Helsingin kaupunkikasviopas

Helsingistä lisäykseen otetut kasvit
https://kaupunkikasviopas.hel.fi/kortti/helsingista-lisaykseen-otetut-kasvit/

Helsingistä lisäykseen otetut kasvit ovat lajikkeita, joiden lisäyslähde taimituotannossa on Helsinki. Ne
on otettu taimistoissa lisäykseen Helsingin tutkimusten tai selvitysten tuloksena. Ne ovat helsinkiläisiä
arvokasveja, joiden käyttöä Helsingin kaupungin istutuksissa on hyvä suosia. Erityisen käyttökelpoisia
ne ovat vanhojen puistojen peruskorjauksissa. Osa lajikkeista on saanut FinE-statuksen tai ne on
liitetty Suomen kansalliseen geenivarakokoelmaan.
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Schalininkirsikka (Prunus cerasus‘Rhexii’).
Miten käytän taulukon haku-toimintoa?
Sanahakukenttä sijaitsee hakutaulukon oikeassa yläkulmassa. Voit hakea taulukossa esiintyvillä
sanolla ja ryhmitellä taulukkoa esim. ominaisuuksien mukaisesti.
Hakuesimerkki: Hakusanalla “herkkukasvi” taulukko listaa kaikki herkkukasvit, jotka sisältyvät
Helsingistä lisäykseen otettuihin kasveihin.

Useampia samanaikaisesti käytettyjä hakusanoja ei erotella pilkuilla.
Taulukko on päivitetty helmikuussa 2020.
Voit tarvittaessa ladata tästä taulukon omalle koneellesi Excel-muodossa
Avaa taulukko näkyville tästä (Helsingistä lisäykseen otetut kasvit)

Peruslajisto, puuvartiset
Tieteellinen nimi

Suomalainen nimi

Larix sibirica 'Kaisa' siperianlehtikuusi

Kasviryhmä

havupuu

Saatavuus
Status
Ominaisuudet
Suomesta
Helsingissä
- Suomessa
luonnonkasvi
- Lievästi
myrkyllinen
A = hyvä
- Hyvin
saatavuus
myrkyllinen
B=
- Mesi- ja
taimimäärät
siitepölykasvi
tai taimikoot
- Tarkkailtava
pieniä
haitallinen
C=
vieraslaji
ennakkotilaus
- Hedelmä- ja
tarpeen
marjakasvi
- Kansallinen
geenivara
- FinE

- Herkkukasvi
- Helsingin
tunnuskasveja
- Arvokas
harvinaisuus
Helsingissä
- Helsingistä
lisäykseen
otettu
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(
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t
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C

arvokas
harvinaisuus
Helsingissä,
Helsingistä
lisäykseen
otettu

k
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Tieteellinen nimi

Suomalainen nimi

Hydrangea
kuutamohortensia
paniculata 'Praecox'

Lonicera caucasica

Lonicera tatarica
'Sanna'

Lonicera x bella
'Dropmore'

Lonicera x bella
'Sakura'

Rhododendron
'Haaga'
Rhododendron
'Helsingin Yliopisto'

kaukasiankuusama

rusokuusama

huntukuusama

sirokuusama

alppiruusu

alppiruusu

Kasviryhmä

Saatavuus
Status
Ominaisuudet
Suomesta
Helsingissä
arvokas
harvinaisuus
Helsingissä,
lajike otettu
lisäykseen
Helsingistä

lehtipensas

lievästi
myrkyllinen,
FinE

lehtipensas

arvokas
mesi- ja
harvinaisuus
siitepölykasvi, Helsingissä,
lievästi
lajike otettu
myrkyllinen
lisäykseen
Helsingistä

k
n
K

lehtipensas

arvokas
mesi- ja
harvinaisuus
siitepölykasvi, Helsingissä,
lievästi
lajike otettu
myrkyllinen
lisäykseen
Helsingistä

k
n

lehtipensas

mesi- ja
siitepölykasvi,
lievästi
myrkyllinen,
FinE

arvokas
harvinaisuus
Helsingissä,
lajike otettu
lisäykseen
Helsingistä

(

lehtipensas

mesi- ja
siitepölykasvi,
lievästi
myrkyllinen,
FinE

arvokas
harvinaisuus
Helsingissä,
lajike otettu
lisäykseen
Helsingistä

(

lehtipensas

lievästi
myrkyllinen,
FinE

lajike otettu
lisäykseen
Helsingistä

(

lehtipensas

lievästi
myrkyllinen,
FinE

lajike otettu
lisäykseen
Helsingistä

(
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Tieteellinen nimi

Rhododendron
'P.M.A. Tigerstedt'
Rhododendron
'Pekka'

