
ALPPIRUUSUPUISTO 
SUONENJOKI
KOULUKATU 2; IISVEDENTIEN JA KOULUKADUN KULMASSA

SISÄ-SAVON MIELENTERVEYSSEURA

JUHLAVUODEN 2017 TEEMAT:

SUOMI100 -ITSENÄISYYDEN JUHLAVUOSI (1917-2017): 'YHDESSÄ'

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA 120 VUOTTA (1897-2017): 'TOIVOA, ILOA, VOIMAA'

REFORMAATIO 500 -VUOTTA (1517-2017): 'YHTÄ MATKAA'

SEURAAVASSA ESITELTY TOUKOKUUSSA 2018 ISTUTETUT LAJIKKEET:



PUISTOALPPIRUUSU 
’Catawbiense grandiflorum’
Perinteinen, kesäkuun lopulla kukkaan puhkeava isohko 
alppiruusu. Lajike talvehtii hyvin Etelä-Suomessa. Alppiruusut 
ovat varjopaikkojen upeimpia kukkapensaita.

Korkeus: 150–300 cm.
Lehdistö: Ainavihanta. Nuoren pensaan lehdistö varjostetaan 
kevättalvella.
Kukinta: Punavioletit suuret kukinnot avautuvat kesäkuun 
viimeviikkoina.
Kasvupaikka: Puolivarjo–varjo. Kasvualusta turvepitoinen, 
tuore, hapan, runsasravinteinen ja hyvin läpäisevä.
Vyöhykkeet: I–III.
Taimiväli: 90 cm.
Leikkaus: Periaatteessa ei leikata lainkaan, sillä vanhasta 
puusta puhkeaa heikosti uusia versoja.



KAUKASIANALPPIRUUSU
’Pohjolan tytär’
– Rhododendron caucasicum-
ryhmä FinE

Suomessa jalostettu ’Pohjolan Tytär’ on kymmenvuotiaana vasta 
metrin korkuinen, mutta leveyttä kertyy reilusti lamoavien oksien 
vuoksi. Kukinta on aikaista.

Korkeus: 120 cm.

Lehdistö: Ainavihanta. Nuoren pensaan lehdistö varjostetaan 
kevättalvella.
Kukinta: Kesäkuun alussa. Kukinnossa noin 10 kukkaa, jotka ovat 
aluksi violetinpunaiset, kukat auetessaan vaalean violetinpunaiset, 
muuttuvat lopuksi lähes valkoisiksi. Kukkien läpimitta jopa 9 cm.
Kasvupaikka: Puolivarjo–varjo. Ei siedä kevätaurinkoa. Kasvualusta 
turvepitoinen, tuore, hapan, runsasravinteinen ja hyvin läpäisevä.
Vyöhykkeet: I–III.
Taimiväli: 60 cm. Täysikasvuisena 3-4 m leveä
Leikkaus: Periaatteessa ei leikata lainkaan, sillä vanhasta puusta 
puhkeaa heikosti uusia versoja.



MARJATANALPPIRUUSU
’HAAGA’ – Rhododendron
tigerstedtii-ryhmä FinE

Tämä tasaisen pyöreähkö, tiheäoksainen, keskikokoinen alppiruusu on 
jalostettu Suomen oloihin. Helsingin Haagan alppiruusupuiston mukaan 
nimetty pensas menestyy lumen suojassa jopa Oulun korkeudella.

Korkeus: 150–200 cm.

Lehdistö: Ainavihanta, kirkkaan vihreä. Nuoren pensaan lehdistö 
varjostetaan kevättalvella.
Kukinta: Runsas kukinta parhaimmillaan Etelä-Suomessa 10.–15. 
kesäkuuta. Nuppuisena purppuranpunainen, avoimena vahvan roosa 
iso kukinto.
Kasvupaikka: Puolivarjo–varjo. Kasvualusta turvepitoinen, tuore, hapan, 
runsasravinteinen ja hyvin läpäisevä.
Vyöhykkeet: I–V.
Taimiväli: 90 cm.

Näitä istutettu 3 kpl



MARJATANALPPIRUUSU
’HELSINGIN YLIOPISTO’
– Rhododendron tigerstedtii-
ryhmä FinE
Varhain kesäkuussa kukkaan puhkeava lajike on jalostettu 
Suomen ilmastoon sopivaksi ja se menestyy Oulun korkeudella 
saakka. Helsingin Yliopiston 350-vuotisnimikkolajike vuonna 
1990. Pensas on isohko, pystyoksainen ja varhain kukintaikään 
tuleva.

