tavanneensa;  suullisesti  on  prof.  K.  E.  Kivirikko  ilmoittanut  sellaisia  koivuja 
tavatun Sääksmäellä.1 Aiemmin (vuosina 1918, 1919) olen niitä todennut, kairanäytteillä 
varmistaen havaintoni, Hauholla.

Suurikokoiset,  vanhoiksi  säilyneet  pysty-  ja  suorarunkoiset  visakoivut,  erillisen 
runkonsa  nojalla  siemenvesoista  varttuneiksi  arvioitavat,  ovat  .nykyisin  melko  lailla 
harvinaisuuksia. Niitä on säilynyt enimmälti vain sellaisissa metsissä, joissa niihin ei ole 
kajottu  visakoivupuun  hankintahakkauksissa.  Tyypillisimpiä  sellaisia  suorarunkoisia 
visakoivuja  olen  kuitenkin  muistiin  merkinnyt  kasvavaksi  mm.  seuraavilla 
paikkakunnilla; aiemmin Padasjoella ja Sääksmäellä; vv. 1933—34 niistä oli edustavimpia 
sellaisia  yksilöitä  ainakin  Kuhmoisissa  (Korppila,  Hyrkkälänmäki),  Hauholla  (Vitsiälä), 
jossakin  määrin  myös  Lammilla  (kirkonkylän  pohj.  puol.  harjulla)  ja  Hämeenlinnan 
Luhtialanmäellä. Kaikkialla on näitä visakoivuyksilöitä vain yksittäin.

Tyvivesoja  on  tämän  tyypin  yksilöissä,  havainnoistani  päättäen,  verraten  harvoin. 
Mikäli  voin  havaintojani  pitää  yleispätevinä,  on  niiden  kantovesamuodostus  myös 
heikohkoa, ei ainakaan siinä määrässä runsasta ja kasvuvoimaista kuin runkonsa puolesta 
vinoutuneiden visakoivujen kantojen ympärillä.

Mitä tulee runkomuodoltaan ja kasvutavaltaan tällaisien yksilöiden syntytapaan ja sikäli 
kuin sitä voidaan selvittää niiden kasvupaikka

kohta. Mutta sen osoittama vuosilustojen mutkakuvioisuus ei kuitenkaan oikeuta niin pitkälle 
meneviin ruskotäplä- ja visajuovien samastamiseen kuin mitä V a i l i o n i s on esittänyt.

1 Venäläisessä kirjallisuudessa (vert. T s h i s t j a k o v 19 3 1 ; S o k o l o v 1932; V a n in 1933) 
mainitaan myös tämmöisistä visakoivuista. Mahdollisuus, että toisissa yllä mainituissa tapauksissa 
tällöin on ollut kyseessä sisusvisainen runko, on nähdäkseni myös olemassa. Varmaa kuitenkin on, 
että täyteisvisaisissakin, pystyissä ja suorissa rungoissa voi joskus olla sellaisia, että visautumisen 
ulkoiset, kuoressa tavallisesti sangen selvästi esiintyvät merkit puuttuvat.
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seikkojen nojalla, näyttää mielestäni siltä, että ne ovat ainakin varsin useissa tapauksissa 
saaneet  alkunsa  siemenvesoista.  Edellä  mainituilla  Hämeen  paikkakunnilla  ovat 
tapaamani vanhat suorarunkoiset visakoivut olleet jo siinä määrin varttuneita, että täyttä 
varmuutta niistä tässä suhteessa ei voi saada. Mahdollista kuitenkin on, että osa niistä on 
varttunut kantovesasta, jonka luota on jo varhain poistettu muut rungot. Uudeltamaalta 
(Siuntiosta)  muistiin  merkitsemäni  mukaan,  on  selvimmin  siellä  mahdollisuuksia  sen 
seikan toteamiseksi, että kantovesoista varttuneista ryhmistä on, senjälkeen kuin runko tai 
rungot  on  vapautettu  ryhmän muista,  lähimmistä  rungoista,  voi  jäljelle  jäänyt  varttua 
suora-  ja  pystytyyppiseksi.  Mutta  tällöin  ovat  kyseessä  nuorehkot  muutenkin 
pystysuuntaisesti  ja  suorarunkoisesti  kasvavat  ryhmät,  joista  varttuneet  rungot  voivat 
myöhemmin »tykkeytyäkin».

Pysty-  ja  suorarunkoinen  visakoivutyyppi  luonteenomaisissa  tapauksissa  eroaa kyllä 
selvästi  seuraavissa  esitetyistä,  ja  tällöin  on  todettavissa,  että  visautuminen  niissä  on 
tapahtunut ilman, että puun rungon muoto ja kasvutapa on normaalisesta eroava, joko ei 
laisinkaan tai vain tuskin huomattavassa määrässä. Rajaa seuraavassa kohdassa esitettyyn 
tyyppiin ei ole kuitenkaan pidettävissä erikoisen jyrkkänä.

2. Visakoivu säilyttää, ainakin aluksi,  normaalisen pystysuoran kasvusuunnan, mutta 
sen  runko  haarautuu  normaalisesta  poikkeavasti,  joko  melko  lähellä  maanpintaa 
(kuvataulu5,1-2)tai  kasvettuaan  jonkin  matkaa  (kuvataulu  5,3—4),  monesti  vielä  melko 
korkeallakin (vert. H e i k i n h e i m o 1933, kuva 6, p. 36 (oikeanpuolinen koivu), 1936 
kuva  4,  p.  14)  samalla  kun  yhtenäisen  rungon  muodostuminen  haarautumiskohtien 
tienoilla myös »tykkeytyy», s.o. runko ei vartu latvusosassa normaaliseen tapaan suoraan 
ylöspäin.  Tällöin  rungon  pituuskasvun  heiketessä  tai  lakatessa  muodostuu  sen 
latvusosaan  tylpähkö  osa,  jonka  kohdalla  rungon  pituuskasvu  on  lakannut  ja  siitä 
kohdasta sellainen koivuyksilö muodostaa joko visautuneita tai visautumattomia haaroja 
tai  oksia.  Tämä  tyyppiryhmä  on  sangen  muotorikas  ja  vaihteluja  ja  »välimuotoja» 
osoittava,  ennen  muuta  johtuen  siitä,  että  tykkeytyminen  voi  alkaa  eri  yksilöissä  eri 
korkeudella.

Monissa  tapauksissa  säilyy  runko,  epänormaalisesta  haaroittumisesta  huolimatta, 
aikakin pitkän aikaa pystynä ja jäykkänä. Käyttökelpoisuuden kannalta sellaiset rungot 
ovat arvokkaita.  Mutta tämän ryhmän muodoissa on sellaisia, jotka jo nuorina, toisissa 
tapauksissa  vielä  25—30  vuotiaina  —  nähdäkseni  etenkin  viljavassa  maaperässä  ja 
tuoreissa metsissä kasvaessaan — ovat sangen notkea- jopa velttorunkoisia. Näiden
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runkojen,  ainakin  niiden  yläosien,  notkeus  ja  taipuisuus  huomattavasti  eroaa 
normaalisesta,  jäykähköstä  vastaavanpaksuisesta  koivunrungosta.  Mainitunlaisien 
runkojen  yläosat  taipuvat  käyriin  asentoihin  ja  väänneltäessä  muistuttaa  niiden 
joustavuus jossakin määrässä köyden tai makkaran joustavuutta. Runkojen visautuminen 
on näissä tapauksissa (paitsi pinnalta visautumismerkeistä arvosteltuna, myös kuorittuna 
tutkittuna)  melko  tasaista;  ohuimmissa  oksissa  visautumista  joko  on  tai  se  puuttuu. 
Pystyinä pysyäkseen vaatisivat sellaiset latvahaarat tukemista.

Tämä rungon notkeus ja taipuisuus on ilmeisesti hyvin kohtalokasta sellaisien runkojen 
pystyssä  pysymiselle  ja  kasvulle.l Ne  taipuvat  omasta  painostaan  veltohkosti  alas,  ja 
niiden käyristyminen tai mutkistuminen jatkuu ulkoisten tekijäin vaikutuksesta, varsinkin 
silloin kun sellaiset koivut kasvavat rinteillä tai tuulelle tai lumen kasautumiselle alttiilla 
paikoilla. Niiden rungot taipuvat maahan päin, vinoutuvat, käyristyvät ja jopa lyhistyvät 
lähelle  maanpintaa  kasvaviksi,  suorastaan  »rönsyileviksi».  Kaikenlaista  normaalisista 
rungoista  poikkeavaa  näissä  rungoissa  tapaa:  käyristymiä  jopa  käärmemäisiksi, 
luokkimaisiksi y.m. Vinoutuneissa kuitenkin latvaosa sekä jäljelle jääneet oksat pyrkivät 
negatiivisen geotrooppisesti kasvamaan sentään  pystysuoraan (vert. esim. kuvataulut 5, 2; 
8,3; 11,6). Myös taajoissa metsiköissä on erinäisille visakoivuille rungon käyristyminen ja 
vinoutuminen  luonteenomaista.  Ainakin  rehevissä  kasvupaikoissa  voi  todeta,  miten 
sellaisien  vinoutuneiden  visakoivujen  varttuneemmat  oksien  osat  vinoutuvat.  Toisissa 
tapauksissa  (selvästi  mm.  aiemmin  Kangasalan  harjuilla)  on  tämän  tyypin  koivuissa 
visautumista vain pystysuoraan pyrkivien oksien tyvissä ja selvänä paksuntumana vain, 
toisissa  tapauksissa  (moreeni-,  kallionpäällys-  ja  -alus  kasvupaikoilla,  samoin 
rantalehdoissa)  taas  esiintyy  oksissa  vaihtelevan  runsaasti  pullistumia,  kuhmuja  ja 
verraten  kookkaita  visapahkoja  ylempänäkin  näissä  oksissa.  Epätasaisemmin  ja 
epätäydellisemmin visautu-

1Notkeus, mikä selvimmin esiintyy tasaisesti ja hienojuovaisesti visautuneissa rungoissa, johtuu 
mielestäni  siitä,  että  kairakierteisesti  rungon  pituussuuntaan  ryhmittyneet,  ruskeita  juovia 
muodostavat  solukot  pilkkoavat  rungon puuosan saman periaatteen mukaan pitkittäisiin  osiin 
kuin esim. liaaneissa (vert.  kuvataulu 12, kuv. ylh. Niinikään nuori, epäsäännöllisesti  juovainen 
runko ei liioin ole täysin yhtä jäykkä ja tankea kuin juovaton.

H e i k i n h e i m o n (1936, p. 12) mainitsema tapaus, jolloin syysistutus saattoi suuren määrän 
1.5—2.0  m:n  mittaisia  visakoivun  taimia  tuulen  ja  talvisen  tuhon  tappamiksi,  juontunee  ehkä 
siitäkin, että nämä taimet eivät ole, runkonsa rakenteen vuoksi, voineet pysyä pystyssä eikä näin 
ollen liioin elossakaan.
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vissa rungoissa tämä latvan käyristyminen ja vinoutuminen ei niin selvästi ilmene.
Mainittu  visakoivunrungon  ominaisuus  on  mielestäni  omiansa  saattamaan  ainakin 

toiset  visakoivut,  silloin  kun  ne  kasvavat  samanikäisessä  suljetussa  koivikossakin, 
huolimatta  näiden  koivujen  yleensä  nopeasta  paksuuskasvusta,  alispuiksi  ja  siten 
saattamaan ne kasvuehdoiltaan, ainaikin valon ja veden saannin puolesta huonompaan 
asemaan kuin ympäröivät koivut.

Paksuuskasvun  ja  kaarnoittumisen  edistyessä  notkeus  rungoista  katoaa,  ja  ne  jäävät 
jäykkinä näihin normaalista poikkeaviin, tai voitaneen sanoa, muotorikkautta tarkoittaen, 
mielikuvituksellisesti  vaihteleviin asentoihinsa,  joihin  ne lopulta  joutuvat  ja  joissa  niitä 
tapaa  varsinkin  sellaisissa  metsissä,  missä  visakoivuja  on  runsaalti  ja  pitkähkön  aikaa 
säilynyt hakkauksilta. Lopulta runkojen kaarnoittuminen ehkäisee pahkamaisien kohtien 
ulkopuolisen toteamisen, »kaulominen» voi toisinaan tasoittua, toisinaan taasen ei. Joka 
tapauksessa  on sellaisien »omenapuurunkojen»,  »visakankkuroiden»  jne.  muotorikkaus 
suuri,  kasvoivatpa  ne  joko  siementaimista  tai,  kuten  useimmiten  on  arvioitava, 
kantovesoista.

Monissa  visakoivupaikoissa  on  jätetty  käytännön  tarpeisiin  kaikista  kehnoimpia  ja 
huonoimmin  sopeutuvia  —  ja  samalla  rumannäköisiä  —  tällaisia  runkoja  kasvamaan, 
paremmat,  suuremmat  ja  arvokkaammat  rungot  ovat  ensiksi  löytäneet  hakkaajansa  ja 
käyttäjänsä.  Tästä  asiaintilasta  sitten  on  peräisin  se  melko  laajalti  yleinen  mutta 
harhautunut käsityskanta, että visakoivut ovat aina vallan epämuotoisia; »vääriä, käyriä, 
mutkaisia, kenkkurunkoisia» yksiöitä.

Kuvatauluissa 5, 7, 8, 10, 11 ja 12 on näitä runkotyyppejä esitetty.
Haarautumisesta vert. myös Heikinheimon (l.c.) julkaisemia kuvia 3—5, p. 34—36.1

3.  Toisissa  tapauksissa  muodostuu  edelläsanottuun  tapaan  rungon  pituuskasvun 
tykkeytyessä ja  oksien haarautuessa melko lailla  samalta korkeudelta n.s.  »palmu»- tai 
»sateenvarjo»-tyyppi (kuvataulu 5,3). Sangen yleistä on, että näissä rungoissa on jo varsin 
nuorena  ja  matalina  huomattavissa  voimakasta  visapahkamuodostusta,  »kaulomista» 
(vert. kuvataulu 5,4).

Erikoisesti korostettakoon, että tämä runkotyyppi on varsin monesti

1 Alkavaa vinoutumusta on S o k o l o v (1932 p. 33) esittänyt eräässä, tosin verraten epäselvässä 
kuvassa.  —  T  s  h  i  s  t  j  a  k  o  v  i  n  (1931)  kirjoitukseen  liittyvä  kuva  esittää  vanhahkoa 
kantovesaryhmänä kasvanutta vinoutunutta visakoivuryhmää, jonka rungot ovat kaulovia.
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tavattavissa  siemenvesoista  varttuneissa  rungoissa.  Kun  kasvutavaltaan  tämän 
tyyppisiä  visakoivuja  kasvaa  suljetuissa  metsiköissä  yhtä  hyvin  kuin  myöskin 
varjostuksesta  vapaissa  kasvupaikoissa  ja  vielä  muun  tyyppisien  visakoivujen 
naapuripuina, on vaikeata tulkita niiden kasvutapaa ulkoisien tekijöiden aiheuttamaksi. 
Lumi-  ja  huurrepeite  voi  kyllä  painaa  ylimpiä  oksia  tasapintaan  tai  sitä  alemma 
kasvaviksi, mutta epäiltävää on, josko nämä seikat yksinomaan vaikuttavat mainitunlaisen 
oksien asennon, vaan tulee edellyttää, että koivuyksilön sisäinen rakenne on sellainen, että 
nämä muutokset ovat käyneet mahdollisiksi ja pysyviksi.

Visakoivupuun tuotannon kannalta sellaisien runkojen kasvattaminen ei ole edullista, 
mutta  tällaiset  puuyksilöt  mielestäni  ansaitsisivat  tulla  puisto-  ja  puutarhakultttturin 
huomion  kohteiksi  erikoisen  »kuriositeettinsa»  ja  osaltaan  jopa  suorastaan 
koristeellisuutensa  vuoksi.  Varsinkin  riippaoksaiset  tämän  tyypin  koivut  vastaavat 
puistoarvoltaan täysin mitä »surupuu»- tai pendula-muotoa tahansa.l

4. P e n s a s m a i s i a  visakoivuja tarkasteltaessa on pidettävä erillään siemenvesoista 
varttuneet, pensasmaisesti kasvavat ja toisaalta kantovesapuuryhmät, jotka aluksi nuorina 
kasvavat enemmän tai vähemmän pensasmaiseen tapaan.

Ensiksi  mainitut  eli,  kuten niitä  voidaan myös  nimittää,  luonnostaan  pensasmaisiksi 
jäävät liittyvät niihin edellä (2) mainittuihin tyyppeihin, joissa rungon haaroittuminen ja 
tykkeytyminen  on  alkanut  maanpinnan  läheltä  tai  vallan  maanpinnan  tasalta.2 Niissä 
rungon kasvu on sangen heikkoa ja  ne ovat,  kuten vuosilustomuodostuksesta  voidaan 
päättää,  suorastaan  kituvia.  Nähdäkseni  on  näitä  tyyppejä  puhdistushakkauksien, 
laiduntamisen ym. johdosta metsiköissä tuhoutunut siinä määrin,

1 Kulttuuriin saattaminen lienee aluksi hankalaa ja vaatii kokeiluja m.m. siitä, osoittautuuko ja 
missä  määrin  tämä  runkomuoto  periytyväksi,  missä  määrin  haarautuvien  oksien  asento  ja 
kasvusuuntakin  ja  olisiko  mahdollista  pistokas-  tai  oksastamistietä  saada  tähän  tarkoitukseen 
kelpaavaa yksilöitä.

Tämän  tyypin  —  tai  ainakin  sitä  lähenteleviä  —runkoja  esiintyy  kantovesoista  varttuneissa 
rungoissakin,  mutta,  mikäli  havaintoni  ovat  kyllin  riittävät,  suhteellisesti  vähemmän  kuin 
siemenvesapuissa ja, lisäksi osittaisesti ja epäselvemmin.

2 S  o  k  o  l  o  v  in  (1932,  p.  32)  julkaisema kuva  pensasmaisesta  visakoivusta  (»karjalaisesta 
koivusta»)  on  varhain  tykkeytynyt  visakoivu,  jollainen  voi  vielä  varttua  verraten  suureksikin, 
kuten esim. kuvataulun 10 kuvissa 1,3).

Sen sijaan Heikinheimo (1936, p. 15—16, kuv. 7 ) on huomannut toiset visakoivujen siemenistä 
varttaneet  yksilöt,  verratuina  samoissa  olosuhteissa  kasvaneikoisiin  ja  saman  ikäisiin 
muodostuvan kasvutavaltaan aivan selvästi pensasmaisiksi.
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että  todella  pensasmaisiksi  jäävät  visakoivut,  joiden  ei  voi  todeta  varttuneen 
kantovesoista ja joissa jonkin verran visautumista on todettavissa, ovat harvinaisia.

Tulkinnoissa on lisäksi noudatettava varovaisuutta. Tyvestä on selvitettävä, onko sillä 
kohden mahdollisesti  jokin vanha kannon kohta aikoinaan ollut,  jolloin kyseessä ei ole 
tähän kategoriaan kuuluva koivu. Aina ei ole varmuutta saatavissa tässä suhteessa, sillä 
pensaiden  tyvet  ovat  painuneet  maan  pintaa  myöten  ja  painuessaan  muodostaneet 
taivukkaiden  tapaan  uusia  pensaan  osia.  Ja  niin  täytyy  monesti  jättää  ratkaisematta 
kysymys pensasmaisen visakoivuyksilön syntytavasta: voihan pitää mahdollisena sitäkin, 
että kantovesaryhmät toisissa tapauksissa jäävät kasvussaan pensasmaisiksi.

Pensasmaisiksi jäävät nähdäkseni mm. kallioiden ohutmullaksisilla paikoilla tai tuulille 
alttiilla paikoilla, etenkin raoissa kasvavat visautuneetkin koivut (kuvataulu 11,3).1 Niiden 
kasvutapa- ja ulkomuotoseikkoihin on mielestäni osaltaan ja toisinaan suureltakin osalta 
vaikuttanut  ulkoiset  sekä  ilmastolliset  että  maaperätekijät.  Ne  eivät  liene  yksistään 
suorastaan ravinnon niukkuudesta kituvia »muotoja», vaan niiden kasvutapa osaltaan voi 
olla  tuulisuuden  vaikutusta,  samalla  kun  kaiken  pohjana  voivat  olla  myös  sisäiset 
ominaisuudet, joko sitten periytyneet tai kasvun aikana valtaan päässeet.

Niillä visakoivuilla, jotka ovat varttuneet siemenvesoista ja jäävät pensasmaisiksi, ei ole 
paljoakaan  merkitystä  käytännön  kannalta;  niiden  kasvattaminen  on  taloudellisesti 
kannattamatonta. Sensijaan ne monesti erehdyttävästi pensaiden tapaan varttuvat, taajaan 
ja  yhtenäisesti  visautuneet  kantovesaryhmät,  jotka  toisissa  tapauksissa  painuvat 
maanpinnan suuntaisiksikin ja joissa rungon muoto osoittaa vaihteluja, ovat visakoivu
kulttuurien  kannalta  nähdäkseni  varteenotettavia,  sillä  ne  voivat  tuottaa  toisissa 
tapauksissa  erinomaista  sorvausvisapuuta.  Mutta  tuskin  tarvinnee  huomauttaa,  että 
mitään luonnostaan todellisia pensaita ne eivät ole.

Tarkasteltaessa  vielä  erikseen  k  a  n  t  o  v  e  s  o  i  s  t  a  l  ja  — toisissa  tapauksissa 
tyvivesoista— varttuvien visakoivujen

1 Näitä  ulkomuodoltaan  silmäänpistävästi  normaaleista  koivuista  poikkeavia  »muotoja» 
tarkoitettaneen mm. H o l m g r e n in (l.c.),  L ö n n r o t in (1860) ja mahdollisesti myös G ö p p e r 
t in (1872) sanonnoilla.

V a  i  l  i  o  n  i  s  (l.c.  kuva  1)  on  tyypillisenä  liettualaisena  visakoivuna esittänyt  valokuvan 
kantovesoista varttuneesta visakoivuryhmästä. Laadultaan visa näissä kuvan rungoissa ei näytä 
olevan hyvää, vaan kaulovaa ja epätasaista, rungot alaosassa kaarevia, ylempänä mutkaisia.
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rungon muotoa ja laatua, niin on siinä suuresti vaihteluja. Niinpä jo rungon tyvi osoittaa 
sangen  moninaisia  muotoja  (vert.  kuvataulu  10,  1,  3,  5).  Normaalienkin  kantovesoista 
varttuvien koivujen rungon tyven asento ja  rungon muoto osoittaa  kylläkin vaihteluja, 
mutta  tuskin  siinä  määrässä  kuin  mitä  visakoivuissa  on  tässä  suhteessa  tavattavissa. 
Tämän  vaihtelevaisuuden  voidaan  huomata  johtuvan  ulkoisista  tekijöistä  (tuulien 
vaikutuksesta,  lumen  (hangen)  ja  huurteen  painon  ym.  —  niihin  luettuna  mm.  vielä 
sellaisetkin  seikat  kuin  emokannon  korkeus  ja  paksuus,  kannon  ympäri  metsikössä 
käytettävänä oleva tila ym.) — mutta sen pohjana ovat myös vaikuttamassa sisäiset tekijät, 
so.  millaista  on  kulloinkin  kantovesarunkojen  sisäinen  lujuus  ja  rakenne,  mikä  taasen 
osaltaan  johtuu  visautumisen  laadusta  ja  esiintymisestä.  Muulla  tapaa  tuskin  voidaan 
käydä selittämään sitä vaihtelevaisuutta, mitä tavataan tässä kohden silmäänpistävimmin 
sellaisissa  visakoivikoissa,  joissa nuorehkot  kantovesaryhmät ovat saaneet  hakkauksilta 
säästyneinä varttua. Toisissa tapauksissa jäävät jo vesa- tai pensasasteella kaikki kannon 
ympärille varttuneet rungot kaareviin asentoihin ja taipuvat kannosta ensin ulos- ja sitten 
ylöspäin,  mutta  viereinen,  naapurina  oleva  kantovesavisakoivuryhmä  taas  ei 
kasvutavaltaan paljoakaan eroa normaalisesta. Toisissa tapauksissa taas joko kaikkien tai 
toisien  ryhmässä  varttuvien  rungot  taipuvat  käyristyen,  toisinaan  maan  tasalle 
luokkimaisiksi  — ollen  jopa  mitä  parhainta  sorvausvisaa  1 — ja  niiden  naapurina  on 
ainakin melko suoratyvisiä ja ainakin aluksi suorarunkoisia kantovesavisakoivuryhmiä tai 
vielä  sellaisia  ryhmiä,  joissa  haarautuminen  alkaa  jo  varhain  epänormaaliseen  tapaan, 
ilman  että  mitään  rungon  muodon  muodostavia  edistäviä  tai  ehkäiseviä  tekijöitä  on 
kasvupaikalla todettavissa.

Toisissa  tapauksissa  (mm.  Siuntio,  Rekola,  Sipoo,  Smedsby,  Kuhmoinen)  kyllä  voi 
huomata kantovesojen runkomuodon varttumiselle suoriksi olevan jo alunpitäen esteenä, 
että ne ovat varttuneet suljetusta metsästä poistetuista rungoista tai suorastaan vieläkin 
kasvavat suljetussa metsänuorennoksessa.

