
PUUT JA PENSAAT 

 

Berberis - happomarja 

 

Malus domestica - tarhaomenapuu 

* Sokeri-Miron 

* Kavelås 

* Moskovalainen päärynäomena 

* Transparente blanche eli Valkeakuulas 

* Keltakaneli 

* Valkea Nalif 

* Wealthy 

 

Philadelphus - jasmike 

 

Prunus domestica subsp. insititia - kriikunapuu 

 

Prunus cerasus - kirsikkapuu 

 

Quercus robur - tammi 

 

Ribes nigrum - mustaherukka 

 

Ribes pallidum - hollanninpunaherukka (Puutarhassa myös 

valkoherukkaa, mikä on punaisen viinimarjan muunnos.) 

 

Ribes uva-crispa - karviainen 

 

Rosa gallica ´Splendens´ – valamonruusu 

 

Rosa pimpinellafolia ´Plena´ - juhannusruusu 

 

Rosa pimpinellifolia ´Poppius´ - suviruusu 

 

Rosa rugosa - kurttulehtiruusu 

 

Rubus idaeus - vadelma 

 

Rubus odoratus - tuoksuvatukka (päärakennuksen lähistö) 

 

Salix x rubens – kujapaju 

(Pajut risteytyvät helposti keskenään, mikä vaikeuttaa 

niiden tunnistamista. Kujapaju on monimuotoinen, yleinen 

koristepuu.) 

Salix alba ´Sibirica´ – hopeapaju 

(Maija Halonen istutti hopeapajun rannalle, missä on 

kosteaa. Alue rajautuu puutarhan ulkopuolelle.) 

 

Spiraea chamaedryfolia - (idän)virpiangervo 

 

Syringa vulgaris ´Alba´ - pihasyreeni 

 

Viburnum opulus – koiranheisi 

 

 

PERENNAT 

 

Aconitum napellus - aitoukonhattu 

 

Aquilegia vulgaris - akileija 

 

Aster novi-belgii - syysasteri 

 

Bellis perennis - kaunokainen 

 

Bergenia - vuorenkilpi (päärakennuksen lähistö) 

 

Campanula latifolia - ukonkello 

 

Campanula medium – maariankello 

 

Campanula persicifolia - kurjenkello 

 

Campanula rapunculoides - vuohenkello 

 

Chrysanthemum leucanthemum - päivänkakkara 

 

Dianthus barbatus - harjaneilikka 

 

Digitalis purpurea - rohtosormustinkukka 

 

Doronicum orientale - kevätvuohenjuuri 

 

Hesperis matronalis - illakko 

 

Hosta – kuunlilja 

 

Humulus lupulus - humala 

Iris germanica - saksankurjenmiekka 

 

Iris pseudacorus - keltakurjenmiekka 

 

Lavatera thuringiaca - harmaamalvikki 

 

Lilium bulbiferum - ruskolilja 

 

Lilium martagon - varjolilja 

 

Lupinus polyphyllus – komealupiini 

 

Lysimachia nummularia - suikeroalpi 

 

Malva moschata - myskimalva 

 

Narcissus poeticus – valkonarsissi 

 

Narcissus pseudonarcissus - keltanarsissi 

 

Paeonia - pioni 

 

Papaver croceum - siperianunikko 

 

Phlox subulata - sammalleimu 

 

Primula veris - kevätesikko 

 

Rheum x cultorum - raparperi 

 

Rudbeckia laciniata ´Flore Pleno´ - kultapallo 

 

Saponaria officinalis - suopayrtti 

 

Scilla siberica (S. sibirica) - idänsinililja 

 

Symphytum asperum - tarharaunioyrtti 

 

Viola cornuta - sarviorvokki 

 

 



KESÄKUKAT 

 

Calendula officinalis - kehäkukka (rinkikukka, rinkelumma 

tai rinkuna) 

 

Centaurea cyanus - ruiskaunokki 

 

Clarkia unguiculata - komeaklarkia (immenkukka) 

 

Cosmos bipinnatus – kosmoskukka 

 

Eschscholtzia californica – tuliunikko 

 

Godetia amoena - silkkikukka (kesäatsalea), Godetia 

grandiflora - kääpiösilkkikukka 

 

Matthiola incana - tarhaleukoija 

 

Nemesia stumosa - kohtalonkukka (kostonkukka) 

 

Nemophila menziesii - sinisievikki 

 

Papaver rhoeas - silkkiunikko 

 

Reseda odorata - tuoksureseda 

 

Tagetes tenuifolia - kääpiösamettikukka 

 

Tropaeolum majus ´Nanum´ - pensaskrassi 
 

 

KASVIMAA 

 

Allium cepa - jättisipuli 

 

Allium cepa var.cepa - hillosipuli 

 

Allium porrum - purjosipuli 

 

Anethum graveolens – tilli 

 

Anthriscus cerefolium – kirveli 

 

Artemisia dracunculus – rakuuna 

Asparagus officinalis - parsa 

 

Beta vulgaris var.conditiva - punajuuri 

 

Brassica napus subsp.napus - lanttu 

 

Brassica oleracea var.botrytis - kukkakaali 

 

Brassica oleracea var.capitata - keräkaali 

 

Brassica oleracea var.conica - suippokaali 

 

Brassica oleracea var.gemmifera - ruusukaali 

 

Brassica oleracea var.italica - parsakaali 

 

Brassica oleracea capitata var.rubra – punakaali 

 

Carum carvi - kumina 

 

Cichorium endivia - endiivi 

 

Cucumis sativus - avomaankurkku 

 

Daucus carota - porkkana 

 

Lactuca sativa var.longifolia - sidesalaatti 

 

Lavandula angustifolia - laventeli 

 

Lycopersicon esculentum - tomaatti 

 

Melissa officinalis - sitruunamelissa 

 

Ocimum basilicum - basilika 

 

Petroselinum crispum - persilja 

 

Phaseolus vulgaris var.nanus – pensaspapu 

 

Raphanus sativus var.niger - retikka 

 

Raphanus sativus var.sativus – retiisi 

Spinacia oleracea - pinaatti 

HALOSENNIEMEN 

PUUTARHAN 

KASVILISTA 
 

 

Listasta löytyvät Halosenniemen puutarhan puuvartiset 

sekä ruohovartiset kasvit. Lisäksi on listattu sellaisia 

kesäkukkia, joita tiedetään Halosten itsekin kylväneen 

puutarhaansa. Listaan ei ole mahdutettu luonnonvaraisia 

kasveja. 

 

Kasvien alkuperäisyydestä puhuttaessa täytyy muistaa, että 

Maija ja Pekka Halosen lapset jatkoivat työskentelyä 

puutarhan parissa. Tähän ajanjaksoon liittyy olennaisesti 

erityisesti koristekasvien määrällinen lisääntyminen. Jotkut 

lajit saattavat olla peräisin ”vasta” Halosten lasten ajalta, 

mikä ei tietenkään vähennä kasvien arvoa. Joidenkin lajien 

istutuksia on myös täydennetty uudella materiaalilla 

puutarhan kunnostuksen yhteydessä. Tällaisessa 

tapauksessa on käytetty mahdollisimman vanhoja 

lajikekantoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanula latifolia - ukonkello 


