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ABSTRACT
Hardly ever we remember how the garden looks in the wintertime. The
cold, deserted garden is not tempting. For almost half a year the garden is
unused and covered with snow. This study explores the elements that
make the forgotten wintry garden usable and cosy. The purpose of this
thesis is also to find out which kind of plants are the most suitable for the
winter garden and to find the answer to what kind of activity the wintry
garden can offer.
In the theoretical framework of this thesis, two important elements of the
winter garden, lighting and vegetation, are introduced. These topics also
came out in the interviews. The data of this study was gathered from the
narrative interviews, in which garden experts were invited to tell of their
wintry gardens. The unformal, unstructured form of the interview suits
well because there is no existing knowledge of the Finnish winter garden
planning. Eight garden experts were interviewed. They told about their
own gardens and how they have taken the winter into account there.
Based on the results the elements that increase the fascination of the winter garden were found. In addition to the well-known evergreen plants, a
new vegetation of interest which gives vivacity to the winter garden was
found. Above all, in the expert stories the opportunity emerged to enjoy
the garden even in winter and to also spend time there. It is possible to
create a perfect aesthetic experience of the winter garden. From the result
of this thesis, a draft of the winter garden plan was created. The results of
the interviews were also used. In addition, the Excel-shaped plant tools for
the winter garden planning were created.
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1

JOHDANTO
Syksyn viimeisten kukintojen ja sadonkorjuun jälkeen puutarha siistitään,
perennat leikataan, välineet huolletaan ja kasvien talvisuojaukset asetetaan paikoilleen. Puutarhan portit sulkeutuvat. Kasvukausi on ohi. Puiden
ja pensaiden ruska loistaa vielä hetken. Sipulit ja mukulat on peitelty maan
poveen valmistautumaan seuraavan kevään kukkaloistoa varten. Puutarha
on ”paketissa”.
Ulkoleikkivälineetkin viedään talvisäilöön, leikkipaikat autioituvat, leikkijät
saavat siirtyä sisätiloihin. Sälekaihtimet kierretään kiinni, rajoitutaan kotiin
ja ”pidetään hämärää”. On aika huokaista ja päästää irti. Perhe saa huomion, työ saa huomion, juhlat saavat huomion. Aina tilanne ei kuitenkaan
ole idylli. ”Pinna” kiristyy ja valoton aika masentaa. Ulos tekisi mieli, mutta
on niin vaikea lähteä liikkeelle. Tutulle kävelyreitille on kiinnitetty kyltti,
jossa lukee ”Ei talvikunnossapitoa”. Kaikkialla on vaarallisen liukasta ja pimeää. Omassa puutarhassakaan ei ole mitään tekemistä. Kylmä, autioitunut puutarha ei jaksa houkutella. Lähes puolet vuodesta puutarha onkin
käyttämättömänä, vailla tarkoitusta.
Talvinen puutarha ja sen vähäinen käyttö on askarruttanut mieltäni jo pitkään. Miksi emme osaa ottaa talvisesta puutarhasta sen kauneutta ja hyötyjä irti? Emmekö halua käyttää puutarhaa talviaikaan vai tarvitsemmeko
mekin lepokauden?
Vaikka talvi on pisin vuodenaikamme, ei talvisesta puutarhasta ole tehty
montaakaan tutkimusta. Mika Pitkäsen opinnäytetyössä Talvi ympäristösuunnittelun lähtökohtana vuodelta 1998 on asiaa käsitelty. Hänen opinnäytetyönsä pohjana on kysely Suomen Puutarhasuunnittelijat Ry:n jäsenille. Pitkäsen opinnäytetyö käsittelee talvea mahdollisimman laaja-alaisesti ja enemmänkin käytännöllisyyden näkökulmasta. Lisäksi löytyy joitain
tutkimuksia kunnossapidosta ja hoitotöistä talvella.
Teoriaosuuteen valittiin kaksi isoa kokonaisuutta, valaistus ja kasvillisuus,
jotka vaikuttavat ehkä eniten talvisen puutarhan olemukseen. Alun perinkin oli tiedossa, että suomalaisen talvisen puutarhan suunnittelusta ei
löydy kirjallisuutta. Talvisesta puutarhasta on olemassa jonkin verran tietoa, mutta se on siroteltu suurempien kokonaisuuksien alle ja käsittelee
ensisijaisesti hoitotöitä ja kasvien talvehtimista. Teorian kasvillisuusosuudessa on pääsääntöisesti käytetty suomalaisia lähteitä, koska silloin kasvit
ovat sellaisia, jotka soveltuvat ilmastoomme ja selviytyvät talvestamme.
Tietoa on kerätty pihasuunnittelun ja puutarhatietokirjallisuuden vankoista perusteoksista aina netin erilaisiin foorumeihin, niitä kuitenkin tiukasti suodattaen ja aiheessa pysyen. Lisäksi teoriaosuudessa sivutaan kevyemmin muitakin talvisen puutarhan elementtejä.
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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kasvilajit, jotka soveltuvat
parhaiten talviseen puutarhaan sekä löytää muita talvisen puutarhan elämyksellisyyttä ja toiminnallisuutta tukevia elementtejä.
Opinnäytetyö on rajattu käsittelemään yksityisiä puutarhoja. Se on rajattu
myös maantieteellisesti Etelä-Suomeen. Suurin osa maatamme kuuluu viileään eli boreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Sille on ominaista pitkät,
kylmät talvet sekä melko lämpimät ja aurinkoiset kesät. Atlantin keskiosien
lämmintä vettä pohjoiseen kuljettavan Golf-virran ansiosta ilmastomme
on lämpimämpi kuin maamme sijainti edellyttäisi.
Ilmastonmuutoksen ennustetaan nostavan talvilämpötiloja. Sademäärät
kasvavat ja myrskytuulet voimistuvat. Lumipeite ja routa vähenevät. Talvista tulee pilvisempiä. Pimeän, lumettoman talven osuus pitenee entisestään. Näiden ilmastoa uhkaavien muutostenkin valossa tulee talvi huomioida puutarha- ja pihasuunnittelussa entistä paremmin.
Ajankohtana talvella tässä työssä tarkoitetaan aikaa marraskuun alusta
maaliskuun loppuun. Talvi voidaan jakaa kahteen osaan, pimeään lumettomaan alkutalveen ja valoisampaan lumiseen lopputalveen.
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TALVINEN PUUTARHA
Pihojen ja puutarhojen suunnittelussa on mielessä usein kevät, kesä ja syksykin. Harvoin tulee edes mieleen miltä puutarha talvella näyttää. Talvella
kun ei ole lämpöä eikä valoa, ei istuteta, kitketä eikä korjata satoa. Oikein
suunniteltuna ja oikeilla elementeillä talvinen puutarha voi kuitenkin tarjota elämyksiä. Hienovaraisempia kuin kesällä, muttei välttämättä vähäisempiä.
Talvinen puutarha voi olla japanilaistyylinen jykevine rakenteineen, kivitarhoineen, leikattuine havuineen ja kivilyhtyineen. Muotopuutarhan geometriset muodot ja selkeät rajaukset raamittavat talvista tarhaa. Ruukkupuutarhana toteutettu talvinen puutarha voidaan mitoittaa voimavarojen
mukaan — pienikin on kaunista. Aina kasvien ei tarvitse olla aitoja, ne voivat olla itse tehtyjä risuista, kävyistä, sammaleesta ja jäkälästä tai kankaista
ja romuraudasta. Puutarhaan voi sijoittaa vaikka keinopalmuja (Kuva 1.),
jos halutaan vehreyttää vähän eksoottisemmin.
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Kuva 1.

Rohkeasti palmuja pakkasessa (Vuori 2019).

Talviseen puutarhaan voi tuoda värejä japanilaisen taiteilijan Yayoi Kusaman installaatiota Ascension of Polka Dots on the Trees mukaillen. Teoksessaan hän on pukenut puiden rungot pilkulliseen kankaaseen. Luonto ja
ihmiset ovat hänen teostensa inspiraation lähde. (Ham, 2016) Talvella puutarhaan voi sisustaa olohuoneen. Huonekalut voi tehdä lumesta ja jäästä,
ne voi koristella ja värjätä ekologisesti. Puutarhan talviolohuoneessa voi
järjestää juhlat, kristallit kimmeltävät lehdettömän puun oksilla, tuli luo
tunnelmaa.
Iltojen tummuessa koristellaan puutarha tuikkivin valosarjoin. Valot ovat
edukseen havupensaissa ja -puissa. Jos pakkanen paukkuu ja lumi tuiskuaa,
päästään jäästä ja lumesta rakentamaan tilapäistaidetta pihalle. (Koivunen, 2009, s. 135) Koristeiden arvo on monin kerroin suurempi talvella kuin
kesän runsaassa värikylläisyydessä. Lintulaudalle on helppo houkutella visertäviä vierailijoita. Talven hiljaisessa hämäryydessä on oma tunnelmansa. Lempeän hämärät päivät tyynnyttävät ja pyytävät meitä hidastamaan tahtia, seisahtumaankin kiireen keskellä.
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Kuva 2.

3

Tervetuloa talviseen puutarhaan (Vuori 2017)

VALAISTUS
Rakennetun ympäristön suunnittelussa kiinnitetään usein liian vähän huomiota valaistuksen suunnitteluun. Monesti ulkovalaistusta hallitsevat turvallisuusnäkökohdat kauneusarvojen sijaan. Pahimmassa tapauksessa valaistussuunnitelma jätetään kokonaan tekemättä, koska asiantuntijoiden
ammattitaidosta ei haluta maksaa. Tämän tähden virheet huomataan
vasta jälkeen päin, eikä niitä välttämättä edes ryhdytä korjaamaan, vaikka
valaisimet jäävät paikoilleen vuosikymmeniksi. Toimivassa valaistuksessa
valo ja pimeys ovat tasapainossa sekä tilan, että ajan suhteen. Huolellinen
suunnittelu ehkäisee valosaasteen syntymistä. (Lyytinmäki & Rinne, 2013,
s. 168-169)
Tämän luvun alussa kerrotaan talvisesta valosta ja sen merkityksestä. Luku
keskittyy talvisen pihan ja puutarhan valaisemiseen ja valaistuksen suunnitteluun. Tässä osiossa kerrotaan myös valosaasteesta ja sen haittavaikutuksista.

3.1

Talven valoa
Maantieteellinen sijaintimme luo meillä poikkeuksellisen talven valon. Parhaimmillaan talvinen valomme on elämys. Valo vaihtelee hentoisesta sinisestä aavistuksesta aina tyrmäävän upeisiin revontuliin. Pahimmillaan talven niukka valaistus aiheuttaa masennusta ja tekee passiiviseksi. Luontokuvaaja Timo Nieminen (Apu, 2018) kuvailee kolumnissaan talven valo-olosuhteita osuvasti:
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”Aamun punaista ruskoa edeltää pitkä, sininen hämärä. Aurinko nousee ja kiertää matalaa kaartaan kaakosta lounaaseen ja katoaa horisontin taa. Pehmeä lumi peittää maiseman, auringon viime säteet valaisevat huurteen peittämien
puiden latvat. Ilman lumen tuomaa kirkkautta maisemamme
olisi tummanpuhuva koko pitkän talven. Talvi on ainutlaatuista aikaa valon seuraamiseen. Valo on paljon enemmän
kuin tasaista hämäryyttä tai häikäisevää kirkkautta. Hämärät,
siniharmaat päivät tuovat talvelle oman sävymaailmansa. Värit ovat joskus mitäänsanomattoman latteita, mutta voivat
olla myös mitä hienoimpia sinisen ja harmaan sävyjä. Keskipäivän aurinkoisen päivän kylmän sinen ja aamujen lämminsävyisinä hohtavien ruskojen väliin mahtuu hienovaraisten
pastellisävyjen kirjo, jonka värikkäimmät hetket näyttävät lähes epäluonnollisilta. Aamu ajaa hämärän metsästä, mutta
päivä ei oikein jaksa syntyä. Pilvisen päivän tasaisen harmaassa valossa maisemassa ei juuri erotu valon ja varjopuolen eroja. Maisemasta näyttää puuttuvan syvyys. Harmaus
eri sävyineen hallitsee. Päivällä pilvipeite ohenee kiilana lähellä horisonttia ja lämminsävyinen valo kuultaa läpi. Harmaat pilvet muuttuvat hetkeksi hennon sinervänharmaiksi,
ennen kuin ilta tasoittaa taas valon.”
Valo on elintärkeää ja sen puuttuminen talvisesta maisemasta vaikuttaa
voimakkaasti mielialaan ja tunteisiin. Kun valoa on vähän, sen tarkkailu on
tärkeä osa kulttuuriamme. Joulun alla odotamme talvipäivänseisausta ja
siitä alkavaa päivän pidentymistä. ”Tapanina sen jo hullukin huomaa” -sanonnasta käy ilmi odotus ja valon kaipuu. Tapaninpäivään mennessä valon
määrä on lisääntynyt kahdella minuutilla.
Dokumenttielokuvassa Per aspera ad astra Jokipii ja Lehti (1981) tutkivat
miten valon ja pimeän vaihtelut vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen ja
luontoon. He toteavat kuinka elämme rytmissä, jota vuodenaikojen vaihtelu säätelee. Kuinka Pohjolan perillä kaamoksen ja kylmän kynsissä me
kaipaamme kiihkeästi valoa ja lämpöä. Se näkyy suomen kielessäkin, meillä
on paljon valoon liittyviä kuvailevia verbejä. Valo kimmeltää, kimaltaa,
välkkyy, hehkuu, säihkyy, sädehtii, hohtaa ja loistaa.
Puutarhan ja pihan hienovaraisella valaisemisella voimme vaikuttaa talvisiin valo-olosuhteisiin ja korostaa poikkeuksellista valoamme, hävittämättä sen upeita sävyjä. Onnistuneella talvisen puutarhan valaistuksella
saamme valon kimmeltämään ja kimaltamaan, sekä sädehtimään sen entisestään.
3.2

Talvisen puutarhan ja pihan valaiseminen
Ulkovalaistuksen tehtävänä on ennen kaikkea opastaa kulkua. Onnistunut
valaistus tuo sekä turvallisuutta että luo miellyttävän vaikutelman. Samalla
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valaistuksella voi olla muitakin tehtäviä. Se korostaa talon arkkitehtuuria,
pehmentää sisä- ja ulkotilojen rajaa ja pidentää aikaa, jonka voi viettää ulkona. (Hidealite, 2017) Lisa Meunierin (2012, s. 36) mukaan pihavalaistuksella voidaan tuoda puutarha esiin myös pimeään aikaan. Silloin voidaan
korostaa elementtejä, jotka valoisalla jäävät huomaamattomiksi muun
puutarhan varjoon. ”Tuntuisi turhalta rakentaa hieno puutarha ilman, että
siitä voisi nauttia niin paljon kuin mahdollista pimeäänkin aikaan.” Onnistunut valaistus vahvistaa kontrasteja ja puutarhan näkymiä voidaan ihailla
sisältä päin.
3.3

Valaistuksen suunnittelu
Talvisen puutarhan ja pihan valaisemiseen pätee pitkälti yleiset ulkotilojen
valaisemisperiaatteet. Ongelmaksi voi muodostua ylivalaiseminen tai se,
että valo tulee vain yhdestä lähteestä. Talvisen puutarhan ja pihan valon
tulee olla kerroksellista, kohdistuvaa ja säädeltävää. Juuri oikeaan aikaan,
juuri oikeassa paikassa.
Kotipuutarha-lehden artikkelissa Piia Reinikainen (2017, s. 56) kertoo,
kuinka hyvin tehty valaistus suunnitellaan. Sisätilojen valaistus vaikuttaa
pihapiiriin. Ulkovalaistuksen suunnittelu kannattaa aloittaa illalla sytyttämällä ensin sisätilojen yleisimmin käytetyt valaisimet. Hämärään aikaan on
helppo huomata nykyisen pihavalaistuksen virheet ja puutteet. Huomio
kiinnittyy myös niihin pihan ja puutarhan elementteihin, joita halutaan korostaa valolla. Katulamput voivat ärsyttää, mutta mahdollisuuksien mukaan ne kannattaa ottaa osaksi oman pihan valaistussuunnitemaa. Piha valaistaan monelta korkeudelta ja eri suunnilta. Reinikaisen mielestä täydellinen yhdistelmä luodaan käyttämällä seinävalaisimia, matalalle sijoitettuja kulkuvaloja, korkeampia yleisvaloja sekä muutamia harkittuja kohdevaloja. Naapurisovun säilymiseksi kannattaa pitää huolta, ettei oma pihavalaistus häikäise naapuria. Korkeita valaisimia, valonheittimiä tai liiketunnistimella varustettuja valaisimia ei sijoiteta lähelle naapurin rajaa. Pihan
ja puutarhan vaaleita ja valkoiseksi maalattuja elementtejä valaisemalla,
voidaan hyödyntää myös niistä heijastuva valo. Engstrand (2006, s. 15) kehottaa miettimään, mitä alueita ja kohteita valaistuksella halutaan korostaa. Kohteena voi olla puu, pensasryhmä, istutusalue, sisääntulokäytävä,
vesiaihe tai vain yksi ainoa kivi. Hänen mukaansa dramaattinen vaikutelma
on helppo luoda, mutta sen on oltava myös tasapainoinen. Soini (2009, s.
276) on sitä mieltä, että pihan tasapainoinen valaistus saadaan aikaiseksi
eri korkuisilla ja eri tyyppisillä valaisimilla. Valaistus voidaan jakaa kolmen
käyttötarkoituksen mukaisesti hyöty-, tunnelma- ja korostusvalaistukseen.
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Kuva 3.

Erilaisia valaistustapoja tasapainoisen valaistuksen saavuttamiseksi (Soini 2009, s. 277).

Toimivassa valaistuksessa valo ja varjo vaihtelevat. Käyttämällä liikaa valoa, kontrastit ja valon elävyys häviävät. (Tiensuu, 2010, s. 17) Mielenkiintoinen valaistus saadaan aikaiseksi asentamalla monta heikkotehoista valaisinta yhden voimakkaan valonlähteen sijaan. Suunniteltaessa valaistusta
pihalle, voi apuna käyttää piirrosta, jossa suunniteltava alue on jaettu toimintojen mukaan. Piirrokseen merkitään muun muassa pistorasioiden paikat ja kohteet, joita halutaan korostaa. Kaikkea ei tarvitse valaista. Tarkoituksena onkin tuoda valittuja elementtejä vivahteikkaasti esiin. Onnistuneen valaistuksen saavuttamiseksi on oltava näkemystä siitä mitä tahdotaan valaista ja tietoa, millä keinoin se tehdään. (Meunier, 2012, s. 34) Sähkötyöt on aina jätettävä ammattilaisille.
3.4

Kulkuväylien valaiseminen
Kulkuväylien ja sisäänkäyntien valaiseminen tuo turvallisuutta. Se luo perusvalaistuksen pihalle ja puutarhaan sekä antaa rajat käytettävälle alueelle. Valaistus opastaa talolle, toivottaa tervetulleeksi ja näyttää tien tontin niille osille ja rakenteille, johon on sallittua mennä pimeään aikaan. Valaistus ohjaa käyttämään haluttuja reittejä. Se myös hälventää pelkoja ja
karkottaa ei-toivottuja vieraita. (Engstrand, 2006, s. 27) Maahan upotetuilla pienillä spoteilla voidaan valaista portaiden askelmat, merkitä terassin laidat ja toteuttaa symbolinen kulkureitti patiolle (Meunier, 2012, s.
34). Engstrandin (2006, s. 31) mukaan kulkutie voidaan valaista matalilla
alaspäin suunnatuilla valaisimilla, joiden epäsuora valo lankeaa kauniisti
käytävälle. Reitti voidaan valaista huomaamattomasti myös valaisemalla
muutama pensas tai puu, jotka sijoittuvat sopivasti kulkutien varrelle. Kari
Ruokonen kertoo Valo-lehdessä (2011, s. 36) kuinka kulkureittien valaistus
voidaan myös integroida täysin rakenteisiin LED-tekniikalla. Uutta tekniikkaa voidaan käyttää etenkin silloin, kun halutaan tuoda esiin rakennuksen
omaperäistä arkkitehtuuria, eikä haluta näkyville perinteisiä valaisimia.
LED-valaisimet voidaan upottaa talon rakenteisiin, muuriin, portaiden käsijohteisiin ja pylväisiin.
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Kuva 4.

3.5

LED-valaistus on integroitu portaiden käsijohteeseen (Ruokonen
& Ruokonen, Cariitti Oy 2011).