Korkeus: 200–250 cm

Lehdistö: Ainavihanta, kiiltävän vihreä. Nuoren pensaan lehdistö 
varjostetaan kevättalvella.
Kukinta: Vaaleanroosat, isot kukinnot avautuvat Etelä-Suomessa 
yleensä 5.–10. kesäkuuta välisenä aikana.
Kasvupaikka: Puolivarjo–varjo. Kasvualusta turvepitoinen, tuore, 
hapan, runsasravinteinen ja hyvin läpäisevä.
Vyöhykkeet: I–V.
Taimiväli: 90 cm.

Näitä istutettu 3 kpl



MARJATANALPPIRUUSU
’MIKKELI’ (’ST. MICHEL’)
– Rhododendron tigerstedtii-
ryhmä 

Suomen oloihin jalostettu isohko alppiruusu menestyy 
parhaimmillaan Oulun korkeudella. Pensas on kymmenvuotiaana 
150 cm korkea, runsashaarainen ja tanakka.

Korkeus: 200–300 cm.

Lehdistö: Ainavihanta, nuorena nukkainen. Nuoren pensaan lehdistö 
varjostetaan kevättalvella.
Kukinta: Yleensä kesäkuun loppupuolella Etelä-Suomessa. Runsain 
kukinta noin 20.–25. kesäkuuta. Aluksi vaaleanpunaiset kukat 
vaalenevat lähes valkoisiksi kukinnan aikana.
Kasvupaikka: Puolivarjo–varjo. Kasvualusta turvepitoinen, tuore, 
hapan, runsasravinteinen ja hyvin läpäisevä.
Vyöhykkeet: I–V.
Taimiväli: 90 cm.

Näitä istutettu 3 kpl



NUKKA-ALPPIRUUSU ’HELLIKKI’ 
– Rhododendron smirnowii-
ryhmä FinE

Jo nuorena runsaasti kukkiva Suomen oloihin jalostettu 
alppiruusu. Kohtalaisen aikaisin kesällä kukkiva pensas on 
pyöreähkö ja melko matala.

Korkeus: 100–150 cm

Lehdistö: Ainavihanta, alta vaaleanukkainen. Nuoren pensaan 
lehdistö varjostetaan kevättalvella.
Kukinta: Purppuranpunaiset (vaalean/lilanpunaiset) kukat 
puhkeavat kesäkuun puolivälissä.
Kasvupaikka: Puolivarjo–varjo. Kasvualusta turvepitoinen, tuore, 
hapan, runsasravinteinen ja hyvin läpäisevä. Hyvin arka 
kevätauringolle, ja vaatii varjoisan kasvupaikan. Lumipeite. 
Vyöhykkeet: I–III.
Taimiväli: 90 cm.
Leikkaus: Periaatteessa ei leikata lainkaan, sillä vanhasta puusta 
puhkeaa heikosti uusia versoja. 



RHODODENDRON 'ROYAL 
LILAC'
On lajikkeiden Hellikki ja Rasputin risteytys, tiivis 
kasvutapa

Kukinta tummanvioletit nuput avautuvat hieman 
vaaleamman violeteiksi kukiksi, joissa ruskeat täplät.

Korkeus 150-200 cm 

Vyöhyke I-III (IV)



KELTA-ALPPIRUUSU ’VIENO’
Rhododendron Wardii-ryhmä FinE

Kääpiöalppiruusu 'Vieno' on erittäin voimakkaasti lamoava, 
harvahko pensas, jolla on kauniit lehdet. 

Kukinto on päältä roosa ja sisältä kellertävä, vaikutelma on lähes 
persikanvärinen. Kotimaisten kääpiöalppiruusujen 
kellertäväkukkaisin lajike. Nuput kellanpunertavat, auenneet kukat 
vienosti lohenpunaiset, teriö tummemman punainen. Kukat 
avoimen kellomaiset. 

Korkeus 0,5-0,7 m

Suositellaan istutettavaksi mahdollisimman suotuisaan 
kasvupaikkaan varjoon tai puolivarjoon muiden 
kääpiöalppiruusujen seuraan. Kääpiöalppiruusut ovat vaativampia 
kasvatettavia kuin korkeakasvuiset lajikkeet. 



RHODODENDRON 
’SUOMI 100'

Ensimmäinen virallisesti rekisteröity kotimainen 
keltakukkainen alppiruusu, jonka kukat ovat sävyltään 
lempeän vaaleat, esikonkeltaiset. 

Kukinta on useimpia kotimaisia lajikkeita varhaisempi ja 
alkaa jo touko-kesäkuun vaihteessa. 

Korkeus 1,5-2 m 

Näitä istutetaan keväällä 2019.



TÄSTÄ TYÖ ALKOI 
21.5.2018

Vanhat ruusupensaat kaivettiin pois 
ja kaivettiin istutuksille kasvualustat



22.5.2018 
ISTUTUSPÄIVÄ

Työssä mukana puiston suojelijat: 
Metsolan päiväkodin esikouluryhmä 
vuosikurssi 2017-2018

Kuva Helena Vuorinen
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