PUUVARTISTEN VÄHITTÄISHINNASTO 2021
3.3.2021
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.
Merkkien selitykset: pa=paakkutaimi, at=astiataimi/ astian koko cm tai litraa sekä ikä. Seuraavana tuotantomaa, lisäyslähde ja
lisäystapa. Roomalaiset numerot tarkoittavat menestymisvyöhykettä I-VIII. Kukintakuukaudet, kasvin tuleva korkeus,
kasvin kuvaus, kasvupaikkasuositus ja istutustiheys.

Siperianpihta

Abies sibirica

pa/80-100 cm, 7 v, Suomi/ / siemenlisäys, II-VII, touko, 15-25 m, kapealatvainen, sileärunkoinen
ja pehmeäneulasinen, aurinko-varjo, 5 m

57,00 €

Metsävaahtera

Acer platanoides

40,00 €

pa/150-200 cm, 4 v, Suomi/ / siemenlisäys, I-V, touko, 10-20 m, tuoksuvat kukinnot,
oranssinpunainen tai keltainen syysväri, aurinko-varjo, 5-8 m
Acer tataricum subsp. ginnala

Mongolianvaahtera

at/150-200 cm, 6 v, Suomi/ / kasvullinen, I-V, kesä, 3-6 m, pienet kellanvihreät kukinnot,
oranssinpunainen syysväri, puolivarjo-aurinkoinen, 2 m

44,00 €

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-V, kesä, 3-6 m, pienet kellanvihreät kukinnot,
oranssinpunainen syysväri, puolivarjo-aurinkoinen, 2 m

12,00 €

Kiinanlaikkuköynnös

Actinidia kolomikta

12,00 €

at/2 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-III (IV), kesä, 3-5 m, lehdet valko- ja punakirjavat,
valkoiset huomaamattomat pikkukukat, puolivarjo-aurinkoinen, 1,5 m
Sateenvarjoleppä

Alnus incana 'Varjo'

20,00 €

at/4 l, 4 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VI, touko, 3-5 m, harmaalepän pensasmainen
kasvumuoto, kasvaa sateenvarjomaiseen muotoon, puolivarjo-aurinkoinen, 5 m
Marjatuomipihlaja

Amelanchier alnifolia

9,50 €

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Oulu/ siemenlisäys, I-VI, kesä, 3-5 m, valkoiset kukat, pystykasvuinen,
hyvänmakuiset syötävät marjat, puolivarjo-aurinkoinen, 1 m
Isotuomipihlaja

Amelanchier spicata

at/3 l, 3 v, Suomi/ / siemenlisäys, I-VIII, kesä, 3-5 m, valkoiset kukat, tummansiniset syötävät
marjat, punakeltainen syysväri, puolivarjo-aurinkoinen, 1 m
Aronia Prunifolia-Ryhmä 'Viking'

9,50 €

Marja-aronia

at/3 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-V, kesä-heinä, 1,5-2 m, valkoiset kukinnot,
loistavanpunainen syysväri, mustat syötävät marjat, puolivarjo-aurinkoinen, 0,8-1 m

10,00 €

pa/150-200 cm, 4 v varrennoksesta, Suomi/ / varrennettu, perusrunko pihlaja, I-V, kesä-heinä, 23 m, valkoiset kukinnot, loistavanpunainen syysväri, mustat syötävät marjat, puolivarjoaurinkoinen, 4 m

47,00 €

Koristearonia

Aronia x prunifolia

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-V (VI), kesä-heinä, 1,5-2 m, valkoiset kukinnot,
loistavanpunainen syysväri, mustat syötävät marjat, puolivarjo-aurinkoinen, 0,8-1 m
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Punakoivu

Betula pubescens f. rubra

40,00 €

at/125-150 cm, 5 v, Suomi/ / kasvullinen, I-VII, touko, 8-15 m, viininpunaiset lehdet, oranssi
syysväri, puolivarjo-aurinkoinen, 5 m
Calystegia sepium subsp. sepium

Valkokarhunköynnös

6,00 €

at/11 cm, 1 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VIII, heinä-elo, 2-3 m, valkokukkainen
perennamainen köynnös, puolivarjo-aurinkoinen, 0,5 m
at/2 l, 2 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VIII, heinä-elo, 2-3 m, valkokukkainen perennamainen
köynnös, puolivarjo-aurinkoinen, 0,5 m
Caragana arborescens 'Pendula'

Riippahernepensas

at/n.150 cm:n rungolla, 4 v, Suomi/ / varrennettu, perusrunko hernepensas, I-V, kesä-heinä, 2-3
m, keltaiset kukat, hernepensaan riippaoksainen muoto, keltainen syysväri, puolivarjoaurinkoinen, 3 m
Clematis Atragene-Ryhmä

12,00 €

52,00 €

Tarha-alppikärhö

at/13 cm, 3 v, Suomi/ Muhos/ siemenlisäys, I-VI, kesä, 3-4 m, siementaimia, joiden kukkien väri
vaihtelee, puolivarjo, 0,6-1 m

12,00 €

at/11 cm, 2 v, Suomi/ Muhos/ siemenlisäys, I-VI, kesä, 3-4 m, siementaimia, joiden kukkien väri
vaihtelee, puolivarjo, 0,6-1 m

8,40 €

Cornus alba 'Elegantissima'

Valkokirjokanukka

9,00 €

at/2 l, 3 v, Suomi/ / kasvullinen, I-IV (V), kesä-heinä, 1,5-2 m, valkoiset kukinnot, lehdet
valkolaikkuiset, valkoiset marjat eivät ole syötäviä, puolivarjo-aurinkoinen, 1,5 m
Keltakirjokanukka

