
Kuvaus: Monivuotinen ruohovartinen leinikki-
kasvi. Korkeus 30-80 cm. Kukkii kesä-heinä-
kuussa.

Alkuperä: Perinteinen suomalainen puutarho-
jen koristekasvi el i ni in kutsuttu perinneperen-
na. Lehtoakilei jaa on vil jelty Suomessa jo
1 800-luvulta alkaen. Toisinaan leviää luontoon
puutarhakarkulaisena, mutta ei leviä aggressi i-
visesti . Luontainen elinpiiri on Suomen lähia-
lueil la. Luonnonvarainen muun muassa Virossa.

Merkitykset metsäpuutarhalle: Monipuolistaa
alueen lehtokasvil l isuutta. Näyttävä kasvilaj i
Yl läpitää vanhaa puutarhakulttuuria. Koska
lehtoakilei ja on monil le tuttu, se tarjoaa mah-
doll isuuden laj in tunnistamiseen

Hoito: Viihtyy puolivarjossa ja varjossa.

Saatavuus: Saatavana taimina ja siemeninä.
Kotimaiset kannat jonkin verran jalostettuja.

Hinta : ?

Lähteet:
LuontoPortti: http://www.luontoport-
ti .com/suomi/fi/kukkakasvit/lehtoakilei ja

LEHTOAKILEIJA
Aquilegia vulgaris

TESOMAN METSÄPUUTARHA

Kasvikortti



Kuvaus: Monivuotinen ruohovartinen leinikki-
kasvi. Korkeus 30-80 cm. Kukkii kesä-heinä-
kuussa.

Alkuperä: Luonnonvaraisena Pohjois-Ameri-
kan luoteisrannikolla. Kasvatettu Suomessa
1 91 0-luvulta lähtien.

Merkitykset: Herättää mielenkiintoa ja kiinnit-
tää vierail i jan huomion. Lehtien, kukan ja mar-
jan kesän mittainen seuraaminen innostaa
tutkimaan luontoa. Talvel la erikoisen näköinen.

Hoito: Viihtyy kosteil la ja rehevil lä paikoil la.
Viihtyy varjossa havupuiden seassa.

Saatavuus: Saatavil la muutamalta taimistolta
astiataimena (esim. Musti la).

Hinta: noin 5 € taimi

Lähteet: http://www.musti la.fi/taxono-
my/term/59

PIRUNNUIJA
Oplopanax horridus

TESOMAN METSÄPUUTARHA

Kasvikortti



Kuvaus: Ruohovartinen monivuotinen köyn-
nös. Kiipeilee pitkin puiden runkoja ja oksia.
Kasvaa 1 -6 metriä pitkäksi. Kukkii heinä-elo-
kuussa.

Alkuperä: Alkuperäinen (NAT) suomalainen
luonnonkasvi.

Merkitykset metsäpuutarhalle: Lisää metsä-
puutarhassa rehevyyden ja vehreyden tuntua,
koska köynnöksiä ei ole yleensä Suomen met-
sissä.

Hoito: Viihtyy kosteil la ja rehevil lä paikoil la.
Viihtyy auringossa sekä varjossa. Kuihtuneet
versot voi mahdoll isesti poistaa keväällä, jol loin
uudet versot pääsevät kasvamaan. Sopii Teso-
malla lehtomaisen kankaan ja rantaluhdan
alueil le. Humalal le voi perustaa myös multavan
kohopenkin alueelle, jol la se ei muuten viihtyi-
si .

Saatavuus: Kotimaisia kantoja saatavil la astia-
taimina useilta taimistoilta.

Hinta : ?

Lähteet:
Lähteet: http://www.luontoportti.com/suo-
mi/fi/kukkakasvit/humala

HUMALA
Humulus lupulus

TESOMAN METSÄPUUTARHA

Kasvikortti



Kuvaus: Ainavihanta havupuu. Kasvaa Suomes-
sa jopa 20 metriä korkeaksi. Alkuperäisi l lä kas-
vupaikoil la kasvaa 40-50 metriseksi.

Alkuperä: Luonnonvaraisena Pohjois-Amerikan
luoteisrannikolla. Tuotu Suomeen 1900-luvun
alussa.

Merkitykset metsäpuutarhalle: Kävyt ravintoa
linnuil le. Näyttävä puu talvel lakin. Kuusimainen
olemus sopii Suomen metsäluontoon.

Hoito: Viihtyy puolivarjossa mutta selviää myös
varjossa. Taimi istutetaan kaivettuun kivennäis-
maan kuoppaan. Pärjää myös turvemaalla rah-
kasammalen seassa (esim. korvessa), eikä
kivennäismaa ole välttämätöntä. Juurien ank-
kuroinnin kannalta maan tulee olla tukevaa.
Sopii Tesomalla tuoreelle kankaalle ja korpeen.

Saatavuus: Mustialassa Suomen olosuhteisi in
jalostettuja vanhoja kantoja saatavil la muuta-
malta taimistolta Suomessa (esim. I lolan taimis-
to). Jalostettuja kantoja saatavil la useimmista
puutarhakaupoista, mutta niiden soveltuvuut-
ta Suomen ilmastoon ei ole välttämättä koulit-
tu käytännössä.

Hinta : noin 5 euroa taimi

Lähteet:

JÄTTITUIJA
Thuja plicata

TESOMAN METSÄPUUTARHA

Kasvikortti



Kuvaus: Saatavil la useita eri laj ikkeita. Tässä
yleiskuvaus. Atsaleat kuuluvat myös alppi-
ruusujen, el i rhododendronien sukuun. Atsa-
leat kasvavat Suomessa 1 -2 metriä korkeiksi
puuvartisiksi pensaiksi. Atsaleoista löytyy aina-
vihantoja laj ikkeita, mutta suurin osa atsaleois-
ta pudottaa lehtensä syksyl lä. Suomessa
kestävimmät atsalealaj ikkeet ovat lehtensä pu-
dottavia.

