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TIIVISTELMÄ 

 

Varsinais-Suomessa Kaarinan kunnan alueella sijaitsevan Tuorlan vaiheikas 

historia, sen historiallisesti arvokas miljöö ja toimiva nykypäivä ovat kiinnos-

tava kokonaisuus. Arvokkaaseen ympäristöön kiinteästi kuuluva vanha puusto 

on säilyttämisen arvoinen. Myös nuorien ja vastaistutettujen puiden elin-

olosuhteet on luotava sellaisiksi, että puista on iloa pitkälle tulevaisuuteen.  

 

Tuorlan kartanon ympäristön vahva piirre muodostuu mäellä kasvavista leh-

muksista, joita on elinkaaren loppuvaiheessa hoidettava niin, että puut pysy-

vät mahdollisimman hyväkuntoisina, terveinä ja turvallisina. Oman haasteen-

sa puiden hoidolle asettaa myös muuttuva ilmasto. Ennusteiden mukaan satei-

den lisääntyminen ja lauhemmat talvet tuovat mukanaan uusia tauteja ja tuho-

laisia. Tärkeään rooliin nouseekin taimimateriaalin laatu ja monimuotoisuu-

den suosiminen puiston puulajivalinnoissa. 

  

Kiinnostus opinnäytetyöni tekemiseen on lähtenyt omasta kiinnostuksestani 

puihin. Työpaikallani Tuorlassa (Ammattiopisto Livia) olen päässyt läheltä 

seuraamaan alueella kasvavien puiden hoitoa sekä osallistunut siihen aktiivi-

sesti myös itse. 

 

Opinnäytetyössäni tarkastelen Tuorlan puistoalueen puuston nykytilaa ja nii-

den tulevaisuutta sekä esitän tulevaisuuden toimenpiteitä. Tarkempia havain-

toja teen alueen lehmuksissa esiintyvästä sienitaudista, lehtipuun korosta (leh-

tipuun syöpä) ja karstasyylästä. 

 

Opinnäytetyöni pohjamateriaalina olen käyttänyt kirjallisuustietoja ja henki-

lökohtaisiin haastatteluihin perustuvia lausuntoja. Olen valokuvannut ja teh-

nyt silmämääräisiä havaintoja lehmuskujalla esiintyvän koron kehittymisestä. 

Yhtä tärkeää kuin arvokkaan kulttuuriympäristön säilyttäminen on myös huo-

lehtia siitä, että puusto kartanon ympäristössä säilyy mahdollisimman tervee-

nä ja pitkäikäisenä tuleville sukupolville. 
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ABSTRACT 

 

The area of Tuorla, which locates in Southwest Finland in Kaarina municipal-

ity, has an eventful history. Tuorla’s historically valuable milieu and working 

present day are interesting entirety. Dignified environment and integral part of 

the old trees is worth preserving. Also the living conditions of young trees 

have to make so good that those trees can offer pleasure for long in the future.  

 

The lindens growing on the hill of Tuorla estate are a strong feature of that 

environment. The end of the trees life cycle must be created well enough that 

the trees will stay healthy and safe. Changing climate creates a new challenge 

for tree care. According to the forecast it’s going to appear more new diseases 

and pests when there is more rainfall and mild winters. Therefore it’s im-

portant to use planting material which has high quality and also there is a need 

to prefer diversity of the trees. 

 

The interest in this thesis comes from my own interest in trees. It has been 

possible for me to participate and follow the tree care in my workplace in 

Tuorla. 

 

The purpose of this thesis is to examine the presence and the future of trees in 

Tuorla Park. In my thesis I will especially review the condition of linden and 

canker and brittle cinder.  

 

This thesis base material I have used data from the literature, as well as state-

ment based on interviews. Also I have been doing some visual observations 

and taking photographs from the linden alley.  

As important as maintain the cultural environment is to take care of that the 

trees around the estate remains the most healthy and long-lived for the genera-

tions to come.      

 

Keywords Canker of deciduous tree, Brittle Cinder fungus, Climate change  
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1 JOHDANTO 

Puita on lähes kaikkialla lähiympäristössämme. Kaupungeissa, teiden varsilla, 

pihoilla ja puistoissa puut jäsentävät tilaa. Puut luovat viihtyisyyttä, tuovat vä-

riä maisemaan, puhdistavat ilmaa, suojaavat paahteelta, tuulelta ja kylmyydel-

tä. Ne antavat suojaa niin ihmisille kuin eläimillekin.  

 

Vanhojen puistojen puut kertovat vuosisataisia tarinoita ja ovat siksi säilyttä-

misen arvoisia. Mikään puu ei kuitenkaan elä ikuisesti ja siksi meidän ihmis-

ten tuleekin huolehtia siitä, että rakennettuun ympäristöön istuttamillemme 

uusille puusukupolville luodaan parhaat mahdolliset kasvuedellytykset. Otta-

malla huomioon puiden kasvupaikkavaatimukset, ilmaston ja taimien alkupe-

rän sekä hoitamalla niitä oikein, voimme mahdollistaa sen, että puusto säilyy 

mahdollisimman terveenä ja pitkäikäisenä vuosikymmeniksi ja jopa vuo-

sisadoiksi eteenpäin.  

 

Tuorlan puistossa puita vaivaavien tautien hoito ja ennalta ehkäisy nouseekin 

tärkeäksi tehtäväksi tulevina vuosina. On pyrittävä löytämään parhaat mah-

dolliset keinot koroisten puiden kunnon parantamiseksi, jotta niille voitaisiin 

taata vielä mahdollisimman pitkä elinkaari. Alueelta löytynyt karstasyylä on 

aggressiivinen lahottaja ja sen vuoksi on kiinnitettävä erityistä huomiota pui-

den säännölliseen kuntoarviointiin. Puille tehdyt toimenpiteet tulee kirjata 

puurekisteriin ja valokuvadokumentointia on syytä lisätä.  

 

Nuorista puista on huolehdittava niin hyvin, että ne säästyisivät tartunnoilta. 

Mikään hoitokeino ei kuitenkaan yksin riitä ylläpitämään puiden terveyttä, 

vaan puiden kykyyn vastustaa tauteja vaikuttaa ratkaisevasti myös niiden 

geeniperimä. Näin ollen olisikin ensiarvoisen tärkeää löytää ne puulajit ja -

lajikkeet, jotka alueella selviäisivät parhaiten.  

 

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa tarkalleen, mutta tutkimustietoihin ja esi-

merkiksi Turun kaupungin kokemuksiin nojaten voidaan Tuorlan mäelle istut-

taa vielä paljon uusia puulajeja. Unohtaa ei myöskään sovi omaa innovatiivis-

ta kokeilua eri puulajeilla. Koska puuston vakiintuminen tietylle alueelle on 

hidas prosessi, saadaan tieto uusien puulajien sopeutumisesta alueelle toden-

näköisesti vasta vuosikymmenten kuluttua.  

 

On tärkeää pitää mielessä, että tämän päivän toimenpiteet vaikuttavat puistos-

sa kasvavien puiden terveyteen, turvallisuuteen ja pitkäikäisyyteen sekä koko 

puiston tulevaisuuteen. 
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2 TUORLAN HISTORIAA 

Tuorlan kartanon historiasta löytyy merkintöjä aina 1500-luvulta asti. Koko 

historiansa aikana sillä on ollut lukuisia eri omistajia. Tila on ollut yksityisillä 

omistajilla, Turun Yliopistolla, valtion omistuksessa ja ajoittain myös autiona. 

(Mäkinen 2005, 10.)   

 

Korkeimmalla kohdalla Tuorlan mäellä sijaitsevan kartanon rakennusryhmään 

kuuluvat päärakennus, majatalo ja viljamakasiini ovat suurelta osin peräisin 

1810-luvulta. Vuonna 1818 muutetun ja 1800-luvun lopussa laajennetun pää-

rakennuksen vanhin, kaksikerroksinen osa on peräisin jo 1600-luvulta. Vilja-

makasiinin katolla viiri osoittaa rakennuksen rakentamisvuodeksi 1815. Myös 

kartanon mäellä kasvavat vanhimmat puuistutukset ovat 1800-luvulta. (Tuor-

lan kartano.)    

2.1 1500-luvulta 1700-luvulle 

Ensimmäinen varma maininta Tuorlasta löytyy vuodelta 1515, jolloin Tuorla 

oli todennäköisesti piispantilana. Metsää ja kalastusoikeutta tilalla ei juuri ol-

lut ja pääasiallinen tuotto tilalle tuli rukiin, kauran ja papujen viljelystä. Pelto-

alaa tilalla oli vain 3,5-5 hehtaaria ja tuohon aikaan tilan omistamat maat eivät 

vielä ulottuneet nykyiseen merenlahteen asti. (Tuorlan majatalo.) 

 

1600-luvulla Tuorlan kartanolla oli peräti yhdeksän omistajaa. Vuonna 1693 

tilasta tehtiin ratsutila, jonka osti turkulainen kauppias Martti Arp. Arpin per-

heen omistuksen aikaan elämä tilalla jatkui lähes muuttumattomana aina seu-

raavalle vuosisadalle asti. (Tuorlan majatalo.) 

 

1700-luvulla Tuorlan maita oli kahdella eri omistajalla, mutta päätila säilyi 

kuitenkin Arpin suvun omistuksessa aina vuoteen 1774 asti (Tuorlan majata-

lo). Osa Tuorlan viljelyksistä ja rakennuksista oli sotien ja niiden rasitusten 

vuoksi päässyt huonoon kuntoon. Vuonna 1776 Tuorlan osti rikas turkulainen 

kauppias ja teollisuusmies Jacob Bremer. Hänen aikanaan tilan rakennuksia 

kunnostettiin ja viljelyalaa laajennettiin noin 10 hehtaariin. Bremer oli hyvä 

työnantaja sadoille työntekijöille ja hän harjoitti laajaa hyväntekeväisyyttä. 

Erityisesti hän muisti nuoria opiskelijoita ja kannusti heitä opinnoissaan. 

(Mäkinen 2005, 11.)  

2.2 1800-luku 

1800-luku oli Tuorlan alueelle loistokasta aikaa. Kartanoa kehitettiin jatku-

vasti ja uusia menetelmiä kokeiltiin. Vanhoja rakennuksia korjattiin ja uusia 

rakennettiin sekä hankittiin nykyaikaisempia koneita ja työvälineitä. Tämän 

mahdollistivat aateliset omistajat, jotka olivat aikansa edistyksellisempiä 

maanviljelijöitä ja joilla oli siihen myös taloudellisesti varaa. Oppeja maanvil-

jelykseen omistajat hakivat myös ulkomailta. Osalla tuon ajan omistajista oli 
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kova halu kouluttaa uutta sukupolvea hyviksi maanviljelijöiksi. (Mäkinen 

2005,12.) 

 

Vuonna 1809 Tuorlan omistajaksi tuli kenraali ja vapaaherra Ernst Gustav 

von Willebrandt, jonka kuoltua hänen leskensä Vendla Gustava ryhtyi hoita-

maan Tuorlaa. Hänen merkityksensä Tuorlalle on erittäin tärkeä, koska hänen 

toimestaan korjatut kartanon rakennukset ovat vielä tänäkin päivänä olemas-

sa. (Mäkinen 2005, 13.) 

  

Vuonna 1885 aloitti Tuorlan mäellä Alfred Michael von Haartmanin perusta-

ma 2-vuotinen maanviljelyskoulu. Koulun tarkoitus oli kouluttaa työnjohtajia 

eli vouteja suurille tiloille. Myös oman tilansa viljelijöiksi ryhtyvien tietoja ja 

taitoja haluttiin parantaa. Ensimmäisenä vuonna opiskelemaan hyväksyttiin 

vain kahdeksan miestä. (Mäkinen 2005, 24.) Tuorlan ensimmäinen maanvilje-

lyskoulu kesti aina vuoteen 1906 asti, jolloin isäntä taas vaihtui ja maatalous-

koulutusta jatkettiin Vehmaalla ja Perniössä (Mäkinen 2005, 44).  