Suomalainen nimi

Rosa blanda
'Toukoniitty'

Rosa 'Blush
Damask'

Rosa 'Linnanmäki'

Saatavuus
Status
Ominaisuudet
Suomesta
Helsingissä

lehtipensas

lievästi
myrkyllinen,
FinE

lajike otettu
lisäykseen
Helsingistä

(

lehtipensas

lievästi
myrkyllinen,
FinE

lajike otettu
lisäykseen
Helsingistä

(

lehtipensas

arvokas
mesi- ja
harvinaisuus
siitepölykasvit, Helsingissä,
kansallinen
lajike otettu
geenivara
lisäykseen
Helsingistä

lehtipensas

mesi- ja
siitepölykasvi

lehtipensas

arvokas
harvinaisuus
mesi- ja
Helsingissä,
siitepölykasvi,
lajike otettu
FinE
lisäykseen
Helsingistä

kesädamaskonruusulajike lehtipensas

arvokas
harvinaisuus
mesi- ja
Helsingissä,
siitepölykasvit,
lajike otettu
kansallinen
lisäykseen
geenivara
Helsingistä,
herkkukasvi

linnanmäenkeltaruusu

arvokas
harvinaisuus
mesi- ja
Helsingissä,
siitepölykasvi,
lajike otettu
FinE
lisäykseen
Helsingistä

alppiruusu

alppiruusu

Rosa 'Aurora'

Rosa blanda
'Herttoniemi'

Kasviryhmä

kanadanruusulajike

toukoniitynruusu

lehtipensas

k
n

Helsingistä
lisäykseen
otettu,

k
n
F
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n
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Tieteellinen nimi

Syringa Vulgarishybr. 'Annala'

Syringa Vulgarishybr. 'Jollas'

Syringa Vulgarishybr. 'Katherine
Havemeyer'

Syringa Vulgarishybr. 'Lemoinei'

Syringa Vulgarishybr. 'Michel
Buchner'

Suomalainen nimi

jalosyreeni

jalosyreeni

jalosyreeni

jalosyreeni

jalosyreeni

Kasviryhmä

Saatavuus
Status
Ominaisuudet
Suomesta
Helsingissä

lehtipensas

herkkukasvi,
arvokas
mesi- ja
harvinaisuus
siitepölykasvi,
k
Helsingissä, ,
kansallinen
n
Helsingistä
geenivara
lisäykseen
otettu

lehtipensas

herkkukasvi,
arvokas
mesi- ja
harvinaisuus
siitepölykasvi,
k
Helsingissä, ,
kansallinen
n
Helsingistä
geenivara
lisäykseen
otettu

lehtipensas

herkkukasvi,
arvokas
mesi- ja
harvinaisuus
siitepölykasvi,
Helsingissä,,
kansallinen
Helsingistä
geenivara
lisäykseen
otettu

lehtipensas

herkkukasvi,
arvokas
mesi- ja
harvinaisuus
siitepölykasvi,
k
Helsingissä, ,
kansallinen
n
Helsingistä
geenivara
lisäykseen
otettu

lehtipensas

herkkukasvi
arvokas
mesi- ja
harvinaisuus
siitepölykasvi,
k
Helsingissä, ,
kansallinen
n
Helsingistä
geenivara
lisäykseen
otettu

k
n

Tieteellinen nimi

Syringa Vulgarishybr. 'Paul Olsson'

Suomalainen nimi

jalosyreeni

Syringa Vulgarisjalosyreeni
hybr. 'Prince Notger'

Viburnum lentago
'Jenkki'

kiiltoheisi

Malus
koristeomenapuu
"Kaupunginpuutarha"

