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Lukijalle
Puisto ja puutarha
Jo tuhansien vuosien ajan ihminen on muokannut elinympäristöään. Kun
viljely kylvämällä ja istuttamalla vähitellen opittiin, syntyi myös pysyvää
asutusta. Ravintokasveja löydettiin luonnosta erityisesti lämpimän
(subtrooppinen) ja kuuman (trooppinen) ilmaston alueilta.
Ravinto-, kuitu- ja lääkekasvit olivat alkuun tärkeimmät, mutta kulttuurien vaurastuessa ja monipuolistuessa syntyi myös esteettisiä tarpeita.
Niiden myötä alkoi erilaisten koristekasvien viljely. Tosin myös monet
varsinaiset hyötykasvit ovat alun perin kiinnittäneet ihmisen huomiota
värikkäällä ja komealla ulkonäöllään.
Trooppiset ainavihannat ja kausivihannat metsät lajirunsaudessaan ovat
olleet koristekasvien aarreaittoja, samoin subtrooppiset alueet, joilla
kesä- tai talvisateet ovat tuoneet runsaasti kosteutta. Noilta kasvillisuusalueilta ovat kotoisin puutarhojen lukuisat upeasti kukkivat puut ja pensaat, köynnöstävät liaanit, rehevät saniaiset ja alkuaan rungoilla ja oksistoissa kasvaneet päällysvieraat eli epifyytit. Aavikoiden laitamilta ja talvisateiden eli välimerenilmaston alueilta ovat puutarhoihin tulleet muun
muassa monet erikoiset mehikasvit.
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Yksittäiset varjoa luovat puut asuntojen liepeillä, hedelmätarhat, palvotut kulttipuut ja temppeleiden pyhät puut ovat voineet johtaa kauniin
puiston syntymiseen. Kun erilaisia kasveja ja kasviryhmiä istutettiin lisää,
puisto sai näyttävyyttä ja arvostusta. Siitä tuli virkistys- ja lepopaikka.
Jo varhain kasveja siirrettiin pitkiä matkoja alueelta toiselle. Niitä yritettiin sopeuttaa uudenlaiseen ympäristöön valitsemalla esimerkiksi kestäviä, nopeakasvuisia ja helposti siemeniä tuottavia yksilöitä sekä risteyttämällä eri lajeja keskenään. Kasvit saattoivat ”jalostua” niin, että ne
menestyivät hyvin alueilla, missä eivät luontaisesti olisi pärjänneet.
Aikojen kuluessa kasvinjalostus kaupallisen puutarhatoiminnan myötä
on kehittänyt uusia biologisia ja geeniteknisiä menetelmiä, jotka ovat
luoneet monipuolisen ja värikkään koristekasvimaailman lukemattomine
lajikkeineen.
Maailman eristyneiltä seuduilta kuten saarilta, laaksoista ja vuorten rinteiltä on löydetty erikoisia vain niillä seuduilla esiintyviä kotoperäisiä lajeja. Ihaillut harvinaisuudet ovat kiinnostaneet suuresti, ja niitä on saatettu
siirtää koristepuutarhoihin joskus niin innokkaasti, että laji on hävinnyt
syntymäseuduiltaan. Toisaalta joidenkin kotoperäisten lajien harvinaistuttua juuri puutarhat ovat voineet pelastaa kasvit täydelliseltä kadolta.

Elämyksiä
Nykyisin trooppiset ja subtrooppiset ”Etelän” puistot ja puutarhat ovat
vihreydessään ja kukkaloistossaan upeita. Niitä löytyy lomakohteissa
hotellien läheisyydestä, kävelykaduilta, rannoilta ja suurina viheralueina
kaupunkien keskustoista. Puistot on suunniteltu yleisiksi virkistyskeitaiksi
ja erityisesti matkailijoiden ja lomalaisten vierailukohteiksi. Yleensä niissä
on helppoa liikkua, myös liikuntarajoitteisten matkailijoiden.
Yllättävää on, että eri puolilla maapalloa puistot saattavat muistuttaa
toisiaan, ja niiden koristekasvit ovat osin samoja kaikkialla. Intiassa, Italiassa, Kanariansaarilla, Madeiralla, Floridassa ja Brasiliassa turisti voi tunnistaa samoja lajeja.
Loistavia sinisiä, punaisia, oransseja ja keltaisia kukkia, perhosia, mahtavia viherkasveja ja kukkivia puita! Ihastuneita huokauksia sekä myös jotakin tuttua: kotona kaupungintalon aulassa komeilee isoissa ruukuissa
samoja traakkipuita, ja omassa olohuoneessa kasvaa limoviikuna. Esteettisiä elämyksiä puistoissa riittää. Ne luovat hyvää oloa. Näitä elämyksiä on koettava uudelleen. On pakko ikuistaa näkymiä valokuviin.
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Nykyään matkailijat haluavat viettää aktiivisia päiviä, liikkua sekä tutustua ympäröivään luontoon ja kulttuuriin. Puistot ja istutukset ovat lähellä
hotellin asukkaita. Ne ovat helposti saavutettavissa.
Puistoissa ja puutarhoissa – Etelän koristekasveja antaa virikkeitä ja tutustuttaa kuvien avulla värikkääseen kasvimaailmaan. Se kertoo kasvien
taustoista ja alkuperästä sekä opastaa helpolla tavalla tunnistamaan
eksoottisia lajeja.

Miten löydät etsimäsi lajin?
Oppaan kasvit on koottu kukkien värin tai kasvin muun ulkonäön perusteella ryhmiin. Jokaisen ryhmän alussa on kuvaruudukko, jossa esitellään
ryhmään kuuluvat kasvit tunnistuskuvina. Kunkin kuvan alla on mainittu
kasvityyppi (puu, pensas, köynnös, ruohovartinen, mehikasvi jne.) sekä
sivunumero, joka ohjaa lajikuvaussivulle.
Jokaisen lajisivun alussa on perustiedot kasvista:

Suomalainen nimi
tieteellinen nimi
heimo
englanninkielinen nimi

kasvityyppi
kukkimisaika
lajin alkuperä

Lajikuvausten väliin on sijoitettu tietoiskuja (Tietoa ja tarinaa). Niissä
tuodaan esille koristekasveihin liittyviä piirteitä, jotka eivät muutoin ilmene varsinaisten lajitekstien yhteydessä. Tietoiskujen aihepiirit ja sijainti
oppaassa selviävät sisällysluettelosta.
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Näin löytyy etsimäsi laji
Koristekasvit on koottu ryhmiksi kukkien, kukintojen ja versojen värin tai muun ulkonäön perusteella. Näin lajien tunnistus ja keskinäinen vertailu on helpompaa.
Keltasävyiset—oranssit. Kukkien
väri on keltainen, kellertävä tai
oranssi.
s. 9
Punasävyiset. Kukkien väri on
punainen tai punaiseen vivahtava.
s. 49

Sinisävyiset—violetit. Kukkien
väri on sininen tai liila.
s. 113

Vaaleasävyiset—valkoiset. Kukkien väri on valkoinen tai vaalea.
s. 132
Viherkasvit ja kirjolehtiset.
Ryhmään kuuluvilla kasveilla kukat ovat useimmiten satunnaiset
tai huomaamattomat. Kasvin ulkoasu (väri, muoto, kasvutapa)
tekee lajista koristekasvin.
•
Varsinaiset viherkasvit
•
Kirjolehtiset kasvit
•
Mehikasvit
•
Palmut
•
Muut puut
s. 155
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KELTA-ORANSSIKUKKAISET
Kukkien, kukintojen tai suojuslehtien väri on keltainen, vaaleankeltainen tai oranssi.

puu

s. 12

puu

s. 12

puu

s. 14

puu

s. 14

puu

s. 16

puu

s. 17

puu

s. 18

puu

s. 54

puu, pensas

s. 19 puu, pensas

s. 19

pensas

s. 80

pensas

s. 80

pensas, puu

s. 20 pensas, puu

s. 20

pensas

s. 20

pensas

s. 27

s. 22

pensas

s. 22

pensas

s. 24

pensas

s. 23

pensas

9

pensas

s. 21

pensas

s. 25

pensas

s. 31

pensas

s. 28

pensas

s. 80

pensas

s. 30

pensas

s. 31

pensas

s. 32

pensas

s. 27

köynnös

s. 92

köynnös

s. 34

köynnös

s. 36

köynnös

s. 33

köynnös

s. 36

köynnös

s. 32

köynnös

s. 32

köynnös

s. 37

ruohovartinen s. 46

pensas

ruohovartinen s. 45
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s. 26

ruohovartinen s. 41

pensas

pensas

s. 26

s. 30

ruohovartinen s. 42

mehikasvi

s. 40

ruohovartinen s. 44

ruohovartinen s. 48

mehikasvi

s. 38

ruohovartinen s. 40

ruohovartinen s. 44

ruohovartinen s. 44

ruohovartinen s. 41

ruohovartinen s. 44

maanpeittokasvi s. 47 maanpeittokasvi s. 154

Kolibrikukka Strelizia s. 46
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Kameruninputkitrumpetti
Markhamia lutea, M. platycalyx
Bignoniaceae, bignoniakasvit
Nile Trumpet, Nile Tulip

puu
koko vuosi
Afrikka
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Kameruninputkitrumpetti on tummalatvuksinen. Parilehdykkäiset lehdet ovat suuret (jopa 40 cm pitkät) ja kiiltävät. Lehdyköitten reunat aaltoilevat. Hieman kurttuiset kukat sijaitsevat tiheinä rykelminä oksien
kärjissä. Torvimaisia kukkia koristavat keskustasta ulospäin suuntautuvat
punaruskeat raidat. Kierteiset, palkoja muistuttavat hedelmät riippuvat
ryppäinä ja voivat kasvaa 80 senttimetriä pitkiksi.
Itä-Afrikasta kotoisin oleva kameruninputkitrumpetti on monikäyttöinen. Se kukkii heleästi lähes koko vuoden. Sitä kasvatetaan puistoissa
puina sekä pensasaitoina. Se on yleinen varsinkin Madeiralla. Puuta istutetaan myös tuulensuoja- ja varjokasviksi viljelyksille. Kansanlääkinnässä
lehtiä ja kuorta on käytetty haavalaastarina ja ihonhoidossa, juuri- ja
kuoriuutteita astman ja yskän hoidossa. Uutteilla on todettu olevan viruksia ja bakteereita torjuvia vaikutuksia.

Etelä-Amerikasta kotoisin olevat
soihtupuut (Tabebuia) ovat komeita ja kookkaita tropiikin puita.
Kukkien väri vaihtelee keltaisesta
punaiseen. Jotkin keltakukkaiset
lajit muistuttavat kameruninputkitrumpettia.
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Akaasiat
Acacia spp.
Fabaceae, hernekasvit
Acasia

puu, pensas
kevät, kesä
Australia ja Afrikka

Akaasiat on laaja ja monimuotoinen kasvisuku, jossa on erilaisia ryhmiä.
Ne viihtyvät trooppisilla sekä lämpimillä alueilla. Suurin osa lajeista on
kotoisin Australiasta ja Afrikasta.
Kasvien lehdet ovat pariliuskaiset, tai lehdet ovat muuntuneet laakaversoiksi, jotka pystyasentoisina suojaavat kasvia kuumuudelta ja liialta
haihtumiselta. Monilla lajeilla on myös teräviä piikkejä. Pienet kukat ovat
keltaiset tai punertavat. Ne ovat ryhmittyneet pallomaisiksi tai tähkämäisiksi kukinnoiksi.
Puumaiset akaasiat ovat monelle tuttuja savannien maisemista, missä
kirahvit hamuavat niiden lehtiä pitkällä kielellään piikkien lomasta.
Tiettyjä värikkäitä ja miellyttävätuoksuisia lajeja viljellään leikkokukiksi.
Niitä myydään kukkakaupoissa usein mimosan nimellä. Mimosa ei kuitenkaan ole akaasia vaan läheinen kasvisuku.
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A

rabikumi eli acaciakumi – karkkimassaa akaasioista

Arabikumi on tietyistä akaasialajeista (Acacia senegal, A. seyal)
valutettua nestettä, joka kovettuu nopeasti pieniksi möykyiksi ilman vaikutuksesta. Se on hajutonta ja vesiliukoista. Sitä käytetään stabilointi- ja
sideaineena muun muassa virvokejuomateollisuudessa sekä makeis- ja
lääketeollisuudessa. Se ei tartu hampaisiin ja soveltuu siksi hyvin esimerkiksi karamelleihin ja pastilleihin. Elintarvikkeissa sen E-koodi on 414.
Arabikumia käytetään myös paperiliimoissa ja vesivärien sideaineena.
Tärkein tuotantoalue Afrikassa sijaitsee Saharan eteläpuolella Senegalista Sudaniin. Keruu tapahtuu pääasiassa käsin kasvien lepoaikana kuivakaudella.
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Silkkipuu, kultasilkkipuu
Grevillea robusta
Proteaceae, proteakasvit
Silky Oak

puu
kevät, kesä
Itä-Australia

Silkkipuun isot lehdet ovat yläpinnalta vihreät mutta alapinnalta karvaiset
ja hopeanväriset. Niiden moniliuskainen muoto muistuttaa hieman saniaisten lehteä. Puu kasvaa 20 – 30
metriä korkeaksi. Kukinnot ovat pitkät
ja harjamaisen muotoiset. Ne loistavat kullankeltaisina ja houkuttelevat
hyönteisiä. Puu on hyvä hunajakasvi.
Ikivihreä silkkipuu on kaunis kujanne- ja puistopuu. Kuumilla alueilla se
on suosittu paitsi kauneutensa myös
varjostavan latvuksensa takia. Intiassa
ja Brasiliassa sitä on istutettu varjostamaan tee- ja kahviviljelyksiä. Viljelyksiltä silkkipuu on villiytynyt paikoin
ympäröivään luontoon muun muassa
Havaijilla. Puuaines on kaunista ja
arvostettua.
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Boliviantipuana
Tipuana tipu
Fabaceae, hernekasvit
Rosewood, Pride of Bolivia

puu
kesä
Bolivia

Etelä-Amerikasta kotoisin oleva boliviantipuana on sukunsa ainoa edustaja. Puu kasvaa 10 – 20 metriä korkeaksi. Runsashaarainen latvus on erityisen laaja. Laji on suosittu varjopuu
puistoissa ja jalkakäytävien varsilla.
Parilehdykkäiset lehdet ovat pitkät
(20 – 25 cm) ja tummanvihreät. Keltaiset kukat ovat ryhmittyneet harvoiksi tertuiksi oksien kärkiosiin. Hedelmät muistuttavat hieman vaahteran hedelmiä, ”neniä”. Lenninsiivelliset siemenet varisevat talvella.
Boliviantipuanan juuristo on laaja ja
tunkeutuu usein jalkakäytävien tai
katujen alle vaurioittaen katupäällysteitä.
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Etelänkultasade
Laburnum anagyroides
Fabaceae, hernekasvit
Golden Chain, Golden Rain

pensas, puu
kevät
Etelä-Eurooppa

Etelä-Euroopan vuoristoista peräisin oleva kultasade on 5 – 7 metriä
korkea pensas tai puu. Runsashaaraisen kasvin oksat ovat pitkät ja taipuisat. Keväällä oksien kärkiin puhkeaa pitkiä (10 – 25 cm) riippuvia kukintoterttuja. Hernekasveille tyypilliset kukat ovat kirkkaankeltaiset ja voimakkaasti tuoksuvat. Palkohedelmät ovat 4 – 5 senttimetriä pitkät. Niissä on
pieniä mustia siemeniä.
Siemenet sisältävät kytisiini-nimistä alkaloidia, joka on hyvin myrkyllinen sekä ihmisille että kotieläimille. Mielenkiintoista on, että aine on
vaikutuksiltaan samankaltainen kuin nikotiini, ja sitä on kokeiltu hyvällä
menestyksellä apuna tupakoinnin vieroituksessa.
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Helmihuiskapapu
Parkinsonia aculeata
Fabaceae, hernekasvit
Parkinsonia, Palo Verde

pensas, puu
kevät, kesä
Meksiko, USA

Helmihuiskapapu kasvaa luonnonvaraisena kuivilla alueilla Texasista etelään
Argentiinaan asti. Puu (pensas) muuttaa
ulkonäköään erikoisella tavalla. Lehdet
ovat pitkät (20 – 40 cm) ja sulkamaiset.
Kun niistä putoavat pienet koristeelliset
lehdykät pois, jäävät vain pitkät hiirenhäntämäiset lehtiruodit riippumaan
vihreinä. Mutta kasvilla ei ole hätää.
Sekä ruodit että vihreäkuoriset oksat
yhteyttävät.
Kukinta on parhaimmillaan keväällä.
Silloin kukkia voi olla keltaisenaan. Suosittu koristekasvi on karannut viljelyksiltä luontoon esimerkiksi Kaliforniassa ja
Floridassa. Australiassa se muodostaa
paikoin hankalia piikkisiä pensaikkoja.
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Keltatekoma
Tecoma stans
Bignoniaceae, bignoniakasvit
Yellow Trumpet Bush, Yellow Elder

pensas, puu
kevät – syksy
Amerikka

Keltatekoman heleät trumpettikukat loistavat ryppäinä oksien latvoissa.
Pitkät riippuvat hedelmät ovat alkuun vihreät, myöhemmin ruskeat. Siemenet lentävät tuulessa ja kelluvat vedessä.
Keltatekoma on siirretty kotiseuduiltaan Keski- ja Etelä-Amerikasta eri
puolille maapalloa. Kuivuutta sietävänä ja tehokkaasti leviävänä se on
vallannut uusia alueita ja villiytynyt laajalle esimerkiksi Australiassa.
Kasvista on löydetty aineita, jotka ovat muun muassa antiseptisia ja
diureettisia sekä toimivat antioksidantteina. Kansanlääkinnässä lehtiä on
käytetty vatsavaivojen ja diabeteksen hoitoon.

Argentiinasta kotoisin oleva
oranssitekoma Tecoma guarume
on myös suosittu koristepensas.
Sen tanakat torvimaiset kukat
ovat oranssit.
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Chilennuijakukka
Cestrum parqui
Solanaceae, koisokasvit
Chilean Cestrum, Green Poison Berry

pensas
kevät – syksy
Etelä-Amerikka

Keski- ja Etelä-Amerikasta kotoisin oleva nuijakukkien suku käsittää 150 –
200 lajia. Kaikki nuijakukat ovat tiheitä pieniä pensaita, jotka kukkivat
runsaasti ja pitkään. Alkuun nuijamaiset, myöhemmin putkimaiset kukat
sijaitsevat tiheinä kimppuina versojen kärjissä. Niiden väri vaihtelee lajista
riippuen vaaleanvihreästä keltaiseen ja punaiseen. Kukissa on voimakas ja
hyvä tuoksu. Kaikki kasvinosat ovat myrkylliset.

Tuoksunuijakukka

Purppuranuijakukka

Cestrum nocturnum

Cestrum elegans
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Banksiat ovat australialaisia
puita tai pensaita. Sukuun
kuuluu yli 70 lajia. Pienet
yksittäiset kukat muodostavat erikoisia tähkämäisiä
kukintoja versojen kärkiin.
Kuvan lajilla kukinnon pituus
on yli 10 senttiä. Kukat puhkeavat kesällä tai syksyllä.
Talvella kypsyvät hedelmät
ovat käpymäiset.

Banksia
Banksia integrifolia
Proteaceae, proteakasvit
Coast Banksia

puu, pensas
kesä, syksy
Australia

Trooppisesta EteläAmerikasta kotoisin oleva
keltakesalpina on 1 – 4 metriä korkea pensas. Kukinnot
muodostuvat 20 senttimetriä
pitkistä tertuista, joissa yksittäiset kukat ovat erikoiset.
Erittäin pitkät ja huomiota
herättävät punaiset heteet
kurottuvat esiin kirkkaan
keltaisesta teriöstä.
Ks. riikinkukkopensas s.73.

Keltakesalpina
Caesalpina gilliesii
Fabaceae, hernekasvit
Bird of Paradise Bush

pensas
kevät
Etelä-Amerikka
22

Terttusenna
Senna didymobotrya
Fabaceae, hernekasvit
African Senna, Popcorn Senna
Candelabra Tree, Peanut Butter Cassia

Sennat ovat yleisiä lämpimien alueiden keltakukkaisia hernekasveja. Lajeja tunnetaan
yli 300. Useimmat niistä ovat pensaita,
mutta joukossa on myös puita ja ruohovartisia. Lehdet ovat pariliuskaiset. Hedelmä on
palko.
Monet Senna-lajit ovat vaikeita erottaa
toisistaan, mutta suosittu terttusenna on
helppo tunnistaa. Lehdet ovat pitkät, pariliuskaiset ja tummanvihreät. Suuret tähkäkukinnot nousevat oksien kärjistä pystyyn
kuin mustakeltaiset kynttilät. Kukinnon kärkiosan nuput ovat tummat ja korostavat
kukkien kirkkaankeltaista väriä.
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pensas
koko vuosi
Afrikka

Kaksossenna
Senna bicapsularis
Fabaceae, hernekasvit
Winter Cassia, Butterfly Bush,
Christmas Senna

pensas
syksy
Afrikka

Kaksossenna on pieni tiheä pensas tai pieni puu. Sen lehdet ovat harvalehdykkäiset ja vaaleanvihreät. Syksyllä oksien kärkiosiin kehittyy lyhyitä
ja haaraisia kukintoja. Parhaimmillaan koko pensas on kirkkaankeltaisten
kukkien peitossa.
Mehiläiset ja monet päiväperhoslajit, erityisesti kaaliperhosen sukulaislajit, käyvät mielellään kukinnoilla. Naarasperhoset munivat pensaaseen,
joka on toukkavaiheen ravintokasvi. Sekä lehdet että kukat käyvät ravinnoksi.
Kukinnan jälkeen pensaisiin kehittyy pitkiä (10 cm) liereitä palkohedelmiä. Komeat ruskeat palot ovat hyvä lajituntomerkki.
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Keltaoleanteri
Thevetia peruviana
Apocynaceae, oleanterikasvit
Yellow Oleander

pensas
koko vuosi
Väli-Amerikka

Väli-Amerikasta kotoisin oleva keltaoleanteri muistuttaa kasvutavaltaan
ja lehdiltään oleanteria tai kapealehtistä pajua. Keltaiset suppilomaiset
kukat sijaitsevat versojen kärjissä löyhinä kimppuina. Kukan teriö koostuu viidestä terälehdestä, jotka ovat leveäliuskaiset ja reunoiltaan hieman taaksepäin kääntyneet.
Pallomainen hedelmä on aluksi vihreä, mutta muuttuu kypsyessään
ruskeaksi tai mustaksi. Hedelmän sisällä on kaksi suurta siementä.
Kaikki kasvinosat ovat myrkylliset, erityisesti siemenet. Ne sisältävät
useita myrkyllisiä glykosideja, muun muassa tevetiiniä ja muita sydämen
toimintaan vaikuttavia yhdisteitä. Kasvin maitiaisneste saattaa aiheuttaa
ihoärsytystä.
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Kirjotulikruunu
Lantana camara
Verbenaceae, rautayrttikasvit
Wild Sage, Red Sage

pensas
koko vuosi
Keski- ja Etelä-Amerikka

Kirjotulikruunun kukintojen väri vaihtelee suuresti. Yleisin väri on punainen ja sen monet eri sävyt, mutta kukinto voi olla myös valkoinen, keltainen, violetti tai jokin näiden kirjava yhdistelmä. Pensaiden koristeellisuutta lisää, että kukintojen värisävy muuttuu kukinnan edetessä. Kukat
houkuttelevat erityisesti perhosia mutta myös muita hyönteisiä.
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Aurinkotitonia on 2 – 3 metriä
korkea pensas. Harvahaaraiset
versot ovat tyviosistaan puutuneet. Suuret liuskaiset lehdet sijaitsevat varressa vuorottaisesti. Näyttävät keltaiset
mykerökukinnot sijaitsevat
yksittäin varsien kärjissä. Laji
on kotoisin Väli-Amerikasta .

Aurinkotitonia
Tithonia diversifolia
Asteraceae, asterikasvit
Tree Marigold, Mexican Sunflover

pensas
kevät, kesä
Väli-Amerikka

Turnera
Turnera ulmifolia
Turneraceae
Yellow Buttercups, Sage Rose

pensas
kevät
Brasilia

Turnera on matala ja tiheä pensas. Tummanvihreät lehdet
muistuttavat väriltään ja muodoltaan jalavan lehtiä (lajinimi
ulmifolia viittaa jalavaan). Kirkkaankeltaiset kukat ovat avoinna
vain yhden päivän, mutta myös
uusia kukkia puhkeaa versojen
kärkiin päivittäin.
Brasiliassa pensaan lehdistä
valmistetulla teellä uskotaan
olevan monia terveydellisiä vaikutuksia.
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Marjasyrikka
Buddleja madagascariensis
Schrophulariaceae, naamakukkaiskasvit
Smoke Bush,
Madagascar Butterfly Bush

pensas
kevät
Madagaskar

Leveäneulaprotea
Leucospermum cordifolium
Proteaceae, proteakasvit
Pincushion Protea

pensas
kevät
Etelä-Afrikka
Leveäneulaprotea kuuluu lajirikkaaseen etelä-afrikkalaiseen Protea-kasvien heimoon. Tuuhean ja
leveän pensaan nahkeat lehdet
sijaitsevat varressa kierteisesti.
Kukinto on erikoinen. Jäykät
neulamaiset kukat kohoavat tiheän kukinnon keskustasta kauniisti
kaartuen. Englanninkielinen nimi
neulatyyny viittaa kukinnon muotoon.
Ks. kuningasprotea s. 88.
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Kiiltomikinpensas
Ochna serrulata
Ochnaceae
Bird´s Eye Bush,
Mickey Mouse Bush, Carnival Ochna

pensas
kevät
Etelä-Afrikka

Etelä-Afrikan vuoristoalueilta kotoisin oleva kiiltomikinpensas on tiheä
pikkupuu tai pensas. Kukat ovat pari senttimetriä halkaisijaltaan ja väriltään kirkkaankeltaiset. Parasta kukinta-aikaa on varhainen kevät.
Mikinpensas tunnetaan parhaiten vasta hedelmävaiheessa. Kukinnan
lopulla keltaiset terälehdet putoavat, ja verholehdet suurenevat muuttuen punaisiksi. Jos pensaissa on ollut runsaasti kukkia, koko kasvi näyttää
tässä vaiheessa punaiselta.
Kehittyvät luumarjat ovat aluksi vihreät mutta värittyvät kypsyessään
mustiksi. Yksittäinen hedelmä mustine marjoineen voi tuossa vaiheessa
tuoda mieleen mustakorvaisen Mikki Hiiri-hahmon. Monet linnut syövät
kiiltomikinpensaan marjoja.
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Keltakultakäpy
Pachystahcys lutea
Acanthaceae, akanttikasvit
Lollipop Plant, Golden Shrimp Plant

pensas
kevät
Etelä-Amerikka

Erikoisennäköisen keltakultakävyn tieteellinen nimi Pachystachys tarkoittaa suuritähkäinen ( pachys suuri, stachys tähkä). Englanniksi kasvin
nimi on kultainen katkakasvi. Nimet viittaavat kasvin kukintoon, joka on
pitkä, tanakka ja nelisärmäinen tähkä. Värikkäin osa muodostuu keltaisista suojuslehdistä, jotka muistuttavat katkaravun suomuja. Valkoiset kaksihuuliset kukat työntyvät esiin suojuslehtien väleistä.

Keltakultakävyn kukat ovat
valkoiset ja vaatimattomat.
Käpymäisesti ryhmittyneiden
suojuslehtien kirkas keltainen
väri tekee lajista koristekasvin.
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Marmelaadipensas, ruustinnankukka
Streptosolen jamesoni
Solanaceae, koisokasvit
Marmalade Bush

pensas
koko vuosi
Etelä-Amerikka

Alun perin Kolumbiasta ja Perusta
kotoisin oleva tiheäkasvuinen ja tuuhea marmeladipensas on sukunsa
ainoa laji. Suosittu koristepensas
herättää huomiota kukkiessaan.
Torvimaisten kukkien terälehdet
ovat tyveltä yhteen kasvaneet mutta
reunoiltaan erilliset ja poimuiset.
Keltainen väri muuttuu kukkien vanhetessa oranssiksi ja lopulta punaiseksi.
Parhaana kukkimisaikana marmeladipensaat näyttävät erikoislaatuisen
kirjavilta. Värien yhdistelmä tuo mieleen appelsiinimarmeladin.
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Mustasilmäsusanna
Thunbergia alata
Acanthaceae, akanttikasvit
Black-eyed Susan Vine

köynnös, pensas
koko vuosi
Itä-Afrikka

Alun perin Itä- ja Etelä-Afrikan reunametsistä ja avoimilta jokivarsilta
kotoisin oleva mustasilmäsusanna on suosittu yksivuotinen koristekasvi.
Lajin suosio piilee kasvin yksinkertaisessa kauneudessa ja helppohoitoisuudessa. Myös kukinta on runsasta ja jatkuvaa.
Torvimaisten kukkien teriö on useimmiten keltainen, ja kukan keskusta
on musta. Perustyypistä on jalostettu runsaasti muotoja, joilla kukan väri
voi olla punainen, oranssi, kermanvärinen tai valkoinen.
*Suomessa lajia kasvatetaan köynnöstävänä tai amppelikasvina.

Keltasusanna Thunbergia gregori
on trooppisesta Itä-Afrikasta kotoisin oleva köynnöskasvi. Sen
suuret kukat ovat yksivärisen
oranssit eikä kukkien keskustassa
ole mustaa väriä. Nuput ja kukkien verhiöt ovat erityisen karvaiset.
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Isomaljaliaani
Solandra maxima (S. grandiflora)
Solanaceae, koisokasvit
Cup of Gold , Chalicevine

köynnös
koko vuosi
Meksiko

Köynnöstävistä koristekasvilajeista isomaljaliaani on yksi komeimmista.
Sen puumainen varsi on paksu ja köysimäinen. Se saattaa otollisissa
oloissa kasvaa pituutta yli 20 metriä. Varressa on runsaasti pitkiä kärhiä,
joiden avulla liaanikasvi ottaa tukea muusta kasvillisuudesta tai kiipeilee
rakennusten seinillä.
Tummanvihreät soikeat lehdet ovat 12 – 15 senttimetriä pitkät. Myös
kellomaiset kukat ovat poikkeuksellisen suuret (jopa 25 senttiä). Kukkien
avautuessa niiden väri on lähes valkoinen tai vaaleankeltainen mutta
muuttuu kukan vanhetessa kullankeltaiseksi, lopulta ruskeaksi. Terälehtien ulkoreunat ovat kääntyneet poimuille.
Kukat avautuvat illalla ja tuoksuvat yöllä voimakkaasti. Eräät lepakkolajit vierailevat kukilla ja suorittavat pölytyksen.

T

uoksuu hyvälle – maistuu pahalle!