Sisäänkäynti
Tiensuu (2010, s. 12) toteaa, että käyntioven ja sen edustan valaistukseen
on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Sisäänkäynnin valaistus toimii sopeutusvyöhykkeenä, kun tullaan hyvin valaistusta sisätilasta ulos ja silmät
ovat vielä tottumattomat pimeään. Engstrandin (2006, s. 30) mukaan sisäänkäyntiin valitaan usein vääränlainen valo, joka suuntautuu ylöspäin tai
on liian voimakastehoinen ja häikäisee suoraan silmiin. Tällöin kaikki huomio kohdistuu itse valoon. Avainkin löytää paremmin lukkoon, kun sisäänkäynnin hillitty valaistus on suunnattu alaspäin.
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Kuva 5.

3.6

Talon sisäänkäynti on valaistu kutsuvasti (Ruokonen & Ruokonen, Cariitti Oy 2011).

Julkisivu
Yksityiskotien julkisivuja valaistaan vieläkin harmillisen vähän. LEDvalaistustekniikka, sen edullisuus ja helppous on tuonut uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia perinteisten valaistustapojen rinnalle.
Rakennuksen seinät valaistaan räystäiden ja lippojen alta. Valaisimet tulee
sijoittaa niin, ettei valo häiritse tai häikäise ikkunoista sisään. Julkisivu voidaan valaista tasaisesti kauttaaltaan. Toisaalta valolla voidaan myös piirtää
ja korostaa rakennuksen seiniä tai nurkkia. Voimakkaiden valaistuselementtien kanssa kannattaa olla säästeliäs ja varovainen, koska niihin voi
helposti kyllästyä. (Tiensuu, 2010, s. 19) Talon seinä tai muuri näyttää paljon kauniimmalta valaistuna. Ylhäältä tai suoraan edestä tuleva valo kuitenkin paljastaa pinnan pienimmätkin virheet. Alhaalta päin valaistu julkisivun pinta sen sijaan korostaa rakennuksen luonnetta. Valaistuksella aikaan saatu vaikutelma riippuu täysin pinnan materiaalista ja väristä. Käyttämällä runsaasti valoa, saadaan suuren ja sileän pinnan väri hienosti esiin.
Valo heijastuu vaaleasta pinnasta ja heijastunut valo luo oman tunnelmansa sitä lähimpänä olevaan pintaan, kuten terassille. Pienikokoista pintaa valaistaessa, valopisteet sijoitetaan mahdollisimman alas. Julkisivun
valaisemisessa voidaan käyttää myös erillisellä heijastimella varustettuja
lamppuja, jolloin valo levittyy paremmin. Vaihtoehtoisesti julkisivu voidaan
tuoda esiin erikoisemmin valaisemalla talon takaa jokin elementti, kuten
suurikokoinen puu. (Engstrand, 2006, s. 40)

10
3.7

Puiden ja kasvien valaiseminen
LED-tekniikalla on mahdollista valaista korkeitakin puita niin, ettei latvus
jää pimentoon. Engstrand (2006, s. 40) on sitä mieltä, että puiden valaiseminen onnistuu parhaiten suuren valonheittimen avulla. Jos valo halutaan
kohdistaa johonkin tiettyyn paikkaan, sopii rakennuskäyttöön tarkoitettu
valaisin, tai suurikokoinen kohdevalaisin tehtävään parhaiten. Reinikainen
(2017, s. 56) toteaa, että helpommin saa valaistua kasviryhmiä, joiden painopiste on lähempänä katseen korkeutta. Oikein suunnatun valon avulla
heinä- ja havuryhmät nousevat upeasti esiin. Vesiaihetta, pergolaa, muuria
tai kiviryhmää voidaan korostaa kohde- ja tunnelmavalaistuksella.
Suuren puun valaiseminen valkoisella valolla luo vaikutelman usvan leikittelystä oksistossa (Engstrand, 2006, s. 45). Valaisemalla yksittäinen täysikasvuinen puu, luodaan yksinkertainen, mutta ylväs kiintopiste. Pieneen
puutarhaan syntyy toimiva valaistus, kun eripituiset valaisimet ripustetaan
puihin sattuman varaisesti. (Martin, 2011, s. 236) Engstrand (2006, s. 31)
kertoo kuinka korkealle puuhun sijoitettu valopiste levittää kuutamomaista valoa. Puun lehdet ja oksiston kuviot heijastuvat käytävälle luoden
erittäin romanttisen ja vaikuttavan tunnelman.
Pensas tai pieni puu voidaan valaista suunnaten valo vain kasvin toiselle
sivulle. Näin toiselle puolelle muodostuu dramaattinen tumma kontrasti.
Jos selkeäoksainen kasvi sijaitsee seinän lähellä, voidaan valaistuksella peilata sen varjokuva seinälle. Vankka lehdetön puu, kuten täysikokoinen
tammi, on jännittävä ja näyttävä valaistuskohde. (Tiensuu, 2010, s. 17)
Engstrand (2006, s. 112) kehottaa valaisemaan puusta vain osan. Puun
muoto tulee paremmin esiin, kun valaistaan yksi kokonainen oksa, osa
toista oksaa ja puun runko— näin valosarja ei näytä siltä, että se roikkuisi
ilmassa.
Erilaisten havujen muotoja voidaan korostaa valaisemalla kasvi kahdella
valonheittimellä noin 30—40 astetta katseakselin molemmin puolin. Puu,
joka näkyy monelta suunnalta, voidaan valaista kolmella valonheittimellä,
sijoittaen ne 120 asteen jaolla kehälle kasvin ympärille. (Tiensuu, 2010, s.
18)
Kukkapenkkeihin sopivat parhaiten piikkijalalla varustetut valaisimet. Jotta
valaisinta voidaan siirtää vuodenaikojen vaihtuessa ja kasvien kasvaessa
kannattaa varataan vähintään 3 metriä ylimääräistä johtoa. (Martin, 2011,
s. 234) Valaistus on onnistunut silloin, kun katsoja ei näe mistä valo tulee,
vaan ainoastaan valon aikaan saaman vaikutelman. (Engstrand, 2006, s.
45).
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Taulukko 1. Yhteenveto yksityiskohtien valaisemisesta (mukailtu Tiensuu
2010, s. 18).
kohde / aihe

valaistusilme

valaistuksen keinot

männyn runko

rungon ja oksiston muodon ja
struktuurin valaiseminen

kapeakiilainen valonheitin asetetaan runkoa nuollen

männyn lehvästö

valaistaan yhteen katselusuuntaan

kaksi heitintä asetetaan etuviistosta ylöspäin

kuusi

kokonaisen puun valaiseminen

kolme heitintä asetetaan kehälle 120 asteen jaolla

runko ja oksat

dramaattinen

tehokas valaisin asetetaan
puun juurelle osoittamaan oksistoa ja runkoa

lehvästö

syyssato, ruska sekä talven
lumi oksilla

kaksi heitintä asetetaan etuviistosti

suuri havupuu

suuri lehtipuu

3.8

pensaan ja puun vuodenajat,
pensas tai pieni puu
silhuetti, varjo seinään

pienpylväsvalaisimin tai maan
pinnalla olevin tai upotettavin
valonheittimin

havuryhmä

ryhmän muoto

pienpylväsvalaisimin tai siirrettävin kohdevaloin

muuri, aita

alueen rajaaminen, syvyyden
ja tilan luominen, taustaksi

valaistaan maasta käsin edestä
tai vaakasuunnasta heittimin,
muuriin asennetun valonauhan
avulla tai valokivin

vesiaiheet

vastakkaiselta puolelta valonvalon peilautuminen ja heijasheittimen tai muun valaisimen
tuminen, veden liike ja viravulla, uppovalaisimin suihkun
taus, vesiseinät, vesisuihkut
tai veden alastulon vierestä

Viimeistely ja koristelu
Vain mielikuvitus on rajana erilaisissa valokoristeluissa pihalle ja puutarhaan. Viherpiha-lehden Heidi Haapalahti (Meillä kotona, 2017) vinkkaa
parkkeeraamaan polkupyörän puutarhaportin luokse tai kodin sisääntuloon ja kokoamaan sen päälle lystikkään talviasetelman.
”Pujottele pyöränrenkaiden pinnojen väliin pienilamppuiset
valosarjat. Asettele tavaratelineelle tukeva koppa ja kiinnitä
se lujasti paikoilleen. Täytä koppa puolukan ja mustikan varvuilla, havunoksilla tai muilla vihreänä ja ryhdikkäänä pakkasessa säilyvillä kasveilla. Nosta lopuksi kyytiin kankaiset nisset ja nasset.”
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Erilaisilla valosarjoilla voi leikkiä. Niistä voi tehdä puutarhaan vaikkapa loistavan valokäärmeen. Pienet lampun muotoiset tai isommat tähden ja kukan muotoiset valosarjat sopivat pihan viimeistelyyn. Ne ovat helppoja
asentaa ja edullisia hankkia. Valosarjan voi sijoittaa kasvien lomaan, mutta
ne voi myös asetella suureen lasitölkkiin tai ruukkuun. (Engstrand, 2006, s.
110)
Lyhdyt tuovat valoa pihalle ja puutarhaan. Ne voidaan ryhmitellä portaille
tai ripustaa puun oksille. Pienet tuikkivat kynttilät luovat ympärilleen miltei taianomaista tunnelmaa. Lasitetulla parvekkeella loistaa kynttiläkruunu. Pakkasella puutarhaan tehdään jäälyhtyjä jäädyttämällä vettä ämpärissä. Lyhdyistä voidaan tehdä värillisiäkin lorauttamalla punajuurimehua veden sekaan. Suojalumesta rakennetaan perinteisiä lumipallolyhtyjä.
Tuli tarjoaa lämpöä ja ihanaa, elävää valoa. (Puutarha, 2015)
Ulko-oleskelutilasta tehdään viihtyisä hyödyntämällä kiinteitä erillisvalaisimia, niillä saadaan aikaiseksi samantapaista tunnelmaa kuin olohuoneen
valaisimilla (Martin, 2011, s. 236). Valaisimen on sovelluttava ulkokäyttöön, joten sen on oltava esimerkiksi anodisoitu tai ruostumattomasta
316-teräksestä. Laatu on kestävyyden perusedellytys (Martin, 2011, s.
239).
Taulukko 2. Yhteenveto kohteista ja niiden valaisemisesta (mukailtu Tiensuu 2010, s. 14).
kohde

valaistustarve ja tavalaistustapa
voite

ovi ja sisääntulo

erottuminen ja
turvallisuus

numerovalaistus

toimii
sopeutusvyöhykkeenä tultaessa valaistusta tilasta pimeään
erottuminen ja
opastus

kulkuväylät ja
käytävä
portaat

turvallisuus, ohjaus
ja suunnan näyttäminen, korostaminen
turvallisuus,
erottumien,
korostaminen

katokseen
asennettavat pinta- tai
uppovalaisimet,
seinävalaisimet

huomio
valaisimen valoa ei saa
suunnata häikäisevänä
kulkijan silmiin

valaisintyypiksi valitaan
sellainen, josta ei näy
lamppu eikä valaistut
pinnat suoraan kulkusuuntaan
pienitehoinen numeron
taustavalo esim. LED-valo
pylväsvalaisimet

kuljetettaville alueille ei
pidä asentaa maasta
ylöspäin
häikäiseviä valaisimia
pylväsvalaisimet, kaide- ja valon värisävyn
muurivalaisimet
muuttaminen lisää
portaiden havaittavuutta
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3.9

työsken- turvallisuus,
telyalueet hyvä näkyvyys

pihan pylväsvalaisimet, rakenteiden kattoon tai seinään asennettavat valaisimet

oleskelualueet

pylväsvalaisimet, kohdevalaisimet, katoksissa epäsuora valaistus, erikoisvalaisimet ja tuli

seurustelu, juhlat,
viihtyminen

leikki- ja turvallisuus, valpelipaikat vonta

pihan pylväsvalaisimet

pysäköinti

pylväsvalaisimet, seinävalaisimet, valonheittimet

valvonta

luodaan erilaisia tunnelmia säädeltävin ja
muunnettavin valaisimin

valonheittimien suuntaus ja riittävä asennuskorkeus huomioitava

Valo ympäristöongelmana
Huonon suunnittelun ja ajattelemattomuuden seurauksena voi syntyä liian
voimakasta, vääränlaista tai väärään aikaan kytkettyä valoa, joka aiheuttaa
turvallisuusriskejä sekä terveys- ja ympäristöhaittoja. Tällaista keinovaloa
kutsutaan valosaasteeksi. Valosaaste on hohdevaloa, joka lisää taivaan valoisuutta, sekä häiriövaloa, joka on peräisin suoraan valaisimista tai valon
heijastumisesta. (Lyytinmäki & Rinne, 2013, s.16)

Kuva 6.

Valon kohdistuminen ja valosaaste (Lyytinmäki & Rinne 2013, s.
26).
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3.9.1 Valosaaste ihmisen elinympäristössä
Ihminen on sopeutunut evoluution myötä säännölliseen vuorokausirytmiin. Elämme ja toimimme päivänvalossa, mutta myös pimeät yöt ovat tärkeitä elimistömme kannalta. Luontaisen hämäryyden rikkoutuminen on ihmiselle terveysriski. (Lyytinmäki & Rinne, 2013, s. 141) Valosaasteen epäillään edesauttavan univaikeuksia, masennusta, sydän- ja verisuonitauteja,
diabetesta, Parkinsonin tautia ja syöpiä. Keinovalo saattaa olla myös osasyyllinen liikalihavuuteen. Muutokset ihmisten käyttäytymisessä sekä aineenvaihdunnassa kerryttävät ylipainoa ja valoalttius vaikuttaa kumpaakin. (Lyytinmäki & Rinne, 2013, s. 148)
3.9.2 Valosaaste ekologiselta kannalta
Keinovalo pirstaloi yöaktiivisten eläinten elinympäristöä, kun valonkajo estää eläinten liikkumisen luonnonympäristöstä toiseen. Elinympäristöjen
häviäminen ja pirstoutuminen on suurin syy luonnon monimuotoisuuden
hupenemiseen. Lepakko lentää pimeän tien yli, mutta kirkas valaistus saattaa olla ylitsepääsemätön este. (Lyytinmäki & Rinne, 2013, s. 18)
Keinovalo haittaa myös hyönteisiä. Pahimmillaan hyönteiset joutuvat ekologiseen ansaan lentämällä keinovaloon ja kärventymällä välittömästi. Ne
voivat myös uupua valon tanssituksessa ja joutua saalistajien suihin. (Lyytinmäki & Rinne, 2013, s. 115) Kiilto- ja etenkin tuikematojen viestintä häiriintyy jo vähäisestäkin keinovalosta. Yöperhosten kannat ovat taantuneet
maailmanlaajuisesti, yhdeksi syyksi tähän arvellaan olevan keinovalon lisääntyminen. (Lyytinmäki & Rinne, 2013, s. 136)

4

KASVILLISUUS
Usein ensimmäinen ajatus talvisesta puutarhasta on sen autius, paljaus ja
elottomuus. Talvisen puutarhan perusta onkin oikein valitut kasvit, niiden
kiinnostavuus, rytmi ja tunnelma, jonka ne puutarhaan luovat. Ainavihannat kasvit ovat talvisen puutarhan itseoikeutettuja ”ykkösiä”. Muitakin talviaikaan kiinnostavia kasveja on, kuten talventörröttäjiksi jäävät heinät ja
perennat, pensaat, joiden värikkäät oksat pääsevät oikeuksiinsa vasta vapauduttuaan lehdistä ja kasvit, joiden kiehtovat yksityiskohdat huomataan
talvella. Tässä luvussa tarkastellaan talvisen puutarhan kasvillisuutta. Käydään läpi ainavihantien ja talvivihantien kasvien ero, havukasvillisuus, ainavihannat pensaat ja varvut, talventörröttäjät, talvivihannat perennat ja
lopuksi kasvit, joilla on muuta koristearvoa talvella.
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4.1

Ainavihannat ja talvivihannat kasvit
Helsingin yliopiston sivuilla määritellään kasvien ryhmittely lehtien elämänkaaren perusteella kahteen ryhmään.
”Ainavihannilla kasveilla (”ikivihreät”) on lehtiä ympäri vuoden, kausivihannilla kasveilla (”kesävihannat”) puolestaan
vain kasvukauden aikana. Tyypillisesti ainavihantien kasvien
lehdet säilyvät usean vuoden ajan. Esimerkiksi kuusen neulasten elinkaari on Etelä-Suomessa 5—7 vuotta. Jako aina- ja
kausivihantiin on kuitenkin ongelmallista, sillä monen ruohovartisen lajin lehdet säilyvät joko kokonaan tai osittain elossa
talven yli. Ne kuolevat vasta kun uudet lehdet ovat muodostuneet seuraavan kasvukauden alussa. Englanninkielisessä
kirjallisuudessa tällaisista lajeista käytetään termiä ”wintergreen”. Talvivihannat kasvit sijoittuvat lehtien elämänkaaren
suhteen pitkäikäisiä lehtiä omaavien ainavihantien ja vain yhden kasvukauden lehtensä säilyttävien kausivihantien väliin.”
(Helsingin yliopisto, n.d)

Kuva 7.

4.2

Kasvien ryhmittely lehtien elämänkaaren perusteella (Helsingin
yliopisto n.d).

Havukasvit
Ainavihannilla kasveilla, kuten havuilla on lukuisia hyviä puolia. Ne tekevät
puutarhan kiinnostavaksi, lumipeitteisinä ne näyttävät jännittäviltä veistoksilta. Ainavihannat kasvit ovat hyvä tuulen- ja näkösuoja läpi vuoden.
Ne antavat puutarhalle muodon ja ryhdin ja ovat rauhallinen tausta muille
kasveille. Ainavihannat kasvit houkuttelevat puutarhaan myös lintuja. Tiheät pensaat tarjoavat linnuille suojan talvella kylmyyttä vastaan ja ravinnoksi siemeniä. (Westerstål, 2010, s. 9)
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Annikki Oikkonen (2017, s. 34) kertoo Kotipuutarha-lehden artikkelissa,
kuinka havukasvien monipuolisesta valikoimasta löytyy paljon muotoja ja
värejä. Pelkistä havuistakin saa hyvännäköisen ryhmän monenlaisiin kasvuolosuhteisiin ja tiloihin. Havuilla saa aikaiseksi puutarhan vihreän ja aikaa kestävän rungon, jota voi täydentää mielenkiintoisilla yksityiskohdilla
ja kasvukumppaneilla. Havupuita ja -pensaita voi istuttaa tuulensuojaksi ja
muiden kasvien taustaksi. Havuista saa leikkaamalla tiheitä seinämiä ja aitoja. Kotipuutarha-lehden Teija Tuisku (2012, s. 15) on myös sitä mieltä,
että ikivihreistä kasveista istutettu ryhmä näyttää hyvältä ympäri vuoden.
Talvella havujen muodot korostuvat, loppusyksyllä ja varhaiskeväällä ne
tuovat kaivattua vehreyttä pihaan. Lisäksi havuista koostuva ryhmä on erityisen helppohoitoinen.

Kuva 8.

Erilaisia havuryhmäistutuksia (Vuori 2018).