Alkuperä: Luonnonvaraisena ympäri maapal-
loa lukuunottamatta Afrikkaa ja Etelä-Amerik-
kaa. Tuotu Suomeen ilmeisesti 1 900-luvun
loppupuolel la.

Merkitykset metsäpuutarhalle: Näyttävä pen-
sas etenkin kukkiessaan. Kukinta on eksootti-
nen, mutta varpumainen (pursumaine?)
olemus sopii Suomen metsäluontoon.

Hoito: Viihtyy puolivarjossa, varjossa ja aurin-
gossa laj ikkeesta ri ippuen. Taimi istutetaan kai-
vettuun kivennäismaan kuoppaan. Pärjää myös
turvemaalla rämeil lä. Sopii Tesomalla: Tuore
kangas, voi kokeil la myös korvessa.

Saatavuus: Helsingin yl iopiston kokeissa Suo-
men olosuhteisi in jalostettuja kantoja saatavil la
muutamalta taimistolta Suomessa (esim. Mus-
tialan taimisto). Jalostettuja kantoja saatavil la
myös useimmista puutarhakaupoista, mutta
niiden soveltuvuutta Suomen ilmastoon ei ole
välttämättä koulittu käytännössä.

Hinta : noin 15 euroa taimi.

Lähteet:
http://www.musti la.fi/kasvit/Rhododendron/at-

saleat

ATSALEA
Rhododendron

TESOMAN METSÄPUUTARHA

Kasvikortti



Kuvaus: Saatavil la useita eri laj ikkeita. Tässä
yleiskuvaus. Alppiruusut kasvavat Suomessa 1 -3
metriä korkeiksi puuvartisiksi pensaiksi. Alppi-
ruusut ovat ainavihantoja, ja niistä löytyy suo-
malaisiakin laj ikkeita. Useimmil la
alppiruusulaj ikkeil la on isot kii ltävät lehdet ja
ne tekevät näyttävän terttukukinnon.

Alkuperä: Luonnonvaraisena ympäri maapal-
loa lukuunottamatta Afrikkaa ja Etelä-Amerik-
kaa. Suomessa kasvaa kaksi alppiruusulaj ia:
suopursu ja lapinalppiruusu. Ulkomaalaisten la-
j ikkeiden jalostaminen aloitetti in suomessa
1 970-luvulla Helsingissä.

Merkitykset metsäpuutarhalle: Näyttävä pen-
sas etenkin kukkiessaan. Tiputtaessaan kuk-
kansa peittää maan värikkääseen
terälehtimattoon. Ainavihannat vihreät lehdet
tekevät pensaasta näyttävän myös talvel la.

Hoito: Viihtyy puolivarjossa, varjossa ja aurin-
gossa laj ikkeesta ri ippuen. Taimi istutetaan kai-
vettuun kivennäismaan kuoppaan. Pärjää myös
turvemaalla rämeil lä. Sopii Tesomalla: Tuore
kangas, voi kokeil la myös korvessa.

Saatavuus: Helsingin yl iopiston kokeissa Suo-
men olosuhteisi in jalostettuja kantoja saatavil la
muutamalta taimistolta Suomessa (esim. Mus-
tialan taimisto). Jalostettuja kantoja saatavil la
myös useimmista puutarhakaupoista, mutta
niiden soveltuvuutta Suomen ilmastoon ei ole
välttämättä koulittu käytännössä.

Hinta : noin 15 euroa taimi.

Lähteet:

ALPPIRUUSU
Rhododendron

TESOMAN METSÄPUUTARHA

Kasvikortti



Kuvaus: Ruohovartinen monivuotinen ranta-
kukkakasvi. Kasvaa 50-1 00 cm korkeaksi. Kukkii
heinäkuusta elokuuhun.

Alkuperä: Alkuperäinen (NAT) suomalainen
luonnonkasvi.

Merkitykset metsäpuutarhalle: Näyttävä ku-
kinta. Erittäin hyvä hyönteiskasvi etenkin päivä-
ja yöperhosil le. Ei esi innyt Tesomajärven ran-
nalla luontaisesti . Sen istuttaminen lisää ranta-
metsän monimuotoisuutta.

Hoito: Viihtyy kosteil la paikoil la rannoil la ja
ojissa. Viihtyy auringossa sekä puolivarjossa.
Voi l isätä jakamalla juurakkoa.Sopii Tesomalla:
Rantaluhta.

Saatavuus: Kotimaisia luonnonkantoja saata-
vi l la vaikeasti, mutta jalostettuja kantoja saata-
vi l la useilta taimistoilta. Alkuperäisiä
luonnonkantoja saatavil la paremmin siemeni-
nä.

Hinta : ?

Lähteet:
Pertti Ranta. 2014. Vil l it vihreät kaupungit.
Suomen kaupunkikasvio. Vastapaino.
Cajander, Riku. 2008. Suomen parhaat perhos-
kasvit. Maahenki.
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kuk-
kakasvit/rantakukka

RANTAKUKKA
Lythrum salicaria

TESOMAN METSÄPUUTARHA

Kasvikortti



Kuvaus: Ruohovartinen monivuotinen naama-
kukkaiskasvi. Kasvaa 40-80 cm korkeaksi. Kukkii
heinäkuusta elokuuhun.

Alkuperä: Alkuperäinen (NAT) suomalainen
luonnonkasvi.