Monien koisokasvien tapaan myös isomaljaliaani on myrkyllinen. Sen
kukissa sekä lehdissä on atropiinia ja muita myrkyllisiä yhdisteitä. Suuhun
tai silmiin joutuessaan ne voivat aiheuttaa ärsytystä, päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia ja ripulia.
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Tulitrumpetti
Pyrostegia venusta
Bignoniaceae, Bignoniakasvit
Flame Vine, Golden Shower

köynnös
koko vuosi
Brasilia

Tulitrumpetti liekehtii oranssina
parhaimmillaan talvi- ja kevätaikaan. Laji on köynnöskasvi, joka
kiipeilee lehtikärhiensä varassa
pitkin aitoja, muureja ja puunrunkoja. Se on voimakaskasvuinen ja
voi tulla yli parikymmentä metriä
pitkäksi. Ikivihreä lehvästö on kauniin kiiltävä.
Kukkaryppäät kehittyvät versojen
kärkiin. Ne ovat usein niin runsaat,
että riippuvat alaspäin omasta painostaan. Istutuksissa varsia leikataan, jotta kukintaa saadaan myös
alaoksiin. Kukissa on mettä, joka
houkuttelee lintuja, muun muassa
kolibreja. Hedelmä kehittyy pitkäksi
kodaksi (jopa 30 cm).
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Köynnöskustaankukka
Allamanda cathartica
Apocynaceae, oleanterikasvit
Golden Trumpet,
Common Trumpet Vine, Yellow Allamanda

köynnös
kesä, syksy
Brasilia

Kustaankukkien sukuun kuuluu kymmenkunta lajia. Ne ovat kotoisin
trooppisesta Etelä-Amerikasta. Alkuperäisillä esiintymisalueilla Brasiliassa
rentovartinen köynnöskustaankukka kiipeilee muista kasveista tukea
hakien 5 – 6 metrin korkeuteen. Koristekasvina se köynnöstää seinustoilla, tai sitä voidaan leikkaamalla pitää pensaan mallisena.
Kasvin lehdet ovat nahkamaiset ja sijaitsevat muutaman lehden kiehkuroissa. Trumpettimaiset kukat ovat suuret (7 – 9 cm) ja näyttävät. Viiden
terälehden muodostama teriö on hauskan epäsymmetrinen.
Vahingoittuneesta varresta vuotaa maitiaisnestettä, joka on lievästi
myrkyllistä. Kasvien lehdet, kukat ja juuret sisältävät runsaasti yhdisteitä
(mm. allamandiini), joilla on todettu olevan monia lääkinnällisiä vaikutuksia. Eläinkokeissa on saatu selville, että jotkin niistä estävät tietyntyyppisten syöpäsolujen kasvua ja leviämistä.
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Hibbertia
Hibberthia scandens
Dilleniaceae, dilleniat
Guinea Flower, Snake Vine

köynnös
kesä
Kaakkois-Aasia

Hibbertia on rehevälehtinen ja voimakaskasvuinen köynnöskasvi. Helakankeltaisten kukkien terälehdet ovat kasville ominaisesti kurttureunaiset. Parasta kukkimisaikaa on loppukevät ja kesä.

Kapinvillakko
Senecio tamoides
Asteraceae, asterikasvit
Canary Creeper

köynnös, pensas
kesä, syksy
Etelä-Afrikka

Kapmaasta ja Zimbabwesta
kotoisin oleva kapinvillakko
on nopeakasvuinen köynnöstävä pensas. Lehdet
ovat vaaleanvihreät ja nahkeat. Pienet keltaiset kukat
tuoksuvat ja puhkeavat
runsaina terttuina loppukesällä ja syksyllä.
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Koristekrassi
Tropaeolum sp.
Tropaeolaceae, koristekrassikasvit
Nasturtium

köynnös
koko vuosi
Etelä-Amerikka

Koristekrassi on kotoisin Etelä-Amerikan vuoristoisilta seuduilta, mistä
se on levinnyt viljeltynä sekä puutarhakarkulaisena laajalle, myös lauhkeille alueille. Laji kiipeilee helposti aidoilla ja muureilla sekä leviää maata pitkin joutomaille. Alkuperäisalueilla kasvin pölyttäjinä
ovat olleet kolibrit, sillä kukissa
on pitkä mesikannus.
Paitsi koristekasvina lajia on
käytetty kauan myös hyötykasvina. Kaikki kasvinosat ovat syötäviä. Lehdet ja kukat ovat kauniita ja pippurisen kirpeitä salaateissa, nuput käyvät suolattuina
ja mausteliemessä kapriksista
Capparis spinosa.
*Suomessa koristekrassi on
suosittu parveke- ja puutarhakasvi.
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Lääkeaaloe, Aloe vera
Aloe barbadensis
Asphodelaceae, soihtukasvit
Aloe Vera

mehilehtinen
kevät
Afrikka

Lääkeaaloesta käytetään yleisesti nimeä Aloe vera. Se on keltakukkainen koristekasvi, joka on myös yksi tutkituimmista lääkekasveista. Kasvi
on ollut tunnettu monissa kulttuureissa jo tuhansien vuosien ajan. Afrikasta kotoisin olevaa lajia viljellään nykyisin eri puolilla maailmaa hyötytarkoituksiin. Lehdet voivat tulla 70 – 90 senttimetriä pitkiksi ja jopa pari
kiloa painaviksi. Lehdistä saatavaa geeliä sekä lateksia käytetään sellaisenaan tai jalostettuna lähinnä lääkinnällisiin tarkoituksiin.
Ks. muut aaloelajit s. 100 – 101.
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A

loe vera – totta, tarinaa, tutkimuksia

Tarinoiden mukaan jo muinaisessa Egyptissä kuuluisat kuningattaret Nefertiti ja Kleopatra käyttivät kauneudenhoidossaan aloe veraa. Aleksanteri Suuri hoiti sodassa tulehtuneita haavojaan ja sotilaittensa vammoja kasvin lehdistä saadulla nesteellä. Myös kansanlääkinnässä
aloe vera on ollut tunnettu parannuskeino haavaumiin ja ihottumiin, kuten myös mahatulehdukseen sekä ummetukseen. Ärtynyt suu, mustelmat ja peräpukamat hoituivat kasvin lehtinesteellä. Lääkinnässä nestettä lisättiin usein veteen,
hunajaan, maitoon tai viiniin.
Nykyisin lääkeaaloe on viljelykasvi, joka
saadaan ihanteellisissa olosuhteissa tuottamaan satoa jo parin vuoden ikäisenä. Muutamia uloimpia kilon painoisia lehtiä voidaan leikata kasvista kolmesta neljään
kertaa vuodessa. Lehden keskiosasta valutetaan hyytelömäistä geeliä, jota voidaan
käyttää sekä ulkoisesti että sisäisesti. Lehden pintakerros sisältää aloiini-pitoista
lateksia, joka on kitkerää. Sen sekoittumista geeliin on varottava. Lateksi vaikuttaa
voimakkaasti suolen toimintaan ja on laksatiivinen.
Aloe veraa ja sen vaikutuksia on tutkittu
paljon. Geeliä voidaan käyttää iholle. Se
muodostaa suojaavan kalvon haavaan tai tulehtuneeseen kohtaan, lievittää kipua ja edistää paranemista vaimentamalla kemiallista ja mekaanista ärsytystä. Siksi sitä voidaan käyttää vaikeasti umpeutuvien haavaumien, kuten palohaavojen ja mahahaavan hoidossa sekä auringon
polttaman ihon hoidossa. Geelillä on todettu olevan myös bakteereja ja
hiivasieniä tuhoavia vaikutuksia.
Sisäisesti käytettäessä geelillä on positiivisia vaikutuksia useiden elinten
aineenvaihduntaan. Kuitenkin myös haittavaikutuksia on todettu. Varsinkin lääkkeiden kanssa geelin aineosilla saattaa olla ei toivottuja yhteisvaikutuksia.
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Mehipuut (Aeonium) ovat tyypillisiä kuivakkokasveja Afrikasta,
Välimerenseudulta ja Kanariansaarilta. Lajeja tunnetaan kymmenittäin. Kasvien lehdet ovat
mehevät mutta suhteellisen ohuet, ja ne sijaitsevat joko lehtiruusukkeena maata vasten tai puumaisten haarojen päissä. Yksittäiset kukat ovat pienet, mutta kukinto on suuri tähkä. Kukkien väri
on useimmiten keltainen.

Kultamehipuu
Aeonium holochrysum
Crassulaceae, maksaruohokasvit
Aeonium

mehilehtinen
talvi – kesä
Kanariansaaret

Markettojen suku on kotoisin
Kanariansaarilta ja Madeiralta.
Yleisin laji on kanarianmarketta
Argyranthemun frutescens, josta
on jalostettu lukuisia koristekasvimuotoja. Viljellyissä markettalajikkeissa esiintyy nykyään sekä
yksinkertaisia että kerrottuja
muotoja. Valkoisen perusmuodon ohella tavataan erilaisia punasävyisiä tai keltaisia lajikkeita.
*Yksivuotisia markettalajeja
voidaan kasvattaa kesäkukkina
myös Suomessa.

Marketat
Argyranthemum spp.
Asteraceae, asterikasvit
Marquerite, Marquerite Daisy

ruohovartinen
koko vuosi
Kanariansaaret
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Kaliforniantuliunikko on kotoisin
USA:n länsirannikolta, missä laji
kasvaa luonnonvaraisena kuivilla
vuorenrinteillä ja aavikkoalueiden
reunamilla. Tuliunikosta on vähitellen tullut suosittu koristekasvi
kaikkialla. Se on paikoin villiytynyt
luontoon. Kasvi kukkii runsaasti ja
kukinta-aika on pitkä. Keltaisten
kukkien tyviosa ja heteet ovat
väriltään hehkuvan oranssit.
*Lajia voidaan kasvattaa yksivuotisena myös Suomessa.

Tuliunikko
Eschscholzia californica
Papaveraceae, unikkokasvit
California Poppy, Golden Poppy,
California Sunlight, Cup of Gold

ruohovartinen
kevät – syksy
Kalifornia

Alun perin Itä-Aasian kosteilta niityiltä ja jokivarsilta kotoisin oleva japaninnauhus on komea ruohokasvi. Sen munuaismaiset
lehdet ovat kiiltävän vihreät ja huomiota herättävän suuret. Eräillä lajikkeilla lehtien läpimitta voi
olla 40 – 50 senttimetriä.
Kasvutapa on tiheän pensastava. Keltaiset kukat
sijaitsevat löyhänä terttuna haaraisten varsien
päissä.

Japaninnauhus
Farfugium japonicum
Asteraceae, asterikasvit
Green Leopard Plant

ruohovartinen
syksy – kevät
Japani
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Punasilkkiyrtti
Asclepias curassavica
Apocynaceae, oleanterikasvit
Tropical Milkweed

ruohovartinen
talvi, kevät
Etelä-Amerikka

Silkkiyrtti on jäykkävartinen ja säännöllisesti haarova pensas. Kapeat
lehdet ovat 10 – 15 senttimetriä pitkät ja teräväkärkiset.
Kukat ovat erikoisen näköiset. Pallomaiset nuput ovat kirkkaanpunaiset. Niiden auetessa verholehdet taipuvat alaspäin, jolloin keskeltä kohoaa esiin viisi kirkkaankeltaista pystyä terälehteä. Näin syntyneet kaksiväriset kukat muodostavat 5 – 9 kukan ryhmiä.

Kaikki silkkiyrttilajit ovat
myrkyllisiä, ja kasvien maitiaisneste ärsyttää ihoa. Monarkkiperhosen toukat pystyvät kuitenkin syömään
silkkiyrtin lehtiä ja kukkia.
Toukista kehittyy myrkyllisiä.
Linnut jättävät varoitusväreillä varustetut toukat rauhaan.

42

M

onarkki - hyönteismaailman ainutlaatuinen vaeltaja

Täpläperhosten heimoon kuuluva monarkki Danaus plexippus on tullut
kuuluisaksi pitkistä vaelluksistaan. Alkuperäiseltä levinneisyysalueeltaan
Pohjois-Amerikan Suurten järvien seudulta perhoset vaeltavat sankoin
joukoin talvehtimisalueelleen Meksikoon. Muuttomatkan pituudeksi voi
kertyä yli 3 000 kilometriä. Yhteensä parinkymmenen hehtaarin alueella
vuoristometsissä talvehtii ainakin miljardi perhosta.
Euroopassa monarkkia tavataan Kanariansaarilla ja Madeiralla, missä
lajilla on vakituinen kanta.
Monarkkiperhonen on suurikokoinen ja huomiota herättävä päiväperhonen. Sen siipien kärkiväli voi
olla yli 10 senttimetriä. Lentotavaltaan liitelevä ja kaarteleva perhonen liikkuu mielellään puistojen ja
puutarhojen kukkaistutuksilla.
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Timanttikukka
Gazania sp.
Asteraceae, asterikasvit
Treasure Flower, Coastal Gazania

ruohovartinen
koko vuosi
Etelä-Afrikka

Timanttikukka on kotoisin Etelä-Afrikasta ja Mosambikista. Koristekasvina siitä on tullut hyvin suosittu maanpeittokasvi puutarhojen ja puistojen istutuksissa eri puolilla maapalloa.
Timanttikukalla on matala lehtiruusuke. Lehdet ovat siniharmaat, joillakin lajikkeilla harmaakarvaiset. Mykerökukinnot ovat suuret ja näyttävät.
Niiden väri on useimmiten keltainen, mutta myös oransseja, valkoisia ja
kirjavia muotoja on jalostettu. Mykerön keskustaa kiertää tummien kuvioiden muodostama kehä.
*Timanttikukkia viljellään Suomessa kesäkukkina.
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Päivänlilja
Hemerocallis sp.
Hemerocallidaceae, päivänliljakasvit
Daylily

ruohovartinen
kevät, kesä
Kaakkois-Aasia

Alun perin päivänliljat ovat kotoisin Euraasiasta. Lajeja tunnetaan 15.
Näyttävien kukkien, helppohoitoisuuden ja kestävyyden takia päivänliljoista on tullut hyvin suosittu koristekasviryhmä. Jalostettuja koristekasvimuotoja on nykyään tuhansia.
Keltaisen perusvärin lisäksi jalosteista löytyy oransseja, punaisia, vaaleanpunaisia ja monisävyisiä muotoja. Nimensä kasvisuku on saanut
siitä, että yksittäinen kukka on avoinna vain yhden päivän.
*Suomessa päivänlilja on suosittu puutarhakasvi.
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Helokolibrikukka
Strelizia reginae
Strelitziaceae, kolibrikukkakasvit
Crane Flower, Bird of Paradise
Orange Strelizia

ruohovartinen
koko vuosi
Etelä-Afrikka

Komea ja eksoottisen näköinen kolibrikukka kasvaa luonnonvaraisena
suurina kasvustoina Etelä-Afrikan itärannikolla. Koristekasvina lajia kasvatetaan nykyään laajalti. Se on huone- ja puutarhakasvi sekä kestävä ja
suosittu leikkokukka.
Kolibrikukan lehdet ovat pitkät, lehtiruodin osuus noin metri ja melamaisen lehtilavan osuus puoli metriä. Kasvin kukka on huomiota herättävä sekä muodoltaan että väritykseltään. Kukintovarren päässä on kanoottimainen suojuslehti. Se kasvaa vaakasuorassa ja muistuttaa linnun
nokkaa. Sen sisältä työntyy esiin yksittäisen kukan kirkkaanoranssit verholehdet ja siniset terälehdet. Niistä kaksi on kasvanut yhteen nuolimaiseksi mesilehdeksi.
Kukkien erittämä mesi ja suojuslehteen kertyvä
sadevesi houkuttavat paikalle perhosia ja pikkulintuja, jotka samalla hoitavat pölytyksen.
Kasvin suomalainen nimi on kolibrikukka, mutta
monelle kukka tuo mieleen afrikkalaisen kruunukurjen komeine pääkoristeineen.
Ks. valkokolibrikukka s. 217.
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Kanarianmaite
Lotus maculatus
Fabaceae, hernekasvit
Lotus Vine, Parrot´s Beak

maanpeittokasvi
koko vuosi
Kanariansaaret

Kanarianmaite on alun perin kotoisin Teneriffalta mutta on nykyään suosittu koristekasvi monissa lämpimissä maissa. Rentovartisen maanpeittokasvin neulasmaiset lehdet ovat kauniin sinivihreät. Kukat ovat kullankeltaiset, kärkiosistaan punaiset. Muodoltaan ne muistuttavat papukaijan
nokkaa.
Maitelajeja on useita, ja niistä monet ovat suosittuja koristekasveja.

47

Helopäivikit
Lampranthus spp.
Aizoaceae, päivikkikasvit
Lampranthus

maanpeittokasvi
kesä
Etelä-Afrikka

Helopäivikkien sukuun
kuuluu yli 100 matalaa
maanpeittokasvia. Niiden alkuperäinen esiintymisalue on EteläAfrikassa, mutta koristekasveina ne ovat levinneet kaikkiin maanosiin.
Kukkamykeröt ovat loistavan värikkäitä, ja kukinta on poikkeuksellisen
runsasta. Lajista riippuen
väri vaihtelee keltaisesta
oranssiin ja punaiseen.
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PUNASÄVYISET
Kukkien, kukintojen tai suojuslehtien väri on punainen, vaaleanpunainen tai punaiseen vivahtava.
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mehikasvi
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Ihmeköynnös Bougainvillea s. 92
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Tulppaanitrumpetti on kukkiessaan komea kadunvarsipuu
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Tulppaanitrumpetti, afrikkalainen tulppaanipuu
Spathodea campanulata
Bignoniaceae, bignoniakasvit
African Tulip Tree, Fountain Tree

puu
koko vuosi
Afrikka

Tulppaanitrumpetti eli afrikkalainen tulppaanipuu on saanut nimensä
koreista kukistaan. Kukat ovat kellomaiset ja keltareunaiset. Niiden ryhmät suuntautuvat latvuksesta ylöspäin. Tulenpalavien kukintojen keskelle kehittyy jatkuvasti kaarevia nuppuja, joista uloimmat aukeavat ensin.
Lehvästö on syvänvihreä, parilehdykkäiset lehdet saattavat kasvaa puoli
metriä pitkiksi. Kovaksi puutunut hedelmä on venemäinen. Se aukeaa
pitkittäin, jolloin kalvoreunaiset siemenet pääsevät lentoon.
Afrikan trooppisilta alueilta kotoisin oleva upea tulppaanitrumpetti on
viety maailman puistoihin kaikkialle, missä aurinkoa on, ja lämpötilat
ovat tarpeeksi korkeita. Puistoista ja puutarhoista se on levinnyt paikoin
jopa joutomaille.
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Linnut käyvät juomassa tulppaanitrumpetin kukista ja
kaarevista nupuista. Lepakot
pölyttävät kukkia öiseen
aikaan.

Lajista tavataan myös keltakukkainen muoto aurea. Se
on lyhytkasvuinen puu.
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Liekkipuu
Delonix regia
Fabaceae, hernekasvit
Royal Poinchiana, Flamboyant,
Flame Tree

puu
kesä
Madagaskar

Liekkipuu on kotoisin Madagaskarin metsistä, mutta siitä on aikojen kuluessa tullut kadunvarsien ja puistojen yleinen komistus tropiikkiin ja subtropiikkiin. Se on huomiota herättävä ja helposti tunnistettava. Kuivana
kautena tai talvella se varistaa lehtensä, joillakin alueilla se on osittain
lehdetön. Silloin tummiksi puutuneet jättipitkät palkohedelmät (jopa 60
cm) riippuvat latvuksessa näyttävästi.
Kun kukinta alkaa kevään ja kesän aikaan, puu ryöppyää kukkia ja liekehtii
värikkäänä. Yksittäisissä punaisissa kukissa (jopa 10 cm halkaisijaltaan) on
viisi terälehteä. Neljä niistä on palavanpunaista, yksi on isompi, täplikäs ja
kellertävä. Kun saniaisen lehteä tai suurta sulkaa muistuttavat lehdet
kehittyvät pitkiksi (60 cm), sateenvarjomaisesta latvuksesta tulee kaunis
ja tuuhea. Kuumana aikana lehtevä liekkipuu luo alleen laaja-alaisen viilentävän varjon.
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Liekkipuu kukkii yleensä lehdettömänä, mutta joillakin yksilöillä voi kukkia ja lehtiä kehittyä samanaikaisesti. Osa litteistä puutuneista palkohedelmistä jää riippumaan latvaoksiin koristeellisina lajituntomerkkeinä.

57

Oranssikorallipuu
Erythrina caffra
Fabaceae, hernekasvit
Coast Coral Tree,
African Coral Tree

puu
kevät
Etelä-Afrikka

Korallipuut Erythrina spp.
Punaisena kukkivat korallipuut ovat kausivihantia pieniä puita (10 – 20
m) tai pensaita. Ne ovat yleensä kauneimmillaan pian lehtien pudottua,
kun värikäs kukinta alkaa. Kukkien erikoinen muoto vaihtelee lajeittain
samoin kuin väri korallinpunaisesta vaaleanpunaiseen, oranssiin ja kellertävään. Kukinnot sijaitsevat näyttävästi oksien kärjissä. Kukissa on
yleensä mettä, jota hyönteiset sekä mettä syövät linnut, kuten kolibrit,
etsivät. Samalla ne suorittavat pölytyksen. Useilla lajeilla siemenet ovat
myrkylliset. Korallipuut ovat kotoisin eri mantereiden trooppisilta ja subtrooppisilta alueilta sekä joiltakin valtamerten saarilta.
Abessiniankorallipuu E. abyssinica on peräisin Itä-Afrikan kuivilta alueilta. Sillä on ollut moninaista käyttöä paitsi koristekasvina myös varjokasvina kahviviljelmillä, polttopuuna, työkalujen sekä veistosten materiaalina, mehiläiskasvina sekä istutuksissa torjumassa eroosiota. Kansanlääkinnässä kuoresta ja juurista on saatu aineita muun muassa käärmeenpuremien, mahavaivojen, haavaumien, tulehdusten ja yskän hoitoon.
58

Kukonkorallipuu
Erythrina crista-gallii
Fabaceae, hernekasvit
Cockspur Coral Tree

puu, pensas
kevät – syksy
Etelä-Amerikka

Kukonkorallipuulla on pitkä näyttävä kukinto. Laji on kotoisin Argentiinasta, missä se luontaisesti kasvaa kosteikoilla ja jokivarsilla. Australiassa kasvi on villiytynyt puutarhoista rannikoiden tulvatasanteille.

Abessiiniankorallipuu
Erythrina abyssinica

Komeakorallipuu
Erythrina speciosa
59

Tulipullopuu
Brachychiton acerifolius
Malvaceae, malvakasvit
Illawarra Flame Tree

puu
kesä, syksy
Itä-Australia

Pullopuiden laaja suku on kotoisin Australiasta ja Uudesta-Guineasta.
Useilla suvun lajeilla rungon tyvi on turvonnut pullomaisesti. Puu varastoi laajentuneeseen runkoon vettä kuivakauden ajaksi. Osa lajeista on
ainavihantia, osa pudottaa lehtensä talvikautena. Lehdettöminä kukkivat
pullopuulajit ovat suosittuja koristekasveja välimerenilmaston alueilla.
Tulipullopuu kasvaa luonnonvaraisena Itä- Australian vuoristometsissä
Queenslandin ja Uuden Etelä-Walesin alueilla. Myöhään keväällä pienet
kellomaiset kukat kehittyvät huiskilomaisesti haarautuvien oksien kärkiin. Paitsi kukkien, myös kukkanuppujen ja oksanhaarojen väri on loistavan korallinpunainen. Koko puu näyttää liekehtivän punaisena. Kukinnan
jälkeen kehittyvät lehdet ovat suuret ja muistuttavat vaahteran lehtiä
(lajinimi acerifolius tarkoittaa vaahteramaista)
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Poppelipullopuu
Brachychiton populneus
Malvaceae, malvakasvit
Kurrajong

puu
talvi, kevät
Itä-Australia

Ainavihanta poppelipullopuu on kotoisin itäisestä Australiasta. Lehtevän
latvuksensa takia se on suosittu kadunvarsipuuna. Sen lehdet muistuttavat poppelin lehtiä. Pienet vaaleat kukat ovat kellomaiset, sisältä purppuranväriset ja täplikkäät.
Venemäiseen hedelmään kehittyy paljon siemeniä, jotka sisältävät
runsaasti proteiineja ja rasvaa.
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Pullokapokki
Ceiba speciosa, syn. Chorisia speciosa
Malvaceae, malvakasvit
Silk Floss Tree

puu
syksy, talvi
Etelä-Amerikka

Pullokapokin kukat ovat jopa 20 senttimetriä halkaisijaltaan. Vihertävässä rungossa on teräväkärkisiä kartiomaisia piikkejä.
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Pullokapokin hedelmät avautuvat vasta seuraavana keväänä, jolloin
niiden sisältä purkautuu esiin massoittain vaaleaa siemenkarvaa.

Pullokapokki on erikoinen puu. Sen tunnistaa jo rungosta, joka paisuu
ajan myötä tyveltään pullomaiseksi. Puun pinta on aluksi vihreä, myöhemmin ruskea, ja sitä peittävät suuret kartiomaiset piikit. Latvus kehittyy laajaksi ja sateenvarjon malliseksi. Lehtien varistessa syksyllä alkaa
runsas vaaleanpunainen kukinta. Suuret kukat (halkaisijaltaan jopa 20
cm) muistuttavat kiinanruusua, mutta terälehdet ovat tyveltään vaaleat,
usein täplikkäät. Kukat voivat olla myös keltaiset.
Hedelmä on ruskea päärynän muotoinen kota. Keväällä kodat aukeavat
pitkittäin. Silloin karvapeitteiset siemenet pursuavat esiin. Siemenkarvat
ovat kiiltävät ja silkinpehmeät (kapokkimaiset). Niitä on käytetty paikoin
tyynyjen ja patjojen täytteenä.

P

ehmeää kuin silkki, lämmintä kuin villa – aito kapokki

Kapokki on kuitua, jota saadaan suurikokoisen (korkeus 70 m), jopa majesteettiseksi mainitun kapokkipuun Ceiba pentandra siemenkarvoista.
Karvat ovat erittäin kevyitä, helposti kelluvia, vahapeitteisiä ja siksi tehokkaasti vettä hylkiviä. Kapokkia on käytetty pelastusliivien ja –
renkaiden täytteenä. Kuitu ei myöskään paakkuunnu. Se soveltuu erinomaisesti eristemateriaaliksi sekä vuodevaatteiden täytteeksi.
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Juudaksenpuu
Cercis siliquastrum
Fabaceae, hernekasvit
Judas Tree

puu
kevät
Välimeren seutu

Juudaksenpuu on puutarhan värikäs koristus suuren osan vuotta. Se on
hernekasvi, joka kukkii ruusunpunaisen sävyissä runsaasti keväällä ennen
lehtiä. Kukat puhkeavat muutaman kukan terttuina suoraan vanhemmasta kaarnan peittämästä rungosta.
”Pitsipuuvaiheen” jälkeen kukista kehittyvät palot ovat voimakkaan punertavat. Ne
muuttuvat ruskeiksi ja häviävät myöhemmin heleänvihreään lehtirunsauteen. Lehdet ovat pyöreähköt. Ne puolestaan värittyvät syksyllä oranssin ja keltaisen sävyihin.

Juudaksenpuu on kotoisin Välimeren seudusta ja Länsi-Aasiasta. Legendan mukaan
laji on saanut nimensä Juudas Iskariotista,
joka hirttäytyi puuhun kavallettuaan Jeesuksen. Puun valkoiset kukat muuttuivat
häpeästä punaisiksi. Lehtien on sanottu
muistuttavan muodoltaan lantteja, jotka
Juudas sai palkkiokseen.
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Mesibuuripuu
Schotia brachypetala
Fabaceae, hernekasvit
Weeping Boer-bean, Tree Fuchsia,
African Walnut

puu
kevät
Etelä-Afrikka

Mesibuuripuu on 10 – 15 metriä korkea tuuhealatvainen koristepuu. Vanhoihin oksiin ja runkoihin puhkeaa
keväällä massoittain syvänpunaisia
kukkia suurina tiheinä ryhminä. Kukista vuotaa runsaasti mettä, joka houkuttaa paikalle pikkulintuja ja erilaisia
hyönteisiä.
Kukinnan erikoisuus on, että lähekkäinkin kasvavat puuyksilöt voivat
kukkia hyvin eri aikaan. Näin puun
tarjoamaa mettä on saatavilla pitkän
aikaa.
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Dombeija
Dombeya wallichii
Malvaceae, malvakasvit
Pinkball, Pink Ball Tree, Tropical Hydrangea

puu
talvi
Madagaskar

Dombeija kasvaa 5 – 10 metriä korkeaksi puuksi, jolla on laajalle levittäytyvä latvus. Poikkeuksellisen suuret lehdet ovat sydämenmuotoiset ja
pinnaltaan pehmeän samettiset. Vaaleanpunaiset kukat ovat suurina
pallomaisina terttuina, jotka riippuvat näyttävästi tiheän lehvästön alla.
Kukat tuoksuvat voimakkaasti, ja niissä on runsaasti mettä. Parasta kukinta-aikaa on talvi.
Kukinnan jälkeen kukkatertut eivät putoa vaan jäävät roikkumaan puuhun pitkälle kesään. Niiden väri haalenee ja muuttuu lopulta ruskeaksi.
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Hehkupuu
Metrosideros polymorpha
Myrtacea, myrttikasvit
Ohi´a Tree

puu
kesä
Havaiji

Hehkupuu on kukinta-aikaan komea ilmestys. Latvuksen värihehkun saavat aikaan yksittäisten kukkien sadat loistavanpunaiset heteet. Nuppujen
hopeanharmaa ulkoasu vielä korostaa kukkien punaa. Nahkeiden lehtien
alapinta on tiheästi valkokarvainen. Hehkupuut kasvavat kotiseuduillaan
Havaijin tuliperäisillä vuoristoalueilla suuriksi puiksi mutta voivat jäädä
kuivemmilla kasvupaikoilla mataliksi pensaiksi.
Uudelle-Seelannille kotoperäinen maorihehkupuu Metrosideros excelsa
kukkii joulun tienoilla (eteläisen pallonpuoliskon kesä) ja on nimetty paikallisesti joulupuuksi (New Zeeland Christmas Tree)
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Kirjobauhinia, Bauhinia
Bauhinia variegata
Fabaceae, hernekasvit
Orchid Tree, Purple Orchid Tree,
Poor Man´s Orchid

puu
talvi, kevät
Kaakkois-Aasia

Koreaa kirjobauhiniaa kutsutaan myös
orkideapuuksi tai köyhänmiehen orkideaksi. Se ei kuitenkaan ole orkidea vaan hernekasvi, joka kukkii kauniisti kuukausien
ajan. Kukinta alkaa usein ennen lehtien
puhkeamista. Suuret tuoksuvat kukat (10 12 cm halkaisijaltaan) ovat vaaleanpunaiset. Kasvista tavataan myös valkokukkainen muoto var. candida. Ruskeiksi puutuneet pitkät palkohedelmät (jopa 30 cm)
putoavat puusta syksyllä. Lehdet ovat erikoisen malliset. Niiden muotoa on verrattu
kamelin jalanjälkiin.
Bauhinia-sukuun kuuluu satoja lajeja. Kirjobauhinia on kotoisin Intiasta
ja Vietnamista. Sitä on käytetty kauan kansanlääkinnässä. Nuput, kukat
ja lehdet ovat syötävät ja ruokahalua herättävät keitettyinä tai vaikkapa
salaateissa. Kuoresta on saatu keittämällä tai kuivattuna moneen vaivaan käytettyjä rohtoja. Niillä on hoidettu muun muassa ihosairauksia,
maha- ja suolistohaavoja sekä diabetesta.
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Granaattiomena
Punica granatum
Lythraceae, rantakukkakasvit
Pomegranate

pieni puu, pensas
kevät – syksy
Aasia

Jo muinaiset egyptiläiset tunsivat granaattiomenan. Sitä on pidetty hedelmällisyyden symbolina suuren siemenmääränsä takia sekä Raamatun
hyvän ja pahan tiedon puuna. Kasvi on kotoisin nykyisen Iranin alueelta.
Sitä on viljelty jo tuhansien vuosien ajan Lähi-idässä, Välimeren maissa
ja Keski-Aasiassa, sittemmin muualla kuten Kaliforniassa. Kiiltävälehtisen
pensaan isot kukat sekä hedelmät ovat koreanpunaiset.
Kukan tyvellä on kellokukkaa muistuttava paksu verhiö. Siitä kehittyy
omenanoloiseen hedelmään erikoinen sakarainen kärki. Muodostumaa
on sanottu kuninkaallisen kruunun alkuperäismalliksi!