Sen  sirpaleisen  kuvan  nojalla,  mikä  tarjoutuu  tämän  kysymyksen  selvittämiseksi 
visakoivualueillamme,  on  päädyttävä  siihen  tulokseen,  että  kanto-  (samoinkuin  tyvi-) 
vesojen rungon

1 Näistä  tämänluontoisista  »kasvutyypeistä»  olisi  taivukaslisääminen  kaiketi  mahdollisinta 
aluksi  teoreettisiinkin  kokeilutarkoituksiin.  Käytännön  —  s.o.  visa-  koivupuun  tuotannon  — 
kannalta tällä visakoivujen lisäämistavalla lienee sangen vähän merkitystä.
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 muodon  kehittymiseen  kyllä  vaikuttavat  huomattavastikin   ulkoiset  tekijät,  mutta 
niiden o h e l l a on rungon muotoon ja k a s v u t a p a a n  v a i k u t t a m a s s a myös se , 
m i l l a i s i a  s i s ä i s i l t ä  o m i n a i s u u k s i l t a a n  n ä m ä  r u n g o t   o v a t. 
Näihin ominaisuuksiin on luettava paitsi todennäköisesti perinnöllisiä laatuseikkoja myös 
m.m. milloin ja missä laajuudessa visautuminen niissä on alkanut ja edistynyt. Toisissa 
tapauksissa mahdollisesti myöskin ytimessä ja puuosan keskustassa esiintyvällä laholla  1 

voi  mm.  edistää  vinoutumista.  Edelleen  on,  tarkasteltaessa  kantovesaryhmiä,  aivan 
ylivoimaisen  useissa  tapauksissa  kaikki  kantovesaryhmistä  varttuneet  rungot  ovat 
visautuneet.  Sellaiset  tapaukset,  että  jokin  niistä  jäisi  visautumatta,  kuuluvat  ainakin 
suuriin harvinaisuuksiin.

Metsänhoidolliselta  kannalta  on  mielestäni  syytä  kiinnittää  huomiota 
kantovesakulttuurien  mahdollisuuksiin,  sillä  sillä  tapaa  ovat  visakoivumme  varsin 
monissa  tapauksissa  tähän  asti  uudistuneet.  Visautumistapa  ja  visanlaatu  osoittaa 
kantovesoista  varttuvissa  rungoissa  sangen  runsaasti  vaihtelevaisuutta  samoissa 
kasvupaikoissakin,  mutta  yleisenä,  säännöksi  pätevänä  havaintona  voidaan  kuitenkin 
sanoa,  mitä  visakoivumetsikköjen  uudistamiseen  tulee,  että  ainakin  edellä  mainituilla 
alueilla  se  luonnistuu verraten helposti,  kun vain metsikkö  on laiduntamatta.   Mitään 
metsänhoidollista yleisohjetta on vesakulttuureista vaikeata antaa nykyisten olojen nojalla, 
siinä  määrin  vaikeuttavat  yksityiskohtien  pohtimista  paitsi  visakoivuissa  tavattava 
vaihtelevaisuus, myös visakoivujen kasvupaikoilla hakkaukset ja laiduntaminen.

Vinokasvuisille  visakoivuille  on  huomatakseni  monesti  luonteenomaista  se,  että  ne 
verraten  helposti  muodostavat  tyvi-  (juurenniska-)  ja  kantovesoja.  Sitäpaitsi  on  useita 
tapauksia, jolloin niissä kehittyy maan pinnan luo tai vähän sen yläpuolelle paitsi vesoiksi 
varttuvia  silmuja,  pahkoja,  jotka  ovat  ryhäniverää,  s.o.  saksalaisten  »Kropfmaser» 
-muodostumia.  Näiden  pahkojen  läpimitta  on  jopa  2—3  kertaa  rungon  läpimittaa 
suurempi.  Näiden  ryhäpahkojen  silmuista  voivat  toiset  varttua  vesoiksikin,  kuitenkin 
verraten harvoin elinkykyisiksi, vaan ne jäävät lyhyiksi, paleltavat tai muuten kuolevat. 
Pullistuma, jonka ryhäniverä-

1 Tähdennettäköön, että visakoivuissakin tavattava sisuslaho (vert. myös p. 70) ei ole missään 
syyperäisessä  yhteydessä  visautumiseen,  sillä  eri  kasvutapaiset  visakoivut,  joiden sisustassa  ei 
tavata minkäänlaista  lahoa,  ovat,  hakatuista visakoivurungoista päät-  täen,  varsin tavallisia.  — 
Sisuslahoa koskevista vaatimuksista visakoivutavaran kaupassa vert. mm. P u r h o n e n (1913), 
E l o (1932, p. 126) sekä edellä p. 29, aliviite.
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muodostuma  synnyttää,  ulkonaisesti  muistuttaa  jonkin  verran  visapahkaa,  mutta 
kaarnoittuminen  ja  tuohen  halkeilu  on  siinä  erilaista.  Kuoritun  puuosan  pinnassa  on 
suippoja, kartiomaisia kohoamia ja näiden rakenne selviää jo veitsellä vuoltaessa: niissä on 
jo paljain silmin todettavissa silmuille ominaisia solukkoja (vert. ed. p. 48-).

Huomattakoon  vielä,  että  edellä  kuvattujen  erityyppisten  visakoivujen  sisältämässä 
puussa  esiintyvät  ruskeat  juovat  ovat  siinä  määrin  ainakin  makroskooppisesti 
samankaltaisia,  että näitä puita,  visakoivuja,  on epäilemättä vaivannut samanlaatuinen, 
puun solukkoja ärsyttänyt ja muuttanut tauti. Tosin on niiden puu joskus ohuehko-, joskus 
karkeahkojuovaista,  osoittaen  täten  yksilöllistä  ja  paikallista  vaihtelevaisuutta,  mutta 
kuitenkin  siinä  määrin  samankaltaisia  ovat  tämän  taudin  synnyttämät  anatoomiset 
muutokset,  että niitä voidaan kuvata,  vertailtua eri  puista esiintyviä ulkoisia ja sisäisiä 
tautisymptoomeja yhtenäisesti.

Jo  ennen  sisäisien  tauti-ilmiöiden  kuvauksen  suorittamista  on  sanottavissa 
makroskooppisien seikkojen nojalla, että v i s a k o i v u i s s a  tavattavat  muutokset 
ylittävät  normaalisen luonnonvaraisen muuntelun rajat. Niissä tavattavia  muutoksia  ei 
voida  pitää  enää  normaalisina  modifikaatio-ilmiöinä,  vaan  ne  ovat  normaalista  siinä 
määrin  poikkeavia   häiriöitä,  että  ne  ovat  suorastaan  patologisia  muutoksia.  Äärim-
mäisissä tapauksissa ne suorastaan ovat haitallisia koivuyksilön normaaliselle kasvulle ja, 
jopa voidaan tulkita ne niinkin, että ne vaarantavat sellaisen koivuyksilön olemassaoloa. 
Näin pysähdytään siihen, että voidaan, kuten jo edellä tähdennettiin, puhua näitä koivuja 
vaivaavasta  taudista.  Visautumisessa  ilmenevät  makroskooppisesti  todettavissa  olevat 
muutokset ovat senluontoiset, että ne täyttävät kasvitaudeista esitetyt määritelmät (vert. 
mm S o r a u e r 1909; Klebahn 1912; Whetzel 1929, Morstatt 1933; Müller 1934 ym.).

Kysymystä,  onko  visakoivujen  runkomuoto  jossakin  suhteessa  niiden  kuulumiseen 
johonkin systemaattiseen muotokategoriaan, kosketellaan tuonnempana.l

1 Tässä  kohden lienee  vielä  syytä  tähdentää,  että  esitykseni  ulkopuolelle  jäävät  lainekoivut, 
joiden  systemaattinen  asema,  puun  laatu-  ja  muotoseikkojen  ym.  yksityiskohtainen  selvitys 
ansaitsisi  oman erikoistutkimuksensa.  Samoin lienee  syytä  vielä  huomauttaa,  että  visakoivujen 
lähimmästä  ympäristöstäkään  ei  puutu  sellaisia,  ilmeisesti  moniin  eri  koivusystemaattisiin 
kategorioihin kuuluvia yksilöitä, joiden rungon
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Vaikkakin visakoivut ilmeisesti ovat sairaalloisia, on oikeutettua ja syytä vertailla, missä 
määrässä  olisi  muissa  puulajeissa  vertailukohtia  tällaiselle  kasvutavan vaihtelulle  kuin 
mitä visakoivuissa tavataan. Tällöin voidaan sanoa, että visakoivut runkomuodoltaan ja 
haarautumistavaltaan muistuttavat esimerkiksi  Pinus  montanan vaihtelevia kasvumuotoja 
(vert. esim. K i r c h n e r - L o e w - S c h r ö t e r (1900 p.204--).1  Myöskin on esim. 
meikäläisessä  k  a  t  a  j  a  s  s  a  samantapaista,  toistaiseksi  yksityiskohtaisemmin 
selvittämättä  ja  kuvaamatta  vielä  olevaa  vaihtelua  puumaisista  pensasmaisiin  ja  jopa 
vallan suikerteleviin muotoihin asti.

 Myös  on  otettava  varteen  »maantieteelliset  rodut»;  mm.  miten  tavallisen   männyn 
rungon  muodossa  esim.  pohjois-Saksan  männiköissä  verrattuna  pohjoismaisiin 
männynrunkoihin on huomattavia eroja.

 Eroavaisuutta  on  kuitenkin  näiden  vertailukohtien  välillä  siinä,  että  vuorimännyn, 
katajan ja männyn ulkomuodoltaan erilaisien muotojen  »rotujen» sisärakenteessa ei ole — 
ei ainakaan ole tähän astisesti selvitetty — olevan sellaisia muutoksia kuin visakoivuissa.

 Kuten  jo  kirjallisuustietoselostuksista  ilmeni,  on  visakoivuja  pidetty  m.m. 
paikallismuunnoksien (L ö n n r o t (l.c.)  (Betula verrucosa f.  saxatilis); K a i g o r o d o v 
(l.c.)   (B.  alba  f.  karelica),  tosin  lähemmin  kuvailemattomiksi  jääneiden,  luontoisina. 
Aiemmissa  tiedonannoissa  sanotaan  visakoivujen  kuuluvan   Betula   alban  (»tavallisen 
koivun») muotoryhmään, myöhemmissä milloin rauduskoivun (vert. mm. V a n i n 1933), 
milloin taas, ainakin osaksi, myös hieskoivun muotopiiriin (vert. mm. P o n o m a r j e v 
1932, p. 31; Tshistjakov l.c., p. 31).

 Vielä  aivan  tuonnottaisiin  aikoihin  saakka  ei  ole  puuttunut  pohdintoja  siitä,  onko 
visakoivu  jokin  erikoinen  laji  tai  muoto  vai  miten  sen  systemaattinen  asema  on 
tulkittavissa (vert. nim. S o k o l o v  in ja T s h i s t j a k o v in esityksiä tässä kohden).

muoto  on  epäsäännöllinen:  mutkainen,  koukeroinen  ja  vino.  Ne  eivät  ole  mitään 
harvinaisuuksia  muuallakaan  hakamailla,  järvien  rantamilla,  niityillä  ja  metsissäkin,  varsinkin 
kuusimetsissä, joissa ei ole puhdistushakkauksia suoritettu.

Nämä epäsäännöllisrunkoiset  ja  kasvutavaltaan normaalista  poikkeavat,  visautumattomat   ja 
tuskin  niveräisetkään  koivut  voinevat  olla  erilaisia  koivujen  hybridejä,  monesti  ehkä  Betula 
concinna  Gunnar  s.-lajin hybridisoituneita muotoja, joissa tällaisia ominaisuuksia on tavattu (vert. 
G u n n a r s s o n 1925).

1 Mm. V a u p e l l (1853 p.  69-70,  kuva 2)  on myös pyökistä kuvannut savimaalla  kasvaneen 
yksilön,  jonka ulkomuoto  jonkin verran muistuttaa  vinojen ja  normaalista  poikkeavalla  tavalla 
haaroittuvien visakoivujen ulkomuotoa.
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V  a  i  l  i  o  n  i  s  (l.c.  p.  6-7,  33)  on  koonnut  tuloksensa  Liettuan  visakoivujen 
systemaattisesta asemasta sanontaan, etteivät koivut, joissa mainittu tutkija on tavannut 
visatautia,kuulu fenologisesti eikä geneettisesti mihinkään määrättyyn tyyppiin.Kun V a i- 
l i o n i s on pitänyt koivujen ruskotäpläjuovaisuuttakin visautumisena, on selvää, että ei 
voida,  V a i  l  i  o n i s  en laajahkoista pohdinnoista huolimatta,  kiinnittää hänen tässä 
kohden saamiinsa tuloksiin mitään huomiota.

 Selvittääkseni kysymystä, mihin kasvisystemaattisiin lajeihin ja muo toihin visakoivut 
kuuluvat, olen niistä koonnut herbaarionäytteitä seuraavilta paikkakunnilta:

 Helsingin  pitäjä:  Hanaböle,  Rekola,  Korso;  Sipoo:  Smedsby,  Massby,  Söderkulla; 
Siuntio: Kirkonkylä ym. sen lähikylät; Nurmijärvi: läh.  Numlahtea;  Janakkala: Harvialan 
lähistö;  Vanaja:  Katisen läh.;  Hämeenlinnan ympäristö:  Us.  paikoin;  Hattula,  Mierola, 
Rahkoila,  Pappilan  metsä;  Hauho:  Kirkonkylä,  Vitsiälä,  Ison  Roineen  Karju  saari, 
Rauhamäki;  Kangasala:  Kiehelä-Vehoniemi  ja  väliset  alueet;  Lammi:  Kirkonkylän 
ympäristöt; Kuhmoinen: Harmoinen, Kirkonkylä ja sitä ymp. kylät; Padasjoki: Kirkonkylä; 
Asikkala: Kalkkinen, Harviainen; Karkku: Nohkua, Kiurala.

 Lisäksi ovat professorit K. L i n k o l a ja K. E. Kivirikko hyväntahtoisesti koonneet 
pyynnöstäni  visakoivuista herbarionäytteitä, ensiksi  mainittu Tyrvännön Mälkiäisistä ja 
Sääksmäen Ikkalasta,  Kivirikko Sääksmäen Rapolasta.  Opettaja A r v o  S a i  n i  o on 
niinikään pyynnöstäni koonnut kokoelman Asikkalasta Vääksyn kanavan ympäristöstä ja 
kunnankirjuri O l g a  V a r i s  samoin Vehkajärven Kauppalanmäeltä ja Rantalaniemestä.

 Näytteitä otettaessa on noudatettu niitä vaatimuksia, joita G u n n a r s s o n (1925)  on 
tällaisille näytteille asettanut.

 Täten saatu aineisto on ollut, Sipoon näytteitä lukuunottamatta, jotka olen tässä työssä 
saavuttamani kokemuksen nojalla katsonut voivat itse määrätä, G u n n a r s s o n  in 
määrättävänä ja tulokset on esitetty yhteenvetona seuraavassa taulukossa.1

Tällä tavalla on pyritty selvittämään kysymystä visakoivujen systemaattisesta arvosta 
kasvisystemaattisen määräilyn tietä mahdollisimman

 1Näytteitä  kootessani on ollut periaatteena saada kultakin visakoivuja runsaammin  kasvavalta 
keräyspaikalta niitä ulkomuodoltaan mahdollisimman erilaisia tyyp pejä sekä saada myös, ainakin 
jonkin  verran,  disjunktionluontoisista,  erillisistä  kasvupaikoista  näytteitä.  Vaikkei  itäisiltä 
visakoivualueiltamme  näytteitä  ole  otettu,  katson   kootun  aineiston  antavan  ainakin  riittävän 
läpileikkauskuvan  tältä kannalta Uudenmaan, Hämeen ja Satakunnan visakoivuista.

Vertailutarkoituksiin  olen  mm.  ottanut  muutamista  seuduista  jonkin  verran  näytteitä 
visakoivujen lähellä kasvaneista visautumattomista koivuyksilöistä.

 Kantovesaryhminä  kasvaneista  koivuyksilöistä  samoinkuin  saman  puun  eri  oksia   aluksi 
erikseen otetut näytteet on taulukossa yhdistetty yhteen, samaa puuta käsittäväksi.
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pätevästi ja yleensä niin pitkälle, kuin se tätä tietä nykyisin on mahdollista. Vaikka nämä 
tulokset eivät ole kaikin puolin vastanneet toiveita, mielestäni ei ole syytä saatuja tuloksia 
ja kokemuksia jättää kokonansa huomioonottamatta.

Tuloksen arvo kasvisystemaattiselta kannalta riippuu suuresti siitä, mikä merkitys on 
annettava G u n n a r s s o n in erottamille uusille lajeille, varsinkin tässä tapauksessa lajille 
Betula concinna. jos edellytetään, että ne ovat kasvisystematiikan kannalta hyväksyttävällä 
tavalla erotetut, niin ei olisi mitään estettä esittää taulukkoa lähemmän pohdinnan koh
teeksi.  Minun  on  kuitenkin,  tämän  nyt  esillä  olevan  työn  kokemuksien  opastamana, 
pidettävä niitä suuressa määrässä konstruoituina ja pääasiassa vain laatijansa yksilöllistä 
käsityskantaa ilmoittavina. Ei ole nimittäin laisinkaan varmaa, ovatko ne tapaukset, so. 
yksilöt,  jotka  G  u  n  n  a  r  s  s  o  n  tulkitsee  esim.  »puhtaiksi»  B.  concinna-muodoiksi, 
todellakin sellaisia »puhtaita» »päälajeja». llmeneehän G u n n a r s s o n in esityksestä, että 
B.  concinna »puhtaana»  on perin harvinainen.  On jätettävä  näin  ollen  suorastaan mm. 
tämän lajin tulkitsijan yksilökohtaisen tulkinnan varaan, missä määrässä tämä erottaminen 
on kaikin puolin pätevästi suoritettu, ainakin ennenkuin on riittävässä määrässä selvitetty, 
onko  kysymyksessä  mm.  paikallisien  tekijöiden  vaikutusta.  Vasta  sitten  kun 
risteyttämiskokeilla on voitu selvittää muotojen arvoa periytymistuloksien valossa ja vielä 
sytologinen tutkimus voitu laajentaa koivujemme systematiikkaa valaisemaan (vert. mm. 
H e l m s & J ö r g e n s e n 1925), voidaan näiden päälajeen systemaattinen arvo arvioida.1

Nämä  varaukset  näyttäisivät  ehkä  johtavan  siihen,  että  edellä  olevassa  taulukossa 
esitetyiltä hybriditulkinnoilta kokonansa riistettäisiin arvonsa. Niin en halua kuitenkaan 
tehdä, vaan pikemminkin on mielestäni tähdennettävä sitä seikkaa, että G u n n a r s s o n- 
in erinäisiksi hybridikombinaatioiksi tulkitsemat »muodot» voinevat ehkä olla jonkinlaisia 
»muotoja» systemaattisessakin mielessä, mutta näissä hybrideissä, ehkä kombinaatioissa, 
kussakin on erilaisuuksia siinä määrässä, että niiden esittäminen yhtenäiseksi »muodoksi» 
tuskin  on  oikeutettua.  Useissa  näissä  »muodoissa»  voidaan  nimittäin  huomata 
vaihtelevaisuutta niissä muoto-opillisissa seikoissa, joita G u n n a r s s o n on käyttänyt 
niiden sysmaattisina tunnusmerkkeinä ja jopa siinä määrässä, että tämän vaihte-

1 Meikäläisiin uusimpiin kasvioihin on G u n n a r s s o n in erottamia koivujen päälajeja ja 
hybridejä runsaasti otettu mukaan.

M o r g e n t h a l e r in (1915) vaihtelutilastollisen luontoiseen selvitykseen en ole katsonut, 
ainakaan toistaiseksi, olevan syytä ryhtyä.
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levaisuuden esittely ja kuvailu on suorastaan, jollei  ylivoimaista,  niin ainakin turhaa. 
Puumaiset koivulajimme, joista visakoivut eivät tee tässä kohden poikkeusta, käsitän — 
yhdeten siinä G u n n a r s s o n in  käsityskantaan —siinä määrässä hybridisoituneiksi ja 
siinä  määrässä  vaihtelevaisuutta  osoittaviksi,  että,  —tässä  vetäen  johtopäätelmäni 
pidemmälle kuin  Gunnarsson —, jos hyväksytään nämä perusteet, joita G u n n a r s o n 
on  käyttänyt  koivusystematiikkaansa  laatiessaan,  voidaan  ryhtyä.  »systemaattisesti» 
erittelemään siinnöksiä esimerkiksi koirissa, ihmisissä jne.

 Lisäksi  tulee,  että  saman  koivuyksilön  eri  osat  voivat  vielä  osoittaa  normaalina 
kasvaessaan, tosin verraten harvoin, ainakin jonkin verran eroavaisuuksia saman yksilön 
toisiin, nimenomaan kasvullisiin osiin verrattuna muoto-opillisissakin seikoissa. Sellaisia 
ovat mm. lehtien muoto, nystymuodostumat,  oksien kehittyminen riippuviksi.  Vielä on 
suorastaan  selviö,  että  monet,  ja  kulttuuriseuduissa  varsin  useat  koivuyksilöt,  jolleivät 
koko  elämänsä  aikaa,  niin  ainakin  varsin  monta  vuotta  perättäisesti  pysyvät 
fruktifioimatta. Kysymykseen, miten näiden »muotojen» määräily käy päinsä pelkästään 
sen metodin mukaan ja niillä perusteilla, joita  Gunnarsson on noudattanut, so. pelkästään 
systemaattisesti  koulitun  silmän  ja  subjektiivisen,  tosin  laajaankin  kokemukseen 
nojautuvan käsityskannan pohjalla,  siihen kysymykseen tuskin on oikein muuten kuin 
kielteisesti vastata.

Ei voida silti sanoa, että nämäkään varaukset riistäisivät kokonansa arvon G u n n a r s s 
o n in esittämiltä tulkinnoilta. Erikoistutkijan harjaantuneen, systemaattisesti kouliutuneen 
silmän osoittamiile seikoille on annettava tässäkin tapauksessa merkityksensä, vaikka ei 
voitaisikaan kokonansa hyväksyä niitä metodeja, joiden mukaan paremman puuttuessa on 
työskennelty. Niinpä G u n n a r s s o n in  esittämää lajia  B. concinna   —tai,  sanokaamme, 
B.  concinna-teoriaa  —  ei  voitane  suoralta  kädeltä  osoittaa  hyljättäväksi.  Sen 
varmentaminen vaatisi mm. sen, että paikkakuntatietoja puuttuvista »sokeista» näytteistä 
voidaan kertaavasti todeta samastuvasti ne hybridit, joissa tätä lajia kerran on ilmoitettu 
esiintyvän hybridikombinaatioissa.

Kaikesta huolimatta ja edellä esitetyin varauksin on kuitenkin syytä esittää muutamia 
pohdintoja G u n n a r s s o n in visakoivuistamme toteamien seikkojen nojalla.

 
1. Visakoivukantamme valtava enemmistö on tästä aineistosta G u  n n a r s s o n in  tulkitseman 

perusteella hybridejä. Puhtaaksi päälajiksi  B.verrucosa (E h r h.) G u n n a r s s. on aineistossa 
tulkittu olevan vain 4 yksilöä.
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2. G u n n a r  s  s  o n in mukaan erilaisiksi  systemaattisiksi  muodoiksi  tulkittavia 
koivuja  kasvaa  visautumattomina,  paitsi  samoissa  kasvupaikoissa  kuin  visakoivujakin, 
myös laajoilla alueilla sekä Suomessa että muuallakin.

3. Näin on varsinkin laita G u n n a r s s o n in  muodoksi  B. concinna x pubescens  
*suecica  x  verrucosa  f.   subverrucosa  tulkitsemien koivujen.  Täksi  hybridikombinaatioksi 
tulkittuja yksilöitä on aineistossa eniten, 83,7 %

Ensimmäisessä kohdassa esitetyn tuloksen johdosta voidaan sanoa, että tämä tulos voi 
pitää  paikkansa  vieläpä  suuremmassakin  määrässä  kuin  mitä  G u  n  n  a  r  s  s  o  n  in 
määräilytyössä on tässä kohden ilmennyt. Voidaanhan otaksua, että nuo neljä puhtaaksi 
B. verrucosaksi määrättyä yksilöä voivat olla kryptobastardeja. Siitähän yksistään ulkoisien 
seikkojen nojalla suoritettu määräilytyö ei anna mitään takeita. Mahdollisuutta, että nämä 
yksilöt eivät olisi visautuneita, ei ole olemassa.

Kiintoisaa kyllä olisi, jos nuo yksilöt varmasti olisivat ehdottomasti puhtaita päälajeja tai 
että aineistossa olisi  ollut sellaisiksi tulkittuja useampia. Silloin olisi  voitu varmuudella 
esittää  se  mielipide,  että  visautuminen  ei  juonnu  tavalla  tai  toisella  yksistänsä 
hybridisoitumisesta.