Merkitykset metsäpuutarhalle: Näyttävä ku-
kinta. Hyvä hyönteiskasvi etenkin aurinkoisi l la
paikoil la. Ei esi innyt Tesomajärven rannalla
luontaisesti . Sen istuttaminen lisää rantamet-
sän monimuotoisuutta.

Hoito: Viihtyy kosteil la paikoil la jokivarsi l la,
rannoil la ja ojissa. Viihtyy auringossa sekä puo-
l ivarjossa. Sopii Tesomalla rantaluhtaan.

Saatavuus: Kotimaisia kantoja saatavil la astia-
taimina useilta taimistoilta.

Hinta : ?

Lähteet:
Pertti Ranta. 2014. Vil l it vihreät kaupungit.
Suomen kaupunkikasvio. Vastapaino.
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kuk-
kakasvit/rantatadyke

RANTATÄDYKE
Veronica longifolia

TESOMAN METSÄPUUTARHA

Kasvikortti



Kuvaus: Keltakurjenmiekka on monivuotinen
ruoho joka kasvaa 60 – 120 cm korkeaksi. Te-
kee kesä-heinäkuussa näyttävän keltaisen ku-
kan.

Alkuperä: Alkuperäinen (NAT) suomalainen
luonnonkasvi.

Merkitykset metsäpuutarhalle: Hyvä hyönteis-
kasvi. Näyttävät lehdet ja kaunis keltainen kuk-
ka herättävät mielenkiinnon. Perinteisenä
suomalaisena kasvina sopii osaksi monipuolista
rantamaisemaa.

Hoito: Viihtyy kosteil la ja rehevil lä paikoil la.
Ojissa, rannalla ja korvessa. Sopii Tesomalla
korpeen ja rantaluhtaan.

Saatavuus: Kotimaisia kantoja saatavil la astia-
taimina useilta taimistoilta (esim. Pinsiö).

Hinta :

Lähteet:
Pertti Ranta. 2014. Vil l it vihreät kaupungit.
Suomen kaupunkikasvio. Vastapaino.
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kuk-
kakasvit/keltakurjenmiekka

KURJENMIEKKA
Iris pseudacorus

TESOMAN METSÄPUUTARHA

Kasvikortti



AURINGONTÄHTI
Telekia speciosa

TESOMAN METSÄPUUTARHA

Kasvikortti

Kuvaus: Auringontähti on monivuotinen pe-
renna. Se kasvaa 60–200 cm korkeaksi. Si l lä on
vaaleanvihreät hieman herttamaiset leveät leh-
det ja kukkiessaan heinäkuusta elokuuhun sii-
hen tulee n. 6 cm leveitä oranssinkeltaisia
kukkia. Auringontähti tuoksuu kokonaisuudes-
saan mäntysuovalta.

Alkuperä: Luontainen kasvualue ulottuu Kar-
paateilta Etu-Aasiaan. Suomeen se on tuotu
1 900-luvun alkupuolel la ja se onkin monin pai-
koin säilynyt vil jelyjäänteenä, joissain paikoissa
myös levinnyt.

Merkitykset: Auringontähti on erinomainen
mesikasvi perhosil le. Kukinta tuo väriä metsä-
luontoon.

Hoito: Auringontähti kasvaa aurinkoisessa tai
puolivarjoisessa paikassa ja viihtyy tuoreessa
tai kosteahkossa, keski- tai runsasravinteisessa
maaperässä. Sopii Tesomalla rehevil le kasvupai-
koil le, mutta sen kasvattamista voi kokeil la
myös kaikil la muil la alueil la.

Saatavuus: Saatavil la vaihtelevasti suomalaisi l -
ta taimitarhoilta.

Hinta: Noin 5 € / taimi

Lähteet: K. Mikkola & H. Tanner. 2001 . Perhos-
puutarha. Tammi.

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kuk-
kakasvit/auringontahti



Kuvaus: Lehtotaponlehteä kasvaa Suomessa
luonnonvaraisena mm. I itissä, Etelä-Hämeessä.
Se on tummanvihreä monivuotinen maanpei-
tekasvi. Se kasvaa enimmil lään 1 0 cm korkeak-
si. Sitä käytetään usein puutarhoissa
varjostavana peitekasvina.

Alkuperä: Lehtotaponlehden varsinainen esiin-
tymisalue on Ranskasta Urali l le asti . Satunnais-
ten Skandinavian esi intymien oletetaan olevan
ammoisten aikojen vil jelyjäänteitä.

Merkitykset: Taponlehti peittää maan tummal-
la vihreällä väri l lään. Värin ansiosta se sopii
suomalaiseen metsämaisemaan. Keväällä kuk-
kivat kukat jäävät lehtien lomaan pii loon, ja
kukkien löytäminen lehtien seasta on jännittä-
vää.

Hoito: Viihtyy puolivarjossa ja varjossa lehto-
maisel la alustal la.

Saatavuus: Saatavil la suomalaisi lta taimitar-
hoilta.

Hinta: Noin 5 € taimi

Lähteet: http://www.musti la.fi/taxono-
my/term/59http://www.luontoport-
ti .com/suomi/fi/kukkakasvit/taponlehti

Rappe E. , Räty E. & Stenman M. 2011 . Suoma-
laiset Perinneperennat. Puutarhali itto, Martta-
l i itto ry & Taimistovil jel i jät ry.

TAPONLEHTI
Asarum europaeum

TESOMAN METSÄPUUTARHA

Kasvikortti



RENTUKKA
Caltha palustris

TESOMAN METSÄPUUTARHA

Kasvikortti

Kuvaus: Rentukka on monivuotinen ruoho. Se
kasvaa 15–40 cm korkeaksi. Si l lä on isot vihreät
lehdet ja kukkiessaan aikaisin toukokuussa si i-
hen tulee isot keltaiset kukat.