Cornus alba 'Gouchaultii'

at/3 l, 3 v, Suomi/ / kasvullinen, I-V, kesä-heinä, 2-3 m, valkoiset kukinnot, lehdet keltalaikkuiset,
valkoiset marjat eivät ole syötäviä, aurinkoinen-varjo, 1,5 m
Pähkinäpensas

Corylus avellana

12,00 €

at/3 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ siemenlisäys, I-V, huhti-touko, 2-5 m, norkot ennen lehteen tuloa,
puolivarjo-aurinkoinen, 2-4 m
Mustamarjaorapihlaja

Crataegus douglasii

64,00 €

pa/ry. 6-8 cm, 7 v, Suomi/ / siemenlisäys, I-V, kesä, 6-12 m, valkoiset kukat, mustat marjat,
punainen syysväri, aurinkoinen, 4-5 m
Dasiphora fruticosa 'Goldteppich' (=Potentilla)

Pensashanhikki

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-V, elo-syys, 0,3-0,6 m, suuret tummankeltaiset kukat,
aurinkoinen, 0,5 m
Dasiphora fruticosa 'Sandved' (=Potentilla)

Dasiphora fruticosa 'Tervola' (=Potentilla)

9,20 €

Pensashanhikki

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-V, heinä-syys, 1 m, valkoiset kukat, aurinkoinen, 0,8 m

9,20 €

Pensashanhikki

at/4 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VII, heinä-syys, 1-1,5 m, keltaiset kukat, lehtii aikaisin,
pystykasvuinen, aurinkoinen, 0,8 m

9,20 €

Keltavuohenkuusama

Diervilla lonicera

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-V, heinä, 0,5-1 m, keltaiset torvimaiset kukat,
peittopensas, aurinko-varjo, 0,8 m
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Euonymus nanus var. turkestanicus

Kääpiösorvarinpensas

at/3 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-V (VI), kesä, 0,5 m, punaruskeat kukat, punaoranssit
hedelmystöt loppukesällä, ikivihreä, puolivarjo-aurinkoinen, 0,5 m
Mantsurianonnenpensas

Forsythia mandshurica

12,00 €

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-III (V), touko-kesä, 1-1,5 m, keltaiset kukat ennen
lehtiä, puolivarjo-aurinkoinen, 1 m
Koreanonnenpensas

Forsythia ovata

12,00 €

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-III (V), touko-kesä, 1-1,5 m, keltaiset kukat ennen
lehtiä, puolivarjo-aurinkoinen, 1 m
Hippophaë rhamnoides 'Tarmo'

Tyrni, hede

at/2 l, 3 v, Suomi/ / kasvullinen, I-V, touko, 2-3 m, hopeanhohtoiset lehdet, pystyy pölyttämään
emilajikkeet 'Terhi' ja 'Tytti' sekä Raisa-lajikkeen, aurinkoinen, 1,5-3 m
Hippophaë rhamnoides 'Tytti'

14,00 €

Tyrni, emi

at/2 l, 3 v, Suomi/ / kasvullinen, I-V, touko, 1,5-2 m, hopeanhohtoiset lehdet, oranssit marjat ovat
pitkulaiset, C-vitamiinipitoisuus on hyvin korkea, aurinkoinen, 1,5-3 m

14,00 €

Humala

Humulus lupulus

6,70 €

at/11 cm, 2 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VII, kesä, 3-4 m, nopeakasvuinen, emikasveilla
käpymäiset tähkät loppukesällä, puolivarjo-aurinkoinen, 0,6-1 m

12,00 €

at/2 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VII, kesä, 3-4 m, nopeakasvuinen, emikasveilla
käpymäiset tähkät loppukesällä, puolivarjo-aurinkoinen, 0,6-1 m
Hydrangea paniculata 'Mustila'

Mustilanhortensia

at/4 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VI, elo, 2 m, kermanvalkoinen siro kukinto, keltainen tai
oranssi syysväri, puolivarjo-aurinkoinen, 1-2 m
Hydrangea paniculata 'Praecox'

Juniperus communis f. suecica 'Norrback'

13,00 €

Pilarikataja

pa/80-100 cm, 7 v, Hollanti/ / kasvullinen, I-VI, kesä, 3 m, pylväsmäinen luonnonkanta EteläPohjanmaalta, aurinkoinen, 2 m
Juniperus communis 'Repanda'

19,00 €

Sinikataja

at/30-40 cm, 5 v, Hollanti/ / kasvullinen, I-IV, , 0,3 m, sinertäväneulasinen, laakeakasvuinen
kataja, puolivarjo-aurinkoinen, 0,7-1 m

Puhelin 08-5333 799

19,00 €

Sinilaakakataja

at/30-40 cm, 4 v, Hollanti/ / kasvullinen, I-V, , 0,3 m, sinertäväneulasinen, matalakasvuinen
kataja, aurinkoinen, 0,6 m
Juniperus squamata 'Blue Carpet'

46,00 €

Kääpiökataja

at/30-40 cm, 5 v, Hollanti/ / kasvullinen, I-V (VI), kesä, 0,2 m, maanmyötäinen kasvutapa,
aurinkoinen, 0,7-1 m
Juniperus horizontalis 'Wiltonii'

13,00 €

Kuutamohortensia

at/4 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-V, heinä-syys, 2 m, kermanvalkoinen, litteä kukinto,
keltainen syysväri, puolivarjo-aurinkoinen, 1-2 m
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Sinikuusama

Lonicera caerulea

9,00 €

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VII (VIII), touko-kesä, 1-2 m, vaaleankeltaiset
torvimaiset kukat, lehtii aikaisin, siniset marjat eivät ole syötäviä, aurinko-varjo, 1 m
Lonicera caerulea var. edulis