Kohdassa 2 esitetty tulos tästä määräilytyöstä todentaa viimeksi mainittua mielipidettä. 
jo G u n n a r s s o n in  esittämien levintätietojen mukaan esiintyvät useat taulukossa 
mainitut ja hybrideiksi tulkitut muodot laajalti alueilta, missä ne varmastikaan eivät ole 
visautuneet, nimenomaan  juuri kohdassa 3 mainittu muoto. Se esiintyy sitäpaitsi G u n n 
a  r  s  s  o  n  in  määräämien näytteiden mukaan,  samoissa  kasvupaikoissa,  visakoivujen 
lähinaapureina (mm. Kangasalan Kiehelän, Helsingin pit.  Hanabölen, Rekolan, Korson, 
Kuhmoisten  kirkonkylän  ympäristöistä  ja  Asikkalan  Kalkkisista  otettujen  näytteiden 
mukaan)  aivan  selvästi  visautumattomana.  Vielä  tähdennettäköön,  tämä 
hybridikombinaatioksi  Gunnar s s o n in (vert. l.c.  p.  89 —, 95 —)1 tulkitsema muoto 
käsittää jo G u n-

 1  Kombinaatiosta  B. concinna x pubescens x verrucosa G u n n a r s s. lausuu (Ruot-sissa) G u n 
n a r s s o n(l.c. p. 89) seuraavasti:

»Denna kombination, med B. pubescens  ingående antingen om art som f. parvifolia eller suecica 
är det, som enligt min fasta övertygelse, är såväl den vanligaste, som även formrikaste i vårt land 
och  säkerligen i  hela  Europa.  Många gånger  kan i  kombinationen någon av  arterna  vara  rätt 
obetydligt  framträdande,  så att  den är svår att  upptäcka. Än bli  träden jämförelsevis  små och 
nästan buskliknande, men oftast äro de större betydligt kraftigare än någon av ingående arterna. 
Alla  våra  egentliga  hängbjörkar  av  olika  typer  leda  även  sitt  ursprung  från  denna 
sammansättning. En del här förekommande former äro så helt olika någon av stamarterna, att de 
redan förut
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 n  a  r  s  s  o  n   in  oman lausuman mukaan lukuisia  »muotoja»,  joten  se  tuskin  on 
arvosteltava muuksi kuin erittäin heterogeeniseksi kollektiiviseksi hybridikombinaatioksi, 
jonka osoittamia vaihtelevaisuuksia on kasvisystemaattista tietä  pelkästään kuvailutietä 
tarkoituksenmukaisetonta ryhtyä selvittelemään.

 Tuloksena kasvisystemaattisesta määräilytyöstä nyt kyseessä olevassa kohden voidaan 
sanoa, että v i s a k o i v u m m e  e i v ä t  o l e— ainakaan nyt kyseessä olevilla alueilla — 
m i t ä ä n  e r i k o i s i a  k o i v  u m u o t o j a, vaan visautumista esiintyy samoissa 
seuduissa ja  samoissa kasvupaikoissa erilaisissa koivumuodoissa,  sekä hybrideissä että 
myöskin —Gunnarssonin tulkinnan mukaan — myöskin puhtaassa päälajissa B. verrucosa.

 Näin ollen ja ehkä myös aineiston vähäisyyteen katsoen on turhaa ryhtyä käsittelemään 
kysymystä, missä määrässä eri seuduissa tavataan visautuneina erilaisia  Gunnarssonin 
määräämiä muotoja.

 Edellä mainituin varauksin otettakoon vielä tarkastelun kohteeksi myös se seikka, että 
Gunnarsson in (l.c.  p.  60—) erottama päälaji  B. concinna on tässä aineistossa esiintynyt 
hybridikombinaatioissa  huomattavan  runsaana:  kaikkiaan  629:ssä  yksilössä  706:sta 
visakoivuyksilöstä  (kantovesaryhmät  samaksi  yksilöksi  luettuina),  prosenteissa  89.8 
aineiston yksilömäärästä. Sinänsä tämä seikka ei oikeuta paljoakaan mihinkään varmoihin 
päätelmiin.  Tähdentämisen  arvoista  kuitenkin  on,  että  B.concinna-hybrideiksi 
Gunnarssonin  määräämiä  hybridikombinaatioita  todettu  jokaisella  visakoivujen 
kasvualueella, mistä visakoivunäytteitä on on koottu määräilytyötä varten.

 Vaikka  B.  concinna-teoriaan  voidaan  kohdistaa  ankarakin  kritiikki1,  niin  silti  tätä 
Gunnarssonin .määräilytyön tulosta ei sopine aivan kokonansa sivuuttaa. Edellyttämällä, 
että  mainitussa  teoriassa  on  perää,  voidaan  esittää  kysymys  siitä,  ovatko  ne 
hybridikombinaatiot, joissa G u n -

 ståtat med egna namn, och några av dessa  former hava t.o.m. förr ansetts som arter. Dessa 
formers  antal  komma även att  ökas med några nya» — »Dessa särskilda  former äro antingen 
småbladiga eller också mycket storbladiga». —

1  Kritiikin G u n n a r s s o n in lajimääräilyjen luonteesta on K i v i l i n n a (1936) julkaissut. 
Siinä on esitetty mm. miten »parhaimmalla tahdolla ja uutterasti  yritettyä» ei  ole voitu todeta, 
miten B.  verrucosa-päälajia edustavat, Gunnarssonin määräämät näytteet eroavat enimmistä niistä, 
joille Gunnarsson on antanut nimen  B.  concinna x pubescens ssp. suecica x verrucosa f. subverrucosa. 
Myös  puhtaan   B.   pubescens  päälajin  harvinaisuudesta  on  esitetty  siinä  kummasteluja.  Siitä 
huolimatta on  Kivilinna lausunut, » että Gunnarssonin käsitys pääkohdissaan tuntuu oikealta» ja 
B. concinna aineksen esiintymistä hybrideissä hän pitää selviönä.
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n a r s s o n ei ole tätä päälajia määräilytyössään todennut, sellaisia, että niistä ovat B.  
concinnaa  osoittavat  ulkoiset  muotoseikat  kadonneet,  mutta  peräisin  aiemmista 
hybridisaatioista niissä ehkä olisi piilevänä jäljellä B. concinnaa. Varmaa vastausta siihen ei 
nykyjään voida esittää. Voidaan vain todeta, että näitä B. concinnaa vailla olevia hybridejä 
on  esiintynyt  visautuneina  varsin  monessa  eri  visakoivuseudussa.  Aineisto  on  siinä 
määrin  vähäinen,  ettei  se  oikeuta  erinäisiin  mahdollisesti  vaadittaviin  tilastollisiin 
päätelmiin.

Ulkomorfologisiin  tuntomerkkeihin  nojautuva  kasvisystemaattinen  tutkimus  on 
sanotun nojalla voinut visakoivuistamme vain todeta, ettei voida esittää mitään varmaa 
tämän  tieteen  haaran  alalla  käytettyä  ulkomorfologista  seikkaa  visakoivujen  varmaksi 
tuntomerkiksi.  Voidaan  vain  korkeintaan  sanoa,  että  näissä  tai  näissä  koivumuodoissa 
visautumista  on  tavattu  ja  sitä  voi,  analogiapäättelyjen  nojalla,  niissä  esiintyä.  Missä 
määrässä ja milloin koivuyksilön kasvun aikana visautuminen sitten tapahtuu, sitäkään ei 
voida  sanoa,  vaikka  tunnettaisiinkin  nuo yleisimmin visautuneena esiintyneet  hybridit 
erilleen muista koivu-»muodoista».

 Kun vielä on selvää, että näitä visautuviksi  osoittautuneita G u  n n a r s  s  o n in 
koivumuotoja on useita ja toiset niistä ovat ainakin laajalti  maassamme levinneet, ehkä 
yleisiäkin1,on selvää, että kasvisystemaattisen selvityksen tulos on verraten laiha etenkin 
jos sillä tahdotaan pyrkiä hyödyttämään käytäntöä (esim. arvioidessa kulttuureissa, mitkä 
yksilöt visautuisivat jne.)

 G u n n a r s s o n  in (l.c., p. 61-, pl. 30) esittämä kuvaus B. concinnasta on kiinnostava 
visakoivuja  koskevan pohdinnan kannalta.  Puhdasta pää-lajia  B. concinnaa kuvatessaan 
Gunnarsson2 esittää sille ominaiseksi

1  Mm.  G u n n a r s s o n in määrättävänä olleessa O. A. F. L ö n n b o h m in Kuopion museoon 
talletetussa  herbariossa  on  nyt  kyseessä  olevia  koivuhybridejä  — ilmeisesti  visautumattomista 
yksilöistä eri keräilijöiden ottamina mm. Kajaanin seuduista, Pohjois-Savosta, Laatokan Karjalasta; 
venusta-muotoa lukuunottamatta kaikki edellä visakoivutaulukossa mainitut muodot esiintyvät 
mainitussa kokoelmassa.

Yhteenvedosta, jonka Kuopion museon koivumuotokokoelmasta on lehtori K. H.    E n w a I d 
tarkasti laatinut ja lähettänyt käytettäväkseni, pyydän saada esittää parhaimmat kiitokseni.

2  Gunnarsson  (l.c.)  kuvaa  B.  concinnan  ulkomuodon  seuraavasti:—  »Medelstort  träd  eller 
buskträd, aldrig enstammigt, utan stammen delar sig strax ovanför marken i 2  eller flera stammar 
(högsta antal iakttagna  12 st.), som äro mer eller mindre uppåt till utåtstående, raka eller något 
krokiga.» — Tämän muodon puulaadusta G u n n a r s s o n (l.c. p. 62)  lausuu: »Veden hos den 
rena B. concinna  är lös och dålig samt lämpar sig ej till slöjd, liksom nävern ej heller är lämplig för 
nävertäkt».
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mitä tulee runkomuotoon ja kasvutapaan, seikkoja, jotka osoittavat, että tämä laji ei ole 
kasvutavaltaan  sellainen  kuin  mitä  on  totuttu  pitämään  normaalisesti  kasvavana 
puumaisena  koivuna.  Sen  haarautuminen  ja  koko  puuyksilön  ulkonäkö  koko  lailla 
poikkeaa normaalista.  Vielä on G u n n a r  s  s  o  n (vert.   l.c.  pl.  33)  todennut edellä 
mainitussa  kolminkertaishybridin  subconcinna-muodossa  ja  muissakin  concinna-
hybrideissä  (vert.  l.c.  pl.  33)  olevan  »epämuodostuneita»  runkoja.  Esityksestä  ei 
kuitenkaan ilmene, miten laajamittaisesti tämä havainto on suoritettu.

Joka  tapauksessa  on  B.  concinnan   puhtaana  päälajina  pidetyssä  muodossa  lajin 
kasvutavan  anomalisuutta  tähdennetty  diagnooseissakin  ja  sen  lisäksi  puun 
sisärakenteessa  huomautettu  olevan  joitakin  tarkemmin  selvittämättömiä  laatuseikkoja 
muiden  pohjoismaiseen  koivujen  puulaatuun  verrattuna  ja  tuohikerroksissa  olevan 
erikoisuutta, mitä ilmenee visakoivuissakin (vert. ed. p. 75-). Huomautettava on, että kun 
vielä  hybrideissäkin  on  todettu  ainakin  rungon  »epämuodostunutta»  kasvua,  niin 
nämäkin havainnot on suoritettu ilman, että G u n n a r s s o n nilla on ollut mitään selviä 
tietoja visautumisesta ja sen aiheuttamista tauti-ilmiöistä.

 G u n n a r s  s  o n i  n esittämät kuvaukset ovat perin suppeat, mutta niissä,  vielä 
subjektiivisuudestaan huolimatta, voinee olla jotakin pohjaa siinä kohden, että tätä G u n- 
n a r  s  s  o n  in  B. concinnasta  toteamaa kasvutavan anomalisuutta voitaneen verrata 
visakoivuissa tavattavaan edellä esitettyyn rungon kasvutavan vaihtelevaisuuteen ja siinä 
kohden ilmenevään muotorikkauteen. Todettavan arvoista on vielä, että G u n n a r s s o n 
on  huomannut  B.  concinnan   hybrideissä  tätä  samaa  ominaisuutta  ja  tulkinnut 
visakoivujemme näyteaineistosta edellä mainitun, verraten korkeahkon prosenttimäärän 
hybrideinä myös B. concinnaa  sisältäväksi.

 Niin epävarmana pohjalla kuin näissä kysymyksissä liikutaan ja on pysyttäväkin ilman 
kokeellista pohjaa, on mielestäni syytä tähdentää, että annettakoonpa mikä arvo tahansa 
näille lajisystemaattisille määräilyille, Gunnarssonin nimenomaan B. concinnaa koskevissa 
tulkinnoissa on huomioonottamisen veroista.1

1 Edeltävässä tiedonannossani (1922 p. 193) visakoivuista lajisystemaattiselta kannalta mainittua 
ei Gunnarssonin suorittama määräilytyö asiallisesti muuta.

Silloin ei oltu esitetty mitään  B.  concinna- tai  B.  coriacea- kategorioita. Kuten edellä olevasta 
taulukoista selviää, on visakoivuissa G u n n a r s s o n in määrääminä melko lähellä B. pubescensia 
olevia muotoja. Tuntematta  B.  concinnan olemassaoloa pidin ennen muuta G u n n a r s s o n in  B.  
concinna x pubescens x verrucosa f.  intermedia- kategoriaan viemiä, jo aiempina vuosina retkeilyillä 
tapaamia yksilöitä lähinnä 
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Käsityskantani visakoivuista systemaattiselta kannalta eroaa Valionisen (l.c. p.7 —, 33) 
kannasta,  jonka mukaan visakoivuilla  ei  ole geneettisesti  mitään yhteenkuuluvaisuutta, 
vaikkakaan varmoja esitetyt indisiot eivät ole. Niiden nojalla on kuitenkin otaksuttavissa, 
että  concinna-  aineksella  voisi  ainakin  osaltaan  olla  osuutta  visakoivukantamme 
osoittamien  runkomuodon  ja  kasvutavan  anomaliojen  synnyssä,  vaikka  lisäksi  on 
todettava, että näitä anomalioja esiintyy myös concinnaa puuttuvissakin hybridisaatioissa, 
jolloin  on  kyllä  mahdollista,  että  concinna-ominaisuudet  eivät  esiinny  systemaattisissa 
erittelyissä käytetyissä ulkomorfologisissa seikoissa.

 Niinpä näyteaineistossakin G u n n a r s s o n in   B.  pubescens *suecica  x verrucosa f. 
subverrucosan  muotopiiriin  kuuluvissa  yksilöissä  on  sangen  suuria  vaihteluja  rungon 
muodossa.

 Mitä  taasen tulee aineiston  B.  concinna x pubescens  *suecica  x  verrucosa  kategoriassa 
erotettuihin  muotoihin  subsuecica,  venusta   ja  subconcinna,  niin  niiden  kasvutapa  on 
pensasmainen ja tykkeytynyt; visapuun kasvattamisen ja hankinnan kannalta ne eivät ole 
lainkaan edullisia; samaa voidaan sanoa muodosta B. pubescens x  verrucosa f. intermedia G 
u n n a r s s.

 Edellä  sanotusta  on  jo  selvinnyt,  että  muissakin   Gunnarssonin  eri  hybrideiksi  ja 
»muodoiksi»  tulkitsemissa  visakoivuissa  haarautumistapa  ja  runkomuoto  osoittavat 
erittäin suurta vaihtelevaisuutta ja siinä kohden olen turhaan pyrkinyt toteamaan edes 
jotakin johtolankaa tai vuorosuhdetta eri »muodoissa». Ulkoistekijäin vaikutus ei ainakaan 
yksistään  voi  kuitenkaan  selittää,  minkä  vuoksi  esim.  taulukossa  mainittu  kolmen 
koivupäälajin  hybridimuodoksi  tulkittu  f.  subverrucosa on  runkomuodoltaan  ja 
kasvutavaltaan niin moninainen kuin mitä sen jo G u n n a r s s o n on todennut ja mikä on 
tässä  visakoivunäyteaineistossa,  näytteihin  liittyvien  muistiinpanojen  mukaan,  aivan 
ilmeistä.

 Lajisystematiikan  kannalta  voinee  B.  concinna-teoria  ja  tämän  muodon  osaltaan 
aiheuttama  koivujen  hybridisoituminen  tarjota  jossakin  määrässä  perustaa  tämän 
sairasyksilöisen  koivumuotoryhmän  synnyn  selitteeksi,  mutta  tällä  pohjalla  tuskin 
riittävästi.

Koivumuotojemme laji- ja muotosystemaattinen tulkinta ei ole liioin ollut ennen G u n n 
a r s s o n ia (vert. H j e l t 1902, p. 1—32) varmalla

B.  odorataan   (=   B.   pubescensiin)  kuuluvina.  Näitä  ja  muitakaan  muotoja  ei  silloin  kukaan 
erikoistutkija määrännyt.

Useita  aiemmilla  retkeilyilläni  —Kangasalla,  Pälkäneellä,  Lammella  ja  Hauholla  —  merkille 
panemiani, luultavasti tätä intermedia- kategoriaa tai ainakin sitä lehtimuodoltaan lähellä olevia 
pensasmaisia  visakoivuja  myöhemmin turhaan  sain  etsiä  määräilytyötä  varten;  ne  on  vuosien 
varrella ilmeisesti tuhottu.
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pohjalla  ja  vasta  kokeellisella  ja  sytologisella  pohjalla  suoritettu  selvitystyö  voinee 
tarjota varmaan pohjan.

 Siihen, mitä G u n n a r s s o n (l.c. p. 62) on lausunut B. concinnan levinneisyydestä 
pohjoismaissa ja muualla, palataan tuonnempana.

Edellä  sanotun  mukaan  visakoivujen  kasvutapaan,  ulkomuotoon  ja  rungon 
varttumiseen  vaikuttavat  paitsi  sisäiset  myös  ulkoiset  tekijät.  Sisäisien  tekijöiden 
vaikutukset ilmenevät mm. kasvun tykkeytymisenä ja epänormaalisena haarautumisena. 
Ulkoisien  tekijäin  vaikutus  ilmenee  selvimmin  rungon  vinoutumisena,  minkä 
ilmenemisessä voi myös sisäisetkin rungon rakenneseikat olla merkityksellisiä.

 Visautuminen ei rajoitu määrättyyn systemaattiseen muotokategoriaan,  vaan sitä on 
tavattu  useissa  erilaisissa  muotokategorioissa.  Samoilla  kasvupaikoilla  tavataan  sekä 
visautuneina  että  visautumattomina  samoihin  muotokategorioihin  vietyjä  yksilöitä  ja 
visautuneiksi osoittautuneita esiintyy laajalti visakoivuseutujen ulkopuolella. Visakoivuja 
näin ollen ei voida pitää minään erikoisena koivumuotona tai erikoisina koivumuotoina 
nykyisessä systemaattisessa merkityksessä eikä liioin kasvupaikkamodifikaatioina.

 Määräilytyön,  joka  ei  ole  kylläkään  kokeellisgeneettiselle  eikä  sytologiselle  pohjalle 
nojautuvaa, tuloksista voidaan ehkä vetää johtopäätös, että hybridisoitumista sinänsä ei 
voida pitää syynä, joka johtaisi visautumiseen, mutta varmana tätä seikkaa ei voida pitää. 
Muotomääräilytyön tuloksista ilmenee, että Betula concinnaa sisältyy huomattavalla tavalla 
moniin koivuyksilöihin, joissa visautumista esiintyy ja  B. concinnassa on selitetty olevan 
visautumiseen viittaavia seikkoja.

 Mahdollisuutta, että koivujen visautuminen olisi loisen tai viruksen  aiheuttamaa, ja 
että  visakoivujen  vaihteleva  ulkonäkö  sekä  visautumisen  esiintyminen  kantovesoista 
varttuneiden  ryhmien  kaikissa  rungoissa  johtuisi  sellaisen  taudin  eri  aikaisesta  ja  eri 
voimakkaasta esiintymisestä, pohditaan tuonnempana.

IV .  Visakoivujen levinneisyydestä eri maissa, erityisesti 
Suomessa.

Kuten jo aiemmin kirjallisuustietouden nojalla mainittiin, esiintyy visakoivuja useissa 
muissakin maissa kuin Suomessa.

 Varhaisimmat selvät kirjallisuustiedot visakoivuista ovat tietääkseni  N o r j a s t a, jossa 
niitä on esiintynyt kirjallisuudessa liitettyjen tietojen

1 Vert.  Helms &  Jörgensen  (1925);  (Ponomarjev (1932, p. 240 ym.); B. pubescensin 
kromosomiluvuksi on mm. ilmoitettu kaksinkertainen määrä kuin B. verrucosalla, 28.
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tietojen mukaan näihin aikoihin asti (vert. P o n t o p p i d a n 1753;  Göppert 1872, p. 225
—; Schübeler 1873, p. 181; Erling E i d e n antamista tiedoista vrt. Heikinheimo 1933, p. 
29). Kun S c h  ü  b e l e r  in  esittämistä tiedoista (vrt. ed. aliviite p. 15) päättäen tuona 
aikana, 1870-luvulla on tavattu Norjassa puumaisiksi kasvaneissa yksilöissä visautumista, 
E  i  d  e  taas  on  HeikinheimoIle   ilmoittanut  tavanneensa  visamuodostusta  »vain 
koivupensaissa», voinee  viimeksi mainittu seikka oikeuttaa otaksumaan, että sikäläiset 
visakoivut  joko  ovat  olleet  hävittävien  hakkauksien  alaisina  tai  niiden  kasvutapa  on 
verraten paljon puumaisesta poikkeava.1

 Ruotsista  esitetyt aiemmat tiedot ovat epämääräisiä (vert. H o l m g r é n 1861; S a d e b 
e c k 1888(?);W a h l g r e n 1914,p. 681;  L a g e r b e r g &L u n d b e r g 1915, p.12). 
mainitse  monograafisessa  esityksessään  mitään  siihen  päätelmään  oikeuttavaa,  että 
visakoivut tai koivujen visautuminen  olisi tavalla tai toisella hänen pitkäaikaisen työnsä 
varrella huomioonotetuksi.

 Heikinheimo (l.c.) mainitsee saamiensa tietojen mukaan, että varsinaista visakoivua on 
Ruotsissa  vähän,  pääasiallisesti  Smoolannissa.  Tämän  tiedon  vahvistaa  visapuun 
hankinnan alalla  jo  kauan aikaa toimineen tehtailija  A.  R a i  l  o n  tekijälle suullisesti 
esittämä muistitieto,  että hän on matkoillaan näissä seuduissa nähnyt täysin tyypillisiä 
visakoivuja  »samanlaisilla  paikoilla  kuin meillä».  Heikinheimolle  on vielä  G u n n a r 
F  r  i  e  s  ilmoittanut  visakoivuja  kasvavan  Värmlannissa,  m.m,  suomalaisten  entisissä 
kaskiseuduissa  ja  W.  L  o  t  h  i  g  i  u  s,  että  niitä  kasvaa  myös  etelä-Taalainmaassa. 
Esitettyään   Eric  Lindhin   maininnan,  että  kaikkialla  sikäläisissä,  s.o.  Ruotsin 
kasvupaikoissa  visakoivut  esiintyvät  pääasiallisesti  hakamaaluontoisissa  metsissä, 
huomauttaa

 H e i  k i  n h e i  m o,  että Ruotsista saatua visakoivupuuta yleensä ei pidetä  yhtä 
arvokkaana kuin suomalaista3 ja että siellä tarkoitetaan visakoivulla

1 Eräiden vahvistusta  kaipaavien  suullisien  tietojen  mukaan on visakoivuja  ainakin  jokunen 

puumainen yksilö tavattu Oslon vuonon perukassa (eräällä huvila-alueella).

 Mahdollista on, että vanhoista sikäläisistä luonnonhistoriallisista kuvauksista (mm.  M a r c u s 
S c h n a b e l in laatimasta,  Hans Stromin julkaisemasta selonteosta »Udkast til en Beskrivelse over 
Hardanger i Bergens Stift, Kbn 1761), joita en ole tätä varten saanut käytettäväkseni, voisi tavata 
tietoja sikäläisistä visakoivuista.

2  Edellä  (vert.  p.  26)  on  jo  huomautettu,  että  visakoivupuusta  aiemmin  käytetyt  sellaiset 
nimitykset viittaavat visakoivupuun ruotsalaiseen alkuperään (»schwedisches Birkenmaserholz», 
(vert S a d e b e c k 1880 y.m.), »schwedische Birke» (W i 1 h e l m  1918), eivät sinänsä merkitse 
sitä, että visakoivuja esiintyy Ruotsissa.

3  Muutamien  näkemieni,  eräälle  täkäläiselle  puuliikkeelle  sekä  vielä  Metsätieteelliselle 
tutkimuslaitokselle Ruotsista lähetettyjen visakoivupuunäytteiden laatu on ollut
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hyvin usein  lainekoivua. Edelleen on samassa yhteydessä esitetty tietoja siitä, että visa- 
ja lainekoivuja on Ruotsissa viime vuosikymmenien aikana tuhottu m.m. nurmilaitumia 
tehtäessä ja että visakoivupuun vientiä ei ole Ruotsissa viime aikoina harjoitettu.

