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Kaupunki

Puun muisti
Paciuksenkadun
mänty sulkee yksiin
kuoriin yli 200
vuotta historiaa.
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KUN · m änty sai alkunsa. Paciuksenkatua ei ollut olemassa. Itse asiassa Maamme-laulun säveltäjän Fredrik Paciuksen syntymäänkin oli vielä yli
kakSikymmentä vuotta.
Päätös kaataa mäntyvanhus
oli useiden syiden summa.
Helsingin
rakennusvii'aston
puuasiantuntija Juha Raisio
kertoo, että mänty oli kärsinyt
2aOa-luvun kuivista kesistä ja
juuria hitaasti lahottavaa karhunkääpää oli havaittu jo
muutamia vuosia sitten. Vanhastaan puu lyhemyi useita
metrejä latvaa kuivattavan tervasroson takia.

He7
lama määritti heinäkuun lopulla kaadetun puun iäksi yli
kaksisataa vuotta. Se on syntynyt joskus 1780-1uvun taittees-

TUTKIJATOHTORI Samuli

11S1 Nuori ylioppilas kuvailee aluetta
aikakauslehti Ilmarisessa:
"Oikealla puolella painautui meri kiihkeästi rantaa
vasten, jonka koskemattomia metsiä tuudittava
maininki hyväili. toisinaan se hiiviskeli viehättäviä
poukamia ja lahdelmia seuraten sieviin l
ulapan nuori virilai ne huuhteli. Erään
lahden partaalta, komeiden i
joita halkoi suurehko mereen

s•.
Pohjoisen erämaissa ikihongal voivat elää vielä monta sataa vuotta vanhemmiksi, mutta Meilahdcn maamerkki oli
poikkeus sijaintinsa takia. Se
oli syntynyt keskelle metsää,
multa sinnitteli lopulta ihmistcn ja asfaltin puristuksessa,
ajoradan ja jalkakäytävän välissä pitkälle 200a-Iuvulle asti.
RAISIO e i keksi

Helsingistä
toista yhtä vanhaa tapausta
vastaavanlaisessa paikassa.
"Sellaisella alueella, jossa
mänty kasvaa hitaasti, kallion
päällyksillä, il1 . .snteH1össain I
Munkkiniemen tai Vuosaaren I
pihamaal1a saattaa lymyillä
joku toine n yhtä vanha."
Jos mänty olisi kasvanut
syrjemmässä. olisi se voinut
vielä viettää vanhuuspäiviään
omilla juurillaan. Keskellä vilkasta liikennettä se oli turvallisuusriski.
NYT mänty jatkaa elämäänsä

veistäjien käsissä. Osa sen
rungosta annetaan lahtelaisen
Pro Puu -yhdistyksen työstettäväksi.

19So-Iuku "Aina silloin tällöin tuli yksi tai kaksi
kaarnalaivaa veistettyä, vaikka se oli kiellettyä.
Se oli alueen ainoa iso mänty,jossa oli sellai nen
kuori': kertoo Martti Elvilä. Jyhkeä honka kasvoi
kaupungin vuokratalon pihassa. Elvi lä perheineen
asui talossa vuoteen 1952 tai 1953 kunnes se
purettiin Paduksenkadun levennyksen tieltä.
"Se oli iso mänty sen ikäiselle pojalle':
nyt eläkkeellä oleva Elvilä muistelee.

1967 Paciuksenkadun ajorataa levennetään.
Jalkakäytävlen aukominen ärsyttää jalankulkijoita.
Mänty huomioidaan ensi mmäisen kerran
rakennusviraston katupiirustuksissa.
Meilahden puistoarboretum perustetaan.
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