Alkuperä: Alkuperäinen suomalainen laj i , jota
löytyy myös Tesomajärven etelärannalta luon-
taisena.

Merkitykset: Rentukka on kevään merkki: Kau-
niit isot keltaiset kukat tuovat väri loistoa talven
jälkeiseen metsäluontoon.

Hoito: Viihtyy auringossa ja varjossa. Kasvaa
kosteassa maassa, joskus jopa vedenalaisena.
Sopii Tesomalla märil le paikoil le.

Saatavuus: Saatavil la joi ltakin suomalaisi lta tai-
mitarhoilta.

Hinta: Noin 6 € / taimi

Lähteet: Pertti Ranta. 2014. Vil l it Vihreät Kau-
pungit. Suomen kaupunkikasvio. Vastapaino.

Rappe E. , Räty E. & Stenman M. 2011 . Suoma-
laiset Perinneperennat. Puutarhali itto, Martta-
l i itto ry & Taimistovil jel i jät ry.



Kuvaus: Pähkinäpensas on monirunkoinen,
pystyhaarainen pensas. Se kasvaa 2–5 metriä
korkeaksi. Se kukkii huhtikuussa, ennen lehtien
puhkeamista. Kukkiessaan siihen tulee 2–5 ryh-
missä ri ippuvia n. 5 cm pitkiä norkoja. Pähkinät
kypsyvät elo- ja syyskuussa.

Alkuperä: Alkuperäinen suomalainen laj i .

Merkitykset: Pähkinäpensas tuo kerroksell i-
suutta metsäpuutarhaan. Pähkinät ovat syötä-
viä ja ne ovatkin metsähiirten, oravien ja
närhien mieleen. Aikainen kukinta on merkki
vuodenajan vaihtumisesta.

Hoito: Viihtyy valoisassa paikassa, mutta kas-
vaa myös puolivarjossa. Lehtokasvina se pitää
tuoreesta tai runsasravinteisesta maasta. Vaati i
ympäristön hoitoa. Sopii Tesomalla ravinteisim-
mil le kasvupaikoil le.

Saatavuus: Kotimaisia kantoja taimistoilta.

Hinta : Noin 8–25 €/taimi.

Lähteet: Pertti Ranta. 2014. Vil l it Vihreät Kau-
pungit. Suomen kaupunkikasvio. Vastapaino.
http://www.luontoportti.com/suo-
mi/fi/puut/pahkinapensas
http://www.musti la.fi/kasvit/CorylusAvellana

PÄHKINÄPENSAS
Corylus avellana

TESOMAN METSÄPUUTARHA

Kasvikortti



Kuvaus: Lännenhemlokki on kartiomaisesti
kasvava kookas havupuu, joka kasvaa kotiseu-
duil laan jopa 70 metriseksi. Suomessa se kas-
vaa 1 0 - 35 metriseksi. Kuten hemlokeil la
yleensä, sen latvan kärki ja yl immät oksat
nuokkuvat sirosti tuulessa. Neulasten keskenäi-
sen eripituisuuden ja harottavuuden vuoksi
vanha lännenhemlokki näyttää kaukaa katsot-
tuna melkein sammaloituneelta.

Alkuperä: Luonnonvaraisena Pohjois-Amerikan
länsirannikolla. Tuotu Suomeen 1930-luvulla.

Merkitykset: Jalostuksen ansiosta lännenhem-
lokki on sopeutunut hyvin Suomen oloihin, ja
se maastoutuu hyvin suomalaiseen metsään.
Nuokkuva latvus on hauska löytää metsän kes-
keltä ja tiheiden neulaskerrosten läpi si ivi löity-
vä valo on mieleenpainuva kokemus. Vanha
lännenhemlokki tarjoaa oivan pesäpuun linnul-
le.

Hoito: Viihtyy varjossa ja puolivarjossa. Tarvit-
see taimena suojapuustoa kevätauringolta se-
kä tuulelta. Sopii Tesomalla tuoreil le ja
lehtomaisi l le kasvupaikoil le.

Saatavuus: Saatavana suomalaisi lta taimitar-
hoilta.

Hinta : Noin 3 €/kennotaimi.

Lähteet:
http://www.musti la.fi/kasvit/TsugaHeterop-
hylla

http://oregonforests.org/tree/western-hem-
lock

Mossberg Bo & Stenberg Lennart. 2005. Suuri
Pohjolan Kasvio. Tammi.

LÄNNENHEMLOKKI
Tsuga heterophylla

TESOMAN METSÄPUUTARHA

Kasvikortti



Kuvaus: Saarni on jalo lehtipuu. Hyvällä kasvu-
paikal la se kasvaa 1 0–35 metriseksi ja vahvaksi
harmaakaarnaiseksi puuksi. Saarnen lehdet
ovat jakautuneet pihlajan tapaan pienemmiksi
lehdyköiksi. Ne puhkeavat vasta kukkimisen jäl-
keen kesäkuussa. Saarneen tulee si ivel l iset he-
delmät, jotka roikkuvat puussa tiheinä
kimppuina usein läpi talven.

Alkuperä: Alkuperäinen suomalainen laj i .

Merkitykset: Saarni tuo monipuolisuutta met-
säpuutarhaan, sen lehdet lahoavat hyväksi leh-
timullaksi ja rikastuttavat maaperää. Saarni on
myös joil lekin hyönteisi l le ja l innuil le mieluisa
puu.

Hoito: Viihtyy auringossa ja nuorempana var-
jossa. Runsasravinteinen, kalkittu tuore tai kos-
tea maaperä. Sopii Tesomalla rehevil le
kasvupaikoil le.