Kaikesta  päättäen  on  todennäköistä,  että  Ruotsissa  on  esiintynyt  ja  ehkä  vielä  on 
jäljelläkin visakoivukantaa enemmältä kuin mitä tällä haavaa siitä tiedetään.

 V e n ä j ä l l ä kasvaneita visakoivuja koskevat G r u n d b e rgin & K a l m in (1759) 
tiedot Vjatkan ja Tomskin seutujen visakoivuista.  Jälkimmäistä paikkakuntaa ei mainita 
edellä  siteeraamieni  venä1äisien  kirjailijain  'karjalaista  koivua'  koskevissa  tiedoissa; 
Mahdollista on, että siellä aiemmin esiintyneet visakoivut ovat tuhoutuneet1. F o c k e l 
(1766)  on  esittänyt  tietoja,  että  visakoivuja  kasvaa  silloisen  Venäjän  valtakunnan 
pohjoisosissa (»Lapissa, Suomessa ja Karjalassa»).

 Tuskin  voitaneen  kotonaan  sivuttaa  D  e  f  ri  e  n   in  (1903)  metsäntaloudellisen 
ensyklopedian tietoa, jossa — T s h i s t j a k o v in sitaatin mukaan — mainitaan, että P u o 
l  a  n  ja  V ä  h  ä-V e  n  ä  j  ä  n  alueilla,  silloisissa  Venäjän läntisissä  kuvernementeissa 
kasvaneet  visakoivut  ovat  jo  varhain  huvenneet  loppuun  tai  tulleet  harvinaisiksi  sen 
johdosta,  että  niiden  puu  on  erittäin  haluttua,  nimenomaan  mainituilla  alueilla, 
huonekaluiksi. Eikä liioin V e r e h a n (l.c.) tietoa (vert. myös T s h i s t j a k o v 1931, p. 34), 
että  visakoivut  ovat  vähitellen  kadonneet  Venäjän  läntisimmiltä  ja  eteläisimmiltä 
esiintymisalueiltaan. Muuten V e r e h a n mukaan visakoivujen levinneisyysalue Venäjältä 
olisi verraten laaja: Arkangelin kuvernementista Puolaan ja Ukrainaan asti.

 Joka tapauksessa V j a t k a n seutu mainitaan monesti visakoivujen (»karjalan koivun») 
kasvuseuduksi  venäläisessä  kirjoituksissa  nimenomaan  ainakin  Kaigorodovin  (1865), 
Marakujevin (1892), Verehan (1808,1900),Turskijn (vert. Tshistjakov 1831, missä ei mainita 
Turskijn  kirjoituksen  aikaa  eikä  yhteyttä,  missä  se  on  esitetty!)  ja  Ponomarjevin  (1932) 
esityksissä  (vert.  myös  Blomqvist  1885).  Vjatkan  kuvernementin  (nyk.  »  rajoonin») 
erinäisissä seu-

verraten huonoa, heikkojuovaista, puuosa heikosti ja epätasaisesti visautunutta ja niveröitynyttä 
ja niin ollen mm. faneerin valmistukseen tässä suhteessa verraten epäedullista. 

1 Tai siiten Grundberg & Kalmin tiedonnannossa esiintyvällä »repytsnalla» on  voitu  tarkoittaa 
muutakin kuin visaa.

S  t  r  a  h  l  e   nbergin  maininta   Kasanin  seudusta  kapp-niverän  saantipaikkana    kuuluu 
vanhoihin, tuskin enää varmistettaviin tietoihin.
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duissa kyllä visakoivuja ainakin aiemmin olla kasvanut, mutta useimmat tiedot tuntuvat 
olevan aiempien kertaamista: niinpä S o k o l o v (1932) ja V a n i n (1933) eivät mainitse 
nimenomaan tätä seutua visakoivuseuduksi.

Yhtä varmana voidaan pitää, että K a r j  a l  a s s a lähemmin Ä ä n i s en alueella, 
tietenkin on »karjalaista koivua» kasvanut ja lienee vieläkin jonkin verran jäljellä. Siitähän 
antaa varman tiedon m.m. K a i g o r o d o v (l.c.) erottaessaan  B.  alba  f.  carelicansa, 
(»tshetshetkan») sekä monet kirjailijat — nimiä kertaamatta — aina T s h i s t j a k o v iin 
(l.c.),  Ponomarjeviin (l.c.), Seliberiin (1930). Sokolov iin (l.c.) ja V a n i n iin (l.c.) asti.

 Mutta päätellen erinäisistä T s h i s t j a k o v  in ja S o k o l o v in sanonnoista visakoivut 
Karjalan alueilla ovat suorastaan enemmän tai vähemmin harvinaisia; todennäköistä on, 
että  sikäläinen  visakoivumetsäpuusto  lähimainkaan  on  niinkään  huomattava  kuin 
erinäisissä  maamme  seuduissa.  Ainakin  on  oikeus  ennen  lähempien  selvityksien 
esittämistä syystä epäillä sikäläisien visakoivuesiintymien kaupallista merkitystä. Voihan 
olla,  että »Karjalan koivu» kotimaassaan on m.m. kulttuuriseutujen niukkuuden vuoksi 
verraten  vähäisenä  ja  heikkona  kantana  jäljellä,  verrattuna  Suomen  esiintymiin, 
huolimatta  V a n  i  n in  (l.c.)  sanonnasta,  että  visakoivuja  Karjalassa tavataan »sangen 
usein». -

 l  n k e r i n m a a l l a— s.o. Pietarin kuvernementissa (»oblastissa») on jo F o c k e 1 in 
(l.c.) tiedonannon mukaan kasvanut visakoivuja. Myöhemmissä tiedoissa ei visakoivujen 
esiintymistä täällä enää puhuta. Mahdollisuus, että visakoivukanta on täältä ehkä miltei 
jäljettömiin kadonnut, on ehkä lähellä.

Edellä (vert, p. 102) V ä h ä V e n ä j ä s t ä sanottu yhdennee niiden tiedonantojen 
kanssa, joiden mukaan M i n s k i n kuvernementissä (M a r a k u j e v 1892) on myös 
esiintynyt visakoivuja.

 Kun erinäisissä tiedonannoissa mainitaan Arkangelin kuvernementissa  (vert. m.m. D e 
f r i e n 1903) tai koillisella alueella (»oblastj») (S e l i b e r 1930) myös olevan visakoivuja, 
niin voineen olla niin, että Äänisen  ympäristöistä itäänpäin olevissa seuduissa (vert. F i l i 
p  p  o  v  1910,  joka  tähdentää  niiden  esiintymistä  Äänisen  ja  Arkangelin  alueiden 
eteläosissa) niitä tavataan, ehkä syrjäänien Komin alueen erinäisiin osiin asti, missä T u r s 
k i j n (vert. ed.) tiedonannon mukaan pitäisi myös visakoivuja esiintyä. T u r s k i j on 
maininnut (vrt. T s h i s t j a k o v  l.c. p. 34) myös pohjoisen Dvinskin seuduista löydetyn 
visakoivuja. Vaikka tietoja onkin lukuisa
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joukko,  ja  kaikesta  päättäen Venäjällä  visakoivuja  on  esiintynyt  ja  esiintyy   vieläkin 
sangen laajoilla alueilla, kuitenkin epävarmaa sikäläisien visa-koivujen esiintymisrunsaus 
sekä taloudellinen merkityskin, sikäläisistä kuvauksista — ja kuvistakin — päättäen.

Levinneisyys ei ole siellä tahan mennessä tulleet yksityiskohtaisesti selvitetyksi ja osa 
tiedoista jäänee pakostakin epämääräiseksi.l

Ennen muuta on huomautettava,  että levinneisyystiedot,  huolimatta  kertautuvistakin 
tiedoista, ovat verraten epämääräiset.

 Ottaen  huomioon  sen,  että  Suomesta  on  muistitietouden  mukaan  viety   (sekä 
Hämeestä,  Laatokan-Karjalasta  ja  Uudeltamaalta)  ennen maailman-sotaa  sangen suuria 
visakoivupuumäärä Venäjälle,  ja kuten H e i  k i  n h e i  m o (1933) on huomauttanut, 
tiettävästi ei ole ainakaan toistaiseksi Venäjältä visakoivupuun vientiä harjoitettu ja kun 
vielä sikäläisen visakoivupuun laadusta ei ole lähempiä tietoja ja ottaen huomioon useat 
muut asiaan vaikuttavat seikat, visakoivupuun viennillä Venäjältä muuanne tuskin tulee 
olemaan huomattavampaa vaikutusta.

 Itä-balttilaisista maista,  V i r o s t a, La t v i a s t a ja L i e t t u a s ta on Heikinheimo 
(1933)  saanut  visakoivujen  mahdollista  esiintymistä  näissä  maissa  koskeviin 
tiedusteluihinsa kielteisiä vastauksia.

 Liettuassa kuitenkin on, kuten  V a i l i o n i s en (1935) selvityksestä ilmenee, ainakin 
joitakin visakoivuja.

Virossa  niinikään  on,  ainakin  sen  luoteisosassa,  viime  vuosina  todettu 
visakoivuesiintymiä. Nämä näytteisiin perustuvat tiedot osoittavat, että visakoivuja Viron 
alueella kyllä on, mutta kaikesta päättäen sikäläiset esiintymät ovat varsin vähäisiä.

 Todennäköistä  on,  että   Puolassa  niitä  ainakin  on  kasvanut,  paitsi  edellä  (p.  102) 
sanotun nojalla, myös sen, mitä hra A. R a i l o  on suullisesti muistitiedon mukaan on 
maininnut  minulle,  so.  nähneensä  ennen  maailmansotaa  Pietarissa  sinne  tuodun 
ilmoituksen mukaan Puolasta päin peräisin olevan visakoivuparttian. Tämän tiedonannon 
paikkansa pitäväisyyttä tukee myös se seikka, että se ainoa aiemmin keskieurooppalai-
seksi luettava paikkakunta, Teschenin piirin, Uström (Sleesiassa), josta on varmoja tietoja 
(G ö p p e r t  l.c.), että siellä visakoivuja on kasvanut, on aiemmin ja nyt kyllä Saksan 
puolella, varsin lähellä Puolaksi luetun alueen rajaa.

1 Niin esim. tiedot Kasanin seuduista. Eräiden suullisien tietojen mukaan olisi vielä Simbirskin 
seuduissa visakoivuja, joista asianomaiset tiedonantajat ilmoittivat käytettävän nimeä »simbirskaja 
berjooza» (simbirskiläinen koivu).
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Muualta Keski-Euroopasta, Länsi-Euroopassa ja m.m. Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa 
visakoivupuu  on  ainakin  sikäläisissä  metsänhoitopiireissä  ollut  aivan viime  vuosiin 
saakka jokseenkin tuntematonta.l

 Kun  visakoivuihin  ja  niistä  saatavaan  puulaatuun  ei  ole  ulkomaiden 
metsänhoitopiireissä paljoakaan kiinnitetty huomiota, on vaikeata sanoa mitään varmaa 
siitä,  missä  määrin taloudellisen tuoton kannalta  merkittävästi  visakoivuja  esiintyy eri 
maissa rajojemme ulkopuolella. Mutta ennen muuta viittaa se seikka, että S u o m i  on 
o l l u t  ja  t ä l l ä haavaa on tämän puulaadun ainoa muuanne viejä maa, että visakoivut 
ovat suhteellisesti paljoa h a r v i n a i s e m p i a  m u u a l l a  E u r o o p a s s a  k u i n  
m  e  i  d  ä  n   m  a  a  s  s  a  m  m  e,  muutamia  Venäjän  seutuja  mahdollisesti  ehkä 
lukuunottamatta.

 Seuraavassa esitettäköön tietoja visakoivujen levinneisyydestä S u o  m e s s a. Tiedot, 
jotka on esitetty myös kartakkeena s. 125, olen koonnut eri tahoilta maatamme vuosien 
varrella eri tavoilla.

Kun  jo  v.  1917  aloin  näiden  tietojen  keräilyn  ja  selvityksen  maamme 
visakoivuesiintymistä,  ilmeni  jo  alussa,  että  kasvitieteilijät  ja  puhtaasti  teoreettis-
luonnontieteellisessä tarkoituksessa  eri  paikoissa  maatamme liikkuneet  retkeilijät  olivat 
joko sangen vähän tai enimmäkseen eivät laisinkaan kiinnittäneet huomiota visakoivuihin 
ja niiden esiintymiseen.2

 Kirjeellinen  ennakkotiedustelu,  jonka  suunnitteluun  antoi  auliisti  neuvoja   prof., 
pääjohtaja A. K. C a j a n d e r, järjestettiin, s.o. esitettiin kyselyjä niille metsänhoidon ja 
puutavarakaupan  alalla  työskennelleille  henkilöille,  joiden  tiedettiin  visakoivuihin 
aiemminkin kiinnittäneen huomiota ja jotka olivat niitä joko kaupanneet, hankkineet tai 
niistä suullisesti esittäneet havaintoja tai tallettaneet näytteitä. Täten saadun perustavan 
aineiston olen vuosien varrella mahdollisuuksien mukaan tarkistanut omakohtaisesti — ja 
saaden tämän työn ohella runsaasti lisätietoja monilta henkilöiltä ja tahoilta — retkeillen 
niissä seuduissa, joissa visakoivuja on ilmoitettu runsaammalti tavatun tai missä niitä olen 
huomannut

1  Merkkinä  siitä  mainittakoon  m.m.,  että  v.  1928  tiedusteltiin  eräästä  U.S.A.:n 
arvovaltaisimmasta  yliopistosta,  jonka  kokoelmiin  oli  joutunut  visakoivua  lautapalasnäyte, 
Helsingin Yliopiston metsätieteellisiltä laitoksilta, mitä puuta tuo näyte mahtoi olla.

Vielä on huomautettava, että jos Keski-Euroopan maissa visakoivuja esiintyisi tai olisi esiintynyt 
m.m.  viime  vuosisadalla,  olisi  niihin  varmaan  kyllä  metsänhoidollisissa  tai  kasvitieteilijäin 
piireissä huomiota kiinnitetty sekä kauppaan hankittu.

2  Paikallis-floristisessa  kirjallisuudessamme  on  ainoa  visakoivujen  esiintymistä  koskeva 
tiedonanto S o v e r i n (1933, p. 38) esittämä.
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kasvavan. Tässä työssä, mikä viime vuosina, moottoriajoneuvoliikenteen helpottamana, 
on voitu suorittaa aiempia mahdollisuuksia taajemmin, olen voinut etenkin viime aikoina 
todeta visakoivujen hakkausta ym. koskevia seikkoja aiempaa yksityiskohtaisemmin.

 Jo  aikaisemmilla  retkeilyilläni  ilmeni  se  jo  ennakkotiedonannoissa  ja  muutenkin 
monesti  korostettu  seikka,  että  meikäläinen  visakoivukanta   oli  ollut  miltei  kaikkialla, 
missä sitä oli tavattavissa, jo sitä aiempien vuosi-kymmenien kuluessa sangen ankarien ja 
hävittävien hakkauksien alaisena.

Tämä ei johtunut yksinomaan siitä, että visakoivuja oli hankkijain ja välittäjäin toimesta 
useissa seuduissa varsin runsaasti hakattu ja — suurempina tai pienempinä runkoina ja 
pölkkyinä — lähetetty ulkomaille,  vaan myös siitä,  että visakoivuja  oli  ehdoin tahdoin 
hävitetty,  kun  niiden  arvoa  ei  tiedetty  eikä  tunnettu.  Metsänhoidollisissa 
puhdistushakkauksissa oli kaadettu visakoivuja, sillä niistä ei voitu saada kunnon halko- 
ja  lautatavaraa,  ja  ainoa  tarkoitus,  johon  visakoivurungot  silloin  kotitarvepuina  olivat 
haluttuja, oli niiden polttaminen — vitkalleen palavia ja lämpöä tuottavia kun ne ovat — 
riihipuina, edellyttäen, että ne voitiin saada — vaikkapa kiilaamallakin — halki.l

 
1Niinpä mainittakoon, että m.m. keväällä ja kesällä  1917 tapasin Hämeessä kolmen seurakunnan 

(Sääksmäki,  Pälkäne,  Hauho),  kirkollisvirkatalojen  mailla  erinomaisesti  visautuneita  koivuja 
hakattuina polttopuiksi. Monen monessa talossa Keski- ja Etelä-Hämeessä — varsin runsaasti m.m. 
Tuuloksessa — totesin 1917—18 selvästi visautuneita runkoja riihipuina.

 Myös ilmoitettiin ja hyvin todennäköistä on, että Vuoksen seuduissa ja sen pohjois-puolella on 
visakoivujen osaksi tullut samanlaista kohtelua, s.o. niiden rungot ovat saaneet kelvata riihipuiksi.

 Aivan ilmeistä on, että Uudellamaalla ja Lounais-Suomessa on visakoivuja pitkät    ajat hakattu 
niin, että ne ovat näissä seuduissa osaltaan siitä syystä sangen vähäisinä esiintyminä jäljellä. Näin 
on  tapahtunut  etenkin  pieni-  ja  keskikokoistiloilla,  mutta  toisissa  tapauksissa  niitä  on  tuhottu 
suoritettaessa  tarmokkaita  metsänpuhdistushak-kauksia  puutavaraliikkeiden  tiloilla.  Varmoja 
tietoja  sellaisesta  visakoivujen  aiemmasta  runsaammasta  esiintymisestä  tämän  maakunnan 
alueella  on  säilynyt  m.m.  että  niitä  on  aiemmin ollut  Pernajanlahden  rantamilla(m.m.  Isnäsin, 
Sjögårdin  ja  Forsbyn  mailla).  Helsingin  ympäristöissä,  Vihdissä,  U.l.  Pyhäjärvellä  (Karkkilan 
kauppalan ympäristöissä) ja (Uudenmaan rajalla) Lopen Läyliäisissä, missä niitä on nykyisin vain 
jokunen yksilö tai tuskin toisista aiemmista esiintymistä mitään jäljellä. Samoin Lounais-Suomessa 
m.m. Salon ympäristössä.

 Visakoivurunkopalasien,  joilla  olisi  ainakin osittain  kyllä  parempaakin  käyttöarvoa,   käyttö 
riihipuina on vielä jossakin määrin jatkunut runsaasti visakoivuja kasvavissa Hämeen seuduissa 
viime  aikoihin  saakka.  Osaksi  tämä on tapahtunut  siinä  mielessä,  että  metsä  vapautuu noista 
»arvottomista» ja »rumista» puista. Silloin kun on kyseessä todella vanha, lahovikainen visarunko, 
varsinkin siemennyskyvytön, on sellainen puh-
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Yleisenä piirteenä tästä viimeaikaisesta visakoivukannan tuhoutumisesta joko kotitarve- 
tai  myyntitarkoituksiin  voidaan mainittaa,  että  niissä  seuduissa,  missä  visakoivut  ovat 
runsaammin esiintyneet ja olleet yleisehköjä ja missä tämän puulaadun erikoishankkijoita 
on liikkunut,  visakoivuja on eniten säilynyt sotilas- ym. valtion virkatalojen ja erinäisten 
varakkaiden metsänomistajien sekä suurehkojen tilojen mailla. Pientiloilta niitä on yleensä 
näissä  seuduissa  kovin  hävittävästi  hakattu  ei  yksin  varsinaisilta  metsä-,  vaan  myös 
hakamailta;  jokunen  pellonpientareilla  tai  ketveleissä  tai  asuntojen  lähistöllä  säilynyt 
yksilö  on  saanut  säilyä,  jollei  sillä  ole  uudistumismahdollisuuksia  ollut,  merkkinä 
visakoivukannan  esiintymisestä.  Toisissa  tapauksissa  taas  visakoivukanta  on  lai-
duntamattomissa  tai  lievästi  laidunnetuilla  mailla  kantovesamuodostuksellaan  pitänyt 
hyvin puolensa ja niissä seuduissa on sen nuorennosta huomattavissa.

Näistä  yleispiirteistä  on  kyllä  monia  poikkeuksia.  Samoinkuin  siitä,  että  niissä 
seuduissa, missä visakoivut ovat harvinaisempia, erillisinä vähäisinä ryhminä esiintyviä ja 
missä  hankkijoita  aiemmin  on  kaikesta  päättäen  harvoin  liikkunut,  on  visakoivuja 
kotitarvehakkauksissa  pahoin  sortunut;  niissäkin  on  kyllä  monesti  todettavissa,  että 
vauraissa  paikoissa  ja  virkatalomailla  visakoivuja  on  säästynyt,  mutta  varmaa on,  että 
moni  enemmän  tai  vähemmän  erillinen  visakoivuesiintymä  on  joutunut  kokonaan 
tuhotuksikin, etenkin jo se on ollut pientilan maalla.

Joka tapauksessa on pidettävä selvänä, että visakoivut ovat maassamme melko suurelta 
osalta  rippeinä  jäljellä.  Jos  olisi  aikanaan  sopivalla  tavalla  huolehdittu  niiden 
uudistamisesta,  olisi  nykyisin  visakoivukantamme  ja  metsiemme  visakoivupuuvarasto 
varmasti moninkertainen.

 
distus  puollettavissa,  mutta  lähimainkaan aina näin ei  ole  tapahtunut:  näin menetellen   on, 

kuten lukemattomissa aiemmissa tapauksissa, tahdottu päästä visakoivuista, ikään-kuin ne olisivat 
metsän pahennuksena.

 Intensiiviset  halkojen  hankintahakkaukset  etenkin  maailmansotavuosina  ja  lähinnä   sitä 
seuraavina aikoina aiheuttivat aikanaan varsin suurta tuhoa visakoivukannalle tuottamatta edes 
mainittavaa  taloudellista  hyötyäkään  metsänomistajille.  Halkojen  hintojen  ollessa  korkealla  ja 
visakoivupuun  hankinnan  taas  ollessa  vallan  lamassa  ei  välitetty  erottaa  visautuneita  muista 
koivurungoista.  Silloin  sattui  m.m.  tapauksia,  jolloin  visakoivujen  hankkija  oli  tarjoutunut 
erottelemaan  valtion  virkatalojen  metsissä  rautateiden  tarpeeksi  suoritetuissa  hakkauksissa 
visakoivurungot muista, normaaleista, mutta tarjousta ei otettu huomioon.

Rautateiden halkovarastoissa tavattiin niihin aikoihin ja aiemminkin asemapäällikkö C.A p p e l- 
g r e n in, joka oli visa- ja niveräpuihin kohdistanut paljon huomiota, teki-jälle suullisesti antamien 
tiedonantojen mukaan, visakoivuhalkoja.
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Mitä tulee levinneisyystietoihin, on niistä tähdennettävä, että edellä-mainitulla tavalla ja 
lisäksi erinäisten visakoivuhankintaa ja vientiä harjoittavien liikemiesten välityksellä — 
heistä mainitsen erikoisesti kiitollisena tehtailija A. R a i l o n ja metsänhoitaja U. T. S o i n t 
e  e  n   apulaisineen — saamani  levinneisyystiedot  luonnollisesti  voivat  olla  disjunktio
luontoisiin esiintymiin nähden vaillinaiset.  Myönnän kernaasti, että aineisto olisi,  jollen 
sitä  olisi  mahdollisuuden  mukaan  tarkistanut,  heterogeeninen.  Mutta,  katsoen  työn 
laajuuteen, on pidettävä yksityiselle tutkijalle ylivoimaisena suorittaa työtä ehdottomasti 
joka kohdassaan omakohtaisesti.

 Mielestäni kuitenkin seuraavat, tähänastisesti eri tahoilta kootut ja suurelta osalta, mitä 
tulee  läntiseen  alueisiin,  omakohtaisesti  tarkistetut  tiedot  sellaisenaan  antavat  ainakin 
pääpiirteittäisen kuvan visakoivujen levinneisyydestä maassamme. Aineistoa täydentävät 
ja tarkistavat muilla  tahoilla laaditut, ainakin yleissilmäykselliset selonteon (H e i k i n h e 
i  m o 1933, kartta p. 29) ja nimenomaan siltä osalta,  mistä en ole aiemmin onnistunut 
saamaan  täyttä  selvyyttä  pyrkiessäni  omakohtaisesti  ottamaan  selvää  visakoivujen 
levinneisyydestä  ja  muista  siihen  liittyvistä  seikoista,  nimittäin  Laatokan  länsipuolen 
visakoivuesiintymistä.

 Seuraavaa  levinneisyystietoyhdistelmää  tarkattaessa  on  muistettava,  että  puumaiset 
koivumme ovat kulttuurin vaikutuksesta päässeet siinä määrin yleisiksi puiksi, kuin mitä 
ne tällä haavaa maassamme ovat. Edelleen, että jo aiemmin (vrt. m.m. C a j a n d e r 1910; P 
u r h o n e n 1913;  Heinänen 1927, vert. ed p. 20 ym.) on puhuttu erikoisista »visakoivu
seuduista», s.o. seuduista ja nimeltään mainiten pitäjiäkin, joissa visakoivuja enemmälti 
esiintyy.  Näissä  seuduissa  on  visakoivuesiintymiä,  joko  yksittäisiä  puita,  pienehköjä 
ryhmiä tai sitten pieniä, tosin ei puhtaita visakoivumetsikköjäkin, silmäänpistävän usein 
todettavissa.