4.2.1 Kasvuedellytyksiä havukasveille
Hyvä konsti saada havukasvit kukoistamaan, on tuoda niille havumetsäkariketta. Havupuut eivät menesty ilman juurisieniä eli mykorritsoja, joidenka kanssa ne elävät symbioosissa. Kotimaiset havukasvimme ovat sopeutuneet vaatimattomiin oloihin, ne eivät aseta suuria vaatimuksia maan
laadulle. Havut kasvavat kauniimmiksi, kun ne kehittyvät hitaasti. Useimmiten pihaan istutettujen havupuiden toivotaankin pysyvän pitkään pieninä, niukka lannoitus on silloin paikallaan. Runsas lannoitus saa aikaiseksi
nopeaa kasvua ja se altistaa kasvit taudeille ja tuholaisille. Ikivihreät kasvit
on hyvä suojata ensimmäisinä vuosina tuulelta, ilman kuivumiselta ja liialta
auringolta. Keväällä, kun maa on vielä roudassa, voidaan kasvit suojata
peittämällä ne harsolla tai istuttamalla nuorten taimien ympärille suojakasvillisuutta. Suojakasvillisuus karsitaan vähitellen havujen kasvaessa.
(Alanko, Alhola, Haikonen, Kuosmanen, Puupponen, Typpi & Vainio, 1985,
s. 129)
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4.2.2 Havuaidat
Usein tonttia ja puutarhaa ympäröi kausivihanta pensasaita. Kasvien lehtien pudotessa maahan, kaipaamme yllättäen näkösuojaa. Sen sijaan tiheä
havuaita on ympäri vuoden tehokas näkösuoja. Havuaidat kasvavat suhteellisen hitaasti ja tuuhean havuaidan kasvattaminen voi kestää kymmenenkin vuotta. Sopiviksi aitakasveiksi havuista käyvät leikkaamista sietävät
tuijat ja marjakuuset sekä muutamat kuuset ja pihdat. Kuusivaihtoehtoja
ovat engelmanninkuusi (Picea engelmannii), metsäkuusi (Picea abies),
mustakuusi (Picea mariana) ja serbiankuusi (Picea omorika). Pihdoista parhaiten sopivat palsamipihta (Abies balsamea) ja siperianpihta (Abies
sibirica). Kaikki havuaidat viihtyvät tuoreessa maassa, ja ne tarvitsevat paljon valoa kehittyäkseen alhaalta asti tiheäksi aidaksi. Aitaan ei kannata laittaa muuta kasvillisuutta ihan kiinni, koska silloin aitaan tulee aukkoja niille
kohdille. (Koivunen, 2009, s. 147) Jos vuotuisesta leikkaamisesta livetään,
aita muuttuu riviksi puita, joista ei ole kunnolliseksi näkösuojaksi.
Kuusiaita leikataan joka vuosi suojasäällä helmi–huhtikuussa ennen kasvun
alkua tai syksyllä kasvun päätyttyä. Vain uusinta vuosikasvua saa leikata.
Tuijat ja marjakuuset lähtevät kasvamaan vielä pari vuotta vanhoista versoista, joten halutessa ne voi leikata joka toinen vuosi. Latvat leikataan
vasta kun aita on kasvanut haluttuun korkeuteen. Uutta kasvua jätetään
vain muutama sentti sivuille ja päälle. (Suomalainen taimi, n.d.) Kanadantuijista (Thuja occidentalis) tai marjakuusista (Taxus), voi kasvattaa myös
vapaasti kasvavan aidanteen. Aidanne on luonnollisemman näköinen ja
helppohoitoisempi, mutta se vie runsaammin tilaa kuin leikattu pensasaita. (Koivunen, 2009, s. 147)

Kuva 9.

Tiheän aidan saa, kun kasveilla on tarpeeksi tilaa ja paljon valoa.
1. kuusiaita 2. marjakuusiaita 3. tuija-aita 4. laiminlyöty kuusiaita
5. yhdessä tasossa kasvava tuija-aidanne (Vuori 2018).
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4.2.3 Havukasvien muodot ja värit
Jotta puiden ja pensaiden habitus ja essentia säilyvät oikeanlaisina, on jokaiselle kasville varattava sen tarvitsema tila. Leveille kartiomaisille puille,
kuten douglaskuusille, varataan paljoin tilaa, enimmillään jopa kymmenen
metriä. Useiden kuusien ja pihtojen kasvutapa on kartiomainen ja niiden
latvus pysyy kapeana vanhanakin. Osalle havupuista kuten männyille ja kanadantuijille on tyypillistä, että niiden muoto muuttuu iän myötä. Aluksi
ne ovat pyramidin mallisia, mutta vanhempina niiden latva pyöristyy ja levenee vähitellen. Ikääntyessään ne muistuttavat muodoltaan enemmänkin ovaalia. Havupuut sopivat myös kapeisiin tiloihin ja tiealueille, jossa ne
suojaavat hyvin melulta ja pölyltä. Silloin puiden on oltava kasvutavaltaan
kapeita tai suorastaan pylväsmäisiä. Pyöreämpinä ja matalampina pysyvät
puut, joiden latvaversot paleltuvat herkästi. Osa muistuttaakin muodoltaan enemmän pensasta kuin puuta. (Räty, 2006, s. 20)

Kuva 10. Havupuiden erilaisia muotoja. 1. leveä kartio 2. kartio 3. ovaali,
4. pylväs ja 5. pyöreähkö (Räty 2006, s. 21; kuva Vuori 2018).
Talviaikaan muodot pääsevät muutenkin paremmin esiin kuin kesän runsaudessa (Vireaho & Tammikari, 2013, s. 181). Talvisen puutarhan istutusryhmien taustahavuiksi sopivat erinomaisesti tasapaksu pilarikataja (Juniperus communis f. suecica) ja hillittykasvuinen tyvestä leveä kartiotuija
(Thuja occidentalis ’Holmstrup’). Pehmeitä muotoja kasviryhmiin tuovat
tyynymäiset havut ja pallohavut. Pallotuijissa on monen kokoisia lajeja.
’Tiny Tim’, ’Little Gem’ ja ’Danica’ ovat puolen metrin korkuisia, mutta suurimmat pallotuijat (Thuja occidentalis ’Woodwardii’) kasvavat jopa puolitoistametrisiksi. Tyynymäisiä havupensaita ovat pöytäkuusi (Picea abies f.
tabulaeformis) sekä kääpiökanadanhemlokki (Tsuga canadensis ’Jeddeloh’. (Tuisku, 2012, s. 12) Annikki Oikkosen (2017, s. 40) mukaan hyviä
maanpeitehavuja ovat tuivio (Microbiota decussata), mattomainen kääpiökataja (Juniperus communis ’Repanda’) ja leveät laakakatajat (Juniperus
horizontalis), jotka peittävät maan tehokkaasti. Tarhakatajat (Juniperus x
pfitzeriana) rajaavat tilaa tukkimatta näkymiä. Oikkonen mainitsee marjakuusen (Taxus) sopivan hyvin varjoon ja kestävän leikkaamista. On kuitenkin muistettava, että marjakuuset ovat myrkyllisiä. Erikoisen väriset ja eri
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muotoiset pienemmät havukasvit sopivat katseenkiinnittäjiksi suurempien
vihreiden lajien rinnalle. Yksittäiskasveiksi käyvät sypressit (Cupressus) ja
hemlokit (Tsuga). Havujen graafisten muotojen kanssa katteeksi käy sora
ja hiekka. Selkeisiin havuryhmiin voi yhdistää myös maakiviä, sammaleita,
saniaisia sekä erilaisia heiniä, jotka esiintyvät usein luonnossakin havujen
kanssa.
Pienessäkin pihassa voi käyttää havukasveja. Hidaskasvuisia ja pieninä pysyviä lajikkeita löytyy niin katajista (Juniperus), kuusista (Picea), sypresseistä (Cupressus) kuin pihdoista (Abies) ja marjakuusista (Taxus). Kääpiöhavuissa toistuvat kaikki havupensaiden muodot aina maata peittävistä
matoista kapeisiin pylväisiin. Kumppaniksi kääpiöhavukasveille sopivat erilaiset maanpeitekasvit. (Tuisku, 2012, s. 17)

Kuva 11. Havupensaiden erilaisia muotoja. 1. suppilo 2. kartio 3. pallo 4.
tyyny 5. matto 6. rungollinen 7. pylväs (Vuori 2018).
Vaikka vihreät havut ovatkin upeita, voidaan myös leikitellä erivärisillä lajikkeilla ja istuttaa niitä rohkeasti vihreiden havujen kanssa. Kaikkien havujen värisävyjen pohjana kuitenkin on vihreä. Ovatpa havut sitten vaaleansinisiä hopeakuusia tai keltaisia kultatuijia, niin ne sulautuvat maisemaan
vihreiden havujen sekaan (Räty, 2006, s. 20).

Kuva 12. Sinisävyinen sinikataja (Juniperus Squamata-lajike), hopeanhohteinen pallohopeakuusi (Picea pungens ’Glauca Globosa’) ja
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vihreänkeltainen kultatuija (Thuja occidentalis ’Sunkist’) (Vuori
2018).
Opinnäytetyön liitteenä (liite 1) on taulukko ikivihreistä havuista. Excelmuotoisena taulukko toimii yksinkertaisena työkaluna, joka lajittelee havukasvit haluttuun järjestykseen valitun ominaisuuden mukaan. Taulukosta voi valita yhden tai useamman ominaisuuden, löytääkseen juuri oikean havun haluttuun paikkaan. Työkalua voi täydentää ja muokata ajan
mittaan. Taulukon tiedot on koottu kirjoista: Suomen puu- ja pensaskasvio
(Alanko, Hämet-Ahti, Palmén & Tigerstedt, 1992, s. 57-93), Kotipihan havukasvit (Räty, 2006, s. 4-32), Ikivihreät puutarhakasvit (Westerstål, 2010,
s. 36-79), Vihreyttämisen monet mahdollisuudet (Avotie & Räty, 2016, s.
226-246) sekä Suomalainen taimi -sivustolta (Suomalainen taimi, n.d.),
Harvialan sivustolta (Harviala, n.d.), Mustilan sivustolta (Mustila, n.d.) ja
Tahvoset-taimiston sivustolta (Tahvoset, n.d.).
4.3

Ikivihreät pensaat ja varvut
Westerstålin (2010, s. 81) mukaan tarjolla olevien ikivihreiden koristepensaiden määrä on pieni, mutta valikoimista löytyy sopivan kokoisia pensaita
lähes joka tarpeeseen. Lajit eroavat toisistaan melko paljon. Tuhkapensas
(Cotoneaster) on matalakasvuinen, pihaorjanlaakeri (Ilex x meserveae) kartiomainen ja puksipuu (Buxus microphylla) pallomainen. Lisäksi lehtien
muodot ja koot vaihtelevat suuresti. Pihaorjanlaakerin lehdet ovat piikikkäät, laakerikirsikan (Prunus laurocerasus -lajin) sileät ja tasaiset. Kaikki talvella vihreinä pysyvien koristepensaiden lehdet ovat nahkeita, se auttaa
niitä selviytymään talven kylmyydestä. Kellovaiverot (Pieris) ja kalmiat
(Kalmia) ovat myös vihreitä läpi vuoden. Ainavihannilla koristepensailla halutaan pääasiassa vehreyttä puutarhaan, mutta myös monien lajien, kuten
mahonian (Mahonia aquifolium) kukat ovat kauniita ja hyväntuoksuisia.

Kuva 13. Japaninkellovaivero (Pieris japonica) helmikuisena lumiveistoksena ja joulukuisena vehreyttäjänä (Vuori 2018-2019).
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Mustan talven aikaan, kun lämpötila on vielä nollan yläpuolella, ovat alppiruusut (Rhododendron) vehreitä ja voimissaan. Alppiruusut kannattaa istuttaa suuriksi ryhmiksi, jolloin ne tuovat pakkasellakin näyttävyyttä,
vaikka lehdet ovat kiertyneet tiukasti rullalle.

Kuva 14. Kuvassa sama alppiruusu 1. marraskuun pimeällä (+ 4° C) 2. joulukuussa (-1° C) 3. joulukuun pakkaspäivänä (-5° C) ja 4. helmikuun suojasäällä (+ 2° C). Pakkaspäivinä alppiruusun lehdet kiertyvät tiukalle rullalla estääkseen vettä haihtumasta. Silloinkin se
on hauskannäköinen, vaikkei niin raamikas. (Vuori 2018-19)
Kotoisa kanerva on jäänyt Suomessa liian vähälle huomiolle. Calluna-sukuun kuuluu vain yksi laji, Calluna vulgaris. Kanerva on monivuotinen, pitkäikäinen varpu, jolla on pienet neulasmaiset lehdet. Kauniit pienet kukat
ovat toispuoleisina terttuina. Kanerva kasvaa luonnonvaraisena kuivilla
kankailla. Talvisin se on myös suosittu ruukkukasvi. Lajikkeita on tuhansia,
ja lehdet voivat olla vihreitä, keltaisia, pronssinvärisiä tai hopeanhohtoisia.
Kukat roosanvärisiä, sinipunaisia tai valkoisia. (Westerstål, 2010, s. 91)
Muita ainavihantia käyttökelpoisia varpuja ovat puolukka (Vaccinium vitisidaea), sianpuolukka (Arctostaphylos uva-ursi) ja variksenmarja (Empetrum nigrum).
Opinnäytetyön liitteenä (liite 2) on taulukko ikivihreistä pensaista ja varvuista. Excel-muotoisena taulukko toimii yksinkertaisena työkaluna, joka
lajittelee kasvit haluttuun järjestykseen valitun ominaisuuden mukaan.
Taulukosta voi valita yhden tai useamman ominaisuuden, löytääkseen
juuri oikean kasvin haluttuun paikkaan. Työkalua voi täydentää ja
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muokata ajan mittaan. Taulukon tiedot on koottu kirjoista: Suomen puuja pensaskasvio (Alanko, ym., 1992, s. 159-176), Ikivihreät puutarhakasvit
(Westerstål, 2010, s. 82-95), Maanpeitekasvit (Niemi & Tuominen, 2013, s.
167-193), sivustoilta Suomalainen taimi (Suomalainen taimi, n.d.) ja Tahvoset-taimisto (Tahvoset, n.d.).
4.4

Talventörröttäjät
”Kun kuura koristaa kasvit kimmeltävällä peitollaan, maisema muuttuu henkeäsalpaavan upeaksi. Huurre kruunaa
jopa arkisen ja kuivan siankärsämön kukkavarren katseenvangitsijaksi. ” (Koivunen, 2009, s. 143)
Talventörröttäjä on ruohovartinen kasvi, jonka kuolleet osat säilyvät pystyssä läpi syksyn viimojen aina pitkälle talveen, jopa seuraavaan kasvukauteen asti. Talventörröttäjät ovat talvisiementäjiä, joka tarkoittaa, että siemenistä osa varisee vasta talvella, usein suoraan hangen pinnalle tuulen
levitettäväksi. (Huhta, 2015, s. 10) Tuulen lisäksi, sulamisvedet ja linnut
kuljettavat talventörröttäjien siemeniä. Kasvien kannalta talvi on parempaa aikaa varistaa siemenet, koska kevät on syksyä otollisempaa aikaa itämiselle ja taimien kasvulle. Talventörröttäjät ruokkivat viherpeipot, punatulkut, urpiaiset, tiklit ja vihervarpuset, jotka tuskin talvehtisivat Suomessa
ilman talventörröttäjien tarjoamia siemeniä. Meillä on noin 200 luonnonvaraista talvisiementäjää. Lisäksi puutarhoissa viljeltäviä lajeja on ainakin
saman verran. Törröttäjiä on lähes joka kasviheimossa, erityisesti niitä tavataan sarja-, mykerö- ja ristikukkaisissa sekä heinäkasveissa. (Räty, 2013,
s. 26)
Kun muut ruohovartiset lakastuvat, jäävät monet koristeheinät kauniiksi
talventörröttäjiksi vähintään siihen asti, kun ensimmäinen raskas lumi sataa. Esimerkiksi siniheinät (Molinia caerulea), karisteheinät (Sporobolus) ja
höyhenheinät (Stipa) ovat huurtuessaan loka-marraskuussa erityisen kauniita. Ne saattavat laota lopputalveksi, kun märkä lumi sataa ja painaa heinät alleen. Sen sijaan vahvakortiset törröttäjät, kuten koristekastikat (Calamagrostis acutiflora), järviruoko (Phragmites australis), norsuheinät
(Miscanthus) ja osmankäämit (Typha) saattavat pysyä pystyssä jopa kevääseen saakka. (Orrainen, 2015, s. 26) Komea elefanttiheinä (Miscanthus sinensis) pysyy ryhdikkäänä ja on koristeellinen lisä talvisessa puutarhassa.
Korkeiden heinävarisen latvassa röyhyt kimmeltävät lähes hopeanhohtoisina. (Tammikari & Vireaho, 2013, s. 181)
Kingsbury ja Oudolf (2013, s. 172) kertovat kuinka koristeheiniä ja perennoita käyttäen saadaan aikaiseksi hienoja valon ja varjon kontrasteja talviseen puutarhaan. Yksi helpoimmista tavoista on käyttää tumman selkeästi
rajautuvan perennan ja kalpean harsomaisen heinikon yhdistelmää. Esimerkiksi isohirvenjuuri (Inula helenium) yhdistettynä erilaisiin heiniin, kuten nurmilauhaan (Deschampsia cespitosa), jonka siemenröyhyt ovat utuisen vaaleita, luovat upean vaikutelman talvisessa puutarhassa.
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Opinnäytetyön liitteenä (liite 3) on taulukko talventörröttäjistä. Excelmuotoisena taulukko toimii yksinkertaisena työkaluna, joka lajittelee törröttäjät haluttuun järjestykseen valitun ominaisuuden mukaan. Taulukosta
voi valita yhden tai useamman ominaisuuden, löytääkseen juuri oikean
kasvin haluttuun paikkaan. Työkalua voi täydentää ja muokata ajan mittaan. Taulukon tiedot on koottu kirjoista: Heinäopas (Orrainen, 2015) ja
Planting: A new perspective (Oudolf & Kingsbury, 2013).

Kuva 15. Erilaisia talventörröttäjiä puutarhassa ja luonnossa (Vuori 2018).
4.5

Mustan talven perennat
Etelä-Suomen musta, lumeton talvi on pitkä. Usein pysyvä lumipeite saadaan vasta tammikuun puolella. Synkkänä ja pimeänä aikana lukuisat perennat ilahduttavat vehreydellään. Suurin osa näistä talvivihreistä perennoista on maanpeitekasveja, jotka valitettavasti jäävät vähäisenkin lumen
alle. Maan ollessa lumeton pikkutalvio, taponlehti, rönsyansikka, jouluruusu, vuorenkilpi ja piipot tuovat eloisaa vehreyttä jo muuten värinsä menettäneeseen puutarhaan. Jopa osa murateista menestyy maan eteläosissa läpi talven. Talvivihreät perennat ilahduttavat myös lumien sulettua.
Osa niistä on heti vihreitä ja voimissaan. Kun vielä muut kasvit puuttuvat,
ne pääsevät loistamaan.
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Kuva 16. Pimeän alkutalven aikaan ennen kuin lumi peittää maan tuovat
talvivihreät perennat ja varvut vehreyttä puutarhaan. 1. muratti (Hedera) 2. rönsyansikka (Waldsteinia ternata) 3. grönlanninhanhikki (Potentilla tridentata) 4. rönsyleimu (Phlox stolonifera) ja kangasajuruoho (Thymus serpyllum) 5. kevätpiippo (Luzula pilosa) 6. erilaisia talvivihreitä perennoja marraskuussa (Vuori 2018).
Olen koonnut opinnäytetyön liitteeksi (liite 4) taulukon talvivihreistä perennoista. Excel-muotoisena taulukko toimii yksinkertaisena työkaluna,
joka lajittelee kasvit haluttuun järjestykseen valitun ominaisuuden mukaan. Taulukosta voi valita yhden tai useamman ominaisuuden, löytääkseen juuri oikean kasvin haluttuun paikkaan. Työkalua voi täydentää ja
muokata ajan mittaan. Taulukon tiedot on koottu kirjoista: Perennat kotipuutarhan kauneimmat monivuotiset koristekasvit (Johanson & Månsson,
1994, s. 74-212) ja Maanpeitekasvit (Niemi & Tuominen, 2013, s. 71-163).
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Kuva 17. Heti lumen sulettua virkeinä nousevat kotikatajan (Juniperus
communis) ympärille jouluruusu (Helleborus), japaninkellovaivero (Pieris japonica), varjoyrtti (Pachysandra terminalis), hopeatäpläpeippi (Lamium maculatum) ja kevätpiippo (Luzula pilosa) (Vuori 2019).
4.6

Talven koristeelliset ja värikkäät kasvit
Lehdettömien puiden ja pensaiden erilaiset kasvumuodot nousevat talvisessa puutarhassa hyvin esiin. Puiden ja rungollisten pensaiden versot jäävät näkyviin runsaslumisinakin talvina. Niitä yhdistelemällä havujen kanssa
kerrokselliseksi istutusryhmäksi, saadaan mielenkiintoinen kokonaisuus
talvisen pihan ilmettä parantamaan. (Tuominen, 2015, s. 143) Lisää estetiikkaa talviseen puutarhaan tuovat pensaat, joiden oksasto on näyttävän
värinen. Korallikanukan (Cornus alba ’Sibirica’) oksat loistavat punavartisina, keltaoksakanukan (Cornus alba subsp. stolonifera ’Flaviramea’) raikkaan kellanvihreinä ja mustamarjakanukan (Cornus sanguinea ’Anny's
Winter Orange’) oksisto on kuin liukuvärjätty tummasta oranssista keltaiseen. Lehtensä pudottanut peikonpähkinä (Corylus avellana ’Contorta’)
käkkäräisine oksineen on upea valaistuskohde talvisessa puutarhassa.