Saatavuus: Kotimaisia kantoja saatavana saa-
tavil la joi ltakin suomalaisi lta taimitarhoilta.

Hinta : Noin 4 €/kennotaimi.

Lähteet:
http://www.luontoportti.com/suo-
mi/fi/puut/saarni

Haikonen V., Vuokko S. & Meriluoto M. 2008.
Metsäkasviopas. Metsä kustannus.

Mossberg Bo & Stenberg Lennart. 2005. Suuri
Pohjolan Kasvio. Tammi.

LEHTOSAARNI
Fraxinus excelsior

TESOMAN METSÄPUUTARHA

Kasvikortti



Kuvaus: Japaninsi ipipähkinä on jalopähkinöi-
den sukuun kuuluva näyttävä puu. Si l lä on
saarnenkaltaiset lehdet. Erityispiirteenä japa-
ninsi ipipähkinäl le tulee roikkuvat koristeell iset
norkot, joissa on siivel l isiä, joskin hyvin pieniko-
koisia pähkinöitä. Nämä roikkuvat norkot pysy-
vät puussa vielä lehtien pudottuakin.

Alkuperä: Luonnonvaraisena Japanissa sekä
Kiinan itäosissa.

Merkitykset: Saarnimaiset lehdet ja puun
muoto sopivat suomalaiseen metsään. Si ivel l i -
set pähkinänorkot antavat kuitenkin ilmestyes-
sään puulle eksoottisia vivahteita, erityisesti
lehtien pudottua.

Hoito: Viihtyy kosteissa ja valoisissa paikoissa.
Sopii Tesomalla luhtavaikutteisel le,korpimaisel-
le tai lehtomaisel le alueelle.

Saatavuus: Saatavil la muutamalta taimistolta
astiataimena (esim. Musti la).

Hinta: Noin 5 €/kennotaimi – 30 €/paakkutai-
mi.

Lähteet: http://www.musti la.fi/kasvit/Pte-
rocaryaRhoifolia

JAPANINSIIPIPÄHKINÄ
Pterocarya rhoifolia

TESOMAN
METSÄPUUTARHA

Kasvikortti



Kuvaus: Tuoksumatara on monivuotinen usein
kasvustoja muodostava matarakasvi. Se kasvaa
n. 15 – 30 cm korkeaksi ja tekee touko-kesä-
kuussa valkoiset kukat.

Alkuperä: Alkuperäinen suomalainen luonnon-
kasvi.

Merkitykset: Kohtalainen perhoskasvi, erityi-
sesti yöperhosil le. Tärkeä esimerkiksi matara- ja
etelänpäiväkiitäjäl le sekä monil le mittareil le.
Tuo valkoista väri loistoa alkukesään.

Hoito: Viihtyy kosteassa ja varjoisassa paikassa.
Sopii Tesomalla useimmil le
kasvupaikkatyypeil le.

Saatavuus: Saatavil la suomalaisi lta taimistoilta.

Hinta: noin 5 € taimi

Lähteet:
K. Mikkola & H. Tanner. 2001 . Perhospuutarha.

Tammi.

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kukkakas-

vit/tuoksumatara

TUOKSUMATARA
Galium odoratum

TESOMAN METSÄPUUTARHA

Kasvikortti



Kuvaus: Koreantuija on hidaskasvuinen havu-
puu. Se kasvaa säännöll isen kartiomaisesti, ko-
tiseudullaan jopa yli kymmenmetriseksi
kauniiksi puuksi. Suomessa se kasvaa kasvupai-
kasta ri ippuen 2 – 8 meriä korkeaksi, paikoitel-
len si is hyvinkin pensasmaisesti. Koreantuijan
lehtien alapinta on kauniin l i idunvalkoinen.

Alkuperä: Koreantuija kasvaa luontaisena Poh-
jois- ja Keski-Koreassa. Suomessa koreantuijan
vil jely on aloitettu 1 930-luvun lopulla

Merkitykset: Koreantuija sopii ulkonäöltään
hyvin suomalaiseen metsään. Sen lehtien ala-
pinnan väri on kuitenkin jännittävä löytää.
Hakkuut ja raivaukset ovat vaarantaneet ko-
reantuijan luontaisi l la kasvualueil laan.

Hoito: Menestyy varjossa ja valossa. Kasvaa
tuoreessa, keski- tai runsasravinteisessa maas-
sa. Sopii Tesomalla

Saatavuus: Suomen oloihin sopeutettuja luon-
nonlajejasaatavil la esimerkiksi I lolan taimistol-
ta.

Hinta: Noin 1 0–20 € taimi

Lähteet:
http://www.musti la.fi/kasvit/ThujaKoraiensis

KOREANTUIJA
Thuja koraiensis

TESOMAN METSÄPUUTARHA

Kasvikortti



Kuvaus: Ki inanlaikkuköynnös,
kutsumanimeltään myös minikiivi , on
kaksikotinen (hede- ja emikukat eri yksi löissä)
köynnöskasvi. Emiyksi löiden lehdistö on
tavall isesti vihreä ja se tekee pitkulaisia kiivin
makuisia marjoja. Yleisemmin vil jel lyi l lä
hedeyksilöi l lä lehdet ovat kirjavia. Alkukesästä
hedeyksilön lehtien kärkipuoliskot ovat
valkoisia. Loppukesästä kukinnan jälkeen tämä
valkoinen väri muuttuu punertavaksi. Kukat
ovat pieniä ja valkoisia ja jäävät usein lehdistön
alle pii loon. Kukkien imelänkirpeän tuoksun
voi kuitenkin haistaa metrien päästä.