 Toisaalta taas on laajoja alueita, joissa vain jokunen yksittäinen visakoivu tai muutaman 
sellaisen yksilön muodostama ryhmä on todettavissa  enemmän tai vähemmän erillään 
noista  runsasvisakoivuisista  alueista.  Tällöin  on  kyseessä  monesti  kylläkin 
disjunktiomainen esiintymä, mutta toisissa tapauksissa voidaan aluksi ehkä disjunktioksi 
arveltu esiintymä yhdistää suurempaan levinneisyysalueeseen, jolloin se osaltaan selvittää 
visakoivujen  levenneisyyskuvaa.  Mutta  epäilemättä  on  varsinaisia  erillisiä 
disjunktioitakin.

 Levinneisyystietojen  esittämisen  yhteydessä  on  myös  syytä  huomaut  taa,  että 
visakoivumetsiköt, »visaikot» eivät juuri milloinkaan ole suljettuja ja puhtaita. Valtapuina 
esiintyminen on harvinaista ja ainoastaan pienillä



T.J.HINTIKKA                                                                     121

aloilla.  Tavallisinta on,  että visakoivuja  on niissä,  eri  määrin säilyneinä huomattavan 
runsaana alikasvoksen luontoisena kerroksena. Nämä seikat johtuvat paitsi tietenkin siitä, 
missä  määrin  kussakin  metsikössä  on  visakoivuja  hakattu  ja  miten  vanhaksi  ne  ovat 
päässeet omavaraisesti varttumaan, myös siitä, millainen visakoivukanta niissä on päässyt 
vallalle ja millainen tuo kasvupaikka on ollut.

 Laajoilta  alueilta  maastamme,  Lapin  ja  pohjois-Suomen,  pohjoisen  Raja-Karjalan 
samoin  kuin  Pohjanmaan  seuduista  on  kaikesta  päättäen  varmoja   havaintoja  ja 
tiedonantoja siitä, että niissä visakoivuja ei ole milloinkaan kasvanut.

Parisen  aluetta  kuitenkin  on,  jotka  näistä  seuduista  tulevat  visakoivujen 
esiintymisalueina  kysymykseen siinä  suhteessa,  että  niistä  on  saatu  epävarmoja  tietoja 
visakoivujen esiintymisestä, nimittäin Kuusamon ja Sotkamon seudut.

 Erään  tiedonannon  mukaan  kasvaisi  visakoivuja  Kuusamon  Ala-Kitkan  kylässä.1 

Sotkamon  mahdollisesta  visakoivuesiintymisestä  niinikään   suullisesti  esitetyt  tiedot 
kaipaavat ehdottomasti varmentamista. Jos niin on, että näissä seuduissa olisi todella aito 
visakoivuja, olisivat ne maamme pohjoisimpia visakoivudisjunktioita.

 Aiemmin olen (1916, 1922) jo huomauttanut, että karuista — ja samalle  oligotroofisista 
— vedenjakajaseuduista  yleensä  visakoivut  kokonaan  puuttuvat.  Sama  seikka  ilmenee 
Heikinheimon (l.c.)  julkaisemasta  levinneisyyskartasta.  Mutta  varsinaisilla  visakoivujen 
levinneisyysalueilla  tämä  sääntö  ilmenee  niin  sanoaksemme  pienoismittakaavassakin: 
oligo-

1 Sanomalehtikirjoituksissa on eri vuosina ilmoitettu — erittäinkin rautatiesuuntia ehdoteltaessa 
— että Kuusamossa tavattaisiin visakoivikkoja. Tässä luontosuhteiltaan  erikoisessa seudussa niitä 
kyllä voitaisiin odottaa tavattavan. Kirjeelliseen kyselyyn tästä asiasta on Kuusamon hoitoalueen 
metsänhoitaja Edv. af Hällström hyväntahtoisesti vastannut, että hän on vain yhden ainoan kerran 
tavannut koivunpahkoja etsiessään visantapaista erään koivun juuresta, »maanpinnan kohdalta ja 
siitä  alaspäin  (ruskotäpläjuovia  tai  silmuniverää?  —  tekijän  huomautus).  Nimenomaisiin 
kyselyihinsä metsänvartijoilta ja asukkailta hän on saanut sellaisia vastauksia, että visakoivut ovat 
hyvin  harvinaisia  siellä  ja  jatkaa,  että  m.m.  »visakoivupuusta  täällä  valmistettuja  puukonpäitä 
esimerkiksi näkee hyvin harvoin».

 Otaksuttavissa kyllä on, että Kuusamon metsien valtapuuna esiintyvä kuusi on  voinut hävittää 
visakoivut  sikäläisiltä  metsämailta  miltei  sukupuuttoon  (vert.  p.139),  jos  visakoivuja  siellä 
aiemmin  on  jonkin  verran  esiintynyt.  —  Päivälehtien  kirjoitelmissa  taasen  on  voitu  tarkoittaa 
lainekoivuja,  jollaisia  tavattanee  Pohjois-Suomenkin  metsäseuduissa  ja  joita  erheellisesti  usein 
sanotaan visakoivuiksi, ja mahdollista on, että visakoivupuuna on erehdytty pitämään koivujen 
rungon tyvissä esiintyvää niveröitynyttä ja ruskotäpläjuovien kirjavoittamaa puuta.
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 troofisissa  eri  vesireittien vedenjakajaseuduissa,  joita  on eri  levinneisyys  -alueilla  ja 
jotka esiintyvät karuina metsätaipaleina ja muutaman kilometrinkin mittaisina erottavat 
toisistaan runsaita visakoivuesiintymiä, visakoivuja ei tavata. Toisin sanoen, visakoivuja 
on  tavattavissa  karujen  vedenjakajaseutujen ulkopuolella.  Kun sellaiset  seudut  yleensä 
ovat  viljavia  ja  niiden kelvolliset  ja  helpoimmin  viljeltävät  alueet  on  otettu  jo  varhain 
pysyvästi  viljelykseen,  on  näin  ollen  visakoivujen  esiintyminen  viljellyissä  seuduissa 
helposti huomattava tosiseikka.

 Kun visakoivujemme levinneisyys on suurin piirtein keskittynyt useimpiin Cajanderin 
(1916, 1923) selvittämiin lehto- ja vanhoihin asutuskeskuksiin, on luontevinta seuraavassa 
esityksessä käyttää pääasiassa niitä ryhmittelypohjana.

Visakoivuseutuina  ovat  ensi  sijassa  mainittavat  Ahvenanmaan,  Lounais-Suomen, 
muutamat  Uudenmaan (Lohjan y.m.)  ja  vielä  Pirkkalan,  etelä-  ja  keski-Hämeen,  itä-  ja 
Suur-Savon, Laatokan ja Viipurinlahden seutujen vanhat asutus- ja lehtokeskukset.

 Ahvenanmaalta  olin aiemmin saanut vain suullisen tiedonannon, että siellä S u n d i n 
pitäjässä oli tavattu visakoivuja. Visakoivujen hankkijoiden taholta olen saanut tietää, että 
sieltä on ollut saatavissa, paitsi mainitusta, myös Jomalan, Lemlannin, Lumparlannin ja F i 
n s t r ö m i n pitäjistä visakoivuja, tosin perin vähäisessä määrässä. Määrien vähyyteen on 
ollut  syynä,  että  sikäläinen  visakoivu  on  »lyhytrunkoista  ja  oksaista»  (pensasmaisia 
kantovesapuumuodostumia?),  mutta  silti  »visamuodostukseltaan  melko  hyvää». 
Hankitun  visapuun  kokonaismäärät  ovat,  alueen  kokoon  ja  hankinta-aikaan  katsoen, 
sangen  vähäiset.  Näin  ollen  on  syytä  otaksumaan,  että  Ahvenanmaan visakoivukanta, 
josta minulla ei ole ollut mahdollista suorittaa lähempiä omakohtaisia havaintoja, on vain 
vähäinen jäännös aiemmasta tai se voi olla pensasmaiseksi jäävää muotoa tai kantaa.

 Varmentamattomien suullisien tietojen mukaan olisi jossakin Ahvenanmaan ja Turun 
saariston välillä (Kumlingessa?) tavattu jokunen visakoivu.

 Lounais-Suomessa  esiintyy Varsinais-Suomen alueella1  rannikkoseuduissa visakoivuja 
niinikään verraten vähän. Tähän on ilmei-

1  Visakoivujen  levinneisyyttä  Ahvenanmaalla,  Lounais-Suomessa  ja  Uudellamaalla  koskevat 
tiedot  pohjautuvat  suurelta  osalta  erään  visakoivupuuta  hankkivan  liikkeen  hyväntahtoisesti 
antamiin  kirjallisiin  tietoihin.  Hakkausmääriä  koskevia  tietoja  ei  ole  tarpeen  —  liiaksi 
tilaaottavinakin — julkaista.  Tiedot  ovat  jopa kylittäin  varmoja  siinä,  missä  visakoivuja  näissä 
seuduissa on tavattu ja miten paljon viime aikoina kustakin seudusta visakoivuja on hakattu.
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sesti syynä paitsi hakkaukset, myöskin se, että viljelykseen ja asutukseen on verraten 
tarkoin  otettu  sellainen maa  — monesti.  kallioperäinenkin  — missä  visakoivuja  niissä 
seuduissa voisi odottaa esiintyvän. Mutta nämä seikat eivät yksistään riitä selittämään sitä 
epätasaisuutta, mikä on tämän alueen visakoivuesiintymissä, itse asiassa perin niukoissa, 
todettavissa,  ainakin tähänastisien tietojen mukaan. Rannikkoalueen mannerpitäjistä on 
visakoivupuuta saatu hankituksi Salon kauppalan ympäristöistä, U s k e l a n (!)1, H a l i k 
o n (!) ja S a u v o n pitäjien alueilta (m.m. Meisalan, Kokkilan ja Karjaskylän seuduista). 
Kemiön saaristosta sitä on saatu Kemiö n, D r a g s f j ä r d i n ja V e s t a n f j ä r d i n  
pitäjistä.

 Rannikkoa pitkin Turkuun päin on visakoivupuuta saatu hankituksi hiukan — kuten jo 
mainittiin — Sauvon ja vielä K a r u n a n pitäjistä, enemmän kuitenkin  Paraisten saarilta. 
Sisempänä  manterella  tämän  rannikkoalueen  kohdalla  visakoivuja  ei  ole  voitu  todeta. 
Sama koskee Turun lähiympäristöjä, joissa visakoivujen löytö- tai hankintapaikkoja ovat 
R u i s s a l o (!) sekä seuraavat pitäjät, joiden alueilta visakoivupuuta on ilmoitettu hiukan 
ja  sangen vähäisiä määriä saadun hankituksi:  K a k s  k e r  t  a,  Piikkiö(!),  Maaria(!)  ja 
Kaarina(!).

 Merkittävää on, että visakoivuhankinta e i   o l  e   l  u o n n i  s  t  u n u t  Turun ja 
Uudenkaupungin  välisessä  saaristossa  siitä  syystä,  että  nimenomaan  Kustavin, 
Taivassalon,  Velkuan,  Merimaskun,  Rymättylän  ja  Askaisten  pitäjien  alueilla  »ei  ole 
tavattu  merkkiäkään  visasta».  Mahdollista  kyllä  on,  että  siellä  on  aiemmin  kasvanut 
visakoivuja, mutta ne ovat hävinneet.  Uudenkaupungin lähimmässä ympäristössä taas on 
tavattu — visakoivuhankkijain tiedonannon mukaan — muutamia visakoivuyksilöitä.

 Uudellamaalla   Lohjan  lehto-  ja  asutuskeskus  on  ollut  tunnettu  siitä,  että  siellä  on 
visakoivuja aiemmin kasvanut verraten runsaasti. Runsaimmin niitä on kasvanut Lohjalla 
Isossasaaressa, Seppälässä ja Jalassaaressa (aikaisimmat tiedonannot K a a r l o  J a l a s s a 
a  r  en antamat).  Näistä saarista on jo  vanhastaan myyty visakoivuja.  V.  1919 kirjoittaa 
niistä J a l a s s a a r i: »Nyt jäljellä olevat ovat vikaantuneita hakkauksista ja ruokottomasta 
puitten  kaatamisesta.  Vain  muutamia  kauniita  visakoivuja  tukkipuina  kasvaa 
Jalassaaressa. Muualla olevat pensasmaisia». Mainittuna vuonna arvioi   J a l a s s a a r i, 
tuntemiensa parin-

1 Merkinnällä (!) tarkoitetaan, että, silloinkun tekstistä ei muuten ilmene, olen omakohtaisesti 
varmentanut esiintymistiedot.
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kymmenen tiluksen alueilla  kasvavien  visakoivuyksilöjen  lukumäärän noin  puoleksi 
tuhanneksi, »ja viime aikoina toimitetuissa hakkauksissa on niitä yhä kaadettu» — näihin 
aikoihin asti (!). Myös ainakin Karkalinniemellä (!) on vielä näihin aikoihin asti säilynyt 
muutamia  visakoivuja  merkkinä  aiemmasta  kannasta,  mutta  mitään  nuorennoksen 
merkkejä  ei  siellä  juuri  tapaa.  Vielä on Pohjan lehtokeskuksen keskeisimmässä osassa 
ainakin  K a  r  j  a  l  o  h  j  a  n  Puujärven  ja  Kuusian  kylissä  visakoivuja  tavattu.  Tästä 
esiintymästä lounaaseen päin on Pohjan pitäjässä (Pinjaisten ja Brödtorpin seuduissa) (!) 
visakoivuja, ja visakoivun hankkijain ilmoituksen mukaan myös B r o m a r v i s s a jonkin 
verran.  Lohjan seudusta etelään päin olevissa pitäjissä on S i  u n t  i  o s  s  a,  Pikkalan 
jokilaaksossa  mielestäni  merkityksellinen  visakoivukeskus,  joka 
visakoivunhankkijoidenkin  mielestä  aivan  jyrkästi  visakoivurunsaudessaan  eroaa 
ympäristöseuduista.  Siuntiossa  on  mainitussa  jokilaaksossa  tavattu  visakoivuja  paitsi 
jokivartisesti,  myös   järvenrantaisesti  (Björnträskin  luoteisympäristöissä,  järven  päähän 
asti  (!)  Rannempana  on  Snappertunan  (!)  Raaseporin  linnan  raunioiden  ympäristöissä 
jonkin  verran  visakoivuja  ja,  paitsi  viimeksimainitussa  kunnassa,  Inkoossa  Barösundin 
seuduissa  (!).  Kirkkonummelta  on saatu visaa  kauppaan joku vähäinen parttia,  muttei 
lähemmin  tiedetä,  mistä  kylistä;  Överbyn  luona  ja  Leivosbölessä  olen  siellä  todennut 
joitakin pystytyyppisiä visakoivuja:  E s p o o s s  a on visakoivuja m.m. Bodom-järven 
rantaseuduissa (!), K a u k l a h d e n ja G r a n k u l l a n asemien ympäristöillä on tavattu 
ja olen todennut kasvavan muutamia visakoivuja, m.m. Hvitträskin seuduissa.

 Kun seurataan Pikkalan jokivarren visakoivuesiintymien jatkuvaisuutta  sisämaahan, 
niin niiden pohjoisimmat esiintymät verraten lähellä Lohjan esiintymiä, mutta toisaanne 
vesistön  vartta  seuraten  on  ainakin   Vihdin  pitäjän  Tervalammin  kylässä  kasvavat 
visakoivut  pidettävissä  juuri  Pikkalanjoen  vesistön  rantaisina.  Muualta  Vihdistä  ovat 
visakoivun  hankkijat  ilmoittaneet  saaneensa  visakoivuja,  tosin  vähäisiä  määriä,  m.m. 
Hiidenveden  rannoilta,  hiukan  kirkonkylästä  sekä  Lahukselta,  Korppilasta  ja  Selin 
pysäkin  (!)  vaiheilta  ja  tiedottavat  vielä  vähäisestä  esiintymästä  Pääkslahden  tilalta 
(»muutamia runkoja»).  Suullisia tietoja näistä esiintymistä on lisää antanut myös f  i  l  . 
maist.  rva L i  n d a T a n n e r.  Vihtijärven ja  Ylimmäisen rantaseuduissa on joitakin 
visakoivuja  säilynyt  (!).  Luoteeseen Lohjalta  olevissa  pitäjissä on visakoivuja  Nummen 
pitäjässä aiemmin enemmältäkin kasvanut (A. Railon tiedonannon muk.), mutta nykyisin 
lienevät lopussa. Pusulan pitäjän alueella olen nähnyt muutamia visakoivuja. U.l. P y h ä - 
j ä r v e l l ä  Kark-
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kilan kauppalan ympäristössä ilmoitetaan (N u r m i) visakoivuja aiemmin kasvaneen 
runsaastikin  (olen  saanut  samanlaisia  tietoja  sikäläisiltä  asukkailta  ja  todennut 
visakoivujen  nykyisen  puuttumisen,  erästä  pientä  jäännöstä  lukuunottamatta).  Näiden 
ilmeisesti  Siuntion-Lohjan  keskuksista  jatkuvien  »reittien»  jatkeet  ulottuvat  katkeillen 
Hämeenläänin alueelle, kuten tuonnempana selviää.

 N u r m i j ä r v e l l ä on ainakin Korven pysäkin lähiseudussa visakoivuja jonkin 
verran(!)  ja  Numlahden  lähistöllä  (Nurmijärven—Palojärven  välillä(!)  ja  Klaukkalan 
kylään kuuluvilla mailla(!); ainakin Raajan kartanon mailta ovat niitä visakoivunhankkijat 
saaneet jonkin verran.  Nämä esiintymät, välillä kyllä katkeillen, etelämpänä jatkuvat H e l 
s i n  g i n pitäjän alueen hajanaisiksi esiintymiksi. Tässä pitäjässä olen tavannut yksittäisiä 
visakoivuja  tai  pikku  ryhmiä  mm.  Vantaan,  Korson,  Rekolan,  Hanabölen,  Puistolan, 
Hakkilan,  Häkansbölen  kylien  mailla  —  ilmeisesti  nekin  jäännöksinä  aiemmista 
runsaammista esiintymistä.

 Helsingin  lähistön visakoivut lähellä Pasilaa(!) ja Eläintarhassa ovat ainakin edellisestä 
nyttemmin tuhotut; yhdestä siellä aiemmin kasvaneesta ryhmästä on vain raiskattu kanto 
jäljellä. Oulunkylässä on prof. A. L a i t a k a r i n suullisen tiedon mukaan yksi visautunut 
koivu.

 Ö s t  e r s u n d o m i  s  s a 2—3 km kirkolta luoteeseen olen tavannut muutamia 
visakoivuryhmiä.  Tuusulassa on paitsi 1 esiintymä Ruotsinkylässä myös Tuusulanjärven 
rannalla pari visakoivua (Syvärannan lähistöllä) ja Lepolan alueella niitä on kasvanut (A. 
K. Cajanderin suull. ilm.).

 Selvemmin  jokilaaksoittainen  levinneisyys  alkaa  taas  itään  päin  edettäessä   Sipoon 
jokilaaksossa.  Täältä  ilmoittavat  visakoivunhankkijat—  ja  olen  myös  todennut  — 
visakoivuja kasvavan, tosin niukalti Brobyn (!), Kirkonkylän(!), Hindsbyn (!), Pigbyn (!), 
Gesterbyn, Immersbyn (!), Kallbäckin, Hangelbyn, Massbyn ja Spjutsundin kylien mailla 
sekä Söderkullan (!) ja Nevasbyn (!) tiluksilla.

 Tämä Sipoon visakoivureitti jatkuu pohjoisemmaksi P o r n a i s t e n ja  Mäntsälän 
alueille.  Martinkylän(!),  Borgbyn,  Paipisten  (!),  Norr-ja  Södervekkosken,  Andersbölen, 
Hinthaaran  ja  Laukkosken  esiintymät  välittävät  selvää  reittimäistä  esiintymäjärjestystä 
Mäntsälän  jokivarsien  seuduille,  missä  visakoivuja  on  hankittu  ja  edelleenkin  kasvaa 
ainakin Sälinkään (!), Soukkion (!), Sulkavan (!) ja Kauklammin (!) kylien tienoilla. Miltei 
merenrannalta (Spjutsundista) syvälle sisämaahan voidaan tätä »visakoivureittiä» seurata 
esiintymästä toiseen.

Idempänä Uudellamaalla olevat visakoivuesiintymät ryhmittyvät  
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taasen ainakin etelässä jokivartisesti  Porvoonjoen ja jokivarsiseutuihin sekä sisämaahan 
pistävien  lahtien  rantamille.  Niinpä  ilmoitetaan  visakoivuja  viime  vuosina  hankitun 
verraten huomattavia  määriä  mm. Sannäsin (!),  Bosgårdin  (!),  Virvikin (!),  Noriken (!), 
Pirlaksin,  Brasaksen  ja  Bergstadin  (!)  kartanoiden  tiluksilta  sekä  Siggbölen,  Illbyn  (!), 
Renun,  Jackarbyn  (!),  Kalaksin  (!),  Kvarnvikin,  Molnbyn,  Munkbyn,  Haraldsnäsin, 
Yliken(!)  ja  Ebbon kylistä,  vähemmin määrin  Vålaksin,  Gäddrakin,  Tirmon,  Seitlaksin, 
Kristenäsin,  Girsnäsin  ja  Haikon  kylien  alueilta  —  enimmäkseen  pienehköiltä  tiloilta. 
Sisäsaaristosta on tavattu Vessön,  Emsalön (!),  Sunilandetin ja Pellingen saarilta,  mutta 
ulommasta saaristosta ja nimenomaan Onaksen saarilta visakoivunhankkijat ovat turhaan 
hakeneet  visakoivuja.  Ison  Pernajanlahden  rannalla  Pernajan  pitäjässä  on  kasvanut  ja 
kasvaa Labbyn(!) ja Rönnäsin(!) kartanoiden tiluksilla verraten huomattavasti visakoivuja. 
Mainitun  lahden  rannalla  olevissa  osaltaan  puutavarayhtiöiden  haltuun  joutuneiden 
kartanoiden — Isnäs,  Sjögård, Forsby — tiluksilla on, paikkakuntalaisten tiedonantojen 
mukaan  aiemmin  kasvanut  visakoivuja,  mutta  metsien  puhdistushakkauksissa  ne  on 
hävitetty.

 Sisämaahan päin on Malmgårdin ja Sarvilahden tienoilla tavattu visakoivuja,  mutta, 
mikäli tunnetaan, on niitä näiden vesistöjen varrella pohjoisempana vasta ainoastaan O r i- 
m a t t i l a s s a (ainakin Kuivannon kylässä) ja A r t j ä r v e l l ä Ratulan kartanon tiluksilla 
(!),  mistä  on  saatu  hankituksi  verraten  vähäinen  parttia;  myös  Kinttulan  alueilla  ja 
sikäläisen järviryhmän rantamilla on jonkun verran visakoivuja (!), kun taas Lapinjärvellä 
niitä  ei  ole  tavattu  (visanhankkijoiden  tiedonannon  mukaan).  Porvoonjoen  varrella  on 
kyllä Askolan Nietoon kylässä pienehkö visakoivuesiintymä ainakin ollut (joht. V. B. V a a- 
r a), joten todennäköistä on, että näiden jokien keskijuoksun varsilla on ollut visakoivuja, 
mutta kulttuuri on ne hävittänyt.

 Varmaa on, että näistä seuduilta itäänpäin, voidaan sanoa, melko  jyrkästi alkaa miltei 
visakoivuton  alue.  Kyminlinnan  seudusta  ovat  visakoivun  hankkijat  tosin  onnistuneet 
löytämään hyvin pienen määrän, Sippolassa  »kyllä juuri visan suku tunnetaan, vaan se on 
melko merkityksetöntä, siksi harvassa siellä on joku yksinäinen puu». Näistä seuduista on 
lähinnä  idässä  olevalle  visakoivualueelle  Viipurinlahden  rannoilla  huomattavan  pitkä 
välitaival.  Pohjoisempana  taas  Sipoon—Porvoon—Pernajan  visakoivualueet  pohjoisine 
selvine haarautumineen Mäntsälään ja Orimattilaan ulottuvat melko lähelle etelä-Hämeen 
visakoivuseutuja. Jos   K ä r k ö l ä n seuduista (vert. tuonnempana) vielä
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voitaisiin todeta useampia disjunktiomaisiakin esiintymiä, niin voitaisiin  miltei vetää 
jossakin määrin nykyistä selvempi visakoivureitti Kärkölän seutujen kautta etelä-Hämeen 
visakoivukeskuksiin.l

 Uudenmaan  rannikkoalueilla  tapaamiani  visakoivuesiintymiä  pidin  aiemmin  (1922) 
enemmän tai vähemmän irrallisina disjunktioina, mutta saamani lisätiedot visakoivupuun 
viime  aikaisista  hankinnoista  näistä  seuduista  ja  tekemäni  tarkistavat  retkeilyt  ovat 
johtaneet  siihen  tulokseen,  että  Uudellamaalla  on  erikoisia  visakoivualueita,  tosin 
pienikokoisia, paljoa vähemmän tuottoisia ja vähemmin selviä verrattuna varsinkin Etelä-
Hämeen  vastaaviin  alueisiin.  Disjunktiomaiset  esiintymät  ryhmittäytyvät  myös 
kokonaisesiintymistä  selittävällä  tavalla.  Käsitykseni  mukaan  ne  Uudenmaan  seudut, 
joissa visakoivuja on säilynyt siinä määrin, että niistä on viime vuosina voitu jonkin verran 
hankkia  visakoivupuuta,  ovat,  kuten  sikäläisien  maisemien  lähempi  omakohtainen 
tarkastelu osoittaa, joko järvien rantamia, jokilaaksojen reunamia tai syvälle sisämaahan 
pistävien aiempien merenlahtien rantamia ja samalla vanhoja viljelysseutuja. Jokirannoilla 
tahi  niiden  lähistöllä  visakoivuja  harvemmin  tapaa  paitsi  silloin  kun  (esim.  Helsingin 
pitäjän Hanabölessä ja Sipoon Hindsbyssä) metsä ulottuu siihen asti (kuten on verraten 
harvoin laita). Useimmissa paikoissa visakoivut tai niiden muodostamat ryhmät ovat sillä 
tavoin  sijaitsevia,  että  niiden  esiintyminen  on  aiempien  merenlahtien  tai  nykyistä 
laajempialaisten järvien ainakin suurelta osalta aiempia rantoja noudattavaa.