Kuva 18. Kuvassa vasemmalta lähtien peikonpähkinä (Corylus avellana
’Contorta’), terttuselja (Sambucus racemosa), hevoskastanja
(Aesculus hippocastanum), koripaju (Salix viminalis), metsävaahtera (Acer platanoides), korallikanukka (Cornus alba ’Sibirica’),
villaheisi (Viburnum lantana), tyrni (Hippophaë rhamnoides), kotipihlaja (Sorbus aucuparia), samettisumakki (Rhus typhina) ja
koreanonnenpensas (Forsythia ovata) (Vuori 2019).
Kun syksyn värikkäät lehdet ovat pudonneet ja lakastuneet, tuovat talven
kynnyksellä kypsyvät marjat, hedelmät ja kiulukat loistoa puutarhaan. Keltaisten lehtien pudottua kelasköynnös (Celastrus orbiculatus) yllättää punaisilla kotahedelmillä. Pihlajan (Sorbus) oksat notkuvat oransseista, keltaisista, valkoisista, pinkeistä ja punaisista marjoista, kunnes tilhet ja
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rastaat vapauttavat oksat herkuista. Tyrnien kirkkaat oranssit marjat häikäisevät tasaisen harmaassa maisemassa.

Kuva 19. Satoisa tyrni (Hippophaë rhamnoides) uhkuu väriä vielä marraskuun puolivälissä (Vuori 2017).
Ruusujen (Rosa) kiulukat hehkuvat himmeinä. Lumimarjan (Symphoricarpos albus) valkoiset marjat koristavat pensasta ja kädentaitajien ovikransseja. Koristeomenapuut (Malus Purpurea-ryhmä) notkuvat pienistä, mutta
runsaslukuisista omenoista. Ne jäävät oksille koko talveksi pikkuhiljaa mustuen. Aurinkoisena pakkaspäivänä tuohituomen (Prunus maackii) satiininen runko kimaltelee kilpaa pilvikirsikan ( Prunus pensylvanica) suklaanruskean tuohen kanssa. Hortensioiden (Hydrangea) kuihtuneet kukinnot tuovat hillittyä kauneutta. Eksoottisen samettisumakin (Rhus typhina) koristeelliset marjatertut säilyvät aina keväälle. Talvella on aika kiinnittää huomio yksityiskohtiin, silloin on mahdollisuus nähdä tututkin kasvit aivan uusin silmin. Puutarhan suunnittelussa kasvien talvinen hento kauneus kannattaakin sijoittaa jokapäiväisen kulkureitin varrelle, silmien ja käsien ulottuville.
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Kuva 20. Talvisen puutarhan kiehtovia yksityiskohtia. 1. syyshortensian
(Hydrangea paniculata) kuihtuneet kukinnot 2. valkoiset lumimarjat (Symphoricarpos albus) 3. alppiruusujen (Rhododendron)
nuput 4. koristeomenapuiden (Malus Purpurea-ryhmä) omenat
5. samettisumakin (Rhus typhina) marjaterttu ja 6. tuohituomen
(Prunus maackii) satiininen runko (Vuori 2018)
Opinnäytetyön liitteenä (liite 5) on taulukko kasveista, jolla on koristearvoa
talvella. Excel-muotoisena taulukko toimii yksinkertaisena työkaluna, joka
lajittelee kasvit haluttuun järjestykseen valitun ominaisuuden mukaan.
Taulukosta voi valita yhden tai useamman ominaisuuden, löytääkseen
juuri oikean kasvin haluttuun paikkaan. Työkalua voi täydentää ja muokata ajan mittaan. Taulukon tiedot on koottu Suomalainen taimi -sivustolta
(Suomalainen taimi, n.d.), Harvialan sivustolta (Harviala, n.d.), Mustilan sivustolta (Mustila, n.d.) ja tämän opinnäytetyön haastattelujen tuloksista.

5

MUITA TALVISEN PUUTARHAN ELEMENTTEJÄ
Talvisesta puutarhasta löytyy muitakin elementtejä valaistuksen ja kasvillisuuden lisäksi. Tässä luvussa käydään läpi lumen ominaisuuksia, koristellaan talvista puutarhaa ja kerrotaan kuinka lintuja kannattaa ruokkia.
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5.1

Lumi
Lumihiutaleet leijailevat maahan muotoillen maiseman uusiksi. Talvi pääsee vauhtiin, silloin lunta tuiskuttaa, tupruttaa, pyryttää ja lumi nietostuu
hangiksi. Tykkylumi tekee havupuista upeita veistoksia. Lumi peittää kasvien oksat, kuuran kuorruttaa versot, muodot pääsevät esiin. (Koivunen,
2009, s. 136)
Lumipeite muodostuu eripaksuisista ja erilaisista päällekkäisistä lumikerroksista. Lumikerrokset voidaan erottaa toisistaan kiteiden rakenteen, vesipitoisuuden ja muodon perusteella. Lumipeite on jatkuvassa metamorfoosissa. Sulaminen ja uudelleen jäätyminen vaikuttavat lumen ominaisuuksiin. Ilma johtaa huonosti lämpöä, joten lumikatteen alla on lämpimämpää ja tuulensuojaisempaa kuin hangen pinnalla. Vaikka ilman lämpötila olisi kymmeniä pakkasasteita, on maan rajassa lumipeitteen alla lämpötila noin 0 ° C. Puutarhakasvit suojataan paksulla lumikerroksella. Lumen
kinostumista edistetään havuilla ja lapioimalla kevyttä pakkaslunta kasvien
päälle. Hangen alla kasvit ovat suojassa jäniksiltä ja hirvieläimiltä. Paksu
hanki estää maata jäätymästä syvältä. (Koivunen, 2009, s. 137-138)

5.2

Talvisen puutarhan koristaminen
Vaikka puutarha on rauhallinen ja hiljainen talvella, ei sen tarvitse näyttää
elottomalta ja autiolta. Tammikari & Vireaho (2013, s. 182) kertovat kuinka
puutarhan voi koristella talvella.
”Jätä pakkasta ja talvea kestäviä ruukkuja ja kalusteita puutarhaa elävöittämään. Kalusteet ja ruukut toimivat yksityiskohtina ja katseenvangitsijoina. Investointi säätä ja talvea
kestäviin materiaaleihin kannattaa. Syksyn ruukkuistutukset
voi päivittää talven ajaksi valosarjoin ja luonnonmateriaalein
kuten oksin ja kävyin. Sijoita ruukut sisäänkäynnin yhteyteen
ja lisää tunnelmaa lyhdyillä. Pakkaspäivänä jäätyvästä vedestä syntyy jäälyhtyjä. Käytä muottina ämpäriä, täytä se vedellä ja anna jäätyä lähes kokonaan. Kun vain keskiosassa on
sulaa vettä, riko jääkansi ja valuta vesi sisäosista pois. Vedestä syntyy myös pieniä koristeita puiden oksille ripustettavaksi. Täytä leivosmuotit vedellä ja lisää niihin narut ripustuslenkeiksi. Jäästä voi syntyä taitavissa käsissä, vaikka jääveistoksia. Yksinkertaiset jääkoristeet voi tehdä ilmapallon
avulla. Täytä ilmapallo vedellä, ripusta puun oksalle roikkumaan jäätymisen ajaksi ja jääpisara on pian valmis. Jäisen pallon saa, kun petaa vedellä täytetylle ilmapallolle pedin pehmeään puuterilumeen. Koristele ekologisella jäätaiteella
puutarha ja erityisesti kulkureitit.”
Puhdas vitilumi innostaa lapset ja aikuisetkin tilapäistaiteen tekoon. Jokainen lumiukko on tekijänsä näköinen persoonallisuus. Ukko, akka ja vaikka
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koko kylä syntyy hauskana ryhmätyönä. Lumilinna rakennetaan, kun lunta
on satanut runsaasti. Suojalumesta pyöritellään lumipallot itsetehtyyn lumilyhtyyn. Lyhdyn seinään tai päälle jätetään aukko, josta kynttilä mahtuu
sisään. ”Keltaoranssin tulen ja sinisen lumen — kuuman ja kylmän — yhdistelmä on lumoava.” (Koivunen, 2009, s. 137-138)
5.3

Lintujen ruokinta pihapiirissä
Pihan ja puutarhan suunnittelussa luonnoneläimet nähdään usein vain tihutöiden tekijöinä. Harvoin puutarhasuunnittelussa huomioidaan eläimistä muut kuin kotieläimet pihan käyttäjinä. Kuitenkin eläinten seuraaminen talviaikaan on mukavaa puuhaa, etenkin silloin, kun puutarhaa katsellaan sisältä päin. Lintuja voi houkutella puutarhaan jättämällä perennat
leikkaamatta ja järjestämällä talviruokintaa lintulaudoille. On kuitenkin
muistettava, jos lintujen talviruokinta aloitetaan, on sitä jatkettava säännöllisesti kevääseen asti. Avonaisella lintulaudalla vaarana on, että linnut
pääsevät kakkaamaan siementen sekaan ja levittämään tauteja. Parempi
onkin käyttää talipalloja ja näppäriä automaatteja, josta siemenet valuvat
pieneen kouruun ja linnut voivat istuskella orrella. Maaruokinta voi houkutella paikalle rottia ja taudit, kuten salmonella, leviävät helposti sitä
kautta. Lintulautojen ja ruokinta-automaattien hygieniasta on huolehdittava hyvin koko ruokintakauden ajan. Lisäksi ne kannattaa keväällä pestä
ja kunnostaa huolella. (Tammikari & Vireaho, 2013, s. 182) Klemettilä ja
Luoto (2013, s. 73) vinkkaavat hyväksi keinoksi laittaa rautalanka puusta
toiseen ja ripustaa talimakkarat siihen riippumaan kuin pyykit narulle. Ympäristöbiologi Riku Cajanderin (2014, s. 80) mielestä hienoimpia hetkiä
ovat, kun kevättalven tuoksinassa linnut alkavat tapailla jo laulujaan.
”Silloin tiedän vahvasti, että ruokinta on yhteinen ilo linnulle
ja ihmiselle. En kyllästy koskaan siivekkäiden puuhailuun,
vaikka olen ruokkinut lintuja vuosia. Ruokintapaikalla jokainen päivä on erilainen.”
Kaikki linnut eivät syö siemeniä tai talia. Kannattaa kokeilla monenlaisia
antimia ja valita tarjottavat menekin sekä vieraslistan mukaan. (Rönnblom,
2008, s. 249)
Taulukko 3. Lintulaudan ruokalista (mukailtu Suomen luonto n.d.).
tarjottavat

lintu

silava, ihra, läski

tiaiset, tikat, pähkinänakkeli, harakka, närhi
ja kuukkeli

kaura

varpunen, pikkuvarpunen, keltasirkku, punatulkku, fasaani, pähkinähakki, harakka ja
närhi

auringonkukansiemenet

punatulkku, viherpeippo ja tiaiset
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hirssi

varpunen, pikkuvarpunen ja närhi

maapähkinä

pähkinähakki ja pähkinänakkeli, tiaiset, mustarastas, harakka, närhi ja kuukkeli

maapähkinämurska

puukiipijä

omenat, marjat ja kuivatut pihlajanmarjat
leivänmurut

6

rastaat, tilhi, taviokuurna, punarinta, mustapääkerttu ja rautiainen
varpunen, pikkuvarpunen, mustarastas, pähkinähakki, harakka, närhi, kuukkeli ja fasaani

TUTKIMUSMENETELMÄ
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kasvilajit, jotka soveltuvat
parhaiten talviseen puutarhaan sekä löytää muita talvisen puutarhan elämyksellisyyttä ja toiminnallisuutta tukevia elementtejä. Päädyin käyttämään narratiivista eli kerronnallista tutkimusotetta, koska kirjoitettua materiaalia talvisesta puutarhasta on vain vähän, eikä se pureudu niinkään
suunnitteluun. Siksi vapaa, strukturoimaton haastattelumuoto sopi mainiosti tähän tutkimukseen. Narratiivisuus viittaa lähestymistapaan, jossa
huomio kohdistetaan kertomuksiin tiedon välittäjänä ja rakentajana (Heikkinen, 2001, s. 116). Matti Hyvärisen mukaan (Tampereen yliopisto, n.d.)
kertomukslla jaetaan kokemuksia, luodaan luottamusta ja ylläpidetään
ryhmiä. Kertomus on kenties ihmisen tärkein väline ajallisuuden ymmärtämisessä.
Kun aloitin tekemään tätä opinnäytetyötä ja kerroin kysyttäessä mistä aiheesta sen teen, oli ihmetyksen määrä suuri puutarhoista kiinnostuneidenkin parissa. Monelle ei tullut mieleenkään, että puutarhaa voisi jotenkin
käyttää talvella. Haastateltaviksi pitikin löytää henkilöitä, joilla olisi mielipide ja kokemusta talvisesta puutarhasta.
Tässä osiossa esittelen narratiivisen tutkimusmenetelmän tämän tutkimuksen kannalta. Selvitän myös, kuinka löysin haastateltavat ja minkälainen kohderyhmä on. Kerron haastattelutilanteista ja lopuksi kerron kuinka
analysoin kertomukset.

6.1

Narratiivinen tutkimusmenetelmä
Narratiivinen tutkimusaineisto on suullisesti tai kirjallisesti tuotettua kerrontaa. Tutkimusaineistolta voidaan edellyttää kertomuksellisia tunnuspiirteitä, kuten ajassa etenevää juonta tai, että kertomuksella on alku, keskikohta ja loppu. Narratiivisuus on hyvin laaja ja monitahoinen käsite, eikä
sen välttämättä tarvitse täyttää edellä mainittuja kriteereitä. Yksinkertaisimmillaan tutkittava materiaali voi olla mitä tahansa kerrontaan
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perustuvaa aineistoa, jossa ei aseteta vaatimuksia täydellisten, juonellisten kertomusten tuottamisesta. (Heikkinen, 2001, s. 121) Modernin ja luovan tiedonvälityksen näkökulmasta narratiivisen tutkimuksen rajaaminen
suulliseen ja kirjalliseen tuottamiseen tuntuukin ahtaalta määritelmältä.
Onhan mahdollista kertoa tarina myös liikkeen, kuvan ja erilaisten äänien
avulla. Matti Hyvärinen (2017, s. 179) toteaa, että lähtökohtaisesti kertomushaastattelu on hyvin strukturoimaton, ja siinä pyritään irtaantumaan
koko kysymys-vastausmallista. Tarkoituksena on vain johdatella haastateltava aiheen äärelle yleisen tehtävänannon välityksellä.
Heikkisen (2001, s. 129) mukaan Hatch & Wisniewski (1995) toteavat narratiivisessa tutkimuksessa huomion kohdistuvan siihen, millä tavalla yksilöt antavat merkityksiä asioille tarinoidensa kautta.
”Huomion kohdistuminen ihmisten autenttisiin kertomuksiin
erottaa narratiivisen tutkimuksen esimerkiksi niistä perinteisen laadullisen tutkimuksen tavoista, joissa tietoa kerätään
edeltä suunniteltujen ja jäsennettyjen haastattelukysymysten tai kyselylomakkeiden sekä osallistuvan tai suoran havainnoinnin avulla. Näissä tutkimusotteissa merkityksenanto
perustuu tutkijan ajatteluun ja sanoihin, kun taas narratiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkijan ja tutkittavien yhteiseen merkityksen luomiseen.”
Edelleen Heikkisen (2001, s. 130) mukaan Hatch & Wisniewski (1995) ovat
sitä mieltä, että
”narratiivinen tutkimus ei pyri objektiiviseen tai yleistettävään tietoon, vaan paikalliseen, henkilökohtaiseen ja subjektiiviseen tietoon. Kun modernistinen ja empiristinen tiedonjärjestys pitää tätä yksinomaan tutkimuksen heikkoutena,
narratiivinen tutkimus näkee saman asian vahvuutena. Narratiivisessa tutkimuksessa ihmisten äänet pääsevät autenttisemmalla tavalla kuuluviin. Tieto muodostuu moniäänisempänä ja kerroksellisempana entiteettinä, joukkona pieniä kertomuksia, eikä pelkisty yhteen, universaaliin ja monologiseen
”suureen kertomukseen”, joka toimii usein myös vallan ja
manipuloinnin välineenä.”
Tässä työssä haastateltavat kertovat talvisesta puutarhasta ja suhteestaan
siihen. Näin ollen he eivät itse ole kertomuksensa varsinaisena kohteena,
vaan kokemuksensa välittäjinä talvisesta puutarhasta.
6.2

Haastateltavien löytäminen
Pyysin kahdeksaa puutarha-asiantuntijaa kertomaan talvisesta puutarhasta ja kaikki suostuivat. Osan heistä tunsin jo etukäteen. Toiset olivat
vanhoja tuttuja vuosien takaa, toisiin olin tutustunut omien opintojeni
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kautta. He kaikki ovat tehneet minuun vaikutuksen osaamisellaan ja näkemyksillään. Muutaman haastateltavan tunsin vain ulkonäöltä. Lähestyin
haastateltavia kirjeitse, joko sähköpostin tai Facebookin kautta. Kirjeessä
kerroin tutkimuksestani ja siitä miksi haluaisin juuri häntä haastatella.
Haastateltavat vastasivat minulle heti tai viimeistäänkin neljän päivän sisällä. Kaikki haastateltavat innostuivat aiheesta ja heillä kaikilla oli siitä sanottavaa.
6.3

Asiantuntijat
Valitsin kohderyhmäksi puutarha-alan asiantuntijoita, joidenka tiesin oleva
jotain mieltä talvisesta puutarhasta. Yksi haastateltavista on kirjottanut
talvisen puutarhan koristelusta artikkeleita, toinen pitää luentoja talvisen
puutarhan suunnittelusta. Muutaman haastateltavan kanssa olen jutellut
aiheesta aiemmin. Osasta haastateltavista talvisen puutarhan taitajina,
sain vinkin yhteisten puutarhatuttavien kautta. Sosiaaliset mediat ovat
auttaneet myös tunnistamaan talvisen puutarhan tuntijat. Kahdeksasta
haastateltavasta viisi on puutarha-alan ammattilaista. He ovat saaneet
joko puutarhurin koulutuksen tai ovat suunnitteluhortonomeja. Kaikki
heistä työskentelevät puutarhojen, pihojen ja muiden ulkotilojen parissa
tavalla tai toisella. Asiantuntijoista kolme ei työskentele puutarha-alalla,
mutta heidän harrastuneisuutensa laatu on enemmänkin elämäntapa kuin
pelkkä harrastus. Kaikilla haastateltavilla on oma puutarha, pieni tai iso.
Pienin puutarha on kooltaan 40 neliötä ja suurin 5000 neliötä. Opinnäytetyö rajattiin koskemaan vain eteläistä Suomea, joten luonnollisesti haastateltavat puutarhoineen ovat kaikki myös Etelä-Suomesta, mutta mahdollisuuksien mukaan eri paikkakunnilta. Puutarhat sijaitsevat Tampereella,
Lahdessa, Tuusulassa, Porvoossa, Espoossa, Vantaalla ja kaksi Helsingissä.
Pyrin löytämään haastateltaviksi eri elämäntilanteissa olevia henkilöitä,
jotta näkökulmia talviseen puutarhaan tulisi monipuolisemmin. Haastateltavien ikähaarukka on yli 40 vuotta. Haastateltavien nimet on muutettu
yksityisyyden suojaamiseksi ja hyvien haastattelutapojen noudattamiseksi.
Tässä opinnäytetyössä heidän nimensä ovat Lumi, Helmi, Tuisku, Kuura,
Halla, Lumikki, Pyry ja Talvikki. Haastateltavat tekivät minuun syvän vaikutuksen ja olen jälkikäteen viettänyt paljon aikaa ajatuksissani näissä haastattelutilanteissa.