Marjasinikuusama

at/4 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VI, touko-kesä, 1-2 m, vaaleankeltaiset torvimaiset kukat,
lehtii aikaisin, siniset marjat ovat syötäviä, aurinko-varjo, 1 m
Kehtokuusama

Lonicera involucrata

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-V, kesä, 1-2 m, keltaiset kukat, kukinnan jälkeen
kukkien tukilehdet muuttuvat punaisiksi, mustat marjat eivät ole syötäviä, aurinko-varjo, 1-1,5 m

9,50 €

Rusokuusama

Lonicera tatarica 'Immola'

9,50 €

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VII, kesä-heinä, 3-4 m, valkoiset-vaaleanpunaiset
kukat, oranssit tai punaiset marjat eivät ole syötäviä, puolivarjo-aurinkoinen, 1-1,5 m
Kaunokuusama

Lonicera x bella 'Zabelii'

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VI, kesä-heinä, 2-3 m, tummanpunaiset kukat, punaiset
marjat eivät ole syötäviä, puolivarjo-aurinkoinen, 1-1,5 m
Malus domestica 'Ahosen Lakkaomena'

Malus domestica 'Borgovskoje'

9,50 €

Tarhaomenapuu

at/100-150 cm, 2-3 v varrennoksesta, Suomi/ / varrennettu, suomalainen siemenperusrunko, I-IV,
kesä, 3-8 m, syyslajike, keskikokoinen, litteänpyöreä, lakanpunainen, maku sopivan happoinen,
viinimäisen makea, aurinkoinen, 5 m

32,00 €

Tarhaomenapuu

at/100-150 cm, 2-3 v varrennoksesta, Suomi/ / varrennettu, suomalainen siemenperusrunko, I-V
(VI), kesä, 3-8 m, kesälajike, hedelmä keltainen, lievästi punaviiruinen, maku puhtaan makea,
lähes hapoton, aurinkoinen, 5 m

32,00 €

Tarhaomenapuu

Malus domestica 'Esteri'

at/100-150 cm, 2-3 v varrennoksesta, Suomi/ / varrennettu, suomalainen siemenperusrunko, I-V
(VI), kesä, 3-8 m, kesälajike, hedelmä oranssinruskehtava, maku voimakkaan päärynäarominen,
makea, aurinkoinen, 5 m
Malus domestica 'Iitan Imelä'

Malus domestica 'Kurejoen Kesä'

32,00 €

Tarhaomenapuu

at/100-150 cm, 2-3 v varrennoksesta, Suomi/ / varrennettu, suomalainen siemenperusrunko, I-VI,
kesä, 3-8 m, kesälajike, hedelmä pitkänomainen, täysin tummanpunainen, maku hapahko, mutta
aromikas, aurinkoinen, 5 m
Puhelin 08-5333 799

32,00 €

Tarhaomenapuu

at/100-150 cm, 2-3 v varrennoksesta, Suomi/ / varrennettu, suomalainen siemenperusrunko, I-V,
kesä, 3-8 m, syyslajike, hedelmä kookas punainen, maukas, aurinkoinen, 5 m
Malus domestica 'Norland'

32,00 €

Tarhaomenapuu

at/100-150 cm, 2-3 v varrennoksesta, Suomi/ / varrennettu, suomalainen siemenperusrunko, I-V,
kesä, 3-8 m, kesälajike, hedelmä vaaleankeltainen, maku makea, hapoton, jonkin verran
melonimausteinen, hyvä pölyttäjä, aurinkoinen, 5 m
Malus domestica 'Minnan Omena'

32,00 €

Tarhaomenapuu

at/100-150 cm, 2-3 v varrennoksesta, Suomi/ / varrennettu, suomalainen siemenperusrunko, I-V,
kesä, 3-8 m, kesä/syyslajike, mehukas ja makea, keskikokoinen, väritys punavihreä, aurinkoinen,
5m
Malus domestica 'Lepaan Meloni'

32,00 €

Tarhaomenapuu

at/100-150 cm, 2-3 v varrennoksesta, Suomi/ / varrennettu, suomalainen siemenperusrunko, I-V
(VI), kesä, 3-8 m, syyslajike, hedelmät kellertäviä, mehukkaita ja makeita. Hyvät oksakulmat,
aikaisin satoikään tuleva, puu keskikokoinen, aurinkoinen, 5 m
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Tarhaomenapuu

Malus domestica 'Pirja'

at/100-150 cm, 2-3 v varrennoksesta, Suomi/ / varrennettu, suomalainen siemenperusrunko, I-V,
kesä, 3-8 m, aikainen kesälajike, hedelmä kauniin punaviiruinen, maku hyvin miellyttävä, Melbaarominen, aurinkoinen, 5 m
Malus domestica 'Raatteentie'

32,00 €

Tarhaomenapuu

at/100-150 cm, 2-3 v varrennoksesta, Suomi/ / varrennettu, suomalainen siemenperusrunko, I-V
(VI), kesä, 3-8 m, syyslajike, muistuttaa Kaneli-lajikkeita ja on ilmeisesti Kanelin siementaimi tai
pohjoiseen sopeutunut kanelikanta, aurinkoinen, 5 m

32,00 €

Tarhaomenapuu

Malus domestica 'Turso'

at/100-150 cm, 2-3 v varrennoksesta, Suomi/ / varrennettu, suomalainen siemenperusrunko, I-V,
kesä, 3-8 m, syys/talvilajike, hedelmät hyvin suuria, hapahkoja, kauniin oranssiviiruisia,
aurinkoinen, 5 m