 Pirkkalan  lehtokeskuksessa on Karkun pitäjän alueelta jo pitkät ajat hankittu visaa, 
erittäinkin Kiuralan ja Stormin kylien mailta; aikaisemmin on niistä tekijälle tiedottanut 
metsänhoitaja A. P. M ä k i k y l ä. Nykyisin visakoivut siellä verraten vähissä (!), mutta 
niiden  uudistusta  on  hiukan huollettu.  Visakoivuja  on  irrallisina  yksilöinä  ja  ryhminä 
tavattu  miltei  koko tämän pitäjän  alueella,  mutta  runsaimmin niitä  kasvaa Kuloveden 
rantamilla, kivikkoisilla ja savipohjaisilla mailla. Lännempänä vielä T y r v ä ä l l ä kasvaa 
pitkin Rautaveden ranta-alueita visakoivuja ( ! ) . Niistä aikaisimmin tiedoittaneet A. R a  i 
l o   ja  fil . maisteri K. R a u t a k o s k i.

 Tyrväältä  länteen,  Porin  suuntaan  ja  Karkusta  pohjoiseen,  Ikaalisiin   päin  ei 
aiemminkaan visakoivuja ole ollut niin runsaasti kuin tässä Koke-

1 Järvelän  ja  Lappilan  asemilta  ovat  visakoivunhankkijat  saaneet  joitakin  vähäisiä  parttioita, 
mutta niiden alkuperästä, s.o. missä ne ovat alunperin kasvaneet, ei ole varmuutta.
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mäenjoen laakson keskiosassa, vaan niukalti. Jonkin verran on niitä viime vuosina saata 
Kokemäeltä  ja   Kiikasta,  muttei  (Kokemäenjoen  mutkasta)  länteenpäin  ollenkaan. 
Viljakkalana seuduissa niitä kyllä kasvaa mm.  Ansomäellä sekä Kontusaaressa (op. M. 
Lähteenmäen suullisen tied. muk.).

 Etelään päin, Loimijoen laaksossa ei ole ainakaan todettu enemmälti visakoivuja.  Prof. 
M.  Sauramon suullisen tiedonannon mukaan niitä  on jonkin verran tavattu Loimaalla. 
Näin  ollen  ei  voida  ainakaan  nykyisten  tietojen  mukaan   esittää  mitään  reittimäistä 
yhteyttä  Lounais-Suomen  (lähinnä  Turun  ja  Uudenkaupungin  seudun)  ja  Satakunnan 
visakoivuesiintymien  välille.  Mahdollista  on,  että  osaltaan  kulttuuri  on  niitä  esim. 
Loimijoen seuduista hävittänyt; visakoivuille luonteenomaisia kasvupaikkoja ei kylläkään 
nähdäkseni sieltä puutu.

 Karkun  naapuripitäjä itään päin,  Suoniemi on ainakin Kuloveden rantamien osalta 
(pitäjän pohjois- ja länsiosissa) visakoivuseutua ja olen voinut todeta, miten visakoivuja 
siellä on koko lailla, osaltaan nuorennoksena tavattavissa, mainitsemissani seuduissa.

 Hämeen läänin alueella, lähinnä edellä mainittuja  pitäjiä,  on vanhastaan tunnettuja 
visakoivuseutuja lähinnä V e s i l a h d e l l a, jossa niitä on tavattu laajalti koko pitäjän 
alueella,  vähemmän  kuitenkin  pitäjän  eteläisemmissä,  Urjalan  puoleisissa  osissa  sekä 
pitäjän  niissä  osissa,  jotka  ovat  Pirkkalaan  ja  Tampereelle   päin.  Jokioisten  kylästä  on 
professorinrouva O i v a  K a n n i s t on tiedonannon mukaan kasvanut aiemmin verraten 
runsaasti  visakoivuja.  Suomelan maat ovat täällä olleet visarikkaat  ja runsaimmin niitä 
esiintyy  varsinkin  Hinsalan  salmen  seuduissa  (Jokioisten  kylän  alueella.)  aikaisemmin 
niistä ilm. A. R a i l o ).  Muuallakin pitäjässä, ainakin Järvensivun kylässä, Kalkkisten ja 
Laukon  kartanoiden  mailla  visakoivuja  ei  ole  enää  enemmälti  —  Laukossa  on 
enimmäkseen lainekoivuja; visakoivuja on aiemmin sieltä  runsaasti hakattu.

 Lännessä päin ei  tiedetä  visakoivuja tavatun, vain Urjalassa jokunen. Turhaan olen 
etsinyt  visakoivuja    Tampereen  lähiseuduista  etenkin  länteen,   Nokialle  päin,  Viikin 
saareen visakoivuesiintymän siihen kiinnostamana.

 Maisemissa  on  luonteenomaisia,  visakoivulehdoiksi  tulkittavia  kohtia   ja
on sellaisia harjualueita, joilla odottaisi näitä koivuja esiintyvän. Kielteinen  tulos johtuu 
mielestäni  samasta  syystä  kuin  visakoivujen  miltei  kokonaan  puuttuminen  Lahden 
ympäristöistä: kulttuuri on ne tyystin hävittänyt.

 Tampereen seuduista  suoraan   pohjoiseen,  Näsijärveen laskevien vesistöjen  varsilla 
visakoivut ovat harvinaisia. T e i s k o n Mutalasta ym.
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joitakin visakoivuja saatu kauppaan (op. L ä h t e e n m ä k i). Muutamien  tiedonantojen 
mukaan niitä kasvaa R u o v e d e n Pohjan kylässä olevilla alueilla  1 ja V i r r o i l l a 
Hanhun kylässä.2

 Itäänpäin  on  Pirkkalan  keskuksessa  lähinnä   Kangasalan  pitäjän  aiemmin  sangen 
runsaat visakoivuesiintymät , pääasiallisesti Keisarin ja Vehoniemen harjuilla. Kangasalla 
tavataan visakoivuja siellä täällä muuallakin kuin näillä vesistöjen rantaisilla harjuilla ja 
niiden lähistöillä. Orivedelle päin edetessä niitä vielä voi todeta kasvavan ainakin Pousan 
kylän seuduissa (lähellä Vesijärveä).  Koilliseen päin Längelmäveden reitin varrella ovat 
visakoivut kaikesta päättäen harvinaisia; löytöpaika Längelmäveden rannoilla lähellä S a - 
h a l a h d e n rajoja ja E r ä j ä r v e n  Hietalahden Kotiniemessä (tiedonanto lehtori E. K ä 
r j e n) lienevät tämän reitin rantamien koillisimpia.

Itäänpäin  Kangasalta  on  Iharin  seuduissa  (!)  vielä  todettavissa  visa-
koivuja  ja  useita  yksilöitä  Sahalahdella  Pakkalan  kylän  seuduissa  (!)
V e h k a j  ä  r  v e n seudut ovat olleet viime vuosikymmenen aikana visakoivupuun 
hankintaseutuja  ja siellä kasvaa visakoivuja useissa kylissä (!).

Vastamainitut  visakoivualueet  eivät  kuitenkaan  aivan  yhtenäisesti  liity  Päijänteen 
rantamilla, lähinnä Kuhmoisissa ja Padasjoella oleviin esiintymiin, vaan ne ovat — kuten 
Uudenmaankin  esiintymät  —  laajahkojen  metsä-  ja  suoseutujen,  joista  puuttuu 
visakoivuja, toisistaan erottamia.

Muissa  Pirkkalan  asutuskeskuksen  —  keski-  ja  etelä-Hämeen  lehto-keskuksen  — 
pitäjissä, Kokemäenjoen vesistön eteläisempien, Hauhon

1  H a n h o n (1933,  kuv. 1—2) mukaan visakoivuja on Ruovedellä Paloselän Kärpänsaaressa 
»yksitellen  siellä  täällä».  Visaesineiden  nojalla  arvelee  H a  n  h  o  niitä  aiemmin jonkin  verran 
esiintyneen joissakin Ruoveden osissa ja mainiten, että kulttuuri on tuhonnut niitä siellä.

2   Mahdollista on, että myöhemmin mainittava visakoivuesiintymä Laihian—Ilmajoen alueilla, 
mihin en ole liioin voinut omakohtaisesti tutustua, olisi jatkoa tälle reittiesiintymälle. Kun välillä 
olevista  seuduilta  puuttuu  lähempiä  —  kasvistollisiakin  —  selvityksiä,  on  toistaiseksi  tämän 
mainitun  disjunktion  konstruointi  näiden  tai  Viljakkalan  esiintymien  yhteyteen  vähemmin 
puollettavissa.

3  Mainituilta  harjualueilta  on  visakoivuja  perin  ankarasti  hakattu  ja  sikäläiset  yksilöt  ovat 
enimmäkseen  rippeitä  ja  suurelta  osalta  kehnoja  aiempiin  visakoivuihin  verrattuna. 
Keisarinharjulla oli jo vv. 1917—19 nähdäkseni jäljellä vain muutamia selviä visakoivuja, silloin 
ilman nuorennoksen merkkejä.

 Vehoniemen harjun tienoilta on viime vuosikymmenen aikoina hakattu visakoivuja,  jotka vielä 
noin 20 vuotta olivat suorastaan nähtävyyksiä.



Visakoivuista ja niiden anatomiasta                                       130

ja  Vanajaveden reittien varrella  sekä osaksi  näiden ja  Kymijoen välisessä   seudussa, 
esiintyy visakoivuja, voidaan sanoa, jokseenkin yleisesti.l

 Niinpä  Luopioisissa, Pälkäneellä, Hauholla ja T u u l o k s e s s a kasvaa visakoivuja 
sekä  harjuilla  että  myöskin  paikoittain  moreeni-  ja  saviperäisillä  mailla  melkein  koko 
näiden  pitäjien  alueella  (!).  Visakoivuja  kuitenkin  on  vastamainituilla  alueilla  sangen 
uutterasti hakattu ja visakoivut ovat saattaneet paikoitellen hävitäkin. Mainituista pitäjistä 
on Hauho tällä haavaa ilmeisesti visakoivurikkain ja ehkä sitä lähinnä Luopioinen; ne ovat 
viime aikoihin asti pystyneet tuottamaan hankkijoillekin arviointien mukaan suurimmat 
visapuumäärät.  Hauholla  saa  vieläkin  nähdä  runsaasti  nuorennosta  (mm.  Roineveden 
Karjusaaressa  ja  pitäjän  ehkä  visarikkaimmassa  kylässä  Vitsiälässä.2 Kirkonkylän 
seuduissa  sitä  on  havaintojeni  mukaan  hakattu  liiaksi  jättämättä  tuskin  mitään 
uudistumismahdollisuuksia  (siemenpuita  ei  ole  jätetty,  hakkausalueita  on  laidunnettu). 
Etelään  päin  edetessä  on  mm.  Hahkialan  kartanon  mailla  visakoivuja  säästetty.  —
Luopioisten pitäjä ansaitsee visakoivuseutuna maininnan Hauhon rinnalla. Kukkiajärven 
rantamat  ovat  täällä  visakoivurikkaimmat,  mm.  Puutikkalan  kylän  seuduissa  niitä  on 
runsaasti, Kantolan ja Rautajärven seuduissa jonkin verran (aikaisemmat tiedot A. R a i l o 
n).

 Luopioisten  visakoivuseudut  liittyvät  nähdäkseni  läheisesti,  so.  ilman   laajempia 
erottavia  alueita,  Hauhon ja  Pälkäneen seutuihin.  Tuulokseen  ja  Lammiin  päin  jonkin 
verran katkonaisemmin.

 Tuuloksessa  on  pitäjän  keskiosissa  vielä  ollut  viime  aikoihin  saakka  runsaahkosti 
visakoivuja mm. Toivoniemen, Juttilan ja Pohjoisten kartanon seuduissa ehkä eniten (!). 
Sairialasta on aiemmin visakoivuja runsaasti hakattu  (Railon tiedoannon muk.).

 Lammilla  on  Ormajärven  ja  kirkonkylän  ympäristöissä  monin  paikoin  visakoivuja, 
vaikkakin  niitä  on  verraten  runsaasti  hakattu.  Niitä  esiintyy  siellä  täällä  muuallakin 
pitäjän keskiosissa,  pohjoisempana vielä Vähä-Evolla muutamia yksilöitä.  Lammilla  on 
kirkonkylän lähiharjuilla visakoivuja runsaimmin säilynyt, kuten Kangasalla, sikäläisillä 
vierinkivisoramailla (!).

1  Vert. myös m.m. C a j a n d e r (1910 l.c.), Heinänen (1927 p. 133), S o v e r i (1933 l.c.). —Tapio-
lehdessä  (1913  p.  188)  mainitsee  O.  A.  P  u  r  h  o  n  e  n  visakoivujen  levinneisyydestä,  että 
»muutamissa pitäjissä Etelä-Hämeessä kuten Tyrvännössä, Hauholla, Lammella ja Hattulassa sekä 
näiden rajapitäjissä kasvaa visakoivua».

2 Täällä  on  myös,  Vuolteen  virran  rannalla,  metsätieteellisen  tutkimuslaitoksen  toimesta 
Rauhamäen virkatalon alueesta erotettu visakoivu-kokeilualue.
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Kosken  (H.l.) visakoivualueet ryhmittyvät enimmäkseen Pääjärven ympäristöihin (!).1 

Etelämpänä olen K ä r k ö l ä s s ä vielä ainakin kirkonkylän seuduissa tavannut aiemmin 
muutamia visakoivuja. Koskelta Tiirismaan suuntaan edetessä niitä en ole voinut todeta.

Huomautettakoon, että Kärkölän esiintymät, niin vähäisiä kuin ne ovatkin ja Ulomman 
Salpausselän  pohjoispuolisia,  mielestäni  muodostavat  ehkä  jonkinlaisen  yhdistävän 
kohdan,  tosin  ei  selvän,  Etelä-Hämeen  ja  eteläisimpiin,  itä-Uudenmaan  (uloinna 
pohjoisessa Mäntsälän ja Orimattilan) esiintymiin.

 Vanajaveden  reitin  varrella  olevissa  pitäjissä  on  visakoivuja  enemmälti  vesistöjen 
rantaisesti.  Lempäälä, Sääksmäki, Akaa, Tyrväntö, Kalvola, Hattula, Hämeenlinnan mlk. 
ja Vanaja ovat olleet vanhastaan visanhankintapitäjiä. Nykyisin on visakoivukanta niissä 
yksityismailla  monin  paikoin  jopa  perin  vähissä  alempaan  verrattuna.  Monesti  vain 
jokunen vanha, arvoton visakoivu todistaa niitä aiemmin kasvaneen enemmälti: niitä on 
hakattu,  laiduntaminen  on  estänyt  uudistumisen,  ja  näilläkin  seuduilla  varsinaiseen 
metsien  valtapuuksi  pyrkivä  kuusi,  hakamailla  taasen  harmaaleppä  on  niiden 
uudistumista  ehkäissyt.  Tosin  on  niitä  kartanokoivuina  tai  nähtävyyksinä  paikoin 
suojattu. Muutamissa kohdissa on yksityismaillakin nuorennoksia, mutta yleensä odottaisi 
nuorennoksen  enemmän  kiinnostavan  Sikäläisiä  maanomistajia.  Esiintymisen 
hajanaisuuden ja alueen laajuuden takia veisi yksityiskohtainen kylittäinen luetteleminen 
liiaksi tilaa.

 Mainittakoon vain, että metsät, joissa visakoivuja on runsaammalti,  ovat sellaisia, joissa 
visakoivuja on vartavasten suojattu ja laiduntaminen rajoitettu. Aulangon kansallispuiston 
alue  Luhtialanmäkineen  ja  Hattulan  pappilan  metsä  ovat  olleet  selvimmin  sellaisia 
visakoivuesiintymiä.  Hämeenlinnan  kaupunginpuiston  visakoivut  lienevät  alkujaan 
ainakin, enimmältä osalta luonnonvaraisia ja Hätilän virkatalon maalla oli sekä Harvialan 
seuduissa on ollut visakoivuja varttuneempinakin nähtävissä.

 Esiintymät tällä alueella ryhmittyvät selvästi pääreitin vesistöjen läheistöön. Sitäpaitsi 
Lehijärven sekä Äimäjärven (Hattulan alueella)  ja Rastin selän (Kalvolan alueella) tienoilla 
on  säilynyt  vielä  jonkin  verran  visakoivuesiintymiä.  Säilyneimpiä  esiintymiä 
pohjoisempana on paitsi Sääksmäellä (Rapolan seudut, Saarioinen, Visavuori)  ja Akaan 
Toijalan lähellä Makkaraselän Terissaaressa.

1  Koski (H.l. kuuluu Vanajaveden reitin alueisiin, mutta asemansa vuoksi mainitaan se tässä 
kohdassa.



Visakoivuista ja niiden anatomiasta                                       132

Selvimmin  Vanajaveden  reitin  lähiesiintymiin  kuuluvat  eteläisimmät  —  paitsi 
vielä jonkin verran säilyneet Harvialan seudan visakoivut — visakoivuesiintymät 
Turengin aseman luona J  a  n a k k a l  a  s s  a  missä ne nähdäkseni  ihmiskäsi  nyt 
tyyten on hävittänyt.l Janakkalan Vähikkälän kylän alueella tavattavat visakoivut 
— esiintymä on selvä jäte aiemmasta runsaammasta — ovat siitä kiintoisia, etta ne 
toisaalta  lähellä  Vanajaveden  reitin  rantamien  esiintymiä,  toisaalta  linjaa  Loppi 
(missä visakoivujen aiemmasta esiintymisestä Läyliäisissä on jo aiemmin mainittu 
(ed.p.  106)  —  U.l.  Pyhäjärvi  (vert.  myös  ed.  p.  112),  —  Vihti—Lohjan  seudut—
Siuntio (vert. ed. esitystä Uudenmaan esiintymistä p. 112).

On  nimittäin  huomattava,  että  mainitun  vesireitin  länsipuolella  olevissa 
pitäjissä  ei  ole  —  ainakaan  tähänastisesti  --  voitu  todeta  mm.  Kylmäkoskella, 
Punkalaitumeila,  Koijärvellä,  Kaivolan  takamailla,  Rengossa,  eikä  liioin  Lopen 
länsiosissa visakoivuesiintymiä.

V e  s  i  j  ä  r  v  e  n  ja  E  t  e  l  ä-P ä  i  j  ä  n  t  e  e  n  lehto-  ja  asutuskeskukset 
rajoittuvat  valittavasti  Pirkkalan  keskuksen  itäisimpiin.  Lammin  ja  Kosken 
naapuripitäjät  H  o  l  l  o  l  a  ja  A  s  i  k  k  a  l  a  ovat  myös  visakoivupitäjiä. 
Ensiksimainitussa  on  visakoivujen  esiintyminen  verraten  vähäistä  ja  epätasaista. 
Laajoilla  aloilla  sitä  ei  voida  täällä  tavata,  kuten  selvisi  Kosken  maininnasta. 
Sairakkalan  (!)  ja  Vihatun  (!)  kylissä  niitä  voi  jonkin  verran  todeta,  ensiksi 
mainitussa  melko  huomattavasti.  Kaikki  merkit  viittaavat  täälläkin  aiempiin 
ankaroihin  hakkauksiin.  Visakoivunhankkijain  mielestä  kuitenkin  vielä  esim. 
Lahden  kaupungin  lähiympäristöissä  »sen  suku on»,  mutta  en  ole  voinut  todeta 
sitä  siellä  enää,  tarkaten  visakoivujen  suosimia  kasvupaikkoja.  Ennen 
maailmansotaa  oli  esim.  Vesijärven  sataman  ja  kaupungin  välisen  mäen 
etelärinteellä joitakin visakoivuja (); nyt ne ovat kokonaan hävinneet.

Asikkalasta  on  visakoivuja  verraten  paljon  hankittu,  eniten  Viitailan  ja 
Paakkolan kylien alueilta(!), missä niitä vieläkin on jossakin määrässä, samoinkuin 
Vääksyn  kanavalla  (!)  sekä  Kanavan  ja  Kailaniemen  välisissä  saarissa  (!).  Näissä 
saarissa  on  visakoivuja  aiemmin  ollut  varsin  yleisesti.  Päijanteen  itäpuolella 
olevassa Asikkalan osassa on jonkin ver-

1 Mainittakoon  m.m.  miten  viime  vuosikymmenien  aikana  mainitulta  asemalta  Janakkalan 
kirkolle  päin  syntynyt  asutus  on  hävittänyt  siinä  kohdassa  aiemmin  kasvaneet  visakoivut. 
Lähiharjualueelta,  missä  v.  1919 panin merkille  useita  visakoivuja,  osalta  nuoriakin,  olen  niitä 
myöhemmin turhaan etsinyt.  — Harju on Hattelmalan harjualueen jatketta  ja  sen lievekohdat, 
joissa visakoivuja esiintyi,  aiempina geologisina kausina selvästi järvialueina olleiden alankojen 
laiteita.
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ran visakoivuja K a l k k i s t en kylässä (!) (aikaisemmin tied. joht. A.  Peltonen).
 Paakkolan ja Viitailan esiintymät ovat niin lähellä Kosken ja Lammin  esiintymiä, että 

ne selvästi yhdistävät Etelä-Hämeen vesistöjen Pälkäne—Hauho—Luopioinen—Tuulos—
Lammi—Koski (H.l.) linjan visakoivualueet Etelä-Päijänteen visakoivualueisiin.1

 Pohjoisempana Etelä-Päijänteen asutus- ja lehtokeskuksissa on visakoivuja  Padasjoen, 
Sysmän, Kuhmoisten ja Luhangan pitäjien alueilla.

 Padasjoella kasvaa visakoivuja paitsi kirkonkylän seuduissa (aikaisimmin niistä tied. 
kunnallisneuvos  K.  F  i  e  a  n  d  t),  myös  ainakin  Arrakosken,  Toritun,  Syrjänteen  ja 
Auttoisten kylien alueilla kauempana Päijänteen rantamilta(!), missä vielä on siellä täällä 
(mm. Verhon kartanon lähistöllä) visakoivuja (!).2 Viimeksi mainittujen kylien visakoivikot 
ovat  melko  lähellä  Lammin  visakoivuesiintymiä,  mutta  nähdäkseni   joidenkin  ± 
visakoivuttomien metsäseutujen (vedenjakajaseutujen) niistä erottamia.

 Kuhmoisten  visakoivualueen kuvaa (siitä  aikaisemmin,  v.  1921 tiedottanut)  prof.  Y. 
Hukkinen siten, että se kirkonkylässä »vyöhykkeenä kulkee koillisesta lounaaseen, alkaen 
Rauanlanden tienoilta, käsittää kirkonkylän niemimaan, ulottuen Pälsilän lahteen saakka. 
Visavyöhyke ei  mene Päijänteen (lahden)  rannasta syvemmälle  kuin Hakkien,  Eerolan, 
Aslammin ja Lammin-Teppolan talojen kohdalle saakka, so.  noin 1—11 /2  km. Niiden 
seutujen vierinkiviharjut ja mäet ovat pääasiallisesti visakoivua, muualla Kuhmoisissa sitä 
kasvaa yksityisiä puita siellä täällä kaikkialla». Runsaimmin on visakoivuja Kuhmoisissa 
nähdäkseni säilynyt paitsi kirkonkylässä ja sen lähikylien mailla, etenkin Äkämäen kylän 
kirkonkylän puoleisilla mailla ja, huolimatta irrallisista esiintymistä, Harmoisten lahden 
rantamat ja perukka muodostavat oman pienoiskeskuksensa (!). — Kuhmoisten esiintymät 
ovat  melko  lähellä  Padasjoen  Toritun  ja  Vehkajärvenkin  esiintymiä,  kuitenkin  laajojen 
visaa kasvamattomien metsä- ja suotaipaleitten erottamina.

Päijänteen länsipuolella on Kuhmoisten seutu pohjoisin, mistä tähän

1Cajander   lukeekin  Lammin  ja  Kosken  Etelä-Päijänteen  asutus-  ja  lehtokeskuksiin,  mutta 
vesistöjuoksujen mukaan on ne yllä esitetty Etelä-Hämeen-Pirkkalan yhteydessä.

