
 

 

Liisa-tarhurin huhtikuun tarinoita 

”Kevät keikkuen tulevi” – sanonta kertoo, miten vaihteleva sää Suomessa on erityisesti 
keväällä. Sataa, tuulee, paistaa aurinko, on lumen tuomaa valkoisuutta, yöpakkasta, sumua 
ja taivaalta satavaa riisiä; siinäpä kertaus huhtikuun säästä. 
 
Markunpäivää 25.4. tarkasteltiin tavallista tarkemmin, sillä siitä ennustettiin entisaikaan 
tulevaa kesää. Yöpakkanen ennusti jatkuvia kylmiä, sillä jos Markun varpaita palelee, tulee 
kylmä kesä! Jos tuohon on uskomista, niin taitaa kylmät jatkua vielä pitkään, sillä pakkasta 
oli yöllä. Ja taitavat ennusteet kertoa myös kylmästä kesästä. 
 
”MARKUKSEN KYLMÄ YÖ, VARSINKIN JOS VESI ON NIIN JÄÄSSÄ, ETTEI HÄRKÄ SAA SITÄ 
TURVALLAAN RIKKI, VIE MARJAT MAASTA JA KOLMANNEN TÄHKÄN PELLOSTA.” Alkukuussa 
olikin aurinkoisia ja lämpimiä päiviä ja tämä tarhuri eli toivossa, että pääsisi muuttamaan 
taimien kanssa kasvihuoneeseen, vaikka viikkoa tai kahta aiemmin kuin muina vuosina. 
Yleensä toukokuun alku on ollut se hetki, jolloin olen viritellyt lämmityksen ja taimet ovat 
päässeet avarampiin tiloihin. Eipä tuo toive toteutunut, sillä loppupuolella huhtikuuta, joka 
yö on ollut kylmä ja useammin myös pakkasta. Ei siis mitään kiirettä! 
 
Kiirettä eivät pitäneet taimetkaan. Uudelleen ja uusista siemenistä kylvetyt TOMAATIT itivät 
melko nopeasti, mutta koulutuksen jälkeen ei ole paljon kasvu lisääntynyt. Samoin 
hidastelevat myös samettikukat, vaikka pääsivät väljempiin tiloihin. Taitavat taimet tietää, 
että ei ole vielä mitään kiirettä, vaikka tarhuri vähän hötkyilee. Vielä on yli kuukausi aikaa 
kasvaa, ennen kuin taimet pääsevät kasvihuoneen multiin. 
 
Haravointihommat ovat nyt lopuillaan ja kyllä on tullut paljon lehtiä kompostiin. Tein turhaa 
työtä syksyllä, kun laitoin silputtuja lehtiä perennapenkin katteeksi. Tuuli oli pöllyttänyt 
kaikki penkit täyteen tammen kokonaisia lehtiä, joten pakko oli haravoida ne pois, ettei tuuli 
taas riepottele niitä vääriin paikkoihin. Silputtu lehtikate toimii isojen perennojen ja 
pensaiden juurilla, mutta pienet perennat tahtovat hukkua lehtien paljouteen. Siispä 
haravoin sekä lehdet että silpun pois ja päätin laittaa katteeksi kompostimultaa, joka ei 
ainakaan lähde lentoon. Puoliksi palanut komposti toimii hyvin katteena, eikä kuluta 
typpivarastoja. Se lisää maan hyvinvointia ja antaa lieroille tervetullutta toimintaa! 
 
JOULURUUSUT ilmestyivät kuin tyhjästä kukkaan, vaikka lunta oli maassa. Ihmettelen, että 
niiden pitäisi olla ikivihreitä, mutta tämän tarhurin jouluruusut menettävät lehtensä aina 
kevätahavassa. Joten leikkaan ne pois ja ne kukkivat lehdettöminä ja tekevät uudet lehdet 
myöhemmin. Tummanpunainen jouluruusu on erilainen, sillä se kuihduttaa lehtensä jo 
syksyllä ja kukkii ilman lehtiä! 
 
Kevätahava rusketti taas kaikki SAMMALLEIMUT! Jo kolmas kevät peräkkäin, että olen 
joutunut leikkaamaan ne aivan lyhyiksi. Jotakin tapahtuu sääilmiöissä erilaista, sillä ne ovat 
samalla paikalla kasvaneet yli kymmenen vuotta ja aiemmin ei mitään ruskettumista ole 
tapahtunut. Aurinko ja kylmä tuuli on aika paha yhdistelmä. Eivätpä ne ole aiemmin 
ainakaan kuolleet, mutta kukinta viivästyy muutaman viikon. 
 