32,00 €

Tarhaomenapuu

Malus domestica 'Viki'

at/100-150 cm, 2-3 v varrennoksesta, Suomi/ / varrennettu, suomalainen siemenperusrunko, I-V,
kesä, 3-8 m, aikainen syyslajike, löytöomena Oulusta, hedelmät kookkaita, vihreitä-punertavia,
miellyttävän maukuisia, aurinkoinen, 5 m

32,00 €

Rautatienomenapuu

Malus 'Hyvingiensis'

at/150-200 cm, 5 v, Suomi/ / varrennettu, suomalainen siemenperusrunko, I-V, kesä, 1,5-4 m,
riippaoksainen, valkoiset kukat, hedelmä 5 cm, kellanpunainen, aurinkoinen, 5 m

52,00 €

Koristeomenapuu

Malus 'Peräpohjola'

at/100-150 cm, 2-3 v varrennoksesta, Suomi/ / varrennettu, suomalainen siemenperusrunko, I-VI,
kesä, 3-5 m, kukinta runsas ja valkoinen, hedelmät 3 cm oranssinpunaiset, hyvä mehu- ja
koristeomena pohjoiseen, aurinkoinen, 4 m
Malus Prunifolia-Ryhmä 'Dolgo'

Paratiisiomenapuu

38,00 €

at/150-200 cm, 5 v, Suomi/ / kasvullinen, I-V, kesä, 4-6 m, valkoiset kukat, hedelmä 3 cm,
soikea, voimakkaan kirkkaanpunainen, aurinkoinen, 4 m
Malus Purpurea-Ryhmä 'Luuna'

Purppuraomenapuu

at/100-150 cm, 2-3 v varrennoksesta, Suomi/ / varrennettu, suomalainen siemenperusrunko, I-V,
kesä, 3-4 m, punaiset kukat, hedelmät kookkaat, sisältäkin punaiset, aurinkoinen, 1,5-2 m
Malus Purpurea-Ryhmä 'Makamik'

32,00 €

Purppuraomenapuu

38,00 €

at/150-200 cm, 5 v, Suomi/ / varrennettu, suomalainen siemenperusrunko, I-V, kesä, 3-4 m,
purppuran ruusunpunaiset kukat, hedelmä 2 cm vaaleanpunainen, punertavat lehdet,
aurinkoinen, 4 m
Malus Purpurea-Ryhmä 'Roosa'

32,00 €

Purppuraomenapuu

at/100-150 cm, 2-3 v varrennoksesta, Suomi/ / kasvullinen, I-V, kesä, 6-8 m, violetinpunaiset
kukat, punertavat lehdet, hedelmä 1 cm, tummanpunainen, aurinkoinen, 5 m

32,00 €

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-V, kesä, 6-8 m, violetinpunaiset kukat, punertavat
lehdet, hedelmä 1 cm, tummanpunainen, aurinkoinen, 5 m

15,00 €

Malus Purpurea-Ryhmä 'Royalty'

Purppuraomenapuu

at/150-200 cm, 5 v, Suomi/ / varrennettu, suomalainen siemenperusrunko, I-III?, kesä, 3-4 m,
karmiininpunaiset kukat, hedelmä 1,5 cm, tummanpunainen, lehdet purppuranpunaiset,
aurinkoinen, 4 m
Tuivio

Microbiota decussata

at/30-40 cm, 5 v, Hollanti/ / kasvullinen, I-VI, touko, 0,3-0,4 m, maanpeitehavu, talvella
ruskehtava, kesällä vihertyy, puolivarjo-aurinkoinen, 1 m
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Säleikkövilliviini

Parthenocissus inserta

12,00 €

at/2 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-V, heinä, 8 m, vaatimattomat kukat, punaoranssi
syysväri, aurinko-varjo, 1 m
Philadelphus lewisii 'Tähtisilmä'

Loistojasmike

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ /kasvullinen, I-V, heinä, 2-3 m, valkoiset miedosti tuoksuvat kukat, puolivarjoaurinkoinen, 1 m
Philadelphus lewisii 'Waterton'

11,00 €

Tähtijasmike

11,00 €

at/4 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-V (VI), heinä, 2-4 m, valkoiset tuoksuvat kukat,
tuuheakasvuinen, puolivarjo-aurinkoinen, 1 m
Pikkujasmike

Philadelphus x lemoinei

11,00 €

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-IV (V), heinä, 1-1,5 m, valkoiset
metsämansikantuoksuiset kukat, tiheäkasvuinen, aurinkoinen, 0,8 m
Lännenheisiangervo

Physocarpus opulifolius

9,50 €

at/4 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VI, heinä, 2-3 m, valkoiset kukinnot, punertavat
hedelmystöt, keltainen syysväri, aurinko-varjo, 1-1,5 m
Physocarpus opulifolius 'Diabolo'

Purppuraheisiangervo

12,00 €

at/3 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-IV (V), heinä, 1,5 m, valkoiset kukat, lehdet tumman
purppuranpunaiset, puolivarjo-aurinkoinen, 1-1,5 m
Metsäkuusi

Picea abies

pa/80-100 cm, 6 v, Suomi/ / siemenlisäys, I-VIII, touko-kesä, 15-30 m, tavallinen suomalainen
metsäkuusi, aurinkoinen-varjo, 5-8 m

30,00 €

kennotaimi/n.20-30 cm, 2 v, Suomi/ / siemenlisäys, I-VIII, touko-kesä, 15-30 m, tavallinen
suomalainen metsäkuusi, aurinkoinen-varjo, 0,25 m