2.3 1900-luku 

1900-luvun alkupuolella Tuorlalla oli edelleen useita omistajia ja tilalla keski-

tyttiin maanviljelykseen sekä karjan kasvatukseen. Vuonna 1924 Tuorlan kar-

tanon osti paimiolainen Akseli Haikio, joka omisti myös paimiolaisen Pietilän 

tilan sekä Kuusjoelta Parran kartanon. Akseli Haikion aikaan Tuorlassa lisät-

tiin myös puutarhatuotantoa sekä keskityttiin erityisesti lypsykarjatuotantoon. 

Haikion omistamat maatilat, Tuorla mukaan lukien, selvisivätkin hyvin 1930-

luvun talouslaman vuosina. (Mäkinen 2005,46.) 

 

Vuonna 1944 lähes 70-vuotias Haikio päätti lahjoittaa velattoman Tuorlan 

kartanon kaikkine irtaimistoineen Turun Yliopistolle (Mäkinen 2005,48). 

Lahjakirjassaan Akseli Haikio lausui toivomuksenaan, että Tuorlaan perustet-

taisiin maanviljelyskoulu (Mäkinen 2005, 54). 

 

Tuorlan maanviljelyskoulu alkoi uudelleen 38 vuoden tauon jälkeen 

2.11.1946, jolloin ensimmäisen kurssin aloitti 17 miestä. Talviaika kului ke-

vääseen asti opiskellen ja kesällä opittuja asioita hyödynnettiin käytännön 

töissä Tuorlan koulutilalla. Muutosta aikaisempaan oli tapahtunut siinä, että 

nyt töiden teettämisen sijaan oli tilalle tullut opetus ja ohjaus. (Mäkinen 2005, 

64.) 

 

Turun Yliopiston voimakkaan kasvun aikaan 1950 ja 60 -luvulla se tarvitsi li-

särahoitusta, joka näkyi Tuorlan rakentamisen jarrutuksena ja kartanon puh-

taan tuoton vaatimisena tuloutettavaksi yliopistolle. Yliopisto myös ilmoitti, 

ettei se voi enää ylläpitää koulua ja opetus lakkautetaan vuonna 1972. Tuorlan 

tulevaisuudesta huolissaan olevat Einari Karvetti, Onni Markkula ja Eero 

Vuokko kävivät maataloushallituksessa neuvottelemassa Tuorlan tulevaisuu-

desta. Jo tässä kokouksessa vuonna 1967 esitettiin, että yliopisto vuokraisi 

Tuorlan valtiolle ja koulusta tehtäisiin valtion omistama koulu. Lukuisten 
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neuvonpitojen ja lakivalmistelujen jälkeen Tasavallan presidentin vahvista-

man lain puitteissa valtio osti Tuorlan kartanon vuoden 1974 keväällä 5 mil-

joonan markan hinnalla. (Mäkinen 2005, 119-124.) 

 

Uusi aikakausi alkoi Tuorlan kartanon historiassa vuonna 1974, kun koulu 

muuttui yliopiston koulusta valtion omistamaksi kouluksi. 2-vuotiseen maan-

viljelyskouluun valittiin syksyllä vuonna 1974 kolmekymmentä nuorta oppi-

lasta. Valtion koulun aikana jatkui opetuksessa teorian ja käytännön töiden 

yhteiselo. (Mäkinen 2005, 127-128.) 

 

Maanviljelyskoulun nimi muutettiin vuoden 1980 alussa Tuorlan maatalous-

oppilaitokseksi, kun peruskouluun siirtyminen oli tapahtunut koko maassa ja 

ammatillisessa opetuksessa siirryttiin peruslinjan mukaiseen opetukseen.  

1980-luvulla Tuorlaa rakennettiin ja uudistettiin taas kovaa vauhtia ja vuonna 

1985 valmistuneessa koulurakennuksessa annetaan opetusta tänäkin päivänä. 

Kun vuonna 1987 tuli voimaan laki ammatillisista oppilaitoksista, muutettiin 

nimi Tuorlan maatalous- ja puutarhaoppilaitokseksi. (Mäkinen 2005, 

135,145.) Vielä kerran 1900-luvulla oppilaitoksen nimi muuttui, kun Paimion 

metsäoppilaitos ja Tuorlan maatalous- ja puutarhaoppilaitos yhdistettiin 

1.8.1993 ja nimeksi tuli Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos (Mäkinen 

2005, 160). 

2.4 2000-luku 

2000-luvulle tultaessa oli Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos jo kolmen 

vuoden ajan toiminut Kaarinan, Paimion ja Piikkiön muodostaman kuntayh-

tymän omistamana oppilaitoksena (Mäkinen 2005,178). Varsinais-Suomen 

maaseutuoppilaitos liittyi 23.6.2010 yhteen Kaarinan Sosiaali- ja terveys-

alanoppilaitoksen ja Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutin kanssa ja ne 

muodostivat yhdessä uuden koulutuskuntayhtymän. Oppilaitosten yhteiseksi 

nimeksi tuli silloin Ammattiopisto Livia. (Livia.)                               

3 TUORLA TÄNÄÄN 

Tämän päivän Tuorla tarjoaa opiskelu- ja työpaikan sadoille ihmisille. Tuor-

lan alueella on mahdollista myös ulkopuolisten yrittäjien ja ammatinharjoitta-

jien harjoittaa toimintaansa. Tuorla on hyvien kulkuyhteyksien päässä ja sinne 

on helppo tulla esimerkiksi Helsingin suunnasta, Turusta ja ympäröivistä 

maakunnista.  

3.1 Livian Maaseutuopiston Tuorlan yksikkö 

Tuorlassa järjestetään koulutusta peruskoulunsa päättäneille, ylioppilastutkin-

non suorittaneille ja aikuisille. Tuorlan opetusaloina ovat maatalous, puutar-

hatalous sekä luonto- ja ympäristöala. Perustutkintojen lisäksi Tuorlassa tarjo-

taan syventäviä koulutuksia ja erilaisia kursseja. 



Tuorlan puistoalueen lehmukset 

 

 

 5 

 

Tärkeänä osana opetusta on käytännön harjoittelu, johon alueella onkin hyvät 

mahdollisuudet. Tuorlan alueella on peltopinta-alaa 155 hehtaaria ja metsäta-

lousmaata 423 hehtaaria. Kasvihuoneiden kokonaispinta-ala on 3500 m2 ja 

kartanon puiston ympäristöä hyödynnetään päivittäin opetuksessa. Läheiset 

metsät ja luonnonsuojelualueet sekä merenlahti tarjoavat oivallisen mahdolli-

suuden luonto- ja ympäristöalan opiskeluun. (Livia.) 

 

Tuorlan kartanon puistoalueeseen kiinteästi liittyvä Majatalo puoteineen tar-

joaa palveluitaan niin opiskelijoille kuin vierailijoillekin. Varsinkin kesäisin 

alueella vierailee paljon turisteja ja muita matkailijoita, joille upea kulttuuri-

miljöö vanhoine puineen ja rakennuksineen tarjoaa paljon katsottavaa ja ihas-

teltavaa. (Livia.)  

3.2 Puusto alueella 

Tuorlan kartanonmäen ja sitä ympäröivän puiston puusto on hyvin eri-ikäistä. 

Vanhimmat lehmukset ovat perimätiedon mukaan istutettu jo 1800-luvun lop-

pupuolella ja uusimmat puuistutukset on tehty vuonna 2014. Valtapuina alu-

eella on puistolehmus ja metsävaahtera. Vanhoja puistolehmuksia kartanon-

mäellä on yhteensä 21 kappaletta ja yksi vanhempi metsälehmus sekä kaksi 

isolehtilehmusta. Päärakennuksen välittömässä läheisyydessä vanhat lehmuk-

set muodostavat alueelle kesäisin vehreän keitaan ja talvisin niiden jykevät 

rungot nousevat kohti taivasta uljaina ja suurina (kuva 1).  

 

Siivosen lehmuksilla (Tilia x vulgaris `Siivonen`) istutettu puukujanne johtaa 

kartanon mäeltä Peikkometsään. Vuonna 2014 istutettiin kuusi kappaletta 

nuoria metsälehmuksia arboristiopiskelijoiden avustuksella vanhan kunin-

kaantien varteen kartanon päärakennuksen taakse. Metsävaahteroita alueelta 

löytyy 28 kappaletta. Niiden lisäksi lehtipuista eniten esiintyy lehtosaarnea 

sekä vanhan omenatarhan alueelle jätettyjä omenapuita. Havupuista maise-

masta erottuvat korkealle kohoavat siperianpihdat, joista vielä muutama on 

jäljellä. Monta siperianpihtaa on kaatunut viime vuosien myrskyissä tai ne on 

jouduttu kaatamaan juurilahon vuoksi. (Puuinventointi 2010.)  

 

Vuosien varrella alueelle on istutettu paljon erilaisia puulajeja ja -lajikkeita, 

joita hyödynnetään myös opetuksessa.  
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Kuva 1.   Talviasuisia lehmuksia päärakennuksen ympärillä (Kuva: Tiina Rinne) 

3.3 Puuston hoito 

Tuorlan koulualueen puusto hoidetaan pääsääntöisesti oppilastyönä. Koska 

kyseessä on vasta hoitotöiden harjoittelu, ei työn jälki aina ole ammattimaista. 

Kolhut puiden rungoissa, vääränlaiset oksan poistot ja likaiset työvälineet 

saattavat altistaa puut myöhemmin lahottajasienille ja muille bakteereille. 

Tärkeään asemaan nouseekin työnohjauksessa olevan henkilöstön ammattitai-

to. Puiden hoitotöissä ohjauksen tulee olla tarkkaa ja hyvin kontrolloitua, kos-

ka tämän päivän virheet saattavat vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. 

4 LEHMUKSET TUORLAN MÄELLÄ 

Lehmukset ovat kuuluneet alueelle jo 1800-luvulta lähtien ja niistä huolehti-

minen on tärkeää. Vanhan puun kaatopäätös vaatii aina perustellun syyn, kos-

ka vanhan puun henkeä ja olemusta ei paikalle enää voi palauttaa, kun se ker-

ran on kaadettu. Vuosien varrella on puiston alueelle istutettu sopivin vä-

liajoin uusia lehmuksen taimia, joiden avulla lehmusten pysyminen maise-

massa pyritään takaamaan.  

4.1 Lehmuksissa esiintyvät taudit 

Yleisimpiä lehmuksen kasvintuhoojia ovat rungossa ja oksistossa rengaskoroa 

aiheuttava pikkunäpykäksi tai punanäpyksi kutsuttu sienitauti Nectria galli-

gena ja rungossa elävä lattakääpä (Ganoderma lipsience). Lehtiä vioittavat 

useat laikkutaudit, perhostoukat, punkit ja kirvat. Kirvojen erittämässä nes-

teessä elää nokihärmä, jonka johdosta lehdet voivat peittyä mustaan nokeen ja 

kasvin yhteyttäminen vaikeutuu. (Fagerstedt, Pellinen, Saranpää & Timonen 

2005, 110.) Suomessa lehmusten koristearvoa olennaisesti haittaava leh-

musetanainen (Caliroa annulipes-sahapistiäinen) on viime vuosina tihentänyt 

esiintymisiään eri puolilla maata (Kolkka 2013, 19). Myös Tuorlan alueella 

lehmusetanaisen tuhoja on ollut vaihtelevasti vuosittain. (Kuva 2) 
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Kuva 2. Lehmusetanaisen vioittamia lehmuksen lehtiä (Kuva: Tiina Rinne) 

  

Helsingissä yleisesti lehtipuita lahottava lattakääpä on tyvilahottajana arvaa-

mattomin ja vaarallisin puistopuiden lahottaja (Niemelä, Terho, Kiema 2012, 

39). Ruhjeet, halkeamat ja oksanleikkuuhaavat ovat yleisimpiä lahojen alku-

kohtia (Niemelä ym. 2012, 27). Lattakäävän vaivaamia puita ei Tuorlan alu-

eelta toistaiseksi onneksi ole löytynyt.  

