
LIISA-TARHURIN KESÄKUUN TARINOITA 

 

HUH HELLETTÄ, SANOO TARHURI, KUN TARKASTELEE mennyttä kuukautta! Kuivaa, aurinkoista ja välillä 

kuivattavaa tuulta. Yksi ainoa sadekuuro puolessa välissä kuuta sai ihmeitä aikaan. Kaikki ryöhähti kasvuun, 

mutta parin viikon helle sen jälkeen on saanut kaikki kukat kukkimaan yht’aikaa. Pionit aukaisivat kaikki 

kukkansa kolmen päivän aikana ja nyt ensimmäiset jo pudottelevat terälehtiään. 

PENSASRUUSUT kukkivat todella paljon, mutta JUHANNUSRUUSU ei ehtinyt kukkia, kun 

JUHANNUSMORSIAN ja SUVIRUUSU jo aukaisivat komeat kukkansa. NEIDONRUUSUT, jotka yleensä kukkivat 

parhaillaan heinäkuun puolessa välissä, ovat jo täydessä kukassa. Kaikki muut, melkein kaksikymmentä eri 

ruusua, kukkivat samaan aikaan ja lyhyen ajan. 

MIETTIMISTÄ RIITTÄÄ, kun yrittää ymmärtää mitä kaikkia muutoksia ympärillä luonnossa tapahtuu! 

Toukokuussa pähkäilin, miten toimia kylmien tuulien kanssa, jotta kasvit kestäisivät paremmin. 

SÄÄOLOSUHTEISTA vaikeimpia on varmaankin KUIVUUS, josta tähän mennessä kuuta saimme aikamoisen 

kokemuksen. Tarhurin tontilla on sentään joka aamu kastetta, joten olen luottanut siihen, että se 

kostuttaisi myös puutarhan kasveja. Periaatteeni on, että perennoja, pensaita ja puita ei kastella, jos ne 

eivät ole juuri istutettuja! Ruukut, amppelit ja kasvihuoneen kastelen mukisematta. VETTÄ tulisi säästää, 

sillä vaikka meillä Suomessa on vettä yllin kyllin, niin sitä ei ole tuhlattavaksi. Olen miettinyt kasvien 

hyvinvointia myös siltä kantilta, että vaikka kuinka maata kastelisi, niin kasvit saattavat voida huonosti, kun 

ILMANKOSTEUS EI OLE SOPIVA. Monesti kirvat, härmät ja muut vitsaukset tulevat juuri silloin kun ilman 

kosteus on vähäinen. 

OLEN HUOMANNUT, että kateviljely on yksi hyvä konsti kosteuden säätelemiseen. Veden haihtuminen 

katteen alta on vähäisempää ja maa pysyy huokoisena paremmin. Ainakin KASVULAVOISSA nurmikon silppu 

on oivallisesti tasannut kosteutta ja viikoittainen (tai harvempi) kastelu riittää, kun lavakauluksia on kaksi 

päällekkäin. Liian matala multatila kuivuu helpommin. 

TARKASTELIN OMAA PUUTARHAANI sillä silmällä, että mitkä kasvit ovat parhaiten kestäneet kuivuutta. 

Parhaiten ovat säilyneet KORISTEHEINÄT. Vaikka aurinko olisi porottanut koko päivän, niin ne eivät lurpata, 

vaan ovat erittäin pörheitä ja värit ovat voimakkaat. Ne kasvavat kaikkein kuivimmassa paikassa. Tosin 

niiden heikkous tulee esille märkänä ja vähälumisena talvena, sillä aremmat heinät eivät kestä toista 

ääripäätä. Ne heinät, jotka ovat juurtuneet hyvin ja ovat kasvaneet useamman vuoden, ovat osoittautuneet 

oivallisiksi kuivan paikan kasveiksi. 

MAKSARUOHOT, OSA RIKOISTA, KIVIKKOKASVEISTA JA MEHIRUUSUKKEISTA ovat selvinneet hyvin, mutta se 

ainoa sade sai ihmeitä aikaan ja komeimmin kukkii KANGASAJURUOHO. Kun tämä viimeinen helle piti 

pintansa pari viikkoa, niin katolla mehiruusukkeet menivät aivan keltaiseksi. Maksaruohot lurpattavat ja 

sitruuna-ajuruoho on tainnut kärventyä kokonaan. 

VAIKEA ON ENNAKOIDA tulevia ilmoja ja niiden vaikutusta puutarhaan. Tärkeintä lienee se, että kasveja on 

monenlaisia ja ne kasvavat eri paikoissa, jotta aina joku jää elämään, jos toiset kuolevat. 