1,70 €

at/11 cm, 30-40 cm, 3 v, Suomi/ / siemenlisäys, I-VIII, touko-kesä, 15-30 m, tavallinen
suomalainen metsäkuusi, aurinkoinen-varjo, 0,3 m

3,00 €

Pesäkuusi

Picea abies 'Nidiformis'

32,00 €

at/40-60 cm, 6 v, Hollanti/ / kasvullinen, I-IV (V), , 0,5-1 m, tiheä, linnunpesän muotoinen
kasvutapa, hidaskasvuinen, puolivarjo-aurinkoinen, 1 m
Mustakuusi

Picea mariana

46,00 €

pa/100-125 cm, 6 v, Suomi/ / siemenlisäys, I-VIII, touko, 8-15 m, tummansinivihreät pienet
neulaset, kapealatvainen, aurinko-varjo, 4 m
Serbiankuusi

Picea omorika

41,00 €

pa/80-100 cm, 6 v, Suomi/ / siemenlisäys, I-V, , 8-20 m, latvus hyvin kapean kartiomainen,
puolivarjo-aurinkoinen, 5 m
Kääpiöserbiankuusi

Picea omorika 'Nana'

60,00 €

at/30-40 cm, 5 v, Hollanti/ / kasvullinen, I-IV, , 3 m, serbiankuusen hidaskasvuinen lajike,
kasvutapa leveän kartiomainen, puolivarjo-aurinkoinen, 4 m
Hopeakuusi

Picea pungens 'Glauca'

pa/60-80 cm, 6 v, Suomi/ / siemenlisäys, I-IV (V), touko, 10-15 m, pistävät, hopeansinivihreät
neulaset, hidaskasvuinen, puolivarjo-aurinkoinen, 5 m
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Sembramänty

Pinus cembra

pa/80-100 cm, 6 v, Suomi/ / siemenlisäys, II-VII, kesä, 8-10 m, tuuheakasvuinen, pitkät sinertävät
neulaset, aurinkoinen, 5 m

70,00 €

Vuorimänty

Pinus mugo

19,00 €

at/30-40 cm, 5 v, Hollanti/ / siemenlisäys, I-VII, kesä, 2-3 m, leveäkasvuinen pensasmainen
mänty, aurinkoinen, 1-2 m
Kääpiövuorimänty

Pinus mugo 'Mops'

at/25-30 cm, 5 v, Hollanti/ / varrennettu, I-VI, kesä, 0,3-0,5 m, vuorimäntyä tiheämpi ja pienempi,
aurinkoinen, 0,5 m

46,00 €

Kääpiövuorimänty

Pinus mugo 'Pumilio'

at/25-30 cm, 4 v, Hollanti/ / siemenlisäys, I-VI, kesä, 0,5-1 m, vuorimännyn matalakasvuisempi ja
tuuheampi muoto, aurinkoinen, 0,5 m

19,00 €

Pensassembra

Pinus pumila 'Glauca'

at/20-30 cm, 4 v, Hollanti/ / varrennettu, I-VI, kesä, 0,5-1 m, pensasmainen kasvutapa, neulaset
pitkät ja sinertävät, aurinkoinen, 1 m

54,00 €

Pylväshaapa

Populus tremula 'Erecta'

at/150-200 cm, 4 v, Suomi/ / kasvullinen, I-V, touko, 10-15 m, haavan pilarimainen kasvumuoto,
nopeakasvuinen, keltainen syysväri, puolivarjo-aurinkoinen, 4-5 m
Potentilla tridentata 'Nuuk'

Grönlanninhanhikki

4,10 €

at/10 cm, 1 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-V, kesä-heinä, 0,2 m, valkoiset kukat, matala
maanpeitekasvi, puolivarjo-aurinkoinen, 0,35 m
Prunus cerasus 'Latvian Matala'

Hapankirsikka

at/150-200 cm, 4 v, Suomi/ / kasvullinen, I-IV (V), kesä, 2 m, hedelmät tummanpunaisia, makeita
ja aromikkaita, osittain itsepölytteinen, aurinkoinen, 5 m
Prunus cerasus 'Suklaakirsikka'

47,00 €

38,00 €

Hapankirsikka

at/150-200 cm, 5 v, Suomi/ / kasvullinen, I-IV (V), kesä, 1,5-2 m, hedelmät hyvin tummia,
itsepölytteinen, pensasmainen kasvutapa, aurinkoinen, 3 m

44,00 €

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-IV (V), kesä, 1,5-2 m, hedelmät hyvin tummia,
itsepölytteinen, pensasmainen kasvutapa, aurinkoinen, 3 m

16,00 €

Prunus domestica 'Kuokkalan Punaluumu'

Luumu

at/150-200 cm, 5 v, Suomi/ / kasvullinen, I-III (IV), kesä, 2-4 m, aikaisin kypsyvät hedelmät ovat
punaisia ja makeita, hillittykasvuinen, itsepölytteinen, aurinkoinen, 3 m
Prunus domestica 'Sinikka'

Luumu

38,00 €

at/150-200 cm, 5 v, Suomi/ / kasvullinen, I-III (IV), kesä, 2-4 m, hedelmät pienehköjä,
tummansinisiä ja makeita, itsepölytteinen, runsassatoinen, aurinkoinen, 3 m
Tuohituomi

Prunus maackii

at/150-200 cm, 5 v, Suomi/ / kasvullinen, I-V, kesä, 10 m, valkoiset kukat, kuori kuparinruskea,
vaaleankeltainen syysväri, puolivarjo-aurinkoinen, 5 m
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Purppuratuomi

Prunus padus 'Colorata'