 

Tuorlan puistoalueen lehmuksia pääasiallisesti vaivaava tauti on lehtipuun ko-

roa aiheuttava punanäppy. Puita tutkineiden arboristien mukaan sitä esiintyy 

lähes kaikkien vanhempien lehmusten latvuksessa. Aki Männistön (haastatte-

lu 21.8.2014) mukaan koro kuuluukin jo vanhojen, ikääntyvien lehmusten 

elinkaareen. Nuoremmissa lehmuksissa koroa esiintyy myös, mutta niissä se 

on pääsääntöisesti vahingoittanut puiden runkoja ja oksanhaaroja. Erityisen 

paljon koroa esiintyy vuonna 1995 istutetussa lehmuskujassa. 

 

Karstasyylä (Kretzschmaria deusta) löydettiin sattumalta vuonna 2008 teh-

dyissä puiden kuntokartoituksissa vanhan lehmuksen rungosta. Silmämääräi-

sesti puuta tutkimalla sienen itiöemää ei näkynyt, koska se oli 2,5 metrin kor-

keudella maan pinnasta. Tarkempien tutkimusten perusteella puu jouduttiin 

kaatamaan, jolloin havaittiin, että puun tyvestä lahopuuta oli jo ¾ osaa rungon 

pinta-alasta (kuva 3). Päärakennuksen takana olevan lehmuksen juuristoalu-

eelta on karstasyylää myös löytynyt. Karstasyylä on päässyt tarttumaan puun 

juuristoon ruohonleikkurin aiheuttamien vioitusten kautta. 

 

  
 
Kuva 3.   Karstasyylän aiheuttama laho lehmuksen rungossa (Kuva: Timo Järvinen) 
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Yksi lehmuksista kaatui vuonna 2011 myrskyn aikana suoraan ajotielle. Syy-

nä puun kaatumiseen oli luultavasti vuosien saatossa puun tyvelle kasaantu-

neet maa-ainekset, jotka olivat lahottaneet puun tyven pahoin. Lahovian aihe-

uttajaa ei tuolloin sen paremmin tutkittu (kuva 4). 

 

 

 
 
Kuva 4.   Tyvestä pahoin lahonnut lehmus (Kuva: Tiina Rinne)  

4.2 Punanäppy (Nectria galligena)  

Nectria galligena eli punanäppy on maailmanlaajuisestikin tunnettu sienitauti, 

joka aiheuttaa useita tavallisia syöpä- ja versotauteja erityisesti kovan puu-

aineksen puilla. Punanäppyä on todettu esiintyvän jopa 60 eri lajilla puista 

pensaisiin. Lehtipuun koro ei yleensä ole tappava tauti, mutta voi aiheuttaa 

merkittäviä tuhoja, jos puussa oleva koroinen alue on heikentynyt ja altis mur-

tumaan (kuva 5). (Missouri Botanical Garden.) 

 

Nectria sukuun kuuluva toinen sieni (Nectria cinnabarina) aiheuttaa kasveille 

versotautia. Kuten Nectria galligenaa myös tätä sienitautia esiintyy monilla 

kasveilla muun muassa omenapuulla, lehmuksella, vaahteralla, jalavalla, 

saarnella, päärynäpuulla sekä happomarjapensaalla. Nectria cinnbarina esiin-

tyy yleensä kuolleella tai lahonneella puulla, mutta jos kasvissa on kolhuja tai 

haavoja tai sen elinolosuhteet ovat kasville epäedulliset, voi tämä sieni tarttua 

myös terveeseen kasviin. Kasvissa se aiheuttaa oksiin ja haaroihin versotautia. 

(Missouri Botanical Garden.) 
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Kuva 5. Koron pahasti vaivaama puu jouduttiin kaatamaan Helsingissä turvallisuussyistä. 

(Kuva: Minna Terho) 

 

 

4.2.1 Oireet ja taudin määritys 

 

Yleisimmin tauti leviää keväällä ja kesällä, mutta jos ilmassa on riittävästi 

kosteutta ja lämpötila pysyy nollan yläpuolella, voi tauti levitä myös vuoden 

ympäri. Kasvit, jotka kärsivät kylmästä, kuivuudesta, mekaanisista vaurioista 

tai jostakin muusta sairaudesta ovat erityisen alttiita. Leutoina syksyinä ja tal-

vina infektiot voivat olla pahempia, kun isäntäkasvi on horroksessa ja haavan 

paraneminen on hitaampaa kuin kasvukauden aikana. (Missouri Botanical 

Garden.) 

 

Ensimmäinen oire korosta on haalistuneen värinen painauma kaarnassa lähel-

lä haavaa tai haarojen ja oksien tyvellä. Nämä oireet jäävät monesti huomaa-

matta ennen kuin seuraavat oireet ilmaantuvat. Ensimmäiset näkyvät merkit 

koron esiintymisestä ovat pienen pienet kerman- tai oranssinpunaiset näpyt ja 

kallussolukon muuttuminen. (Missouri Botanical Garden.) 

 

Eristääkseen sienen kasvi alkaa kasvattaa kallussolukkoa saastuneen kohdan 

ympärille. Jos kasvi ei pysty kokonaan eristämään tartuntaa kalluksen avulla, 

alkaa sieni kasvaa myös terveeseen puuainekseen. Tämän johdosta kasvi yrit-

tää puolustautua sientä vastaan kasvattamalla uuden kallusvyöhykkeen. Tämä 

sienen ja kallusvyöhykkeen välinen vuorottelu saattaa jatkua monia vuosia ja 

tuloksena on pyöreähkö tai pitkänomainen maalitaulunnäköinen muoto (kuva 

6). (A New Tree Biology, 16-17.) 

 

Vanhojen harjanteiden kuori saattaa kulua ja rappeutua pois paljastaen altaan 

puuaineksen harjanteet. Lehtipuunkoro kehittyy hitaasti ja suuremmat rungot 

ovat harvemmin koron ympäröimiä. Joskus voi useampi koroalue kasvaa yh-

teen, joka voi aiheuttaa oksan tai koko kasvin kuolemisen. Vahingoittuneet ja 

huonoista elinolosuhteista kärsivät kasvit ovat alttiita saamaan tartunnan. (A 

New Tree Biology, 16-17.) 
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Kuva 6.    Koron aiheuttama kuvio lehmuksen rungossa (Kuva: Tiina Rinne) 

 

 

4.2.2 Elinkaari 

 

Nectria galligena talvehtii puun kallussolukossa, jossa se hiljalleen leviää 

isäntäkasvin ollessa lepotilassa. Sienen kermanvalkoinen, pehmeä ja hedel-

mäinen rakenne kehittyy kostean ajanjakson aikana. Tämän jälkeen syksystä 

kevääseen kehittyvä punaoranssi, pienistä herneen kokoisista ja sitruunan-

muotoisista pallukoista koostuva rakenne on lisääntymiskykyistä (kuva 7). 

Sateella ja kostealla ilmalla itiöt vapautuvat ja leviävät tuulen ja veden väli-

tyksellä saastuttaen sopivia kasveja. Itiöt tunkeutuvat kasveihin esimerkiksi 

lehtiarpien, huonojen leikkuujälkien, pakkasvaurioiden tai auringon aiheutta-

mien vioitusten kautta. Myös kasvien omat rakenteelliset ominaisuudet saat-

tavat olla itiöiden leviämistie. Kun sieni kasvaa ja kehittyy puussa, se vahin-

goittaa kuorta, nilaa ja jälttä sekä ulointa pintapuuta. (Missouri Botanical 

Garden.) 

 

Versotautia aiheuttavan Nectria cinnabarinan elinkaari on suhteellisen sa-

manlainen kuin Nectria galligenan. Itiöitä tuottava rakenne on kuitenkin vä-

riltään enemmän vaaleanpunaiseen vivahtava ja vanhetessaan se muuttuu rus-

keaksi tai jopa miltei mustaksi. Nectria cinnabarina voi levittää kesällä ja 

syksyllä kehittyneitä itiöitään myös talven aikana. Molempien sienten levit-

tämät itiöt pystyvät tunkeutumaan alttiina olevaan kasvin solukkoon aiheutta-

en koroa ja versotautia. (Missouri Botanical Garden.) 
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Kuva 7.    Punanäppy eli Nectria galligena (Kuva: Google) 

 

 

4.2.3 Punanäpyn historiaa 

 

Jo 1600-luvulla on havaittu syöpätauteja puissa, joiden elinolosuhteet eivät ol-

leet puun kannalta parhaat mahdolliset. Liian kostea ja kylmä maanlaatu, tuu-

lille ja kylmyydelle alttiit kasvupaikat, valonpuute, liian tiheä istutus, liian 

köyhä tai ravinteikas kasvualusta altistivat puut erilaisille syöpätartunnoille. 

Jo tuolloin ymmärrettiin, että heikot tai vääränlaiset kasvuolosuhteet eivät ol-

leet varsinaisia syitä syöpätautien esiintymiselle, vaan ne tekivät puut alttiiksi 

tartunnoille. (Gauffin, Karsten, Kornman 1906, 65.) 

 

Vasta 1800-luvulla selkenivät tiedemiesten tutkimusten avulla puusyövän 

syyt. Tiedemiehet havaitsivat, että puusyöpä nimityksen alle lukeutuu koko 

joukko enemmän tai vähemmän syövän kaltaisia tauteja, joiden syntymeka-

nismi on erilainen. (Gauffin ym. 1906, 65.)  

 

Pääsääntöisesti hedelmäpuilla esiintyvät melko harvinainen hallasyöpä ja 

hyönteisten aiheuttamat syövän näköiset vioitukset saatetaan sekoittaa Nectria 

ditissima eli Nectria galligena -sienien aiheuttamiin vioituksiin.  

Kuten jo nimikin kertoo, hallasyövän aiheuttaa keväthalla, joka yleensä vioit-

taa nuoren oksan tyveä. Jos hallasyöpä pääsee etenemään puussa pidemmälle, 

sen ulkoiset merkit muistuttavat erehdyttävästi punanäpyn aiheuttamia merk-

kejä. Punanäpyn aiheuttamasta syöpätartunnasta hallasyövän erottaa kuitenkin 

siitä, että haavan alta löytyvä puuaines tuhoutuu usein puuytimeen saakka ja 

on väriltään tumman ruskeaa (liite 1). Nectria galligenan aiheuttama koro sen 

sijaan pysyttelee yleensä puun pinnassa. (Gauffin ym. 1906, 66.) 

 

Erilaiset lehti- ja kilpitäit saavat aikaan syövän näköisiä vioituksia hedelmä-

puissa. Hyönteiset pistävät reikiä puun kuoreen, johon mahdollisesti tarttuu 

erilaatuisia sieniä. Esimerkiksi veritäin (Schizoneura lanigera) aiheuttaman 

vioituksen johdosta oksiin muodostuu paisuneita kohtia (liite 1). Myös useat 

perhos- ja kuoriaistoukat kaivavat käytäviään hedelmäpuiden kuoreen ja saa-

vat aikaan haavoja, jotka muistuttavat ulkoisesti paljon punanäpyn aiheutta-

mia vioituksia (liite 1). Jos näihin hyönteisten aiheuttamiin vioituksiin ei tartu 

mitään muita sienitartuntoja, ne kasvavat nopeasti umpeen. Punanäpyn aiheut-

taman vioituksen erottaa yleensä näistä hyönteisten aiheuttamasta vioituksesta 
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siitä, että punanäpyn aiheuttama koro alkaa sisään painuneella kuorella. 

(Gauffin ym. 1906, 66). 

 

Nectria galligenan aiheuttamia syöpätartuntoja löytyi 1800-luvulla pääsään-

töisesti omenapuista ja pyökeistä, mutta esiintymiä löytyi myös päärynäpuis-

ta, tammista, poppeleista, vaahterasta, pähkinäpensaasta, lepästä, saarnesta, 

tuomesta ja lehmuksesta (Gauffin ym. 1906, 67). Euroopasta, missä tauti tun-

nettiin jo ennen vuotta 1866, punanäppyä löytyi alun perin punapajun (Salix 

purpurea) hankaushaavoista sekä suurempia koroesiintymiä kukkivista kir-

sikkapuista, vuorivaahteroista ja paatsamista (Stouts R.G. & Winter T.G., 

186).  

 

Jo tuolloin tiedettiin, että tarttuakseen puuhun, sieni tarvitsee tartuntaväylän. 

