
LIISA-TARHURIN ELOKUUN TARINOITA 

KALENTERI KERTOO, että kesä on mennyt, sillä elokuu on viimeinen kesäkuukausi. Ei kalenteri 

kaikkea kerro, sillä ulkona on ollut kuun viimeisinä päivinä yli 20 astetta lämmintä ja keli muutenkin 

kesäinen. ILLAN PIMEYS ja AAMUN KASTE kertovat, että syksy hiljaa hiipii ja saa kasvit 

kellastuttamaan lehtiään ja tarhurin sytyttämään kynttilän illan ratoksi. 

KESÄÄN ON MAHTUNUT KAIKENLAISTA MAHDOLLISTA ILMAA, mutta eniten puhuttaa KUIVUUS. 

Tosiasia on, että jos on hiekkapohjainen puutarha, niin kyllä tämä kesä on koetellut. Tämäkin tarhuri 

on kantanut selkä vääränä vettä seinänvieruspenkkeihin ja ruukkuihin. Muut kasvit avomaalla ovat 

lurpattaneet, mutta aina ovat yön kasteen jälkeen virkistyneet. Kasvu on ollut aivan liiallista, esim. 

pensailla ja kuunliljoilla, joten ei ole ollut veden puutetta! 

MITÄ SITTEN PITÄÄ TEHDÄ KUIVUUDEN ESTÄMISEKSI? Asiantuntijat antavat hyvin yksinkertaisen 

neuvon, että pitää valita kasvit, jotka kestävät kuivuutta! Ei se aivan noin ole, sillä sitten kun tulee 

monivuotiset sadesäät, niin ne kuivakkokasvit ovat hätää kärsimässä. KASVIVALINNOISSA voi kyllä 

noudattaa hyvää neuvoa, että valitsee perinnekasveja, jotka ovat tottuneet monenlaisiin Suomen 

ilmasto-oloihin. Jos perinnekasvit ovat suomalaista perimää, niin ne saattavat ”lurpattaa” lehtiään, 

mutta virkistyvät ja jatkavat kasvuaan kun tilanne on ohi. Kun kasvit kasvavat KERROKSITTAIN, ne 

suojaavat toisiaan kuivuudelta. Myöskään KATETTU MAA ei kuivu niin nopeasti kuin mulloksella 

oleva. VARJOSTAMINEN on tärkeä toimenpide silloin, kun on kuuma tai kylmä ja tuulee kovasti. 

Jouduin itse esim. pitämään harsoja pensas- ja salkopapujen taimien päällä, sillä ei mikään kastelu 

auttanut, vaan isot lehdet lurpattivat jatkuvasti. Nyt kesällä mietin useasti, että ei se kastelu juurelle 

aina auta, vaan ILMANKOSTEUDEN PITÄÄ OLLA OIKEA KASVIEN HYVINVOINNILLE.  Juuri tuuliset ja 

kuivat ilmat olivat pahimpia; silloin huomasi sen ilmankosteuden puutteen. Puutarhan 

kerroksellisuus (puut, pensaat, perennat, maanpeitekasvit) auttaa kuivuuden kestämiseen, sillä 

isommat kasvit antavat suojaa ja varjoa sekä estävät kuivuutta. Yksi ehkä perusasioita kuivuuden 

estämiseksi on maan laatu ja ennen kaikkea sen vedenpitokyky. Hiekkaiselle maalle saven ja 

humuksen lisääminen on hyväksi. Syksyllä on hyvä laittaa mullokselle lehtisilppua, joka omalta 

osaltaan auttaa veden imeytymistä lehtiin ja multaan sekä lisää pieneliötoimintaa. Jokaisen puutarha 

on erilainen ja vaikea on löytää hyvää keinoa, joka auttaisi kaikkia. 

TARHURI SAI ISON PERÄKÄRRILLISEN HAKETTA. Siitä se uusi projekti käynnistyi! Osa hakkeesta 

mätettiin säkkeihin, jotta se on helpompi tuonnempana kuljetella eri puolille puutarhaa. Suurin osa 

tuli mätettyä kottikärriin ja siitä sitten kasvien juurelle. Jatkoin pöheikköjen raivausta. Osan 

MAANPEITEKASVEISTA kitkin pois, sillä useampi laatu oli sotkeutunut toistensa kanssa. Ei ollut 

mistään kotoisin, kun kasvoivat toistensa yli ja ali. Olin tykännyt aina niistä ja pitänyt tärkeänä, että 

maa on peitetty, eikä pääse liestymään sateella. Raivasin myös sellaiset kasvit pois, jotka kasvoivat 

ahtaasti, tai olivat itse itsensä istuttaneet. Laitoin sanomalehteä alle ja haketta päälle. Siistiä tuli! 

VIELÄ KUN MALTAN OLLA ISTUTTAMATTA KASVEJA TYHJIIN KOHTIIN, niin puutarhahan alkaa näyttää 

jopa siistiltä, eikä ainaiselta pöheiköltä. 