R

ohtoja ja grenadiinia

Granaattiomena on tunnettu rohdoskasvi. Sen hedelmässä on lokeroinen rakenne ja paljon siemeniä, joita ympäröi mehukas malto. Niistä
saatavaa punaista mehua on juotu tervehdyttäviin tarkoituksiin kauan.
Nykytutkimus on löytänyt mehusta ja hedelmän kuoresta uusia aineita,
muun muassa erilaisia antioksidantteja, joiden kaikkia vaikutuksia ei
vielä tarkoin tunneta. Kasvissa on todettu olevan muun muassa syöpää
torjuvia yhdisteitä, eturauhasta hoitavia, bakteereita hävittäviä sekä
verenkiertoelimistön kuntoa edistäviä aineita.
Grenadiini on granaattiomenan siemenistä valmistettua punaista siirappia. Sitä käytetään monien drinkkien punavärinä sekä maustamisessa ja makeuttamisessa.
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Rusotemppelipuu
Plumeria rubra
Apocynaceae, oleanterikasvit
Plumeria, Frangipani, Red Jasmin,
Red Frangipani, Temple Tree

pieni puu
kesä, syksy
Väli-Amerikka

Rusotemppelipuu on nykyään suosittu koristepuu kaikkialla tropiikin ja
subtropiikin puistoissa ja puutarhoissa. Suuret ja näyttävät kukat ovat
latvaoksissa muutaman kukan ryhminä Kukat tuoksuvat yöllä voimakkaasti, pölyttäjinä toimivat kiitäjäperhoset.

H

uijaripuita.

Kasvien ja pölyttäjien välinen suhde on yleensä molemmille osapuolille hyödyllinen. Pölyttäjä saa kasvin tarjoamaa mettä, ja kasvi
saa siitepölynsä leviämään toiseen kukkaan.
Temppelipuilla on toisenlainen käytäntö. Niiden kukissa ei ole mettä lainkaan! Kukat
tuoksuvat niin voimakkaasti ja houkuttavasti,
että pölyttäjäperhoset vierailevat niillä yhä
uudelleen ja uudelleen vaikka eivät hyödy
käynneistä lainkaan. Näin perhoset tulevat
temppelipuiden huijaamiksi.
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Kukkien väri voi olla
punainen, vaaleanpunainen, valkoinen tai
keltainen.

Punakarhepuu
Cordia sebestena
Boraginaceae, lemmikkikasvit
Geiger Tree, Scarlet Cordia

puu
kevät
Pohjois-Amerikka

Länsi-Intiasta ja Väli-Amerikasta kotoisin oleva punakarhepuu kasvaa
koristekasvina 5 – 10 metriä korkeaksi. Latvus on tiheä ja pyöreähkö.
Tummanvihreät lehdet ovat suuret (15 – 20 cm) ja jäykät sekä alapinnaltaan erityisen karheakarvaiset. Kosketellessa ne tuntuvat käteen hiekkapaperilta. Keväällä ja alkukesällä puun latvaoksiin puhkeaa punaisia tai
oransseja kukkia muutaman kukan ryhminä. Hedelmät ovat päärynän
malliset mutta melko mauttomat.
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Jättiliuska-araalia
Schefflera actinophylla
Araliaceae, araliakasvit
Umbrella Tree, Octopus Tree

puu
kesä
Australia

Sademetsistä kotoisin oleva ainavihanta jättiliuska-aralia on komea ja
erikoisen näköinen laji (”sateenvarjopuu”). Se on pieni puu tai haarova
pensas. Jättimäiset monisormiset lehdet kiinnittyvät oksien kärkiin. Päälehtiruoti (jopa 50 cm) on jäykkä. Sen päästä haarautuvat yksittäisten
lehdyköitten ruodit. Kiiltävät lehdykät (15 – 30 cm) riippuvat säteittäisesti alaspäin ja antavat kasville omaleimaisen ilmeen.
Myös kukinto on näyttävä. Yksittäiset kukat ovat pienet, mutta kukkasykeröt muodostavat pitkiä tähkiä ja tähkät tummanpunaisen kruunumaisen kukinnon, joka nousee latvuksen yläpuolelle. Kukissa on paljon
mettä, joka houkuttelee lintuja ja lepakoita. Ne syövät myös puun purppuranvärisiä hedelmiä.
*Jättiliuska-araliaa voidaan kasvattaa Suomessa huonekasvina. Se puhdistaa huoneilmaa.
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Riikinkukkopensas
Caesalpina pulccherrima
Fabaceae, hernekasvit
Poinciana, Peacock Flower,
Red Bird of Paradise, Pride of Barbados

pensas
kevät, kesä
Länsi-Intia

Riikinkukkopensasta kasvatetaan monihaaraisena pensaana tai yksirunkoisena puuna. Laji voi kasvaa yli viisi metriä korkeaksi. Vaaleanvihreät
lehdet ovat saniaismaiset, kahteen kertaan pariliuskaiset. Joillakin alueilla lehdet tulevat talvella punertaviksi.
Suuret kellan- ja punaisenkirjavat kukat sijaitsevat
oksien kärjissä isoina pyramidin muotoisina kukintoina. Yksittäisten kukkien
terälehdet ovat laidoiltaan
kurttuiset. Kirkkaanpunaiset heteet ovat huomiota
herättävän pitkät ja kaarevat.
Ks. keltakesalpina s. 22.
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Andien vuoristosademetsistä kotoisin oleva bolivianverenpisara on 2 – 5
metriä korkea pensas. Pitkät ja soikeat lehdet ovat
tummanvihreät ja vaaleasuoniset. Oksien kärkiin
kehittyvät loistavan punaiset kukat ovat kooltaan 4 –
7 senttimetriä ja sijaitsevat
pitkissä riippuvissa kukinnoissa.
Kukinnan jälkeen kasviin
kehittyy pieniä punaisia
hedelmiä. Ne ovat syötävät ja muistuttavat maultaan kiiviedelmää. Tiedetään, että jo inkat viljelivät
ja käyttivät niitä ravintonaan.
Viileistä ja kosteista olosuhteista peräisin oleva
bolivianverenpisara vaatii
menestyäkseen varjoisan
kasvupaikan ja sopivan
ilmankosteuden. Parhaimmillaan laji on yksi tyylikkäimmistä koristekasveista.

Bolivianverenpisara
Fuchsia boliviana
Onagraceae, horsmakasvit
Red Bolivian Fuchsia

pensas
kesä
Etelä-Amerikka
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Aulioiden Abutilon sukuun kuuluu sekä ruohovartisia lajeja että
pensaita ja matalia puita. Trooppisilla ja lämpimillä alueilla tavattavia lajeja on yli 200, joista
monia tunnetaan myös koristekasveina. Luonnonvaraisten lajien kukkien väri on useimmiten
keltainen tai oranssi, mutta myös
punakukkaisia muotoja tunnetaan. Kukat ovat puoliavoimia
kelloja, sekä teriö että verhiö
ovat viisiliuskaiset.

Kirjoaulio
Abutilon pictum
Malvaceae, malvakasvit
Red Vein Indian Mallow, Velvet Leaf

pensas
kevät – syksy
Etelä-Amerikka

Kirjoaulio on 3 – 5 metriä korkea tuuhea pensas. Lehdet ovat 5 – 15
senttimetriä pitkät ja tavallisesti kolmiliuskaiset. Kellonmuotoiset kukat
sijaitsevat harvana kukintona versojen latvassa. Punaisissa kukissa
erottuu tummanpunainen suonitus. Kukinta-aika jatkuu keväästä pitkälle
syksyyn.

Kelta-aulio Abutilon
theophrasti on yksivuotinen 50 – 100 senttimetriä
korkea ruohovartinen laji.
Suuret lehdet ovat pitkäruotiset ja herttamaiset.
Pitkäperäiset kukat sijaitsevat lehtihangoissa.
*Kelta-aulio kasvaa Suomessa satunnaiskasvina.
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Norjalamppuharja

Jäykkälamppuharja

Norjalamppuharja
Callistemon viminalis
Myrtaceae, myrttikasvit
Weeping Bottlebrush

pensas ,puu
kevät, kesä
Australia

Lamppuharjalajeilla kukat ovat ryhmittyneet oksien päihin pitkiksi, tiiviiksi kukinnoiksi, joista värikkäät heteet sojottavat ulospäin kuin pulloharjan harjakset. Siksi monissa kielissä kasvin nimi on ulkonäköä paremmin kuvaava pulloharja (engl. bottlebrush).
Kukkien terälehdet ovat huomaamattomat, mutta pari senttiä pitkät
heteet ovat useimmilla lajeilla hohtavan punaiset, joskin myös keltaisena, valkoisena ja vaaleanpunaisena kukkivia lajeja tavataan. Pienet hedelmät ovat puutuneet ja jäävät pallomaisina useiksi vuosiksi kiinni oksiin.
Kevät ja kesä ovat runsainta kukinta-aikaa. Lamppuharjat ovat ainavihantia. Uudet lehdet kasvavat kukintojen päihin. Kapeat lehdet ovat
useilla lajeilla aromaattiset, sitruunantuoksuiset.
Norjalamppuharja Callistemon viminalis on näyttävä riippuvaoksainen
laji. Myös kukinnot riippuvat. Jäykkälamppuharja C. rigidus on kasvutavaltaan pystympi.
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Boliviankalliandra
Calliandra haematocephala
Fabaceae, hernekasvit
Pink Powderpuff

pensas
kevät
Etelä-Amerikka

Boliviankalliandran englanninkielinen
nimi “punainen puuterihuisku” on kuvaava. Pallomainen kukinto koostuu lukemattomista pitkistä kirkkaanpunaisista
heteistä, jotka muistuttavat puuterihuiskun jouhia. Kukkien terälehdet ovat pienet ja huomaamattomat.
Kasvin tieteellinen nimi Calliandra tulee kreikankielisistä sanoista kallos
(kauneus) ja andros (hede).
Boliviankalliandra kasvaa 1 – 3 metriä korkeaksi leveälatvaiseksi pensaaksi. Lehdet ovat kahteen kertaan parilehdykkäiset. Lajista on myös
olemassa vaaleanpunaisia ja valkoisia muotoja.
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Kamelia
Camellia japonica
Theaceae, teekasvit
Japanise Camellia, Rose of Winter

pensas
kevät, kesä
Kaakkois-Aasia

Kamelialla on poikkeuksellisen pitkä historia koristekasvina. Kaunismuotoiset kukat ovat innoittaneet Kiinan ja Japanin taiteilijoita jo vuosituhansia. Perinteinen punainen kukka-aihe esiintyy sekä vanhoissa maalauksissa että posliiniesineissä. Nykyään kameliasta tunnetaan yli 2000 lajiketta.
Kukka voi olla rakenteeltaan yksinkertainen tai kerrottu, väri voi olla
punaisen lisäksi vaaleanpunainen tai valkoinen. Myös kirjavia muotoja
tunnetaan.
Luonnossa kameliaa tavataan Manner-Kiinan, Taiwanin, Etelä-Korean
sekä Etelä-Japanin vuoristometsissä 300 – 1000 metrin korkeudella.

T

yynypensaita ja pensasaitoja – teeviljelmät

Teepensas Camellia sinensis on sukua kauniista kukistaan kuululle kamelialle. Teen pienet vaaleat kukat muistuttavat kamelian kukkia. Teepensaasta on paljon muunnoksia. Viljellyimmät lajikkeet ovat kiinantee sekä
assamintee. Pensas voi kasvaa yli kymmenmetriseksi, mutta viljelmillä se
muotoutuu matalaksi ja tyynymäiseksi lehtien toistuvan poiminnan takia.
Parhaat teelaadut saadaan kärkisilmuista ja nuorista lehdistä.
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Mandariinihattu, kiinalainen hattu
Holmskioldia sanguinea
Lamiaceae, rautayrttikasvit
Chinese Hat Plant, Mandarin´s Hat,
Cup-and-Saucer-Plant

pensas
kesä, syksy
Kaakkois-Aasia

Etelä-Himalajan vuoristoalueilla luonnonvaraisena kasvava mandariinihattu on sukunsa ainoa edustaja. Osa rönsyilevän pensaan oksista on
riippuvia, osa kiipeilee ylöspäin kiertokasvin tapaan. Alas kaartuviin oksiin kehittyy läpi vuoden erikoisen näköisiä kukkia. Kukkien hauskan ulkonäön takia lajista on tullut suosittu koristekasvi eri puolilla maailmaa.
Kukat puhkeavat oksiin muutaman kukan rykelminä. Jokainen kukka
koostuu oranssinpunaisesta levymäisestä osasta, ”hatusta,” ja sen keskeltä kohoavasta punaisesta putkimaisesta teriöstä. Kukan ulkonäkö on
synnyttänyt mielikuvia päivänvarjosta, kiinalaisesta päähineestä tai kahvikupista ja lautasesta.
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Kiinanruusu
Hibiscus rosa-sinensis
Malvaceae, malvakasvit
Chinese Hibiscus, China Rose

pensas. puu
koko vuosi
Itä-Aasia

Lämpimissä maissa kiinanruusu on suosittu puisto- ja puutarhakasvi. Sitä
voidaan kasvattaa puun mallisena tai pensasmaisena. Eniten sitä näkee
kadunvarsia ja puistoalueita reunustavissa pensasaidoissa. Kun kasvia
leikataan toistuvasti, uusia kukkia puhkeaa jatkuvasti.
Alkuperäiset kiinanruusut ovat yksivärisen tummanpunaisia. Nykyään
lajista on kehitetty kymmenittäin värimuotoja ja niiden yhdistelmiä. Kukkien väri voi olla vaaleanpunainen, oranssi, keltainen tai lähes valkoinen.
Myös kerrottuja muotoja tunnetaan.
*Kiinanruusua on kasvatettu huonekasvina Suomessa jo 1800-luvulta
lähtien. Kasviin puhkeaa suuria kirkkaanpunaisia kukkia varhaisesta keväästä syksyyn. Kukinnan jälkeen tummanvihreä ja kiiltävälehtinen laji
säilyttää kauniin ulkoasun ympäri vuoden.
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Suppumalva
Malvaviscus penduliflorus
Malvaceae, malvakasvit
Turkcap, Turk´s Turban,
Wax Mallow, Ladies Teardrop

pensas
talvi, kevät
Väli-Amerikka

Suppumalva on 2 – 3 metriä korkea pensas. Sen suuret tummanvihreät
lehdet muistuttavat lähisukuisen kiinanruusun lehtiä, myös suppumalvan
kukka muistuttaa kiinanruusun nupulla olevaa kukkaa. Yksi kasvin englanninkielisistä nimistä onkin ”nukkuva kiinanruusu”. Punaiset terälehdet
ovat laskostuneet kierteisesti putkimaiseksi kukaksi, jonka kärjestä pitkät
heteet työntyvät esiin. Kasvin luontaisilla esiintymisalueilla kolibrit suorittavat pölytyksen.
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Korallitähtikukka
Ixora coccinea
Rubiaceae, matarakasvit
Flame of the Woods, Jungle Flame,
Jungle Geranium

pensas
kevät, kesä
Etelä-Aasia

Korallitähtikukka on 1 – 2 metriä korkea tiheähaarainen pensas. Ehytlaitaiset lehdet ovat kiiltävät ja nahkamaiset. Tiheä pallomainen kukinto
koostuu pienistä putkimaisista kukista. Kirkkaanpunaisissa kukissa on
neljä terälehteä. Laji kukkii parhaiten kesäkuukausina, mutta uusia kukkia voi kehittyä läpi koko vuoden.
Lajista tunnetaan myös muotoja, joilla kukkien väri voi olla vaaleanpunainen, oranssi tai keltainen.
Karibianjatropa on 2 – 4 metriä korkea
pensas. Lehdet ovat kiiltävät ja muodoltaan vaihtelevat. Tähtimäiset kukat ovat
kirkkaanpunaiset. Ne kehittyvät oksien
kärkiosiin runsaskukkaisina ryhminä.
Eräissä Jathropa-suvun lajeissa on runsaasti öljyjä, joilla on arveltu olevan tärkeä asema biodieseltuotannossa.
Ks. pullukkajatropa s. 194.

Karibianjatropa
Jatropha integerrima
Euphorbiaceae, tyräkkikasvit
Spicy Jatropha, Peregrina

pensas
kevät, kesä
Länsi-Intia
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Oleanteri
Nerium oleander
Apocynaceae, oleanterikasvit
Oleander

pensas
kevät – syksy
Aasia

Luonnonvaraisena Välimeren alueella kasvavan oleanterin kukkien väri on punainen.
Lajista on kuitenkin kehitetty satoja lajikkeita. Niillä kukkien värissä voi olla monia punaisen sävyjä, tai väri on valkoinen, keltainen, jopa violetti. Kukan rakenne voi olla
yksinkertainen, puolikerrottu tai kerrottu.
Kukat kehittyvät versojen kärkiosiin harvoina terttuina.
Oleanterin kaikki osat ovat myrkylliset. Niiden sisältämät glykosidit (mm. oleandriini)
voivat nieltyinä aiheuttaa maha- ja suolistooireita sekä sydänoireita. Kasvista vuotava
maitiaisneste voi aiheuttaa ihoärsytystä ja
allergisia reaktioita.
* Suomessa oleanteri on huonekasvi.
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Hurmelatva
Megaskepasma eryhtrochlamys
Acanthaceae, akanttikasvit
Brasilian Red-Cloak

pensas
syksy, talvi
Etelä-Amerikka

Komea ja näyttävä hurmelatva
on sukunsa ainoa edustaja. Laji
kasvaa luonnonvaraisena Venezuelan ja lähivaltioiden sademetsissä.
Tanakkavartisen pensaan lehdet ovat suuret (10 – 30 cm) ja
tummanvihreät. Suuri pysty tähkäkukinto (10 – 20 cm) koostuu
voimakkaan verenpunaisista suojuslehdistä ja niiden väliin jäävistä valkoisista kukista.
Parasta kukinta-aikaa ovat syksy ja talvi, mutta yksittäisiä kukkia
voi puhjeta läpi vuoden.
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Tulikipinäkukka
Russelia equisetiformis
Plantaginaceae, ratamokasvit
Firecracker Plant, Coral Plant,
Coral Fountain, Fountain Plant

ruoho, pensas
koko vuosi
Keski-amerikka

Tulikipinäkukan kasvutapa on
erikoinen. Pensas koostuu lukuisista pitkistä monihaaraisista
versoista, jotka kaartuvat kimppuina alaspäin. Lehdet ovat kapeat ja neulasmaiset muistuttaen
kortekasvien lehtiä.
Pienet putkimaiset kukat ovat
kirkkaanpunaiset. Kun kukinta on
runsasta, näyttää siltä kuin pensaasta sinkoilisi sähikäisiä tai
tulikipinöitä.
Tulikipinäkukissa on runsaasti
mettä, ja se houkuttelee kukkiin
perhosia ja kolibreja.
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Purppuratulitähkä
Odontonema callistachyum
Acanthaceae, akanttikasvit
Firespike, Purple Firespike,
Purple Flame

pensas
koko vuosi
Keski-Amerikka

Keski-Amerikan trooppisilta seuduilta lähtöisin oleva purppuratulitähkä
on pari metriä korkea runsashaarainen pensas. Laji viihtyy sekä varjossa
että auringossa. Lehdet ovat suuret ja vaaleanvihreät. Kukinto on harsunnäköinen tähkä (20 – 30 cm pitkä). Punaisia putkimaisia kukkia (1,5 –
2,5 cm) avautuu jatkuvasti. Kukinta kestää lähes koko vuoden.
Purppuratulitähkän kukilla vierailee runsaasti erilaisia päiväperhosia.
Alkuperäisalueilla myös kolibrit käyvät imemässä kukista mettä.
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Kapintulipiippu
Tecomaria capensis
Bignoniaceae, bignoniakasvit
Cape Honeysuckle

pensas
koko vuosi
Etelä-Afrikka

Kapintulipiippu on kiipeilevä pensaskasvi,
joka voi kasvaa 5 – 8 metriä korkeaksi.
Koristekasvina se pidetään pari metriä
korkeana pensaana, tai siitä kasvatetaan
pitkiä pensasaitoja. Suuret kauniinvihreät
lehdet ovat parilehdykkäiset ja jopa 15
senttimetriä pitkät.
Kukat ovat versojen kärjissä kimppuina.
Putkimaisten kukkien väri on useimmiten
kirkkaanpunainen, mutta myös oranssinpunaisia ja oransseja muotoja tavataan.
Pensaaseen voi kehittyä kukkia läpi vuoden.
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Kuningasprotea
Protea cynaroides
Proteaceae, proteakasvit
King Protea, Giant Protea, Honeypot

pensas
koko vuosi
Etelä-Afrikka

Proteakasvien laajaan heimoon kuuluu lähes sata kasvisukua, joissa on
yhteensä liki pari tuhatta lajia. Alkuperäinen levinneisyysalue käsittää
koko eteläisen pallonpuoliskon Australiasta Etelä-Afrikan kautta EteläAmerikkaan. Protea-suku on kotoisin Etelä-Afrikasta, missä tavataan
satakunta lajia tai alalajia.
Lukuisista lajeista tunnetuin on 1 – 2 metriä korkeaksi pensaaksi kasvava
kuningasprotea. Vahvat ja tukevat oksat kannattelevat valtavankokoista
kukintoa, halkaisijaltaan jopa 15 – 30 senttimetriä. Yhdessä pensaassa
voi olla kasvukauden aikana kymmeniä kukintoja. Kukkamykerö koostuu
lukuisista yksittäisistä kukista ja niitä reunustavista vaaleanpunaisista
suojuslehdistä. Suojuslehtien väri voi vaihdella eri koristemuodoilla kellanvaaleasta purppuranpunaiseen.
Kuningasproteasta on tullut maailmanlaajuisesti yksi suosituimmista
leikkokukista. Viljeltyjä lajikkeita voidaan tuottaa ympäri vuoden. Lisäksi
kukinnot säilyvät pitkään ja kestävät hyvin kuljetusta. Tärkeimpiä tuotantoalueita ovat Australia ja Havaiji. Proteaa voidaan kasvattaa välimerenilmaston alueilla puutarhakasvina.
Ks. leveäneulaprotea s. 22.
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Feijoa (ananasguava)
Feijoa sellowiana (Acca sellowiana)
Myrtaceae, myrttikasvit
Feijoa, Pineapple Guava

pensas, puu
syksy
Etelä-Amerikka

Feijoan luontaiset esiintymisalueet ovat Etelä-Amerikan ylänköseuduilla,
mutta laji tunnetaan nykyään laajalti monipuolisena puutarhakasvina.
Sitä kasvatetaan sekä koristekasvina että hedelmäkasvina muun muassa
Uudessa-Seelannissa, Australiassa ja Euroopan kaakkoisosissa.
Feijoa kasvaa 1 – 6 metriä korkeaksi pensaaksi. Kukat kehittyvät oksiin
yksittäin tai pikkuryhminä.
Terälehdet ovat paksut ja nahkamaiset, sisäpuolelta purppuranpunaiset. Lehtien ulkopuoli ja kukkanuput ovat hopeanvalkoiset. Kirkkaanpunaiset heteet työntyvät esiin teriön sisältä tiiviinä kimppuna. Heteiden
ponnet ovat kullankeltaiset ja tuottavat runsaasti siitepölyä.
Linnut syövät mielellään paksuja ja meheviä terälehtiä ja tahriutuvat
samalla siitepölyyn. Näin ne suorittavat pölytyksen siirtyessään kasvista
toiseen.
Feijoan monikäyttöinen vihreä hedelmä on kananmunan kokoinen ja
muotoinen. Se on sisältä mehukas, hedelmänmakuinen ja miellyttävätuoksuinen.
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Calothamnus quadrifidus
Myrtaceae, myrttikasvit
One-sided Bottlebrush

pensas
kevät, kesä
Länsi-Australia

Myrttikasvien heimoon kuuluva Calothamnus on merkillinen koristekasvi. Ensivaikutelma tuo mieleen pienen havupuun vaikkei se havupuu
olekaan. Runsashaaraisen pensaan korkeus on 1,5 – 2,5 metriä. Kasvin
harmaanvihreät lehdet ovat 3 senttimetriä pitkät, neulasmaisen kapeat
ja muistuttavat männyn neulasia. Lehdissä on kuitenkin hieno karvapeite, joten ne tuntuvat kosketeltaessa pehmeiltä.
Kukat ovat erikoisen näköiset. Ne ovat ryhmittyneet pensaan latvahaaroihin toispuoleiseksi tähkäksi (kasvin englanninkielinen nimi
”toispuolinen pulloharja”). Yksittäisen kukan näyttävin osa on leveänpitkät ja värikkäät heteet, jotka muodostavat kimppumaisia ryhmiä. Niiden
väri on yleensä punainen, mutta myös keltaheteisiä koristemuotoja tunnetaan.
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Hehkusoihtulilja
Kniphofia uvaria
Asphodelaceae, soihtukasvit
Red Hot Poker, Torch Lily

ruohovartinen
kevät – syksy
Etelä-Afrikka

Hehkusoihtuliljan kasvutapa on tiheän mätästävä. Lehdet ovat pitkät ja
kapeat. Pystyt kukintovarret kohoavat 1 – 2 metrin korkeuteen. Kapean
torvimaiset kukat muodostavat pitkän ja näyttävän tähkäkukinnon. Kukinnossa on samanaikaisesti punaisia, oransseja ja keltaisia kukkia.
Alun perin Etelä-Afrikasta kotoisin oleva näyttävä laji on levinnyt koristekasvina muihin maanosiin. Paikoitellen se on karannut puutarhoista
ympäröivään luontoon. Siitä on tullut haitallinen vieraslaji muun muassa
Australiassa ja Kaliforniassa.
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Ihmeköynnös
Bougainvillea spectabilis
Nyctaginaceae, ihmekukkakasvit
Great Bougainvillea

köynnös
koko vuosi
Etelä-Amerikka

Ihmeköynnökset ovat Etelä-Amerikasta kotoisin olevia puuvartisia
köynnöstäviä kasveja. Ne kiipeilevät sademetsän puissa okamaisten
piikkien avulla jopa yli kymmenen metrin korkeudelle. Alkuperäisiä lajeja on arvioitu olevan 4 – 18. Koristekasveina ihmeköynnökset ovat levinneet kaikkiin maanosiin, ja niistä on jalostettu lukuisia värimuunnoksia

Ihmeköynnöksen kukka on
pieni ja väriltään vaalea tai
valkoinen. Kukat ovat kolmen kukan kimppuina, joita
ympäröi ryhmä värikkäitä
ylälehtiä.
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Ihmeköynnöksen ylälehtien yleisin väri on kirkkaanpunainen tai jokin
punaisen sävy, mutta väri voi olla myös valkoinen, keltainen tai valkoisenkirjava. Keltaisen ihmeköynnöksen ylälehdet ovat paperisen ohuet.
*Suomessa ihmeköynnös on huonekasvi.
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K

ukkien kiehtovat värit
Hohtavan valkoisessa kukassa ei oikeastaan ole väriä lainkaan. Terälehdet ovat lähes läpikuultavat mutta näyttävät valkoisilta. Pintasolukon alla on ilmaa sisältävien solujen kerros, joka heijastaa valon ja aiheuttaa vaalean värin. Se loistaa varsinkin hämärässä ja houkuttelee yöpölyttäjiä kukkaan. Toisaalta kukissa on
myös värisävyjä ja kuvioita, joita ihminen ei näe lainkaan. Ne heijastavat UV
-säteilyä, jota hyönteissilmä pystyy
aistimaan.