Myrskyjen tai hyönteisten aiheuttamat vioitukset, huonot leikkausjäljet, oksi-

en hankautumat ym. saattavat mahdollistaa tartunnan. Jos puun kuori pysyy 

ehjänä, puu yleensä säästyy tartunnalta. Mutta 1800-luvulla oli jo havaintoja 

siitä, että erittäin sateisina vuosina sienitartunta saattoi tapahtua myös puun 

luonnollisien kuorihuokosten läpi. (Gauffin ym. 1906, 67.) 

 

1800-luvun tutkimuksissa selvisi, että siihen vuoden aikaan kun sademäärä on 

suurin ja puun kasvuvoima vähäisin, sieni kasvaa ja haavat laajenevat nope-

ammin. Kesäaikana sienen kehitys on pysähdyksissä. Tutkimuksissa havait-

tiin, että haava kasvaa vuosittain 1-2 cm ja enemmän pituus- kuin leveys-

suunnassa, josta johtuu haavan pitkulainen muoto. Tartunnalle otollisinta ai-

kaa on syksy ja kevät. Puun runko, oksat ja vuosivesat ovat kaikki yhtä alttiita 

saamaan tartunnan eikä puun iälläkään ole merkitystä sienitartunnan saami-

seen. (Gauffin ym. 1906, 67.)  

 

1800-luvun tutkimuksissa tehtiin siis havaintoja edellä kuvatusta avonaisesta 

haavasta sekä umpinaisesta syövästä. Umpinaisessa syövässä (liite 1) puun 

kasvuvoima on niin suuri, että se pystyy kasvattamaan kallussolukkoa voi-

makkaammin kuin sienirihmasto kasvaa, jolloin kallussolukko kasvaa koko-

naan sienitartunnan päälle ja koro koteloituu puun sisään. (Gauffin ym. 1906, 

68.) 

 

Omenapuita tutkittaessa huomattiin eri omenapuulajien välillä olevan eroja 

vastustaa sienitartuntoja. Merkitystä oli myös kasvupaikalla ja millaisessa 

maaperässä omenapuu kasvoi. Umpinaista syöpää löytyi yleensä voimakkaas-

ti ja nopeasti kasvavista lajeista, kun sitä vastoin heikommin kasvavissa puis-

sa avonainen syöpä oli tavallisempi. Umpinaisen syövän todettiin olevan vaa-

rattomampi kuin avonaisen ja puun pääteltiin voivan vastustaa syöpää omin 

voimin. (Gauffin ym. 1906, 68). 

 

Jos avonainen syöpätartunta levisi ympäri oksaa, kuivatti se pääsääntöisesti 

yläpuolisen oksan ja oksat olivat myös repeilyalttiita. Myös puun rungon ym-

päri levinnyt suurempi syöpähaava tappoi jo 1800-luvulla omena- ja pää-

rynäpuita. (Gauffin ym. 1906, 69). 
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1800-luvulla löytyi kuitenkin myös tiedemiehiä, jotka eivät uskoneet syöpä-

tartuntaa Nectria-sienen aiheuttamaksi, vaan erilaisten kokeiden perusteella 

he uskoivat taudinaiheuttajaksi bakteerin. Yhtä mieltä kaikki tutkijat olivat 

kuitenkin siitä, että jos puulle tarjottiin parhaat mahdolliset elinolosuhteet, ne 

pystyivät vastustamaan tautitartuntoja parhaiten. (Gauffin ym. 1906, 98.) 

4.3 Karstasyylä (Kretzschmaria deusta) 

Kotelosieniin kuuluva karstasyylä on aggressiivinen lahottaja. Se on eräs 

merkittävimmistä lehtipuita lahottavista sienistä Etelä-Suomessa. Karstasyy-

lää on monesti vaikea havaita, jonka vuoksi puiden kunnon tarkkailu nousee-

kin tärkeään asemaan. (Kiema & Terho 2010, 16.) 

Karstasyylät kasvavat useimmiten puun tyvellä lähellä maanrajaa, mutta niitä 

voi löytää myös juuristoalueelta tai ylempää puiden rungosta. Vaikka puu 

kaadetaan, karstasyylä voi jatkaa kasvuaan kannoissa vuosia. (Niemelä, Terho 

& Kiema 2012, 52-53.)  Karstasyylän vaivaamat puut tulee aina tutkia mikro-

poralla, jos puusta ei ulkoisten merkkien avulla huomaa sen olevan laho 

(Kiema & Terho 2010, 18). 

 

 

4.3.1 Ulkonäkö 

 

Puiden rungoilla pinnanmyötäisesti kasvavan karstasyylän itiöemät ovat ke-

sällä vaaleita ja syksyä kohti tummuvia. Seuraavana keväänä ne ovat hiilen-

mustia ja hauraita. Eritoten tummasta puun pinnasta vaikeasti erottuvan sie-

nen rihmasto lahottaa puuta tehokkaasti. (Niemelä ym. 2012, 52-53.) Kars-

tasyylä aloittaa kasvunsa aikaisin keväällä usein jo huhtikuussa ja kasvu jat-

kuu pitkälle kesään. Touko-kesäkuussa on paras hetki havaita tuore itiöemä, 

kun se on väriltään ensin vaaleaa muuttuen sen jälkeen vihertävän harmaaksi 

ja valkoreunaiseksi. (Kiema & Terho 2010, 16.) 

 

 

4.3.2 Kasvutapa 

 

Karstasyylän aiheuttama laho on katkolahoa, jossa erisävyisiä lahoalueita ra-

jaa musta, hiuksenohut rajapinta (Niemelä ym. 2012, 53). Lahokuvio on aluk-

si pieni, mutta puun onttoutuminen alkaa melkein heti. Laho lohkeilee näitä 

mustia rajapintoja pitkin ja siksi onkalon sisäpinta on musta. Karstasyylän 

saastuttama, lahoava puuaines on pikimustien rajapintojen välisissä alueissa 

vaihtelevan väristä: ruskeaa, kermanväristä tai vihertävää marmorilahoa. 

(Niemelä 2001, 32.)  

 

Sienen rihmasto kasvaa lähinnä puusolun sekundäärisessä soluseinässä, johon 

muodostuu pieniä, laajenevia onkaloita. Lahon edetessä soluseinä vähitellen 

hajoaa kokonaan. Koska karstasyylä hajottaa vain selluloosaa, jäljelle jää enää 

hauras ligniinirunko. Vaikka karstasyylän aiheuttama laho on kovaa, on tämä 

ligniinirunko erittäin murtumisherkkää. Puuaines saattaa tuntua kovalta, mutta 
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erityisesti taivutuslujuus vähenee merkittävästi. Tämä tekee puista arvaamat-

tomia ja rakenteellisesti heikkoja. (Kiema & Terho 2010, 17.) 

 

 

4.3.3 Esiintyminen 

 

Karstasyylä on lehtipuiden lahottaja ja esiintyy yleisimmin vaahteralla. Kie-

man (sähköposti 19.8.2014) mukaan karstasyylää esiintyy kaiken ikäisillä 

puilla, mutta ainakin Helsingistä sitä on löydetty eniten varttuneista ja van-

hoista puista. Pääsääntöisesti karstasyylän lahottamat puut ovat olleet erittäin 

pitkälle lahonneita, mutta kaatopäätös tehdään aina tapauskohtaisesti ottaen 

huomioon myös puun kasvupaikka.  

 

Euroopassa karstasyylää on raportoitu esiintyvän yli viidellätoista puusuvulla, 

joista mainittakoon mm. lehmus, pyökki, metsävaahtera ja hevoskastanja. 

Helsingin ja Turun yliopistojen kokoelmanäytteiden perusteella karstasyylää 

esiintyy Suomessa eniten vaahteralla (49% havainnoista). Suomessa kars-

tasyylän esiintyminen on runsainta etelä- ja lounaisrannikolla ja eniten ha-

vaintoja on tehty Turusta ja Helsingistä. (Kiema & Terho 2010,16.)  

 

 

4.3.4 Tartuntaväylä 

 

Karstasyylä tarttuu yleensä puun juuristovaurioiden tai jonkin mekaanisen 

vioituksen kautta. Tällaisia vioituksia voivat olla esimerkiksi ruohonleikku-

reiden tms. aiheuttamat kolhut. Suurien oksien poistoista johtuvat leikkuupin-

nat ovat myös tartuntaväyliä sieni-itiöille. Karstasyylä kykenee leviämään 

puusta toiseen myös juuristoyhteyksien, heikkojen haaraliitosten ja halkeami-

en kautta. Puiden yleiskunnolla uskotaan olevan suuri merkitys karstasyylä-

tartunnoille ja lahon etenemiselle. (Kiema & Terho 2010, 16.) 

4.4 Vanhat lehmukset 

Kuten jo aiemmin mainittiin, kartanonmäeltä vanhoja lehmuksia löytyy yh-

teensä 21 kappaletta, joista suurin osa on puistolehmuksia. Osaan monihaarai-

sista lehmuksista on vuosien varrella tehty latvustuentoja turvallisuuden ta-

kaamiseksi. Paitsi, että vanhat lehmukset luovat alueelle sen omaleimaisen 

ilmeen, ne tarjoavat myös suojaa ja pesimispaikkoja monille hyönteisille, lin-

nuille ja nisäkkäille. 

 

 

4.4.1 Puiden kunto 

 

Suurin osa vanhoista lehmuksista on ikäänsä nähden hyvässä kunnossa. Mo-

nihaaraisuus tietenkin aiheuttaa sen, että vuosikymmenten saatossa puiden 

keskelle on kerääntynyt vettä ja kariketta, jotka ovat lahottaneet puiden keski-

osaa. Osa puissa esiintyvistä onkaloista johtuu myös rungonmyötäisistä leik-
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kauksista, joita aikoinaan tehtiin (Männistö sähköposti 21.3.2014). Kovalla 

tuulella ja myrskyllä nämä puut saattavat aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Nämä 

tilanteet pyritään kuitenkin minimoimaan puiden kunnon säännöllisellä tark-

kailulla. Tarvittavat hoitotoimenpiteet pystytään siten aloittamaan mahdolli-

simman pian.  

Vanhojen lehmusten latvaosissa esiintyvä koro ei enää suuremmin vaikuta 

puiden elinkaareen, mutta koron vioittamien oksien putoilu on siitä ikävä seu-

raus. Suuremmilta vahingoilta on kuitenkin toistaiseksi vältytty. Hoitotoi-

menpiteillä koroa ei lehmusten latvaosista pystytä kokonaan poistamaan, mut-

ta riskien minimoimiseksi lehmuksille tehtävät hoitotoimenpiteet ovat ehdot-

tomia. 

4.5 Siivosen lehmukset 

Työssäni otan erityisen tarkastelun kohteeksi vuonna 1995 istutetun Siivosen 

lehmuskujan. Puita on alun perin istutettu yhteensä 33 kappaletta, joista kaksi 

on jouduttu poistamaan ja yksi on kärsinyt ilkivallasta. Lähes jokaisessa näis-

sä lehmuksissa esiintyy koroa. Toisissa sitä esiintyy enemmän ja toisissa vä-

hemmän. Kiinnostuin asiasta, koska vuonna 2007 aloin tarkastella puiden 

kuntoa tarkemmin arboristi Timo Järvisen kanssa. Näissä puissa esiintyvää 

koroa olen dokumentoinut valokuvin vuosina 2010-2014.  

 

 

4.5.1 Kasvupaikka 

 

Ihanteellinen kasvualusta lehmuksille on runsasmultainen, tuore ja ravinteikas 

(Hämet-Ahti, Palmen, Alanko, Tigerstedt 1992, 154). Kasvupaikan suhteen 

muuten melko vaatimattoman lehmuksen juuristo ei siedä seisovaa vettä (Rä-

ty 2006, 129). Siivosen lehmukset on istutettu vanhalle savimaalle, kylmälle 

ja melko tuuliselle paikalle. Kuuden puun alta on oja täytetty savimaalla ja 

puut on istutettu kompostimultaan. Muiden puiden kasvupaikka on salaojite-

tun alueen tai ojan vieressä.  

