
LIISA-TARHURIN HEINÄKUUN TARINOITA 

”TULI SADE RANKKA, HÄMÄHÄKIN VEI…” ja taisi viedä paljon muutakin. Kun kuiva kesäkuu vaihtui 

heinäkuuksi, ilmatkin vaihtuivat. Ei ole ollut puutetta vedestä. Ei ole voinut uskoa sääennusteisiin, 

sillä paikalliset sadekuurot tulivat ja menivät, vaikka niin ei ollut ennustettukaan. Parasta on katsoa 

ikkunasta ulos ja todeta millainen sää on ja toimia sen mukaan. 

Sade on saanut aikaan voimakasta kasvua ja monet tavallisesti pystyssä pysyvät kasvit ovat 

tarvinneet tukea. TAAS YKSI SYY MIETTIÄ ILMASTON MUUTOKSIA, siis MÄRKYYS ja RANKAT 

SADEKUUROT. Miten tarhuri voi toimia puutarhassa niin, että rankkasateet eivät pieksisi kasveja tai 

etteivät kasvit hukkuisi liikaan märkyyteen. Myös paljon puhutut HULEVEDET mietityttävät; jos on 

rinnetontti, niin mihin ne vedet ”juoksee”, kun ne eivät saisi esim. mennä naapurin riesaksi tai 

hukuttaa katua tulvaan. Paljon on meillä ihmisillä pohdittavaa, kun luonto alkaa näyttää mahtiaan. 

Jokainen tarhuri voi omalta osaltaan auttaa veden imeytymistä puutarhassa monikerroksisilla 

istutuksilla, ohjaamalla vesi piha-altaaseen kasteluvedeksi tai luoda tontille kosteikkoalue, josta 

monet eliöt kiittävät. Nykyinen suunta, että pihat yhä enenevästi kivetään, lisää veden holtitonta 

valumista, jollei vettä ole ohjattu oikeisiin paikkoihin. Paljon on mietittävää myös tarhureilla, mutta 

voimme myös kiittää itseämme, että luomme kasvualustoja ja istutamme puita ja pensaita, se on 

hyvä se! 

Sade on saanut aikaan myös kasvua ja joissakin kohdin ylenpalttisesti. PENSASRUUSUT kukkivat 

todella hienosti, sillä talvi oli otollinen puuvartisille kasveille. Lämpimän kesäkuun jälkeen sade sai 

aikaan sellaisen kasvun, että jos tuet ovat 220-250 cm korkeita, niin uusi kasvu ylettyy aidan päältä 

melkein maahan. Ei voinut tarhuri mennä ohi, ettei aina joku olisi takertunut huiviin tai puseroon. Ei 

auttanut muu kuin ottaa oksasakset ja leikata pisimmät oksat pois. Iso kasa piikkisiä oksia odottaa 

nyt jätekeskukseen viemistä. Pakko on ollut kurittaa myös joitakin pensaita ja pikkupuita, kun ei 

mahda enää käytävillä kulkemaan. 

HYVÄÄ TEKI TARHURIN PÄÄSTÄ VÄHÄN REISSUUN, kun reilu neljä kuukautta tuli oltua kotosalla. 

Oudolta tuntui, kun tuttuja ihmisiä ”piti pelätä”, kun porukoita oli enemmän ja turvavälejä piti pitää. 

Muutaman päivän reissut antavat uutta ajateltavaa ja piristävät, joten mukaviahan ne reissut ovat. 

KASVULAVAT kukoistivat koko kesäkuun ja olin onnellinen, kun kesäkurpitsat olivat yli puolimetrisiä 

hienoja kasveja. Kukkivat paljon ja oli useita hyviä alkuja. Heinäkuun toisella viikolla menin 

muutaman päivän jälkeen katsomaan ja ihmettelin, kun jo kaukaa näin, että lehdet olivat 

kuppimaiset (30 cm) ja kuparinruskeat! Vähitellen tauti tarttui jokaiseen lehteen ja sen myötä 

kurpitsanalut myös märkänivät. Nyt kaikki neljä tainta ovat 30 cm tynkiä ilman lehtiä. Katson millaisia 

lehtiä seuraavaksi kasvaa; jos ne ovat pilaantuneet, nyhdän kaikki taimet pois. Eipä ole aiemmin 

tällaista tapahtunut. Eikä myöskään ole niin isoja taimia kasvanut nopeasti. 