Tohtorinkukka s. 116

Kukat herättävät huomiota väriloistollaan vihreässä lehvästössä. Niiden tarkoitus on houkutella kasviin hyönteisiä, lintuja tai lepakoita, jotka varmistavat pölytyksen ja siten hedelmien ja siementen synnyn. Houkuttimina toimivat myös tuoksu sekä mesi, jos sitä löytyy. Värikirjo eri voimakkuuksineen ja vivahteineen on valtava. Värit ovat periytyviä, ja niiden
syntyä säätelevät tietyt geenit. Myös olosuhteet vaikuttavat kuten lämpötila, ympäristön happamuus tai emäksisyys sekä maasta imeytyneet
ravinteet.
Väriaineita on solujen solunesteessä sekä hiukkasina solulimassa. Niitä
on paljon, ja niiden suhde ratkaisee esille tulevan värin. Antosyaanit saavat aikaan punaista, purppuraa, vaaleanpunaista ja sinistä. Karotenoidit
aiheuttavat keltaisia, oransseja sekä punaisia sävyjä. Hedelmiin houkuttelevat värit syntyvät vasta silloin, kun siemenet alkavat olla kypsiä ja
niiden pitäisi päästä levittäytymään eläinten mukana.
Kiinanruusu s. 80

Sääkukka s. 109
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Kellosusanna s. 125

Meksikonveritrumpetti
Distictis buccinatoria
Bignoniaceae, bignoniakasvit
Red Trumpet Vine

köynnös
kevät – syksy
Meksiko

Meksikonveritrumpetti on
nopeakasvuinen köynnös.
Suurissa parilehdykkäisissä
lehdissä on kärhiä, joiden
avulla kasvi kiipeilee pensasaidoissa ja muureilla 6 – 9
metrin korkeuteen. Punaiset
kukat ovat pikkuryhminä
versojen kärjissä. Kukinta on
runsasta ja kestää varhaiskeväästä myöhäiseen syksyyn.
Veritrumpeteista tunnetaan
useita muunnoksia. Yleisin
kukan väri on punainen, mutta se voi olla myös oranssi, vaaleanpunainen tai valkoinen.
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Trumpettiliaani
Podranea ricasoliana
Bignoniaceae, bignoniakasvit
Pink Trumpet Vine, Port St. John`s Creeper

köynnös
kevät, kesä
Etelä-Afrikka

Trumpettiliaani on nopeakasvuinen köynnöstävä pensas. Se haarautuu
voimakkaasti ja muodostaa hyvin tiheitä kasvustoja. Kasvupaikasta riippuen pensaan yksittäiset haarat voivat yltää 5 – 10 metrin korkeuteen.
Tyypillistä on, että kukkaryhmät syntyvät nuorimpien versojen kärkiosiin
ja pysyvät näin lehvästöosan yläpuolella.
Kukat ovat suuret ja muodoltaan torvimaiset. Vaaleanpunaiset terälehdet ovat kurttureunaiset, ja niissä näkyy koristeellisia punaisia suonia.
Kukissa on miellyttävä tuoksu.
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Jasmiinitrumpetti
Pandorea jasminoides
Bignoniaceae, bignoniakasvit
Bower of Beauty, Bower Vine,
Bower Climber

köynnös
kevät, kesä
Itä-Australia

Koillis-Australian trooppisilta ja subtrooppisilta alueilta kotoisin oleva
jasmiinitrumpetti on puuvartinen voimakaskasvuinen köynnös. Tukien
avulla se kiipeilee rakennusten seinämillä 5 – 8 metrin korkeuteen. Tummanvihreissä lehdissä on 5 – 7 soikeaa lehdykkää. Suppilon malliset kukat
kehittyvät varsien kärkiin pieninä ryhminä. Vaaleanpunaisissa kukissa on
tumma violetinpunainen nielu. Kukat tuoksuvat voimakkaasti. Pitkä kukkimisaika kestää keväästä syksyyn.
Koristekasveina viljellyissä lajikkeissa kukkien väri voi olla valkoinen,
vaaleanpunainen tai punainen.
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Palokohtalonköynnös
Chlerodendrum speciosum hybr.
Verbenaceae, rautayrttikasvit
Bleeding Heart, Glorybower

pensas
koko vuosi
kulttuurialkuperä

Chlerodendrum-suvun lajit ovat pääosin kotoisin trooppisesta Afrikasta
ja Etelä-Aasiasta. Lajeja on satoja, ja niiden joukossa on puita, pensaita ja
rentovartisia köynnöskasveja. Koristekasvina suosittu palokohtalonköynnös on kahden lajin, liekkikohtalonköynnöksen Chlerodendrum
splendens ja kirjokohtalonköynnöksen C. thomsoniae, risteymä. Lajinimi
speciosum tarkoittaa ”näyttävä”.
Kukat ovat löyhänä rykelmänä
versojen kärjissä. Niiden perhosmainen teriö on kirkkaanpunainen. Kukkaa ympäröivät suojuslehdet ovat sinertävänpunaiset.
*Kirjokohtalonköynnös on
Suomessa suosittu huonekasvi.
Ks. sinikohtalonpensas s. 117.
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Terttupassio
Passiflora racemosa
Passifloraceae, passiokasvit
Red Passion Flower

köynnös
talvi
Brasilia

Passiot ovat köynnöstäviä kasveja. Lajeja tunnetaan yli 400. Monet niistä ovat suosittuja koriste- ja huonekasveja. Useiden lajien hedelmät ovat
syötävät.
Terttupassio voi kasvaa lähes kymmenmetriseksi. Kasvin varsi on ohut
ja kulmikas, lehdet ovat kolmilehdykkäiset. Kukat ovat halkaisijaltaan
kymmensenttiset. Ne ovat ryhmittyneet kauniisti roikkuvaksi tertuksi,
jossa saattaa olla 10 – 30 yksittäistä kukkaa.
Isossa hyrrän mallisessa kukassa on viisi kirkkaanpunaista verholehteä
sekä viisi terälehteä. Teriön tyvellä on kehä ohuita rihmamaisia säikeitä,
jotka muodostavat tummanpurppuraisen lisäteriön. Emin luotti ja heteiden ponnet työntyvät kukan keskeltä esiin näyttävästi. Uusia kukkia kehittyy ympäri vuoden. Terttupassion hedelmät ovat kypsinä oranssit.
Ks. muut passiot s. 124.
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Kynsiaaloe Aloe mitriformis

Aaloet Aloe
Aaloelajeja on lähes 500. Suurin osa niistä on afrikkalaisia ja kotoisin
alueelta, joka ulottuu Etelä-Afrikasta Arabian niemimaalle. Aaloet suosivat auringonpaistetta ja sietävät kuivuutta mutta ovat sopeutuneet
myös erilaisiin ilmasto-oloihin. Niillä on paksut, piikki- tai pykäläreunaiset mehilehdet, jotka varastoivat vettä. Monilla lajeilla lehtiruusuke on
maan pinnassa, toisilla on suora tai haarainen varsi, johon lehdet puhkeavat ruusukkeena. Lehtien väri vaihtelee kirkkaanvihreästä harmahtavaan. Pinnalla on usein täplikkäitä kuvioita. Jotkin lajit ovat puumaisia. Jo
koristeellisten ja kestävien lehtiensä takia aaloeista on tullut suosittuja,
mutta niillä on myös näyttävät ja värikkäät terttukukinnot. Varsinkin
paahteisissa kivikkoryhmissä aaloet viihtyvät.
Suopa-aaloe Aloe maculata

Viuhka-aaloe Aloe plicatilis
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Rohtoaaloe
Aloe arborescens
Asphodelaceae, soihtukasvit
Candelabra Aloe

mehikasvi
talvi
Etelä-Afrikka

Rohtoaaloe on kotoisin EteläAfrikan itäosista, missä se kasvaa
merentasosta ylös vuoristoon.
Kasvi on puuvartinen ja haaroittuva, lehdet ovat harmahtavan tai
punertavan vihreät. Aikoinaan
maaseudulla lajista saatettiin kasvattaa tiheitä ja suojaisia karjaaitauksia. Nykyisinkin kasvia viljellään usein pihoissa sekä puistoissa
pensasaitoina, jotka kukkivat komeasti. Varressa on yksi tai useampia väriltään oransseja tai keltaisia tähkäkukintoja.
Rohtoaaloen nimi kertoo kasvin
käytöstä lääkinnässä. Se on vanha
rohdoskasvi, jota on hyödynnetty
lääkeaaloen tavoin (Ks. s.15).
*Suomessa joitakin aaloelajeja
kasvatetaan huonekasveina.
Ks. rohtoaaloe s. 101.
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Isokissanhännän yksittäiset kukat
ovat pienet, mutta ne ovat järjestyneet pitkiksi (jopa 20 – 30 cm) häntämäisiksi kukinnoiksi. Kukinnon
väri voi olla kirkkaanpunainen tai
vaaleanpunainen. Alkuperäisillä
esiintymisalueilla Uudessa Guineassa ja Malesiassa isokissanhäntä
kasvaa 2 – 3 metriä korkeaksi.
*Suomessa isokissanhäntä on
suosittu amppelikasvi.
Ks. kirjokissanhäntä s. 186.

Isokissanhäntä
Acalypha hispida
Euphorbiaceae, tyräkkikasvit
Chenille Plant, Fox Tail,
Red Hot Cat´s Tail

viherkasvi
kevät, kesä
Oseania

Flamingonkukka
Anthurium sp.
Araceae, vehkakasvit
Anthurium, Tailflower,
Flamingo Flower

ruohovartinen
kevät
Etelä-Amerikka

Flamingonkukkien sukuun kuuluu
satoja lajeja. Suku on kotoisin Keskija Etelä-Amerikan kosteista vuoristometsistä. Useimmat lajit kasvavat
siellä päällyskasveina, epifyytteinä.
Pienet kukat ovat järjestyneet tiiviiksi kaarevaksi puikeloksi. Kukinnon tyvellä on suuri ja värikäs suojuslehti. Yleisin väri on kirkkaanpunainen.
*Suomessa huonekasvina suositun flamingonkukan Anthurium
andreanum lehdet ovat pitkät ja teräväkärkiset.
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Onnenkäpy on noin metrin korkuiseksi kasvava pensas. Sen roikkuvat kukintotähkät (10 – 13 cm)
muistuttavat katkarapua. Tähkä
koostuu pienistä valkoisista kukista
ja sydämenmuotoisista punaruskeista suojuslehdistä, jotka sijaitsevat limittäin.
Onnenkäpy on kotoisin Meksikosta, jossa kolibrit suorittavat kukkien
pölytyksen.

Onnenkäpy, käpyjaakonkukka
Beloperone guttata (Justicia brandegeeana)
Acantaceae, akanttikasvit
Shrimp Plant

ruohovartinen
kevät, kesä
Meksiko

Kliivia on kotoisin Etelä-Afrikasta,
missä se kasvaa rannikkometsissä ja
vuorten rinteillä suurina kasvustoina. Laji tuotiin Englantiin 1800luvulla, ja siitä tuli pian suosittu
koristekasvi kaikkialla Euroopassa.
Kliivialla on mehevä juurakko,
josta suikalemaiset lehdet kasvavat
kahteen suuntaan viuhkamaisesti.
Kukkavarret kehittyvät lehtiviuhkan
keskeltä. Kukkien väri voi olla punainen, oranssi tai keltainen.
*Kliivia on Suomessa suosittu
huonekasvi.

Punasarja, kliivia
Clivia miniata
Amaryllidaceae, narsissikasvit
Natal Lily, Bush Lily

ruohovartinen
kevät, kesä
Etelä-Afrikka
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Kriinumit
Crinum spp.
Amaryllidaceae, narsissikasvit
Crinum Lily, River Lily, Veld Lily

ruohovartinen
kevät
Afrikka

Narsissikasvien heimoon kuuluvassa kriinumien suvussa on satakunta
lajia. Lajeja on eniten Afrikassa, mutta niitä esiintyy myös Amerikassa,
Etelä-Aasiassa ja Australiassa. Tyypilliset luontaiset kasvupaikat ovat
tropiikin ja subtropiikin kosteita tulvarantoja, jokivarsia ja soita, mutta
joukossa on myös kuivien aavikkoalueiden lajeja.
Kriinumeilla on suuret ja komeat kellomaiset kukat, joita kehittyy lehdettömien varsien päähän yksittäin tai muutaman ryhmissä. Kapeat lehdet ovat ehytlaitaiset ja vaaleanvihreät. Kantalajeista on kehitetty lukuisia risteymiä. Kukkien väri on useimmiten valkoinen, mutta myös vaaleanpunaisia ja punakirjavia lajeja tunnetaan.
*Suomessa yleinen huonekasvi on hennosti vaaleanpunainen tai lähes
valkoinen tarhakriinumi Crinum x powellii
104

Katara, punatalvio
Catharanthus roseus
Apocynaceae, oleanterikasvit
Madagaskar Periwinkle

pensas
koko vuosi
Madagaskar

Katara kasvaa noin metrin korkuiseksi tiheäksi pensaaksi. Kukissa on
putkimainen tyviosa ja laajentunut teriö, jossa viisi terälehteä. Kukkien
väri voi olla punainen, valkoinen tai vaaleanpunainen, teriön keskus on
tummemman punainen.
Metsien hävittäminen sekä uusien viljelyalueiden raivaus Madagaskarilla ovat aiheuttaneet sen, että katarasta on tullut uhanalainen. Laji on
kuitenkin levinnyt koristekasvina laajalle ja on paikoitellen villiytynyt
ympäröivään luontoon.

K

oriste ja hengenpelastaja

Madagaskarilla katarasta saatua uutetta on sukupolvien ajan käytetty
kansanlääkinnässä muun muassa diabeteksen hoitoon. Tutkimuksissa on
todettu, että kasvin solukot sisältävät myrkyllisiä alkaloideja, joiden johdannaisilla on tärkeitä lääkinnällisiä vaikutuksia. Myöhemmät kokeilut
ovat johtaneet siihen, että eräitä näistä aineista (vinkristiini) on alettu
menestyksellisesti käyttää muun muassa lasten leukemian hoidossa.
Parantumistulokset ovat lääkkeen käyttöönoton myötä kasvaneet merkittävästi.
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Kannat ovat näyttäviä ja suosittuja
koristekasveja tropiikista lauhkeaan
vyöhykkeeseen. Alkuperäinen punakukkainen laji Canna indica on kotoisin
Väli- ja Etelä-Amerikasta. Viljellyt lajikkeet ovat erilaisia risteymiä, ja kukkien
väri voi olla punainen, keltainen tai
oranssi.
Kannan mustat ja painavat siemenet
muistuttavat haulikon hauleja. Kasvin
englanninkielinen nimi Indian shot
viittaa tähän. Siemeniä on käytetty
myös koruissa.
* Kanna on Suomessa suosittu koristekasvi puistoistutuksissa.

Kanna
Canna indica
Cannaceae, kannakasvit
Canna Lily, Indian Shot

ruohovartinen
kesä, syksy
Aasia

Punavirma
Centranthus ruber
Valerianaceae, virmajuurikasvit
Red Valerian, Spur Valerian,
Jupiter´s Beard

ruohovartinen
talvi, kevät
Välimeren alue

Punavirman näyttävä kukinto koostuu
pienistä tähden mallisista kukista. Niiden
väri on yleensä purppurainen, mutta
myös valkoisia ja vaaleanpunaisia muotoja tunnetaan. Laji on kotoisin Välimeren
alueelta, mutta se on levinnyt suosittuna
puutarhakasvina kaikkiin maanosiin.
Paikoitellen punavirma on karannut
puutarhoista ympäröivään luontoon ja
esiintyy satunnaiskasvina teiden varsilla
ja joutomailla.
*Punavirma on Suomessa puutarhakasvi.
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Kalanchoe fedtschenkoi (Bryophyllum f.)
Crassulaceae, maksaruohokasvit
Lavander Scallops

mehikasvi
kevät, kesä
Madagaskar

Itulehtien (Kalanchoe) sukuun kuuluu satakunta mehilehtistä kasvia ItäAfrikan ja Madagaskarin kuivilta alueilta. Useita suvun lajeja kasvatetaan
nykyään puutarha- tai huonekasveina. Tunnetuin suvun laji on tulilatva.
Kalanchoe fedtschenkoi on pieni (30 – 50 cm) tiheäkasvuinen pensas.
Varret ovat rennot ja juurtuvat helposti tyviosistaan, jolloin kasvusto laajenee jatkuvasti. Harmaanvihreät lehdet ovat paksut ja lovireunaiset.
Kellomaiset punaoranssit kukat kehittyvät
pystyhaarojen päihin tiheänä rykelmänä.
*Tulilatva on Suomessa suosittu joulukukka. Punakukkaisen perusmuodon lisäksi lajista on myös valko- ja keltakukkaisia muotoja.
Kukat voivat olla yksinkertaisia tai kerrottuja.

Tulilatva
Kalanchoe blossfeldiana
Crassulaceae, maksaruohokasvit
Flaming Katy, Christmas Kalanchoe

mehikasvi
talvi – kevät
Itä-Afrikka
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Piikkikruunu on kiipeilevä kasvi, jonka varsi on täynnä suoria
pitkiä piikkejä. Lehtiä on yleensä vain nuorissa versoissa. Vihertävänkeltaiset pienet kukat
ovat tyräkkikasveille ominaisesti vaatimattomia, mutta
niitä ympäröivät suojuslehdet
ovat värilliset. Yleensä ne ovat
kirkkaanpunaiset, mutta voivat
olla myös vaaleanpunaiset tai
valkoiset.
* Piikkikruunu on Suomessa
yleinen huonekasvi.
Ks. muut tyräkkikasvit s. 208.

Piikkikruunu
Euphorbia milii
Euphorbiaceae, tyräkkikasvit
Christ Thorn, Christ Plant,

mehikasvi
koko vuosi
Madagaskar

Joulutähti
Euphorbia pulcherrima
Euphorbiaceae, tyräkkikasvit
Poinsettia

pensas
syksy – kevät
Väli-Amerikka
Kausikukkana tunnettu
joulutähti kasvaa luontaisilla esiintymisalueillaan 1
– 4 metriä korkeaksi pensaaksi tai pikkupuuksi.
Tiiviisti ryhmittyneet värikkäät ylälehdet antavat
kasville ulkonäön. Ne ovat
yleensä punaiset, mutta
voivat olla myös oranssit,
vaaleanpunaiset, vaaleanvihreät tai valkoiset.
* Joulutähti on joulun
ajan kukka Suomessa.
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Sääkukat, säänennustajat
Dimorphotheca (Osteospermum) spp.
Heimo Asteraceae
Ox-Eye Daisy, Cape Daisy

ruohovartinen
kesä
Etelä-Afrikka

Sääkukat eli säänennustajat ovat kotoisin Etelä-Afrikasta. Ryhmän nimi
johtuu siitä, että niiden suuret mykerökukinnot avautuvat vain aurinkoisella säällä. Pilvisenä päivänä sekä yöllä mykeröt sulkeutuvat.
Sääkukkien monivuotiset edustajat kuuluvat Osteospermum-sukuun,
yksivuotiset Dimorphotheca-sukuun. Kukintojen väri voi olla oranssi,
valkoinen, keltainen, punainen tai kirjava.
*Suomessa sääkukat ovat yksivuotisia puutarhakasveja.
Tulisalvia on Brasiliasta kotoisin oleva monivuotinen pensaskasvi. Siitä kehitettyjä lajikkeita viljellään yksivuotisina.
Yleisin koristemuoto on loistavan punakukkainen, mutta
kukkien väri voi olla myös valkoinen, vaaleanpunainen tai
violetti.

Tulisalvia
Salvia splendens
Lamiaceae, huulikukkaiskasvit
Scarlet Sage, Tropical Sage

ruohovartinen
kevät – syksy
Meksiko
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Ruusumaljaköynnös
Mandevilla sanderi (Dipladenia)
Apocynaceae, oleanterikasvit
Brazilian Jasmine

köynnöstävä pensas
kevät, kesä
Brasilia

Ruusumaljaköynnös on kotoisin Rio de Janeiron ympäristön vuoristometsistä. Ohuiden ja kärjistään taipuisien versojen avulla se kiipeilee
puista tukea hakien 4 – 5 metrin korkeuteen. Suuret torvimaiset kukat
ovat vaaleanpunaiset ja tuoksuvat.
Ruusumaljaköynnöksestä on useita koristekasvimuotoja. Kukkien väri
voi olla punainen, vaaleanpunainen, valkoinen tai keltainen.
*Suomessa ruusumaljaköynnös on huonekasvi, mutta sitä voidaan
kasvattaa myös kesäkukkana puutarhassa.
Ahkeraliisa Impatiens walleriana
on kotoisin Itä-Afrikan kosteilta
rannikkovuorilta ja Sansibarin saarelta. Kasvin mehevät varret ovat
hauraat ja helposti vaurioituvat.
Kukkien väri vaihtelee punaisesta
vaaleanpunaiseen ja valkoiseen.
*Suomessa ahkeraliisa on suosittu huone- ja puutarhakasvi.
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Begoniat
Begonia spp.
Begoniaceae, begoniakasvit
Begonia

ruohovartinen
kevät, kesä
tropiikki

Begoniakasvien heimoon kuuluu tuhatkunta lajia. Alkuperäiset esiintymisalueet ovat tropiikissa ja subtropiikissa.
Valtaosa lajeista on mehevävartisia ruohokasveja, mutta joukossa on myös
kookkaita pensaita ja köynnöksiä. Begonioita on jalostettu ja risteytetty koristekasveiksi vuosisatojen ajan, joten
erilaisia lajikkeita on runsaasti. Kukkien
väri voi olla valkoinen, punainen tai vaaleanpunainen.
Hotellien puutarhoissa ja puistoissa
yleisesti kasvatetut begoniat ovat kookkaita pensasmaisia lajeja. Niiden
kukinta-aika on pitkä ja voi kestää yli puoli vuotta.
*Suomessa begoniat eli vinolehdet ovat huonekasveja tai kesäkasveja.
Lajikkeita on lukuisia ja niiden kasvutapa ja kukkien väri vaihtelevat.
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Herttamehilehti
Aptenia cordifolia
Aizoaceae, päivikkikasvit
Heartleaf Iceplant, Rosa del Sol

maanpeittokasvi
kevät, kesä
Etelä-Afrikka

Etelä-Afrikasta kotoisin oleva
herttamehilehti on suosittu
maanpeittokasvi. Tiheässä suikertavat varret ovat osittain puutuneet. Kirkkaanvihreät mehevät
lehdet ovat sydämen muotoiset.
Mykerömäiset kukat kehittyvät
lehtihankoihin yksitellen tai muutaman kukan ryhmissä. Kukkien
väri on useimmiten purppuranpunainen. Päivikkikasvien heimon
lajien tapaan myös herttamehilehdellä kukat sulkeutuvat yöllä tai pilvisellä säällä.
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SINISÄVYISET—VIOLETIT.
Kukkien, kukintojen tai suojuslehtien väri on joko sininen tai
liila.

puu

s. 115

puu

pensas

s. 118

pensas

pensas

s. 116

pensas

köynnös

köynnös

s. 99

s. 137

s. 120

pensas

s. 119

pensas

s. 116

pensas

s. 121

pensas

s. 117

s. 116

köynnös

s. 127

köynnös

s. 128

s. 123

köynnös

köynnös

s. 126

ruohovartinen s. 129 ruohovartinen s. 129

s. 125

ruohovartinen s. 131
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ruohovartinen s. 130

Jakaranda
Jacaranda mimosifolia
Bignoniaceae, bignoniakasvit
Jacaranda, Blue Jacaranda

puu
kevät
Etelä-Amerikka
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Jakaranda voi olla kukkiessaan lähes täysin sininen puu. Kukat ovat torvimaiset ja sijaitsevat tiheinä ryhminä. Kukinta alkaa keväällä usein ennen
lehtien puhkeamista. Jakaranda on kotoisin Argentiinasta ja Boliviasta,
mutta kauneutensa takia siitä on tullut yleinen koristepuu tropiikissa ja
subtropiikissa. Erityisesti se on suosittu kadunvarsipuuna.
Pitkät (jopa 40 cm) saniaista muistuttavat lehdet ovat kahteen kertaan
pariliuskaiset. Lehtevän latvuksen aikaan puu luo sopivasti varjoa maisemaan. Soikiomaiset hedelmät kypsyvät puumaisen koviksi ja koristeellisiksi. Niiden auetessa siemenet vapautuvat lentoon. Joillakin alueilla,
esim. Itä-Afrikassa ja Australian itäosissa, jakaranda on villiytynyt luontoon.

J

akaranda, ruusupuu, palisanteri – yhtä kaikki

Jakaranda Jacaranda mimosifolia on tunnettu lähinnä upeana
koristekasvina. Kaupallinen nimi jakaranda tarkoittaa yleensä eräiden
trooppisten ruusupuulajien (Dalbergia-suku) usein tummaa ja kauniisti
kirjavaa puuainesta. Puu on erittäin kovaa ja lujaa sekä vienosti tuoksuvaa. Sitä käytetään mm. arvokalusteiden, pianojen ja kitaroiden valmistuksessa. Puuaineksesta käytetään myös nimeä palisanteri.
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Tohtorinkukka
Brunfelsia pauciflora
Solanaceae, koisokasvit
Yesterday-Today-and-Tomorrow,
Morning-Noon-and-Night, Kiss me quick

pensas
kevät, kesä
Brasilia

Tohtorinkukka on kotoperäinen
Brasilialle. Puistoissa ja puutarhoissa sitä hoidetaan pensaana
(korkeus 1 – 2 m) sekä ruukkukasvina. Lehdet ovat kiiltävät ja nahkamaiset. Kukinta on usein runsasta oksien päissä. Tuoksuvat kukat
aukeavat sinivioletteina, muuttuvat seuraavana päivänä vaaleammiksi ja kolmantena päivänä valkoisiksi. Kasvin yleisesti käytetty
englanninkielinen nimi YesterdayToday-and-Tomorrow viittaa värinvaihtotapahtumaan.
* Suomessa tohtorinkukka on huonekasvi.
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Sinikohtalonpensas
Chlerodendrum ugandense
Lamiaceae, huulikukkaiskasvit
Blue Butterfly Bush, Glorybower

pensas
kevät, kesä
Itä-Afrikka

Kukkiva sinikohtalonpensas on
katseen vangitsija. Yksittäiset
parisenttiset kukat muistuttavat
lentävää perhosta (engl. Blue
butterfly flower). Usein kukkia on
paljon. Kukan teriössä on viisi
osaa: yksi voimakkaan sininen ja
neljä perhosen siiviltä näyttävää
vaaleamman sinistä osaa. Pitkät
kaarevat heteet ja emi vaikuttavat perhosen tuntosarvilta.
Trooppista lajia on viljelty kauan kasvihuoneissa mutta vasta
viime aikoina puutarhoissa.
* Suomessa sinikohtalonpensas
on huonekasvi.
Ks. kohtalonköynnökset s. 98.

117

Kultakastepensas
Duranta erecta
Verbenaceae, rautayrttikasvit
Golden Dewdrop, Pigeon Berry

pensas
kevät, kesä
Etelä-Amerikka

Kultakastepensas kukkii lähes koko vuoden suotuisan aurinkoisilla paikoilla. Se on luonnonvarainen laji Karibialta ja Meksikosta Brasiliaan
ulottuvalla alueella. Pienet torvimaiset kukat muodostavat pitkittäisiä
ryppäitä oksien päihin. Lajikkeesta riippuen niiden sininen väri vaihtelee
kirkkaasta vaaleaan. Myös valkoreunaisia kukkia on. Lehdet ovat vastakkaiset. Kukkien ohella pensaassa on koristeellisia oranssinkeltaisia marjoja. Marjat ovat myrkylliset, mutta linnut voivat syödä ja levittää niitä.
Paikoin Itä-Australiassa ja Etelä-Afrikassa kultakastepensas on levinnyt
luontoon.
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Sinilyijykukka
Plumbago auriculata
Plumbaginaceae, lyijykukkakasvit
Blue plumbago, Cape plumbago,
Cape Leadwort

pensas
kevät, kesä
Etelä-Afrikka

Suikertavasti kasvava sinilyijykukka kiipeilee aidoilla ja muureilla. Sen
parasta kukinta-aikaa on kevät ja kesä, joskin kukintaa esiintyy lähes läpi
vuoden. Kukkien väri vaihtelee vaaleansinisestä valkeaan. Tiiviit terttukukinnot syntyvät oksien kärkiin.
Torvimaiset kukat puhkeavat
esiin neulasen muotoisina
nuppuina. Avauduttuaan ne
ovat pari senttiä pitkät.
Alkuperäisalueiltaan EteläAfrikasta laji on levinnyt eri
ilmastovyöhykkeisiin sekä
tropiikkiin että lauhkeille alueille.
* Suomessa sinilyijykukka on
huonekasvi.
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Kesäkoiso
Solanum (Lycianthes) rantonnetii
Solanaceae, koisokasvit
Blue Potato Bush

pensas
kesä
Etelä-Amerikka
Pensasmainen tai usein rungolliseksi
kasvatettu kesäkoiso on kotoisin Boliviasta Brasiliaan ulottuvalta alueelta.
Laji on perunan ja paprikan sukulainen, joka sietää kuumuutta ja kuivuutta. Kesäkoiso kukkii runsaasti,
parhaiten aurinkoisissa paikoissa kesäkuukausina. Kukat muistuttavat
muodoltaan perunan kukkaa. Sinisissä
kukissa on kirkas keltainen keskusta.
Kaikki kasvin osat ovat myrkylliset,
erityisesti punaiset marjat.
*Kesäkoisoa kasvatetaan kesäkukkana Suomessa.
120

Vikandia
Wigandia caracasana
Boraginaceae, lemmikkikasvit
Caracus Wikandia

pensas
kevät, kesä
Keski-Amerikka

Erikoinen vikandia on ainavihanta kookas (3 – 5 m) pensas.
Jättimäiset lehdet ovat lähes
puoli metriä pitkät ja alapinnalta karvaiset. Myös varsi on karvainen. Laji on kotoisin KeskiAmerikasta. Kellomaiset sinivioletit kukat muodostavat pitkiä (jopa 60 cm) kukintoja oksien kärkiin. Kukinta kestää
kauan. Paikoin laji on levinnyt
puutarhoista luontoon.
Kasvi voi aiheuttaa kosketusallergiaa.
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Samettipaastopensas
Tibouchina grandifolia
Melastomataceae, melastomakasvit
Big-leaf Princess Flower

pensas
kevät, kesä
Väli-Amerikka

Brasiliasta ja sen lähialueilta kotoisin oleva samettipaastopensas on kaunis laji läpi vuoden. Sen kukkaryppäät nousevat lehdistön yläpuolelle ja
ovat huomiota herättävän siniset tai sinivioletit. Yksittäiset kukat ovat
vain pari kolme senttiä halkaisijaltaan, mutta kukinnot ovat komeat.
Myös ainavihanta lehdistö on näyttävä. Sameanvihreät isohkot lehdet
ovat karvaiset ja niissä pitkittäissuonet selkeät. Samettipaastopensas on
vuorten rinteiltä kotoisin ja sietää puutarhoissakin ajoittain hieman viileämpiä lämpötiloja.
Paavinpaastopensas Tibouchina
urvilleana on suurikukkainen
(kukan halkaisija 7 cm). Violetin
kukan keskustassa näkyvät selkeinä ulospäin kaartuvat koukkumaiset heteet ja emien luotit.
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Sinipotkurikukka
Petrea volubilis
Verbenaceae, rautayrttikasvit
Sandpaper Vine,
Bluebird Vine

köynnös
kevät, kesä
Keski-Amerikka

Hiekkapaperia muistuttavat karheat lehdet ja siniviolettina
ryöppyävät pitkät kukinnot ovat
tyypillisiä sinipotkurikukalle.
Parhaimmillaan kukkia on alkukesällä, mutta niitä puhkeaa
myös muina vuodenaikoina.
Riippuvat kukkatertut ovat pitkät (jopa 30 cm). Niissä on ikään
kuin kahdenlaisia kukkia. Kukan
teriö on pieni tummansininen
”potkuri”, joka kestää vain muutaman päivän, mutta sitä ympäröivä tähtimäinen iso verhiö jää
vaaleanviolettina kukintoon pitkäksi aikaa.

123

F

antasiakukasta mehupommiksi

Passiolajeja on paljon (yli 400). Lisäksi on runsas määrä lajien välisiä risteymiä sekä erilaisia viljelylajikkeita. Niillä kaikilla on eksoottisen kaunis
kukka. Niitä viljellään kuitenkin paitsi köynnöstävinä koristekasveina
myös hyötykasveina eri puolilla maailmaa. Monien lajien hedelmät ovat
maukkaita ja syötäviä.
Useimmat passiot ovat kotoisin Etelä- ja Keski-Amerikan subtrooppisilta
alueilta. Kylmää ne eivät siedä, joten lauhkeilla seuduilla niitä hoidetaan
kasvihuoneissa tai ruukuissa sisätiloissa.
Punapassiolla Passiflora edulis
on nimestään huolimatta isot
vaaleat kukat, joiden keskusta
on violetin sinertävä. Laji on
suosittu ja tuottoisa viljelykasvi. Sen pallomaiset hedelmät
ovat raakana vihreät, mutta
muuttuvat kypsyessään purppuranpunaisiksi ja lopulta ruskeiksi. Samalla niiden sileä
pinta rypistyy.
Hedelmän sisustassa on mustia siemeniä ja mehevää maltoa. Syötäessä hedelmä halkaistaan, ja sen raikas sisus
lusikoidaan tuoreena. Sillä maustetaan myös jugurtteja, rahkaa, salaatteja, juomia, jäätelöä ja hyytelöitä. Suuri osa hedelmistä käytetään kuitenkin passiomehun teolliseen tuotantoon. Passiohedelmä sisältää muun
muassa runsaasti antioksidantteja, A ja C-vitamiineja ja kaliumia.
Punapassion muunnos keltapassio on myös yleinen viljelykasvi. Sen keltaiset hedelmät ovat happamampia kuin punapassion ja sisältävät vähemmän mehua.
*Suomessa punapassiota kasvatetaan sisäkasvina upeitten kukkiensa
takia. Kesällä se viihtyy ulkona.
Ks. terttupassio s. 99.
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Kellosusanna
Thunbergia grandiflora
Acanthaceae, akanttikasvit
Bengal Trumpet, Blue Skyflower,
Blue Thunbergia, Blue Trumpetvine
Kellosusanna on näyttävä ja
nopeakasvuinen köynnöskasvi
muureilla, aidoilla ja seinustoilla. Se on kotoisin KaakkoisAasiasta ja on sieltä levinnyt
kaikkialle tropiikkiin. Se on
ainavihanta ja kukkii läpi vuoden. Kukat ovat ryppäinä tai
yksittäin lehtihangoissa. Suurten trumpettimaisten kukkien
(pituus 7 – 8 cm) väri vaihtelee
violetin- ja taivaansinisestä
vaaleansiniseen. Myös valkokukkaisia muotoja tavataan.
*Kellosusanna viihtyy kesäkukkana myös Suomessa.
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köynnös
koko vuosi
Aasia

Kiinansinisade
Wisteria sinensis
Fabaceae, hernekasvit
Chinese Wisteria

köynnös
kevät
Aasia

Huumaava tuoksu ja ryöppyävät kukinnot ovat tyypillisiä köynnöstävälle
ja kiipeilevälle sinisateelle. Kukkaterttuja on paljon. Ne riippuvat pitkinä
(30 cm) ja ovat kukassa lähes samaan aikaan. Kukinta tapahtuu keväällä
ennen lehdistön varsinaista puhkeamista. Kukat ovat siniset tai valkoiset.
Sinisade on kotoisin Kiinasta, ja se pystyy leviämään puutarhakarkulaisena luontoon samantyyppisen ilmaston alueilla kuten Pohjois-Amerikan
itärannikolla.

