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Taulukko on päivitetty helmikuussa 2020.
Voit tarvittaessa ladata tästä taulukon omalle koneellesi Excel-muodossa. Huom. ladattava taulukko
pitää sisällään eri välilehdillä myös muiden kasviryhmien taimikoot- ja istutustiheydet (taulukko ei
välttämättä avaudu oikeasta välilehdestä).
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Tieteellinen Suomenkielin
nimi
nimi

viitavaahtera

Vitis
amurensis

Abies amabilis purppurapihta

Acer barbinerve

Abies
balsamea

Acer pensylvanicum pennsylvanianvaahtera

palsamipihta

Abies concolor harmaapihta

Acer
koreanvaahtera
pseudosieboldianum

Abies fraserii

virginianpihta

Aesculus
hippocastanum

hevoskastanja

Abies fraserii
hybr.

virginianpihta

Alnus glutinosa

tervaleppä

Abies
holophylla

ussurinpihta

Alnus glutinosa
'Carelica'

visatervaleppä

Abies koreana koreanpihta

Alnus glutinosa f.
pyramidalis

pilaritervaleppä

Abies
lasiocarpa

Alnus glutinosa f.
quercifolia

tammenlehtileppä

Abies mariesii honshunpihta

Alnus incana

harmaaleppä

Abies
nephrolepis

Alnus incana
f.angustissima

hapsuharmaaleppä

lännenpihta

ohotanpihta

amurinviini
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Abies sibirica

siperianpihta

Alnus inkana f.
gibberosa

mukuraharmaaleppä

Abies veitchii

japaninpihta

Alnus incana f.
laciniata

sulkaharmaaleppä

Chamaecyparis
hernesypressi
pisifera

Aronia x prunifolia

koristearonia

Chamaecyparis
nutkansypressi
nootkatensis

Betula pendula

rauduskoivu

Larix decidua

euroopanlehtikuusi

Betula pendula f.
dalecarlica

visakoivu

Larix gmelinii
var japonica

kuriilienlehtikuusi

Betula pendula f.
bircalensis

pirkkalankoivu

Larix kaempferi japaninlehtikuusi

Betula pendula f.
youngii

kyynelkoivu

Larix sibirica

siperianlehtikuusi

Betula pendula var.
liuskavisakoivu
carelica 'Kaarlo'

Picea abies

metsäkuusi

Betula pubescens f.
punakoivu
rubra

Picea glauca
densata

tiheävalkokuusi

Caragana
arborescens

siperianhernepensas

Picea glauca

valkokuusi

Cercidiphyllum
japonicum

katsura

Picea
jezoensis

ajaninkuusi

Chaemomeles
japonica

ruusukvitteni

Picea mariana mustakuusi

Corylus avellana

pähkinäpensas

Picea omorika serbiankuusi

Fagus sylvatica

pyökki

Picea pungens okakuusi

Forsythia ovata

koreanonnenpensas

Picea pungens
hopeakuusi
var glauca

Fraxinus excelsior

lehtosaarni

Pinus cembra

Fraxinus
pennsylvanica

punasaarni

sembramänty

Pinus contorta kontortamänty

Juglans manchurica mantsurianjalopähkinä

Pinus mugo

vuorimänty

Lonicera morrowii

Pinus mugo
pumilio

kääpiövuorimänty Lonicera xylosteum lehtokuusama

Pinus peuce

makedonianmänty Malus baccata

japaninkuusama

marjaomenapuu

Lehtipuut ja pensaat

Havut

Köynnökset

Malus toringo var
sargentii

marjaomenapensas

Pinus sylvestris metsämänty

Populus tremula

haapa

Pseudotsuga
menziesii

douglaskuusi

Prunus padus

tuomi

Thuja
koraiensis

koreantuija

Prunus sargentii

rusokirsikka

Thuja
occidentalis

kanadantuija

Pyrus ussuriensis

ussurinpäärynä

Thuja plicata

jättituija

Quercus robur

metsätammi

Tsuga
diversifolia

japaninhemlokki

Quercus rubra

punatammi

Tsuga
heterophylla

lännenhemlokki

Ribes alpinum

taikinamarja

Tsuga
mertensiana

vuorihemlokki

Salix sp.

useita lajeja

Sorbus aucuparia

kotipihlaja

Sorbus aucuparia
'Fastigiata'

pylväspihlaja

Sorbus 'Burka'

marjapihlaja

Sorbus 'Nova'

helmipihlaja

Syringa patula

samettisyreeni

Syringa reticulata

japaninlikusterisyreeni

Tilia cordata

metsälehmus

Pinus pumila

pensassembra

Tilia cordata "Sara" metsälehmus

Image not found or type unknown

Ulmus glabra

vuorijalava

Ulmus laevis

kynäjalava