Alkuperä: Kasvaa alkuperäisenä Koil l is-
Kiinassa, Koreassa, Japanissa ja Venäjän
kaukoidässä.

Merkitykset: Kiinanlaikkuköynnös tuo
kerroksell isuutta metsäpuutarhaan. Lisäksi
hedekasvien vaihtuvaa värikirjoa on
mielenkiintoinen seurata kesän mittaan.

Hoito: Viihtyy puolivarjossa ja auringossa.

Istutetaan astiataimesta puolen metrin syvyyteen.

Voidaan lannoittaa istutusalusta luonnonlannalla,

jotta lähivuosien ravinnetarpeet turvataan. Sopii

Tesomalla tuoreelle kankaalle männyn juureen.

Saatavuus: Saatavil la suomalaisi lta
taimitarhoilta.

Hinta : Noin 1 6 € / taimi

Lähteet:
http://www.musti la.fi/kasvit/ActinidiaKolomikta

http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=

2&taxon_id=200013929

LAIKKUKÖYNNÖS
Actinidia kolomikta

TESOMAN METSÄPUUTARHA

Kasvikortti



Kuvaus: Metsälehmus eli ni inipuu on suomen
jaloista lehtipuista yleisin ja laajimmalle levin-
nyt. Se erottuu puistoissa usein käytetystä puis-
tolehmuksesta si leän ja suoran runkonsa
ansiosta. Kasvaessaan sen oksat ri ippuvat usein
maahan asti. Niinipuu kasvaa noin 15–30 met-
riä korkeaksi jykeväksi puuksi. Kukkiessaan hei-
näkuussa se täyttyy kauniista ja tuoksuvasta
valkoisesta huiskilokukinasta.

Alkuperä: Metsälehmus on alkuperäinen suo-
malainen jalo lehtipuu.

Merkitykset: Heinäkuun kukinta-aikaan leh-
mus on mehiläisi l le ja muil le hyönteisi l le tärkeä
mesilähde. Lehmuksen kukista voi valmistaa
maukasta yrttiteetä. Lehmus monipuolistaa
metsäpuutarhan puustoa.

Hoito: Viihtyy auringossa sekä varjossa, tuoreil la ja

lehtomaisi l la kasvupaikkatyypeil lä.

Saatavuus: Kotimaista alkuperää olevia kasveja
on saatavil la useilta suomalaisi lta taimitarhoil-
ta.

Hinta : Noin 50 € / taimi.

Lähteet:
Pertti Ranta. 2014. Vil l it Vihreät Kaupungit.
Suomen kaupunkikasvio. Vastapaino.

http://www.luontoportti.com/suo-
mi/fi/puut/metsalehmus

METSÄLEHMUS
Tilia cordata

TESOMAN METSÄPUUTARHA

Kasvikortti



Kuvaus: Varjol i l ja on monivuotinen ruohovarti-
nen kasvi. Se kasvattaa jykevän ja pitkän, noin
70–150 cm varren, joka kukkiessa täyttyy lukui-
sista turbaanin muotoisista pilkul l isista violetin
ja valkoisen sävyisistä kukista, jotka tuoksuvat
erityisesti yöllä. Kukinnan jälkeen varteen jää
kotahedelmät, jotka varistavat kasvin siemenet
maahan vasta talven myrskyissä.

Alkuperä: Varjol i l jaa on vil jelty ruotsissa ehkä
jo keskiajalta lähtien. Suomessa varjol i l jaa on
vil jelty satoja vuosia. Sen luontainen esiintymi-
salue ulottuu Mongoliasta Viron kautta Keski-
Eurooppaan

Merkitykset metsäpuutarhalle: Varjol i l ja on
paitsi näyttävä kasvi, myös erittäin hyvä mesi-
kasvi yöperhosil le. Varjol i l ja muuttuu kesää
myöden, tarjoten talveen saakka ihmeteltävää.

Hoito: Viihtyy puolivarjossa ja varjossa, erityi-
sesti lehtipuiden alla tuoreessa maassa. Suosii
kalkkia muttei vaadi sitä. Sopii Tesomalla tuo-
reil le ja lehtomaisi l le alueil le.

Saatavuus: Saatavil la suomalaisi lta taimitar-
hoilta.

Hinta : Noin 3–5 € / taimi.

Lähteet: Pertti Ranta. 2014. Vil l it Vihreät Kau-
pungit. Suomen kaupunkikasvio. Vastapaino.

K. Mikkola & H. Tanner. 2001 . Perhospuutarha.
Tammi.

Riku Cajander. 201 0. Luontopiha – Ympäris-
töystäväll inen piha ja puutarha. Minerva.

VARJOLILJA
Lilium martagon

TESOMAN METSÄPUUTARHA

Kasvikortti



Kuvaus: Kotkansiipi on suursaniainen jonka
lehdet voivat kasvaa jopa parimetrisiksi. Alku-
kesäl lä kotkansiipi avaa lehtensä, jotka kääriy-
tyvät auki heleänvihreiksi sulkamaisiksi si iviksi.
Kotkansiivel lä on lyhyemmät itiöpesäkelehdet,
jotka muuttuvat kesän mittaan tummanvih-
reiksi. Syksyl lä nämä pesäkelehdet jäävät pys-
tyyn ja ne voivatkin paljastaa
kotkansiipiesi intymän lumen alta.

Alkuperä: Alkuperäinen suomalainen luonnon-
kasvi.

Merkitykset: Kotkansiipi l isää vehreyden tun-
tua metsässä. Alkukesäl lä avautuvat suuriko-
koiset lehdet ovat näyttävä näky metsän
keskellä.

Hoito: Viihtyy kosteassa varjoisassa paikassa.
Sopii Tesomalla useimmil le kasvupaikkatyypeil-
le.