 

Lehmuskujan lehmusten kasvu on ollut eritahtista. Puistopuutarhuri Veli-

Matti Malmströmin mukaan kompostimultaan istutetut lehmukset kasvoivat 

alkuvuosina huomattavasti nopeammin kuin pelkkään savimaahan istutetut 

puut. Viimeisenä neljänä vuotena kaikkien kujan puiden tyvialueelle lisätty 

kompostimulta on saanut myös muut lehmukset kasvamaan paremmin. 

 

 

4.5.2 Koro puissa 

 

Koroa esiintyy lehmuksissa eniten juuri niissä, joiden alta oja aikoinaan täy-

tettiin. Tässä kohtaa maan pinta on lehmusten vierestä hieman notkolla, joten 

varsinkin sateisina vuosina maaperä on kylmä ja vesi saattaa jäädä makaa-

maan juuristoalueelle.  
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Suuret koroalueet puiden tyvellä ovat saaneet alkunsa ruohonleikkureiden 

kolhaisuista (kuva 8).  

 

     
 
Kuva 8.   Ruohonleikkurin kolhaisusta alkunsa saanut koro lehmuksen tyvellä (Kuva: Tiina 

Rinne) 

 

 

Rungoissa esiintyvät koroalueet ovat pääsääntöisesti kehittyneet jyrkkiin ok-

sakulmiin, joissa on ollut sisäänpäin kasvanutta kuorta (kuva 9). Kuudessa 

pahimmin saastuneessa puussa koroa esiintyy myös ylempänä oksanhaaroissa.  

 

   
 
Kuva 9.   Sisäänpäin kasvaneesta kuoresta alkunsa saanut koro lehmuksen rungossa (Kuva: 

Tiina Rinne) 

 

 

Joissakin puissa on ympäri runkoa erittäin runsaasti koroalueita, joista osa on 

vielä avoimia ja osa hyvin parantuneita. Samoissa puissa on myös täysin ky-

lestyneitä oksanpoistokohtia. Tämä tukee sitä käsitystä, että koro on paikalli-

nen tarttuma, eikä leviä puun sisällä (kuva10).  

 

Niissä lehmuksissa, jotka kasvavat ojitetulla alueella, koroa esiintyy runsaasti 

vain yhdessä ja yhdestä on aiemmin kuollut päärunko koron vuoksi. Muiden 

lehmusten runkojen alemmat osat ovat säästyneet tartunnalta, mutta arboristi 

Järvisen mukaan ylemmissä oksan haaroissa, joissa on sisäänpäin kasvanutta 

kuorta, on myös punanäppyesiintymiä. 
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Kuva 10.   Hyvin parantunut oksanpoistokohta ja koron vaivaama alue lähekkäin samassa 

rungossa (Kuva: Tiina Rinne) 

 

 

4.5.3 Lehmuskujalle tehdyt toimenpiteet 

 

Istutuksen jälkeen seuraavat kuusi vuotta lehmukset ovat saaneet kasvaa ja 

juurtua paikalleen rauhassa ilman suurempia toimenpiteitä. Tämän jälkeen on 

vuosittain henkilökunnan toimesta tarkastettu mahdollisten hoitotoimenpitei-

den tarve. Tärkeimpinä hoitotoimenpiteinä on ollut kilpalatvojen ja tielle tule-

vien oksien poisto sekä mahdollisuuksien rajoissa sellaisten oksien poisto, 

joissa on sisäänpäin kasvanutta kuorta. 

  

Maaliskuussa vuonna 2007 tehtiin arboristi Timo Järvisen toimesta kokeilu-

luonteinen puukirurginen toimenpide kahdelle lehmukselle, joissa oli suuret 

koroiset alueet rungossa. Punanäpyn saastuttama puuaines poistettiin mahdol-

lisimman tarkasti ja päälle siveltiin haavanhoitoainetta. Vastaavasti yksi leh-

mus, jossa koroinen alue oli suurin piirtein yhtä suuri, jätettiin hoitamatta. 

 

Vuonna 2010 aloitettiin myös puistopuutarhuri Malmströmin johdolla sään-

nöllinen vuosittainen kompostimullan lisäys kerran kesässä lehmusten juuris-

toalueelle. Kompostimultana käytettiin omasta puistosta kerättyä lehti- ja puu-

tarhajätekompostia. 

 

Omien havaintojeni perusteella olen huomannut kuinka paljon paremmin ja 

nopeammin puut, joista punanäppyesiintymät poistettiin, ovat alkaneet muo-

dostaa haavan ympärille kallussolukkoa (kuva 11).  
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Kuva 11.   Kallussolukon kehittyminen lehmuksella, jolle tehtiin puukirurginen toimenpide 

(Kuva: Tiina Rinne) 

 

 

Männistön (sähköposti 21.3.2014) mukaan täytyy kuitenkin muistaa, että haa-

van paranemisessa on kaksi eri prosessia: Haavan kasvaminen umpeen ulkoa-

päin ja vaurion koteloituminen rungon sisällä. Jos siis puusta on poistettu kuo-

riharjanne ja oksakaulus kokonaan, ei rungon sisäinen koteloituminen täysin 

onnistu. Vaikka haava olisi kasvanut umpeen nopeasti, on Männistön mukaan 

oksan takana aina lahotasku. Tässäkin tapauksessa on siis mahdollista, että 

puukirurgisen toimenpiteen kohteeksi joutuneisiin lehmuksiin on muodostu-

nut lahovikoja. 

 

Ruotsissa nuorille omenapuille tehdyissä kokeissa havaittiin, että pienemmistä 

oksista ja puiden rungon kyljestä voitiin koro poistaa leikkaamalla. Jos koro 

oli jo pidemmälle levinnyt, tämä toimenpide ei yleensä ollut kovin onnistunut. 

Samassa kokeessa todettiin, että haavanhoitoaineilla pystytään vähentämään 

koron leviämistä, mutta yksikään haavanhoitoaine ei pysty hävittämään sientä 

tai parantamaan puuta sen saatua tartunnan. Kokeissa koron todettiin olevan 

erittäin haitallinen nuorille omenapuille ja taistelussa koroa vastaan yksi keino 

olisi uusien, vastustuskykyisten omenalajikkeiden kehittely. (Gustavsson 

n.d.). 

 

Kompostimullalla on saatu lehmuskujan kasvualustaan lisää ravinteita ja tuo-

reutta, joka on omalta osaltaan nopeuttanut puiden kasvua ja hyvinvointia. 

Versokasvu on myös ollut parempaa kompostimullan lisäyksen jälkeen. Leh-

mus, josta koron vioittamaa aluetta ei poistettu, on myös hyötynyt komposti-

mullan lisäyksestä. Kallussolukon muodostuminen ei kuitenkaan ole yhtä 

voimakasta (kuva 12). 
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Kuva 12.   Kallussolukon kehittyminen lehmuksella, josta koron vioittamaa aluetta ei poistet-

tu (Kuva: Tiina Rinne) 

 

 

Kaikissa lehmuksissa, joiden rungossa oli ennen kompostimullan lisäystä pie-

niä koron alkuja, ovat muodostaneet kallussolukkoa vioittuneen kohdan ym-

pärille erittäin voimakkaasti (kuva 13).  

 

 
 
Kuva 13.   Kompostimullan lisäyksen jälkeen pienet koroiset alueet ovat parantuneet hyvin 

(Kuva: Tiina Rinne) 

5 ILMASTONMUUTOS SUOMESSA 

Kasvihuonekaasujen vaikutuksesta maapallon keskilämpötila kohoaa lähivuo-

sikymmenien aikana ja se vaikuttaa professori Risto Tahvosen mukaan myös 

Suomen ilmaston muuttumiseen (Tahvonen 2014.) Vuotuisen keskilämmön 

ennustetaan nousevan hiilidioksiditasosta riippuen 3-6-astetta vuoteen 2100 

mennessä ja talvikuukausina keskilämpö voi nousta jopa 7-8 C-astetta. Var-

mana pidetään kuitenkin sitä, että kaikkina kuukausina lämpötila nousee ja 

etenkin talviset sateet lisääntyvät. (Kellomäki, 2008.) 

Muutosta on tapahtunut jo viimeisen kymmenen vuoden aikana, jolloin kas-

vukausi on alkanut 1-2 viikkoa normaalia aikaisemmin ja loppunut 1-3 viik-
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koa normaalia myöhemmin. Kesien lämpötilat ovat vain hieman lämpöisem-

piä ja kuivempia kuin viime vuosisadalla, mutta kevään on todettu alkavan ai-

kaisemmin ja syksyn alku on vastaavasti siirtynyt myöhäisemmäksi. (Tahvo-

nen 2014.)  

 

Suurin muutos on tapahtunut talvissa, jotka muuttuvat huomattavasti lämpi-

mämmiksi ja sateisemmiksi. Etelä-Suomessa ja erityisesti Lounais-Suomessa 

talvista voi tulla lähes lumettomia ja Tahvonen ennustaakin Etelä-Suomen il-

maston muuttuvan Baltian maiden ja Puolan ilmaston kaltaiseksi. (Tahvonen 

2014.) 

5.1 Muutokset kasvillisuudessa  

Professori Kellomäen (Turun Sanomat 7.9.2008) mukaan metsien muutos tu-

lee tapahtumaan hitaasti ja esimerkiksi jalot lehtipuut kuten tammi, lehmus, 

jalava, vaahtera ja saarni alkavat uusissa ilmasto-olosuhteissa levitä kohti 

pohjoista tämän hetkisiltä kasvupaikoiltaan. Kellomäki painottaa, että ilmas-

tonmuutos luo mahdollisuudet, mutta metsänhoito varsinaisesti määrää eri 

puulajien määräsuhteet. Kellomäen mukaan yksi kokeilun arvoisista kasvatet-

tavista puulajeista olisi pyökki, joka menestyy hyvin Etelä-Ruotsissa. (Kello-

mäki, 2008.) Tuorlan alueelle pyökkejä on menneinä vuosina istutettu ja ne 

kasvavat ja voivat hyvin. 

 

Jos nykyiset ennusteet pitävät paikkansa, puiden kasvukausi pitenee maas-

samme noin neljä viikkoa vuoteen 2050 mennessä ja Etelä-Suomen tehoisa 

lämpösumma nousee nykyisestä 1400 asteesta 1600 - 2000 asteeseen. Yleises-

ti lehtipuut hyötyvät lämpösumman noususta havupuita enemmän ja odotetta-

vissa on, että mm. jalot lehtipuut menestyvät nykyistä kasvualuettaan 100 -

200 kilometriä pohjoisempana ja Etelä-Suomessa alkaa menestyä Virossa, 

Latviassa ja Ruotsissa viihtyvät lajit. Taimivaiheessa lehtipuut kestävät havu-

puita paremmin myös lumipeitteen vähenemisestä aiheutuvia ongelmia kuten 

ahavan polttovioituksia sekä kuivumista. (Tigerstedt n.d.) 

 

Ilmastonmuutos ja hiilidioksidipitoisuuden nousu vaikuttavat maamme kasvil-

lisuuteen ja ympäristöön. Vaikutukset ulottuvat niin kasvintuotantoon kuin 

viheralueiden rakentamiseen. Perinteisten kasvien rinnalle tulevat uudet lajik-

keet ja puuvartiset kasvit muuttavat tulevaisuuden kasvivalikoimaa ja kasvu-

ympäristöä. (Tahvonen 2014.) 

 

Myös puuasiantuntija Aki Männistön (luentopäivä 28 - 29.8.2014) mukaan 

Suomi sijaitsee alueella, jossa ilmasto lämpenee voimakkaasti ja puulajin va-

linta vaikuttaa yhä enemmän kaupungin viher- tai katualueen kestävyyteen. 

Männistön mukaan kaupunkipuut ovat kaupunkien merkittävin ja arvokkain 

kasvillisuustyyppi johtuen mm. pitkäikäisyydestä, kulttuurisista tekijöistä ja 

niiden ylivertaisesta kyvystä luoda vihermassaa. Suomen melko suppea puu-

lajisto tulee muuttumaan muun muassa kasvitautien ja tuholaisten vaikutuk-
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sesta, joita Suomeen rantautuu ilmastonmuutoksen ja globaalin kaupankäyn-

nin myötä. 