KURKUT ovat tuottaneet iloisen yllätyksen. Ne ovat kasvamassa ruukuissa kasvihuoneessa. Viime 

kesänä kasvatin HOPELINE-merkkistä voileipäkurkkua. Se on kuivahko, mutta erittäin maukas ja 

parhaimmillaan juuri tuoreena voileivän päällä. Se kukkii kovasti ja varmuuden vuoksi kuivana aikana 

”lensin kukasta kukkaan” pensselillä ja ajattelin näin lisääväni pölytyksen onnistumista. Se kyllä 

helposti tekee hyviä ja rapeita kurkkuja, jotka on hyvä syödä pienikokoisina. Olen lannoittanut sitä 

aika reippaasti tomaattilannoituksella, sillä voimakas kasvu tarvitsee paljon ravinteita. Se kiipeilee 

itse naruja pitkin kasvihuoneen katossa. 

 



TOMAATIT ovat kasvaneet oikein hyvin kasvihuoneessa. Ensimmäiset tomaatit alkavat kypsyä. Paljon 

olen rapsinut alalehtiä pois, sillä lehtien kasvu on ollut voimakasta. Taitaa syy olla kompostissa ja 

hevosenlannassa. Tosin olen lannoittanut joitakin kertoja vielä tomaattilannoituksellakin. Luulen, 

että kesäkuun aurinko on myös lisännyt lehtien kasvua sekä myös koko taimien kasvua. Sateisina 

kesinä ei yleensä valon määrä ole ollut riittävä, kun kasvihuone on osan päivästä varjossa. 

PARIN VIIMEISEN VUODEN AIKANA olen taistellut ojanreunalla kasvavan KURTTURUUSUN kanssa. 

Olen sitkeästi leikannut varret lyhyiksi useamman kerran kesässä ja nyt tänä keväänä sain jo 

juuriakin otettua pois. Aikanaan olin istuttanut ne pitämään juurillaan ojanpenkan multia, niin että 

oja pysyy avoimena. Siinä asiassa ne toimivat hyvin, mitä nyt joskus kasvoivat liian korkeiksi ja 

kaatuilivat ojaan. Poistin ne sen tähden, että KURTTURUUSU ON MÄÄRITELTY HAITTAKASVIKSI JA 

VIERASLAJIKSI, JOKA ON POISTETTAVA VUOTEEN 2022 MENNESSÄ. Se on aggressiivisesti leviävä laji, 

joka erityisesti ranta-alueilla vaikeuttaa virkistyskäyttöä. Jotakin piti ojanreunalle saada tilalle, joten 

kävin kaupungin niityltä, joka on ojan toisella puolella, ottamassa karkulaisia, siis AURINGONTÄHDEN 

TAIMIA takaisin. Sekin on aika kova siementämään ja erityisesti se hakeutuu kostealle niitylle. 

Toivottavasti siitä ei tule haittakasvi, joka syrjäyttää paikalliset lajit. Nyt kuitenkin osa jo kukkii ja voi 

hyvin, joten siitä taitaa tulla hieno aita. 

VARJOLILJAT, jotka ovat puolitoistametrisiä, olivat myös karanneet samalle niitylle. Ne eivät viihdy 

siinä mihin olen ne istuttanut, vaikka maa on multava ja paikka puolivarjoinen. Jostain kumman 

syystä niitä löytyy sieltä niityltä. Itse en ole vienyt mitään kasvijätteitä kyseiselle niitylle, mutta ehkä 

linnut vievät siemeniä. 

KONNANYRTTI, tuo aniliininpunainen kaunotar, joka kukkii syksyllä, kasvaa erittäin hyvin siellä 

niityllä, mutta ei tarhurin kukkapenkissä. Kaikesta päätellen kasveilla on voimakas oma tahto! 

NIITTY, jota olen tehnyt nyt pari vuotta, ei vielä kukoista. Kylvetyt siemenet eivät ole oikein itäneet, 

koska on ollut jo kolme kuivaa kevättä peräkkäin. Ehkä maa on myös liian hapanta, mutta olen 

ajatellut, että eipä noita tienvarsiniittyjäkään kukaan kalkitse! Iloitsen pienistä alueista, jotka 

kertovat, että kissan- ja harakankellot ovat jo asettuneet ja kukkivat tänä kesänä. Samoin 

keltasauramo ja saunakukka ovat kotiutuneet. Keräilen koiralenkillä siemeniä ja heittelen niitä sinne 

niitylle; katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan! Vielä syksyllä poistan suurempia heinätupsuja 

voikukkaraudalla, niin kyllä siitä hyvä tulee! 

ILLAT PIMENEVÄT JA SYKSY ENTEILEE TULOAAN, mutta vielä on aikaa nauttia puutarhan antimista. 

Herneet ovat menneet välipaloina ja herukoita on löytynyt jälkiruuaksi. Kukkaloisto alkaa olla 

parhaimmillaan, joten nautitaan työn tuloksista ja luonnonantimista, joista saamme piristystä 

tulevaan syksyyn ja talveen. 