*Sinisade voi menestyä paikoin eteläisimmässä Suomessa
hyvin lämpimissä ja suojaisissa
oloissa. Yleensä se pitää kuitenkin talvettaa sisällä. Lajista
on myös valkokukkainen
muoto.
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Dalechampia aristolochiifolia
Euphorbiaceae, tyräkkikasvit
Silk Crepe Flower

köynnös
kevät, kesä
Etelä-Amerikka

Perun ja Costa Rican sademetsistä peräisin oleva ”silkkipaperikukka” on
harvinainen ja erikoisen näköinen koristekasvi. Tyräkkikasveille ominaisten pienikokoisten kukkien silkkisen pehmeät suojuslehdet ovat loistavan
violetinväriset. Ne tuovat mieleen pensaiden ympärillä lepattelevan suuren perhosen. Köynnöstävän pensaan lehdet ovat sydämen muotoiset.
Kasviin ilmestyy uusia kukkia ympäri vuoden.
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Taivaanelämänlanka
Ipomoea indica
Convolvulaceae, kiertokasvit
Blue Morning Glory,
Blue Dawn Flower

köynnös
koko vuosi
Etelä-Afrikka

Muureilla ja aidoilla kiipeilevä ja maata pitkin levittäytyvä taivaanelämänlanka on trooppinen laji. Sillä on herttamaiset tai kolmijakoiset lehdet ja syvänsiniset tai punavioletit kukat. Nuput ovat punertavat. Torvimaiset kukat ovat suuret (kukan halkaisija 5 – 7 cm), ja runsasta kukintaa
voi esiintyä läpi vuoden. Elämänlanka leviää kasvullisesti varren pätkistä.
Se on levinnyt teiden varsille, asutuksen liepeille sekä jopa avariin metsiin ja muodostanut monesti ryteikköisiä kasvustoja. Lajia tavataan nykyisin myös subtrooppisilla ja lauhkeilla alueilla.

K

oriste ja rikkakasvi

Rikkakasveilla tarkoitetaan yleensä kasveja, jotka valtaavat
viljelyksiä tai joista on muuta haittaa ihmisten toimille. Rikkakasvien joukossa on myös lajeja, jotka kauniiden kukkiensa takia ovat
ensiksi saaneet jalansijaa koristekasveina mutta ovat sitten villiytyneet ja
levinneet ympäröivään luontoon. Taivaanelämänlanka ja monet muut
elämänlankalajit (Convolvulus) ovat esimerkkejä tällaisista.
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Isotalvio
Vinca major
Apocynaceae, oleanterikasvit
Bigleaf Periwinkle, Large Periwinkle

ruohovartinen
kevät
Etelä-Eurooppa

Isotalvio on kotoisin Välimeren ympäristöstä. Se on hyvä ja kaunis maanpeittokasvi. Sen kasvullinen lisääntyminen on tehokasta, koska pitkin
maata kasvavat kukkimattomat varren haarat juurtuvat. Kasvi menestyy
hyvin varjossa puiden ja pensaiden alla ja saattaa levitä viljelykarkulaisena ympäröivään metsäluontoon. Muiden oleanterikasvien tapaan varsi
sisältää vaaleaa maitiaisnestettä.
Ikivihreän isotalvion lehdet ovat
kiiltävän tummanvihreät. Lajista tavataan myös kaunis muunnos, jolla
lehdet ovat valkovihreät (var. variegata). Sitä suositaan varsinkin
amppelikasvina. Isotalvion kukat
ovat siniset tai violetinsävyiset. Ne
tähdittävät kasvia kevään aikaan.
*Suomessa isotalvio on kesäkukka
tai huonekasvi. Se ei yleensä kestä
talvisia olosuhteitamme. Sen läheinen sukulainen pikkutalvio Vinca minor sen sijaan on hyvin viihtyvä
maanpeittokasvi.
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Tarhasinililja
Agapanthus praecox
Agapanthaceae, sinisarjat
Common Agapanthus, Blue Lily, African Lily,
Lily of the Nile

ruohovartinen
kevät – syksy
Etelä-Afrikka

Sinisarjojen sukuun kuuluu kymmenkunta lajia, jotka ovat kotoisin eteläisestä Afrikasta. Ne kaikki muistuttavat suuresti toisiaan. Lisäksi hybridejä
on paljon. Kasveja kutsutaan usein afrikanliljoiksi tai niilinliljoiksi. Liljoja
ne eivät kuitenkaan ole. Riippuen lajista kasvit ovat aina- tai kausivihantia. Kellomaiset kukat muodostavat kauniin puolipallomainen tai lähes
pallomainen kukinnon pitkän varren päähän. Kukkien väri vaihtelee kirkkaansinisestä violettiin. Myös valkeita muunnoksia esiintyy. Kukinta-aika
kestää myöhäisestä keväästä syksyyn.
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Ikiviuhkot
Limonium spp.
Plumbaginaceae, lyijykukkakasvit
Sea-Lavender, Statice, Marsh-Rosemary

ruohovartinen
kesä
Euraasia

Ikiviuhkot ovat monelle tuttuja kuivakukkina. Ikiviuhkolajeja on satoja.
Niitä tavataan eri puolilla maailmaa, mutta suurin osa on kotoisin Välimeren seudulta ja Pohjois-Afrikasta. Jotkin lajit ovat suuresti harvinaistuneet
luonnossa.
Komeita suurikukintoisia lajeja kasvatetaan koristekasveina puutarhoissa sekä viljellään leikkokukiksi tai kuivakukiksi. Lehdet ovat nahkamaiset,
ja niiden muoto ja koko vaihtelevat lajeittain. Haaraiset kukintovarret
nousevat kauniisti lehtiruusukkeiden yläpuolelle.

Ikiviuhkolajien kukat ovat pieniä ja
useimmin valkeita, mutta kukalla
on näyttävä värikäs verhiö, joka
säilyy ja jää kukintoon pitkäksi
aikaa.
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Vaaleasävyiset—valkoiset.
Kukkien, kukintojen tai ylälehtien väri valkoinen tai vaalea.

puu

s. 135

puu

s. 70

puu

s. 147

pensas

pensas

s. 143

pensas

pensas

s. 80

pensas

s. 195

pensas

pensas

s. 142

pensas

s. 21

pensas

s. 148

puu

s. 137

puu

s. 136

pensas

s. 138

pensas

s. 119
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s. 149
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s. 77

s. 83
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s. 141

s. 144
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s. 147

ruohovartinen s. 152

köynnös

s. 145

köynnös

s. 126

köynnös

s. 146

ruohovartinen s. 131

ruohovartinen s. 140 ruohovartinen s. 153

ruohovartinen s. 220 ruohovartinen s. 154

mehikasvi

ruohovartinen s. 150

s. 202

mehikasvi

s. 212

Kapinpensas Machaya s. 149
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ruohovartinen s. 106

Puukermesmarja
Phytolacca dioica
Phytolaccaceae, kermesmarjakasvit
Phytolacca, Ombu
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puu
kevät, kesä
Etelä-Amerikka

Pitkäikäinen puukermesmarja on suosittu varjopuu subtropiikin puistoissa ja katujen varsilla. 10 – 15 metriä korkean puun tyviosa on paisunut
leveän pöytämäiseksi. Tummanvihreiden lehtien muodostama latvus on
laaja ja tiheäoksainen. Puukermesmarjan pienet vaaleat kukat ovat järjestyneet pitkiksi riippuviksi tertuiksi.
Etelä-Amerikan ruohostomaisemista, pampalta, kotoisin oleva laji on
erikoislaatuinen. Vaikka se näyttää vankkarunkoiselta puulta, se on oikeastaan jättimäinen ruohokasvi. Nopeakasvuisen kasvin solukko on aluksi
pesusienimäisen pehmeää ja puutuu vasta varren vanhetessa ja paksuuntuessa. Runko ja oksat varastoivat vettä tehokkaasti. Solukoiden vesipitoisuus on poikkeuksellisen suuri, jopa 80%.
Lehdet erittävät haihtuvia kemiallisia yhdisteitä, jotka karkottavat tuhohyönteisiä. Kerrotaan, että myöskään linnut eivät viihdy eivätkä pesi
puun latvustossa ilmeisesti samojen kemikaalien takia.
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Valeakaasia
Robinia pseudoacasia
Fabaceae, hernekasvit
False Acasia, Black Lokust

puu
kevät, kesä
Pohjois-Amerikka

Valeakaasia on paksurunkoinen ja kookas puu. Hernekasville ominaiset
parilehdykkäiset lehdet ovat 10 – 25 senttimetriä pitkät. Lehtien tyvellä
voi olla lyhyitä piikkejä. Valkoiset tai vaaleanpunaiset kukat sijaitsevat
pitkissä kapeissa terttukukinnoissa. Kukat tuoksuvat voimakkaasti ja sisältävät runsaasti mettä.
Puusta on tullut merkittävä hunajakasvi lajin luontaisilla esiintymisalueilla USA:n itäosissa sekä myös viljeltynä eräissä Euroopan maissa. Valeakaasian juurinystyröissä olevien typpibakteerien ansiosta laji voi menestyä hyvin karuilla joutomailla.
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Meelia
Melia azedarach
Meliaceae, mahonkikasvit
White Cedar, Chinaberry Tree, Indian Lilac

puu
kevät, kesä
SE-Aasia, Australia

Meelia on sopivasti varjostava, se on 7 – 15 metriä korkea tuuhealatvuksinen puu. Pitkäruotiset lehdet ovat parilehdykkäiset, lähes puolimetriset. Lehdykät ovat päältä tummanvihreät, alta vaaleanvihreät. Pienet
tuoksuvat kukat ovat harvoina kimppuina oksien kärkiosissa. Terälehtien
väri vaihtelee vaaleanpunaisesta liilaan.
Pallomaiset luumarjat ovat aluksi vihreät, kypsyttyään keltaiset. Marjat
säilyvät puussa yli talven ja muuttuvat
vaaleiksi ja ryppypintaisiksi. Ne sisältävät neurotoksiineja, jotka ovat ihmiselle ja useimmille nisäkkäille tappavan
vaarallisia yhdisteitä. Kuitenkin monet
linnut voivat syödä marjoja ja levittää
kasvia ulosteissaan.
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Soukkovahapensas
Acokanthera oblongifolia
Apocynaceae, oleanterikasvit
Dune Poison Bush, Winter Sweet

pensas
talvi, kevät
Etelä-Afrikka

Soukkovahapensaan maitiaisnesteessä ja hedelmissä on tappavan vaarallisia yhdisteitä. Monet afrikkalaiset heimot ovat käyttäneet niitä perinteisissä nuolimyrkyissä. Laji tunnetaankin Afrikassa nimellä ”busmannin
myrkky”.
Soukkovahapensas on 2 – 5 metriä korkea tiheä pensas. Paksut lehdet
ovat tummanvihreät ja nahkamaiset. Putkimaiset kukat ovat tiheänä
rykelmänä, ja terälehtien liuskat kaartuvat ulospäin tähtimäisesti. Kukkien väri vaihtelee lähes valkoisesta vaaleanpunaiseen. Tuoksu muistuttaa jasmiinin tuoksua ja on hyvin voimakas varsinkin illalla.
Mehevät hedelmät ovat 2 – 4 senttimetriä pitkät. Ne muuttuvat kypsyttyään
punertavan mustiksi, jolloin ne muistuttavat erehdyttävästi oliiveja. Hedelmien syömisestä aiheutuu ihmiselle
kivuliaita mahaoireita ja pahoinvointia,
jotka voivat olla hengenvaarallisia.
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K

ukan tuoksu – kutsukirje herkkupöytään

Monien kasvilajien kukat erittävät tuoksuaineita, jotka leviävät ilman mukana ympäristöön. Kun ilmassa on kosteutta, ovat tuoksut
voimakkaimmillaan. Kullakin lajilla on vain sille ominainen tuoksu, lähilajeillakin omansa. Tuoksuyhdisteitä voi syntyä terälehdissä, siitepölyssä tai
kukan emissä, ja niiden tarkoitus on ilmoittaa hyönteisille, että mettä ja
siitepölyä on tarjolla.
Mutta missä? Hyönteiset oppivat tunnistamaan ravintokasvinsa tuoksun.
Ne pystyvät suunnistamaan tuoksumolekyylien mukaan oikeaan paikkaan, sillä niillä on tunnetusti hyvin tarkka hajuaisti tuntosarvissaan. Kukan hajuviesti on tehokkaampi houkutin kuin sen helakka väri. Se kulkeutuu kauas.
Kukat toimivat tarkoituksenmukaisesti ja säästävät energiaa. Kun lajille
tyypilliset pölyttäjät ovat aktiivisia, on tuoksueritys parhaimmillaan. Päiväperhoset, mehiläiset ja kimalaiset löytävät mettä sopivasti aurinkoiseen ja lämpimään aikaan. Sen sijaan yöperhosia ja lepakoita houkuttelevat tuoksut erittyvät vain öiseen aikaan.
Tuoksuissa on paljon eroja. Ihmisnenän hyviksi tunnistamat tuoksut
keräävät kukkiin muun muassa päiväperhosia, tunkkaisemmat hajut kovakuoriaisia. Kun kukka vanhenee, sen tuoksu muuttuu eikä houkuta
enää pölyttäjiä.

Temppelipuu ks. s. 70

Kiinanjasmiini ks. s. 146
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Isogalangajuuri, simpukka-alpinia
Alpinia zerumbet
Zingiberaceae, inkiväärikasvit
Shell Ginger, Pink Porcelain Lily.
Butterfly Ginger

ruoho, pensas
kevät
Itä-Aasia

Komea inkiväärikasvien heimoon kuuluva isogalangajuuri on kookas ja
näyttävä koristekasvi. 2 – 3 metriä pitkissä varsissa on pitkiä lehtiä, jotka
voivat olla yli puolimetrisiä. Heimon lajien tapaan kasvilla on paksu juurakko. Sekä juurakossa että lehdissä on aromaattisia yhdisteitä, joita on
käytetty ruoan maustamiseen sekä lääkinnällisiin tarkoituksiin, muun
muassa alentamaan verenpainetta ja vähentämään stressin oireita.
Kukat kehittyvät oksien päihin kaarevina terttuina. Nuppuvaiheessa
yksittäiset kukat ovat sulkeutuneina kuin simpukat valkean tai vaaleanpunaisen kiiltävän suojuslehden sisälle. Avautuessaan kukka
saa väriä, torvimaisessa teriössä on
kirkasta keltaista sekä punaista.

Kirjavalehtinen Alpinia zerumbet var. variegata
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Kellopasuuna
Brugmansia suaveolens
Solanaceae, koisokasvit
Angel´s Trumpet

pensas
koko vuosi
Etelä-Amerikka

Kellopasuuna on puolittain puuvartinen 3 – 5 metriä korkea pensas. Suuret soikeat lehdet ovat pitkät (jopa 30 cm). Näyttävät kukat ovat riippuvat ja kellomaiset (20 – 35 cm pitkät). Kukkien väri on pääosin valkoinen,
mutta myös kellertäviä ja vaaleanpunaisia muotoja tavataan. Illalla ja
yöllä kukat tuoksuvat miellyttävästi.
Kaikki kellopasuunan osat ovat myrkylliset, erityisen vaarallisia ovat
siemenet. Ne sisältävät monia erilaisia yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa
muun muassa hallusinaatioita, sydänkohtauksia ja lihasten halvaantumista. Ne saattavat olla jopa kuolettavia.
*Kellopasuunaa kasvatetaan Suomessa huonekasvina ja kesäkasvina
puutarhoissa.
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Kapmaanluumu
Carissa macrocarpa
Apocynaceae, oleanterikasvit
Natal Plum

pensas
kevät, kesä
Etelä-Afrikka

Etelä-Afrikasta kotoisin oleva
kapmaanluumu on matala pensaskasvi. Runsaasti haarovassa
pensaassa on kärjestään kaksihaaraisia piikkejä. Tiheän kasvutavan ja piikkisyyden ansiosta
kasvi soveltuu erityisen hyvin
suoja-aitoihin.
Kapmaanluumun kukkimisaika
on poikkeuksellisen pitkä. Tuoksuvat kukat ovat lumivalkoiset ja
tähtimäiset. Luumun muotoisia
hedelmiä kehittyy kasviin kukinnan vielä jatkuessa. Kirkkaanpunaiset hedelmät ovat mehevät ja muistuttavat maultaan karpaloa. Niistä voidaan valmistaa hilloja ja hyytelöitä.
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Pilvikierto
Convolvulus floridus
Convolvulaceae, kiertokasvit
Guadil

pensas
kevät
Kanariansaaret

Kun pilvikierto on täydessä kukassa, koko pensas röyhyää valkoisena kuin kesäinen poutapilvi. Laji on
kotoisin Kanariansaarilta, jossa se
kasvaa paikoitellen vuorten alarinteillä pensasvyöhykkeessä.
Kiertokasvien heimon lajit ovat
nimensä mukaisesti yleensä rentovartisia kasveja, jotka tarvitsevat
tukea toisista lajeista kiipeillessään
ylös valoon. Pilvikierto on jäykkävartinen pensas, jonka varren haarat ovat pitkät ja kauniisti kaartuvat.
Valkoisia kukkia puhkeaa haarojen yläosiin niin runsaasti, että tuulisella
säällä osa varsista taipuu kukkien painosta alaspäin.
Kauniin kasvutavan ja runsaan kukinnan ansiosta lajista on tullut suosittu koristepensas puistoissa ja katujen varsilla.
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Kakkarapuu
Montanoa bibinnatifida
Asteraceae, asterikasvit
Tree Chrysanthemum, Daisy Tree,
Pom Pom Tree

pensas
syksy, talvi
Väli-Amerikka

Meksikosta kotoisin oleva kakkarapuu tuo mieleen jättikokoisen päivänkakkaran. Suotuisilla paikoilla laji voi kasvaa 5 – 7 metriä korkeaksi. Varret ovat vain osittain puutuneet, hyvin hauraat ja helposti vahingoittuvat. Koristekasvina kakkarapuut on sijoitettava tuulelta suojatuille paikoille.
Kakkarapuun karvapeitteiset lehdet ovat suuret ja syvään liuskoittuneet. Suuret valkoiset mykeröt syntyvät varsien latvaosiin laajana huiskilomaisena kukintona. Monista muista mykerökukkaisista poiketen kakkarapuut puhkeavat kukkaan syksyllä ja alkutalvella. Kukinnoissa on
heikko suklaan tuoksu.
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Köynnöskoiso
Solanum jasminoides
Solanaceae, koisokasvit
Potat Ovine

pensas, köynnös
kevät – syksy
Etelä-Amerikka

Nopeakasvuinen ja runsaasti kukkiva köynnöskoiso on perunan sukulainen. Suosittu puutarhakasvi kiipeilee seinillä ja muureilla jopa 8 metrin
korkeuteen ja tekee runsaasti sivuhaaroja.
Kukkimisaika kestää varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn. Kukat
muistuttavat hieman jasmiinin kukkia, mutta niiden tuoksu on heikompi.
* Suomessa köynnöskoisoa kasvatetaan huonekasvina. Se vaatii runsaasti valoa kukkiakseen.
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Kiinanjasmiini
Jasminum polyanthum
Oleaceae, oliivikasvit
Pink Jasmin, White Jasmin

pensas, köynnös
talvi, kevät
Kiina

Voimakkaasti köynnöstävä kiinanjasmiini kiipeää kiviseinille ja muureille
5 – 6 metrin korkeudelle. Se voi myös kasvaa pensasaitojen päällä ja pensaiden sisällä ja muodostaa niiden kanssa sekakasvustoja.
Kevättalvella kiinanjasmiiniin alkaa kehittyä runsaasti punaisia tai vaaleanpunaisia nuppuja. Kun tähtimäiset kukat (läpimitta 2 cm) avautuvat,
niiden väri on lumivalkoinen.
Uusia nuppuja ja kukkia syntyy kasviin usean kuukauden ajan. Kukissa on
erittäin vahva ja miellyttävä tuoksu, joka voimistuu illalla ja yöllä.
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Kiiltokielopuu
Pittosporum tobira
Pittosporaceae, kielopuukasvit
Japanese Pittosporum, Japanese Cheesewood,
Japanese Mock-orange

pensas
kevät, kesä
Etelä-Aasia

Kiiltokielopuu voi kasvaa yli 10 metriä korkeaksi, mutta koristekasvina
sitä kasvatetaan 2 – 3 metriä korkeana pensaana. Laji on hidaskasvuisuuden ja tiheän kasvutavan vuoksi suosittu pensasaidoissa.
Kiiltokielopuun soikeat lehdet ovat nahkamaiset ja reunoiltaan alaspäin
kääntyneet. Pienet tuoksuvat kukat puhkeavat oksien kärkiin tiheinä
kimppuina. Kukat ovat aluksi valkoiset mutta muuttuvat vanhetessaan
kellertäviksi. Parasta kukinta-aikaa on kevät ja alkukesä.

Aaltokielopuu Pittosporum undulatum kasvaa 10 – 15 metriä
korkeaksi puuksi. Lehdet ovat
pitkät ja aaltoreunaiset. Laji on
kotoisin Etelä-Australiasta. Se on
levinnyt tulokaslajina kaikkiin
maanosiin.
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Lyijypuu
Leucaena leucocephala
Fabaceae, hernekasvit
White Leadtree, Jumbay

pensas
koko vuosi
Keski-Amerikka

Hernekasvien heimoon kuuluva lyijypuu on kookas pensas tai 10 – 15
metriä korkea puu. Kasvin koristeelliset lehdet ovat suuret ja kahteen
kertaan kapean pariliuskaiset. Pienet kermanväriset kukat muodostavat
tiheän pallomaisia kukintoja. Siemenet kehittyvät litteissä punaruskeissa
paloissa, jotka riippuvat kimppuina oksien kärjissä.
Lyijypuu tuottaa laadukasta karjanrehua. Sen nopeakasvuinen lehvästö
sitoo ilmakehän typpeä tehokkaasti, ja kasvin biomassa hehtaaria kohden nousee suureksi. Myös solujen proteiinipitoisuus on korkea.
Nuoret palot ovat syötävät ja niitä käytetään paikoitellen Kaakkois-Aasiassa
erilaisten salaattien aineosina.
Lyijypuusta voi olla myös haittaa. Siitä
on tullut paikoin kiusallinen tulokaslaji,
joka muodostaa tiheitä pensaikkoja. Ne
tukahduttavat alueen alkuperäisen kasvillisuuden.
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Kapinpensas
Mackaya bella
Acanthaceae, akanttikasvit
Forest Bell Bush, River Bell

pensas
kevät, kesä
Etelä-Afrikka

Kapinpensas on sukunsa ainoa edustaja. Laji on kotoperäinen EteläAfrikan eteläosille, missä se kasvaa paikoitellen jokivarsien ainavihannissa rantametsissä. Kasvin lajinimi ”bella” tarkoittaa kaunista. Nimi viittaa
kukkien viehättävään ulkoasuun.
Suurikokoiset kukat ovat ryhmittyneet oksien kärkiin löyhänä ryhmänä.
Kukkien väri vaihtelee valkoisesta malvanväriseen. Kauniisti ulospäin
kaartuvien terälehtien sisäpinnan suonitus näkyy koristeellisina violetinpunaisina viiruina.
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Kynttiläneidonkieli
Echium simplex
Boraginaceae, lemmikkikasvit
Tower of Juwels

ruohovartinen
kevät
Kanariansaaret

Kotoperäinen, kookas ja komea kynttiläneidonkieli on lähes hävinnyt
alkuperäisiltä kasvupaikoiltaan Teneriffan saaren vuoristoisesta itäosasta.
Näyttävän ulkoasun vuoksi laji on kuitenkin säilynyt ja levinnyt koristekasvina eri puolille subtropiikkia.
Kynttiläneidonkieli on kaksivuotinen ruohokasvi. Se kasvattaa ensimmäisenä vuonna matalan ja tiheän lehtiruusukkeen, josta seuraavana vuonna
kohoaa näyttävä kukintovana 1 – 3 metrin korkeuteen. Pilarimaisessa
kukinnossa on tuhansia valkoisia kukkia, jotka tuoksullaan ja runsaalla
medellään houkuttavat erityisesti mehiläisiä.
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K

otikylästä maailmalle – kotoperäiset lajit

Jotkin koristekasveista ovat lähteneet, tai paremminkin joutuneet, kotikylästään maailmalle. Ne ovat alkuaan kasvaneet omalla alueellaan metsävyöhykkeen yläpuolella, vuoren rinteellä, sademetsän keskellä, syvässä laaksossa tai yksinäisellä saarella. Ne ovat sopeutuneet
ympäröiviin olosuhteisiin ja eristyksissä ollessaan kehittyneet omaan
suuntaansa. Niistä on tullut kotoperäisiä (endeeminen) alueelleen. Viereisellä saarella sama laji kosteammissa oloissa
on aikojen kuluessa mukautunut toisella tavalla ympäristöönsä, ja se tulee esiin jo kasvin
ulkonäössä. Laji on pitempi, lehdet ovat
ohuemmat ja kukat vaaleammat.

Kuningatarneidonkieli Echium wildpretii on
mahtava ilmestys kukkiessaan kolme metriä
korkeana kukkapylväänä Teneriffalla karussa
puuttomassa maisemassa mäntyvyöhykkeen
yläpuolella. Lajia tavataan vain siellä, se on
kotoperäinen alueelle. Nykyisin sitä kasvaa
kuitenkin vaikkapa Kalifornian auringossa ja
Floridassa. Se on siirretty kasvihuoneviljelyyn ja
sitä kautta upeisiin kukkaistutuksiin.
Hyvin harvinainen parimetrinen kynttiläneidonkieli E. simplex on valkokukkainen. Se on
Teneriffan toinen kotoperäinen neidonkieli. Se
koristaa nykyään pihojen ja puistojen kukkapenkkejä saaren pohjoisosissa.

Kanariansaarten La Gomeralla, La Palmalla ja
Cran Canarialla sekä Kap Verden saaristossa on
omat neidonkielilajinsa. Hyvin koristeellinen
pensas on myös ”Madeiran ylpeys” harmaaneidonkieli E. candicans (kuvassa).
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Kapinsapeli
Watsonia borbonica ssp. ardernei
Iridaceae, kurjenmiekkakasvit
Watsonia

ruohovartinen
kevät, kesä
Etelä-Afrikka

Kapinsapelin alkuperä on Kapmaan läntisillä vuoristoseuduilla EteläAfrikassa. Alueella tavataan yli 50 suvun lajia. Ne ovat komeita ja kookkaita kurjenmiekkakasveja, joiden kukintotähkät voivat kohota yli kahden metrin korkeuteen. Kapinsapelin suurten kellomaisten kukkien väri
vaihtelee vaaleanpunaisesta purppuraan. Niissä on heikko mutta miellyttävä tuoksu.
Kapinsapelin valkokukkaista alalajia ssp. ardernei (kuvassa) ei tavata
luonnossa. Se on yksi päälajista kehitetty koristekasvimuoto. Nykyään
kapinsapelista tunnetaan lukuisia muitakin viljelylajikkeita.
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Valkohuonevehka
Zanthadeshia aethiopica
Araceae, vehkakasvit
African Lily, Arum Lily

ruohovartinen
kevät – syksy
Etelä-Afrikka

Valkohuonevehka on yksi suosituimmista koristekasveista, jota käytetään
leikkokukkana erityisesti kirkollisten tapahtumien yhteydessä. Se on myös
suosittu ruukkukasvi lehtevän ja vihreän ulkoasunsa takia.
Kaunis ja vaikuttava kukinto koostuu pienten keltaisten kukkien muodostamasta puikelosta sekä sen tyveltä nousevasta suppilomaisesta suojuslehdestä. Valkoinen suojuslehti voi olla yli 20 senttimetriä pitkä. Keltainen puikelo on heikosti tuoksuva. Kasvi kukkii varhaiskeväästä pitkälle
syksyyn.
Pitkäruotiset lehdet ovat 30 – 50 senttimetriä pitkät ja tummanvihreät.
Lehdet, samoin kuin muutkin kasvinosat ovat myrkylliset.
* Suomessa valkohuonevehka on huonekasvi.
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Viikunapäivikki
Carpobrotus edulis
Aizoaceae, päivikkikasvit
Highway Ice Plant, Pigface,

maanpeittokasvi
kevät – syksy
Etelä-Afrikka

Viikunapäivikki on maanpeittokasvi, jonka varret muodostavat tiheää
mattomaista kasvustoa. Kapeat lehdet ovat mehevät, poikkileikkaukseltaan kolmikulmaiset. Lehtien ja varren väri on nuorena kellanvihreä
mutta muuttuu vanhemmiten hieman punertavaksi.
Suuret yksittäiset kukat ovat kellertävät, mutta niissä on usein punertava
sävy. Muiden päivikkikasvien tapaan kukat avautuvat aamulla auringon
paistaessa ja sulkeutuvat pilvisellä säällä ja illalla.
Viikunapäivikki on levinnyt alkuperäisiltä esiintymisalueiltaan eteläisestä
Afrikasta eri puolille maapalloa. Paikoitellen siitä on tullut kiusallinen
kilpailija alueen luonnonvaraiselle kasvillisuudelle. Erityisen hyvin laji
menestyy talvisateiden ilmastoalueella. Välimeren seuduilta löytyy alueita, joilla viikunapäivikkikasvustot peittävät suuria alueita ja estävät muiden lajien kasvun.
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Viherkasvit ja kirjolehtiset.
Ryhmään kuuluvilla kasveilla kukat ovat satunnaisia ja usein
huomaamattomia. Sen sijaan kasvin muu ulkoasu (väri, muoto, kasvutapa) tekee lajista koristekasvin.
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s. 197
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mehikasvi

s. 40

heinäkasvi

s. 225

Varjoviikuna
Ficus microcarpa
Moraceae, mulperikasvit
Chinese Banyan, Indian Laurel

puu
Etelä-Aasia

Mulperikasvien laajaan heimoon kuuluu noin 40 sukua, joista viikunoiden Ficus suku on suurin. Lajeja on yli 800, niistä suurin osa kotoisin tropiikista. Tunnetuin on viikuna Ficus carica, jota on viljelty Välimeren
maissa ja Kaakkois-Aasiassa tuhansia vuosia.
Monimuotoiseen sukuun kuuluu jättikokoisia puita, pensaita, köynnöskasveja ja päällyskasveja. Useimpien lajien hedelmillä on suuri merkitys
esiintymisalueensa eläimistölle. Viikunoiden joukossa on runsaasti koriste- ja huonekasveja.
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Puistojen ja kadunvarsien näkyvimpiä ja näyttävimpiä puita on varjoviikuna. Sen monihaaraiset rungot ovat tyveltään mahtavat, ja tiheä latvusosa voi levittäytyä kymmenien neliömetrien laajuiseksi. Lehdet (5 – 10
cm pitkät) ovat muodoltaan soikeat tai pyöreähköt. Lehtien pinta on vahamaisen kiiltävä. Lajista on tullut yksi tärkeimmistä varjokasveista kuuman ilmastoalueen kaupungeissa.