15,00 €

at/ n.100 cm, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VI, kesä, 5-10 m, vaaleanpunaiset kukat,
punertavat lehdet, puolivarjo-aurinkoinen, 5 m
Pilvikirsikka

Prunus pensylvanica

42,00 €

at/150-200 cm, 5 v, Suomi/ / kasvullinen, I-V, kesä-heinä, 5-10 m, valkoiset kukat, punaiset
marjat, punainen-keltainen syysväri, puolivarjo-aurinkoinen, 5 m
Prunus pumila var. depressa

Lamohietakirsikka

at/2 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VI, touko-kesä, 0,2 m, valkoiset kukat, maanpeittokasvi,
aurinkoinen, 0,7 m
Pyrus communis 'Moskovskaja'

Päärynä

44,00 €

at/150-200 cm, Suomi/ / kasvullinen, IV (V), kesä, 4-6 m, hedelmä makea, keskikokoinen
pitkänomainen, väri vihreä, kypsyessä kellastuva, itsepölytteinen, aurinkoinen, 5 m
Metsätammi

Quercus robur

53,00 €

at/150-200 cm, 6 v, Suomi/ / siemenlisäys, I-IV (V), kesä, 10-20 m, vahvaoksainen,
leveäkasvuinen puu, aurinkoinen, 7-10 m
Rhododendron Tigerstedtii-ryhmä 'Haaga'

Marjatanalppiruusu

31,00 €

at/5 l, 3 v, Suomi/ / kasvullinen, I-V, kesä, 1,5-2 m, vaaleanlilanpunaiset kukinnot, yksi
kestävimmistä lajikkeista, varjo-puolivarjo, 1-1,5 m
Rhododendron Tigerstedtii-ryhmä 'Helsingin Yliopisto'

Marjatanalppiruusu

at/5 l, 3 v, Suomi/ / kasvullinen, I-V, kesä, 2-2,5 m, vaaleanpunaiset kukinnot, pystykasvuinen,
varjo-puolivarjo, 1-1,5 m
Rhododendron Tigerstedtii-ryhmä 'P.M.A.Tigerstedt'

31,00 €

Marjatanalppiruusu

31,00 €

at/5 l, 3 v, Suomi/ / kasvullinen, I-IV, kesä, 1,5-2 m, suuret valkoiset kukinnot, kukan sisässä
tummanvioletti laikku, varjo-puolivarjo, 1-1,5 m
Taikinamarja

Ribes alpinum

9,50 €

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VII, kesä, 1-1,5 m, kellanvihreät kukinnot, lehtii
aikaisin, punaiset mauttomat marjat, aurinko-varjo, 0,8 m
Pikkuherukka

Ribes glandulosum

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VII, touko-kesä, 0,5 m, pienet huomaamattomat kukat,
lehtii aikaisin, punainen syysväri, maanpeitepensas, aurinko-varjo, 1 m

9,50 €

Mustaherukka

Ribes nigrum 'Melalahti'

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ / kasvullinen, III-VII, touko-kesä, 1,5 m, marja makea, suuri ja
pehmeäkuorinen, pystykasvuinen, härmänkestävä, aikainen, puolivarjo-aurinkoinen, 2-2,5 m

8,50 €

Mustaherukka

Ribes nigrum 'Mikael'

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ / kasvullinen, I-VI, touko-kesä, 1,3-1,5 m, pystykasvuinen,härmänkestävä ja
makeamarjainen, puolivarjo-aurinkoinen, 2-2,5 m

8,50 €

Viherherukka

Ribes nigrum 'Venny'

at/4 l, 3 v, Suomi/ / kasvullinen, I-IV (V), touko-kesä, 1,5 m, keskiaikainen ja pystykasvuinen, isot
makeat marjat eivät varise herkästi, puolivarjo-aurinkoinen, 2-2,5 m
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Mustaherukka

Ribes nigrum 'Öjebyn'

at/4 l, 3 v, Suomi/ / kasvullinen, I-V, touko-kesä, 1,5 m, suuret marjat, melko pystykasvuinen,
härmänkestävä, keskiaikainen, puolivarjo-aurinkoinen, 2-2,5 m
Ribes Rubrum-Ryhmä 'Punainen Hollantilainen'

Punaherukka

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ / kasvullinen, I-VI, touko-kesä, 1,5 m, melko pienet marjat, runsassatoinen,
pystykasvuinen, puolivarjo-aurinkoinen, 2,5 m
Ribes Rubrum-Ryhmä 'Valkoinen Suomalainen'

8,50 €

Karviainen

8,50 €

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-V, kesä, 1-1,5 m, marja suuri, tummanpunainen,
paksukuorinen, satoisa ja härmänkestävä lajike, aurinkoinen, 2 m
Ribes Uva-crispa-Ryhmä 'Pellervo'

Karviainen

8,50 €

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-V, kesä, 1-1,5 m, pienet vaaleanvihreät marjat,
aikainen, aurinkoinen, 2 m
Ribes Uva-crispa-Ryhmä 'Tuula'

Karviainen

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-V, kesä, 1-1,5 m, marja karvainen, kellanvihreä, lehtii
aikaisin, aurinkoinen, 2 m
Rubus idaeus 'Maurin Makea'

8,50 €

Vadelma

at/11 cm, 1 v, Suomi/ / kasvullinen, I-V, kesä, 1-1,5 m, hyvin makeat marjat, sato
keskinkertainen, puolivarjo-aurinkoinen, 0,6 m

4,70 €

Vadelma

Rubus idaeus 'Muskoka'

at/11 cm, 1 v, Suomi/ / kasvullinen, I-V, kesä, 1,7-2,3 m, maukas, melko kiinteä marja, sato
keskinkertainen, puolivarjo-aurinkoinen, 0,6 m