 

Suurin muutos on vasta edessä ja puiden kannalta ratkaiseva lämpötilan nousu 

tapahtuu Kellomäen (Turun Sanomat 7.9.2008) mukaan 40 - 50 vuoden kulut-

tua. Lauhtuvien talvien vuoksi myös tuholaiset lisääntyvät ja sen vuoksi olisi 

metsänistutuksissa suosittava tuholaisille vastustuskykyisiä puulajeja sekä 

suosittava sekametsiä, jolloin mahdollisista tuhoista ei tule totaalisia. (Kello-

mäki, 2008.) Kasvintuhoojien lajisto tulee Suomessa muuttumaan, kun eteläi-

set lajit levittäytyvät tänne. Muun muassa lehtipuun syöpä, punkit, kirvat, 

härmät ja mahdolliset ruosteet tulevat enenevissä määrin lisääntymään. Koska 

viherrakentamisessa käytettävien kasvien tulee olla sellaisia, että niiden kas-

vatus tapahtuu ilman torjunta-aineita, asettaa kasvintuhoojien lisääntyminen 

selkeitä vaatimuksia kasvivalikoimille. (Tahvonen 2014.) 

 

Tahvosen mukaan viherrakentamisessa oikeiden kasvivalintojen merkitys on 

suuri, sillä kesien kuivuudesta johtuvaa kastelun määrää voitaisiin vähentää 

oikeilla kasvivalinnoilla. Erityisesti Etelä-Suomessa talvehtimisongelmat li-

sääntyvät, koska lumettomina talvina routa saattaa ulottua erityisen syvälle. 

Kasvien juuret eivät yleensä kestä yli -10 asteen lämpötilaa ja myös maalis-

kuun aurinkoiset päivät kuivattavat kasveja, jotka eivät pysty imemään vettä 

syvälle jäätyneestä maasta. (Tahvonen 2014.)  

5.2 Santamourin malli   

Männistö (11.6.2014) perään kuuluttaa malttia tulevaisuuden puulajivalin-

noissa, koska aiempia kokemuksia ei juuri ole. Olosuhteet eivät muutu het-

kessä ja kylmiä talvia tulee jatkossakin. Puiden kasvupaikka on mietittävä 

tarkasti. Puulajit eivät muutu hetkessä, vaan se on monien vuosikymmenten 

prosessi. Mallia voitaisiin Männistön mukaan ottaa ruotsalaisista puulajivali-

koimista ja suosia kotimaisia puulajikokoelmia. Turussa onkin puulajivali-

koimaa laajennettu viimevuosien aikana kiitettävästi ja tätä työtä tulee määrä-

tietoisesti jatkaa.  

 

Männistö kannattaa Santamourin mallia, joka on tunnetuin nykyisin käytössä 

oleva ohjemalli. Sen taustalla on amerikkalainen Frank J. Santamour Jr. Se 

tunnetaan myös nimellä ”10 - 20 - 30 -malli”, sillä ohjeen mukaan arvioitaval-

la viheralueella ei saa olla enempää kuin 10 % samaa puulajia, 20 % samaa 

sukua ja 30 % samaa heimoa. Tämä malli on nykyisin käytössä useissa maissa 

ja kaupungeissa ohjetta hieman eri tavoin soveltaen.  

6 TULEVAISUUDEN TOIMENPITEITÄ 

Koko Tuorlan kartanon mäen ja sitä ympäröivän lähialueen kannalta on en-

siarvoisen tärkeää pyrkiä säilyttämään historiallisesti arvokas miljöö raken-

nuksineen ja puineen. On mietittävä tulevaisuuden toimenpiteitä puuston 
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elinvoimaisuuden säilyttämiselle niin, että siitä on iloa myös tuleville suku-

polville. Mitkä ovat ne parhaat toteutettavissa olevat keinot, joilla puiden 

elinkaari voitaisiin taata mahdollisimman pitkäksi? 

6.1 Puiden hoito  

Puiden hoitoon on kiinnitettävä riittävästi huomiota ja hoitotyöt on tehtävä 

huolella. Riittävän ammattitaitoinen henkilökunta on avainasemassa puiden 

hoitoon liittyvissä asioissa ja oppilaiden ohjaukseen on oltava riittävästi aikaa 

ja resursseja. Uusien puiden istuttaminen, kastelu, tuenta, lannoittaminen ja 

hoitoleikkuut yms. on tehtävä huolella ja oikein. Vanhojen puiden hoitoleik-

kuista ja lannoittamisesta on huolehdittava ja niiden kuntoa on tarkkailtava 

vuosittain.  

 

Biologiselta kannalta puiden paras leikkausajankohta on heinä-syyskuu, jol-

loin puu reagoi haavan syntymiseen nopeasti. Leikkuupinnan umpeenkasvu 

alkaa välittömästi ja jo muutaman kuukauden kuluttua haavapuuaine peittää 

leikkuupintojen reunoja. (Bäkström 1995, 56.) Hoitoleikkuut on pyrittävä 

Tuorlankin puistossa ajoittamaan juuri tähän ajankohtaan, jolloin pystytään 

minimoimaan infektioriskit.  

 

 

6.1.1 Oksan poisto 

 

Oksan poisto on tärkeää tehdä oikeaoppisesti oksakaulusta vahingoittamatta 

(kuva 14). Oksanleikkuuhaavat tarjoavat aina tartuntakanavan lahottajasienil-

le. Mitä suurempi poistettava oksa on, sitä todennäköisemmin laho pääsee le-

viämään runkoon asti. Paksumpiin oksiin muodostunut sydänpuu toimii tar-

tuntakanavana aina rungon sydänpuuhun asti ja tämän vuoksi oksat pitäisi ai-

na pyrkiä poistamaan mahdollisimman pieninä. (Niemelä ym. 2012, 26.)  

 

   
 
Kuva 14. Vasemmassa kuvassa onnistuneesti tehty oksan poisto. Haava on umpeutunut täy-

dellisesti eikä lahoa esiinny. Oikean puoleisessa kuvassa poistetun oksan alaosassa on hieman 

lahoa (Kuva: Tiina Rinne) 
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Kun oksa poistetaan oikealla tavalla, puu yleensä koteloi mahdolliset taudin-

aiheuttajat eli patogeenit (Shigo, Vollbrecht & Hvass 1987, 56). Vaikka oksa 

poistetaan oikein, on se aina rasite puulle ja sen seurauksena puun suoja-

vyöhykkeet aktivoituvat ja puu muodostaa erilaisia seinämiä vioittuneen koh-

dan ympärille (Shigo ym. 1987, 57). (Liite 2) 

 

Jos oksa poistetaan rungonmyötäisesti, se aiheuttaa puulle monenlaisia vaka-

via ongelmia: laho puuaines, bakteeritoiminta, halkeamat, pakkasvauriot ja 

lukuisat syöpäsairaudet lisääntyvät. On havaittu, että syöpää aiheuttavat sienet 

ja hyönteiset aiheuttavat tartunnan usein mantopuussa rungonmyötäisen leik-

kaushaavan ylä- ja alapuolella (Shigo ym. 1987, 59-60.) Kun leikkaukset teh-

dään oikein, muodostuu leikkauskohdan ympärille terve, ympyränmuotoinen 

haavasolukkorengas (Shigo ym. 1987, 53) (liite 3). 

 

Jos puusta joudutaan poistamaan kaksoisrunko tai paksumpi pääoksa ja ka-

peampi sivuoksa jätetään, on tärkeää tehdä oksan poisto oikeassa kulmassa. 

Kun poisto tehdään oikeassa leikkauskulmassa, haava umpeutuu nopeammin 

eikä näin ollen ole niin altis lahottajasienille. (Bäckström 1995, 50.) (liite 3). 

 

 

6.1.2 Kuoriharjanne ja sisäänpäin kasvanut kuori 

 

Runkoa ja siihen kuuluvaa oksaa voidaan tarkastella kahtena erillisenä sylin-

terinä. Kun molemmat kasvaessaan paksuuntuvat, niiden solukot puristuvat 

yhteen kohtaamispisteessä. Tämä näkyy oksan molemmilla puolilla ja oksan 

päällä ryppyisenä, viiksiä muistuttavana kohoumana, jota kutsutaan kuorihar-

janteeksi. Kaikilla puulajeilla tätä runko- ja oksasolukkojen välillä olevaa ok-

sakuoriharjannetta ei pysty näkemään yhtä selvästi. Se tekee hoitotöistä vaati-

via, koska oksaa poistettaessa kuoriharjannetta ei saa vahingoittaa eikä pois-

taa. (Bäckström 1995, 9.) 

 

     
 
Kuva 15. Jyrkästä oksakulmasta ja sisäänpäin kasvaneesta kuoresta aiheutuu repeilyaltis haa-

ra puuhun. (Kuva: Tiina Rinne) 
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Jyrkät oksakulmat aiheuttavat usein myös sen, että oksan ja rungon väliin 

muodostuu sisäänpäin kasvanutta kuorta. Tuorlan alueelta sisäänpäin kasva-

nutta kuorta löytyy erityisesti mm. vaahteroilta ja lehmuksilta. Sisäänpäin 

kasvava kuori tekee oksista repeilyalttiita ja ne ovat myös hyviä tartuntaväyliä 

sieni-infektioille (Kuvat 15 ja 16). Tämä ominaispiirre tekee Tuorlan puisto-

alueen lehmusten hoitotöistä haastavia, koska alueella on puita, joista kaikkia 

jyrkkäkulmaisia oksia ei voida mitenkään enää poistaa. Tulevaisuudessa eri-

tyisesti nuorten vastaistutettujen puiden kohdalla tärkeäksi toimenpiteeksi tu-

lee sisäänpäin kasvavan kuoren poistaminen mahdollisimman aikaisin.   

 

 

      
 

Kuva 16. Vasemmalla terve kuoriharjanne. Keskellä jyrkkä oksakulma ja sisäänpäin kasvanut 

kuori. Oikealla sisäänpäin kasvaneesta kuoresta alkanut koro (Kuva: Tiina Rinne). 

6.2 Kuntoarviointi 

Kuntoarvioinnin lähtökohtana on puun elinvoimaisuuden arviointi ja puusta 

tulee kirjata esimerkiksi puurekisteriin perustietojen (laji, ikä, rungon ympä-

rysmitta) lisäksi ulkoiset riskitekijät (kuorivauriot, halkeamat, onkalot, vaaral-

liset oksat, lahottajasienten itiöemät ja hyönteisvioitukset). Puun kuntoa arvi-

oitaessa tehdään silmämääräisesti havaintoja puun kunnosta ja kasvupaikasta. 

Jos silmämääräisessä tarkastelussa löydetään lahovikoja, kannattaa puu tutkia 

mikroporalla ennen kaatopäätöksen tekoa. Mikroporan avulla saadaan luotet-

tavaa tietoa puun kunnosta ja lahovaurion laajuudesta ja arviointien perusteel-

la tehdään mahdolliset päätökset puiden poistosta sekä hoitotoimenpiteistä. 

(Niemelä ym. 2012, 17-18.) 

 

Tuorlan puistoalueen puille tehdyt toimenpiteet tulee kirjata ylös olemassa 

olevaan puurekisteriin ja kuntoarviointitietoja tulee hyödyntää puunhoitotöis-

sä ja puiston tulevaisuuden ja käytön suunnittelussa. 
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6.3 Kasvupaikka ja kasvualusta 

Kasvupaikalla ja kasvualustan valinnalla on suuri merkitys puun hyvinvoin-

nille tulevaisuudessa. Suurin osa esimerkiksi jaloista lehtipuista viihtyy hyvin 

ojitetussa ja ravinteikkaassa maassa, jossa maahuokosten tilavuusprosentti on 

korkea. Kun maaperässä on runsaasti ilmahuokosia, on puun juuriston hapen-

saanti turvattu. Jos puu jostain syystä joudutaan istuttamaan jäykkään savi-

maahan, kannattaa istutuskuopan pohjalle laittaa runsaasti karkeaa soraa. 