Tämän tarhurin onni ei sitten kukoista! Tällä kertaa sen turmeli rusakot. ”Onni” on 
puistoruusu, joka sopivissa olosuhteissa kasvaa yli kaksimetriseksi. Kukat ovat löyhästi 
kerrannaiset hempeän vaaleanpunaiset ja tuoksuvat. Joskus pakkanen on vioittanut sitä, 
mutta nyt kaikki oksat on syöty puolimetrisiksi. Epäilen, että se ei kuki, sillä se tarvitsee 
kukkiakseen edellisen vuoden kasvustoa. Se kasvoi luumupuun suojassa toisen ruusun 



seurassa. Toista ruusua eikä luumupuuta ole pureskeltu, mutta kaikki Onnin oksat on 
löydetty ja silputtu pieniksi. 
 
Hitaasti maa lämpiää johtuen yöpakkasista ja pohjoisista virtauksista. Pienet sipulikukat 
kukkivat ja kevätesikot alkavat aukaista kukkiaan, on edes vähän ravintoa kevätpörriäisille. 
Puolivälissä huhtikuuta oli aika paljon perhosia, joten toiveissa voisi olla hyvä perhosvuosi. 
Parina viime kesänä onkin ollut aika vähän erilaisia perhosia. Jos kylmyys ja tuulisuus jatkuu 
ja kesäkin on viileä, niin perhosille voi käydä huonosti. Kesä näyttää millaiseksi se sitten 
muodostuu. 
 
Iloa tuottaa KEVÄTKAIHONKUKKA, tuo kauniin sininen kevääntuoja! Se on hyvä 
maanpeitekasvi; on kaunis koko kesän ja aloittaa kukinnan ensimmäisten joukossa. Jos on 
multava maa ja muuten sille sopiva paikka, niin se voi jyrätä pienet kasvit alleen. Se kasvaa 
voimakkaasti ja muodostaa paksuja juurakoita, mutta on oivallinen esim. puistoruusujen 
aluskasvina. Menestyy auringossa ja puolivarjossa, kunhan on maa muhevaa eikä helposti 
kuivuvaa. 
 
SINIVALEUNIKKO, kaikkien tarhureiden himoitsema kaunotar! Tämä tarhuri on onnistunut 
sen kasvattamisessa oikein hyvin. Aluksi kasvatin sitä alppiruusujen juurella, mutta siellä oli 
liian pimeä. Siirsin yhden taimen puolivarjoon, jossa on paksu multa, joka on hapanta ja 
pidättää kosteutta. Olen jakanut sitä muutaman vuoden välein, niin että siitä yhdestä 
taimesta on tullut yli kaksikymmentä hyvää tainta. Jaan ne aina siinä vaiheessa, kun routa on 
juuri sulanut ja taimet pilkistävät mullan alta. Polkaisen lapiolla taimen halki ja otan toisen 
puolen irti ja laitan sen kahteen tai kolmeen osaan riippuen taimen koosta. Istutan ne heti 
takaisin maahan, niin ne eivät edes huomaa, että juureen on puututtu. Toisen puolen jätän 
omaan paikkaan jatkamaan kasvua. Nyt tämä aika on sopiva, sillä maa on sopivan kosteaa ja 
kasvuunlähtö voimakasta. Jonakin vuonna lisään kompostimultaa, mutta nyt viimeiset 
vuodet olen haravalla ”raastanut” pihanurmikon varjoisasta osasta sammalta ja olen 
kattanut koko penkin sillä. Sammal on hapanta, ilmavaa ja pidättää kosteutta, siis kaikkea 
sitä mistä sinivaleunikot pitävät. On varottava talvimärkyyttä ja kesällä liian kuivaa ja 
aurinkoa. Muuten ne ovat helppoja kasvattaa, kun kasvupaikka on oikeanlainen. En ole 
milloinkaan peittänyt niitä talveksi, joten siitä ei ole kokemusta. 
 
Taas aurinko paistaa, joten on pakko lähteä ihmettelemään mitä puutarhassa tapahtuu. 
Uusia kevätlintuja saapuu ja ne kertovat yhtä raikkaasti laulullaan, että kevät on ja kohta 
kesä saapuu. Ne eivät onneksi murehdi ihmisten murheita, vaan elävät hetkessä nauttien 
siitä mikä minäkin hetkellä on tarjolla. Meidänkin tarhurin kohdalla pitkä ja ankea talvi on 
takana ja nyt voimme iloita kevään tuomasta valosta. Kasvun ihmeestä löytyy joka vuosi 
uutta pähkäiltävää, mikä piristää mieltä ja antaa uskoa tulevaisuuteen. Vaikka elämä on 
vielä rajoitettua menojen suhteen, niin onneksi meillä on tilaa ulkoilla ja ennen kaikkea 
voimme puuhata puutarhassa mielin määrin: Se on oivallinen piristysruiske! 


