
1. 
Tsuga heterophylla, lännenhemlokki 
 
Kaunis, nuokkuvalatvainen hemlokki. Arboretum 
Mustilassa lännenhemlokki kasvaa 
pohjoisrinteellä komeiksi puiksi, muodostaen 
viehättävän metsikön. 
Pihaistutuksissa varjoisiin paikkoihin tontin 
reunamille taustapuuksi.  
Taimen lahjoitti Mustila Puutarha. 
 

 

2. 
Picea abies ’Sampon Pallo’, 
pallokuusi  
 
Kotimainen Kymenlaaksosta löytynyt kuusen 
tuuheakasvuinen pallomainen erikoismuoto. 
Kasvi on hidaskasvuinen, voi täysi-ikäisenä 
kasvaa 2 – 3 m korkeaksi ja yhtä leveäksi.  
Lajike viihtyy parhaiten tuoreessa, kosteahkossa 
ja kohtalaisen ravinteikkaassa maassa, 
Aurinkoisessa tai puolivarjoisessa paikassa. 
Menestyy vyöhykkeillä I - V.  

Lahjoittanut Pekka Rantanen PR-Taimisto  
 
 

 

 

3. 
Paxistima myrtifolia, pystykelasvarpu 
 
Suomessa harvinainen laji. Kelasköynnöksen 
sukulainen. 
Laji on kotoisin Brittiläisestä Kolumbiasta, 
Kanadasta.  
Tuotu Suomeen vuonna 1992, menestynyt 
varjoisassa kasvupaikassa, Keski-Suomessa 
hyvin.  
 
Kasvin on lahjoittanut Kaarlo Ouni 
Ouninpohjasta. 
 

 

4. 
Rhododendron prattii, 
kiiltoalppiruusu 

Vaikeasti saatavilla oleva harvinaisuus.. Tuuhea 
kasvu. Upeat, suuret lehdet, alapinnalla on 
hieno karvoitus. Kukka on valkoinen punaisella 
nielutäplityksellä. Kukkii harvoin, mutta upeat 
lehdet ovat tämän lajin hienous. Siemen kerätty 
Kiinan Pohjois-Sichuanin kylmiltä vuorilta. N. 
Sichuan, Huang Tu Liang Shan, Ping Wu 
County, 3400m. Kestävä Lounais-Suomessa. 
 
Lahjoitus AMY Taimipäivän huutokauppaan  
Kristian Theqvist 
 

 



5. 
Rhododendron degronianum ssp. 
heptamerum var. hondoense,  
ARS (Amerikan Rhododendron Society) 
siemenaineistoa. Lajin alkuperä on Japani, 
Honshu ja Kuyshu. Pensaan latvus on pyöreä, 
noin 2 m korkea. kellot. Vaaleanpunaiset tai 
rosan väriset kukat. 
Kasvin on lahjoittanut Osmo Jussila. 
 

10. 
Juglans regia x nigra, 
hybridijalopähkinä 
Saksanjalopähkinän ja mustajalopähkinän välinen 
risteymä.  
Komea, suurilehtinen puu.  
 
Taimen on lahjoittanut Vakkataimi 
 

6. 
Magnolia ’Neitonen’, 
pajumagnolia-risteymä  
’Neitonen’ muistuttaa japaninmagnoliaa, mutta 
on pienikasvuisempi.  Lajike kukkii toukokuussa 
valkoisin, tuoksuvin kukin ennen lehtien 
puhkeamista. Se on kasvutavaltaan 
monirunkoinen ja pensastava. Puu menestyy 
hyvin aurinkoisella, runsasravinteisella 
suojaisella ja tuoreella kasvipaikalla. Lajike 
menestyy vyöhykkeillä I-II (III). 
Taimen on lahjoittanut Mustila Puutarha. 
 

 

 

7. 
Alnus sinuata, sitkanleppä  
 
Näiden leppien vanhemmat on nostettu 
tienpenkalta Kanadasta Brittiläisestä 
Kolumbiasta Wells Grayn kansallispuiston 
rajalta. Kasvit ovat menestyneet hyvin Keski-
Suomen ja Pirkanmaan rajaseudulla. Hyvä pysty 
kasvuasento; kiiltävät lehdet ja suuret urvut. 
Taimet on lahjoittanut Kaarlo Ouni. 
  

8. 
Alnus sinuata, sitkanleppä  
 
Näiden leppien vanhemmat on nostettu 
tienpenkalta Kanadasta Brittiläisestä 
Kolumbiasta Wells Grayn kansallispuiston 
rajalta. Kasvit ovat menestyneet hyvin Keski-
Suomen ja Pirkanmaan rajaseudulla. Hyvä pysty 
kasvuasento; kiiltävät lehdet ja suuret urvut. 
Taimet on lahjoittanut Kaarlo Ouni. 
  

9. 
Rosa ’Unelma’ ryhmäruusu 
Hongiston Taimiston oman risteytystyön 
tummanpuhuva uutuus. Vanhemmiksi valikoitiin 
kanadalaisista Suomen oloissa parhaimmat, 
varhaimmin kukkivat ja terveimmät. Lajike kukkii  
kesäkuusta alkaen. Taimet ovat omajuurisia. 
Samettisesti hohtavat kukat aukeavat hitaasti ja 
pysyvät siistinä viikkoja. Kasvin lahjoitti Timo 
Saarimaa, Hongiston taimisto. 
 