2 Vuosien  1923—24 tienoilla  oli  Padasjoella  suoritettu  — päättäen  m.m.  Vesijärven  asemalla 
tapaamistani  vaunulastittaisista  parttioista  ja  sikäläisten  metsien  kantojätteistä  —  vallan  liian 
intensivisiä visakoivuhakkauksia.
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asti  visakoivuja on todettu ja näihin aikoihin asti  verraten runsaasti  säilyneinä. 
Päijänteen  itäpuolella  on  sen  kohdalla  Sysmän  vanhan  asutuskeskuksen 
visakoivuesiintymät. Aikaisimmin niistä on ilmoittanut metsänhoitaja K. F r i g r e 
n  mainiten  visakoivuja  olevan  sikäläisen  »kirkkoherran  virkatalon  Ohrasaaressa 
miltei ainoana puulajina katajapensaiden seassa». Sysmässä on niitä säilynyt viime 
aikoihin  asti  ainakin  Hovilan,  Käämän  ja  Suopellon  mailla  ja  jokunen  yksilö 
muuallakin  pitäjän  Päijänteen  puoleisilla  rantamailla  (!). —  Sysmän esiintymä on 
nähdäkseni melko erillään Asikkalan (Päijänteen itärannan) esiintymistä.

Sysmästä itäänpäin on visakoivuja (suullisen tiedonannon mukaan) ilmoitettu kasvavan 
Päijänteen vesireittiin laskevien vesien varrella H a r t o l a s s a (kunnan omistamissa 
metsissä) nimeksi; samoin vähän, ainakin nimeksi, J o u t s a s s a; mahdollisuutta, että 
niitä  on  tällä  laajahkolla  alueella  muuallakin,  mutta  joka  tapauksessa  ne  ovat  siellä 
harvinaisia. Viime vuosina on saatu visakoivupuuta hankituksi myos L u h a n g a 
s  t  a.  Yksityiskohtaisia  tietoja  en  ole  voinut  sikäläisistä  visakoivuesiintymistä 
saada. Opettaja Vä i n ö V a a r a n suullisen tiedon mukaan niitä kasvaa siellä mm. 
Judinsalossa.

Heinolan itäpuolella on omakohtaisia tietoja visakoivujen esiintymisestä vielä Heinolan 
Koskenmyllyn seuduissa(!). Rievelin (Räävelin) järvireitin suuntaan, rantueellisesti näyttää 
visakoivuesiintymiä jatkuvan siis verraten kauas itäänpäin.

Päijänteen  eteläosan  esiintymiin  on  luettava  N a  s  t  o  l  a  s  s  a  Pyhäntaustalla 
tavatut visakoivut (tiedonanto f i l . toht. O. K o s k i k a l l i o n). Nämä Kymijoen 
länsipuoliset voinevat liittyä Päijänteen rantaisiin. Siitä itäänpäin V a l k e a l a s s 
a (Kouvolasta itään) tapaamani muutamat yksittäiset visakoivut ovat tästä kohtaa 
vielä itäänpäin tapaamani esiintymät, mahdollisesti disjunktioluontoisia.

S u u r-S a v on eli Savonlahden, so. M i k k e l i n vanhassa asutuskeskuksessa 
tavataan  myos  selvä  visakoivuseutu.  Aikaisimmin  siitä  on  tiedottanut 
metsänhoitaja K. Fr i g r e n, jonka mukaan visakoivuja kasvaa siellä »M i k k e l i n 
p  i  t  ä  j  ä  n  Moision  virkatalon Kakaraniemellä  kivikkoisella  rinteellä»  (!).  Tässä 
asutuskeskuksessa esiintyy kaikesta  päättäen visakoivuja koko lailla laajalla alalla, 
mutta kulttuurin tuhoamina ei erityisemmin runsaalti. Metsänhoitaja, fil, maist. E. 
M e  t  s  ä  p  e  l  t  o  on  ilmoittanut,  etta  vielä  lähellä  Mäntyharjun  rajoja  tavataan 
visakoivuja  yksitellen  siellä  täällä.  Mikkelin  koillispuolella,  kaupungin  lähistöllä 
olen nähnyt muutamia visakoivuja ja Mikkelin pitäjän pohjoisosista ja R i s t i i n a 
s t a talteen otettuja visakoivunäytteitä olen saa-
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nut  tarkastaa;  viimeksi  mainitusta  pitäjästä  on  opettaja  A.  K  n  a  a  p  i  suullisesti 
minulle  ilmoittanut,  että  siellä  ainakin  Helppanalan  kylän  mailla  kasvaa 
visakoivuja.  — Mikkelin ja Ristiinan esiintymät on mielestäni  selitettävissä niin, 
että  ne  ovat  Saimaan  vesistön  rannoilla  vanhoissa asutus-  ja  lehtomaisissa  — 
puolilehdoissa  tavattuja  runsaampia  visakoivuesiintymiä,  sillä  sieltä  täältä 
Saimaan vesistön varsilla ilmoitetaan visakoivuja yksittaisesti  tavatun.  S o i  n - 
t  e  e  n  tiedonannon  mukaan  niitä  on  tavattu  S u l k a v a l l a ,  S ä ä m i n g i s s ä , 
K e r i m ä e l l ä  ja  R a n t a s a l m e l l a . 1  P u u m a l a s t a ,  Ju v a l t a , 
P a r i k k a l a s t a ,  Jo u t s e n o s t a ,  R u o k o l a h d e l t a  ja  Ilm e e l t ä  on  myös 
saatu  viime  vuosina  pieniä  parttioita  kauppaan,  mutta  tietoja  ei  ole  lähemmin 
kylistä ja seuduista, missä niitä on kussakin pitäjässä kasvanut.

Pohjoisinna Saimaaseen liittyvien selkien varrella ja niiden lähistöillä kasvaa — tai on 
kasvanut — visakoivuja vielä V a r k a u d e n  ti  e n o i l  l  a  ja J o r  o i s t e n 
pitäjän  keskiosassa  (läh.  asemaa),  missä  olen  joitakin  aivan  yksittäisiä 
visautuneita koivuja tavannut. Melko varmalta näyttää, että varsinkin Suursavon 
keskuksen tienoilta, Etelä-Saimaan ja Savonlinnan seudun lehtomaisista paikoista 
ja  niiden  lähettyviltä  voidaan todeta  taajemmin  visakoivuesiintymiä  kuin  mitä 
tällä haavaa tunnetaan.2

Vuoksen asutus-  ja  lehtokeskuksessa olen V i  i  p  u r  i  n  l  a  h d en rantamilla 
tavannut  visakoivuja  siellä  täällä  niin  pitkälti  Viipurinlahden  itärannikolla, 
kuin seutu pysyy sisäsaariston luontoisena.  V i  i  p  u r  i  n  p i  t  ä  j  ä  n alueella 
(Lasi-  eli  Kammonsaari,  Keihäsniemi,  Lihaniemi)  ja  J  o  h  a  n  n  e  k  s  e  n 
Vaahtolassa  —  saarilla  ja  mantereella  —  oli  1915 - 1 9  verraten  nuoria 
visakoivuja.2 Ikävää on ollut todeta, että jo silloin taajentuva huvila- ym. asutus 
pahoin hävitti sikäläisiä visakoivuesiintymiä.3

Vuoksen  lehtokeskukseen  voitaneen  lukea  yksittäiset  visakoivujen  löydöt; 
selvät  disjunktiot  N u i  j  a  m a a l  l  a  ja  M u o l  a  a  s s  a  (!).  Ensiksimainitussa 
pitäjässä  olen  lähellä  Nuijamaan  järveä  ja  Muolaassa  Äyräpään  järven 
länsipäässä tavannut muutamia visakoivuja.

1 Rantasalmella  kansanomaisesti  harjoitetun  piipputeollisuuden  tuotteissa,  piipun 
kopissa,  en  ole  kuitenkaan — vuosien varrella  — voinut  todeta  selvaa visaa,  niverää 
vain.

2  Mahdollista kyllä on, että Pohjois-Savon lehto- ja kulttuuriseuduista voidaan joitakin 
visakoivuja  todeta.  Tähänastisten  tietojen  mukaan  visakoivupuuta  ei  ole  sieltä  saatu 
hankituksi eikä ole mitään tietoja saatu, että siellä visakoivuja esiintyisi.

3 Tämän alueen metsien aiemmista vaiheista,  m.m. venäläisen sotaväen 1700-1uvulla 
suorittamista metsänhaaskauksista vert. T h e s l e f f 1836 (p. 173—185).
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Itäisillä  visakoivuseuduilla  en  ole  voinut  retkeillä  siinä  määrässä  kuin   olisi  ollut 
tarpeellista  sikäläisten  visakoivuesiintymien  yksityiskohtaista  selville  ottamista  varten.1 

Viitattakoon  visakoivujen  levinneisyydestä  näissä  seuduissa  Heikinheimon  (l.c.) 
julkaisemaan  karttaan.  Siitä  selviää,  että  Laatokan  länsipuolella  olevissa  pitäjissä  on 
verraten laajahko visakoivualue. Tämä alue, merkittävää kyllä, ei ole Laatokan rantaman 
taajimman  asutuksen  aluetta  (vert.  Suomen  Kartasto  1925  kartta  16).2  Tämä  tulkinta 
sopeutuu fil.toht.  V.  R ä s  ä  s  e  l  t  ä  (Kurkijoki)  visakoivujen esiintymisestä  Laatokan 
länsirannan keskiosan pitäjissä saamieni suullisiin tietoihin. Niiden mukaan Kurki joen 
alueella siellä täällä on kautta koko pitäjän alueen visakoivuja, samoin H i i t o-

1 Aikaisemmin suoritetuilla retkeilyilläni (1917, 1922) näissä seuduissa tapasin visakoivuja K a u- 
k o l a s s a (Uskinsaarella y.m.) sekä H i i t o l a s s a (aseman ja kirkon-kylän välillä). Kaukolassa 
oli paikkakuntalaisten kertoman mukaan niitä runsaasti hakattu ja osattiin tehdä ero lainekoivun 
(»nikaran») ja visakoivun (»rautiaisen»)välillä. Muistiin olen merkinnyt, että m.m.K ä k i s a l m e n 
Suihkonlahdessa silloin ilmoitettiin visakoivuja kasvavan ja että hankintoja oli suoritettu K u r k i j 
o  e  l  t  a.  Samoin  olen  muistiin  merkinnyt  m.m.,  että  1922  Viipuriin  koottu  visakoivuparttia 
ilmoitettiin kootuksi »Itä-Suomesta»; lähempiä tietoja sen hankintapaikoista ei saatu.

 Heikinheimon  (1933)  julkaisemasta  kartasta  huomaan,  että  näillä  verraten  lyhytaikaisilla 
retkeilyilläni näissä seuduissa en ole osunut parhaisiin visakoivuseutuihin. Kartasta ilmenee, että 
Laatokan  luoteisen  ja  länsirannikon  lähipitäjissä  on  selvä  visakoivukeskus,  josta  visakoivun 
hankkijat ovat saaneet visaa hankituksi (sen laadusta vert. ed. p. 70).

 Selitykseksi  sallittakoon  mainita,  että  lähtien  saamieni  tietojen  ja  osalta  omakohtaiseen 
havaintojen nojalla siitä, että Sortavalan lehtoseuduissa ei esiinny visakoivuja muuta kuin K i r j a- 
v a l a h d e s s a (mistä ne nyttemmin lienevät hävitetyt), etsin visakoivualueita liian etelästä, jossa 
niitä  kyllä  on harvakseen ja  päätymättä  Laatokan luoteispuolisiin  lehtoseutuihin.  Myöhemmin 
olen saanut muutamia hankintatietoja m.m. Harlusta ja Kurki joelta.

Mahdollisena  pidän,  että  alisen  Vuoksen  varsilla  visakoivuja  on  aiemmin  kasvanut 
runsaammalti,  kuin  mitä  on  voitu  todeta  nykyisin  esiintyväksi;  siihen  viittaa  m.m.  se,  että 
visakoivu  tunnettiin  erikoisen  nimisenä  kansan  keskuudessa  siellä.  Niitä  on  näistä  taajaan 
asutuista Vuoksen ja Laatokan lehto- ja vanhan kulttuurin seuduista ihmisen toimesta suorastaan 
hävitetty.

2 Mahdollista on, että sikäläinen asujamisto on visapuuta aiemmin enemmän käyttänyt talouteen 
ja  vienyt Venäjälle.  Katsoen seudun pinnanmuodostukseen on todennäköistä,  että visakoivujen 
esiintymispaikat täällä ovat kallionpäällys- tai kallionaluslehtoja tai myös jokirantaisia, kuten esim. 
Uudellamaalla.

Täältä  saadun visapuun laatu  on  Heikinheimon (l.c.)  tiedonannon mukaan ainakin  osaltaan 
jäävisaa.  Mahdollista  on,  että  sikäläiseen,  kaikesta  päättäen  heikohkoon,  visakoivukantaan 
kohdistuneet  hakkaukset  ovat  pahoin  hävittäneet  aito  visapuuta  sisältävät,  aiemmin  sitä 
paremman laatuisina pidetyt visakoivut.
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l  a  s  s  a.  Niinikään  on  lehtoseuduissa  koilliseen  päin  näistä  seuduista  visakoivuja, 
kaikkialla  näillä  alueilla  sangen  ankaroiden  hakkauksien  alaisina  olleita,  mutta  viime 
vuosiin saakka sentään säästyneinä. Levinneisyysalueet ulottuvat Laatokan rantoihin asti.

 Disjunktiomaisia  esiintymiä  on  pohjoisempana  mm.   Laihialla  (Ilmajoen  rajoilla  ja 
Tuurin metsäpalstoilla). Tieto siitä perustuu suulliseen ilmoitukseen ja en ole voinut sitä 
omakohtaisesti  varmentaa.  Se  olisi  toistaiseksi  ainoa  tieto  visakoivujen  esiintymisestä 
Pohjanmaan tasankoseuduissa (vert. ed. p. 109), ja useista syistä ainakin todennäköinen.

 Jonkin verran epävarmempi on O.l. Pyhäjärvellä fil. toht. A. L. B a c k m a n i n  aiempi 
suullinen  tiedonanto,  jonka  mukaan  visakoivuja  on  sikäläisen  Pyhäjärven  saaressa  ja 
seudun talonpojat ovat valmistaneet niistä
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erilaisia esineitä. Tämä on kyllä mahdollisesti pohjoisin visakoivujen esiintymä, mutta 
mahdollista  on,  että  kyseessä  voi  olla  lainekoivun  tapaiset  puut,  joiden  niveräpuussa 
esiintyy ruskotäpläjuovia.

 Tiedot  siitä,  että   Kuopion  pitäjässä  kasvaisi  muutamia  visakoivuja  (vert.  myös  K. 
Linkolan maininta eräästä puun nimestä Luonnon Yst. 1903, p. 156), niinikään K i t e e l l ä, 
Tohmajärvellä ja J  o e n s u u n  e t  e l  ä p u o l  e  l  l  a,  jolta paikkakunnilta siis  on 
visakoivudisjunktioita,  varmentamattomia;  kaksi  viimeksimainittua  perustuvat 
visakoivunhankkijain hankintaluetteloihin.

 Samoin on  Heikinheimon (l.c.) mainitsema visakoivuesiintymä K o r p i s e l ä l l ä ja 
kartan  (l.c.  p.  29)  mukaan  S  u  i  s  t  a  m  o  l  l  a  sijaitsevaa  mielestäni  pidettävä 
disjunktioluontoisena.1

 Suurin piirtein yhtenee nyt esitetty paikkakunnittainen selonteko  Heikinheimon (l.c. p. 
39)  julkaiseman  levinneisyyskartan  kanssa,  joka  on  laadittu  kolmen  eri 
visapuutavaramiehen, R a i  l  o  n,  P a a k k o  l  a  n ja  Ståhlbergin esittämiin tietoihin 
perustuen.  Suurimpana  eroavaisuutena  on  Laatokan  länsipuolella,  Parikkalan  ja 
Käkisalmen välissä sijaitseva kartan mukaan runsaasti visakoivuja kasvava alue sekä dis-
junktiot  Korpiselällä ja  Suistamossa.  Mainittu yleissilmäyksellinen kartta  on pohjaltaan 
tarkoitettu osoittamaan, missä seuduissa visakoivikkojen perustamiseen ja  hoitoon olisi 
kiinnitettävä huomiota ensi sijassa sillä tavoin, että nyt näillä alueilla löytyviä visakoivuja 
olisi eri tavoin saatava suojatuksi ja uudistumaan.

Vaikkapa disjunktioita ajan mittaan todettaneen lisää, niin on kuitenkin visakoivujemme 
levinneisyys maassamme katsottava ainakin pääpiirteissään selvitetyksi.

 Levinneisyydestä voidaan päätellä myös,  että v i  s  a k o i  v u a l  u e e t   ainakin 
Satakunnan—Hämeen,  Päijänteen  rantamien,  Suur-Savon,  Uuden-maan  länsiosien, 
Lounais-Suomen ja Ahvenanmaan levinneisyysalueilla,

1 Muutamissa  puistomaisissa  paikoissa  ovat  visakoivut  nähtävästi  alkujaan  luonnonvaraisia. 
Sellaisia ovat nähtävästi ne visakoivut, joita kasvaa Tampereen (Viikin-saaressa), vielä Aulangon ja 
Hämeenlinnan kaupungin puistoissa ja Tuusulan Lepolassa (viimeksimainitussa A. K. C a j a n d e- 
rin  suullisen  tiedonannon  mukaan).  Muutamat  luonnonvaraisista  taimista  kasvaneet 
kujannekoivut ovat myös visautuneet. Sellaisia olen merkinnyt muistiin Vääksyn kanavan varrelta 
(istutettu  kanavan  varrelle  v.  1875),  Turun  Ruissalossa,  Helsingin  pitäjän  Gammelkullassa, 
Siuntiossa,  Kelan pysäkin luona. Keski-  ja Etelä-Hämeen alueilla ei  ole harvinaista tavata siellä 
täällä visakoivuja asumusten lähistöllä.
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 joihin olen, viimeksi mainittua lukuunottamatta, voinut kohdistaa havain-tojeni teon, 
ovat verraten vanhoja kulttuuriseutuja.

 Niiden viljelys on ainakin tuhat vuotta vanha, ehkä vanhempikin.  Selvimmin todistaa 
A. M. T a l l g r e n in 1929 ja 1931, p. 160 julkaisema oheellinen kartta, joka esittää Suomen 
kiinteää  asutusta  pakanuuden  ajan  lopulla,  että  visakoivualueet  ja  vanhan  kulttuurin 
seudut suurin piirtein yhtenevät.l

1 T a l l g r e n in  (1929 p. 144—) esityksestä Hämeen seutujen asutuskeskuksista mainittakoon 
muutamina yksityiskohtina m.m. seuraavaa:

 Historiallisen ajan alussa on Hämeessä ollut kiinteätä väestöä Tampereen seudulta kaakkoon 
päin Janakkalaan ja asuttuja olivat myös Pälkäneen—Tuuloksen reitin rinta-maat ja kaakossa oli 
Vesijärven ympäristö ja jokunen Päijänteen rantueen kohta asut-tuna. M.m. Lammin—Hollolan 
linjalla oli asumaton erämaataipale.

V o i o n m a a—T a l l g r e n in (l.c.) mukaan — on erottanut  4 silloista keskusta, joista 'Suur-
Hollola' käsitti alueen Hauholta Nastolaan ja Mäntyharjulle ja Orimattilasta Päijännettä ylöspäin. 
Siitä  erkanivat  jo  varhain  'Suur-Hauho',  s.o.  Hauho,  Tuulos,  Lammi  ja  H.l.  Koski.  Toisena 
alkukeskuksena  oli  Hattula,  johon  kuuluivat  myös  Kalvola,  Tyrväntö  ja  Lehijärven  tienoot, 
kolmantena  Vanaja,  josta  mm.  Janakkala  ja  Loppi  varhain  itsenäistyivät  ja  neljäntenä  'Suur-
Sääksmäki',  jonka  alue  ulottui  Pälkänettä,  Urjalaa  ja  Akaata  myöten,  erämaapalstoin  Keurun 
puolessa.

 Tallgren on luetellut kalmistolöytöjä (Vesilahti:  6;  Lempäälä: us.; Messukylä  4; Kangaslan 3; 
Ylöjärvi:  1;  Akaa:  us.;  Sääksmäki:  4;  Urjala:  4;  Kalvola:  3;  Tyrväntö:  2;  Hattula  1.  suuri  löytö: 
Hämeenlinnan mlk.: 3. niistä 1 rikas löytö; Vanaja: 1; Janak-
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Jo  levinneisyyden nojalla voidaan sanoa, että merestä verraten myöhään kohonneilla ja 
vasta  jonkin  verran  myöhempinä  aikoina  intensiivisempään  peltoviljelykseen  tulleilla 
Pohjanmaan  tasankoalueilla  visakoivuja,  kuten  edellä  olevasta  on  selvinnyt,  ei  juuri 
esiinny,  lukuunottamatta  Ilmajoen—Laihian  toistaiseksi  lähemmin  selvittämätöntä 
disjunktiota.

Edelläolevassa levinneisyysselostuksessa huomautettiin myöskin visa-koivujen selvästä 
esiintymisestä  pitkin  vesistöjen  rantamia,  paitsi  sisämaassa,  myös  Lounais-Suomessa. 
Tämä ilmenee melko selvästi visakoivujen esiintymisestä mm. viimeksi mainitun seudun 
sisäsaariston luontoisissa seuduissa myös (Uudellamaalla) Lohjan järven, U.l. Pyhäjärven 
(nyttemmin hävinneinä !),  Karjalohjan Puujärven, Siuntion Björnträskin,  Vihdin järvien, 
(nyttemmin hävinneinä !) Lopenjärven (Läyliäisissä = ed.), (Satakunnassa) Rautaveden ja 
Kuloveden,  (Hämeessä  mm.)  Vanajaveden  ja  Lesijärven,  Raudunselän,  Mallasveden, 
Roineen,  Pälkäneveden,  Ilmoilan  selän,  Hauhon  selän,  Hauhon  Pyhäjärven  ja  Ison 
Roineveden,  Luopioisten  Kukkiajärven,  Lammin  Ormajärven,  Kosken  Pääjärven, 
Vesijärven,  Päijänteen  eteläosan  ja  Kalkkisten  virran,  (Savossa)  Mikkeliin  pistävän 
Saimaan  pohjukan  ja  varsinaisen  Saimaan  sekä  (Karjalassa)  Nuijamaanjärven, 
Viipurinlahden  rantaseuduissa  sekä  vielä  Lounais-Suomessa,  Uudellamaalla  ja 
Satakunnassakin siinä, että visakoivuja esiintyi jokirantaisesti edellä mainitulla tavalla.

Vanhoissa  kulttuuriseuduissa  koivuilla  on  ollut  mahdollisuus  esiintyä 
runsaslukuisempana  kuin  luonnonvaraisissa  oloissa.  Tällöin  on  niillä  myös  ollut 
mahdollisuus moninaisempaan hybridisoitumiseen ja hybridisoitumisen tietä syntyneillä 
muodoilla tai kannoilla on niinikään ollut ihmisen vaikutuksen johdosta enemmän kasvu- 
ja lisääntymismahdollisuuksia kuin luonnonvaraisissa oloissa.

kala:  2);  Loppi:  2;  Pälkäne:  2;  Luopioinen:  1;  Hauho:  us.  löyt.;  Tuulos:  2;  Koski:  haja-löytöjä; 
Hollola: us. Asikkala: 1; Nastola: 1; Iitti: 2; Padasjoki 2; Kuhmoinen 2; Jämsä: 2; Sysmä: 3; Hartola: 2 
ja erikseen (l.c. p. 146—148) hopealöytöjä; muinaislinnojen sijainnista samoin Satakunnan alueelle 
jatkuvista  Kokemäenjoen  vesistöjen  varsien  asutuskeskuksista  vert.  l.c.  p.  148  todettua,  mistä 
kaikesta ilmenee, että nämä seudut olivat jo pakanuuden loppuaikoina olleet kauan asuttuja maita, 
muualla näiden alueiden ympärillä, lukuunottamatta Orimattilan, Artjärven ja Elimäen seutuja ja 
Kokemäenjoensuun eteläpuolella olevia alueita, asumattomia erämaita.

Kun verrataan T a l  l  g r  e n in luettelemia kyliä,  joissa löytöjä on tehty,  visakoivualueiden 
runsaimpiin esiintymiin, niin todetaan niissä kymmenittäin samojen kylien nimiä. Eriäväisyyttä on 
vain  sangen  vähän  (pääasiassa  vain  Ylöjärvi  ja  Jämsä,  joista  ei  ole  nykyisin  tietoja 
visakoivuesiintymistä).
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Kuten edellä esitettiin, on visakoivuissa runsaasti hybridejä ja G u n n a r s s o n i 
n  suorittaman  määräilyn  nojalla  erittäinkin  lehtokoivun  (B. concinna)  hybridejä. 
Voidaan  otaksua,  että  tämä  koivumuoto  tai,  jos  tahdotaan  siltä  evätä 
kasvisystemaattisen  lajin  arvo,  sen  kaltaiset  tai  sen  läheiset  koivumuodot  ovat 
voineet alkukantaisilta kasvupaikoiltaan siirtyä kulttuurimaisemiin tai enemmän tai 
vähemmän  hybridisoituen  muodostaneet  visautumiselle  alttiita  koivumuotoja  ja 
-kantoja.  Hybridisoitumista  on  voinut  tapahtua  pitkän  aikaa  ja  toiset  aiemmista 
»kannoista» voivat olla kokonansa hävinneetkin.