6.4

Haastattelut
Tein kaikki haastattelut 13.2.-7.3.2018 välisenä aikana. Neljä haastateltavaa haastattelin heidän kotonaan talvisen puutarhan ympäröimänä. Toiset
neljä tapasin ravintolassa tai kahvilassa. Julkiset paikat valittiin sillä perusteella, että haastateltavan oli sinne helppo tulla. Haastattelupaikan kriteerinä oli tietysti jonkin tasoinen akustiikka, koska äänitin kaikki haastattelut.
Haastattelut kestivät yhdestä tunnista lähes kolmeen tuntiin. Nykyteknologian ansiosta haastattelujen äänitys on helppoa puhelimen avulla. Pilvipalvelun kautta haastattelut siirtyivät näppärästi myös tietokoneen
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ulottuville ja litteroitavakseni sitä kautta. Koska puutarha on haastateltavien sekä oma intohimoni, oli itsestään selvää, että ajoittain puhe rönsyilisi
ohi talvisen puutarhan. Näissä keskusteluissa henkilöiden persoonallisuudet tulivat erityisesti esiin. Ensi jännityksen jälkeen kaikissa haastatteluissa
oli välitön ja vapautunut tunnelma, olihan aihekin meille kaikille mieleinen
ja tuttu.
Haastatteluissa minulla haastattelijana oli myös jonkin verran aktiivinen
rooli. Esitin lisäkysymyksiä tarvittaessa, varmistaen näin, että haastateltava kertoisi niistä asioista, joihin kaipasin vastauksia tähän tutkimukseen.
En usko, että tämä millään lailla häiritsi vastaajaa tai johdatti häntä sanomaan muuta kuin mitä mieltä oli, päinvastoin. Näin puhe talvisesta puutarhasta ei tyrehtynyt ja se myös pysyi paremmin aiheessa. Pyrin olemaan
mahdollisimman vähän äänessä. Hyvärinen (2017, s. 181) kertoo, että
”hiljaa oleminen ja hiljaisuuden sietäminen ovat tärkeitä taitoja, kun tehdään kertomushaastatteluja. Haastateltava on
asiantuntija, haastattelija puolestaan se, joka on tullut kuuntelemaan.”
Haastattelijan on luotava tila, jossa haastateltava tuntee olevansa turvassa
ja on vapaa kertomaan ajatuksistaan. Haastateltavan ja haastattelijan välille syntyy side, joka vaikuttaa tunnelmaan. Vapautunut tunnelma ”kirvoittaa kielenkannakkeet” ja juttu luistaa, mieleen tulee enemmän asioita. Itse
tunsin kasvavani haastattelijana näiden tilaisuuksien edetessä. Ensimmäinen haastattelu oli haparoiva verrattuna viimeiseen haastatteluun. Opin
kuuntelemaan ja havainnoimaan paremmin.
6.5

Aineistojen analysointi
Hyvärinen (2010, s. 90) toteaa, että kertomuksen analyysi ei etene vaihe
vaiheelta yhden ennalta sovitun metodin mukaisesti. Hän tähdentää, että
”kertomuksen analyysia ei myöskään voida uskottavasti kaventaa minkään yhden mallin soveltamiseen, vaan kyse on
aina tutkijan käytössä olevien erilaisten analyyttisten välineiden soveltamisesta juuri käsillä olevaan aineistoon tavalla,
joka perustuu tutkimuskysymyksiin.”
Kuuntelin aineistot läpi useita kertoja ja litteroin ne. Näiden perusteella
muodostin ensin löyhän käsityksen siitä, mitä haastateltavat yleensäkään
kertoivat talvisesta puutarhasta. Poimin aineistoista ne osat, jotka selkeästi liittyivät talviseen puutarhaan. Etsin teemoja ja yhtäläisyyksiä kertomusten välillä. Sen jälkeen järjestin aineistot näiden teemojen mukaisesti,
kokosin ne otsikoiden alle, tutkin ja tulkitsin materiaalin. Lopuksi kiteytin
tulkinnat ja kokosin tulokset yhteenvedoksi. Asiantuntijoiden kommenteista tärkeimmät esille tulleet asiat on vielä taulukoitu tai luetteloitu.
Tässä tutkimuksessa huomio kohdistuu ainoastaan haastattelujen
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sisältöön. Kommenteista on jätetty pois kaikki muu materiaali, joka ei
kerro talvisesta puutarhasta. Olen käyttänyt niitäkin osia aineiston tulkinnassa siltä osin, kun ne ovat yhteydessä talviseen puutarhaan. Tulkintojen
ja yhteenvetojen jälkeen näkyvät haastateltavien kommentit aina kyseessä
olevasta teemasta. Näin annan haastateltavien ”äänen kuulua”, jotta se
välittyisi autenttisesti myös lukijalle ja antaisi hänelle mahdollisuuden
tehdä omia tulkintoja aineistosta. Asiantuntijoiden kommentit muodostavat keskenään jonkinlaisen vuoropuhelun.

7

TUTKIMUSTULOKSET
Tässä luvussa esittelin tutkimuksen tulokset. Asiantuntijat kertovat mitä
mieltä he ovat talvesta. He kertovat mitä talvisen puutarhan suunnittelussa pitää ottaa huomioon ja minkälaisia ratkaisuja he itse ovat käyttäneet. Omien otsikoiden alla ovat valaistus, kasvillisuus, mitä talvisessa puutarhassa voi tehdä, koristelu, lintujen ruokinta ja kevättalvi.

7.1

Talvi
Talveen suhtauduttiin hyvin ristiriitaisesti. Vuodenajat ovat rikkaus, mutta
pitkä talvi verottaa voimavaroja, talveen ehtii jo kyllästyä. Talven mukavuus on ehdollista — talvi on kiva, jos on lunta, jos on pikkupakkaset ja jos
aurinko paistaa. Talvella pitää olla ideaalit olosuhteet, jotta se miellyttää.
Lunta ja pakkasta ei saa olla liikaa, niitä pitää olla juuri sopivasti.
Pakkanen narskuu mukavasti askelten alla. Lumipeite tuo talven kauneuden lisäksi armahduksen tekemättömistä puutarhatöistä. Tehtiin mitä ehdittiin, jatkuu sitten keväällä uusilla voimilla. ”Pois silmistä — pois mielestä”.
Vähäinen valon määrä vaikuttaa oleellisesti jaksamiseen ja mielentiloihin,
kaamosmasennus ja väsymys saattaa vaivata. Onnellisimmassa asemassa
olivat asiantuntijoista he, jotka saivat olla päiväaikaan kotona ja puutarhassa, muuten oleilu puutarhassa jää lähes viikonloppujen varaan.
Muistoissa lapsuuden talvissa on oma hohtonsa. Mäen laskeminen ja lumilinnojen rakentaminen kavereiden kanssa on jäänyt pysyvästi mieleen.
Hauskaa oli talvisten pihaleikkien parissa.
”Välillä tykkään talvesta, välillä en.” (Lumikki)
”Talvi on ihan kiva, jos on lunta.” (Helmi)
”Lumitalvihan on tosi ihana pihankin kannalta, kun kaikki on
kaunista. Mut se on pahin aika se lokakuun lopusta niin kauan
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kun sitä lunta ei oo. Se on todella synkeätä, sitä kaipaa jotain
valoa sinne pihalle.” (Lumi)
”Talvi käy välillä rankaksi, se on niin pitkä. Ensin se musta,
synkkä aika ja sitten päälle lumet ja pakkaset. Helmikuussa jo
toivoo, ettei lunta enää tulis ja alkais hanget sulamaan.”
(Halla)
”Mä en hirveästi nauti pakkasessa seisoskelemisesta ja mieluiten menen etelään lomalla. En mä nyt talvesta niin hirveesti tykkää.” (Tuisku)
”Vaan se, jos tulee paljon lunta, ni se on aika raskasta. Puutarhassa voi olla puolimetriä lunta, ni sinne ei kyl mennä talvella, se on aika hankalaa.” (Helmi)
”Pakkasen narina jalkojen alla kuulostaa hienolta.” (Halla)
”Laskettiin liukua ja mentiin mäkeä ylös ja alas ja pihamaalle
tuli valtavat lumikinokset. Mä en oo täällä nähnyt edes sellasia lumikinoksia ja niihin tehtiin lumilinnoja ja leikittiin talvella. Nenä paleltu ja varpaat paleltu ja kaikki paleltu, eihän
sitä täällä semmosta aikaa edes enää ole.” (Tuisku)
”Ehkä parasta talvella on ihmeellinen valo. Vaikka sitä on niukasti, niin se on upeaa. Ehkä hienoin on sellanen harmaa taivas ja se kun aurinko siintää pilvimassan takaa. Tulee mieletön toivon ja voiman tunne — siel se on, vaikkei näy! Tietysti
ihana on myös se pikkupakkasten aikainen auringonpaiste.
Mulle tulee aina sellanen fiilis, että olis joku talvifestari tai
hiihtotapahtuma ja loma.” (Halla)
”Kyl se välillä on sellanen helpotus, kun se talvi tulee. Tavallaan ne mitä ei ole saanut aikaiseksi, niin ne peittyy armeliaasti sinne lumen alle, palataan asiaan keväällä sitten.”
(Lumi)
7.2

Talvisen puutarhan suunnittelu ja rakenne
Asiantuntijoiden kertomuksissa nousi esiin autius talvisessa puutarhassa ja
sen selättäminen. Nostetaan puutarha ylös pohjalta ja luodaan korkeuseroja erilaisten rakennettujen elementtien ja kasvillisuuden avulla. Elementit voivat olla köynnössäleikköjä, säleikköaitoja, pergolarakenteita,
erilaisia rakennuksia ja vaikka vanhoista ikkunoista tehty tuulensuojaisa
nurkka. Lämmitettävä tila lisää ympärivuotista käyttöä. Tuodaan tilaan
pöytä, tuolit ja lämmönlähde. Luodaan tunnelmaa sisustamalla tila taljoin,
viltein, lyhdyin ja kyntteliköin.
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Oltiin sitä mieltä, että erilaiset pintamateriaalitkin, kuten terassit ja kiveykset, lisäävät puutarhan käyttöastetta, eteenkin alkutalvella. Pihaan ja puutarhaan suunnitellaan huonemainen pohja, joka hahmotellaan eri toimintojen mukaan. Silloin puutarhasta ei näy kaikki heti, vaan puutarhaan pitää
mennä katselemaan, etsimään ja löytämään. Mielenkiintoisten yksityiskohtien avulla herätetään huomio. Kivikkopuutarhat, muurit ja isot luonnonkivet ovat hyviä katseenkiinnittäjiä talvisessa puutarhassa. Puutarhassa käytetään kasveja ja materiaaleja, joissa on erilaisia muotoja ja struktuureja.
Vaikka käyskentely puutarhassa talvella on vähäisempää, on kulkuväylät ja
polut todella tarpeellisia. Polut voi kiemurtaa puutarhan kauniiden yksityiskohtien kautta perille haluttuun kohteeseen. Kun kulkureitit on osoitettu, ei tule vahingossa tallattua kasveja. Kotiintuloreitti on varmasti tontin eniten käytetty tie talven aikana. Käytettävissä olevista resursseista
kannattaakin leijonanosa varata portinpieliin, sisäänkäyntiin ja kuistille.
Puutarhan reunoille tehdään reilut istutusalueet tuulensuojaksi ja naapureiden suoran näköyhteyden torjumiseksi. Tontin rajalle voi rakentaa myös
lahopuuaidan tuulen suoran puhaltamisen estämiseksi. Samalla saadaan
hyönteisille talvipesiä. Viihtyisyys ja luonnon monimuotoisuus lisääntyvät.
Tontin rajaistutukset voivat olla muotoon leikattuja ikivihreitä aitoja, vapaita havuaidanteita tai monimuotoisia aidanteita, jossa on eri pensaslajeja, niin ikivihreitä kuin kesävihantiakin. Erittäin hyviä ovat värikäsoksaiset
kanukat ja pajut.
Talvella ollaan paljon sisällä ja katsellaan ikkunoista ulos. Merkittävää on
se, mitä sieltä näkyy. Vehreä kasvillisuus tuottaa mukavan maiseman ja
nostamalla valaistuksella mielenkiintoisia kohteita esiin, saadaan puutarhaan ihan uudenlaisia ulottuvuuksia.
Taulukko 4. Talvisen puutarhan ongelmat ja ratkaisut keinoineen koottuna haastateltavien kertomuksista (Vuori 2019).
ongelma

ratkaisu

keinot
pergolat,
säleikköaidat,
puutarha muut- nostetaan puutarha ylös
tuu tasaiseksi ja maan tasalta ja luodaan kor- köynnössäleiköt,
korkeampi kasvillisuus,
autioksi
keuseroja
muurit, ikivihreät kasvit,
katseenkiinnittäjät
ikivihreä aita,
muotoon leikattu aita,
häiritsevä näköhäivytetään suora näköyhteys korkeampi kasvillisuus,
yhteys naapuriin
sopiva valaistus,
erilaiset rakenteet
monilajiset isot istutukset,
viima ja hyytävä
lahopuuaita,
estetään tuulen suora kulku
tuuli puhaltaa
rakenteet
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puutarhaan ei
pääse talvella

tehdään kulkuväyliä ja luodaan alueita

tilanjako,

puutarha ei ole
viihtyisä

koristelu

polut,
pintamateriaalit,
terassit
jaetaan puutarha tiloihin, ettei kaikki
näy heti
kynttilät, lyhdyt, elävä tuli, istumapaikat, taljat, viltit
talvityöt,
juhlat ja ajanvietto,
yhdessä rakentaminen ja leikkiminen

puutarhassa ei
ole tekemistä

luodaan talviaktiviteetteja

puutarhassa on
pimeää, kun ollaan kotona

valaistus

hyvin tehty valaistussuunnitelma

valaistus,

valaistaan puita, pensaita ja muita
katseenkiinnittäjiä, jotka ovat lähellä

ikkunasta näkyy
vain oma peilikuva

tuodaan näkymään vahvoja
rakenteita

tuodaan lämpöä eri muoulkona on kylmä
doissa

aktiviteetit,
lämmitettävät tilat,
suojaisat nurkkaukset, lämmönlähde
ulos

”Jos ajattelee perussuomalaista puutarhaa, yks kasvi siellä
toinen täällä, kaikki kierrellään ruohonleikkurilla. Siinä olis jo
paljon, että osattais tehdä massaistutuksia. Se myös auttais
talvessa, että vois olla näitä tämmösiä tontin reunaistutuksia,
suojaa ja sit olis monilajisuutta. Jos jänis tulee syömään, ni se
ei söis ehkä kaikkea. Se helpottais auraamista, tontin tuulisuusolosuhteita ja viihtyvyyttä.” (Pyry)
”Ehkä semmonen arkkitehtooninen lähestymistapa on se
mistä mä pidän. Niin kovien rakenteiden kuin kasvien käytön
kannalta. Siinä tulee sitä struktuuria ja siinä tulee sitä rakennetta, niin että se nousee ikään kuin sieltä tontin pohjasta
ylös ja että se ei ole pelkästään siellä maan pinnassa. Sillä tulee näyttävyyttä talveen hyvin paljon. Puuvartiset tarvitaan,
oli ne sitten lehtensä pudottavia tai ikivihreitä. Tai ne rakenteet, ne on mun mielestä hyvä pitää siinä porukassa mukana.
Kun siellä on sitä rakennetta ja pintaa, niin ihmiset käyttää
sitä pihaa ihan eri tavalla. Ihan jo se, että siellä on jotain päällystettyä aluetta, ni se käyttö nousee heti, verrattuna siihen,
että se on pelkkää nurmikkoa…jos puhutaan aikuisista.”
(Kuura)
”Puutarhassa pitää olla korkeuseroja. Meil on ihan littana
tontti luonnostaan, mutta eri korkuisilla kasveilla saa
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korkoeroja. Ei tunnu tasaiselta plätiltä kun on eri mittaisia
kasveja.” (Halla)
”Jos on muureja, seiniä taikka pergoloita, ihan mitä tahansa
korkeempaa, niin siinä saa tulla lunta, vaikka kuinka paljon ja
ne näkyy, ne ei mene piiloon. Samahan on puissa ja pensaissakin, että on sitä korkeutta myös.” (Pyry)
”Se on oleellinen, miten se kulkeminen, liikkuminen ja käyttö
supistuu aina, kunnes on se sydäntalvi ja lumi tulee.” (Kuura)
”Meillä menee tässä pihalla polut, että tietää mistä voi kävellä. Eteenkin talviaikaan, ettei tallo mitään allensa. On
hyvä, että jos on kulkuväylä suunniteltu, että talvella pääsee
puutarhaan ylipäänsä.” (Lumi)
”Meil tehdään toi tie talvella. Sitten tonne leikkimökkiin tehdään polku ja huvimajaan ja eri ympäristöön tehdään polkuja, jos haluaa kävellä tai mennä sinne tai jotain, kaikissa on
pieni kiva polku.” (Helmi)
”Vaikka sinne kulkee talvella sitä samaa reittiä suuntaan ja
toiseen, niin siitä huolimatta sieltä aina aukeis myös jotain,
että näet ja katsot sinne puutarhaan. Ei pelkästään ovelta
portille, vaan siellä on aina myös jotain mikä sykähdyttää,
kun tulee sinne kotiin. Todennäköisesti se olis kasveilla tehtyä tai sit se voi olla joku tämmönen katseenvangitsija tyyppinen, joka väkisin vetää sen huomion vähän pidemmälle
puutarhaan.” (Kuura)
”Olen niillä plokannut näkösuojia naapureiden ikkunoihin ja
kulkuväyliin ja olen rakenteellisesti saanut vähän sitä huonemaisuutta. Se ei ole litteä se piha, vaan siellä oikeesti näkyy
muotoja.” (Kuura)
”Millä siellä estetään lumen tuleminen? Muovia ja trukkilavoja pystyyn, se on se tyyli millä tehdään lumiaita. Pienemmällä vaivalla pääsis, ei tarvis mitään rakentaa, kun olis kunnon istutukset siellä, mutta ei ymmärretä. Se vois olla vaikka
paikallista pajua ja tosi halpa. Tökkii sinne vaan pistokkaita ja
odottaa että kasvaa ni siinähän se olis. Kotimaisia luonnonkasveja, eihän niitä vielä oikein meillä arvosteta. Meillä on
sitä pajukkoo niin paljon. Jos mennään New Yorkiin, niin siel
ei käytetä enää mitään muuta kuin kotoperäisiä lajeja. Saadaan kaupunkilaisille näytettyä, että tämmöstä meillä on oikeessa luonnossa. Me ollaan siitä vielä niin kaukana. Ei tarvii
välttämättä käyttää isoa rahaa, niin kun aina luullaan. Ei semmosta Suomi-puutarhaa ole, vai onko missään…vielä?” (Pyry)
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”Miettisin mitä se asiakas haluu siellä puutarhassa tehdä ja
miten se sinne kulkee. Aika monella supistuu ne kulut talvella. Sillon mä panostaisin siihen portinpieliin ja sisäänkäyntiin. Reitti sinne sisäänkäynnille, plus kuistit ja siihen mitä
sieltä puutarhasta nousee pimeästä esiin. Varmaan laittaisin
isoimmat paukut niihin. Mä olen innokas ruukkujen käyttäjä
itse myös.” (Kuura)
”Ehkä ne yksityiskohdat on ne, mitkä vetää siinä vaiheessa,
kunnes siirrytään kokonaan sisälle ja on se lumi ja sit näkyy
ne vaan ne vahvimmat rakenteet ja vahvimmat kasvit plus
valot.” (Kuura)
”Talvella mulle on tosi tärkee se mitä sisältä näkyy ulos.
Meillä on tooosi isot ikkunat ja niistä näkyy upea kasvillisuus
talvellakin, tosi vihree. Ei näy pelkästään meijän kasvit vaan
tuija-aidan takaa näkyy erilaisia naapureiden kuusia ja mäntyjä ja muitakin puita. Täytyy toivoo, ettei ne kaada niitä, se
nimittäin muuttaa meijän maiseman ihan toiseks.” (Halla)
”Se mitä nähdään sisältä ulos talviaikaan, on tärkeää.” (Pyry)
”Kun ollaan sisällä paljon, ni on kiva kun ulkona on joku valopilkku.” (Lumi)
”On kaikki mahdollisuudet lämmittää toi rotisko (katettu lasiterassi) aika kuumaksikin. Siellä on pattereita, jotka saa olla
kosteissa tiloissa ja sit siellä on ne ultraviolettilämmittimet.
Aika nopeesti, esimerkiksi huhtikuussa, voi jo ihan hyvin olla
tuolla.” (Tuisku)
”Valkoisen kasvihuoneen mä siivoon syksyllä, niin sinne on
kiva mennä, vaikka on jo talvi. Se on auringon puolella ja se
on niin tiivis rakenne. Aivan todellakin se lämpö lämmittää jo
aika paljon silloin keväällä. Siellä istuskelen ja höhhäilen ja
juon kahvia ja oon juomatta kahvia ja heti kun sinne voi viedä
sipulikukat niin koristelen sen niillä, koska siellä on kuitenkin
lämpösempää kun ulkona.” (Tuisku)
”Yksi suunnittelemani kohde on sellainen, missä haluttiin piharakennus, missä voidaan viettää enemmän aikaa pihalla
terassialueella ja ympäri vuoden. Ei siis lämmitetty, vaan pergolakatostyyppinen, mutta aika suojaisa. Suunnittelin semmoisen mihin mahtuu ruokapöytä ja siinä on oma kulmaus
kamiinalle, mitä voidaan talvella polttaa ja istua siellä.”
(Kuura)
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”Rakenteet on tosi tärkeitä. Kun on vähän nostettu ja on vanhoja ikkunoita, ne kuuraantuu ja niihin tulee lunta, semmonen on kivaa. Mutta ne liittyy mulla vahvasti visuaalisuuteen.” (Tuisku)
”Vois sanoa, että terassi on lisännyt pihan käyttöä, tai siis ei
me oltas tehty siellä takapihalla ihan hirveesti mitään. Nyt ei
oo halonhakkuutakaan… Siinä kävi niin, että meille jäi lahottajahyönteisille puutavaraa sinne takapihalle. Siitä tosiaan
kaadettiin jo aijemmin puita, siitä meijän tontilta, kun ei viel
tiedetty, että sielt lähtee loputkin. Haluttiin tehdä niistä takkapuita totta kai, mut se projekti jäi kesken, et ihan kaikki halot ei päätynyt oikeeseen paikkaan. Ne on siellä, semmonen
röykkiö. Mut mää ajattelin, et luonnon monimuotoisuuden
kannalta se on vaan hirveen hyvä. Sielt löytää talvehtimispaikkoja ötököille. Tarkoitus on tehdä lahopuuaita, se saa olla
paksu, tai leveä, että sinne saa pinota risuja ja ne saa lahota
paikalleen. Tukikeppejä varmaan joutuu välillä vaihtamaan.
Niitä risuja ei vietäis sieltä tontilta yhtään mihinkään, ei lähetä kuskaamaan kaatopaikalle ja saadaan sinne kaikkia öttiäisiä. Tulee lintuja.” (Lumikki)
”Sitten voi miettiä sitä talvisisustamista, mitä on kaikki nää
ruukut ja muut. Voi käydä siellä kamiinan luona lämmittelemässä ja tuulen suojassa. Sinne voi laittaa lampaantaljoja ja
kaikkee muuta tuomista missä istuskella. Vois miettii, vaikka
sitä kautta, et jos minulla on täällä 5 tai 8 ihmistä, ni mihkä
mä ne sijoittaisin tai missä he vois istua. Miten heidän olis
lämmin olo. Onko siinä se kesän keittiöpöytä tai ulkopöytäryhmä mukana. Onko siinä taljat, onko filttejä. Vähän niin
kuin ravintoloissakin on nykyään. Lyhtyjä vai onko kynttelikkö
siellä kattokruununa.” (Kuura)
”Saatan käyttää myös köynnössäleikköjä niin, että niissä ei
ole köynnöksiä. Itselläni on omassa pihassa muun muassa laitettu semmonen pieniruutuinen säleikkö, mikä on maalattu.
Se antaa struktuuria siinä takana olevalle pensasaidalle. Sitten kun lehdet putoaa aidasta, ni siellä on kuitenkin joku fyysinen tukeva elementti, ne tuovat lisäilmettä ja ulottuvuutta.
Sitä korkeutta, mitä mä mielellään haen, että kaikki ei oo
maanrajassa.” (Kuura)
”Kivikkopuutarha on siinä mielessä mukava, että siinä kun näkyy se pinta, ni se on jo ittessään sellanen pieni elementti
näin talvellakin. Se on tommonen varmaan yli kymmenen
metriä pitkä ja sitten on niinku tosi suuria kiviä, että siinä on
tehty vähän sellaista muotokieltä kivillä. Saadaan aikaan
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ilmettä pelkillä kivillä. Sitä vois valaista kyllä. Meillä olis mahdollisuus vetää siihen sähkö.” (Helmi)
”Tosi tärkee juttu sillon, kun sitä lunta on, niin että on joku
paikka, johon sitä laittaa. Välillä katon noita uusia taloja, että
hymmm… tossa ei ole kyllä yhtää tilaa, kun joskus tääl voi sataa luntakin.” (Lumi)
”Enemmän pitäis saada piha käyttöön talvellakin.” (Lumikki)
7.3