4,70 €

Vadelma

Rubus idaeus 'Stiora'

at/11 cm, 1 v, Suomi/ / kasvullinen, I-VI, kesä, 2 m, makea, kiinteä, erittäin suuret marjat,
puolivarjo-aurinkoinen, 0,6 m

5,50 €

Terijoensalava

Salix fragilis 'Bullata'

at/4 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-V (VI), kesä, 6-10 m, pallomaiseksi kasvava suuri
pensas, puolivarjo-aurinkoinen, 5-8 m
Salix glauca var. callicarpaea 'Haltia'

9,00 €

Paljakkapaju

at/2 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VI (VII), kesä, 0,4 m, harmahtavanvihreälehtinen
maanpeitekasvi, puolivarjo-aurinkoinen, 0,5 m

7,00 €

Peittopaju

Salix x aurora 'Tuhkimo'

at/2 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VI (VII), kesä, 0,5 m, kiiltävänvihreät lehdet,
maanpeittokasvi, puolivarjo-aurinkoinen, 0,5 m
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Kotipihlaja

Sorbus aucuparia

40,00 €

pa/150-200 cm, 5 v, Suomi/ / siemenlisäys, I-VIII, kesä-heinä, 8-12 m, valkoiset kukinnot,
oranssinpunaiset marjat, puolivarjo-aurinkoinen, 5 m
Sorbus aucuparia 'Fastigiata'

Pylväspihlaja

52,00 €

pa/150-200 cm, 5 v, Suomi/ / kasvullinen, I-V, kesä-heinä, 8-12 m, valkoiset kukat,
oranssinpunaiset marjat, pihlajan kapeakasvuinen muoto, puolivarjo-aurinkoinen, 3 m
Sorbus aucuparia 'Pendula'

Riippapihlaja

pa/2-3 metrin rungolla, 3 v. varrennoksesta, Suomi/ / varrennettu, perusrunko pihlaja, I-VI, kesäheinä, 2-4 m, valkoiset kukat, oranssinpunaiset marjat, pihlajan riippaoksainen muoto, puolivarjoaurinkoinen, 4 m
Tuurenpihlaja

Sorbus 'Dodong'

47,00 €

at/150-200 cm, 5 v, Suomi/ / kasvullinen, I-IV (V), kesä, 5-10 m, valkoiset kukinnot, punaiset
marjat, kirkkaanpunainen syysväri, aurinkoinen, 5 m
Helmipihlaja

Sorbus koehneana

pa/150-200 cm, 5 v, Suomi/ / siemenlisäys, I-V, kesä-heinä, 2-3 m, valkoiset kukinnot, punainen
syysväri ja valkoiset marjat, aurinkoinen, 4 m

38,00 €

Verhoangervo

Spiraea beauverdiana

at/2 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-V, kesä-elo, 0,2 m, valkoiset kukat, kuin koivuangervo,
mutta pienikasvuisempi, puolivarjo-aurinkoinen, 0,5 m

8,00 €

Koivuangervo

Spiraea betulifolia

9,20 €

at/4 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VII, heinä-elo, 0,7-1 m, valkoiset kukat, näyttävä
syysväri, puolivarjo-aurinkoinen, 0,7 m
Spiraea betulifolia, punakukkainen

Rusokoivuangervo

9,20 €

at/3 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-V, heinä, 1 m, kuin koivuangervo, mutta kukat
vaaleanpunaiset, puolivarjo-aurinkoinen, 0,7 m
Idänvirpiangervo

Spiraea chamaedryfolia

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VII, kesä-heinä, 1,5-2 m, valkoiset kukat, lehtii aikaisin,
keltainen syysväri, aurinko-varjo, 0,8 m
Spiraea chamaedryfolia 'Ainola'

9,20 €

Idänvirpiangervo

at/4 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-V, kesä-heinä, 1,5 m, valkoiset kekomaiset kukinnot,
näyttävämpi kukinta kuin tavallisella idänvirpiangervolla, puolivarjo-aurinkoinen, 0,8 m

9,20 €

Norjanangervo

Spiraea 'Grefsheim'

at/4 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VI, kesä-heinä, 1-1,5 m, valkoiset kukat, nuokkuvat
oksat, puolivarjo-aurinkoinen, 0,8 m
Spiraea japonica 'Little Princess'

Spiraea japonica 'Marjatta'

9,20 €

Tummakeijuangervo

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-V, heinä-elo, 0,5-0,8 m, ruusunpunaiset kukat,
puolivarjo-aurinkoinen, 0,5 m

Puhelin 08-5333 799
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Spiraea japonica 'Odensala'

Loistoangervo

at/4 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VII, heinä-elo, 0,8-1 m, vaaleanpunaiset kukinnot, lehtii
aikaisin, puolivarjo-aurinkoinen, 0,7 m
Spiraea nipponica 'Pakola'

9,20 €

Piianangervo

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-V, heinä, 0,5-1 m, valkoiset kukat, aurinkoinen, 0,6-0,7
m

9,20 €

Kesäangervo

Spiraea 'Summersnow'

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VI, heinä, 0,5-1 m, valkoiset kukat, näyttävä syysväri,
puolivarjo-aurinkoinen, 0,6-0,7 m

9,20 €

Neitoangervo

Spiraea x cinerea

9,20 €

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VI, kesä-heinä, 1,5 m, valkoiset kukat, puolivarjoaurinkoinen, 0,8 m
Unkarinsyreeni

Syringa josikaea

at/4 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VII (VIII), kesä-heinä, 3-5 m, voimakkaan violetinpunaiset
kukat, puolivarjo-aurinkoinen, 1-2 m