Saatavuus: Saatavana taimina ja siemeninä.
Kotimaiset kannat jonkin verran jalostettuja.

Hinta : Noin 5 €/taimi.

Lähteet:
Pertti Ranta. 2014. Vil l it Vihreät Kaupungit.
Suomen kaupunkikasvio. Vastapaino.

http://www.musti la.fi/kasvit/MatteucciaStrut-
hiopteris

KOTKANSIIPI
Matteuccia struthiopteris

TESOMAN METSÄPUUTARHA

Kasvikortti



MANTSURIANJALOPÄHKINÄ
Juglans mandshurica

Kuvaus: Mantšurianjalopähkinä on leveäkas-
vuinen, usein monirunkoinen kookas puu, joka
kasvaa 6–15 metriseksi. Si l lä on isot himmeän
sinivihreät pihlajamaiset lehdyköistä muodos-
tuvat lehdet. Lehdet voivat kasvaa jopa yli met-
rin pituisiksi. Puun hedelmä kypsyy lokakuussa.

Alkuperä: Kasvaa luontaisesti I tä-Aasiassa. Tuo-
tu Suomeen 1900-luvun alkupuolel la. Suomes-
sa kasvaa toisinaan puutarhakarkulaisena.

Merkitykset: Saksanpähkinää muistuttava he-
delmä on syötävä ja kelpaa ihmisen lisäksi
etenkin oravalle. Puu on pitkine lehtineen ek-
soottinen näky ja painuu mieleen.

Hoito: Viihtyy hieman suojaisessa paikassa au-
ringossa, runsasravinteisessa tai tuoreessa hie-
man kosteahkossa maaperässä. Vaativa
multavuuden ja valoisuuden suhteen. Sopii Te-
somalla: Lehtomaisel le alueelle.

Saatavuus: Saatavil la suomalaisi lta taimitarhoil-
ta.

Hinta: Noin 35–80 €/taimi

Lähteet: http://www.musti la.fi/kasvit/Juglans-
Mandshurica



Kuvaus: Köynnöshortensia on voimakasraken-
teinen ja komea köynnöskasvi. Se voi kasvaa lä-
hes 1 0 metriä korkeaksi ja pari metriä leveäksi,
ki ipeil len puiden rungoil la, suuri l la kivi l lä, kal-
l ioi l la tai kiviseinämil lä. Kesäkuussa kukkivan
kasvin kukat ovat jopa 20–30 senttiä leveitä
valkoisia huiskiloita, jotka syksyl lä kellastuvat ja
koristavat kasvia kuivuneina vielä alkutalveen-
kin saakka.

Alkuperä: Luonnonvaraisena Japanissa ja Ko-
rean-niemimaalla. Tuotu suomeen 1900-luvulla.

Merkitykset: Köynnöshortensial la kestää joi-
tain vuosia ennen kuin se alkaa kukkia, mutta
kun kukinnan aika vihdoin tulee, si itä tulee
näyttävä. Maasta puunrunkoa ylöspäin kiipivä
köynnös luo kerrostuneisuutta metsäpuutar-
haan.

Hoito: Viihtyy varjossa ja puolivarjossa. Sopii
Tesomalla tuoreelle kankaalle järeiden mänty-
jen juurelle.

Saatavuus: Saatavil la taimitarhoilta.

Hinta : 1 8–22 € / taimi.

Lähteet:
Pertti Ranta. 2014. Vil l it Vihreät Kaupungit.
Suomen kaupunkikasvio. Vastapaino.

KÖYNNÖSHORTENSIA
Hydrangea anomala

TESOMAN
METSÄPUUTARHA

Kasvikortti



Kuvaus: Linnunpönttö on keinotekoinen ra-
kennelma, jonka tarkoituksena on tarjota l in-
nulle pesimismahdoll isuus. Linnunpönttöjä on
erilaisia ja erikokoisia. Linnunpöntöt ovat kolo-
l innuil le tärkeitä, si l lä nykyisissä metsissä on vä-
hän kolopuuksi hyvin kelpaavia vanhoja ja
lahoja haapoja, koivuja ja leppiä. Pienimmissä
pöntöissä (lentoaukon halkaisi ja 28mm–pön-
tön korkeus 220mm) asuvat eri laiset pieniko-
koiset tiaiset ja esim. kirjosieppo, kun taas
isompikokoisissa (lentoaukon halkaisi ja
11 0–1 60mm pöntön – pöntön korkeus
400–450mm) asuu lehto- ja viirupöllö tai esi-
merkiksi telkkä.

Alkuperä: Käytetti in alun perin eräänlaisena
ravinnonhankinnan muotona.

Merkitykset: Nykyisin pöntöil lä suojel laan pik-
kulintujen pesintää. Tuo monipuolista l intuelä-
mää metsäpuutarhaan.

Hoito: Pönttö tulee pudistaa talvisin ennen
huhtikuuta. Tätä helpottamaan pöntöissä tulee
olla irrotettava katto tai seinä. Pöntöstä pois-
tettu vanha pesä tulee hävittää taudinaiheut-
taj ien leviämisen ehkäisemiseksi. Sopii
Tesomalla kaikkial le.

Saatavuus: Perusmalleja saa monista kaupois-
ta, erikoispönttöjä saa esimerkiksi netistä ti laa-
malla. Pönttö on helppo rakentaa itse, ohjeita
löytyy kirjoista ja internetistä.

Hinta : 1 0 € – 30 € / kpl valmiina kaupasta. I t-
se tehdyn hinta ri ippuu materiaal in saatavuu-
desta.