Puutarhan ja pihan valaistus
Valaistuksella on väliä. Kaikki haastateltavat mainitsivat sen tärkeäksi elementiksi talvella. Pihan ja puutarhan valaistuksen perusta tehdään kiinteillä valaisimilla. Puutarhaan ja pihaan asennetaan pollarivalaisimia, kulkureiteille ja sisääntuloon liiketunnistinvalaisimia ja kohdevalaisimia. Kiinteät valaisimet on saatava helposti päälle. Valaistus ohjaa liikkumista ja tuo
turvallisuutta. Näyttää siltä, että talonväki on paikalla.
Asiantuntijat kertoivat, että valaistuksella on myös esteettisiä arvoja.
Puita, pensaita ja kiviä korostetaan spottivalaisimin. Niillä luodaan erilaisia
tunnelmia ja eri ajankohtiin sopivia valaistuksia. Väliaikaisilla liikuteltavilla
kohdevaloilla voidaan talven edetessä muuttaa valaistavaa kohdetta. Uudenlaisten valokivien avulla tuodaan hienoa epäsuoraa valaistusta muurien kautta pihalle. Koska valomme on erilaista eri vuodenaikoina, voisi valaistuskin vaihtua vuodenaikojen mukaan.
Paristokäyttöisillä valonauhoilla koristellaan ovikransseja, ruukkuistutuksia, havukasveja ja isojakin koristekokonaisuuksia. Suosittua valonauhaa
voi kieputtaa köynnöstuen ympärille ja kasvien talvisuojiin. Niillä koristellaan paviljonki, huvimaja ja pergolat. Puutarhassa käytetään valoruukkuja
ja muitakin sisustuksellisia valoja. Omenapuuhun laitetaan valot heti syksyllä. Yleisvaloa ei aina tarvita, jos koristevalot ja valonauhat on sijoitettu
oikeille kohdille.
Kausivalojen epäekologisuus arvelutti. Jos joka talvi pitää ostaa uudet valot, kannattaako niihin satsata? Aurinkokennoilla energiaa kerääviä valaisimia käytetään alku- ja lopputalvella. Pimeimpään aikaan ne eivät kuitenkaan ehdi keräämään tarpeeksi energiaa valaistakseen.
Tuli viehätti. Sitä käytetään kynttilälyhtyjen, soihtujen ja tulikorien muodossa. Puutarhassa voi olla myös nuotiopaikka tai tulisija. Elävää valoa käytetään erityisesti sisäänkäynneissä sekä lasikuisteilla.
Pimeys itsessään nousi myös esiin. Valon ja varjon vaihtelu koettiin tärkeäksi. Pimeys voi olla myös tarkoituksellista. Pimeydessä pienikin valonlähde näkyy.
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Etenkin kaupungissa asuvia asiantuntijoita valosaaste harmitti. Liiallinen
hajavalo himmentää tähtitaivaan ja kirkkaat katuvalot häiritsevät.
Taulukko 5. Yhteenveto valaistuksen muodoista asiantuntijoiden haastattelujen perusteella (Vuori 2019).
valaistus

mihin

kiinteä valaistus

kulkuväylät, sisääntulo

millä
pollarivalaisimet,
rakenteisiin integroidut valaisimet

korostava valaistus

puut, pensaat, kasvillisuus
yleensä, kivet, muurit, seinät

spotit, valonauhat, valokivet, liikuteltavat valaisimet

koristelu

sisääntulo, kuistit, terassit, kul- valonauhat, lyhdyt, soihdut,
kureitit, köynnöstuet, pergolat tulikorit

”Valaistus on yks seikka. Sekin on asukkaasta ja ihmisestä
kiinni, että minkälaista valaistusta — vai haluaako valaistusta
ollenkaan. Ite mä ajattelen, että valaistusta saattaa kyllä olla
ihan liikaakin kaupungissa. Olis kiva katsella tähtitaivasta.”
(Lumikki)
”Valot ohjaavat tietysti liikkumista, mutta ei saa olla vain näkemistä ja käytäntöä varten, myös estetiikkaa tarvitaan.”
(Pyry)
”Ulkovalaistus…joo, on tärkee, että näkee mihin menee. Itse
suosin kuitenkin minimiä. Inhoan kaikkia kovia valoja, loisteputkia rävähtämässä päälle ja katulamppujen valoa sojottamassa silmään. Valot pitää tulla automaattisesti päälle. Ne pitää olla kohdistettu just siihen mihin sitä valoa tarvitaan.”
(Halla)
”Me laitetaa heti valot syksyllä. Ulkona, leikkimökissä on kaks
valoa oven pielessä ja tossa huvimajassa on valot, sitte tuol
omenapuis on valo. Tääl on paljon valoja, on niinku muitakin
asuis, vaik ei ketään muita asu, kun me — paitsi tietysti noi
naapurit toisella puolella.” (Helmi)
”Mun puutarhassa on ajastetut pollarivalaisimet, jotka kasvien lomasta valaisevat häikäisemättä. Eivät siroa valoa taivaalle, ja ei tunnu häiritsevän eläimiäkään. Lisäksi meillä on
sellaset himmennettävät seinävalot, jotka on kauniit, mutta
todella vähällä käytöllä koska kun ne on päällä, ne on liiketunnistimella ja räpsyvät milloin mistäkin syystä. Meillä on takapihalla lasikuisti, jossa on myös himmennettävä valo. Ei
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mitään romanttisia krumeluureja, vaikka on nekin joskus ihan
kivoja. Se himmennin on musta ihan ehdoton.” (Halla)
”Meillä on pihavalot ympäri pihan. Aluks mä laitoin paljonkin
valoa ja muita, mutta ne menee helposti rikki ja ne on epäekologisia, että joka vuosi melkein pitäis ostaa uudet.”
(Lumi)
”Etupihalla mulla on sähkövaloja. Mulla on sisäänkäynnissä
kävyistä tehty kranssi ja siihen mä oon kietonut pattereilla
toimivan valon. Mulla on havunoksia missä on ollut sähkövaloja jouluaikaa ja sit se mun kastelukannu. Siinä on heinäseiväs aurinkovarjon jalassa. Siinä on marmorijalusta, että se pysyy hyvin pystyssä. Yhdessä heinäseipään poikkitapissa roikkuu metallinen kastelukannu, jonka suusta sitten tulee valosuihku. Siinä on havuruukku siinä alla, että se näyttäis että
valo kastelis sitä havua ja kesällä se voi olla jotain muuta ja
onkin muuta kuin havua.” (Talvikki)
”Tossa huvimajassa, siel on valaistus, jouluvalot, omenapuus
on jouluvalot, syreenipensaas on jouluvalot ja sitten on kaikki
nämä ulkovalot, mitä on talon ulkopuolella. Sitten on lyhtyjä.
Niissä isoissa on elävä tuli, mutta sitten mikä roikkuu tossa
oven pielessä ni se on sähköinen.” (Helmi)
”Siinä vaiheessa voi ajatella, että ne kohdevalot varmaan olis
oleellisia. Talvella sä näet jotain sinne ulos, mut sit kun on se
pimeä talvi, kun ei oo lunta, ni sehän loppuu se näkyvyys siihen ikkunan lasipintaan, sä näet vaan sen oman heijastuksen.
Ni silloin vois ne kohdevalot, jotka tuo jonkun elementin
esiin, tai sit tuo käytävää esiin. Sillon voi käyttää myös näitä
väliaikaisia liikuteltavia koristevaloja vallan hyvin. Kuskata
sinne pergolaan esimerkiksi sitä valonauhaa tai kiepauttaa se
puutarhaan jonnekin. Toki suunnitellut valot, jotka siel on
koko ajan. Ne pitää saada helposti päälle, että niitä tulisi käytettyä. Valoruukut, kaikki tämmöset sisustukselliset elementitkin siellä puutarhassa toimii hyvin.” (Kuura)
”Mulla on kaikki pihan valot aurinkokennoisia, ei tietenkään
talvella käytössä. Marraskuulle asti olen ollut siellä, ni ihan
hyvin olen pärjännyt niillä. Ne on yllättävän pitkään kestäviä.
Mä en lähtis kolmella kympillä tekemään sellasia valoja, ne
kestää kuitenkin vuosikaudet. Ihan älyttömän halpoja, ollakseen sellasia. Ilmeisesti se on ongelmajäte, kun siellä on se
akku. Ei ehkä niin hyvä juttu, mutta toisaalta…Mulla ei oo
mennyt niistä pienistä yksikään rikki ja ne valaisee paremmin
kuin ne järeemmät. Mökkinaapuri niitä suositteli.” (Pyry)
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”Meil on toi lasikuisti, mä laitan siihen kynttilälyhtyjä ja jotain
muutakin piristykseksi.” (Lumi)
”Sisäänkäynnissä mulla on ruukkuistutukset, joihin olen laittanut paristoilla toimivat valonauhat, nekin on ajastettu. Lisäksi siinä on kynttilälyhty, laitan siihen tulen kun muistan.
Niiden näkeminen kyllä lämmittää mieltä, kun on tulossa kotiin.” (Halla)
”Lyhtyjen kautta tulee se tuli sinne. Mielellään pidän elävää
tulta puutarhassa, sitä pimeyttä vie pois. Mulla on isoja lyhtyjä, etupihan kuistilla on ja valonauhoja on aika paljon.
Mulla on jouluvalonauhoja, mutta sitten on myös sellasia
mitä pidän jatkuvasti. Saattaa olla vaikka hehkulamppumainen, eikä joulumotiivi. Olen laittanut niitä pergolaan ja kuistin seinille. Siitä saa valoa eikä tarvitse aina olla yleisvalo
päällä. Tulee tunnelmallisia hennompia valoja sinne puutarhaan. Ne näkyy kuitenkin hyvin sisältä ja ne valaisee sitä ympäristöä, ne on kivoja. Mä haluaisin laittaa tällaisen tulikori
tyyppisen nuotiopaikan missä olis sitten ympärillä ehkä jotain.” (Kuura)
”Lyhtyjä ja kynttilöitä mulla kuluu talvella ihan törkeesti.
Mulla on ne portaat alhaalta ylös saakka valaistu lyhdyillä.
Mä kävin Latviasta hakemassa niitä semmoisia puutarhasoihtuja, jotka on myöskin steariinii. Niis on bambuvarsi ja ihan
kun osmankäämin pötkö, ni se sytytetään palamaan.” (Talvikki)
”Kasvien suojaksi on esimerkiksi niitä pajukartioita, niihin voi
talvella laittaa valonauhoja. Koet kausien ja juhlien vaihtelua,
kun siellä virittelee jouluvaloja niihin ja ottaa pois, ni menee
vuoden kulku vähän eteenpäin.” (Kuura)
”Ihailen kun kadun varrella olevissa taloissa on laitettu kauniit valot. Kun pensaat on valaistu ja korkeassa tuijassa kiertää valonauha.” (Halla)
”Jos varsinkin valon kanssa aletaan pelaamaan, jos saa alhaalta päin valaistua. Mäntyä moni onkin valaissut. On ehkä
yleisin mitä on valaistu, mutta on paljon muutakin esiin nostettavissa, hienot rungot, muuri- ja seinäpinnat.” (Pyry)
”Värikkäät muurit on hienoja maisemassa. Valokiviä voi laittaa muuriin. Siitä on tulossa ihan uusi valaistus, joka valaisee
muurin pintaa ylös ja alas, tai sitten sivuille, oman valinnan
mukaan. Siinä valo tulee epäsuorasti muurin pinnan kautta.”
(Pyry)
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”Sitä mä mietin, jos rupee tekemään ihan kunnon valaistussuunnitelmaa, niin onks se niin, että sulla on syksyvalot erikseen ja sitten on talvea varten erikseen jotku. Että on useemmassa sarjassa ja on nostettu eri juttuja esille. Jos mennään
siihen leditekniikkaan, ni ei kuluta sähköä, mutta sitten ne ei
tuota lämpöä. Kun rupee tulemaan lunta ja ne on maan tasossa, niin ne jää piiloon.” (Pyry)
”Paras valaistus saadaan hienovaraisin pienin valaisimin, kuten kuutamovalaistus. Maalla olis tosi helppoa, kun siellä ei
ole taustavaloa häiritsemässä.” (Pyry)
”Se pimeys on musta hienoa, ei pelottavaa…ainakaan näin
kaupungissa.” (Halla)
”Täällä ei ole mitään valaistusta. Täällä on pimeys ihan tarkoituksella. Mun mies kyllä halus sieltä edellisestä paikasta
sellasen käpyvalaisimen. Ruma esine ja mitä varten me valaistais tätä sillä. Ei me tarvita, ei me käydä tuolla. Tää on katselupaikka, meijän elävä taulu. Talvella se on paljon parempi,
että siellä on pimeys ja sitten on niitä eläviä tulia. Meillä on
noita kaamos valoja, tollasia hehkulampun näköisiä, ne on
ihan kivoja. Sitten on aurinkokennolla energiaa kerääviä ja
muutama siinä paviljongin kaaressa, sinisiä pieniä valoja.
Tuolla on laikkuköynnös, kun mennään puutarhaan sisälle,
niin siihen köynnökseen mä oon joskus laittanut valoja, nyt
en tainnut laittaa.” (Tuisku)
”Valot ja pimeys. Pimeyshän on siinä tärkeetä myös. Ei ole
tarkoitus umpivalaista tätä. Vaan nimenomaan niitä omia juttuja mihin haluaa valoa kohdistaa, niin se on se kiva.”
(Tuisku)
”Kun lumi tulee niin ei ole pimeää. Meillä on muutamia valotaidetapahtumia, mutta muuten on aika kotikutoista vielä.”
(Pyry)
7.4