Edelleen  voidaan  otaksua,  että  visakoivuja  on  aiemminkin  esiintynyt  ainakin 
pääasiassa  vain  niiden  nykyisillä  kasvupaikoilla,  kulttuuri-  ja  lehtokeskuksissa  ja 
että ne ovat niissä säilyneet pääasiassa ihmisen kulttuurin turvin.

Niiden  levinneisyyskuvassa  ilmenevä  v  e  s  i  e  n  r  a  n  t  a  i  s  u  u  s   on  kyllä 
helpoimmin  selitettävissä  siten,  että  metsäpuiden  välinen  kilpailu  on  pakottanut 
nämä  sairaalloiset  koivut  rajoittumaan  vesien  rantamille.  Tämä  seikka  on  voinut 
kyllä osaltaan olla vaikuttamassa, mutta sitä on täydennettävä huomauttamalla, että 
nyt  kyseessä  olevat  vesien,  järvien  ja  jokien  rantamat  saarineen  ovat  myös  olleet 
lehtoseutuisia ja että niihin myös on asutus aikaisin sijoittunut.

Jo  levinneisyyskuvan  esittämisen  yhteydessä  on  huomautettava  visakoivualueiden 
suhteesta monin paikoin sisämaa-alueella myös vierinkivisoraharjumuodostumiin.  Mm. 
Tyrvään,Kangasalan—Pälkäneen—Hauhon,Tuuloksen—Lammin—Kosken,Hämeenlinnan 
lähistöjen,  Kuhmoisten,  Padasjoen,  Asikkalan,  Hollolan,  Sysmän,  Mikkelin  lähiston 
esiintymistä  voidaan  todeta,  että  visakoivuja  runsaana  esiintyy  tai  on  esiintynyt 
harjualueilla  tai  niiden  lähistöillä.  Ilman  muuta  on  tietenkin  pidettävä  selviönä,  että 
mainitunlaiset  harjuesiintymät,  yhtä  vähän  kuin  vesistörantamat,  eivät  ole  sinänsä 
visakoivualueita. Ne harjualueet tai niiden lähistöt,  joissa visakoivuesiintymiä tavataan, 
eivät  ole  oligotroofisia,  vaan  niissä  tavataan  vaateliaita  kasvilajeja.  Muualla  taasen  on 
monesti visakoivuesiintymien lähistössa tosin pieniä,  moreenin sekaisia, mutta silti selviä 
harjusorakasautumia.
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V. Visakoivujen kasvupaikoista
Jo edellä esitetyn lajisystemaattisen selvityksen yhteydessä todettiin, että visakoivuja ei 

voida  sinänsä  pitää  kasvupaikkamodifikaatioiden  luontoisina.  Visakoivujemme 
erikoisluontoisessa levinneisyydessä ilmenevät seikat aiheuttavat kuitenkin visakoivujen 
kasvupaikkojen lähemmän tarkastelun.

 Heikinheimo   (1933)1  on  ilmeisesti  melko  jyrkästi  asettunut  sille  kannalle,  että 
maaperätekijöillä ei ole juuri mitään merkitystä visautumisen kannalta ja että on vaikeata 
pitää ilmastollisia seikkoja visautumisen syinä, joten visakoivujen kasvupaikkojen selvitys 
on  tältä  kannaltakin  tarpeen,  varsinkin  kun vielä  sekä  koti-  että  ulkomaisessa  kirjalli
suudessa  on  erilaisia  tiedonantoja  niiden  kasvupaikoista  (vert.  mm.   Kaigorodov  l.c., 
Heikinheimo l.c.; Vanin 1933).

 Tehtävänä  olisi  siis  mahdollisuuksien  rajoissa  selvittää,  onko  jokin,  visakoivujen 
kasvupaikoilla  tai  -alueillakin  todettavissa  oleva  edafinen,  klimaattinen  tai  bioottinen 
faktori  senlaatuinen,  että  se  voitaisiin  selittää  visautumista  aiheuttavaksi  ja  toiseksi, 
voidaanko visakoivujen kasvupaikoissa todeta jotakin muuta seikkaa, mikä voisi selittää 
visakoivujen levinneisyyttä,  niin että se maassamme — ja muualla — on muodostunut 
sellaiseksi, kuin se nykyisien tietojemme mukaan on.

Visakoivujen  kasvupaikkojen  kuvaamisella  on  sitäpaitsi  metsänhoidollinen 
mielenkiintonsa.

Maaperästä.
Edafisien  kasvutekijöiden  selvitykseen  tietenkin  vaaditaan  maa-analyysejä, 

reaktiomääräyksiä  jne,  klimaattisien  tekijöiden  taasen  paikallisia,  mikroklimaattisia 
lämpötila- ja kosteusmittauksia visakoivujen kasvupaikoilta.

Niitä en ole ryhtynyt suorittamaan ennen muuta siitä syystä, että jo ennenkuin visakoivujen 
systemaattisluontoiseen selvitykseen käytettiin

1  Heikinheimon (l.c.) sanonnoista voinee ehkä saada sen käsityksen, että olisin aiemmin  (1922, 
1926) liian yksipuolisesti tähdentänyt ulkoiseen tekijöiden merkitystä visautumisen synnyn syiksi.

Tämän  johdosta  voinen  vedota  S  o  k  o  l  o  v  in  (1932,   p.  33)  aiemmista  tiedonannoistani 
esittämään  selostukseen  ja  niistä  saamaan,  osuvampaan  käsitykseen,  so.  että  olen  ulkoisien 
tekijöiden, kasvupaikka- ja lämpötilaseikkojen vaikutuksen vienyt »toiselle sijalle» ja tähdentänyt 
(jo 1922) niissä ulkoisien ja sisäisien tekijöiden vaikutuksen erilläänpitämisen vaikeutta.
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G  u  n  n  a  r  s  s  o  n  in  apua,  olen  (1922,  p.  195)  selvästi  lausunut,  että  samoissa 
kasvupaikoissa tavataan systemaattiselta kannalta rinnakkain samoja koivumuotoja sekä 
visautuneina että visautumattomina, mikä seikka on G u n n a r s s o n in määräilytyön 
kautta varmentunut, joskaan siinä ei ole voitu visakoivujen konstituutiota varmasti todeta 
yksistään ulkomorfologisien tuntomerkkien perusteella.

Näin ollen kadottavat visakoivujen kasvupaikoista suoritetut, kylläkin tosin eksaktisilta 
näyttävät  tavanomaiset  fysikaaliset  ja  kemialliset  maaperäanalyysit  ja  -tutkimukset 
merkityksensä  visautumisen  syiden  selvityksen  kannalta,  sillä  ei  voida  pitää 
todennäköisenä, että nuo toiset, normaalit koivut eivät olisi arkoja maaperävaikutuksille, 
visautuneet taasen niihin jollakin tavoin reageeraisivat.

 Vertailevat  havainnot  visakoivujen  kasvupaikkojen  maaperästä  johtavat  samaan 
käsityskantaan.  Visakoivut  nimittäin  esiintyvät  varsin  erilaisissa  maaperissä,  paitsi 
metsissä  ja  hakamailla  myös  peltoketveleissä  ja  asumuksien  luona.  Maaperä  niiden 
kasvupaikoilla  on milloin moreenia, milloin niissä esiintyy savikerroksia,  milloin se on 
vierinkivisoramaata.  Niitä  tavataan  myös  jonkin  verran  korpimaisiksi  muuttuneissa 
kasvupaikoissa, mutta varsinaisilla soilla en ole onnistunut niitä tapaamaan; kuitenkaan ei 
ole  mahdotonta,  että  jonkin  verran  soistuneissa  kohdissa  visa-koivuja  voi  soistumisen 
alkuaikoina  vielä  esiintyä.   Heikinheimon  (1933)  havainnot  ovat  tässä  kohden,  soilla 
esiintymistä lukuunottamatta, päätyneet samaan tulokseen.1 Visakoivujen kasvupaikkojen 
maaperä-

1 Visakoivujen soilla esiintymisen mahdollisuutta en tahdo kieltää, mutta se on varmasti meillä 
erittäin harvinaista.

Venäläisessä kirjallisuudessa kyllä (vert. T u r s k i j  ja M a r a k u j e v 1892 —      T s h i s t j a k o 
v i  n (1931) mukaan),  tosin harvoin mainitaan visakoivujen esiintymisestä soisillakin paikoilla, 
mutta  miltei  kaikki  sikäläiset  visakoivuista  kirjoittaneet  ovat  tähdentäneet  visakoivujen 
esiintymistä  »kivikkoisella  maaperällä»;  V  a  n  i  n  (1933  2,   p.  133)  sanoo  niitä  esiintyvän 
»lehdoissa».

 Hämeessä  on  kyllä  visakoivuja  tavattavissa  myös  jonkin  verran  soistumisen  merkkejä 
osoittavilla  harjujen  laiteilla  tai  harjukuopissa,  niinikään  moreenikallioperäisissä   notkelmissa, 
joissa  on  soistumisen  merkkejä  (selvimmin  mm.  Heinolan  Rievelin  alueella),  mm.  lähistöissä 
kasvavat  Vaccinium  uliginosum ja  Ledum  palustre  viittaavat  soistumiseen.  Mitään  varsinaista 
turvekerrosta ei ole ollut niissä paikoissa todettavissa siinä määrässä, että sellaista kasvupaikkaa 
voisi  sanoa  suoksi,  mutta  kylläkin  soistuvaksi  kohdaksi.  Mm.  Lammilla  ja  Kangasalla  voi 
visakoivuja  kasvavilla  vierinkivisoraharjualueilla  huomata,  osaltaan  melko vähän hakatuillakin 
metsäalueilla,  että  mm.  soistuneiden  harjukuoppien  pohja-alueilla  ei  kasva  visakoivuja,  vaan 
visautumattomia,  huolimatta  siitä,  että  ympäristöissä  on  runsaasti  siementäviä  visaikkoja. 
Moreenimailla tämän seikan, so. että visakoivuja ei esiinny visakoivumetsikköjen
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selvityksien  tulokset  osoittaisivat  arvoja,  joita  olisi  saatu  varsin  erilaisista  metsä-  ja 
kulttuurimaaperistä.

Sanottua  ei  tarvitse  tulkita  ristiriitaiseksi  edelläsanotun  kanssa,  so.  että  visakoivut 
olisivat  kasvupaikkamodifikaation  luontoisia.  Ilmiö  voidaan  selittää  mm.  niin,  että 
visakoivut eivät voi taimehtia ja varttua soistuneessa maaperässä.

Seuraavassa on rajoituttu näin ollen selvittämään visakoivujen kasvu-paikkoja  ennen 
muuta kasvitopograafisesti. Tälläkin menetelmällä on vaikeutensa nyt kyseessä olevassa 
selvityksessä  käytettynä.  Ennen  muuta  siinä,  että  visakoivut  esiintyvät  nykyisillä 
alueillaan  sangen  epätasaisesti.  Visakoivikot  ovat  useimmiten  verraten  pieniä  ryhmiä, 
joista voisi toisissa tapauksissa metsikkökuvion muodostaa, tai visakoivut esiintyvät met
sikön sekapuina ja varsin lukuisissa tapauksissa ne ovat solitääri puita tai kanto- tai osaksi 
tyvivesaryhmistä  varttuneita.l Tämän  seikan  ohella  on  aina  otettava  varteen,  miten 
kulttuuri  on  monesti  ja  jopa  monilla  eri  tavoilla  ja  suuressa  määrässäkin  vaikuttanut 
niiden kasvupaikkoihin.

Palaten vielä edafisiin seikkoihin, on niistä mainittava seuraavaa.
K  a  l  l  i  o  p  e  r  ä  n  laatu  ei  ole  missään  määräävässä  suhteessa  visa-koivujen 

esiintymiseen. Tämä voidaan todeta, kun verrataan visakoivujen levinneisyyskarttaa mm. 
Suomen Kartaston (1925, n:o 15) kallioperäkarttaan. Tällöin kyllä voidaan huomata, että 
visakoivujen  puuttuminen  —  tai  sangen  niukka  esiintyminen  Viipurin  länsipuolella 
olevalla,  samoin kuin Naantalin luoteispuolisella  ja  Laatokan koillispuolisella  rapakivi
graniittialueilla olisi  ehkä jossakin määrässä selitettävä kallioperän laadusta johtuvaksi: 
voitaisiinhan,  ympäristöseutuihin  verrattuna,  odottaa  niilläkin  visakoivuja  esiintyvän. 
Mutta kun Ahvenanmaan rapakivi-

viereisillä  soistuneilla  alueilla  ja  varsinaisilla  soilla  voi  selvästi  ja  helposti  huomata  mm. 
Aulangon—Luhtialanmäen alueilla.

 Suomaisena  kasvupaikkana  voi  tulla  kysymykseen  myös  jokin  rinne-  tai  myös  alavakin 
purovarren  märkä,  jonkin  verran  soistumisen  merkkejä  osoittava  korpimainen  — 
lehtokorpimainen  kohta,  samoin  järvenrantamien  kosteahko,  lehtomainen  kohta,  jollaisissa 
paikoissa visakoivuja kyllä joskus esiintyy.

 Mahdollisuus,  että  jollakin  hiljattain  soistuneella  alueella  voi  jokin  varttuneehko  visakoivu 
esiintyä,  on  tietenkin  kieltämätön.  Joka  tapauksessa  se  on,  ainakin  niillä   alueilla,  joista 
havaintoaineistoni  on  koottu,  osoittaa  kasvupaikan  soistumista,  sen  laadun  vähitellen 
tapahtunutta muutosta, mistä huolimatta visakoivuja niihin on jäänyt kasvamaan.

1 Lyhyistä S o k o l o v in (1932) ja V a n i n´ in (1933) maininnoista päättäen niiden esiintyminen 
Karjalassa ja Venäjällä on samantapaista. Otaksuttavasti myös Ruotsissakin, missä niiden sanotaan 
(vert.ed. p. 101) esiintyvän mm. hakamailla.
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graniittialueilla samoinkuin Viipurin rapakivigraniittialueella,  tosin  sen laitamilla,  on 
tavattu  visakoivuesiintymiä,  ei  voida  kallioperän  laatua  sinänsä  pitää  tässä  suhteessa 
merkityksellisenä.  Syy  visakoivujen  puuttumiseen  tai  niukkaan  esiintymiseen  edellä 
mainituilla  alueilla  on  mielestäni  osaltaan  siinä,  että  niissä  ei  ole  edellytyksiä  niiden 
lehtomaisien  kasvupaikkojen  tai  niiden  metsätyyppien  muodostumiselle,  joissa  visa-
koivuja  parhaasta  päästä  ja  ensi  sijassa  meillä  esiintyy.  Näillä  alueilla  on  lehtoja  tai 
lehtomaisia kasvupaikkoja ainakin niukalti ja näin ollen, osaltaan tästä syystä, visakoivuja 
ei niillä esiinny.

Missä  taasen  visakoivujen  levinneisyysalueilla  kallioperässä  esiintyy  lehtomaisien 
kasvupaikkojen  muodostumiselle  edullisempia  kivilajeja,  kuten  liusketta,  siellä 
visakoivujen  esiintyminen  on  kuten  esim.  Etelä-Hämeessä,  liuskealueilla  ainakin 
huomattavan  yksilörikasta.  Lehtomaisien  kasvupaikkojen  synty-  ja  säilymisehdoista 
osaltaan riippuu myös, että maaperän kivikkoisuus tai jopa kallioperäisyys on monissa 
visakoivujen nykyisissä kasvupaikoissa silmäänpistävä. Näitä koivuja esiintyy jopa kallion 
raoissa (mm. selvimmin Sipoon Immersbyssä, Siuntiossa läh. kirkonkylää) tai suorastaan 
pelkällä kivilouhikkorinteellä (mm. aiemmin Viipurin pit. Lihaniemessä).

 Mitä  vielä  tulee  irtonaisiin  maalaatuihin  niin  on  huomautettava,  miten  muutamien 
Etelä-Suomen  rannikkoalueen  ja  Hämeen  (selvimmin  mm.  Siuntion,  Sipoon,  Lammin, 
Kuhmoisten, Lohjan) toisien visakoivuesiintymien moreeni- tai savimaaperä on sellaista, 
että  niiden  kasvupaikkoihin  on  joutunut  lähellä  olevista  vierinkivisoraharjuista  tai 
hietakasautumista saven tai moreenin saven sekaan hietaa.  Tämän seikan tarkistamiseksi 
olisi  voitu  kyllä  käyttää  maaperäanalyyttisiä  menetelmiä  ja  selvityksiä.  Pohjaltaan 
kuitenkin tämä hiedan sekoittuminen mainittuihin maaperiin merkitsee sitä, että maaperä 
sellaisilla alueilla on tullut viljavammaksi ja, sen ollessa viljelemättä, maaperätekijöiden 
kannalta  paikoittain  suotuisaksi  vaateliaiden  kasvilajien  esiintymiselle,  so.  lehtojen  tai 
lehtomaisien paikkojen muodostumiselle.

1  Venäläisissä  kirjallisuustiedoissa  tähdennetään  toisissa  tapauksissa  kunkin  kir joittajan 
omakohtaisissa,  toisissa  taasen  toisen  käden  tietolähteissä  (vrt.  mm.  K  a  i  g  o  r  o  d  o  v 
1863,1881;Vereha 1898, 1900; Defrien 1903; Filippov 1916; Kern 1925; Seliber 1930;Tshistjakov 1931; 
Ponomarjev 1932; Sokolov 1932; »karjalaisen koivun» esiintymistä kivikkoisissa kasvupaikoissa.

Tähän katsoen voisi myös otaksua, että edellä (p. 131)  mainitut M a r a k u j e v in  ja T u r s k i j 
n  tiedot  visakoivujen  esiintymisestä  soisella  maaperällä  voisivat  ehkä  tarkoittaa  myös  vinoja, 
umpisyöpäisiä ja ruskotäpläjuovaista puuta sisältäviä koivuja.



Visakoivuista ja niiden anatomiasta                                       146

Joka tapauksessa on selvää, että vaikka visakoivuja esiintyy laajalti  lehtokeskuksissa, 
niiden kasvupaikat  ovat  siinä  määrässä  vaihtelevan luontoisia,  että  minään suorastaan 
kasvupaikkamodifikaatioina  visakoivuja  ei  voida  pitää  ja,  katsoen  kasvupaikkojen 
vaihtelevaan luonteeseen, maaperää koskevat fysikaaliset ja kemialliset selvitykset tuskin 
voivat  tarjota  mitään  suoranaista  indisiota  siitä,  että  jotakin  maaperätekijää  voitaisiin 
ryhtyä tulkitsemaan visautumisen syyksi.

Ilmastosta.
 Seuraavassa rajoitutaan Suomea käsittävien ilmastollisien tutkimukseen (K o r h o n e n 

1915, 1925),  Keränen 1925) pohjalla esittämään tietoja visakoivualueillamme vallitsevasta 
ilmastosta. Kun muiden maiden visakoivujen levinneisyydestä ei ole lähempiä selityksiä, 
on kysymyksen-alaisen puolen pohdinta näin rajoitettava.

 Vuotuiset   ja  kuukausien  keskilämpötilat.  Vuoden  normaalikeskilämpötila  on 
visakoivualueilla: Ahvenanmaalla ja Lounais-Suomessa  + 5 — + 4° C, muualla +4 ° — + 
3°C  ja,  lukuunottamatta  epävarmahkoa  O.l.  Pyhäjärven  esiintymää,  +  3°  —  +  2°  C. 
Tarkemmat  arvot  —  paitsi  vuoden  myös  eri  kuukausien  keskilämpötilat,  kesäkauden 
keskilämpötilat,  vuotuiset  amplituudit,  kevään  ja  syksyn  tuloa  valaisevat  0° 
keskilämpöpäivät ym. — selviävät Keräsen (l.c.) julkaisuun sisältyvästä taulukosta 1.

Niistä  ilmenee,  että  kasvukuukausien,  touko—syyskuun  keskilämpötilat  osoittavat, 
samoinkuin  keskimääräiset  vuotuiset  amplituudit  verraten  vähäisiä  eroavaisuuksia  eri 
paikkakuntien välillä, jotka sijaitsevat varsinaisilla visakoivualueilla.

Eri  kuukausien  keskimääräisistä  lämpötila-arvoista  voidaan  todeta,  että  kevään  tulo 
visakoivualueilla on verraten nopeata ja aikaista. Ilman dekadittaistakin aineistoa on tämä 
seikka verraten korkeista touko- ja kesäkuun keskilämpötila-arvoista todettavissa. Ilman 
lämpötilojen kylmeneminen syksyisin tapahtuu syys-, loka- ja marraskuun arvoista päät
täen paljoa hitaammin.

 Kun verrataan visakoivujen meikäläistä levinneisyysaluetta K e r ä  s e n (l.c.) esittämiin 
maalis- ja varsinkin huhti- ja toukokuun ilman lämpötilakarttoihin, ilmenee myös niistä 
samaa, mitä sanottiin kevään tulosta keskimääräisien numeroarvojen nojalla.

 Korhosen  (1915, p. 149-, 171-, kartta 23 ym.) esittämien taulukkojen nojalla voidaan 
huomauttaa eroavaisuuksista lumipeitteen paksuu-
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dessa, tiheydessä ja vedenpitoisuudessa, maan lumenpeittoisena säilymisestä toisaalta 
visakoivujen  esiintymisseutujen  ja  toisaalta  niitä  ympäröivien  tai  niiden  läheisten 
seutujen,  joissa  visakoivuja  ei  esiinny,  välillä.  Mutta  ennen muuta  jo  K  o  r  h  o  s  e  n 
huomauttaman  aineiston  epätasaisuuden  vuoksi  on  tässä  kohden  pidättäydyttävä 
lähemmistä pohdinnoista.  Sitäpaitsi  olisi  tällöin laajennettava vertailupohja käsittäväksi 
mm. Ruotsissa, Norjassa, Karjalassa, Venäjällä, Inkerissä, Virossa, Liettuassa ja Puolassa 
sijaitsevia  visakoivuesiintymiä,  mutta  näiden  kohdistahan,  kuten  sanottu,  ei  tiedetä 
toistaiseksi  mitään  varmaa.  Ja  jos  haluttaisiin  etsiä  visautumisen  syyperäisyyttä 
ilmastollisien  seikkojen  taholta,  olisi  pohjauduttava  kasvupaikoilla  vallitseviin 
mikroklimaattisiin seikkoihin.

 Kujalan (1921) esittämät seikat koivujen lehteenpuhkeamisesta maamme eri seuduissa 
jossakin määrässä tukevat edellä kuukausittaisien keskilämpötila-arvojen nojalla lausuttua 
toteamista aikaisesta kevään ja alkukesänkin tulosta ainakin Hämeen visakoivualueilla, 
mutta tässä tutkielmassa käytetty aineisto ei täysin selvitä esillä olevaa kysymystä.

 Merkityksellisempää on tässä kohden, fenologiselta kannalta, että visakoivuissa on mitä 
lehteenpuhkeamisen ja lehtien varisemisen aikoihin tulee, siinä määrässä vaihtelevaisuutta 
samoissa kasvupaikoissakin, että tämän eriltäin helposti todettavissa olleen seikan nojalla 
voidaan sanoa  visakoivuissa olevan, jos niin saa tässä merkityksessä sanoa, »biotyyppejä» 
mitä  epälukuisin  määrä  ja  fenologisesti  varsin  erilaisia  yksilöitä  ilman  että  mitään 
vuorosuhdetta mainittujen ilmiöiden ja visakoivuyksilöjen visautumismäärän, ulkonäön, 
rungon muodon välillä ei ole huomattavissa.

Keskimääräiset normaalisademäärät (K o r h o n e n 1925) maamme visakoivualueilla 
vaihtelevat 750—550 mm; touko—elokuun vastaavat sademäärät ovat 280—180 mm.

Lukuunottamatta  varhaisesta  kevään  ja  alkukesän  tulosta  sanottua  näiden  seutujen 
yleisilmastollisista seikoista ei voida esittää mitään erikoisemmin poikkeavaa. Muuten on 
selvää, että edaafiset seikat ja yleiset ilmastolliset selvitykset eivät muuta kuin verraten 
vähässä määrässä voi tarjota indisiota visakoivujemme geneesistä selvitettäessä.

Bioottisista seikoista.
 Kulttuuri on ehdottoman selvästi vaikuttanut visakoivujen esiintymiseen maassamme. 

Onhan  yleisesti  hyväksyttynä  pidettävä  mielipidettä,  että  puumaiset  koivumme  ovat 
ainakin suurelta osalta kulttuurin vaikuttamien muutoksien johdosta tulleet niin yleisiksi 
kuin mitä ne tällä
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