Malus 'Aamurusko'

koristeomenapuu

Kasviryhmä

Saatavuus
Status
Ominaisuudet
Suomesta
Helsingissä

lehtipensas

herkkukasvi,
arvokas
mesi- ja
harvinaisuus
siitepölykasvi,
k
Helsingissä, ,
kansallinen
n
Helsingistä
geenivara
lisäykseen
otettu

lehtipensas

herkkukasvi,
arvokas
mesi- ja
harvinaisuus
siitepölykasvi,
k
Helsingissä, ,
kansallinen
n
Helsingistä
geenivara
lisäykseen
otettu

lehtipensas

lehtipuu

lehtipuu

C

A

FinE

arvokas
harvinaisuus
Helsingissä,
Helsingistä
lisäykseen
otettu

k
n
F

mesi- ja
siitepölykasvi

arvokas
harvinaisuus
Helsingissä,
Helsingistä
lisäykseen
otettu,

k
n

mesi- ja
siitepölykasvi

arvokas
harvinaisuus
Helsingissä,
Helsingistä
lisäykseen
otettu

k
n

Tieteellinen nimi

Malus 'Almey'
("Kirjailija")

Malus 'Cowichan'
("Kadetti")

Malus 'Linnanmäki'

Malus 'Nipissing'

Malus 'Onneli'

Malus 'Polkagris'

Suomalainen nimi

koristeomenapuu

koristeomenapuu

koristeomenapuu

koristeomenapuu

Kasviryhmä

lehtipuu

lehtipuu

lehtipuu

lehtipuu

purppurakoristeomenapuu lehtipuu

koristeomenapuu

lehtipuu

Saatavuus
Status
Ominaisuudet
Suomesta
Helsingissä
arvokas
harvinaisuus
Helsingissä,
Helsingistä
lisäykseen
otettu

B

mesi- ja
siitepölykasvi

A

arvokas
harvinaisuus
mesi- ja
Helsingissä,
siitepölykasvi,
Helsingistä
FinE
lisäykseen
otettu

(

B

mesi- ja
siitepölykasvi

arvokas
harvinaisuus
Helsingissä,
Helsingistä
lisäykseen
otettu

k
n

C

mesi- ja
siitepölykasvi

arvokas,
harvinaisuus
Helsingissä, ,
Helsingistä
lisäykseen
otettu

C

arvokas
harvinaisuus
mesi- ja
Helsingissä,
siitepölykasvi,
Helsingistä
FinE
lisäykseen
otettu,

k
n
F

C

arvokas
harvinaisuus
mesi- ja
Helsingissä,
siitepölykasvi,
Helsingistä
FinE
lisäykseen
otettu,

k
n
F

Tieteellinen nimi

Malus 'Rixi'

Malus 'Tumma
Kaunotar'

Prunus cerasus
'Rhexii'

Salix x rubens
'Lasipalatsi'
('Blanda')

Suomalainen nimi

koristeomenapuu

koristeomenapuu

schalininkirsikka

isoriippasalava

Kasviryhmä

lehtipuu

lehtipuu

lehtipuu

lehtipuu

Saatavuus
Status
Ominaisuudet
Suomesta
Helsingissä

A

arvokas
harvinaisuus
mesi- ja
Helsingissä,
siitepölykasvi,
Helsingistä
FinE
lisäykseen
otettu

(

B

arvokas
harvinaisuus
Helsingissä,
Helsingistä
lisäykseen
otettu

k
n

C

arvokas
harvinaisuus
Helsingissä,
herkkukasvi
Helsingistä
lisäykseen
otettu

k
n

A

Helsingin
tunnuskasveja,
arvokas
harvinaisuus k
Helsingissä,
n
Helsingistä
lisäykseen
otettu

mesi- ja
siitepölykasvi

Kuvat
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Puolikerrrannaiskukkainen Malus 'Rixi' on yksi Helsingistä lisäykseen otetuista
koristeomenapuulajikkeista.
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Isoriippasalava Salix x rubens 'Lasipalatsi' istutettiin venäläisten rakentaman kasarmin viereen,
nykyiselle Lasipalatsinaukiolle, jo 1800-luvun alkupuolella. Ikivanha rauhoitettu puu kaatui
talvimyrskyssä 29.12.2003, mutta sille on kasvatettu jälkeläinen vanhan puun pistokkaista.
Tunnistamaton salavakanta on nimetty löytöpaikkansa mukaan 'Lasipalatsiksi'.

Katso myös
Pensasruusut, Havu- ja lehtipensaat, Puistopuut
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