Lähteet:
Birdl ife Suomi – Linnunpönttöjen rakennusoh-
jeet http://www.birdl ife.fi/l intuharrastus/l in-
nunponttojen_rakennusohjeet.shtml

LINNUNPÖNTTÖ
Aviarum

TESOMAN METSÄPUUTARHA

Kasvikortti



Kuvaus: Kärhöt ovat monivuotisia köynnöskas-
veja. Ne kasvavat muun muassa seinustaa, sä-
leikköä, pensasta tai puuta pitkin. Kärhöjä on
erivärisiä, kuten esimerkiksi sinikukkainen alp-
pikärhö, keltakukkainen kiinankärhö, valko-
kukkainen siperiankärhö ja syksynä
tulipunaiseksi muuttuva amurinviini.

Alkuperä: Pääosin tuotu suomeen koristekas-
veiksi, joista harvat vil jelyjäänteinä vil l i intyneet.

Merkitykset: Kärhöt ovat eksoottisia ja luovat
metsäpuutarhan tuntua kerroksell isuuden
kautta.

Hoito: I stutetaan istutuskuoppaan. Kukkiak-
seen hyvin tarvitsee auringonvaloa, mutta viih-
tyy myös puolivarjossa. Tarvitsee juurellensa
vii lentävän varjon, kuten esimerkiksi maanpei-
teperennoja tai haketta. Sopii Tesomalla muun
muassa tuoreelle ja lehtomaisel le kasvupaikal le
sekä kohopenkkeihin.

Saatavuus: Saatavil la suomalaisi lta taimitar-
hoilta.

Hinta : Noin 12 € / taimi.

Lähteet:
http://www.musti lantaimitarha.fi/koynnos-
kasvit/karhot.html

Mossberg Bo & Stenberg Lennart. 2005. Suuri
Pohjolan Kasvio. Tammi.

KÄRHÖT
Clematis

TESOMAN METSÄPUUTARHA

Kasvikortti



Kuvaus: Mustakuusi on pienikokoinen
(1 0–20m) havupuu. Si l lä on hoikka runko ja ka-
pea kartiomainen latvus. Sen neulasten väri
vaihtelee sinivihreästä tummanvihreään ja sini-
valkoiseen. Si l lä on palleromaiset lyhyet kävyt,
jotka ovat usein tiheinä rykelminä latvuksen
huipussa. Mustakuusi uudistuu luontaisel la le-
vinneisyysalueellaan tehokkaasti myös maahan
painuneista ja juurtuneista alaoksistaan eli tai-
vukkaistaan. Suomessa mustakuusi on hyvin
menestyvä mutta lyhytikäinen.

Alkuperä: Luonnonvaraisena Pohjois-Amerikan
pohjoisosissa.

Merkitykset: Jo nuoret mustakuuset tuottavat
suuret määrät käpyjä, jotka kelpaavat ravin-
noksi oravil le ja joi l lekin l innuil le. Lyhytikäisyys
mahdoll istaa puun elinkaaren seuraamista.
Neulasten väriä on kiva tarkkail la. Puu sopii hy-
vin suomalaiseen metsämaisemaan.

Hoito: Kasvaa auringossa ja varjossa. Viihtyy
tuoreella tai märälläkin, happamalla maalla.
Sopii kuitenkin myös savi- tai turvepitoisel le
maaperälle. Sopii Tesomalla tuoreil le, lehtomai-
si l le ja korpimaisi l le kasvupaikoil le.

Saatavuus: Saatavil la suomalaisi lta taimitar-
hoilta.

Hinta : Noin 3 €/pieni kennotaimi.

Lähteet:
http://www.musti la.fi/kasvit/PiceaMariana

http://www.na.fs.fed.us/pubs/si lvics_ma-
nual/Volume_1 /picea/mariana.htm

MUSTAKUUSI
Picea mariana

TESOMAN METSÄPUUTARHA

Kasvikortti



Kuvaus: Puiden ja pensaiden lisäksi kanukoi-
den sukuun kuuluu ruohovartisia kasveja. Näis-
tä metsäpuutarhassa maanpeitekasveina
käytetään esim. kanadanruohokanukkaa tai
ruohokanukkaa. Molemmat ovat hyvin saman-
kaltaisia, matalia vaaleanvihreitä perennoja,
joiden huomattavin ero on valkeiden suojus-
lehtien suojaamien pienten kukkien väri. Ruo-
hokanukalla pikkukukat ovat mustat kun taas
sen kanadalaisel la serkulla ne ovat vihreät. Ne
kukkivat kesäkuussa.

Alkuperä: Ruohokanukka on alkuperäinen
suomalainen laj i . Kanadanruohokanukka on
kotoisin Pohjois-Amerikasta sekä Pohjois-Aa-
siasta.

Merkitykset: Maanpeiteperenna, jol la saa hy-
vin varjostettua esim. muiden kasvien juuria.
Kanukat ovat vaatimattomia mesikasveja.

Hoito: Viihtyy varjossa ja puolivarjossa. Kasvaa
tuoreessa tai kosteassa, neutraalista tai happa-
massa maassa. Kanadanruohokanukka saattaa
kasvaa hieman helpommin ja peittää maan no-
peammin. Sopii Tesomalla lehtomaisi l le ja tuo-
reil le kasvupaikoil le. Kasvatusta voi kokeil la
myös korvessa.

Saatavuus: Saatavil la joi ltakin suomalaisi lta tai-
mitarhoilta, esim. mustialasta.

Hinta: Noin 6 €/istutustaimi

Lähteet: http://www.musti la.fi/kasvit/Cor-
nusCanadensis

K. Mikkola & H. Tanner. 2001 . Perhospuutarha.
Tammi.

RUOHOVARTISET KANUKAT
Cornus