Varjoviikuna soveltuu hyvin huonekasviksi
ja siitä on jalostettu useita lajikkeita. Monet
niistä sietävät vaihtelevia kosteus- ja lämpöoloja. Runsashaaraiset ja tiheäjuuriset
muodot ovat maailmalla suosittuja bonsaikasveja.
*Suomessa lajia kasvatetaan huonekasvina.
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Banianviikuna
Ficus benghalensis (F. indica)
Moraceae, mulperikasvit
Banyan

puu
Etelä-Aasia

Banianviikuna kuuluu kuristajaviikunoiden ryhmään. Alkuperäisillä esiintymisalueilla Intian ja Pakistanin sademetsissä banianviikuna aloittaa
kasvunsa toisten puulajien oksistossa. Se kasvattaa aluksi pitkiä ilmajuuria, jotka maahan ylettyessään juurtuvat ja myöhemmin puutuvat runkomaisiksi. Ilmajuuria kehittyy jatkuvasti lisää, ja niistä kasvava runkoviidakko laajenee sivusuunnassa jatkuvasti. Tuloksena voi olla puu, jolla on
käsittämättömät mittasuhteet. Intiassa tavataan puuyksilöitä, joiden korkeus voi olla yli 30 metriä, läpimitta lähes 200 metriä ja ympärysmitta yli
800 metriä.
Hindujen ja buddhalaisten pyhä puu,
temppeliviikuna Ficus religiosa, voi kasvaa paksurunkoiseksi ja yli 30 metriä korkeaksi. Lehdet ovat soikeat, ruotiosa on
pitkä ja kärki erikoisella tavalla pidentynyt. Lehden muodosta seuraa, että pienikin ilman väreily saa lehvästön liikkeeseen.
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Limoviikuna
Ficus benjamina
Moraceae, mulperikasvit
Weeping Fig, Benjamin´s Fig, Ficus Tree

puu, pensas
talvi, kevät
Afrikka

Luontaisilla kasvualueillaan Etelä-Aasiassa ja Pohjois-Australiassa limoviikuna kasvaa jopa 30 metriä korkeaksi puuksi. Puistoissa se vaatii ympärilleen tilaa ja kasvaa nopeasti komeaksi, joskin pienemmäksi. Hyvin lehtevän ja varjostavan puun oksat ovat nuokkuvat, suippokärkiset lehdet
kiiltävät ja nahkeat. Ruukkukasvina limoviikuna on suosittu erityisesti
avarissa julkisissa tiloissa. Kasvi sietää hyvin leikkaamista, ja siksi puutarhoissa ja katujen varsilla näkee usein muotoiltuja pikkupuita. Puun hedelmät, marjoilta näyttävät pienet viikunat, ovat aluksi oranssinsävyiset,
kypsinä tummat.
Kasvista viljellään monia eri lajikkeita. Kaunis ja yleinen on kirjolimoviikuna (var. variegata), jolla lehdissä on vihreän ohella vaaleita laikkuja.
*Suomessa limoviikuna on näyttävä huonekasvi. Se hävittää huoneilman epäpuhtauksia kuten formaldehydia, mutta toisaalta voi aiheuttaa
joillekin henkilöille allergisia oireita (maitiaisneste ja siitä kehittyvä pöly).
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Kumiviikuna, huonekumipuu
Ficus elastica
Moraceae, mulperikasvit
Rubber Fig, Rubber Bush, Rubber Tree

puu, pensas
kesä, syksy
Etelä-Aasia

Kumiviikuna on valtaisia puu (jopa 50 – 60 m korkea) kasvaessaan luonnonoloissa Etelä- ja Kaakkois-Aasian metsissä. Sillä on paljon ilmajuuria.
Puistoissa puu tulee yleensä vain 10 – 20 metriä korkeaksi, ruukuissa
kasvatettuna 1 – 3 metriä korkeaksi. Puhkeavat lehdet ovat punaisen
korvaketupen suojassa. Lehdet rullautuvat auki ja kasvavat säännöllisen
muotoisiksi, paksuiksi ja kiiltäviksi, jopa 30 senttimetriä pitkiksi. Kasvin
varsi ja lehdet sisältävät vaaleaa lateksia, jota käytettiin aikoinaan kumin
raaka-aineena ennen varsinaisen kumipuun Hevea brasiliensis hyödyntämistä.
Erilaisten viljelylajikkeiden joukosta suosituksi on tullut muoto, jolla lehdet ovat
vihreän ja valkean kirjavat (var. variegata). Monilla yksilöillä on myös purppurasävyjä lehdissä.
*Suomessa kumiviikunaa on kasvatettu
kauan viherkasvina. Se on tehokas sisäilman puhdistaja.
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Makkarapuu
Kigelia africana
Bignoniaceae, bignoniakasvit
Sausage Tree

puu
syksy
Afrikka

Afrikan trooppisilta alueilta kotoisin oleva makkarapuu on sukunsa ainoa
edustaja. Laji on helppo tuntea huomiota herättävistä hedelmistä. Ne
ovat makkaranmuotoisia pötkylöitä (30 – 100 cm pitkiä ja lähes 20 cm
leveitä). Hedelmät riippuvat 2 – 4 metriä pitkissä köysimäisissä varsissa.
Yksittäinen hedelmä painaa 5 – 10 kiloa.
Makkarapuun kellomaiset kukat ovat suuret (10 cm) ja näyttävät. Ne
ovat tummanpunaiset ja keltasuoniset ja kehittyvät riippuviin varsiin löyhänä 30 – 80 senttimetriä pitkänä terttuna. Yksittäiset kukat sijaitsevat
tertuissa vaaka-asennossa. Ne tuoksuvat voimakkaasti yöllä. Epämiellyttävä tuoksu houkuttaa puoleensa lepakoita, jotka ovat eräiden kiitäjäperhosten ohella makkarapuun pölyttäjiä.
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Kulhokalebassipuu
Crescentia cujete
Bignoniaceae, bignoniakasvit
Calabash Tree

puu
koko vuosi
Väli-Amerikka

Kaulifloria tarkoittaa kasvitieteellistä ilmiötä, jossa kukat puhkeavat suoraan kasvin rungosta tai oksista. Kulhokalebassipuu kuuluu tähän ryhmään.
Kasvin kellomaiset kukat ovat 5 – 6 senttimetriä pitkät ja väriltään vihertävät. Kukkia puhkeaa kaarnaisesta rungosta epäsäännöllisesti koko
vuoden ajan. Alkuperäisillä esiintymisalueilla Keski-Amerikassa pölytyksestä huolehtivat lepakot.
Suuret (10 – 30 cm halkaisijaltaan) pallomaiset hedelmät ovat aluksi
vihreät ja pehmeät, mutta muuttuvat kypsyessään ruskeiksi ja pinnaltaan
kivikoviksi. Hedelmistä valmistetaan kuppeja, kulhoja, pulloja, kannuja
ym. hyöty- ja koriste-esineitä.
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Kolmioka
Gleditsia triacanthos
Fabacae, hernekasvit
Honey Locust

puu
kevät
Pohjois-Amerikka

Pohjois-Amerikan itäosista kotoisin oleva kolmioka on saanut nimensä
terävistä piikeistä, joita kasvaa puun rungolla yksittäin tai tiheinä rykelminä. Koristekasveiksi on kuitenkin kehitetty piikittömiä muotoja (var.
inermis). Luonnonvaraiset puut voivat kasvaa jopa 30 metriä korkeiksi,
mutta koristepuut jäävät yleensä kymmenmetrisiksi. Lehdet ovat parilehdykkäiset (10 – 15 cm pitkät). Kellanvihreät kukat ovat vaatimattomat. Hedelmä on jopa 30 – 40 senttimetriä pitkä käyrä ja kierteinen palko, jonka väritys vaihtelee vihreästä punaruskeaan.
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Meryta
Meryta sinclairii
Araliaceae, araliakasvit
Puka

pensas, puu
kevät – syksy
Uusi-Seelanti

Meryta on kotoperäinen laji Uudelle-Seelannille. Se on tottunut merellisiin olosuhteisiin ja sietää tuulta sekä suolasumuja. Se on pensas tai pieni
puu (5 – 8 m). Varsi haaraantuu yleensä ensimmäisen kukinnan jälkeen.
Kiiltävät suuret lehdet (jopa 50 cm pitkät) sijaitsevat tiiviisti varsien päissä, ja kaunis lehvästö on hyvin tuuhea. Kukat ovat vaatimattomat. Emikasveihin syntyy hedelmiä, jotka ovat alkuun vihreät, kypsänä tummat.
Lajia kasvatetaan tienvarsipuuna ja puistoissa, nuoria yksilöitä myös sisäkasveina.
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Japaninmispeli (lokvatti, nispero)
Eriobotrya japonica
Rosaceae, ruusukasvit
Japanese Medlar, Japanese Plum,
Loquat

puu
syksy, talvi
Etelä-Aasia

Japaninmispeliä kasvatetaan sekä koristepuuna että hedelmien takia.
Puu voi kasvaa lähes kymmenmetriseksi, mutta pensas matalaksi (3 m).
Tummanvihreät lehdet ovat suuret, selkeäsuoniset ja jäykän nahkamaiset.
Monista muista hedelmäpuista poiketen japaninmispeli kukkii syksyllä.
Pyöreähköt hedelmät ovat läpimitaltaan 3 – 4 senttimetriä ja kehittyvät
oksien kärkiin löyhänä kimppuna. Kypsyessään keväällä ne muuttuvat

Japaninmispeleitä voidaan syödä sellaisenaan tai niistä tehdään hilloa. Hedelmien makua
kuvataan sekoitukseksi sitruunaa, persikkaa ja mangoa. Kypsät hedelmät pilaantuvat nopeasti, eikä niitä voi kuljettaa pitkiä
matkoja.
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Mango
Mangifera indica
Anacardiaceae, sumakkikasvit
Mango

puu
talvi, kevät
Etelä-Aasia

Mango on ehkä suosituin tropiikin hedelmäpuista. Laji on alun perin kotoisin Himalajan rinteiltä Intiasta, mutta siitä jalostetut lukuisat viljelylajikkeet ovat levinneet laajalle tropiikin ja subtropiikin alueille. Mango on
varsinaisesti hyötykasvi, mutta kasvia voidaan sen ulkonäön perusteella
pitää myös koristekasvina. Kukinta on komea.
Mango voi kasvaa jopa 40 metriä korkeaksi puuksi ja elää satoja vuosia
vanhaksi. Kasvin kiiltävät vihreät lehdet ovat suurina kimppuina. Lehtien
väri on aluksi punertava tai kellertävä ja muuttuu myöhemmin tummanvihreäksi.
Mangon pienet kukat ovat punertavat, ja ne muodostavat jopa 30
senttimetriä pitkiä terttumaisia rykelmiä. Hedelmien koko ja muoto vaihtelevat suuresti lajikkeesta riippuen. Hedelmät sisältävät lukuisia terveysvaikutteisia kemiallisia yhdisteitä, muun muassa voimakasta antioksidanttia mangiferiinia.
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Norsunkorva
Coccoloba uvifera
Polygonaceae, tatarkasvit
See Grape, Bay Grape

puu
kevät, kesä
Väli-Amerikka

Kadunvarsipuuna ja pensasaidoissa suosittu norsunkorva on kotoisin
Etelä- ja Väli-Amerikan rannikoilta. Merten suolavaikutukseen sopeutunut laji viihtyy parhaiten merenrantakaupunkien puistoissa ja rantabulevardien varsilla.
Suomalainen nimi viittaa kasvin lehtiin. Ne ovat suuret, pyöreähköt ja
paksun nahkamaiset sekä punasuoniset. Syksyllä osa lehdistä muuttuu
koristeellisen punaisiksi.
Norsunkorvan kukat ovat vaatimattomat, mutta hedelmystö on huomiota herättävä. Hedelmät ovat pari senttiä läpimitaltaan ja riippuvat
tiheinä terttuina oksien kärjistä. Ne muistuttavat erehdyttävästi viinirypäleitä. Kasvin englanninkieliset nimet viittaavat tähän ominaisuuteen.
Vihreät hedelmät muuttuvat kypsyessään sinipunertaviksi. Niitä voidaan syödä tuoreina, mutta useimmiten niitä käytetään hillojen ja hyytelöiden valmistukseen, joskus myös viinin raaka-aineena.
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Perunroseepippuri, punapippuri
Schinus molle
Anacardiaceae, sumakkikasvit
Peruvian Peppertree, False Pepper

puu
koko vuosi
Etelä-Amerikka

Etelä-Ammerikan kuivilta vuoristoalueilta kotoisin oleva perunroseepippuri on roseepippuri, ruusupippuri, punapippuri tai perunpippuripuu.
Lajilla on runsaasti nimiä, joista useimmat viittaavat varsinaiseen pippurikasviin Piper nigrum. Sukulaisia ne eivät kuitenkaan ole.
Perunroseepippuri on nopeakasvuinen puu, joka voi kasvaa 10 – 15
metriä korkeaksi ja paksurunkoiseksi. Se on kaunis tienvarsi- ja puistopuu. Ylimmät oksat muodostavat usein riippuvia ja pitkiä haaroja. Suurissa lehdissä on 20 – 40 kapeaa lehdykkää.
Valkoiset kukat ovat hyvin pienet ja syntyvät kimppuina riippuvien
oksien kärkiin. Luumarjat ovat aluksi vihreät mutta muuttuvat kypsyessään vaaleanpunaisiksi – punaisiksi. Niitä käytetään mausteena pippurien tavoin, mutta niiden maku ja aromi ovat miedompia.
Brasilianroseepippurin kasvutapa on pensasmainen. Lehdet ovat pitkät ja niissä on leveät
lehdykät. Talvella kypsyvät punaiset luumarjat kehittyvät oksien kärkiin tiheinä kimppuina. Kuivattuja marjoja käytetään mausteena.
171

Norfolkinaraukaria, huonekuusi
Araucaria heterophylla
Araucariaceae, araukariakasvit
Norfolk Island Pine

iso puu
Australia

Araukariat ovat eteläisen pallonpuoliskon havupuita. Ne ovat eräänlaisia
eläviä fossiileja, sillä niiden ensimmäiset edustajat ovat ilmestyneet maapallolle jo satoja miljoonia vuosia sitten. Laajimmillaan niiden esiintymisalue on ulottunut myös pohjoiselle pallonpuoliskolle nykyisen Itämeren
tasolle saakka.
Araukariasukuun kuuluu parikymmentä lajia. Kaikki ovat isoja ja järeärunkoisia puita, pisimmät voivat
kasvaa 50 – 80 metrin korkuisiksi.
Suurin osa lajeista on kotoisin Uudesta-Kaledoniasta (13 lajia), Australiasta, Uudesta-Seelannista, Uudesta-Guineasta ja Norfolkin saarelta. Pari lajia tunnetaan EteläAmerikasta.
*Huonekuusi eli norfolkinaraukaria on ikivanha huonekasvi Suomessa. Sitä on kasvatettu meillä
ainakin 1800-luvulta saakka. Laji on hidaskasvuinen ja tulee korkeintaan
2 – 3 metriä korkeaksi.
172

A

raukariat—dinosaurusten ruokaa?

Araukarioilla on maapallon kasvillisuuden vaiheissa pitkä historia. Jo
jurakauden keskivaiheilla noin 150 – 200 miljoonaa vuotta sitten araukarioiden lajikirjo oli suuri, ja ne olivat levittäytyneet laajalle. Suvun edustajia tavattiin myös pohjoisella pallonpuoliskolla, mistä nykyisten havupuiden edustajat syrjäyttivät ne myöhemmin. Araukariat säilyivät eteläisen pallonpuoliskon eristäytyneillä alueilla, parhaiten eräillä valtamerten
saarilla. Fossiililöytöjen perusteella on voitu havaita, että nykyisten lajien
rakenne on säilynyt lähes muuttumattomana dinosaurusten aikakaudelta
saakka.
Samoista vanhoista kerrostumista on tavattu sekä fossiilisia jäänteitä
dinosauruksista että joistakin araukariasuvun edustajista. Jotkut tutkijat
ovatkin päätelleet, että pitkäkaulaiset kasvinsyöjäliskot olisivat sopeutuneet käyttämään ravinnokseen korkeiden ja kookkaiden araukarialajien
lehvästöjä. Dinosaurukset ovat kuolleet sukupuuttoon, mutta araukariat
ovat säilyneet nykypäiviin elävinä fossiileina.

Joidenkin araukarialajien neulaset ovat leveän kolmiomaiset
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Traakkipuu
Dracaena drago
Agavaceae, agaavekasvit
Drago, Dragon Tree

puu
kesä, syksy
Kanariansaaret

Kanariantraakkipuu on tarunhohtoinen “lohikäärmepuu”. Se on alkuperäinen Kanariansaarilla, Madeiralla, Kap Verdellä ja läntisessä Marokossa
mutta harvinaistunut tai lähes hävinnyt luonnosta. Puisto- ja ruukkukasvina se on onneksi säilynyt ja jopa levinnyt eri puolille maailmaa lämpimän ja kuivan ilmaston alueilla.
Jopa satoja vuosia vanhaksi kasvava kanariantraakkipuu on aluksi reilusti yli kymmenen vuotta haaraton ja yksirunkoinen. Ensimmäisen kukinnan jälkeen varsi haaraantuu, ja uudestaan seuraavan kukinnan jälkeen
noin 10 vuoden päästä. Lukuisten toistuvien kukkimisten ja haaraantumisten tapahduttua puu saa tuuhean ja sateenvarjomaisen muodon.
Varsinainen runko ja alimmat haarat kasvavat huomattavasti paksuutta.
Miekkamaiset lehdet (50 – 80 cm pitkät) muodostavat tiiviitä ruusukkeita
varrenhaarojen päihin. Suuret kukinnot nousevat latvuksen yläpuolelle
yleensä keväällä, ja vaaleista kukista kehittyy niihin punaisia marjoja.
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L

ohikäärmeen verta ja valepuita

Kanariantraakkipuu eli drago, Dracaena drago, oli Kanariansaarten alkuperäisasukkaille (guanchit) maaginen pyhä puu. Sen alla kokoonnuttiin päättämään yhteisön tärkeistä asioista. Puun haavoittuneesta
rungosta ja lehdistä valutettiin punaiseksi muuttuvaa pihkamaista ainetta (lohikäärmeen veri). Sitä hyödynnettiin, koska sillä oli parantavia
vaikutuksia. Sisäisesti sillä hoidettiin yskää ja kuumetta, suun ja kurkun
haavaumia sekä ruoansulatusvaivoja kuten ripulia, ulkoisesti tulehtuneita
haavoja. Rituaaleissa sisäisen hyvän olon saavuttamiseksi kuivattua pihkaa poltettiin suitsukkeena, jota hengitettiin. Marjoja syötiin ravintona,
kuivattuina niitä käytettiin koristeissa.
”Lohikäärmeen verestä” kuivattu pulveri oli aikoinaan Euroopassa kallista kauppatavaraa. Siitä saatiin aineksia muun muassa marmorin värjäykseen ja vernissan valmistukseen.

Kanariantraakkipuu ei ole
oikea puu. Sen varteen ei
kasva vuosirenkaita, eikä
siitä johtuen sen tarkkaa
ikää voida määrittää. Aikoinaan suurimmat paksurunkoiset dragot arvioitiin
tuhatvuotisiksi kuten komea Icod de los Vinosin
Drago Millenarion Teneriffan pohjoisrannikolla.
Nykyisin tiedetään puun
haaroittumisesta laskettuna, että se on vain noin
400-vuotias.
Eniten iäkkäitä kanariantraakkipuita kasvaa La Palman saaren pohjoisosissa. Gran Canarialla
tavataan hyvin harvinaisena crancanariantraakkipuu D. tamaranea. Sokotran saarella Afrikan itäpuolella kasvaa myös upea sateenvarjolatvuksinen lähisukuinen laji sokotrantraakkipuu D. cinnabari.
Ks. reunustraakkipuu s. 196.
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Jouhikasuariina
Casuarina equisetifolia
Casuarinaceae, kasuariinakasvit
Australian Pine, Common Ironwood,
Horsetail Beefwood, Whistling Tree

puu
syksy, talvi
Kaakkois-Aasia, Australia

Jouhikasuariina on kaarnarunkoinen ja havupuun oloinen, vaikka se ei
havupuu olekaan. Sillä on oksissa pitkät neulasmaiset haarakkeet. Riippuvat harmaanvihreät haarakkeet muistuttavat hevosen häntäjouhia. Pienet hedelmät ovat käpymäiset.
Kasvin juurissa on bakteereja, jotka kykenevät sitomaan ilmakehän
typpeä. Lajia kasvatetaan monin paikoin eroosio- ja tuulensuojakasvina
sekä tienvarsipuuna.
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Kuningaspalmut Roystonea
spp.
Väli-Amerikasta kotoisin olevat kuningaspalmut ovat
kookkaita (30 – 40 m) sulkapalmuja. Harmaassa rungossa
on tummempia rengaskuvioita ja yläosassa selvä vihreä
latvatuppi.
Lehdet ovat 5 – 7 metriä
pitkät, lyhytruotiset. Kermanvalkoiset kukat ovat suurissa
kukinnoissa latvatupen alapuolella. Hedelmät ovat pienet ja tummat.
Yleisimmät lajit ovat antillienkuningaspalmu Roystonea oleracea sekä kuubankuningaspalmu R. regia
(kuvassa).

Sirokeisaripalmu Archontophoenix cunninghamiana
on Australiasta kotoisin oleva
kookas (15 – 25 m) sulkapalmu. Lehtituppien muodostama rungon yläosa on kirkkaanvihreä.
Nuorimmat lehdet sijaitsevat vinosti syrjällään. Vaaleankeltaiset röyhykukinnot puhkeavat lehtitupen ja rungon
yhtymäkohdasta. Hedelmät
ovat kypsyttyään punaiset.
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Prinsessapalmu Syagrus
romanzoffiana.
Brasiliasta kotoisin oleva
prinsessapalmu kasvaa 20 –
25 metriä korkeaksi. Rungossa ei ole vihreää latvatuppea, harmahtavat lehtiruodit kasvavat rungonmyötäisesti. Töyhtömäisissä
lehdissä on runsaasti kapeita
lehdyköitä. Pitkä kukinto
kehittyy suojuslehtien sisällä
lehtihangassa. Hedelmät
ovat kellertävät.

Joulupalmu Veitchia merrillii.
Filippiineiltä kotoisin oleva joulupalmu on pienehkö (4 – 5 m)
sulkapalmu. Sen rungon yläosassa on vihreä lehtituppi. Lyhytruotiset ja pystylehdykkäiset lehdet
ovat tummanvihreät. Kukinto on
kellanvalkoinen röyhy, hedelmät
kypsinä kirkkaanpunaiset.
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Kanariantaateli Phoenix canariensis.
Kanariansaarilta kotoisin
oleva kanariantaateli on
levinnyt koristekasvina kaikkialle subtropiikin alueille.
Sitä pidetään yhtenä kauneimmista palmulajeista. Se
kasvaa yli 15 metriä korkeaksi ja paksurunkoiseksi.
Lehdet ovat jopa yli 7 metriä
pitkät, ja niissä voi olla yli
sata lehdykkäparia. Lehtien
muodostama kauniisti kaartuva latvaviuhka on laaja ja
yhtenäinen. Lehtihangoista
lähtevät suuret kukinnot
voivat olla kaksimetrisiä. Hedelmät ovat kypsyttyään oranssit. Ne eivät
ole syötävät kuten välimerentaatelin P. dactylifera makeat hedelmät.
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Kookospalmu Cocos nucifera.
Tyynenmeren alueen saarilta
kotoisin oleva kookospalmu on
maailman laajimmalle levinnyt
palmu. Se on lähinnä hyötykasvi,
mutta sitä kasvatetaan myös koristekasvina tropiikissa ja subtropiikissa. Kookospalmu on korkea
(25 – 30 m) ja kaarevarunkoinen
sulkapalmu. Parhaiten lajin tunnistaa suurista, munanmuotoisista hedelmistä, kookospähkinöistä.

P

ähkinä purtavaksi

Nimestään huolimatta kookospähkinä ei ole oikea pähkinä vaan kerroksinen luumarja. Kuoriosan uloin kerros
on ohut ja pehmeä. Sen sisäpuolella
on paksu kuitukerros (kuvassa poistettu), sisimpänä kuoressa on ohut
kivikova kerros. Se suojaa varsinaista
siementä, joka on kasvikunnan suurimpia. Hedelmän paino voi olla toista
kiloa. Siemenen sisältämä vararavinto, siemenvalkuainen, on osaksi kiinteässä muodossa (kuvassa valkoinen kerros), osaksi nestemäisenä
(kookosmaito). Siemenkuoressa on kolme pyöreää huokosta, joista itävä
alkio pääsee kasvamaan ulos.
Kookospähkinä on ainutlaatuinen ja monikäyttöinen pakkaus. Kookosmaito on suosittu janojuoma sellaisenaan, tai se toimii erilaisten drinkkien rakennusaineena. Kookosmaitoa ja paksumpaa kookoskermaa voidaan käyttää ruoanlaitossa kerman asemasta. Kiinteästä siemenvalkuaisesta saadaan raastamalla kookoshiutaleita. Siitä voidaan myös eristää
kookosöljyä, jota käytetään muun muassa kosmetiikkateollisuudessa.
Kopra on kuivattua siemenvalkuaista. Kuoren paksusta keskikerroksesta
saaduista kookoskuiduista voidaan valmistaa karkeita lattia- ja ovimattoja sekä köysiä.
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Kolmiopalmu Neodypsis decaryi.
Erikoisen näköinen kolmiopalmu on
kotoisin Madagaskarilta. Laji on helppo
tunnistaa siitä, että lehdet ja lehtiruodit lähtevät rungosta kolmessa rivissä, ja runko muotoutuu poikkileikkaukseltaan kolmiomaiseksi. Vanhoilla
yksilöillä alimmat lehtiruodit ovat pudonneet, joten rungon tyviosa on poikkileikkaukseltaan pyöreä. Kolmiopalmu
kasvaa normaalisti vain 3 – 5 metrin
mittaiseksi.
*Lajia voidaan kasvattaa huonepalmuna Suomessa.
181

Eväpalmut Caryota spp.
Kaakkois-Aasiasta kotoisin olevat
eväpalmut on helppo tunnistaa lehdistä. Lehtien kolmiomaiset lehdykät
ovat kahteen kertaan liuskoittuneet
ja reunoilta revityn näköiset. Ulkoasu
tuo mieleen kalan evän tai pyrstön. Suurimmat eväpalmulajit kasvavat
15 – 20 metriä korkeiksi. Ensimmäiset vihreät kukinnot syntyvät varren
latvaan, myöhemmin yhä alemmaksi varteen.

Siropalmut
Ptychosperma
spp. ovat kotoisin UudestaGuineasta ja
PohjoisAustraliasta.
Kaikkien lajien
runko on hyvin
ohut ja useimmiten säännöllisesti
kaareva. Laji
esiintyy usein
pikkuryhminä.
Rungon latvassa on vihreä lehtituppi, jonka yläpuolelta lehdet lähtevät
kauniisti alaspäin kaartuen.
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Presidentinpalmu Washingtonia
filifera.
Kalifornian niemimaalta kotoisin
oleva presidentinpalmu on kookas ja komea viuhkapalmu. Rungon läpimitta voi olla lähes metrin. Harmaanvihreät lehdet
koostuvat syvään liuskoittuneista lehdyköistä, jotka taipuvat
tyypillisesti keskiosasta alaspäin.
Lehdyköistä saattaa riippua pitkiä, kuivia kuitusuikaleita. Vanhat ja kuivuneet lehdet jäävät
roikkumaan runkoa vasten ellei
niitä karsita pois. Karsitussa rungossa erottuu selvästi vanhojen
lehtiarpien jäljet.
Bulevardipalmu W. robusta on
samannäköinen, hieman kookkaampi laji.