9,50 €

at/2 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VII (VIII), kesä-heinä, 3-5 m, voimakkaan violetinpunaiset
kukat, puolivarjo-aurinkoinen, 0,5-1 m

4,50 €

Isabellansyreeni

Syringa Preston-Ryhmä

9,50 €

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VI, heinä, 3-4 m, lilansiniset nuokkuvat kukinnot,
puolivarjo-aurinkoinen, 1-2 m
Koreansyreeni

Syringa wolfii

9,50 €

at/4 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VI, heinä, 2-4 m, violetinpunaiset nuokkuvat kukat,
puolivarjo-aurinkoinen, 1-2 m
Pihasyreeni

Syringa vulgaris

at/3,5 l, 3 v, Suomi/ / kasvullinen, I-V (VI), kesä-heinä, 3-5 m, violetit tuoksuvat kukat, puolivarjoaurinkoinen, 1-2 m

9,50 €

Pihasyreeni

Syringa vulgaris 'Alba'

at/3 l, 3 v, Suomi/ / kasvullinen, I-V, kesä-heinä, 3-5 m, valkoiset tuoksuvat kukat, aurinkoinen, 12m

16,00 €

Puistosyreeni

Syringa x henryi

at/4 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VII, kesä-heinä, 3-4 m, lilansiniset tuoksuvat kukinnot,
puolivarjo-aurinkoinen, 1-2 m

9,50 €

at/2 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VII, kesä-heinä, 3-4 m, lilansiniset tuoksuvat kukinnot,
puolivarjo-aurinkoinen, 1-2 m

4,50 €

Syringa x henryi 'Tammelan Kaunotar'

Puistosyreeni, rungollinen

60,00 €

at/125-150 cm, 4 v, Suomi/ / kasvullinen, I-V, kesä-heinä, 3-4 m, suuret valkoiset kukat,
puolivarjo-aurinkoinen, 5 m
Syringa x henryi 'Värtön Valkea'

Puistosyreeni

at/4 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VI, kesä-heinä, 3-4 m, valkoiset kukinnot, puolivarjoaurinkoinen, 1-2 m
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Thuja occidentalis 'Brabant'

Kartiotuija

at/120-140 cm, 8 v, Hollanti/ / kasvullinen, I-IV, touko, 3-5 m, kartiomainen tuuhea kasvutapa,
kestävin pylvästuija, puolivarjo, 3 m
Thuja occidentalis 'Danica'

Pallotuija

at/30-40 cm, 5 v, Hollanti/ / kasvullinen, I-IV (V), touko, 0,5 m, pallomainen ja tiheä kasvutapa,
neulaset kirkkaanvihreitä, hidaskasvuinen, puolivarjo, 0,6 m
Thuja occidentalis 'Globosa'

25,00 €

Pallotuija

27,00 €

at/30-40 cm, 5 v, Hollanti/ / kasvullinen, I-IV (V), , 1,5 m, kookas, pallomainen kasvutapa,
neulaset harmaanvihreitä, puolivarjo, 1,5 m
Puistolehmus

Tilia x vulgaris

at/150-200 cm, 7 v, Suomi/ / kasvullinen, I-IV (V), elo, 15-20 m, vihertävät tuoksuvat kukat, runko
muhkurainen, puolivarjo-aurinkoinen, 6-10 m

40,00 €

Vuorijalava

Ulmus glabra

at/150-200 cm, 7 v, Suomi/ / siemenlisäys, I-V, touko, 15-25 m, ruskehtavat kukat, yläviistoon
kaartuvat oksat, puolivarjo-aurinkoinen, 6-10 m
Vaccinium Angustifolium-Ryhmä 'Northblue'

Vaccinium Angustifolium-Ryhmä 'Northcountry'

44,00 €

Tarhapensasmustikka

at/2-3 l, 3v, Suomi/ / kasvullinen, I-IV, kesä, 0,6-0,8 m, isomarjainen ja satoisa, marjat makeita,
toinen lajike pölyttäjänä parantaa satoa, aurinkoinen, 1 m

16,00 €

Tarhapensasmustikka

16,00 €

at/2-3 l, 3v, Suomi/ / kasvullinen, I-IV, kesä, 0,6-0,8 m, marjat keskikokoisia, makeita,
suositellaan pölyttäjäksi esim. 'Northblue'lle, aurinkoinen, 1 m
Karpaloheisi

Viburnum edule

12,00 €

at/3 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-V, kesä-heinä, 2 m, valkoiset kukinnot, maukkaat
oranssinpunaiset marjat muistuttavat maultaan karpaloa, puolivarjo, 1-2 m
Villaheisi

Viburnum lantana

at/2 l, 3 v, Suomi/ /kasvullinen, I-V, kesä-heinä, 2-3 m, valkoiset kukat, punaiset-mustat marjat,
puolivarjo-aurinkoinen, 1-2 m

9,00 €

Koiranheisi

Viburnum opulus

at/4 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VI, kesä-heinä, 2-4 m, valkoiset litteät kukinnot, punaiset
marjat eivät ole syötäviä, puolivarjo, 1,5 m
Viburnum opulus 'Pohjan Neito'

Puhelin 08-5333 799

11,00 €

Lumipalloheisi

at/4 l, 3 v, Suomi/ Muhos/ kasvullinen, I-VI (VII), kesä-heinä, 2-4 m, valkoiset pallomaiset
kukinnot, puolivarjo, 1-2 m

OulujoenTaimisto Ky
Taimikuja 10
91510 ROVA

35,00 €

Sähköposti m.kulju@kolumbus.fi
Kotisivut http://www.taimisto.net

12,00 €
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