
 

 

Liisa-tarhurin elokuun tarinoita 

Nopeasti vilahti elokuu! Hämmästyksekseni on taas loppukuu ja aika tarinoida menneistä 
päivistä. Kun ensimmäiset sadepäivät tulivat, niin tämä tarhuri oikein innostui! Puutarhassa 
voi tehdä aivan oikeasti jotakin! Kun pari kuukautta meni, eikä muuta voinut tehdä kuin 
kastella ruukkuja ja amppeleita. Sekin tuntui turhalta, sillä kasvit voivat silti aika huonosti, 
koska ilmankosteus oli vähäinen. 
 
Aika meni mukavasti vaikka satoi, kun sai lukea vanhoja puutarhalehtiä ja miettiä tulevia. 
Luontokin odotti sadetta ja kun sitä sitten tuli roppakaupalla, niin kaikki kasvit intoutuivat 
kasvamaan. Ihmettelin kuusiaitaakin, sillä luulin sen lopettaneen kasvamisen, kun ei uusia 
versoja näkynyt. Se olikin veden puutetta! Kun se sai reilusti vettä, niin latvaversot kasvoivat 
melkein silmissä, kolmekymmensenttisiksi. Ja nyt koko aita on leikkaamisen tarpeessa. Eipä 
tuolla kiire ole, sillä paras aika on silloin, kun kasvu loppuu ja se vaipuu talvilepoon. Jos käy 
niin, että ei ehdi leikata silloin, niin keväällä on myös sopiva aika, kun kasvu ei ole vielä 
alkanut. 
 
Alkukuusta raivasin altaasta lumpeen alkuja. Lumpeet ovat kasvaneet yli 30 vuotta ja 
siementaimia on ilmaantunut kohtuullisesti. Nyt altaan matalat osat olivat täynnä pieniä 
taimia. Painava oli lasti, kun multasäkit olivat puolillaan lumpeen taimia. Vein ne erääseen 
lampeen, jossa jo kasvoi ulpukoita. Kaikissa tämmöisissä asioissa, joita on kasvattanut 
pitkään, huomaa sään muutokset. Moneen asiaan on vaikuttanut se, että syksyt ovat 
lämpimämpiä ja pidempiä. Siemenet ehtivät kypsyä ja lisääntyminen on mahdollista 
aroillakin kasveilla. 
 
Satoa satakertaisesti, tai sitten ei! Yllätyksiä kasvussa oli molempiin suuntiin. Oli 
onnistumisia ja epäonnistumisia, sekä siltä väliltä. Sipulit tuleentuivat jo elokuun 
alkupuolella, joten ne jäivät aika pienikokoisiksi. (Aika sopiviksi yhden hengen talouteen.) 
Kuivatin ne kunnolla, ensin ulkona ja pari viikkoa pannuhuoneessa. Yllätys oli aikamoinen, 
kun joukosta löytyi useampi mädäntynyt sipuli. Luulisi, että kuivana kesänä ei olisi sipuli 
mätää, mutta luulo ei ole tiedon väärti, niin kuin vanha kansa tuumaa. Ilmassahan voi olla 
itiöitä, jotka saastuttavat sipulit, vaikka olisi kuivaa ja kuumaa. Olen vaihtanut paikkaa eli 
kasvulaatikkoa joka vuosi, mutta nyt oli tällainen yllätys. 
 
Valkosipulitkin jäivät pieniksi, mutta ne olivat vasta viime vuonna istutettuja pieniä kynsiä. 
Niitä olisi voinut kasvattaa vielä ensi vuonnakin. Mutta aloitetaan taas alusta, pienistä 
kynsistä ja siemenistä. Kylvän ne lokakuussa, kun ovat talvivalkosipulia, joka kestää hyvin 
Suomen talvioloja. 
 
Pavut kasvoivat kohtalaisesti. Pensaspavut tekivät kolme kertaa kerättävän sadon ja sitten 
varret ruskettuivat ja otin ne pois maasta. Salkopavut kasvavat yhä ja tekevät satoa jonkin 
verran, mutta eivät niin runsaasti kuin joskus aiemmin. Tummalila salkopapu on kaunis 
kukkiessaan ja palot ovat hauskan tumman liloja, jotka muuttuvat vihreiksi, kun ne ryöppää. 
 
Kummastusta tuottaa porkkana! Alkukuusta otin tukikaarien päällä olleen hyönteisverkon 
pois. En tajunnut aiemmin, kuinka suureksi olivat porkkanan varret kasvaneet. Olikohan 
siellä verkon alla lämmintä ja kosteaa! Ensimmäinen voimakas sade pisti porkkanan varret 
lakoon, niin että niitä ei saanut mitenkään pystyyn. Siellä ne ovat solmussa ja moneen 
suuntaan kaatuneena yhä! Porkkanat eivät vielä ole kovin isoja, mutta toivottavasti 
kasvavat, kun on kosteutta ja viileyttä. Tuntuu, kuin jokin olisi mennyt pieleen 
lannoituksessa, vaikka en mitään poikkeavaa ole tehnytkään. Ehkä kompostimulta, 
hevosenlanta ja aurinko yhdessä saivat porkkanat kasvuun. 