Kiinansädepalmu Livistona
chinensis on keskikokoinen (8 –
10m) viuhkapalmu. Lajin tuntee parhaiten lehtien koristeellisesta kasvutavasta. Leveiden
viuhkalehtien pitkät ja kapeat
lehdykät taittuvat kärjistä alaspäin riippuviksi. Lajia kutsutaankin ”riippapalmuksi”. Lehtihankoihin puhkeavista kukintoryhmistä kehittyy myöhemmin
suuri määrä pieniä kiiltävän
sinisiä hedelmiä.
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Kanslerinpalmu Bismarchia nobilis on helppo tunnistaa. Palmun runko
on lyhyt ja tyveltä turvonnut. Rungon latvasta lähtevät viuhkalehdet harittavat joka suuntaan ja ovat kooltaan valtavat. Jäykät lehtiruodit ovat 2
– 3 metriä pitkät, lehtilapa laaja ja leveä. Lehtien ja lehtiruotien väri on
hopeisen sinivihreä. Kanslerinpalmu on kotoisin Madagaskarilta, missä se
voi kasvaa yli 20 metriä korkeaksi, mutta koristekasvina se jää kymmeneen metriin.
Kääpiöpalmu Chamaerops
humilis on ainoa luonnonvaraisena Euroopassa tavattava palmu. Laji voi kasvaa yksirunkoisena tai monirunkoisena muotona korkeuden vaihdellessa kolmesta viiteen metriin. Lehtiruodit ovat pitkät ja piikkiset. Viuhkamainen lehtilapa
koostuu 10 – 20 kapeasta
lehdykästä. Pienet keltaiset
kukat sijaitsevat tiheänä
kukintona varsien päissä.
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Japaninkäpypalmu Cycas revoluta
on eräänlainen elävä fossiili. Sen
edeltäjät elivät maapallolla jo 200
miljoonaa vuotta sitten. Käpypalmulajeja elää maapallon lämpimillä
vyöhykkeillä nykyäänkin satoja.
Käpypalmujen runko on lyhyt ja
paksu, sulkamaiset lehdet lähtevät
varren päästä säteittäisesti. Tiheästi sijaitsevat kapeat ja jäykät lehdykät ovat reunoiltaan kierteiset.
Kellertävä käpymäinen kukinto kehittyy lehtiruusukkeen keskelle.
*Japaninkäpypalmu on Suomessa huonekasvi.
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Kirjokissanhäntä
Acalypha wilkesiana
Euphorbiaceae, tyräkkikasvit
Redleaf, Fire Dragon Plant,
Copperleaf

pensas
kevät, kesä
Oseania

Kirjokissanhäntä ei koreile kukilla vaan ainavihannalla lehvästöllä. Vaatimattomat kukinnot ovat norkkomaiset, mutta lehdet ovat huomiota herättävän värikkäät. Erilaisia lajikkeita on paljon, joten lehtien muoto, koko
ja väritys vaihtelevat suuresti. Useimmilla lajikkeilla on kirjavat lehdet, ja
samassa lehdessä saattaa esiintyä monia värejä. Vihreät lehdet voivat
olla valko- tai punareunaiset, samassa lehdessä voi olla vaaleanpunaista,
purppuranpunaista, kellanvihreää ja kuparinruskeaa vaihtelevan muotoisina laikkuina.
Kirjokissanhäntää suositaan pensasaidoissa. Se sietää hyvin leikkaamista ja muotoilua. Laji on kotoisin Tyynenmeren trooppisilta saarilta (Fidzi).
Ks. isokissanhäntä s. 102.
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Hiutalepensas
Breynia disticha
Phyllanthaceae, hiutalepensaat
Snowbush, Leaf-Flower

pensas
kesä
Oseania

Trooppisen hiutalepensaan lehdistö on kirjava ja värikäs. Oksat ovat punertavat. Muutaman sentin mittaiset soikeat lehdet ovat pastellinsävyisen vihreät, valkeat, vaaleanpunaiset tai ruskeanpunaiset. Saman pensaan lehtien väri voi myös muuttua seuraavana vuonna.
Pensas kasvaa 1 – 2 metriä
korkeaksi ja pyöreämuotoiseksi, ellei sitä leikata. Aurinkoisella kasvupaikalla värikkyys korostuu, varjossa pensas on yleensä vihreä tai valkovihreä. Riippuvat kukinnot
ovat vaatimattomat, sillä pienistä kukista puuttuvat terälehdet. Pienet marjamaiset
hedelmät muuttuvat punaisiksi kypsyttyään.
*Hiutalepensas on Suomessa huonekasvi.
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Ihmepensas, kroton
Codiaeum variegatum
Euphorbiaceae, tyräkkikasvit
Garden Croton

pensas
kevät, kesä
Oseania

Ihmepensas on ihmepensas; eri kasviyksilöiden ulkonäkö vaihtelee uskomattoman paljon. Lajikkeita on satoja, ja ne
eroavat huomattavasti toisistaan. Yhteistä kaikille on nahkamaiset kiiltävät
lehdet, vaatimattomat riippuvat kukinnot sekä maitiaisneste, jota valuu haavakohdista.
Sitten alkavat erot. Lyhytruotiset lehdet voivat olla suuria ja leveitä, keihäsmäisiä tai miekkamaisia, kapeita tai soikeita, lehtilaidoiltaan suoria tai aaltoilevia. Koko lehti voi olla myös liuskainen tai lievästi kierteinen.
Värialueet myötäilevät lehtilaitoja ja lehtisuonia tai muodostavat lehtilapaan epämääräisesti läikkiä, laikkuja tai pisteitä. Väriskaala on riemunkirjava kirkkaasta vihreästä purppuraan, punaiseen, vaaleanpunaiseen,
keltaiseen, oranssiin ja valkoiseen. Kasvi on kaksivärinen tai monivärinen.
* Suomessa ihmepensas on yleinen ja suosittu huonekasvi.
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Kirjopunalehti
Iresine herbstii
Amaranthaceae, revonhäntäkasvit
Bloodleaf

ruoho
kevät
Etelä-Amerikka

Kirjopunalehti on ruohovartinen perenna, jonka lehdistö loistaa purppuran- ja vaaleanpunaisen kirjavana. Sitä kasvatetaan puistoissa usein reunuskasvina sekä maata peittävinä mattoina, jotka muodostavat koristeellisia kuvioita. Kasvi on kotoisin Brasiliasta, eikä se siedä kylmyyttä. Viileämmillä alueilla sen pitää talvehtia sisätiloissa, tai sitä kasvatetaan yksivuotisena. Kasvin kukinnot ovat vaaleat ja vaatimattomat.
Kirjopunalehdestä tavataan erilaisia
punaisenkirjavia muunnoksia. Keltapunalehti on vihreän ja kullankeltaisen kirjava muoto.
Kirjopunalehtien monet muunnokset ovat suosittuja muotopuutarhojen
geometristen kuvioiden luomisessa.
*Suomen oloissa kirjo- ja keltapunalehteä kasvatetaan sisätiloissa.
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Verililjapuu
Cordyline fruticosa
Asparagaceae, parsakasvit
Cabbage Palm, Palm Lily

pensas
kevät – kesä
Kaakkois-Aasia

Verililjapuun ulkonäkö vaihtelee. Laji on kotoisin Kaakkois-Aasiasta ja
Uudesta Guineasta mutta on levinnyt tulokkaana monille Tyynenmeren
saarille. Sitä viljeltiin hyötykasvina, ja sen tärkkelyspitoisia juurimukuloita
käytettiin ravintona. Suosittu koristekasvi verililjapuusta on tullut värikkään ja kiehtovan lehdistönsä takia.
Pensas voi kasvaa kolme metriä korkeaksi, mutta ruukuissa viljeltävät
lajikkeet ovat kooltaan pienempiä. Puutuneen varren päässä on latvatupsu, nuorella yksilöllä lehtiä kasvaa myös vuorottain pitkin vartta. Kiiltävät,
paksut ja taipuisat lehdet ovat puolen metrin pituiset, 10 – 15 senttimetriä leveät. Erilaisia lajikkeita on paljon, ja niiden värikirjo suuri. Vihreän
sekä kuparinhohtoisen vihreän ohella purppura ja vaaleanpunainen vaihtelevat raitoina, laikkuina ja pilkkuina, tai vihreissä lehdissä voi olla punaiset laidat.
Verililjapuun lehtiä on käytetty perinteisesti kääreinä kuumeen, päänsäryn ja haavojen hoidossa sekä myös aterioiden valmistuksessa. Sitkeytensä takia lehdet ovat sopineet punontatöihin ja kattojen katteeksi. Juurista
on valmistettu oluttyyppistä juomaa. Havaijilla kasvi on hyvän onnen
tuoja.
* Suomessa verililjapuu on huonekasvi.
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Isokirjopeippi, värinokkonen
Solenostemon scutellarioides (Coleus blumei)
Lamiaceae, huulikukkaiset
Painted Nettle

ruoho
kesä
Kaakkois-Aasia

Isokirjopeippi oli alun perin Kaakkois-Aasiassa kasvava rikkaruoho. Siitä
on kuitenkin jalostunut yleinen koristekasvi värikkäiden lehtiensä ansiosta. Eri lajikkeilla lehtien muoto vaihtelee nokkosmaisesta (siitä vanha
nimi) soikeisiin ja jopa liuskaisiin. Värikirjo on suorastaan mielikuvituksellinen. Värit esiintyvät vaihtelevasti raitoina, kehinä, laikkuina tai pilkkuina. Saman kasviyksilön lehdet saattavat olla myös erilaiset. Väreissä
esiintyy kirkasta purppuraa, tummaa punaista ja ruskeaa, räikeää tai
tummaa vihreää sekä vaaleaa ja kellertävää. Kukinto on sinertävä tähkä.
*Suomessa värinokkosena tunnettu isokirjopeippi oli vanha huonekasvi
1800-luvun lopusta eteenpäin. Nykyisin uusien lajikkeiden myötä siitä on
tullut taas monille tuttu väriläikkä talviselle ikkunalle. Kesällä se menestyy ulkona.
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Punatyräkki
Euphorbia cotinifolia
Euphorbiaceae, tyräkkikasvit
Smoketree Spurge, Tropical Smoke Bush

pensas
kevät
Väli-Amerikka

Punatyräkki on kotoisin Meksikosta. Se
kasvaa pensaana 3 – 4 metriä korkeaksi,
puumaiseksi muotoiltuna muutaman metrin pitemmäksi. Kasvi kestää kuivuutta,
mutta vaatii lämpöä läpi vuoden. Viileämmillä alueilla se muuttuu kausivihannaksi.
Munanmuotoiset lehdet ovat nuorina punaiset, mutta ikääntyessä niiden väri patinoituu tummanpunaiseksi. Muiden tyräkkien tapaan haavoittuneesta varresta vuotaa maitiaisnestettä, joka on myrkyllistä ja ihoa ärsyttävää. Useimmista
muista tyräkeistä poiketen kasvi on piikitön.
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Risiini
Ricinus communis
Euphorbiaceae, tyräkkikasvit
Castor Oil Plant

pensas
kevät, kesä
Lähi-Itä, Itä-Afrikka

Risiinin hyötykasviominaisuudet ovat olleet tunnettuja jo tuhansia vuosia.
Siitä on jalostuksen avulla kehitetty muotoja, jotka versojen ja kukinnon
värityksen puolesta soveltuvat myös koristekasviksi.
Risiini on hyvin nopeakasvuinen, ja voi suotuisalla paikalla kasvaa yli
kymmenmetriseksi pensaaksi. Pitkäruotiset ja sormiliuskaiset lehdet ovat
suuret, läpimitaltaan 15 – 50 senttimetriä. Nuoret lehdet ovat punertavat
tai kuparinruskeat ja muuttuvat vanhetessaan tummanvihreiksi.
Pienet tyräkkikasveille ominaiset kukat puhkeavat varsien latvaan tiiviinä kukintosykerönä. Sekä emi- että hedekukat ovat samassa yksilössä.
Ylimpänä ovat punertavat emikukat, alempana sijaitsevat hedekukat ovat
kellanvihreitä.
Hedelmä on piikkinen tummanvihreä kapseli, jonka sisällä kehittyy suuria papumaisia siemeniä. Siemenet sisältävät runsaasti risiiniöljyä sekä
jonkin verran tappavan myrkyllistä risiiniä.
*Risiiniä kasvatetaan Suomessa yksivuotisena kesäkasvina.
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Pullukkajatropa
Jatropha podagrica
Euphorbiaceae, tyräkkikasvit
Bottleplant Schrub, Guatemalan Rhubarb

mehikasvi, pensas
koko vuosi
Keski-Amerikka

Pullukkajatropa on kotoisin Keski-Amerikasta ja Etelä-Amerikan pohjoisosista. Sieltä se on levinnyt eri puolille maailmaa helppohoitoisena puutarha- ja ruukkukasvina.
Se on ulkomuodoltaan erikoisen näköinen mehikasvi, joka voi kasvaa
noin metrin korkuiseksi. Tukevan varren alaosa on pullistunut ”jalaksi”,
joka varastoi vettä kuivakautta varten. Nahkeat kolmi- tai viisiliuskaiset
lehdet ovat pitkäruotiset ja isot. Niistä muodostuu näyttävä ruusuke varren latvaan.
Kasvin latvaan syntyy myös jalokorallia muistuttava värikäs kukinto.
Oranssinpunaisia kukkia ilmestyy hyvillä kasvupaikoilla läpi vuoden. Ne
houkuttelevat erityisesti perhosia. Kukkiin kehittyvät pari senttiä pitkät ja
pulleat hedelmät ovat vihreät. Kaikki kasvinosat ovat myrkylliset.
*Suomessa pullukkajatropa on ruukkukasvi, joka pitää siirtää talveksi
sisätiloihin.
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Siroliuska-aralia
Shefflera arboricola
Araliaceae,
Dwarf Umbrella Tree

pensas
syksy
Etelä-Aasia

Ikivihreä siroliuska-aralia on kotoisin Taiwanin saarelta. Se kasvaa pari
metriä korkeaksi tuuheaksi pensaaksi, joka sietää leikkaamista. Vihreälehtisen pensaan ohella kasvatetaan yleisesti keltavihreälehtistä koristeellista muunnosta (var. variegata). Varsinkin varjoisella kasvupaikalla
lehdissä voi olla paljon kellanvaaleaa vaihtelevan muotoisina laikkuina ja
raitoina. Kiiltävät lehdet ovat monisormiset (7 – 11 lehdykkää).
Monihaarainen tiheä kukinto on
vaalea. Siitä kehittyy hyvin korea,
kun pienet marjamaiset hedelmät
vaihtavat väriä kypsyessään keltaisesta punaiseksi ja vihdoin
tummaksi. Hedelmystö säilyy kauan.
*Siroliuska-aralia on suosittu
huonekasvi myös Suomessa.
Ks. jättiliuska-aralia s. 72.
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Reunustraakkipuu
Dracaena marginata
Agavaceae, agaavekasvit
Red-edged Dracaena

pensas
koko vuosi
Madagaskar

Reunustraakkipuu on kotoisin Madagaskarilta ja muilta Intian valtameren saarilta. Se on pensas tai pieni puu, mutta ruukussa se kasvaa vain
noin metrin mittaiseksi. Kapeat tummanvihreät lehdet ovat punareunaiset ja muodostavat yhden tai useamman latvatupsun. Vanhat lehdet putoavat rungosta pois ja jättävät siihen arpikuvioita. Pienet valkeat kukat
puhkeavat keväällä. Hedelmät ovat kypsyttyään oranssinpunaiset.
Reunustraakkipuusta tavataan erilaisia muunnoksia. Kolmivärinen
muunnos (var. tricolor) on suosittu. Sen punareunaisia lehtiä koristavat
myös vaaleat raidat.

*Suomessa reunustraakkipuu on yleinen sisätiloissa. Kasvi
pystyy raikastamaan
huoneilmaa puhdistamalla siitä haittaaineita.
Traakkipuulajeja
Ks. traakkipuu s. 174.
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Harvinainen kolletia Colletia paradoxa
on sinertävänvihreä kasvikummajainen. Se on piikkinen ainavihanta pensas. Eläimet jättävät sen rauhaan, eikä
siinä juuri lehtiä näy. Pienikokoisia
lehtiä on vain nuorissa versoissa lyhyen ajan. Lehtien tehtävää hoitavat
varren kulmikkaat ja litteät laajentumat, jotka sijaitsevat vastakkaisina
pareina. Jokainen laajentuma päättyy
piikkiin.
Luonnonvaraisena kasvia löytyy eteläisestä Brasiliasta Argentiinaan ulottuvalta alueelta. Kasvatettuna sitä
tavataan yleensä vain kasvitieteellisissä puistoissa ja puutarhoissa, usein
ruukkukasvina.
Syksyllä kolletia kukkii, joskus valkoisenaan. Pienet yksittäiset kukat
muistuttavat kielon kukkia ja tuoksuvat miellyttävästi. Ne houkuttelevat
loppukesän ja syksyn perhosia ja muita hyönteisiä.
Isoanopinkieli on ikivihreä varreton
perenna, joka on kotoisin trooppisesta Länsi-Afrikasta. Lehdet muodostavat ruusukkeen. Yli metrin pituiseksi
kasvavat lehdet ovat paksut, miekkamaiset ja teräväkärkiset. Lehtien väritys vaihtelee. Vaaleammat, usein harmaanvihreät raidat sävyttävät niiden
tummanvihreää pintaa. Lehtien laidat
voivat olla myös kellanvaaleat. Kasvista on useita viljelylajikkeita, myös
lyhytlehtisiä kääpiöversioita.
* Suomessa helppohoitoinen anopinkieli on suosittu huonekasvi.

Isoanopinkieli
Sansevieria trifasciata
Ruscaceae, ruskuskasvit
Snake plant, mother-in-law´s tongue
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ruoho
talvi
Länsi-Afrikka

Muratit
Hedera spp.
Araliaceae, araliakasvit
Ivy

köynnös
syksy
Eurooppa

Muratit ovat köynnöstäviä lajeja, jotka kiinnittyvät ilmajuurien avulla
tukialustaansa. Versot voivat nousta runsaan kymmenen metrin korkeuteen. Muratteja näkee aidoilla ja muureilla mutta myös maata pitkin leviävinä tiheinä kasvustoina. Murattien lehdet ovat nahkeat ja kiiltävät.
Yleensä ne ovat kolmiomaiset tai 3 – 5-jakoiset, mutta niiden muoto
vaihtelee. Pallomaiset ja vihertävät kukinnot puhkeavat syksyllä. Niihin
kehittyvät sinimustat marjat kypsyvät talvella ja ovat myrkylliset. Kukkien
mesi on syyshyönteisten tärkeää ravintoa, marjat puolestaan houkuttelevat lintuja.
Euroopanvarjomurattia tavataan Etelä-Euroopassa, Pohjois-Afrikassa
sekä Aasien länsiosissa. Siitä on kehittynyt useita alalajeja ja viljelylajikkeita, joita kasvatetaan puutarhoissa sekä ruukkukasveina sisätiloissa.
Erityisen koristeellisia ovat kääpiömuodot sekä kirjomuratit, joilla on
kellertävät, vaaleareunaiset tai vaaleiden laikkujen kirjavoimat lehdet.
*Muratti on Suomessa yleensä huonekasvi. Se poistaa huoneilmasta
haitallisia kaasuja. Etelä-Suomessa laji saattaa parhaimmillaan talvehtia
ulkona suojaavan lumikatteen alla.
198

Laikkuviikuna
Ficus aspera
Moraceae, mulperikasvit
Variegated Clown Fig, Mosaic Fig

pensas
kevät
Vanuatu

Laikkuviikuna on erityisen koristeellinen kirjolehtinen laji. Se on nopeakasvuinen pensas tai pieni puu, joka on kotoisin lounaiselta Tyyneltämereltä (Vanuatu). Sen vaalealaikkuiset lehdet (pituus 15 – 25 cm) ovat karheat, ja niissä on mosaiikkimainen tummanvihreän, harmaanvihreän ja
kermanvalkoisen kirjo. Jotkin lehdistä saattavat olla kokonaan vaaleat.
Laji on tavallisen syötävän viikunan Ficus carica lähisukulainen. Ihanteellisen kosteissa ja kuumissa olosuhteissa myös laikkuviikuna tuottaa
hedelmiä, jotka kypsyessään muuttuvat vihreäraitaisista punaisiksi. Niitä
voidaan syödä keitettyinä.
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Kirjorönsylilja
Chlorophytum comosum
Asparagaceae, parsakasvit
Spider Plant, Spider Ivy, Airplane Plant

ruoho
koko vuosi
Etelä-Afrikka

Rönsyliljojen sukuun kuuluu yli sata lajia. Niille kaikille on ominaista, että
kapeat ja pitkät lehdet muodostavat tiheitä pensasmaisia ruusukkeita.
Haaraiset kukintovarret ovat pitkät ja alas kaartuvat. Pikkuryhminä esiintyvät tähtimäiset kukat ovat valkoiset. Suvun nimi johtuu siitä, että kasvit
lisääntyvät rönsytaimista, joita kehittyy suvuttomasti kukintovarsien haaroihin.
*Suomessa kirjorönsylilja Chlorophytum comosum on yleinen ja suosittu huonekasvi. Se puhdistaa huoneilmaa.
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T

erveyspalveluita viherkasveilta

Sisäkasvit ruukuissa ja viherseininä luovat ympärilleen viihtyisyyttä. Tunnettua on myös, että ne ovat hyödyllisiä, sillä ne kuluttavat
hiilidioksidia yhteyttäessään ja tuottavat samalla happea. Lisäksi ne kosteuttavat ilmaa. Tutkimuksien mukaan (NASA:n avaruustutkimuslaitos,
1980-luku) viherkasvit pystyvät myös puhdistamaan sisäilmaa ja poistamaan siitä haitta-aineita.
Sisäilmassa voi olla monenlaisia terveyttä vaarantavia aineita, joita erittyy
muun muassa seinä- ja lattiarakenteista
(lastulevyt, muovipäällysteet) sekä
käyttötarvikkeista (muovit, liimat, maalit, painokankaiset tekstiilit, monet kulutustuotteet). Myös pöly, mikrobit
(virukset, bakteerit, homeitiöt) sekä
bioeritteet vaikuttavat ilman laatuun.
Muratti s. 198
Formaldehydi on yleisin ja yksi haitallisimmista aineista.
Epäpuhtaan sisäilman aiheuttamia terveyshaittoja ovat muun muassa
silmien, nenän ja kurkun ärsytysoireet.
Myös astma, allergiat ja hengityselinsairaudet saattavat yleistyä.
Viherkasvit antavat sekä henkistä että
fyysistä hyvinvointia. Kumiviikuna, muratti ja limoviikuna ovat hyviä formaldehydisieppareita, samoin monet vehkat,
palmut ja traakkipuut. Kasvit pystyvät
poistamaan myös bentseeniä, tolueenia,
ksyleeniä, ammoniakkia ja monia muita
kaasuja. Aineet kulkeutuvat juuristoihin, Jättiliuska-aralia s. 72
missä mikrobit hajottavat ne sellaiseen
muotoon, että kasvit sekä pieneliöt voivat käyttää niitä ravinteinaan.
Lisäksi viherkasvit pystyvät erittämään kasvikemikaaleja ja niiden avulla
hävittämään sisäilmasta haitallisia bakteereja ja homeitiöitä.
Kasveja kannattaa suosia sisällä niin kotona, töissä kuin myös julkisissa
tiloissa.
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Rahapuu
Crassula ovata
Crassulaceae, maksaruohokasvit
Lucky Plant, Money Tree, Friendship Tree

mehikasvi
kevät
Etelä-Afrikka

Mehevälehtinen ikivihreä rahapuu on haarova pensas, joka kasvaa huonekasvina metrin mittaan mutta luonnossa kotiseudullaan Etelä- Afrikassa kolmen metrin korkuiseksi. Harmahtavanvihreä mehevä varsi puutuu
vähitellen ja muuttuu ruskeaksi. Valoisassa kasvupaikassa lehtien reunat
muuttuvat punaisiksi. Lopputalvella alkaa kukinta. Silloin kasviin ilmestyy
runsaasti tuoksuvia vaaleita kukkia, jotka ovat muodoltaan tähtimäiset.
Rahapuu on kasvutavaltaan tanakka. Lajista on paljon erilaisia muotoja,
jotka poikkeavat toisistaan lehtiensä koon ja muodon mukaan. Erikoisia
ovat mehevälehtiset lajikkeet, joiden lehdet ovat trumpettimaiset. Monia lajikkeita kasvatetaan bonsai-muotoon.
*Suomessa rahapuu on suosittu huonekasvi, joka on helppohoitoinen
ja sietää kuivuutta. Se ei yleensä kuki sisätiloissa.
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Palmuvehka
Zamioculkas zamiifolia
Araceae, vehkakasvit
ZZ Plant, Aroid Palm, Fat Boy

pensas
kevät
Itä-Afrikka

Komea palmuvehka on aika uusi tulokas puutarhakasvien sekä kaupallisten viherkasvien joukkoon (1990-luku). Se on kotoisin Itä-Afrikan trooppisilta ja subtrooppisilta alueilta. Sen tummanvihreät lehdet nousevat maavarresta ja kasvavat 50 – 70 senttimetriä pitkiksi. Lehtiruodin molemmin
puolin kasvavat lehdykät ovat paksut ja hyvin kiiltävät. Lajia lisätään kasvullisesti lehdyköistä tai maavarren turvonneista palasista, joihin kehittyy
juuria. Kukinto on pieni suojuslehden ympäröimä puikelo, joka jää usein
suurten lehtien varjoon. Kasvi menestyy hyvin vähässäkin valossa.
*Suomessa palmuvehka on nopeasti yleistynyt ruukkukasvi. Vaatimattomuutensa ja näyttävyytensä takia se on suosittu myös julkisten
tilojen vihersisustamisessa.
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Jättiagaave
Agave americana
Agavaceae, agaavekasvit
American Aloe, Centuryplant

mehikasvi
kesä, syksy
Meksiko

Jättiagaave kasvattaa mahtavan lehtiruusukkeen. Mehevät sinivihreät ja
jopa parimetriset lehdet päätyvät tummaan terävään piikkiin. Lehtilaidat
ovat karheasti hammaslaitaiset ja piikkiset. Kasvi elää kymmeniä vuosia
ja kukkii vain kerran elämässään. Kukinnan jälkeen sen maanpäällinen
osa kuihtuu, mutta juuristosta nousee versoja, joiden avulla kasvi leviää
joskus jopa haitaksi asti kuten Australian itäosissa.
Vankkarakenteinen ja latvaosista haarova kukinto on useita metrejä korkea. Mettä sisältävät keltaiset kukat
muodostavat tiiviitä rykelmiä. Kukkia
pystyvät pölyttämään yöperhoset,
jotkin lepakkolajit ja kolibrit.
Jättiagaave on kotoisin Meksikon
kuivilta alueilta. Lehtien mehusta on
paikallisesti valmistettu agaavesiirappia ja kukkavarren mehusta käymisen
tuloksena meksikolaisten kansallisjuomaa, pulquea. Nykyisin jättiagaave on
yleinen koristekasvi tropiikissa ja subtropiikissa eri puolilla maailmaa.
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Sisalagaave Agave sisalana on kotoisin Keski-Amerikasta. Sen lehtiruusukkeessa on kauniit miekkamaiset lehdet (pituus 0,5 – 1,5 m), jotka sisältävät pitkiä kuituja. Laji tunnetaankin erityisesti hyötykasvina. Sisalagaave kasvaa noin kymmenen vuotta ennen kuin kukkii näyttävästi. Komea kukintovarsi voi olla yli kuusi metriä korkea, mutta koko kasvi lakastuu kukinnan jälkeen. Yleensä siemeniä syntyy vähän. Kasvia lisätäänkin
lehtiruusukkeen tyvelle kasvaneista sekä kukintoon kehittyvistä uusista
versoista.

Mauritiuksenhamppu Furcraea foetida
muistuttaa erehdyttävästi agaavelajeja, mutta sillä on lyhyt runko-osa toisin
kuin agaaveilla. Koristekasvina viljellyllä
muodolla var. marginata on lehtien reunassa keltaiset raidat
sekä koukkumaisia piikkejä. Kukintovarren pituus on 5 – 6 metriä.
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P

itkät ja vaaleat—sisalkuidut

Sisalagaave Agave sisalana on kotoisin Meksikosta. Jo kauan
sitten se on ollut paikallisesti tärkeä kuitukasvi, ja siitä on valmistettu
köysiä, verkkoja ja vaatteita. Ompelussa oli apuna lehden terävä kärkipiikki, joka toimi neulana. Lankaa saatiin lehtien pitkistä kuiduista. Myös
muutamista muista agaavelajeista hyödynnettiin kuituja.
Sisalagaavea on kasvatettu Meksikossa,
mutta 1900-luvun
alkupuolella Brasiliasta tuli tärkeä viljelyalue. Sittemmin ItäAfrikan kaupalliset
plantaasit ovat
tuottaneet sisalkuitua vientiin. Viljely
on ekologisesti kannattavaa, koska lannoitteita ja torjuntaaineita käytetään
hyvin vähän. Sisal on
nopeakasvuinen ja
alkaa tuottaa satoa
parin vuoden ikäisenä.
Vaaleat, jopa yli metrin mittaiset kuidut
ovat vahvoja ja joustavia sekä kestäviä
bakteerien vaikutuksille. Ne erotetaan
lehdistä ja käytetään monenlaisiin tarkoituksiin kuten köysien (sietävät
suolaista merivettä), narujen, lankojen, mattojen, eristemateriaalien ja
paperin valmistukseen. Uusia sovelluksia ovat geotekstiilit, joita käytetään viljelyksillä ja maarakentamisessa.
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Tähkäagaave
Agave attenuata
Agavaceae, agaavekasvit
Swan´s Neck, Lion´s Tail, Foxtail

mehikasvi
syksy, talvi
Meksiko

Tähkäagaaven pitkät (50 – 70 cm) lehdet muodostavat kauniin ruusukkeen. Lehdistä puuttuu muille agaavelajeille tyypillinen kärkipiikki sekä
lehtilaitojen hampaat. Vuosien mittaan varsi puutuu ja kasvaa hitaasti
pituutta (50 – 150 cm). Vanhimmat lehdet kuivuvat ja putoavat pois.
Varren tyvelle voi kasvaa uusia ruusukkeita.
Lempinimensä joutsenkaula ja ketunhäntä kasvi on saanut erikoisesta
ja näyttävästä kukinnostaan. Kukintotähkä voi olla pituudeltaan pari kolme metriä. Se kasvaa lopuksi maata kohden ja muodostaa porttimaisen
kaaren.
Lukemattomat tiiviisti ryhmittyneet kukat ovat kellan- tai vihertävänvalkoiset. Kukinta kestää kauan ja alkaa tähkän tyveltä.
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Tyräkkikasvien heimo Euphorbiaceae on tavattoman laaja ja monimuotoinen. Siihen kuuluu yli 200 sukua ja yli 5 000 lajia. Ryhmään kuuluu
matalia ruohovartisia lajeja sekä pensaita, puita ja mehikasveja. Suurin
ryhmä on tyräkit Euphorbia, johon kuuluu lähes 2 500 lajia. Heimon kasveille on ominaista, että niiden kaikki kasvinosat sisältävät valkoista maitiaisnestettä, joka voi olla hyvin myrkyllistä. Kukat ovat pienet ja vaatimattomat.
Kanariantyräkki Euphorbia canariensis muodostaa kasvupaikoillaan Kanariansaarten vuorten rinteillä kauniita kynttelikön muotoisia ryhmiä.
Kasvutapansa vuoksi siitä on tullut suosittu koristekasvi myös monien
subtrooppisten alueiden puistoissa ja istutuksissa.

K

atsoa saa mutta ei koskea

Tyräkit ovat komeita koristekasveja, mutta niissä piilee vaara. Kasvin
runko ja haarat sisältävät myrkyllistä maitomaista lateksia, jota valuu
ulos kasvin vahingoittuneista kohdista. Jos lateksia joutuu iholle, seurauksena voi olla palohaavojen kaltaisia vammoja, kuten nesterakkuloita. Silmiin joutuessaan lateksi voi aiheuttaa tilapäistä näköhäiriöitä,
joskus jopa pysyvää sokeutta.
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Sarvityräkki Euphorbia grandicornis on kuin elävä piikkilankaeste. Monihaarainen ja kulmikkaasti mutkitteleva varsi on koristeellinen. Se koostuu leveistä, litteistä ja kolmion muotoisista jaokkeista. Niiden reunaa
kiertää yhtenäinen rivi parillisia (jopa 50 – 70 mm pitkiä) teräviä piikkejä.
Laji on kotoisin Etelä-Afrikasta.