Kasvillisuus
Kaikkein eniten haastateltavilla oli sanottavaa kasvillisuudesta. Havut ja ikivihreä kasvillisuus nousivat esiin kertomuksissa talvisen puutarhan perustaksi. Muitakin kasveja käytettiin. Talventörröttäjät ja kasvit, joilla on
muita kauneusarvoja talvella, oli huomioitu asiantuntijoiden puutarhoissa.
Ilmastonmuutoksen uskottiin olevan syynä kasvien vuotuisen rytmin sekoittumiseen.
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7.4.1 Havukasvit
Havuilla luodaan puutarhan vihreä runko. Asiantuntijat kertoivat käyttävänsä monen muotoisia ja värisiä havupuita ja -pensaita. Ikivihreistä kasveista saa peittävän näkösuojan. Ne toimivat melu- ja pölysuojana sekä
puhdistavat ilmaa. Muotoon leikatut havut tuovat jykevyyttä puutarhaan.
Tuija-aidan asema tonttien rajaajana ja näkösuojana on kiistämätön. Tuijasta on helppo muotoilla seinämiä, pylväitä ja lähes mitä vaan.
Yhteenveto asiantuntijoiden mainitsemista havukasvien hyvistä ominaisuuksista.
Havukasvit ovat:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ympäri vuoden vihreitä
hyvännäköisiä talvella
tuovat kauniita muotoja ja jykevyyttä puutarhaan
hyvä runko puutarhalle
tuulensuoja
tuovat väriä puutarhaan
melusuoja
ilmanpuhdistajia
upeita graafisia elementtejä puutarhaan
hyviä tilanjakajia
hyvä suoja eläimille ja ihmisille
ravinnonlähde eläimille.
”Tietysti havut, kun ne on ympäri vuoden vihreitä. Tossa on
hopeakartiokuusi ja pallotuijia. Tuija-aita on tossa ja muutama yksittäinen tuija tuolla toisessa laidassa. Ison perennapenkin taustalla on marjakuusta.” (Lumi)
”Totta kai havuja, koska ne on talvellakin hyvännäköisiä. Varjokuusi, niitä on viisi Suomessa, kartiovalkokuusi ’White
Daisy’, joka tekee valkoiset uudet kasvustot. Mulla on erilaisia jouluistutuksista napattuja sinivihreitä sypressejä, jotka
olivat 20-30 senttisiä ja nyt ne on metrin mittaisia.” (Talvikki)
”Mulla on ikivihreitä paljon ja olen puutarhan rungon lähtenyt niillä rakentamaan silloin alun perin. Halusin, että siellä
on korkeutta ja rakenteita myös. Pergolaa ja pergolapenkkiä
ja tän tyyppistä, ne tuo korkeutta.” (Kuura)
”Täytyy myös panostaa enemmän muotoon, mä haluan, että
puutarha on talvellakin hyvännäköinen. Enemmän täytyis
löytää semmosia kasveja, pensaita, jotka puhuu sillä muotokielellä talvella.” (Talvikki)
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” Muitakin ikivihreitä kasveja käytän paljon. Oikeestaan tän
puutarhan runko muodostuu havuista ja ikivihreistä.” (Halla)
”Havuja on itselläni aika paljon ja niiden määrä on lisääntynyt
koko ajan.” (Kuura)
”Isoja mäntyjä ja kuusia niitä tääl on monta, ne tekee vähän
jyhnäkkyyttä puutarhaan.” (Helmi)
”Mitä enemmän ikää tulee, sen vihreemmäks puutarha tuntuu muuttuvan. Lehtimuotoja ja sitä ikivihreyttä. Koko ajan
se lisääntyy, sitä arvostaa ja painottaa.” (Kuura)
”Omassa puutarhassa olen käyttänyt havuja, mutta enemmänkin pitäis vielä olla.” (Pyry)
”Tuivio viihtyy älyttömän hyvin. Nautin siitä, kun se on sellainen aaltoileva ja kumpuileva. Siel on tuijia ja katajia ja vuorimäntyjä eri lajikkeita ja puksipuita ja niistä olenkin niin tyytyväinen, että niitä on ympäri tonttia.” (Kuura)
”Ympärivuotinen vihreys, sitä mää ainakin itte toivoisin. Milläs muulla sen teet, pitää olla havuja.” (Pyry)
”Haluaisin suunnitella sellasen puutarhan, joka olis kokonaan
tehty ikivihreillä ja ainavihannilla kasveilla maasta ylös asti.”
(Halla)
”Tykkään et olisi monen väristä, keltasia, sit on sinivihreitäviä
havuja, ei pelkkiä vihreitä.” (Pyry)
”Sen takana on pieni tuijametsä tavallaan, vaikka onkin rivistö. Mut se on siinä tuulen suojana. Antaa tommosta vihreää kaunista näkymää näin talvella lumen peittämään maahan. Lisäks on kartiovalkokuusia, metsäkuusia, laakakatajaa,
kotikatajaa, tuivio, rohtokatajia, erilaisia tuijia, mäntyjä, jotka
ovat jopa 36 metriä korkeita. Ison kuusen halkaisia on yli metrin. Isoja mäntyjä on ainakin neljä.” (Helmi)
”Havut ja muutkin puut toimivat ympäri vuoden ilman puhdistamisessa, havut nappaavat kiinni pienhiukkasista talvellakin. Samoin kasvillisuus voi toimia melu- ja tuulisuojana.”
(Pyry)
”Houkuttaa lähteä sinne syvemmälle ja siinä käyttäisin just
niitä ikivihreitä tai skarpisti leikattuja pensasaitoja. Niin, että
ne on oikeesti semmosia läpitunkemattomia pensasaitoja, ei
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mitään hapsuja, vaan ihan kunnolla muotoon leikattuja. Se
graafisuus löytyy sieltä.” (Kuura)
”Yks tärkeimmistä elementeistä on muotoon leikattu tuijaaita, sellanen pätkä, joka erottaa meidät naapurista. Sellanen
on pakko olla, koska muuten oltais naapurin kanssa samalla
tontilla. Tuija on hyvä kasvi, vaikka kaikki sitä parjaa. Se kasvaa melkein missä vaan, eikä vaadi paljon. Tuijaa voi leikata
— vaikka muotoon, eikä haittaa vaikkei leikkais joka vuosi. Se
on ikivihree ja tiivis. Mustarastaat ja muutkin linnut viihtyvät
tuija-aidan suojassa, mäkin viihdyn. Se luo sellasen jämäkän
perustan tälle puutarhalle ja tietty täällä, kun talot ovat niin
lähekkäin, niin ikivihree antaa intimiteettisuojaa talvellakin.”
(Halla)
7.4.2 Talvipuutarhan muut kiinnostavat kasvit
Asiantuntijat kertoivat tuovansa vehreyttä ja väriä puutarhaan talvivihreillä perennoilla ja värikäsoksaisilla pensailla. Jouluruusu nousi esille, sekä
lumettoman talven vehreyttäjänä ja jopa kukkijana, että kasvina, joka heti
lumien sulettua on voimissaan.
Kasvien yksityiskohdat, kuten marjat, kaarnat, kukinnot ja lehtiarvet tuovat
kiinnostavuutta talviseen puutarhaan. Köynnöksistä mainittiin köynnöshortensia hienona katseenvangitsijana.
Ruukkuihin istutetaan kärhöjä ja puita. Tuija talvehti ruukussa, mutta muut
puut laitettiin talvehtimaan maahan. Uudeksi talvivihreäksi valloittajaksi
povattiin rataspuuta (Trochodendron), joka Ruotsissa onkin jo ”hitti”.
Oltiin sitä mieltä, että enemmän pitäisi tutkia ja tutustua kasveihin, joilla
on talviarvoa. Minkä puun runko näyttää kauniilta talvella? Puiden ja pensaiden kasvutapoihin on hyvä tutustua, koska lehdettömään aikaan ne antavat arvokkaita muotoja puutarhaan. Osa puista, kuten tammi, saattaa
säilyttää kuivuneet lehtensä oksillaan läpi talven.
Taulukko 6. Muita hienoja talvikasveja asiantuntijoiden mielestä (Vuori
2019).
kasvi
jouluruusu

ominaisuus
voi kukkia jouluna, heti vihreä keväällä

tuoksukurjenpolvi

talvivihreä

terttuselja

hieno runko ja silmut aikaisin keväällä

euroopansorvarinpensas

pitkään mielenkiintoinen ja värikäs

kanukka 'winterflame'
pajut

liukuvärioksat
hienon väriset oksat

tuohituomi

upea kaarna
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hevoskastanja

mielenkiintoisia yksityiskohtia

pihlajat
rataspuu
tammi

marjat ja muodot
eksoottinen läpi vuoden vihreä lehtipuu
kuivuneet lehdet säilyvät puussa läpi
talven

köynnöshortensia
vaahtera

kuihtuneet kukinnot läpi talven
piirtyy horisonttiin

peikonpähkinä
leukotti

hienot oksat
siksak-kulmaa toistavat oksat

tuija

hyvä ruukkukasvi talvella

”Syyspuolella kiinnostava juttu — jos sattuu niin, että lunta
ei ole ja on märkää — on jouluruusu. Ni joskus se kukkii oikeesti jouluna. Sit on hauska käydä kattomassa, et nyt se
täällä kukkii. Enemmän se märkyys kuitenkin haittaa, että ne
sitten meinaa kertakaikkiaan kuolla siihen kaikkeen veteen
niin kuin kivikkokasvit ja semmoset.” (Lumi)
”Mä tykkään jouluruusuista, siinä mielessä ne on ihan loistavia kasveja, et kun lumet sulaa, ni ne on jo vihreitä.” (Talvikki)
”Tykkään myös paljon, kun on osaikivihreitä perennoja, tuoksukurjenpolvet ja muut missä osa lehdistä jää kuitenkin vihreiksi.” (Kuura)
”Ei oo semmosta tietoo olemassa, että minkälainen runko niihin tulee, mikä näyttää hyvältä, mikä on kaunis talvella. Minkälainen kasvutapa tulee, mikä sopii tiettyyn käyttöön. Hyvä
esimerkki on terttuselja. Kaikkien vihaama, sehän on jo vieraslajikin, pitäis päästä eroon siitä, mutta sitten se mitenkä
hienot rungot siihen tulee ja nopeesti. Vakkataimessa tuolla
Ihodessa, on aivan valtava se terttuseljan runko. Se menee
sellaseks monihaaraiseksi, se on pikkupuu ennemminkin kuin
pensas. Se on hieno, tosi hieno. Ylimääräiset risut kun sieltä
leikkaa, niin siihen tulee oksakulmat aika siksakki-muotoon.
Keväällä kun sen silmut aukee ensimmäisenä, niin ne on hienot. On lilaa ja vihreetä, oikeen syvää tummaapunaista. Mut
se on sitten niin myöhään keväällä. Samanlaisia vastaavia on
syksypuolellakin, toi euroopansorvarinpensas ’Red Cascade’.
Marketanpuistossa syksyllä näin, oli marras-joulukuuta. Se
oli ihan pelkkää ”punaista koko pensas, kun ne marjat oli rävähtänyt auki. Tämmösiä pitäis osata käyttää, kun kaikki muu
väri on melkein pois.” (Pyry)
”Peikonpähkinä olisi kiva, mutta se on niin tavallinen jo nykyään. Mä haluaisin jonkun, joka kasvais vähän niin kuin
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siksakkia. Leukotti olis tietysti, mutta kun se kasvaa ihan
puuksi, jos se viihtyy.” (Talvikki)
”Nyt mulle tulee siihen maailmalta semmonen Winterflame
kanukka. Se on punanen alhaalta, sitten se menee oranssiksi
ja on keltainen ylhäältä, niinku liukuvärjätty.” (Talvikki)
”Itse ihailen pajuja, niistä löytyy tosi tummanpuhuvia ja viininpunaisia sävyjä ja kellertäviä. Tuolla kun autoilee, niin
niitä näkee tien varsilla. Sitku on lehdet, ni niihin ei kiinnitä
mitään huomiota. Tähän aikaan vuodesta on just se paras
aika, koska aurinko alkaa kunnolla paistamaan. Kun kattoo
hankia vasten, ni siel on niitä sävyjä niin paljon. Oisko niitä
saatavilla taimeksi, ei. Mene vaan metsään ja leikkele sieltä
ja tökkää maahan.” (Pyry)
”Mielellään käytän kyllä kanukoita tai tuohituomia, tämmösiä missä on rungossa jotain mielenkiintoista katseltavaa. Tosin kaikissa niissä on jotain katseltavaa, kun menee tarpeeksi
lähelle, niin kuin hevoskastanjan lehtiruotien arpia tai jotain
muuta, hyvin viehättäviä. Marjoja, pihlajista tykkään ihan
hurjasti, ja niissäkin on erilaisia värejä. Toki niissä on muotojakin, kun on riippaa ja pylvästä. Muodot on hyvä tuoda esiin.
On ne niissä ikivihreissä, mutta myös näissä lehdettömissä
puuvartisissa arvokkaita. Mielellään katselen sitä, kun lehdet
putoo ja näkyy runko ja oksat.” (Kuura)

Kuva 21. Mustamarjakanukan (Cornus sanguinea ’Anny's Winter Orange’)
oksisto eksoottisena liukuvärinä tummasta oranssista keltaiseen
ja koripajun (Salix viminalis) raikas oksisto tulee hyvin esiin talviaikaan (Vuori 2018).
”Ikivihreet siel on koko ajan, mut jos ei niitä ajatella, ni sillon
pelataan niillä marjoilla ja niillä, jotka siellä törröttää hyvin,
vaikka ei oo luntakaan. Marjat, kaarnat, kuoret, siemenet,
kuihtuneet kukinnot, törröttäjät ja koristeheinät. Ne on semmosia kun ei ole vielä lunta, ni sä pääset niiden lähelle. Ne on
yksityiskohtia, ni niitä olis myös hyvä nähdä sieltä läheltä.
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Vaikka missä on vaan kuuraa, niin ne on todella kauniita. Siinä
vaiheessa puutarhassa on todennäköisesti vielä enemmän
reittejä missä kulkea ja käydä niitä katsomassa.” (Kuura)
”Hieno on myös tammi, puuhun jäävine lehtineen.” (Pyry)

Kuva 22. Metsälehmuksen (Tilia cordata) siemenet ja metsätammen
(Quercus robur) kuivuneet lehdet ovat jääneet talven yli puuhun
(Vuori 2018).
”Toki on olemassa hirveesti puita, jotka on habitukseltaan
upeita.” (Talvikki)
”Mulla on se Trochodendron, millä ei ole edes suomalaista nimeä. Se on tämmönen dinosaurus kasveissa, sukunsa ainoa.
Siin on sydämen malliset kunnon lehdet ja se on ikivihreä.
Ruotsissa kasvaa jo rintamamiestalon korkuisena, noin 10
metrisenä. Povataan, että siitä tulee ihan kunnon piharakentamisen kasvi. Se pitää lehtensä, se on hauska. Mulla on semmonen. Se on Vakkataimesta sekin. Muurisen Vesa pitää sitä
taimistoa, se on kyllä semmonen kasvihemuli, että löytyy
ihan mitä vaan.” (Pyry)
”Köynnöshortensia, aivan pirun hieno myös talvella, kun siihen jää kukintoja niin talvella tulee tosi hyvin edukseen.
Monta muutakin on sellaista, joka on talvella kaunis. Sitten
nää runkopuut tai isommat pensaat.” (Pyry)
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”Syksyn värikylläisyys on mun mieleinen juttu myös. Täälläkin
ympäristössä on paljon vaahteroita ja ne on henkeäsalpaavan upeita syksyllä. Talvellakin ovat hienoja, kun piirtyvät taivasta vasten, tulee se puun habitus hyvin esiin.” (Halla)
”Minä olen ollut puutarhakoulussa -79, ei sillon kukaan kasvattanut mitään puita ruukuissa. Mulla on täällä puita ja kärhöjä ruukuissa, ne menee aikansa. Tuija tietysti talvehtii ruukuissa, niitä ei tarvi mihinkää siirtää. Osa sitten talvehtii sillee,
että on laitettu maahan ylös, maahan ylös. Oon mä tehnyt
sitäkin, että oon ottanut kärhöt ruukuista pois ja pannut
tonne pihatien varten ne vanhat. Siellähän sitten versoatte
kesän aikana. Sitten kylmästi istutan uudet kasvit ruukkuihin.
Kärhöt ei maksa kuin 7 - 8 euroa, jos kuolevat niin kuolkoon,
ei mitään haittaa. Sitten on joitakin puita, jotka on ollut ruukussa, esimerkiksi tässä tää iso pilvikirsikka. Se tönöttää
tuossa ikkunan edessä. Se on ollut ruukussa. Jossain vaiheessa me ei enää viititty sitä roudailla. Me laitettiin se siihen
viereen aina talvehtimaan. Sit kun se kasvoi niin isoksi, että
ei viititty enää siirrella sitä ruukkuun, niin istutettiin se tohon
paikoilleen, siinä on viihtynyt.” (Tuisku)
7.4.3 Talventörröttäjät
Talventörröttäjiä arvostettiin myös, ne tuovat vaihtelua maisemaan ja eläimiä pihaan. Talventörröttäjinä on käytetty niin pensaita kuin perennojakin.
Angervot ovat hyviä törröttäjiä. Kukinnot kestävät pitkään, eikä haittaa,
vaikka jänis söisi ne maata myöten. Heinät törröttäjinä mainittiin useimmin.
Asiantuntijoiden mainitsemia talventörröttäjiä:
−
−
−
−

angervot
koristeheinät
maarianohdake
komeamaksaruoho.
”Mul on tietysti heiniä siellä talventörröttäjinä. Ehdottomasti
paras on koristekastikat yleensäkin, ne pysyy hyvin pystyssä.
Toinen mistä mä tykkään ihan älyttömästi on isosiniheinä. Se
kuitenkin lähti siitä harttamaan joka suuntaan, toinen oli toisen naapurin pihaan ja toinen toisen. Se sai häädön myös
sieltä, se oli liian iso sinne.” (Talvikki)
”Koristeheiniä, ihan talventörröttäjinä pidän mielellään
siellä. Seuraan työhuoneen ikkunasta, että miten ne siellä
jakselee ja linnut niissä talvella pomppii.” (Kuura)
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”Heinistä tykkään tosi paljon, ne heiluu tuulessa. Talvihan nekin sitten viimein painaa nurin.” (Pyry)
”Talventörröttäjät on upeita, eteenkin heinät. Mulle ei tänne
mahdu kun ihan pieniä heiniä, ne menee lumen peittoon,
mutta luonnossa kattelen niitä ja kuvaan myös.” (Halla)
”Maarianohdake, se on ihan loistava talventörröttäjä. Se on
hauskan näköinen ja linnut syö siitä hyvin mielellän. Mun
mielestäni se on ihan huikeen hyvä talventörröttäjistä.” (Talvikki)
”Jätän mielellään erilaisia talventörröttäjiä. Perennoista tanakoita, vahvoja niin kun komeamaksaruohoja, jotka siellä
töröttää ja tököttää sitkeesti.” (Kuura)
”Kyllähän angervopensaatkin on ihan kivoja, kun ne on tollasia talventörröttäjiä.” (Lumi)
7.4.4 Kasviongelmia
Lämmin alkutalvi aiheuttaa kasveille ongelmia erityisesti silloin, jos tontti
on tasainen ja maaperä savipitoinen. Suuret vesimäärät eivät imeydy maahan, vaan jäävät mädännyttämään kasvien juuret. Savimaata voi muokata
imukykyisemmäksi lisäämällä hiekkaa ja turvetta. Kasvit voidaan nostaa
myös kohopenkkeihin kasvamaan.
Myös kasvien kasvurytmi häiriintyy leudoista talvista. Lämmin talvi herättää kasvit kesken lepokauden ja perässä tulevat pakkaset kuivattavat jo
alulle päässeet nuput – kukinta jää saavuttamatta. Sateiset kesät ja pitkät
syksyt vaikuttavat erityisesti havujen menestymiseen. Niitä vaanivat erilaiset sieni- ja bakteeritaudit.
Talven isot kerralla satavat lumimäärät taittavat alleen suurempiakin
puita.
”Magnoliassa on tällä hetkellä 55 nuppua ja se on 2 metriä
korkea ja nyt tuli tämmöset pakkaset ni itken vähän verta.
Todennäköisesti kukat kuivuu, ne mitkä jää lumen alle, ne
kukkii.” (Talvikki)
”Mulla meni ruusut silloin (erittäin märkä talvi muutama
vuosi sitten) ja melkein kaikki esikot.” (Talvikki)
”Enemmän siitä lauhasta on ollut haittaa, ei märkyyden tähden niinkään, mulle märkyys ei ole ongelma, kun se on hiekkarinne, mutta kun mä meen ihan äärirajoilla. Mä oon niin
sanottu vyöhykkeiden venyttäjä. Yks atsalea, niitä on kanssa
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alle kymmene Suomessa, alotti avaamaan kukkia jo tammikuussa, no nehän kuivettu kaikki ne nuput.” (Talvikki)
”Kärsäkallat, ne selvästikin on kärsinyt siitä pitkästä syksystä
ja esikot, varsinkin pihaesikot, nää nahkeelehtiset. Ne on kärsinyt tosi paljon noista pitkistä syksyistä. Ne aloittaa kasvun,
kun eivät tarvitse sitä lepoaikaa niin pitkää. Kun tulee vähääkään kylmää ja pimeetä, ni ne menee lepoon ja sitten tulee
vähänkin lämpimämpi jakso siihen niin morjens, nyt on kevät! Ne lähtee kasvamaan ja kun tulee pakkaset ni se on sit
siinä.” (Talvikki)
”Semmonen patioruusu, mikä mulla oli siellä kesällä, mä en
saanut järjestettyä sille tilaa kerta kaikkiaan. Ajattelin, että
mä ostan ens kesänä uuden, ni se kukkikin vielä joulukuussa.
Se terassi oli niin lämmin. Voihan olla, että se vielä herää henkiin ens kesänä.” (Lumikki)
”Kesällä ei tullut kuivaavia lämpöaaltoja, ni sienitaudit vaivasi
kasveja. Sienitauteja oli havuissa aika paljon. Sais olla enemmän sitä, että olis kunnon kylmää ja kunnolla lämmintä. Kyllä
se rassaa kasveja.” (Kuura)
”Mulla on noin lähes kolme metrinen lehtikuusen taimi. Kun
meni ekaa kertaa käymään mökillä talviteloille laittamisen
jälkeen, ni se oli kokonaan pitkällään lumen painamana siellä
maassa. Siinä oli lehdet vielä, ei ollu kerennyt niitä pudottamaan. Kun oli niin lämmintä niin se keräs lumen siihen puuhun. Toinen näistä pihatien katajista oli pitkällään myös. Jostakin oli tippunut oksia. Tuli sitä painavaa tykkylunta niin paljon. Tuijaa olen nähnyt monta tässä vieläkin, jopa Vantaan
Viherpajalla olen nähnyt tuijia ihan muodottomaks painuneina. Kun sitä lunta tulee kerralla liikaa, ni niitä pitäis olla
sitten vahtimassa ja ravistelemassa pois.” (Pyry)
7.5

