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Perennat
https://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/perennat/

Perennojen käyttöä lisätään harkitusti periaatteena elämyksellisyys, kauneus ja runsaus. Lisätään
monimuotoisia, kerroksellisia ja dynaamisia istutuksia.
Käyttö
Kaupunkikasviopas täydentymässä perennojen osalta ja dynaamisille perennayhdyskunnille on
tulossa oma kortti.
Perennoja voidaan erikoistapauksissa käyttää myös katualueilla. Matalien perennojen joukossa
on näkemäalueille sopivia helppohoitoisia lajeja.
Ns. kivikkoryhmiä vain poikkeuksellisesti.
Perennaistutukset sopivat myös puistopuiden ja yksittäispensaiden alle tai muodostamaan
avointa tilaa nurmikon sijaan.
Kasvillisuuden valinta
tukevavartisia
leviävät vain niukasti siemenestä
lehdistöltään terveitä ja peittäviä
pitkäikäisiä, eivät tarvitse säännöllistä jakamista
kilpailukykyisiä
TULOSSA OMA KORTTI: Dynaamiset istutukset muodostetaan monilajisista kerroksellisista
istutuskuvioista.
rakenteellinen kerros korkeista lajeista
sesonkiteemakerros keskikorkeista, eri tahtiin kehittyvistä lajeista
maanpeittokerros matalista varjostusta sietävistä lajeista
täyttökerros aukkopaikkoihin levittäytyvistä lajeista.
Suositaan
sekä kukkivia perennoja että heiniä
historiallisissa kohteissa aikakauden kasvilajistoa, kasvikantoja ja sommitelmia
kasvuvoimaltaan ja kilpailukyvyltään tasaväkisiä kasveja istutusryhmässä
perhoslajeja

sipulikukkia täydentämään istutuksia
Ei istuteta
haitallisia vieraskasveja
myrkyllisiä perennoja leikkipaikoille
alle 20 cm korkuisia perennoja
Suunnitelmassa määritettävä
laji ja lajike, lisäyslähde tai kanta
taimikoko ja -tyyppi
istutustiheys (tavoitteena peittävyys kahdessa vuodessa)
istutustapa (esim. istutuksen ja kylvön yhdistelmä)
mahdollinen perennamattojen käyttö
tarvitaanko kastelujärjestelmä
kasvualustan laatu ja määrä
mahdollinen kate (ei katekankaita)
ryhmän rajaus, suoja-aidan tarve, korotetun kasvualustan tarve
tuennan ja hoitokäytävien tarve
dynaamiselle istutukselle yksilöidyt hoito-ohjeet
Mitoitus
Istutustiheyksiä esitetään Kaupunkikasvioppaassa.
Dynaamisessa istutuksessa istutustiheys on tavanomaista suurempi.

Kuvat

Perinteisesti kasvilajeittain ryhmitelty istutus tukevista, pitkäikäisistä perennoista. Otto-Iivari
Meurmanin puisto.

Dynaaminen kerroksellinen istutus. Meilahden arboretum.
Kuva: Satu Tegel
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Katso myös
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