SATOAKIN ON JO TULLUT! Kasvatin siemenestä useammanlaista salaattia ja hyvin itivät ja kasvoivat. Kun 

RUKOLA alkoi kasvattaa lehtiä ja varsia, niin huomasin, että aina ohi kulkiessa napsin suuhuni lehtiä. Siitä 

voisi sanoa, kuten ennenaikaan todettiin, että ”ON NIIN PAHAA, ETTÄ ON HYVÄÄ”. Ensi kerran kun söin sitä 

pitsan päällä, niin ajattelin, että kaikkea ne ihmiset syövät. Niin ne makutottumukset muuttuvat ja nyt se on 

niin hyvää, että se ei ehdi edes kasvaa, kun aina pitää ohi kulkiessa ottaa maistiaisia. Samalla tavalla on 

käynyt oliivien ja avokadon kanssa. Aluksi olivat kumman makuisia, mutta myöhemmin herkkua! 



TOMAATIT ONNISTUIVAT tänä vuonna hyvin. Kasvu on ollut vahvaa, joten taitaa olla syy hevosen lannassa 

ja kompostissa. Olen myös antanut lisäksi tomaattilannoitusta. Teen varren ympärille pienen keon mullasta 

ja sen ympärille vaon, johon kaadan kasteluveden. Olen havainnut tämän idean hyväksi, sillä näin 

juurenniska pysyy kuivana ja vesi valuu laajemmalle juuristoon. Liian KORKEA KUUMUUS (yli 30 astetta) 

vaikeuttaa tomaattien pölytystä. Jospa luvattu sade ja ilman viileneminen auttaisivat asiaa ja raakileita 

alkaisi tulla. 

HYÖNTEISHOTELLEISSA ON OLLUT KUHINAA! Monenlaisia lentäviä ötököitä on hääräillyt ja kätkenyt 

toukkiaan puunkoloihin. UUDISASUNNOISTA ON PULA näköjään myös hyönteisten maailmassa. 

Helmikuussa kun kaadettiin puita ja tehtiin halkoja, niin osa pölkyistä tuli liian pitkiä halkomakoneeseen. 

Niitä lyhennettiin, ja kun näin ne 10-15 cm pitkät pätkät vaahteraa, ajattelin, että poraan niihin reikiä ja 

teen uuden hyönteishotellin. Niinpä porailin eri kokoisia reikiä ja laitoin pölkyt hyvin hataraan 

puulaatikkoon odottamaan, että saisin apua sen laatikon vahvistamiseen. Siinä se laatikko oli pölkkyineen 

istutuspöydän reunalla, kun huomasin, että reiät alkoivat täyttyä erilaisten hyönteisten parveillessa 

pölkkyjen ympärillä. Taisi olla mieluisaa puuta tuo VAAHTERA, sillä aika nopeasti tuli asukkaita. Laatikko sai 

vahvistusta, katon ja verkon eteen ja niin taas tuli uusi seurattava hyönteismaailmasta! 

TARHURI TEKEE TYHMYYKSIÄ, kun ei ajattele hommansa seuraamuksia. Joka kevät olen käyttänyt 

puoliksipalanutta kompostia katteena. Aina on ollut riesaa yksivuotisista rikkaruohoista, mutta helppohan 

ne on kitkeä pois. Nyt yhteen kompostiin koko pohjan alueelle olikin pesiytynyt ELÄMÄNLANKA, tuo 

pahulainen. Ennen kuin tajusin sen levittäytyneen koko kompostiin, niin sen pieniä juurenpätkiä oli 

lavakauluksissa, ruukuissa ja avomaalla, johon olin ajanut sitä multaa. Pieniä kiertoja kasvoi iloisesti vähän 

joka paikassa! Nyt onkin kova homma edessä, kun syksyllä otan ruukuista mullat pois ja etsin kaikki 

juurenpätkät. Kun sain kaikki mullat pois, niin alusverkon alla oli valkoisenaan elämänlangan juuria. Täytyy 

siis kaivaa pois se alusverkko ja ottaa kaikki juurenpätkät pois. Jospa se auttaisi asiaa. Se on yksi 

hankalimmin hävitettäviä monivuotisia rikkakasveja, joka kukkii kauniin valkoisin torvimaisin kukin ja 

kuristaa pikkuhiljaa pienemmät kasvit. 

KYLLÄ KESÄ ON IHANA, vaikka ilmat eivät aina ole tarhurin mieleen. Tärkeää on nauttia lämmöstä, 

auringosta, kukista, tuoksuista ja sadosta. Jokainen kesä antaa voimia ja uutta intoa pitkän talven 

taittamiseen. Parempi on muuttaa omaa asennetta, kuin murehtia, että mistään ei tule mitään. 

Puutarhanhoito on rakas harrastus, jota ei kannata ottaa liian vakavasti, ettei mieli mustuisi, vaan tulee 

iloita niistä asioista, jotka onnistuvat ja tuottavat iloa! 

 