Käärmetyräkki Euphorbia tirucalli
on useimmiten monihaarainen tiheä
pensas, mutta se voi myös kasvaa
lähes kymmenmetriseksi puuksi.
Runsashaaraiset vihreät oksat muodostavat luutamaisen latvuksen.
Lehdet ja kukat ovat pienet ja huomaamattomat. Kasvi on piikitön.
Käärmetyräkin maitiaisnesteellä
on ollut monia lääkinnällisiä käyttötarkoituksia sekä ulkoisiin että sisäisiin vaivoihin. Viime aikoina on myös
tutkittu lateksista saatavan öljyn
hyväksikäyttöä polttoaineena.
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Kaktustyräkki
Euphorbia ingens
Euphorbiaceae, tyräkkikasvit
Candelabra Tree

mehikasvi
syksy, talvi
Etelä-Afrikka

Kaktustyräkki on sukunsa suurimpia lajeja ja voi kasvaa yli kymmenmetriseksi puuksi. Vihreä yhteyttävä varsi koostuu särmikkäistä nivelistä,
joiden reunoissa on piikkejä. Haarojen ylimmät nivelet ovat pyöristyneet.
Niihin puhkeaa pieniä kellanvihreitä kukkia loppusyksyllä. Talvella valmistuvat hedelmät ovat pyöreitä kapseleita, joiden vihreä väri muuttuu kypsyessä punaiseksi.
Etelä-Afrikassa kasvaa useita suurikokoisia puumaisia tyräkkilajeja, joiden
varret ovat piikkiset ja mehevät kuten Pohjois-Amerikasta kotoisin olevilla kaktuksilla. Kasvien ulkonäkö on kehittynyt samanlaiseksi toisiaan vastaavilla ilmastoalueilla. Ilmiötä kutsutaan konvergenssiksi.
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Huopaitulehti
Kalanchoe beharensis
Crassulaceae, maksaruohokasvit
Velvet-leaf, Felt Bush,
Elephant´s Ear Kalanchoe

pensas
talvi, kevät
Madagaskar

Huopaitulehti on eriskummallisen näköinen koristekasvi. Nivelikäs ja
latvaosasta haaroittunut varsi on puutunut. Hieman norsun korvia muistuttavat lehdet ovat suuret ja kauttaaltaan huopakarvaiset. Lehtilapa on
reunoiltaan poimuinen ja epämääräisesti liuskoittunut. Lehtien väri on
aluksi kellanvihreä ja muuttuu vanhemmiten punaruskeaksi. Kellanvihreät kukat muodostavat kasvin latvaan laajan huiskilomaisen kukinnon.
Puumaisen pensaan korkeus on 1 – 2 metriä. Laji on kotoisin Beharan
seudulta Madagaskarilla, mihin lajinimi beharensis viittaa.
Ks. tulilatva s. 107.
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Kiiltojukka
Yucca gigantea (Y. elephantipes)
Agavaceae, agaavekasvit
Spanish Bayonet, Dagger-Plant

pensas
kevät
Väli-Amerikka

Väli-Amerikasta kotoisin oleva kiiltojukka voi suotuisilla paikoilla kasvaa
lähes kymmenmetriseksi. Kasvutapa ja rungon muoto vaihtelevat. Kasvilla voi olla yksi paksu runko tai runko on monihaarainen. Rungon tyvi on
usein paksuuntunut ja muistuttaa elefantin jalkaa (tiet.
nimi elephantipes). Lähes
metrin pituiset kapeakärkiset lehdet puhkeavat varsien päihin tiheinä ryhminä.
Valkoiset kellokukat ovat
latvassa suurena huiskilomaisena kukintona.
* Kiiltojukka on helppohoitoinen ja suosittu huonekasvi Suomessa.
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Kairapalmut
Pandanus spp
.
Pandanaceae, kairapalmukasvit
Pandan, Screw Palm, Screw Pine

puu
kevät
Afrikka, Aasia

Kairapalmujen heimoon kuuluu satoja
lajeja. Ne eivät ole mitään sukua varsinaisille palmuille. Ryhmään kuuluu sekä
pieniä pensasmaisia lajeja että kookkaita
puita. Kairapalmujen pitkät lehdet ovat
miekkamaiset ja muodostavat tiiviin
lehvästön. Runko on lyhyt, usein monihaarainen. Tunnusomaisia ovat runsaat
ilmajuuret (pönkkäjuuret), jotka antavat
tukea oksille, lehvästölle ja hedelmille.
Kairapalmut ovat kaksikotisia. Hedekasvien (kuvassa) suuret kukinnot ovat kermanvalkoiset ja roikkuvat oksien päistä. Emikasvien kukinnot ovat pyöreät, ja niistä kehittyvät hedelmät muistuttavat rakenteeltaan ananaksen hedelmiä.
Laajalla esiintymisalueella kairapalmuja hyödynnetään lukuisilla tavoilla. Lehdistä voidaan muun muassa punoa koreja ja mattoja, eräiden lajien
hedelmät ovat syötävät.

213

Sinijuppi
Dasylirion glaucophyllum
Asparagaceae, parsakasvit
Blue-leaf Hidalgo Sotol

pensas, puu
kesä
Meksiko

Jupit ovat koristeellisia varren päähän
kehittyvän tiheän lehtiruusukkeensa
vuoksi. Varren kasvaessa hitaasti pituutta jäävät vanhat lehdet peittämään
sitä. Sinijupin sinertävät lehdet ovat
lähes metrin mittaiset ja sojottavat kaikkiin suuntiin. Lehtilaidoissa on karheita
hammasväkäsiä mutta lehtien päissä sen
sijaan pehmeä karvatupsu. Kukinto on
lähes pari metriä korkea latvaterttu. Valkoiset kellomaiset kukat muistuttavat
muodoltaan kielon kukkia. Kypsyneitä hedelmiä levittää tuuli.
Sinijuppi on kotoisin Meksikon kuivilta ylänköalueilta. Se on nykyisin
suosittu yksittäisenä koristepensaana puistoissa ja nurmikoilla sekä kivikkoryhmissä toisten mehikasvien kanssa.
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Kuiviin ilmasto-oloihin sopeutunut huiskupullojukka
varastoi vettä varren tyviosaan, joka saattaa vanhoilla
yksilöillä turvota huomiota
herättävän suureksi tyvipahkaksi. Suhteellisen ohuen
varren päästä kasvavat pitkät
ja kapeat lehdet muodostavat kauniisti kaartuvan latvaviuhkan. Kasvin ulkonäkö
muistuttaa hieman palmua.
*Pullojukka on Suomessa
suosittu helppohoitoinen
huonekasvi.

Huiskupullojukka
Nolina recurvata
Asparagaceae, parsakasvit
Elephant´s Foot, Ponytail Palm

viherkasvi
kesä
Meksiko

Koillis-Meksikon kuivilta aavikkoalueilta kotoisin oleva meksikonpullojukka Nolina longifolia
kasvaa 3 – 5 metriä korkeaksi
paksurunkoiseksi puuksi. Yli
metrin pituiset kapeat lehdet ja
vaaleat kukinnot muodostavat
kasvin latvaan tiheän huiskumaisen latvuksen.
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Matkustajainpuu
Ravelana madagaskariensis
Streliziaceae, kolibrikukkakasvit
Traveler´s Tree

pensas
kesä, syksy
Madagaskar

Kolibrikukille läheistä sukua oleva matkustajainpuu muistuttaa ulkonäöltään palmua. Se on kotoperäinen Madagaskarille ja on sukunsa ainoa laji.
Lehdet muistuttavat banaanikasvin lehtiä ja ovat ruoteineen 3 – 4 metriä
pitkät. Ne ovat järjestyneet viuhkan mallisesti. Laji voi kasvaa suotuisilla
paikoilla yli kymmenmetriseksi.
Ainutlaatuisen ulkoasunsa takia matkustajainpuusta on tullut hyvin
suosittu koristekasvi kaikkialla tropiikissa ja subtropiikissa.
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Valkokolibrikukka
Strelitzia nicolai
Streliziaceae, kolibrikukkakasvit
Giant White Bird of Paradise

pensas
koko vuosi
Etelä-Afrikka

Kasvutavaltaan banaanikasvia
muistuttava valkokolibrikukka
on leikkokukkana tunnetun
helokolibrinkukan lähisukulainen. Tiheänä kimppuna kohoavat puiset varret kohoavat 5 – 6
metrin korkeuteen. Lähes kaksimetriset harmaanvihreät lehdet
lähtevät varsien päistä viuhkamaisesti.
Erikoisen näköiset suuret kukat puhkeavat muutaman kukan ryhminä lehtihaarojen alapuolelta. Kukat kiinnittyvät vaakasuoraan tanakkaan suojuslehteen, joka muistuttaa muodoltaan kanoottia ja on väriltään tumma. Yksittäisten kukkien (tavallisesti viisi)
ulos törröttävät verho- ja terälehdet ovat valkoiset.
Ks. helokolibrikukka s. 46.
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Kirjotuutti
Vriesea hieroglyphica
Bromeliaceae, ananaskasvit
King of the Bromeliads

ruoho
kevät
Brasilia

Tuutit Vriesea ovat ananaskasveja. Sukuun kuuluu satoja erilaisia lajeja
sekä runsaasti erilaisia muunnoksia ja lajikkeita. Kasvit ovat kotoisin Etelä
- ja Keski-Amerikasta mutta ovat viljeltyinä levinneet eri puolille maailmaa erityisesti huonekasveina. Osalla lajeista on vihreät lehdet, toisilla
lajeilla lehdet ovat vaihtelevan värikkäät ja kirjavat. Lehtien keskelle jää
suppilomainen syvennys, johon kerääntynyttä vettä kasvi hyödyntää.
Tuutit kasvavat yleensä epifyytteinä toisten kasvien oksilla. Kukinnot
ovat litteitä tähkiä, joille väriä antavat kukkien räikeänpunaiset, kirkkaankeltaiset tai vaaleat suojuslehdet.
Kirjotuutin lehdet ovat koristeellisesti vihreitten sävyjen ja kellertävän
kirjavat. Ilmiasuja on monenlaisia. Kukinto on haarainen.
*Useita tuuttilajeja kasvatetaan Suomessa huonekasveina.
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Pesäraunioinen
Asplenium nidus
Aspleniaceae, raunioiset
Bird´s Nest Fern

ruoho
Kaakkois-Aasia

Pesäraunioinen on luonnonvarainen saniainen Afrikan ja Aasian trooppisilla alueilla ja monilla Tyynenmeren saarilla. Se kasvaa maassa tai toisten kasvien päällysvieraana. Yli metrin mittaiset ehytlaitaiset lehdet
muodostavat ruusukkeen, jonka keskelle jää pesämäinen suppilo. Lehdet
poikkeavat muodoltaan useimpien saniaisten sulkamaisista lehdistä. Lehdet ovat kiiltävät ja nahkeat. Niiden keskisuoni on tumma.
*Suomessa pesäraunioinen on suosittu sisäkasvi, joka pitää sumutuksesta.
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Kreikanakantti
Acanthus mollis
Acanthaceae, akanttikasvit
Bearsfoot, Sea Dock, Oyster Plant

ruoho
kevät, kesä
Välimeren ympäristö

Akantti on luonnonvarainen Välimeren ympäristössä. Jo muinaisessa
Kreikassa ja myöhemminkin se oli tunnettu ja ihailtu kasvi, jota käytettiin
mallina kuvanveistossa ja arkkitehtuurissa. Akantti koristaa korinttilaisia
pylväänpäitä!
Akantilla on syvään liuskaiset kiiltävät lehdet. Mikäli talvet ovat kylmiä,
suuret ikivihreät lehdet kuihtuvat. Pystyt kukinnot nousevat lehdistöstä
yli metrin korkeuteen. Kukat sijaitsevat tanakoissa tähkissä pystyinä jonoina. Ne ovat valkeat tai vaaleanpunaiset, ja niitä kattaa tumma purppuranpunainen suojuslehti kuin huppu.
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Pikkuruskus
Ruscus aculeatus
Asparagaceae, parsakasvit
Butcher´s-broom, Pettigree

ruoho
kevät
Euraasia

Pikkuruskus on kotoisin Välimeren alueelta. Se on haarainen ikivihreä
pensas, joka kasvaa noin metrin korkuiseksi. Lehdet ovat surkastuneet
suomuiksi. Niitä muistuttavat ulkonäöltään tummanvihreät laakaversot,
jotka ovat varren laajentumia ja huolehtivat lehtien tehtävistä. Keväisin
laakaversoihin ilmestyy pieniä vihertäviä kukkia, joista kehittyy koreita
punaisia marjoja. Linnut levittävät kasvia, mutta laji leviää myös maavartensa avulla. Kasvi saattaa karata puutarhoista myös ympäröivään luontoon.
*Suomessa pikkuruskus on vanha viherkasvi, jota on käytetty aikoinaan
muun muassa hautaseppeleiden sidonnassa. Kasvi on kestävä leikkovihreä kukkakimpuissa.
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Jättipeikonlehti
Monstera deliciosa
Araceae, vehkakasvit
Monstera, Ceriman

köynnös, viherkasvi
kesä, syksy
Väli-Amerikka

Köynnöstävät peikonlehdet ovat kotoisin Keski- ja Etelä-Amerikan trooppisilta seuduilta. Luonnonoloissa ne kasvavat ilmajuurillaan puihin ja runkoihin tukeutuen reheviksi ja jopa kymmeniä metrejä pitkiksi. Myöhemmin kasvien runko puutuu. Sydämenmuotoiset kiiltävät lehdet ovat aluksi
ehyet mutta liuskoittuvat ja reikiintyvät hauskasti ikääntyessään.
Vanhemmiten kasviin syntyy vaalean ylälehden ympäröimä 20 – 25
senttimetriä pitkä puikelokukinto. Hitaasti kypsyvä hedelmä muistuttaa
rakenteeltaan ja maultaan hieman ananasta. Raakana se, kuten koko
kasvikin, sisältää kaliumoksalaattia, joka ärsyttää ihoa ja ruoansulatuskanavaa. Herkkäihoisille jo kasvin koskettelu saattaa aiheuttaa iho-oireita.
Kypsiä hedelmiä käytetään parhaiten mehun ja hyytelöiden valmistukseen. Kansanlääkinnässä juurista ja lehdistä valmistetulla lääkkeellä on
hoidettu niveltulehduksia.
Koristekasvina jättipeikonlehdestä on kehitetty
eri lajikkeita kuten pienikokoinen pikkupeikonlehti (var. borsiciana) sekä vaalealaikkuinen
peikonlehti (var. variegata).
*Suomessa jättipeikonlehti on sisätiloissa suosittu varjoa sietävä viherkasvi, joka ei yleensä
kuki.
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Peikonkämmen
Philodendron bipinnatifidum
Araceae, vehkakasvit
Selloum

köynnös, viherkasvi
kevät
Brasilia

Peikonkämmenen luonnonvaraiset kasvualueet ovat Brasiliassa, Paraguayssa ja Argentiinassa. Useita metrejä korkeasta suurilehtisestä lajista
on tullut näyttävä puistokasvi sekä sisätilojen viherkasvi. Se viihtyy vähäisessä varjossa ja aluskasvillisuutena puiden alla runkoihin tukeutuen.
Sen kiiltävät syvään liuskaiset lehdet ovat kuin pitkäsormisen peikon
kämmenet. Lehdet voivat olla myös koristeellisen aaltoreunaiset.
Varsi on suurilla yksilöillä puumaisen paksu, ja siitä versoo ilmajuuria.
Siinä näkyvät myös pudonneiden lehtien jättämät suuret arpikuviot. Kukinto on pitkä puikelo (jopa 30 cm), joka kasvaa suojuslehden ympäröimänä. Kukat ovat vaatimattoman pieniä.
*Suomessa peikonkämmen viihtyy huonekasvina, ja sitä suositaan
näyttävyytensä takia vihersisustuksessa.

223

Jättipiippuköynnös
Aristolochia grandiflora
Aristolochiaceae, piippuruohokasvit
Brazilian Dutchman´s Pipe, Giant Pelican Flower

köynnös
kesä, syksy
Brasilia

Jättipiippuköynnös on trooppinen kasvi, joka on kotoisin EteläAmerikasta Panamasta Brasiliaan ulottuvalta alueelta. Se tukeutuu tanakampiin kasveihin ja puiden runkoihin. Kirkkaanvihreät lehdet ovat sydämenmuotoiset.
Kukat ovat suuret (yli 30 cm pitkät) ja eriskummalliset muodoltaan sekä
väritykseltään. Niitä on verrattu raakoihin jättipihveihin marmoroidun
purppuravärinsä takia. Kasvilla on myös erikoinen varmennus kukkiensa
pölyttymiselle. Kukat houkuttelevat hajullaan kärpäsiä, jotka kulkevat
kukan sisukseen mukanaan siitepölyä. Kukan rakenne estää hyönteisen
poistumisen. Vasta kun pölytys on suoritettu ja uutta siitepölyä on tarttunut kärpäseen, se pääsee vapautumaan ansastaan ja siirtymään toisen
kasviyksilön kukkaan.
Jättipiippuköynnöstä kasvatetaan puutarhoissa seinänvierustoilla ja
aitoja vasten.
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Pampaheinä
Cortaderia selloana
Poaceae, heinäkasvit
Pampas Grass

heinäkasvi
kesä, syksy
Etelä-Amerikka

Kookas pampaheinä kasvaa tiiviinä ikivihreinä tuppaina. Alun perin EteläAmerikan ruohikoilta (pampa) Argentiinasta ja Brasiliasta kotoisin oleva
laji on koristeheinänä levinnyt eri puolille maailmaa. Korkeutta kasvilla
voi olla 3 – 6 metriä. Kapeat teräväreunaiset lehdet ovat sinivihreät tai
hopeanharmaat. Suuri röyhykukinto on valkoinen, punertava tai hopeiselta hohtava ja kuivuu helposti ikikukaksi. Hede- ja emikukat ovat eri
yksilöissä. Erityisen koristeellisiksi kehittyvät emikukinnot.
*Pampaheinä ei kestä Suomen talvea. Kesällä se menestyy ulkona ruukkukasvina. Talvetetaan sisällä.
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Papyruskaisla
Cyperus papyrus
Cyperaceae, sarakasvit
Papyrus Sedge, Paper Reed, Nile Grass

heinäkasvi
kesä, syksy
Afrikka

Alkuperäisillä esiintymisalueilla Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän hedelmällisillä jokivarsilla papyruskaisla muodostaa tiheitä kaislaviidakoita. Niissä
yksittäiset varret saattavat kohota yli viiteen metriin mutta koristekasvina varret jäävät matalammiksi (1 – 2 m). Lehdettömien varsien päissä on
tiheä kimppu ohuita vihreitä varrenhaaroja. Ne ovat 10 – 30 senttimetriä
pitkät ja muodostavat sateenvarjomaisen latvatupsun.
Papyruskaislalla on pitkä historia hyötykasvina. Muinaiset egyptiläiset
viljelivät kasvia laajasti Niilin alavilla tulvarannoilla. He osasivat valmistaa
kasvista paperia. Mehevät juurakot käytettiin ravinnoksi, ja voimakkaasti
kelluttavista varsista rakennettiin veneitä.
Norjalainen tutkimusmatkailija Thor Heyerdahl purjehti vuonna 1970
rakentamallaan papyruslautalla yli Atlantin Marokon rannikolta Barbadokselle.
Nykyään papyruskaisla on suosittu erilaisten lammikoiden ja vesialtaiden koristekasvi.
*Suomessa papyruskaisla on huonekasvi.
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Hakemisto

boliviankalliandra 77
boliviantipuana 17
bolivianverenpisara 74
Bougainvillea spp. 92,93
Brachychiton acerifolius 60
Brachychiton populneus 61
brasilianroseepippuri 171
Breynia disticha 187
Brugmansia suaveolens 141
Brunfelsia pauciflora 116
Buddleja madagaskar 28
bulevardipalmu 181
Caesalpina gillesii 22
Caesalpina pulcherrima 73
Calliandra haematocephala 77
Callistemon rigidus 76
Callistemon viminalis 76
Calothamnus quadrifidus 90
Camellia japonica 78
Canna indica 106
Carissa macrocarpa 142
Carpobrotus edulis 154
Caryota spp. 180
Casuarina equisetifolia 176
Catharanthus roseus 105
Ceiba speciosa 62,63
Centranthus ruber 106
Cercis siliquastrum 64
Cestrum elegans 21
Cestrum nocturnum 21
Cestrum parqui 21
Chamaerops humilis 182
chilennuijakukka 21
Chlorophytum comosum 200
Chorisia speciosa 62,63
Clerodendrum speciosum 98
Clerodendrum ugandense 117
Clivia miniata 103
Coccoloba uvifera 170
Cocos nucifera 178
Codiaeum variegatum 188
Colletia 197
Convolvulus floridus 143
Cordia sebestena 71
Cordyline fruticosa 190
Cortaderia selloana 225
Crassula ovata 202
Crescentia cujete 165
Crinum spp. 104

Aaloet 100
aaltokielopuu 147
abessiniankorallipuu 58,59
Abutilon pictum 75
Acalypha hispida 102
Acalypha wilkesiana 186
Acanthus mollis 220
Acasia spp 14
Acocanthera oblongifolia 138
Aeonium holochrysum 40
Agaavet 204
Agapanthus praecox 130
Agave americana 204
Agave attenuata 207
Agave sisalana 205,206
Agave spp. 204
ahkeraliisa 110
Akaasiat 14,15
Allamanda cathartica 35
Aloe arborescens 101
Aloe maculata 100
Aloe mitriformis 100
Aloe plicatilis 100
Aloe vera 38, 39
Alpinia zerumbet 140
Anthurium sp. 102
antillienkuningaspalmu 177
Aptenia cordifolia 112
arabiansulkahirssi 226
arabikumi 15
Araucaria heterophylla 172
Araucariat 172,173
Archantophoenix cunning. 177
Argyranthemum sp 40
Aristolochia gigantea 224
Asclepias curassavica 42
Asplenium nidus 219
aurinkotitonia 27
banianviikuna 161
banksia 22
Banksia integrifolia 22
Bauhinia variegata 68
Begonia spp. 111
Begoniat 111
Beloperone guttata 103
Bismarchia nobilis 182
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Croton 188
Cycas revoluta 183
Cyperus papyrus 227
Dalechampia aristolochif. 127
Danaus plexippus 43
Dasylirion glaucophyllum 214
Delonix regia 56,57
Dimorphotheca 109
Dipladenia 110
Distictis buccinatoria 95
Dombeija 66
Donbeya wallichii 66
Dracaena drago 174,175
Dracaena marginata 196
Duranta erecta 118
Echium candicans 151
Echium simplex 150
Echium wildpretii 151
Eriobotrya japonica 168
Erythrina abessinica 58,59
Erythrina caffra 58
Erythrina crista-gallii 59
Erythrina speciosa 59
Erythrina spp. 58
Eschsholzia californica 41
etelänkultasade 18
Euphorbia canariensis 208
Euphorbia cotinifolia 192
Euphorbia grandicornis 209
Euphorbia ingens 210
Euphorbia milii 108
Euphorbia pulcherrima 108
Euphorbia spp. 208
Euphorbia tirucalli 209
euroopanvarjomuratti 198
eväpalmut 180
Farfugium japonicum 41
Feijoa sellowiana 89
feijoa 89
Ficus aspera 199
Ficus benghalensis 161
Ficus benjamina 162
Ficus elastica 163
Ficus microcarpa 159,160
flamingonkukka 102
Fuchsia boliviana 74
Furcraea selloa 205
Gazania rigens 44
Gleditsia triacanthos 166

granaattiomena 69
Grevillea robusta 16
harmaaneidonkieli 151
Hedera spp. 198
hehkupuu 67
hehkusoihtulilja 91
helmihuiskapapu 19
helokolibrinkukka 46
helopäivikit 48
Hemerocallis spp. 45
herttamehilehti 112
Hibberthia scandens 36
hibbertia
Hibiscus rosa-sinensis 80
hiutalepensas 187
Holmskioldia samguinea 79
huiskupullojukka 215
huopaitulehti 211
hurmelatva 84
ihmeköynnös 92,93
ihmepensas 188
ikiviuhkot 131
Impatiens walleriana 110
Ipomaea indica 128
Iresine herbstii 189
isoanopinkieli 197
isogalangajuuri 141
isokirjopeippi 191
isokissanhäntä 102
isomaljaliaani 32
isotalvio 129
Ixora coccinea 82
Jacaranda mimosifolia 114,115
jakaranda 114,115
japaninkäpypalmu 183
japaninmispeli 168
japaninnauhus 41
jasmiinitrumpetti 97
Jasminum polyanthum 146
Jatropha integerrima 82
Jatropha podagrica 194
jouhikasuarina 176
joulupalmu 178
joulutähti 108
Justicia 103
juudaksenpuu 64
jättiagaave 204
jättiliuska-aralia 72
jättipeikonlehti 222
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jättipiippuköynnös 224
jäykkälamppuharja 76
kairapalmut 213
kakkarapuu 144
kaksossenna 24
kaktustyräkki 210
Kalanchoe beharensis 211
Kalanchoe blossfeldiana 107
Kalanchoe fedtschenkoi 107
kaliforniantuliunikko 41
kamelia 78
kameruninputkitrumpetti 12,13
kanarianmaite 47
kanariantaateli 179
kanariantyräkki 208
kanna 106
kanslerinpalmu 182
kapinpensas 149
kapinsapeli 152
kapintulipiippu 87
kapinvillakko 36
kapmaanluumu 142
karibianjatropa 82
katara 105
kellopasuuna 141
kellosusanna 125
kelta-aulio 75
keltakesalpina 22
keltakultakäpy 30
keltaoleanteri 25
keltapassio 124
keltasusanna 32
keltatekoma 20
kesäkoiso 120
Kigelia africana 164
kiiltojukka 212
kiiltokielopuu 147
kiiltomikinpensas 29
kiinanjasmiini 146
kiinanruusu 80
kiinansinisade 126
kiinansädepalmu 181
kirjoaulio 75
kirjobauhinia 68
kirjokissanhäntä 186
kirjolehtiset kasvit 186
kirjopunalehti 189
kirjorönsylilja 200
kirjotulikruunu 26

kirjotuutti 218
kliivia 103
Kniphofia uvaria 91
kolletia 197
kolmioka 166
kolmiopalmu 179
komeakorallipuu 59
kookospalmu 178
korallipuut 58
korallitähtikukka 82
koristekrassi 37
kreikanakantti 220
kriinumit 104
kukonkorallipuu 59
kulhokalebassipuu 165
kultakastepensas 118
kultamehipuu 40
kumiviikuna 163
kuningaspalmut 177
kuningasprotea 88
kuningatarneidonkieli 151
kuubankuningaspalmu 177
Kynttiläneidonkiei 150
kääpiöpalmu 182
käärmetyräkki 209
köynnskoiso 145
Köynnöskustaankukka 35
Laburnum anagyroides 18
laikkuviikuna 199
Lampranthus spp. 48
Lantana camara 26
Leucaena leucocephala 148
Leucospermum cordif 28
leveäneulaprotea 28
liekkipuu 56,57
Limonium spp. 131
limoviikuna 162
Livistona chinensis 181
Lotus maculatus 47
lyijypuu 148
lääkeaaloe 38
Mackaya bella 149
makkarapuu 164
Malvaviscus penduliflorus 81
mandariinihattu 79
Mandevilla sanderi 110
Mangifera indica 169
mango 169
maorihehkupuu 67
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marjasyrikka 28
marketat 40
Markhamia lutea 12,13
marmelaadipensas 31
matkustajainpuu 216
mauritiuksenhamppu 205
meelia 137
Megaskepasma erythroc 84
meksikonpullojukka 215
meksikonveritrumpetti 95
Melia azedarach 137
meryta 167
Meryta sinclairii 167
mesibuuripuu 65
Metrosideros excelsus 67
Metrosideros polymorpha 67
monarkki 43
Monstera deliciosa 222
Montanoa bibinnatifida 144
muratit 198
mustasilmäsusanna 32
Neodypsis decaryi 179
Nerium oleander 83
Nolina longifolia 215
Nolina recurvata 215
norfolkinaraucaria 172
norjalamppuharja 76
norsunkorva 170
Ochna serrulata 29
Odontonema callistachym 86
oleanteri 83
onnenkäpy 103
oranssikorallipuu 58
Osteospermum 109
paavinpaastopensas 122
Pachystachys lutea 30
palmut 177
palmuvehka 203
palokohtalonköynnös 98
pampaheinä 225
Pandanus spp. 213
Pandorea jasminoides 97
papyruskaisla 227
Parkinsonia aculeata 19
Passiflora edulis 124
Passiflora racemosa 99
peikonkämmen 223
peikonlehdet 222
Pennisetum setaceum 226

perunroseepippuri 171
pesäraunioinen 219
Petrea volubilis 123
Philodendron bipinnatif. 223
Phoenix canariensis 179
Phytolacca dioica 134,135
piikkikruunu 108
pikkuruskus 221
pikkutalvio 129
pilvikierto 143
Pittosporum tobira 147
Pittosporum undulatum 147
Plumbago auriculata 119
Plumera rubra 70
Podranea ricasoliana 96
poppelipullopuu 61
presidentinpalmu 181
prinsessapalmu 178
Protea cynaroides 88
Ptychosperma spp. 180
pullokapokki 62,63
pullukkajatropa 194
punakarhepuu 71
punapassio 124
punapippuri 171
punasarja 103
punasilkkiyrtti 42
punatalvio 105
punatyräkki 192
punavirma 106
Punica granatum 69
purppuranuijakukka 21
purppuratulitähkä 86
puukermesmarja 134,135
Pyrostegia venusta 34
päivänlilja 45
päivänsini 128
rahapuu 202
Ravelana madagaskarie. 216
reunustraakkipuu 196
Ricinus communis 193
riikinkukkopensas 73
risiini 193
Robinia pseudoacasia 136
rohtoaaloe 101
Roystonea spp. 177
Ruscus aculeatus 221
rusotemppelipuu 70
Russelia equisetiformis 85
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ruustinnankukka 31
ruusumaljaköynnös 110
Salvia splendens 109
samettipaastopensas 122
Sansevieria trifasciata 197
sarvityräkki 209
Schefflera actinophylla 72
Schefflera arboricola 195
Schinus molle 171
Schotia brachypetala 65
Senecio tamoides 36
Senna bicapsularis 24
Senna didymobotrya 23
silkkipuu 16
simpukka-alpinia 140
sinijuppi 214
sinikohtalonpensas 117
sinilyijykukka 119
sinipotkurikukka 123
sirokeisaripalmu 177
siroliuska-aralia 195
siropalmut 180
sisalagaave 205,206
soihtupuut 13
Solandra maxima 32
Solanum jasminoides 145
Solanum rantonnettii 120
Solenostemon scutellario. 191
soukkovahapensas 138
Spathodea campanulata 54,55
Strelizia nicolai 217
Strelizia reginae 46
Streptosolen jamesoni 31
suppumalva 81
Syagurus romanzoffiana 178
sääkukat 109
Tabebuija 13
taivaanelämänlanka 128
tarhasinililja 130
Tecoma guarume 20
Tecoma stans 20
Tecomaria capensis 87
temppeliviikuna 161
terttupassio 99
terttusenna 23
Thevetia peruviana 25
Thunbergia alata 32
Thunbergia grandiflora 125
Thunbergia gregori 32
Tibouchina grandifolia 122

Tibouchina urvilleana 122
timanttikukka 44
Tipuana tipu 17
Tithonia diversifolia 27
tohtorinkukka 116
traakkipuut 174,175
Tropaeolum sp 37
trumpettiliaani 96
tulikipinäkukka 85
tulilatva 107
tulipullopuu 60
tulisalvia 109
tulitrumpetti 34
tulppaanitrumpetti 54,55
tuoksunuijakukka 21
turnera 27
Turnera ulmifolia 27
Tyräkkikasvit 208
tähkäagaave 207
valeakaasia 136
valkohuonevehka 153
valkokolibrinkukka 217
varjoviikuna 159,160
Washingtonia filifera 181
Washingtonia robusta 181
Watsonia borbonica 152
Veitchia merrillii 178
verililjapuu 190
viikunapäivikki 154
vikandia 121
Wikandia caracasana 121
Vinca major 129
Vinca minor 129
Wisteria sinensis 126
Vriesea hieroglyphica 218
värinokkonen 191
Yucca guatelamensis 212
Zamioculcas zamifolia 203
Zanthadeshia aethiopica 153
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