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KAR ALOHJAIIättimäsen

douglaskuusen ympärille
käsiä kietoessa saattaa

riit-

tämättömyyden tunne rinnassa häivåihtää.

Pohjoisamerikkalaisen puun
ympiirysmitta on lamnioitettavat neljä metriä.
Tämmiston puulajipuistoon

Karialohjalla oli lauantaina
mahdollisuus tutustua opas -

tetusti Euroopan kulttuurilmrpåiristöpliiviin kunniaksi.

Arboretumissa on noin 250

erilaista puuvartista kasvia,
jo&a menesgvät kalkkipitoi
sen maaperän ansiosta puistossa hyvin.
-Täiillä voi havannoida ).rynpiiristöä monin tavoin ja saada
tietoa yksityiskohtaisesti kas veista ja puulaj eista. Merkittävä kokoelma erilaisia kasvilajeja neljiin hehtaarin alueella
on erittiiin h1vä mittari myös

ilmastonmuutokselle, sanoi
Heljä Jiirnefelt Karjalohjan
kotiseutuyhdistyksestä.

Yhdistys jiiriesti auan laina
I

"Puukävelyksi" nime$,'n retken neljättä kertaa, Tammistoon suunnattiin yhdistyksen
oppaiden kanssa ensimmdistä kertaa.
-Puistossa on paljon puita,
joista en ole ennen tiennyt-

käiin. Ylipäätäiin aivan ihana

olemme, kun meillä on Suo-

metsiin tunnelma ja erittän
virkistynyt olo, Karj alohj alla
asuva Eeva Honkanen sanoi
tutkimusmatkan j ?ilkeen.

messa neljä vuodenaikaa.
Brasiliassa se on vaan ikuis-

-Ajatella, kuinka rikkaita

Pu upuiston harvinaisuul<siin
kuu-luvat esimerkiksi korkki-

vihrelttä, kuten työkaverini
totesi, jutusteli oppaana käve-

puu, jalopåihkinät ja valtavat
douglaskuuset.
Hauskan kontrastin eksoot-

toiminut Risto Kldttinen.

tisemmille kasveille tuovat
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Puukävelylle Tammiston Arboretumiin osallistuivat lauantaina espoolainen
Jorma Mäenanttila, Karjalohjalla asuvat RaijaWilskman, Eeva jaVeijo Honkanen, Heljä Jämefelt sekä Helena Maajoki. Oppaina toimivat Rolf 0inonen

ja Risto Kuittinen.
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Kaikille avoin puulajipuisto
I Tammiston arboretum

I

eli puulajipuistoon Karjalohjalla sijait-

seva neljän hehtaarin kokoinen puistoalue.

Maaston korkeuserojen ja kasvillisuuden runsauden vuoksi se
vaikuttaa kuitenkin huomattavasti suuremmalta.
s Arboretumin perusti teknillisen korkeakoulun professori jaTurun yliopiston kansleri Gustav Komppa vuonna 1919.
+ Puulajipuisto on kaikille avoin ja siihen voitutustua vastikkeetta milloin haluaa.
å - Liikkuminen tulee tehdä polkuja pitkin vahingoittamatta
millään tavalla kasvillisuutta ja huomioida, että1lue on yksityisomistukessa ja talojen pihat eivät kuulu arboreturnin
alueeseen, Karjalohjan kotiseutuyhdistyken hallituken jäsen
Rolf Oinonen muistuttaa.

vuonna 1919.
- Suurin haaste on saada pidettyä kasvit elinvoimaisina
ja sen eteen on ki&ettävä ja
raivattava pois elintilaa liikaa
vieviä kasveja, Jiimefelt sanoi.

vät paremmassa kunnossa.
Ideana on säilyttää Gustav

Kompal aikaista pur-rlajia ja
rakennetta, Ilirnefelt sanoi.

Tammiston arboretum on
kaikille avoin puulajipuisto.

Tiillaisia kasveja ovat muun

muun muassa suomalaisille tavalliset koivut, tuijat ja
saniaiset.

-Ilmasto vastaa tiillä het-

kellä eniten Pohjois-Puolan
ilmastoa, mutta lämpenemi-

sen edetessä pian Romanian
ilmastoa, Heljä Iiimefelt sanoi.

Puisto on alunperin slmty-

nyt aktiivisesti kasveja harrastaneen kemian professori Gustaf Kompan toimesta

muassa pähkinäpensas, joka

-Puistoon kannattaa mennä
ihastelemaan luonnon moni-

nielee alppiruusun elinvoimaa ja hurjaa vauhtia leviävä isotuomipihlaja. Pihlaja
saattaa levitessäiin muodos-

muotoisuutta. Ruskan pian
edetessä viiriloisto on upeaa
katsottavaa, vaikka sateisen
syksyn vuoksi ruska ei ehkä

taa aidan, jonka läpi ei pääse
kävelemäiin.
-Olisi hyvä jos poluilla kä-

ylliikäåin tZinä monna hulppeudessaan parhaalle mahdolliselle tasolle, opas Risto
Kuittinen sanoi.

veltäisiin, täten ne pysyisi-

