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Tärkeintä suunnittelussa
on huolellinen pohjatyö

Minna Keränen

Minna Keränen
Kevät on puutarhassa aktiivista ja työntäyteistä aikaa.
Keväällä istutetaan kukkia ja
hyötykasveja, haravoidaan,
leikataan ja lannoitetaan.
– Onneksi keväisin myös
into puutarhatöihin on suurimmillaan, hymyilee Hannen Pihasuunnittelu ja -neuvonta -yrityksen puutarhuri
Hanne Lehtonen.
Pihasuunnitelma auttaa
pihan rakentamisessa ja hoidossa. Hyvin suunniteltu ja
ylläpidetty piha nostaa myös
kiinteistön arvoa.

❞

Vanhan talon
puutarhasta ei
kannata tehdä
kovin modernia.
Lehtonen on työssään
nähnyt monenlaisia pihoja
haasteineen ja hyvine puolineen. Puutarhuri kertoo, että olipa kyseessä sitten vanha tai uusi puutarha, pihasuunnittelua tehdessä on aina otettava huomioon tontin
maaperä.
– Suomessa on hyvin erilaisia maaperiä. Tontti voi olla esimerkiksi tiivistä savea,
kuivaa hiekkaa tai kalliota.
Maaperä vaikuttaa siihen,
mitkä kasvit tontilla menestyvät, Lehtonen kertoo.
Lehtosen mukaan tärkeintä on tehdä pihan pohjatyöt kunnolla. Huonosti tehdyt pohjatyöt voivat saada aikaan sen, että kasvit tai nurmikko eivät joko kasva lainkaan tai kasvavat kituen.

Maatiaisperennat
arvoon
Vanhan pihan kunnostaminen voi toisinaan olla työlästä, etenkin jos piha on esimerkiksi iäkkäiden asukkaiden toimesta jäänyt hoitamatta vuosiksi, jopa vuosikymmeniksi.
–Vaikka piha olisi päässyt
villiintymään, kannattaa si-

Puutarhuri Hanne Lehtonen kertoo valtaosan asiakkaistaan hakevan perinteistä suomalaista puutarhaa, ei niinkään uusimpia trendejä.

tä alkaa kunnostaa maltilla.
Vanhoissa puutarhoissa saattaa kasvaa melkoisia aarteita ja vanhoja maatiaisperennoja kannattaa arvostaa. Jos
kasvit ovat selvinneet lähes
hoitamattomalla pihalla, ne
ovat todella kestävää kantaa. Kannattaa kitkeä aluksi
vain varmasti rikkaruohoiksi
tunnistamansa kasvit ja seurailla rauhassa, mitä kaikkea maasta nousee, Lehtonen opastaa.
Aina pelkkä kitkeminen
ja lannoitus eivät kuitenkaan
riitä. Lehtonen kertoo, että
vanhassa pihassa saattaa olla tilanne, että istutukset on
otettava kokonaan ylös, jonka jälleen maa parannetaan
syvältä. Tämän jälkeen kasvit
voidaan istuttaa uudestaan.
Puutarhatrendit ovat vaihdelleet vuosikymmenten aikana. Jälleenrakennuskauden puutarha oli usein hyöty-

puutarha, sittemmin koristepensaat ja laajemmat nurmialueet kasvattivat suosiotaan.
– Puutarhaa kunnostaessa kannattaa ottaa huomioon miljöö ja tontilla oleva talo. Esimerkiksi vanhan talon
puutarhasta ei kannata tehdä
kovin modernia.
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pensaat. Monet haluavat tontilleen näkösuojaa mahdollisimman nopeasti. Puiden
osalta nopea kasvu on kuitenkin sula mahdottomuus,
Lehtonen pohtii.
Kukkaloistoa sen sijaan
on mahdollista saada piankin. Edellisenä syksynä istutetut sipulikukat kukkivat jo
seuraavana keväänä.
– Myös kesäkukilla ja
ruukkuistutuksilla saa pihaan kukkivia kukkia, Lehtonen neuvoo.
Uuden pihan etu vanhaan
verrattuna on se, että pihasuunnittelun pääsee aloittamaan puhtaalta pöydältä, omien mieltymysten mukaan. Puutarhuri toivoo, että ihmiset suunnittelisivat
rauhassa kokonaisuutta ennen kuin lähtisivät toteuttamaan pihan jotain osaa. Välttyäkseen turhalta työltä pihasuunnittelijaan kannattaa ol-

la yhteydessä ajoissa.
Lehtonen on törmännyt
harmillisen usein tilanteeseen, jossa uuden talon tontti
on jo kylvetty kokonaan nurmikolle, mutta istutusalueita
ei ole valittu, eikä pohjatöitä tehty.

❞

Vanhoissa
puutarhoissa
saattaa kasvaa
melkoisia aarteita.
– Monet kääntyvät ammattilaisen puoleen vasta sitten,
kun haluavat pihalle kiveyksiä, kukkapenkkejä, hedelmäpuita ja pensaita. Kohta
paikalla on kaivuri tekemässä pohjatöitä, ja piha myllääntyy taas. Nurmikkokin
joudutaan kylvämään uudestaan, Lehtonen kuvailee.

Itselapioituna peräkärryyn 24 h tai 640 l suursäkeissä
Singelit, kivituhkat, asennushiekat,
leikkihiekat, salaojasorat, täytesorat,
mullat, kuorikkeet ja lajitellut
luonnonkivet.

TARJOAMME
palvelua,
toimitusvarmuutta
ja laatua.

KAK - Kuljetuspalvelu Oy
kuljetustoimisto puh.

Kun perustetaan uutta puutarhaa, tontti on yleensä talon rakentamisen jäljiltä myllätty.
– Usein uudesta pihasta
puuttuvat kokonaan puut ja

Sipulikukilla saa helposti väriloistoa kevääseen.

KULJETUSPALVELUT

Maansiirto-, päällyste- ja betonimassa-, nosturi-,
vaihtolava-, muutto- ja rahtikuljetukset sekä
kone- ja kunnossapitotyöt.
Maa- ja kiviainekset, noin 40 lajiketta
hiekasta, sorasta ja kalliosta, luonnonlajikkeet,
seulotut- ja murskatut, Kekkilän mullat ja kuorikkeet.

Näkösuoja tarpeen
uudella pihalla

0207 931 730

www.kak.fi

www.koura-autot.fi
Koura-autotyöt, risujen ja kantojen
noutopalvelu, puunkaadot, kannonjyrsintä, vaihtolavat ja pienkaivurityöt.

Tuo risut ja metallit
VELOITUKSETTA

Koura-autovarikolle Palokkaan,
Antinniityntie 10.

P. 0400 546 245