(Bäckström 1995, 32.) Kasvualustan kivennäisaineksen tulee sisältää riittä-

västi hiekkaa, jotta maa ei tiivisty liiaksi puun pitkän elinkaaren aikana (Sir-

viö 2004, 90).  

 

Puita istutettaessa on otettava huomioon niiden kasvupaikkavaatimukset: re-

hevän kasvupaikan vaativille puille käytetään runsaasti eloperäistä ainesta si-

sältäviä kasvualustoja ja karun paikan puille valitaan hiekkaisempi kasvualus-

ta. Kasvualustaan olisi hyvä lisätä myös sienijuuria eli mykorritsoja, jotka 

ovat kasvin juurten kanssa symbioosissa eläviä sienirihmastoja ja ne auttavat 

kasvia ravinteiden otossa. (Sirviö 2004, 90). 

 

Hyvä esimerkki väärän kasvupaikan valinnasta ja huonosta hoidosta on Turun 

messukeskuksen parkkipaikalla kasvavien lehmusten kunto. Liian ahdas kas-

vupaikka ja huono kasvualusta, lannoittamattomuus ja hoitamattomuus ovat 

altistaneet lehmukset korolle (kuva17). Lähes kaikista lehmuksista on joudut-

tu latvat katkaisemaan koron vuoksi eikä niistä enää koskaan kasva kasvuta-

valleen tyypillisiä lehmuksia.  

 

       
 
Kuva 17. Turun messukeskuksen sairaat ja huonokuntoiset lehmukset (Kuva: Tiina Rinne) 

6.4 Kastelu 

Puun kastelutarvetta mietittäessä on hyvä muistaa, että ensimmäisenä kasvu-

kautena puun paakku toimii taimen vesivarastona istutusalueen kasvualustan 

sijaan. Havaintojen mukaan paakkuun siirtyy ympäröivästä kasvualustasta 

vettä heikosti ja kestää oman aikansa ennen kuin puun juuret levittäytyvät 

kunnolla kasvualustaan. Kastelun tarpeellisuutta ei tule arvioida pelkästään 

ympäröivän kasvualustan kosteuden perusteella, vaan puuta on syytä kastella 

aluksi rungon tyvelle, jolloin juuripaakku kastuu varmasti. Astiataimissa tämä 
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ongelma korostuu entisestään varsinkin hellejaksoina, jolloin taimi voi haih-

duttaa paakkunsa kuivaksi jo parissa päivässä. Mahdollisimman hyvän juur-

tumisen takaamiseksi tulee puita kastella jo ennen näkyvien vedenpuu-

tosoireiden ilmaantumista. (Sirviö 2004, 127.) Uusissa puuistutuksissa asen-

netaan puiden juuripaakun ympärille kasteluputki, josta taimea kastellaan. Jo-

kaisella kastelukerralla vettä annetaan myös puun tyvelle. (Kuva 18). 

 

 

       
 
Kuva 18. Kasteluputki helpottaa kastelua ja katemateriaali vähentää rikkakasvien esiintymistä 

sekä edistää veden imeytymistä puun juuristoalueelle (Kuva: Tiina Rinne)  

 

 

Katupuille tehtyjen tutkimusten mukaan ja kastelusta kertyneiden kokemusten 

perusteella katupuut tarvitsevat säännöllistä kastelua ainakin kolme vuotta is-

tutuksen jälkeen. Puistomaisessa ympäristössä istutuksen yhteydessä annetun 

kastelun jälkeen voidaan selvitä pelkkien sateiden turvin, jos kasvukauden 

keskimääräinen sademäärä jakautuu tasaisesti. Näin kuitenkin harvoin käy, jo-

ten säännöllisestä kastelusta on huolehdittava myös puiston puiden kohdalla. 

Kasvualustan pintaa tulee myös harata säännöllisesti kuorettumisen estämi-

seksi. Maan pinnan kovettumista, kasvualustan liettymistä ja rikkakasvien 

esiintymistä voidaan hillitä erilaisten katteiden avulla. (Sirviö 2004, 128.) 

6.5 Runkovauriot kuriin 

Runkovaurioiden ennaltaehkäisy on yksi parhaista keinoista taata puulle ter-

veempi elämä. Runkovaurio jää puuhun koko sen eliniäksi toisin kuin esimer-

kiksi pahasti vioittunut oksa, joka voidaan tarpeen vaatiessa poistaa. Tuorlan 

puistossa jo muutamia vuosia käytössä ollut tapa jättää lyhennetyt tukikepit 

paikoilleen, kun tuenta on poistettu, on osoittautunut hyväksi ja toimivaksi. 

Puihin kohdistuneet ruohonleikkurin kolhaisut ovat huomattavasti vähenty-

neet. Puiden tyvialueilla käytetyt kateaineet ja mullosalueet ovat myös omalta 

osaltaan estäneet runkovaurioiden syntymisiä. (Kuva 19.) 

 

Mielenkiintoinen tapa estää runkovaurioita lehmuksella on jättää tyvivesat 

paikoilleen ja leikata ne laatikon muotoon. Lehmusten kuten myös muidenkin 
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lehtipuiden voisi antaa kasvaa vapaasti ilman, että alaoksia aina karsitaan 

pois, jolloin runkoihin kohdistuneet kolhaisut vähenevät. (Kuva 19.) 

 

 

     
 
Kuva 19. Erilaisia tapoja estää runkovaurioiden syntyä (Kuva: Tiina Rinne) 

6.6 Taimimateriaali  

Kasvuvyöhykkeet vaikuttavat kasvilajien valintaan ja menestymiseen. Ilmas-

to-olosuhteiltaan Tuorlan alue kuuluu 1B-vyöhykkeelle, joten kasvivalikoi-

man suhteen alue soveltuu monipuoliseen ja arempienkin kasvien kokeiluun.  

(Liite 4) 

 

Tuorlan puistoalueelle hankittavien taimien tulee täyttää taimiaineistolain 

mukaiset laatuvaatimukset, jonka mukaan puun taimien tulee olla lajilleen 

tyypillisiä ja tasalaatuisia. Taimien kehitysvaihe huomioon ottaen niiden on 

oltava normaalisti kehittyneitä laji- ja lajikeominaisuuksiltaan sekä juuriston 

on oltava terve ja taimella normaali nestejännitys. Taimiaineistossa ei saa olla 

merkittäviä pakkasvaurioita, liian korkean tai alhaisen lämpötilan aiheuttamia 

vaurioita eikä myöhempää kehitystä haittaavia mekaanisia vaurioita. As-

tiataimien on oltava hyvin juurtuneita ja paljasjuuristen taimien lepotilassa. 

Jos taimi istutetaan ja hoidetaan oikein, sen pitää juurtua ja alkaa kasvaa hy-

vin. Kasvin kasvaessa ja kehittyessä siementen itämiskyvyn tulee olla tyydyt-

tävä. (Evira, taimiaineiston laatuvaatimukset.) 

6.7 Eri lehmuslajit ja sekapuusto 

Puutarhaneuvos Heikki Laaksonen (2010, 17) kehottaa rohkeasti etsimään 

vaihtelua lajivalintoihin, mutta uusia lajeja kannattaa kokeilla ensin pienessä 

mittakaavassa. Kun varmuus lajien menestymisestä on todettu onnistuneeksi, 

voidaan uutta laji- ja lajikevalikoimaa alkaa käyttää laajemmaltikin puiston is-

tutuksissa. Monipuolisempi lajivalikoima lisää monimuotoisuutta ja käytettä-

essä useita eri lajeja sekä erikokoisia ja -muotoisia puita voidaan myös taata 

pidempi kukinta- ja ruska-aika. 
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Puiden uudistus on Tuorlankin puistossa aika ajoin välttämätöntä. Kannattaa 

kuitenkin aina harkita tarkoin, ennen kuin päätös puun kaatamisesta tehdään. 

Ellei vanha ja komea puu aiheuta todellista vaaraa ihmisille ja ympäristölle, 

tulisi se pitää pystyssä mahdollisimman kauan, vaikka osittain typistettynäkin 

(Laaksonen 2010, 18). 

 

Kolkan (2013,19) mukaan on viime vuosina Atlantin molemmin puolin poh-

joisella pallonpuoliskolla eri maissa ilmennyt kasvintuhoojia, jotka ovat le-

vinneet jopa epidemioiksi asti. 1600-luvulla istutetut puut, erityisesti muut 

kuin lehmukset, ovat joutuneet kasvitautien ja tuholaisten tuhoinvaasioiden 

kohteeksi. Tuhoja on voitu todeta erityisesti alueilla, joissa on istutettu samo-

jen lajien puita vain muutamista puusuvuista kujanteiksi sekä puisto- ja piha-

puiksi.  

 

Suomen jaloista lehtipuista metsälehmus on ainoa, jolla ei näytä olevan tal-

venkestävyysongelmia, vaikka alkuperä olisi tullut eteläisemmästä Euroopas-

ta. Siksi Kolkka (2013,20) kannattaakin ottamaan erityisesti metsälehmuksen 

(Tilia cordata) lukuisia alkuperiä aktiiviseen lisäykseen ja sen myötä lisää-

mään niiden käyttöä istutuksissa. Puuammattilaisten ja harrastajien kerryttä-

miä kokemuksia lehmustaksoneista on hyödynnettävä ja lehmusten käyttöä 

tulisi entisestään monipuolistaa.  

 

Mielestäni myös Tuorlan puistossa olisi kokeilunarvoista istuttaa eri lehmus-

lajeja hieman eri paikkoihin puiston alueella. Kokemusten perusteella voitai-

siin tehdä päätöksiä hyvin paikalla menestyvien lehmusten istuttamisesta. 

Pääsääntöisesti varsin mantereisina puina lehmuksista poikkeus on isolehti-

lehmus (Tilia platyphyllos), joka viihtyy erittäin hyvin myös rannikkoseudulla 

(Kolkka 2013, 20). Sitä kannattaisi Tuorlan puistoon istuttaa enemmänkin. 

Unohtaa ei myöskään sovi sitä tosiasiaa, että useampia lehtipuulajeja ja -

lajikkeita istuttamalla varmistetaan se, että mahdollisten tautien ja tuholaisten 

iskiessä johonkin tiettyyn puulajiin säilyy yleensä joku muu puulaji hengissä.  

7 LOPPUPOHDINTAA 

Mielenkiintoiseksi punanäpyn aiheuttaman lehtipuun koron tarkastelun tekee 

juuri se, että tauti ei sinällään ole tappava. Koro voi kuitenkin otollisissa olo-

suhteissa vahingoittaa puun kasvua merkittävästi ja aiheuttaa ainakin esteettis-

tä haittaa puun habitukseen. Tuorlan puistoalueen lehmuksissa koroa esiintyy 

pääsääntöisesti lähes kaikissa vanhoissa lehmuksissa sekä lehmuskujassa. 

Muissa nuoremmissa lehmuksissa sekä muutamissa Malus-suvun puissa ko-

roa esiintyy vähemmän. Alueelta löytynyt karstasyylä on huolestuttava löytö, 

koska se on lahottajana erittäin aggressiivinen ja pystyy muun muassa mur-

tautumaan puun estovyöhykkeen läpi. 
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Ilmastonmuutosten myötä, myös alueella oleva puusto tulee luontaisesti 

muuttumaan ja uusien sairauksien ja tuholaisten esiintyminen yleistyy. Mikä 

on Tuorlan puistoalueen puuston tulevaisuus? 

 

Mielestäni yksi varteenotettava vaihtoehto varmistaaksemme puuston säily-

misen alueella on mahdollisimman monipuolisten puuistutusten valinta. Sii-

vosen lehmuskujalla on aikoinaan ollut sekapuukuja, jossa on ollut saarnea, 

lehmusta, koivua ja vaahteraa. Olisiko nyt aika siirtyä ennallistamaan myös 

puukujaa vanhaan malliin sekapuukujaksi? Tämän toimenpiteen avulla voitai-

siin välttyä totaalisilta tuhoilta jonkun tietyn taudin iskiessä sille alttiiseen 

puulajiin. 

  

Puun kyky kehittää vahvoja sisäisiä puolustusvyöhykkeitä on sen tärkein kei-

no estää sisäisten lahovaurioiden eteneminen. Tämä perinnöllinen kyky on 

tärkeämpi kuin haavan nopea ulkoinen umpeenkasvu. (Bäckström 1995, 20.) 