 

 



11. 
Liriodendron tulipifera, 
lännentulppaanipuu 
K09-17-461 USA, Pohjois-Carolina, Jackson 
Co., Green Mountain Valley, 35°29'N, 83°12'W, 
940 m.Alkuperä Arboretum Mustilan 2017 
siemenkeruumatkalta Appalakeilta.  
Keltaisin kukin kukkiva, magnolioiden sukuinen 
puu. Menestyy I(-II)-vyöhykkeellä, jos saa 
muhevan maan ja lämpimän syyshalloilta 
suojaisan paikan.   
Taimen on lahjoittanut Arboretum Mustila. 
 

 

 

12. 
Salix × pendulina 'Vodopad' 
P-18-169 Venäjä 
 
Jekaterinburgissa jalostettu, talvenkestävä 
riippasalava. Lajikkeen nimi tarkoittaa 
"vesiputousta". Puu on nuorena 
kapeampikasvuinen kuin muut riippasalavat, ja 
nuoret sivuoksat taipuvat vesiputousmaisesti 
suoraan alaspäin.   
Latvaoksa on tuettava ensimmäisinä vuosina, 
sen jälkeen taimi kehittyy itsestään 
puumaiseksi.   
Taimen on lahjoittanut Arboretum Mustila. 
 

13. 
Alnus incana ’Varjo’, 
sateenvarjoleppä. 
Suomalainen harmaalepän pensastava, 
sateenvarjomaisesti kasvava erikoismuoto, joka 
on löytynyt Pyhäjärveltä. Lajike viihtyy aurinkoisilla 
tai puolivarjoisilla kasvupaikoilla, tuoreessa ja 
keskiravinteisessa maassa. Avoimella paikalla 
latvuksesta tulee kauniin säännöllinen. 
Täysikasvuisena 3 - 5 m korkea. Menestyy 
vyöhykkeillä I – VI. 
 
Taimen on lahjoittanut Matti Kulju Oulunjoen 
taimistosta. 
 

14. 
Elaeagnus caspica, 
kaspianhopeapensas 
K09-13-383 Venäjä, Krašnodarin alue, Suvorov-
Tšerkessk. Viljelty alkuperä. Kotoisin 
Kaukasuksen Kaspianmereen laskevista 
jokilaaksoista. Ei aiemmin kokeiltu Suomessa. 
Tiettävästi kestää melkoista kylmyyttä vain, jos 
saa alleen lämpimän kesän. Idänhopeapensaan 
lähisukulainen.Kasvaa isoksi pensaaksi tai 
pieneksi puuksi.  

Taimen on lahjoittanut Arboretum Mustila. 
 

16. 
Mukdenia rossii, vaahtera-
angervo 
Hieno syysväri. Lehdet vaahteranlehtiä 
muistuttavat. 
Kukkii alkukesällä valkoisin kukin.  Kukinnan 
jälkeen lehdistö on hyvin koristeellinen. Hyvä 
maanpeitekasvi. Kasvi on noin 30 cm korkea. 
Kestävä. Kotoisin Itä-Aasiasta. 
Viihtyy puolivarjoisessa kasvupaikassa.  
 
Kasvin on lahjoittanut Eija Tommola, Tommolan 
tila. 
 

15. 
Prunus cerasifera ’Inese’, 
kirsikkaluumu 
Kirsikkaluumut (eli myrobalaanit) ovat aikaisin 
kypsyviä maukkaita ja nuorena satoikään tulevia 
luumuja.  
Sadon varmentamiseksi kirsikkaluumuja tulee 
aina istuttaa kaksi eri lajiketta.  
 
Tälle lajikkeelle sopivia pölyttäjiä ovat 
esimerkiksi lajikkeet ’Vetraz’ tai ’Kometa’. 
 
Taimen on lahjoittanut Teppo Kaarniemi, 
Hirvensalmen Taimisto.  
 

 

 



17. 
Helleborus niger, 
vaaleajouluruusu 
Vaaleajouluruusu on perinteinen 
metsäpuutarhan perenna. Tämä 
jouluruusukanta on Arboretum Mustilassa 
vuosikymmeniä menestyneiden jouluruusujen 
siemenjälkeläisiä. Kanta on Laukaassa 
lisääntynyt hyvin luontaisesti siemenistä 
kalkitussa puolivarjoisessa puutarhassa viihtyen 
sinivuokon kanssa samoilla kasvupaikoilla.  
Taimet lahjoitti Marjatta Uosukainen 
 

 

 
  

19. 
Humulus lupulus ’Aurea’, 
humala  
Keltalehtinen humala. Vähän käytetty köynnös. 
Puolivarjossa menestyvä kaunis köynnös.  

Taimen on lahjoittanut Mustila Puutarha. 

 
 

20. 
 Tripterygium regelii, 
siipiköynnös 
 
Kesävihanta köynnös, jota voi kasvattaa ilman 
tukea myös kaarevaoksaisena pensaana. 
Laji on kotoisin Japanista ja Koreasta. Lehdistö 
kauniin vihreä. 
Kukat ovat pienet, säteittäiset ja kermanvalkeat 
kartiomaisessa tertussa. Kukinta ajoittuu 
heinäkuuhun. Syksyllä muodostuvat 
koristeelliset punaiset siivekkäät pähkylät. 
Kasvupaikka on auringossa tai puolivarjossa. 

Menestyy hyvin ainakin vyöhykkeillä I - III 

Kasvin on lahjoittanut Mustila Puutarha. 
 

 

 

18. 
Lonicera hirsuta, 
sitruunaköynnöskuusama 
 
Siemenaineistoa Kanadasta. 
Menestynyt vyöhykkeillä I-III, mahdollisesti 
pohjoisempanakin. (menestynyt esim. 
Raahessa). 
 
Kasvin on lahjoittanut Jari Särkkä, Särkän 
perennataimisto. 
 

 

 


