
Pinkka I, Yleisimpien puutarhakasvien ja rikkojen lajintuntemus, yhteensä 56 kasvia 
 
Kasvit opiskellaan ja tentitään 1. periodissa (moduulissa, joka kestää elokuusta syyslomaan). Tentit 
(arvosana 0─5) pidetään lähipäivänä Lepaalla. Tenttiin tulee näytteet ja/tai kuva 15 kasvista.  Tentissä 
tenttipaperiin kirjoitetaan kutakin kasvinäytettä vastaava suomenkielinen ja tieteellinen nimi siten kuin 
se on tässä listassa annettu.  
Ensimmäinen mahdollisuus kasvitenttiin on jo heti ensimmäisinä lähipäivinä elokuussa (25.8.). 
Ensimmäinen tentti on tarkoitettu lähinnä niille, joilla on aiempaa kasvintuntemusta, mutta tenttiin voi 
osallistua, jos kasveja on tullut opeteltua jo kesän aikana riittävästi.  
 
Nimien ajantasaisuus ja oikeinkirjoitus on tarkistettu Laji.fi -portaalista sekä toissijaisesti Viljelykasvien 
nimistöstä (2017). Lyhenteet:  spp. = species, lajit    subsp. = subspecies, alalaji   
 
PUUT, 17 kpl      

tieteellinen nimi suomalainen nimi 

Abies sibirica siperianpihta 

Acer platanoides metsävaahtera 

Alnus glutinosa tervaleppä 

Alnus incana harmaaleppä 

Betula pendula rauduskoivu 

Fraxinus excelsior lehtosaarni 

Juglans spp. jalopähkinät 

Picea abies metsäkuusi 

Pinus sylvestris metsämänty 

Populus tremula metsähaapa 

Prunus padus lehtotuomi 

Quercus robur metsätammi 

Quercus rubra punatammi 

Sorbus aucuparia kotipihlaja 

Sorbus ulleungensis ‘Dodong’ tuurenpihlaja 

Tilia cordata metsälehmus  

Ulmus glabra vuorijalava 

 

PENSAAT, 11 kpl 

tieteellinen nimi suomalainen nimi 

Acer tataricum subsp. ginnala mongolianpikkuvaahtera 

Amelanchier spicata isotuomipihlaja 

Chaenomeles japonica japaninruusukvitteni 

Corylus avellana euroopanpähkinäpensas 

Hydrangea paniculata  
’Grandiflora’ 

syyshortensia 

Hydrangea paniculata  
’Mustila’ 

mustilanhortensia 

Rosa Rugosa-Ryhmä ’Hansa’ hansaruusu 

https://laji.fi/


Rosa rugosa kurtturuusu 

Spiraea ’Grefsheim’ norjanangervo 

Spiraea betulifolia koivuangervo 

Spiraea decumbens lamopensasangervo 

 

PERENNAT, 14 kpl 

tieteellinen nimi suomalainen nimi 

Achillea millefolium siankärsämö 

Astilbe Arendsii-Ryhmä tarhajaloangervot  

Delphinium spp. ritarinkannukset 

Echinacea purpurea kaunopunahattu 

Geum coccineum tulikellukka 

Hemerocallis Hybrida-Ryhmä tarhapäivänliljat 

Hylotelephium ’Herbstfreude’ komeamaksaruoho 

Iris sibirica siperiankurjenmiekka 

Molinia caerulea subsp. 
arundinacea 

isosiniheinä 

Rodgersia aesculifolia sormivaleangervo 

Sanguisorba officinalis punaluppio  

Symphyotrichum novi-belgii syysasteri 

Thalictrum aquilegiifolium lehtoängelmä 

Trollius chinensis kesäkullero 

 

KÖYNNÖKSET, 3 kpl 

tieteellinen nimi suomalainen nimi 

Actinidia kolomikta kiinanlaikkuköynnös 

Celastrus orbiculatus japaninkelasköynnös 

Parthenocissus inserta säleikkövilliviini 

 

RIKAT, RUDERAATTI- JA MUUTOSALUEIDEN KASVIT, 11 kpl 

tieteellinen nimi suomalainen nimi 

Antennaria dioica ahokissankäpälä 

Chamaenerion angustifolium maitohorsma/palomaitohorsma 

Chenopodium album jauhosavikka 

Elytrigia repens  niittyjuola 

Equisetum arvense peltokorte 

Galium boreale ahomatara 

Impatiens glandulifera jättipalsami 

Stellaria media pihatähtimö 

Taraxacum spp. voikukat 

Tripleurospermum inodorum peltosaunio  

Urtica dioica isonokkonen 



 