Tärkeää on kuitenkin saada puu muodostamaan kallussolukkoa ja ehjää pinta-

kerrosta, vaikka se sisältä tulisi ontoksi lahottajasienien vuoksi. Puolustusme-

kanismin seurauksena puut pyrkivät rajaamaan vaurioituneen kohdan pie-

nimmälle mahdolliselle alueelle ja muodostuneet solukerrokset lokeroivat la-

hon ja estävät sen kasvun laajemmalle alueelle (Kiema & Terho. 2010, 12). 

 

Lopullinen tieto koron kehittymisestä Siivosen lehmuskujassa tullaan saa-

maan vasta sitten, kun lehmukset syystä tai toisesta joskus kaadetaan. Tämä 

pieni otanta ei tietenkään kerro koko totuutta, mutta jotain viitteitä se antaa 

siitä, että puun elinoloja parantamalla saadaan puun elinvoimaisuutta paran-

nettua ja näin ollen se pystyy paremmin taistelemaan taudinaiheuttajia vas-

taan. 

Tuorlan puiston lehtipuiden mahdollisimman pitkä elinkaari tulee varmistaa 

ensiluokkaisella hoidolla sekä hyvän ja taudeista vapaan taimimateriaalin 

hankinnalla. 

 

  

  
 
Kuva 20. Tuorlan puiston kauneutta kaikkina vuodenaikoina. (Kuva: Tiina Rinne) 
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Liite 1 

 

1800-LUVULLA LÖYDETTYJÄ PUIDEN SYÖPÄSAIRAUKSIA JA MUITA 

VIOITUKSIA  

 

(Lähde: Puutarhalehti vuodelta 1906 numerot 5 ja 7) 

 

 

 
        A                  B                 C                  D 

 

1. Kuvassa erilaisten hyönteisten tekemiä vioituksia. 

 

Veritäit (Schizoneura lanigera) pistävät reikiä puun kuoreen ja niihin tarttuu 

erilaisia sieniä. Vioitusjälki näkyy oksien pinnalla nystyräpintaisina paisumi-

na (A).  

Suurina parvina esiintyneet kilpitäit ovat vahingoittaneet omenapuun kuorta ja 

tuhonneet solukkoa, josta aiheutuu pitkittäissuuntaisia halkeamia kuoren pin-

taan (B).  

Perhostoukkien aiheuttamia vioituksia (C).  

Loistonapsuttajakuoriaisen (Agrilus sinuatus) toukan kaivamia käytäviä he-

delmäpuun oksassa (D). 

 

Jos nämä hyönteisten aiheuttamat vioitukset säästyvät muilta infektioilta, ne 

kasvavat umpeen. 
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                        E                                    F 

 

2. Pakkasten aiheuttaman hallasyövän vioitus näyttää erehdyttävästi samanlai-

selta kuin punanäpyn aikaansaama kuvio puun rungolla. Hallasyöpämuodos-

tukset eroavat tavallisesta puusyövästä kuitenkin siten, että haavan alta löyty-

vä puuaines vahingoittuu hyvinkin syvään kun taas punanäpyn aiheuttama 

syöpä pysyttelee enemmän puun pinnassa (E). 

Kun hallat vioittavat useampaan kertaan nuorten omenapuiden oksia, muo-

dostuu niiden tyveen solmumaisia kohoumia (F). 

 

 

   
                    G                                                          H 

 

3. Nectria sienen aiheuttama avonainen syöpä (G) ja umpinainen syöpä (H). 

Umpinainen syöpä kertoo yleensä puun kyvystä vastustaa sienitartuntoja ja 

umpinaista syöpää löytyykin yleensä voimakkaasti ja nopeasti kasvavista la-

jeista. Avonainen syöpä tarttuu varmemmin puihin, joiden kasvu ja vastustus-

kyky ovat heikompia. 
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Liite 2 

 

CODIT (Compartmentalization Of Decay In Trees) 

 

(Lähteet: Shigo, A. Tree biology and tree care ja Bäckström, P-J. Puut – niiden biologia ja 

hoito) 

 

Amerikkalaisen tutkijan ja metsäpatologin tohtori Alex L. Shigon kehittämä 

malli (CODIT) auttaa ymmärtämään mitä tapahtuu, kun puu vaurioituu.  

 

Mallissa lahon koteloitumista käsitellään kahtena osana. 

 

CODIT 

 Seinämä Solumuodostuma (-toiminta) 

Osa I 1 putkilo  

     puiden 

     suoja 
 2 vuosilusto 

 3 ydinsäde 

Osa II 4 estovyöhyke 

(barriäärivyöhyke) 

     puiden 

     puolustus 

 

Osa I: Seinämät 1, 2 ja 3 löytyvät aina terveestä puusta. Kun puuhun tulee jo-

kin vaurio tai siitä poistetaan oksa, nämä seinämät kehittyvät puolustus-

vyöhykkeiksi. 

 

Seinämä 1 on puiden johtosolukon puuosa (ksyleemi), joka hoitaa veden ja 

ravinteiden kuljetuksen ylöspäin. Vaurion, virus- tai sieni-infektion sattuessa 

alkaa ilmaa kulkeutua vaurioituneisiin putkilojänteisiin ja nestevirtaus katke-

aa. Samanaikaisesti kun ilma tunkeutuu sisään, putkiloita ympäröivät elävät 

tylppysolut reagoivat lehtipuilla siten, että ne alkavat muodostaa täyteaineita 

(tyllejä). Tyllit kasvavat putkiloseinämissä olevien huokosten läpi tukkien nii-

tä.  

Infektio voi puussa levitä pitkälle ylös ja alaspäin, koska putkilot ovat usein 

hyvin pitkiä ja tukkiutuminen kestää kauan. Tämän vuoksi seinämä 1 on hei-

koin seinämä. 

 

Seinämä 2 myötäilee vuosirenkaita ja se on puun toiseksi vahvin seinämä. 

Puu ottaa seinämä 2:n muodostamiseen tarvittavan energian elävästä manto-

puusta. Jos puu on huonokuntoinen, on sillä heikompi kyky kehittää 2 seinä-

mää. 

 

Seinämä 3 koostuu ydinsäteistä ja se on seinämistä vahvin. Kun puuhun tulee 

vaurio, ydinsäteiden kemiallinen sisältö muuttuu ja lahon sivuttainen kulku 

estyy.  
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Vahvat mikro-organismit pystyvät häiritsemään seinämien 1,2 ja 3 muodos-

tumista, joten niitä on pidettävä reaktiovyöhykkeinä.  

 

Osa II: Seinämä 4 muodostaa estovyöhykkeen ja se muodostuu vasta, kun 

vaurio on jo tapahtunut. Mantopuussa olevasta haavasta lähtee signaali jälsi-

kerrokseen, joka vastaanottaa ne ja alkaa kehittää erilaistuneita soluja vuosi-

renkaassa. Solut muodostuvat pienemmiksi, vahvemmiksi ja niiden putkilot 

ahtaammiksi kuin tavallisissa puusoluissa. Lisäksi solujen kemiallinen sisältö 

muuttuu ja tästä johtuen estovyöhyke muodostaa tavallaan suojaavan kuoren 

puun sisään. Riippuen haavan laajuudesta estovyöhykettä muodostuu joko ly-

hyemmälle tai pidemmälle matkalle vuosirenkaaseen.  

Vain aktiivinen jälsi pystyy muodostamaan estovyöhykkeen, joten talvella si-

tä ei synny. 

Vaurion tapahtumisen jälkeen bärriäärivyöhykkeen tehtävänä on estää infek-

tioiden leviäminen puun sisältä uuteen puuainekseen, kun seinämät 1, 2 ja 3 

ovat hävinneet taistelun lahottajia vastaan.  

 

 

    
 

Vasemmassa kuvassa näkyy kaikki neljä puolustusseinämää punavaahteran 

rungossa vaurioiden jälkeen ja oikean puoleisessa kuvassa on nähtävissä puo-

lustusseinämät 3 ja 4. 
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Liite 3 

 

KAKSOISRUNKO JA SIVUOKSA 

 

(Lähde: Bäckström, P-J. Puut – niiden biologia ja hoito) 

 

Oksakaulus on osa runkoa, joten sitä ei saa poistaa oksia leikattaessa. Rungon 

myötäinen leikkaus poistaa puulta sen tärkeimmän suojavyöhykkeen ja altis-

taa puun monille mikro-organismeille ja lahottajasienille.  

 

Kun puun oksat kuivuvat ja kuolevat, se muodostaa oksakaulusta kuivuneen 

oksan ympärille. Jotkin puulajit (mm. jalava ja saarni) voivat kasvattaa oksa-

kaulusta useita desimetrejä kuivan oksan päälle. Tällöinkin oksaa poistettaes-

sa se on tehtävä oksakauluksen ulkopuolelta. On myös muistettava, että tappe-

ja ei saa puuhun jättää. Tyngät saattavat olla erittäin energiapitoisia ja niissä 

laho voi kehittyä niin voimakkaasti, että se pystyy tunkeutumaan oksakauluk-

sen suojavyöhykkeen läpi puun sisään. 

 

Kun runkoa tai sivuoksaa lyhennetään, se pitää tehdä johonkin järeämpään si-

vuoksaan saakka. Sivuoksan tulee olla vähintään 1/3 osa jätettävän oksan 

paksuudesta ja kuoriharjanne tulee säästää. Tavoitteena on saada luonnollinen 

jatkuma järeämmästä rungosta kapeampaan oksaan. Puilla tehdyillä kokeilla 

on pystytty osoittamaan, että niihin puihin mihin oksan tynkää oli jätetty, 

muodostui lahoa enemmän kuin niihin missä tynkää ei ollut. 

 

Mikäli puusta joudutaan poistamaan kaksoisrunko, on leikkauslinja silloin 

jyrkempi kuin oksaa poistettaessa.  

 

  
Kuva A                                             Kuva B 

 

Kun punavaahterasta poistettiin oksa luonnollisella jatkumalla paksumpaan 

oksaan, voitiin osoittaa, että siihen kehittyi huomattavasti vähemmän lahoa 

kuin toiseen koepalaan, mistä oksa poistettiin suorakulmaisemmin. (Kuva A) 

 

Oikeanpuoleinen leikkauskulma on oikein. Haava umpeutuu nopeammin kuin 

vasemmanpuoleisessa leikkaustavassa. (Kuva B) 
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Yllä olevassa kuvassa esitetään oikeanlainen leikkauslinja (A-B) poistettaessa 

puusta kaksoishaaraa. Isojen kaksoisrunkojen poistamista tulee välttää, koska 

haavat ovat suoria sisäänmenoreittejä lahottajasienille.  

 

 
 

Kun oksa poistetaan puusta oikealla tavalla, alkaa kallussolukkoa muodostua 

nopeasti ja se kasvaa tasaisesti. 
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Liite 4 

 

KASVILLISUUSVYÖHYKKEET SUOMESSA 

 

(Lähde: http://ilmatieteenlaitos.fi/kasvuvyohykkeet) 

 

 

Hedelmäpuiden ja puuvartisten koristekasvien menestymisen suhteen Suomi 

jaetaan kasvillisuudeltaan kahdeksaan vyöhykkeeseen. Vyöhykejako perustuu 

kasvukauden pituuteen, tehoisaan lämpötilan summaan sekä talviolosuhtei-

siin.  

Mitä suurempi vyöhykenumero on sitä ankarampia ilmasto-olosuhteita kasvi 

kestää. Paikallisilmastolla on merkittävä vaikutus kasvien menestymiseen ja 

esimerkiksi vesistöjen läheisyys leudontaa ilmasto-olosuhteita. Muun muassa 

Kanta-Hämeen alueella vesistöt leudontavat ilmastoa niin paljon, että sinne 

muodostuu kolmosvyöhykkeen sisälle kakkosvyöhyke. 

Alueen maaston muodot ja kasvillisuus vaikuttavat pienilmastoon ja näin ol-

len vyöhykkeiden sisälle voi muodostua alueita, joissa kasvillisuus menestyy 

paremmin. 

 

                      