 
Punajuuri tuotti pettymyksen, sillä siemenistä iti vain noin viidesosa. Siellä ne nyt kasvavat 
harvakseltaan kasvulaatikossa keto-orvokkien kanssa. Kaunis yhdistelmä! Huomasin 
keväällä, että mullan pinta oli täynnä pieniä orvokin taimia, joten annoin niiden kasvaa. Nyt 
ne kukkivat valtoimenaan ja täyttävät tyhjät paikat. 
 
Tarhuri lähti mustikkaan, mielessä viimevuotiset mustikkamättäät, joissa ei voinut oikein 
edes kulkea tallomatta mustikoita. Pettymys oli aikamoinen, kun kaikki varret olivat 
ruskettuneet ja pystyyn kuivaneet. Poimuriin eksyi vajaa kolme desiä ja kun niitä kotona 
puhdistin, niin ajattelin, että jos näitä olisi kolme litraa, en jaksaisi puhdistaa. Pieniä ja kuivia 
olivat ja jokaisessa ”tikku päässä”. Eväät syötiin tumman syvän lammen rannalla, jossa mieli 
lepäsi luonnonrauhassa. Oli mukava retki, vaikka ei marjoja löytynytkään. Pensasmustikat 
tuottivat hyvin satoa, vaikka en kastellut niitä. Puolivarjo oli hyvä ja istuttamani 
maanpeitekasvit niiden juurilla varmaan auttoivat asiaa. 
 
Huvitus - tarhurin ainoa omenapuu - yllätti, sillä se teki paljon omenia, vaikka näytti ettei ole 
edes raakileita. Omenat kypsyivät kaikki yht’aikaa. Jos joku putosi maahan, niin heti oli 
hampaan jäljet kyljessä ja puussa olevia hakkasivat linnut nokallaan. Jotta jotakin sain 
itsekin, otin kaikki pois ja keitin hilloa. Siitä tuli aika ”lempeää”, koska niissä omenissa ei ole 
happoa paljonkaan. Hyvää joka tapauksessa. 
 
Piparminttu on ollut tarhurilla jo vuosikymmeniä. Se on seikkaillut isojen kasvien juurilla ja 
ollut vähän hunningolla! Viime kesänä tulin katumapäälle ja otin sen valeistutukseen yhteen 
lavaan. Tänä keväänä poistin lavasta sitä aika ison pehkon ja istutin siihen pensaspavut. Kun 
pavut alkoivat kasvaa, ilmestyi muutama piippa piparminttuakin. Nykäisin ne pois ja 
ajattelin, että se oli siinä. Kesän mittaan piparminttu kuitenkin valtasi koko laatikon ja pavut 
jäivät vähän alakynteen. Kun papusato oli korjattu, otin kasvit pois ja samalla ajattelin ottaa 
piparmintunkin. Se ei ollutkaan helppo juttu. Koko kahden lavan korkuinen kasvualusta oli 
täynnä mintun valkeita juuria. Jouduin sen kaivamaan alusta loppuun useamman kerran, 
jotta sain kaikki juuret pois mullan joukosta. Nyt on puoli kottikärryllistä mintun juurakkoa 
odottamassa, että miten sen hävitän. Huh huh! 
 
Syksyisestä kuntoilusta käy kompostien kanssa touhuilu. Ajattelin ensin, että en tänä vuonna 
käännä lehtikompostia, vaan annan sen maatua omaan tahtiinsa. Mullan tarve on tyydytetty 
muilla viidellä kompostilla. Mieltä vaivasi, kun en löytänyt parasta rikkaruohorautaani 
mistään. Olen kävellyt monta kertaa ympäri puutarhaa ja kurkistellut kaikki pöheiköt, mutta 
ei sitä vaan ole löytynyt. Päättelin, että se on mennyt leikattujen kukkien varsien seassa 
kompostiin ja peittynyt sinne. Rupesin sitten mättämään talikko kerrallaan kasvijätettä 
tyhjään kompostikehikkoon. Eipä löytynyt, mutta tulipahan paksumman varret pohjalle ja jo 
maatuneet pinnalle, joten keväällä on hyvää valmista multaa! 
 
Syksy saapuu eikä sille mahda mitään, mutta omille ajatuksilleen voi tehdä sen, että 
ajattelee kauniita kuulakkaita syksyisen ruskaisia päiviä, jolloin on mahdollisuus tehdä 
syystöitä. Voi nauttia sadosta moninaisesti ja muistella intiaanikesää, jolloin tuli ehkä 
huokailtua viileän syksyn perään. 
 