Uskon, että tämä suunnitelma toimii, sillä pensaat ja isot perennat hyötyvät katetusta maasta 

erityisesti. Sanotaan, että havupuuhaketta ei pidä laittaa perennoille, eikä suoraan kasvien juurelle. 

Minulla on ajatus, että aion keväällä kalkita ja täsmälannoittaa niitä perennoja, jotka joutuvat 

kenties kokemaan maan happamuutta ja lannoitteiden puutosta. Hake kuluttaa hajotessaan typpeä, 

joten se on hyvä huomioida lannoituksessa. Sanomalehti katteen alla on hyvä, sillä se maatuu 

aikanaan. Nykyisin puhutaan, että tarhureidenkin pitäisi huomioida, ettei MUOVIKATTEITA enää 



käytettäisi puutarhassa. Muovi on muovia puutarhassakin ja kuluessaan siitä muodostuu maahan 

mikromuovia, jota ei ole vielä tutkittu tarkemmin. 

IHMETTELEN ITSEKSENI mitä oikein tapahtuu ympäristössä ja omassa puutarhassa. Jotakin on 

muuttunut, ilmasto tai joku muu tekijä, joka saa tutut kasvit käyttäytymään erilailla. 

JÄTTIPOIMULEHTI on kasvanut samalla paikalla yli kymmenen vuotta. Ei mitään ongelmia ole ollut. 

Samalla tavalla olen hoitanut, tai ollut hoitamatta, mutta nyt se on riehaantunut. Aluksi ihmettelin, 

kun sinne tänne puutarhassa on tullut terhakoita taimia. Eipä tuo haitanne. Kitken pois. Nyt 

huomasin, että nurmikon reunassa penkin läheisyydessä on satoja jättipoimulehden alkuja! Viime 

kesä taisi olla suotuisa! Poimulehdestä on lehdissä varoiteltu, että siitä voi tulla haittakasvi. Se on jo 

silmälläpidettävä kasvi. Täytyy leikata kukkavarret tarkkaan pois ja kitkeä ne pienet taimet pois, 

ennen kuin ne valtaavat tilaa enemmän. 

TUOKSUKURJENPOLVI on muuttanut myös kasvutapaansa. Ennen se pysyi hyvin paikoillaan, mutta 

nyt se on vallannut isoja aloja, ja olen nyt kaivellut sitäkin pois. 

KANADANVUOKKO on ollut tämän tarhurin ILO JA RIESA yli 10 vuotta. Tiesin sen saadessani, että se 

on KOVA LEVIÄMÄÄN. Istutin sen rajattuun penkkiin ja ajattelin, että sieltä se ei pääse karkuun. 

Useasti olen sitä poistanut ja kuvitellut että se on siinä, kun pieni juurenpätkä on mukana. 

ISOHELOKKI on toinen kova leviämään, joten ajattelin, että taistelkoot keskenään. Rupesin 

tarkastelemaan sitä penkkiä tarkemmin. Miksi PIKKUSYDÄN ei kukkinut tänä vuonna? Mitä varten 

isohelokki oli ahtautunut yhteen penkin kulmaan? Tarkempi kaivaminen ja kasvien nostaminen pois 

selvitti asian. Pikkusydämen ja isohelokin juurten ympärille oli kietoutunut kuin rihmaa, isot pallerot, 

jossa pilkisteli pieniä sentin mittaisia kanadanvuokon alkuja. NIitä oli KUUNLILJAN juurakot täynnä, 

kiveysten reunojen vieressä lymysi juuririhmastoja ja osa oli hyppinyt kiveyksien yli toiseen penkkiin. 

OLIN MELKEIN KAUHUISSANI, miten joku kasvi voi ahdistella muita kasveja tuolla tavalla! SE ON 

KATALAA KAUNEUTTA, joka on täyttänyt jo yleisiä puutarhojakin (esim. Patsaspuisto). Siis varoitan, 

älkää istuttako sitä puutarhaan, sillä siitä tulee todellinen riesa! Itse en ole vielä päättänyt mitä teen 

niille juurivyyhdeille, mutta en ainakaan istuta niitä takaisin. 

SANOIN: ”KIITOS, OTAN!” eräälle puutarhaystävälle, ja seurauksena sain kaksi aika kookasta 

PALLOTUIJAA. Kuvittelin mielessäni ne pieniksi palleroiksi. Sen seurauksena piti tehdä uusi 

HAVUPENKKI! Kävin vielä ”ostoksilla” omassa puutarhassa ja lisäsin penkkiin pienen pallotuijan, 

ryömivän havun, seppelvarvun sekä leikatun pienen kuusen. Mukavaa oli tehdä jotakin uuttakin, eikä 

vain vanhoja penkkejä kaivella, sillä se virkistää mieltä. 

MUKAVIA SYYSPUUHIA! SATOA VALMISTUU ja syksyllä on mukava pohjustaa uutta kevättä 

istuttamalla kasveja ja kukkasipuleita. 