Mitä talvisessa puutarhassa voi tehdä
Kertomuksissa ilmenee, kuinka talvista puutarhaa on rauhoittavaa katsella. Puutarhassa seurataan ja kuvataan kasveja pitkin talvea. Kuvataan
myös tunnelmia, tulta, yksityiskohtia ja kuuraantuneita ikkunoita. Luodaan
visuaalisia illuusioita. Koristellaan puutarha itse tehdyin jäälyhdyin. Talvinen puutarha ja sen lähes pysähtynyt tunnelma tuottaa mielenrauhaa. Talvella eletään hitaammin.
Kertomuksissa tehtiin piha- ja puutarhatöitä. Nämä työt voivat olla myös
mieleisiä. Siinä samassa, kun vapauttaa pensaita lumikuormista tulee vietettyä aikaa ulkona ja liikuttua. Yllättäen voi päästä haravoimaan ja kitkemään, vaikka talvi on jo pitkällä. Mikä onkaan parempaa urheilua kuin
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lumitöiden tekeminen. Talvityöt ovat mukavia, jos välineet ja vaatetus ovat
oikeat.
Asiantuntijat kävivät puutarhassa talvipiknikillä. Puutarhassa voi grillailla ja
järjestää talvisia juhlia. Kun lunta on tarpeeksi, voi vaikka lumenkasauspaikalle rakentaa ”jääbaarin”. Pihasaunalta tai kylpytynnyristä on mukava katsella kirkasta tähtitaivasta. Silloin kun tähdet eivät näy omalta pihalta, perheen yhteinen retki maaseudulle katsomaan tähtitaivasta on kokemus,
joka jää varmasti mieleen. Kun tontti ja puutarha ovat järven rannassa, on
hiihtäminen ja käveleminen jäällä parasta puuhaa kevättalvella, kasvotkin
jo päivettyvät. Puutarhassa ja pihalla tulee oltua talvella, jos siellä on aktiviteettejä, rakenteita ja suojaisia paikkoja.
Haastateltavat ovat talvella puutarhassa
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

kitkemässä
haravoimassa
luomassa lunta
leikkaamassa havuaitoja
puistelemassa lunta kasveista
katselemassa ja kuvaamassa
rakentamassa lumilyhtyjä, jäälyhtyjä ja jääkakkuja
kuivattamassa pyykkiä
luomassa visuaalisia illuusioita
katselemassa kasveja, eläimiä ja maisemaa
grillaamassa
paahtamassa vaahtokarkkeja
talvipiknikillä
juhlimassa
rakentamassa jääbaaria ja viettämässä aikaa siellä
katsomassa tähtitaivasta.
”Lähinnä käyn puistelemassa noista havuista lumet, kun tulee suojakeli, ettei ne ihan röntsähdä tuolla. Täytyy tietysti
suojata omenapuu, siihen täytyy laittaa ihan kunnon suojat.”
(Lumi)
”Se mikä on ärsyttävää, että ruohoa kasvaa niin pitkään, että
vielä marraskuussakin pitäis kitkee, ihan oikeesti hei!” (Lumi)
”Sitten voi tullaki marraskuun puolessavälissä hyvä haravointikeli, että kyllä mä sitäkin on sitte tehny siihen aikaan.”
(Lumi)
”Syksyllä se on enemmänkin sitä, että viivytän kesän häviämistä. Mä teen sellasia iskuja, että siivoon pois sen syksyn.
Pienelläkin tulee, kun lakasee käytävät. Kaikki keltaiset
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lehdet pois, niin yhtäkkiä sulla onkin kesä siinä ja siitä voi
nauttia. Moni sanoo, että voi kun teillä on lämmin tunnelma,
oikeesti siellä on kauheen kylmä. Visuaalisesti mä haluan sen
lämpimän tunnelman.” (Tuisku)
”Teen mielelläni lumitöitä.” (Halla)
”Lumilyhtyjä rakenneltiin kyllä ja näitä jäälyhtyjä kovasti.”
(Kuura)
”Teen jääkakkuja ihan lystikseni. Hirvee tehdas oli sillon pakkasaikaan. Keitän vettä ja jäähdytän sitä ja silppuan sinne
kaikkea erillaista mukaan ja sitten katselen niitä. Kuvaan ja
katselen. Kuvaan sen takiakin, että se on työtä, ei koskaan
tiedä millon mä tarvitsen sellasta kuvaa. Ja kuvaaminen on
hirmu hauskaa, mutta ennen kaikkea se on ihan omaksi huviksi. Ei me varmaan töitä tehdä jouluaattona, vaan kuvataan
sen takia, että se on kivannäköstä. Kun tulee oikea sää, niin
innostun kuvaamaan huvimajan ikkunoita, kun niis on jäätä
ja muuta.” (Tuisku)
”Se (aitta) on siinä mielessä hyvä, kun siinä on niin iso kuisti,
mä tykkään että ulkona kuivatettu pyykki on kaikkein paras,
että pyykistä tulee ilmavaa ja hyvän tuoksuista. Siihen paistaa
näin talvellakin aurinko ja ne kuivuu täysin. Ei tarvitse kuivata
sisällä.” (Helmi)
”Kuvaan aika paljon talvellakin puutarhaa ja maisemia. Oon
harrastanut valokuvausta koko ikäni. Tunnelmien kuvaaminen on kivaa ja talvellahan niitä tunnelmia löytyy.” (Halla)
”Tykkään ihan hirveesti seurata syksyllä, oli ne sitten suklaan
ruskeita kasveja tai mitä hyvänsä, miten ne värit siellä muuttuu. Oma kauneutensa siinä katoavaisuudessa myös.”
(Kuura)
”…että on tälläsiä tiloja (lasiterassi, huvimaja) missä voit kattoa talvea. Se tila on kuitenki kuiva ja sen saa vähän lämmitettyäkin. Siellä voi olla villapaita päällä jo varhain. Voi katsella ja ihastella sitä talvee.” (Tuisku)
”Ikkunasta kun katselen tota rantaa, jossa on toi järvenpinta
ja siinä menee suksien jälkiä. On kiva kattella hankia hiljalleen. Mikä on kauniimpi näky? Ei mikään. Tämä on mielenterveyttä.” (Helmi)
”Meillä itse asiassa oli sellanen nuotiopaikka puutarhassa,
missä pystyi vaahtokarkkeja paahtamaan, mutta se on
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täytetty kasveilla jo. Aika paljon olen myös päässyt suunnittelemaan erilaisia luonnontulinuotiopaikkoja pihoihin. Siinähän on myös se talvi elementti. Niillä voi käydä pulkkamäen
jälkeen tai pihalla riehuessa ja voi myös iltatunnelmaa luoda.
Paahtaa vaahtokarkkeja tai makkaroita tai mitä haluaa. Vähän niin kuin talvipiknik omalla pihalla. Talvella vallan hyvin
toppavaatteissa lasten kanssa, pitäisin ihan hyvänä toimintona. Reipasta meininkiä.” (Kuura)
”Me grillataan, ei nyt ihan jatkuvasti, mutta ollaan grillattu
talvella. Meillä on lasitettu terassi, niin se on aika ihanteellinen paikka ja se grilli säilytetään siinä. Sitä ei viedä mihinkään
autotalliin, niin se on helppo ottaa siitä ja käyttää. Jos se olis
autotallissa tai jossain varastossa, niin ei varmaan tulis haettua. Just miehen nelikymppiset oli jokin aika sitten ja siellä
grillattiin. Sisällä syötiin, oli liian kylmä. Terassilämmitin on,
se auttaa syksyllä, voi paljon myöhempään olla siellä.” (Lumikki)
”He muun muassa ovat pitäneet lapsenlapsen talvisynttäreitä siellä. Siinä on suojaisa alue, johon pääsee lämpimään.
On kuitenkin laajat terassialueet ja sitä ympäröivää puutarhaa, mihkä voi kaikenlaista toimintaa kehittää, niin kuin näillä
synttäreillä. Et sä niillä toppavaatteilla mene sinne talon sisään kuitenkaan lämmittelemään välillä, kun sulla on joku
tuulensuoja ja jos siellä on vaikka tämmönen kamiina. Siellä
juodaan lämmintä ja sit mennään taas touhuamaan pihalle,
semmonen välitila. Se on ollut tosi paljon käytössä. Eikä sen
loppujen lopuksi kauheen isokaan tarvitse olla.” (Kuura)
”Meillähän on tossa autokatoksen edessä sellainen levike ja
siihen mahtuu paljon lunta. Pojat teki siinä lumilinnoja. Se oli
kauheen kiva ja suojaisa paikka, kun on tuolla pihan perällä.
Ei autoja tai muutakaan lähellä. Silloin siellä paljonkin puuhattiin ja tehtiin jääbaaria siihen kevätauringon paisteeseen.
Mun vanhemmillakin on sellanen traditio, kun ne asuu tuolla
Heinävedellä ja katolta tulee aivan hirveesti lunta ni yleensä
pääsiäisenä on sitte hyvät jääbaariolosuhteet. Kaivetaan jääbaari ja istutaan siinä sitte lampaantaljan päällä ja juodaan
vähän kylmää valkoviiniä, kuunnellaan musiikkia kun aurinko
paistaa, se on tosi hauskaa.” (Lumi)
”Tohon etupihalle onkin kertynyt aika ison kokoinen puhdas
kasa lunta. Oon kovasti miettinyt mitä siihen voisi tehdä, rakentaa jotain, vaikka laittaa jotain valoja tai tehdä siitä oikein
ison lumilyhdyn tai linnan. Lumi ja valo, se on mun mieleinen
yhdistelmä. Harvoin tosin tulee niin paljon hulluteltua, että
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menis tonne ulos enemmänkin rakentelemaan, ajatuksissa
kuitenkin. Just löysin netistä iglun rakennusohjeen…” (Halla)
”Me perheenä voidaan lähteä maalle katselemaan tähtitaivasta, jos omasta pihasta ei näy.” (Lumikki)
”Ennen me käveltiin pitkiä, pitkiä matkoja, ku ei ollut jään
päällä paljon lunta. Oli mahdollisuus. Tehtii semmosia kävelylenkkejä tonne saareen asti ja noin, et viiden kilometrin
päähän ainakin. Mut ku ollaa täs jo niin vanhoja, ni ei täs enää
niin pitkiä matkoja tehdä.” (Helmi)
”Mies on haaveillut kylpytynnyristä, mut mä olen taas ehdottomasti sitä vastaan. Mä tiedän miten siinä kävis. Siinä kävis
ihan samalla tavalla kun meidän halkoprojekteille ja risuaidoille. Se olis siellä sitten ja tulis lehtiä, se alkais limottumaan ja yhtäkkiä meil olis siel komposti. Ajatuksena ihana,
mutta ei käytännössä.” (Lumikki)
7.6

Linnut ja muut puutarhan eläimet
Lintujen ruokinnasta oltiin kahta mieltä. Lintuja ruokitaan, laitetaan siemeniä ja talipalloja tarjolle puutarhaan. Lapsien luontosuhdetta kehitetään
ottamalla lapset mukaan tarkkailemaan lintulaudan vierailijoita. Yhdessä
tunnistetaan lintuja ja seurataan eläinten jälkiä. Otetaan selvää, jos ei tunnisteta. Työhuoneen ikkunasta tulee seurattua lintujen vilskettä ja oravan
temmellystä – silmät ja pää saavat kaivatun tauon, mieli rauhoittuu. Varjopuolena on lintulaudan ei-toivotut vieraat, kuten rotat ja hiiret, sekä yliaktiiviset harakat. Silloin ei haluttu lintujakaan ruokkia, kun vierailijat eivät
olleet mieluisa. Peuroja näkee yhä useammin talojen liepeillä ja niistä on
tullut hyvin rohkeita.
”Aika monenlaisia lintuja käy siinä meidän pihassa. Siellä käy
erityyppisiä varpusia, tiaisia, peippoja ja mustarastaita, jotka
taas syö maasta ja fasaanit vähän vaihtelevasti. Lintulaudat
meillä on. Sitten on näitä talipalloputkia ja kokeilen aina erilaisia. Meillä käy myös oravat ja ruokin myös niitäkin. Laudat
menee kyllä välillä vaihtoon, kun milloin ne osaa avata ruuvit
tai jyrsii laudat rikki tai muuta. Se on sellanen jatkuva erilaisten lautojen käyttö, mutta se on kivaa se. Mä ruokin sillai,
että ne (siemenet) on sielä laudalla tai putkessa. Osa linnuista, niin kuin fasaanit tulee ihan kellon tarkasti. Mä tiedän,
että fasaani tulee aamupalan aikaan siihen. Kun haen postia
ni mä laitan pienen määrän sille jyviä ja mustarastaille myös.
Sit vois olla toinen juttu, jos ne lavat ja se pääsy sinne olis
rotilla helpompaa. Toki asun vähän enemmän tuolla maalla
päin, siellä ehkä sitä ongelmaa ei niin ole kuin tiiviimmin asutulla alueella. Mutta ymmärrän huolen, mä en tykkää rotista
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yhtään. Hyvin mielellään ruokin lintuja koska niitä samoja lintuja on taas kesällä siellä puutarhassakin paljon, joten mulla
on jatkuvasti apulaisia niitä tuholaisia poistamassa. Siinä on
sellanen hyvä balanssi, että mielellään niitä sitten talvella
ruokinkin, kun tietää, että ne tekee hyvää työtä kesällä.”
(Kuura)
”Itse kiinnitän aika paljon huomiota siihen minkälaista elämää siellä pihalla on. Onks siel eläimiä? Piha on aidattu koiran takia, mutta ennen kun se aidattiin, niin oli paljon rusakon jälkiä ja muitakin. Aidattiin, kun vähän pelkäsin kasvien
puolesta, plus että koira karkaa. Se siellä lähinnä nyt temmeltää. Tarkkailen, hyvin tarkkaan kattelen, että onks menny hiiriä tai oravia tai muita tai lintuja. Enkä siis vaan omassa puutarhassa, vaan kun lähden pihalta, niin jälkiä tarkkailen.” (Lumikki)
”Ruokin lintuja, tänä talvena on ollut paljon vähemmän eri
lajeja, taikka sit mä en ole kerinnyt kattelemaan. On ollut aika
lajirikas, se mitä siellä käy. Ihan semmosiakin lintuja mitä en
tunnista ja sitten on pitänyt ottaa selville mitä ne on. Kyllä ne
on siis semmonen tapahtuma kun näkee siellä pihalla jotain.
Laps tykkää tulla katteleen ja ite tykkään. Sit voi olla, et ne
välillä vähän häiriintyykin. ”Tulkaas nyt kattoo mikä tääl on”…
”Ette kyl oo nähny koskaan.” (Lumikki)
”Mua harmittaa just se puitten lähteminen, kun ne linnut
niissä puissa viihtyy ja siel pensaikossa, se tuo semmosta elämää sinne ja ääntä, semmosta hyvää ääntä. Ei mitään mekkalaa. Mä oon kovasti nauttinut siitä, että ne siel on. Täytyy
vaan istuttaa jotain siihen tilalle mikä houkuttelis lintuja. Meil
oli kolme linnunpönttöä siellä ja ne kaikki piti ottaa nyt pois,
kun tulee se saha laulamaan.” (Lumikki)
”Se tuli talvesta mieleen, kun siinä koivussa mikä näkyy mun
työhuoneen ikkunasta on aivan upee runko. Siinä roikkuu ne
lintujen ruokintajutut ja mä jäin miettii et mihin mä ne nyt
laitan, et mä nään ne kun mä istun siellä työhuoneessa. Kun
oot riittävän kauan istunut koneella ja sitten on pakko kattella vähän jonnekin muualle, ni ne on semmosia, että vievät
pois siitä tilanteesta. Mutta joo, varmaan valitsen sellaisia
puita ja pensaita missä on marjoja, että ne jää sitten lintujen
syötäväksi. Kyllähän itsellekin tietenkin, jos pistän mustaherukkaa ja muuta, ni voi syödä niitä. Ei niitä tarvi eläimille jättää kaikkia.” (Lumikki)
”Ehdottomasti siihen lajivalintaan vaikuttaa, että olis talvella
linnuilla syötävää. Pihlajaa ainakin, niitä on kaikkia hienoja
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uusia lajikkeita, mut voi olla, että se perinteinen maistuu
niille paremmin. Missä pihlajassa tilhet käy? Arboretumissa
on se pihlaja missä on vaaleenpunaset marjat, en muista nyt
sen lajikkeen nimeä. Se on ihan käsittämättömän hieno. Se
on jotenkin niin epätodellinen.” (Lumikki)
”Äänet on toinen hieno homma talvessa. Linnut tietty, kun
kevättalvella alkaa se mieletön viserrys ja raakunta. Tykkään
tosi paljon katsella myös eläimiä ja lintuja ja niiden jälkiä.”
(Halla)
”Lintuja ruokitaan, nyt oli harakka siel syömässä, en mä nyt
harakoille viitti ostaa. Oon ihmetelly, että kui ne on ain tyhjät,
menee litra siemeniä tohon kippoon ja aamulla on tyhjä. Sit
ne käyvät noissa lintulaudoissa, missä on semmonen lintulautamökki, ni aina on tyhjä. Mää olen ihmetelly, et miten voi
olla, ku naapurikin ruokkii. Oravia en oo nähny. Ei ole ollu rottaongelmaakaan.” (Helmi)
”Ei ruokita eläimiä. Mulla on sellanen olo, että se houkuttelee
hiiriä ja kaikkia muitakin jyrsijöitä. En ole alkanut ruokkimaan
lintuja. Onhan ne ihan kivoja kattoo, mutta en mä sit oikein
haluu mihkään hiiritaisteluunkaan käydä. Naapuri oli nähnyt
viime kesänä yhen rotan ja sitä me yritettiin saalistaa täällä.
Oli kaiken maailman loukkua, kun täs on niin monta koiraa
naapureilla ettei voi laittaa myrkkyykään. Mullakin oli sellanen oikein hieno state of the art -rotanloukku tuolla. Rotta oli
käyny syömässä juuston ja kakkinut sinne nurkkaan ja lähteny painelee. No nii, ei ollu eilisen teeren rotta. Mut se sitten
jotenkin häipy jossain vaiheessa, että sitä ei oo sit näkynyt.
Hiiriä me kyl saatiin aika paljon niihin rotanloukkuihin. Aika
ällöö tyhjennellä niitä.” (Lumi)
”Tässähän nykyään liikkuu myös PEUROJA! Täytyy kyttäill,
että millon ne tulee tänne meidän pihaan ja hätistää pois.
Meijän pihassa mä en oo nähny, mutta tossa kahen talon
päässä oli neljä. Nehän kävelee tossa tiellä ihan sillee rallallaa
rallaa. Tosi rohkeita ne on nykyään.” (Lumi)
7.7

Koristelu
Asiantuntijat koristelevat puutarhaa ja pihaa itse tehdyin jääkakuin ja -lyhdyin. Ruukkuihin istutetaan havut ja kanervat. Ovikranssit ja kausikoristeet
ilahduttavat silmää. Oven pielessä tervehtivä vanha joulupukki on jo vuotuinen traditio. Vanhat koristeelliset astiastot jätetään katetulle terassille
ja pihakalusteet ovat paikoillaan puutarhassa läpi vuoden. Köynnökset valtaavat esille asetetut vanhat työkalut, lumi muokkaa niistä taideteoksen.
Tuuli tuo kiemuraisen männynkarahkan mukanaan. Sen muotokieli
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viehättää ja antaa mielikuvitukselle siivet. Karahka koristellaan vuodenaikojen vaihtelun mukaan. Kuitenkin ne kauneimmat ja yllättävimmät koristeet tekee luonto itse. Pensaiden oksat kimmeltävät kuurasta ja lumi
pehmentää puiden muodot, maisema on kuin suoraan satukirjasta.
”Mä laitan kanervat tai sen tyyppiset tohon lasikuistille ja
etupihalla on ruukku, mutta nyt aivan lumen peitossa.”
(Lumi)
”Esimerkiks viime elokuussa, kun oli se hirvee myrsky, en
suunnitellut, mutta taivaalta lensi sellanen jumalaton männynoksa suoraan mun takapihalle. Hyvä, että ei tullut päähän, olin meinaan ulkona sillä hetkellä. Mä kattoin, että se
olikin aika hauskan näköinen. Mä leikkasin siitä ne havut pois
ja jätin pelkän rangan vaan. Aluksi se oli niinku maljakossa.
Mä katselin, et se on niin kiva käkkyräinen, etten mä viitsi sitä
poiskaan heittää. Sit mä lopuks raahasin sen sisälle ja laitoin
sen siimalla roikkumaan kattoon. Siihen mä, jälleen kerran,
laitoin siihen patterilla toimivat valot ja joulupallot roikkumaan, siin oli mun joulukuusi. Nyt se on edelleen siellä katossa. Pääsiäiseks mä laitan sinne höyheniä roikkumaan ja vapuksi laitan serpentiiniä, syksyllä pihlajanmarjoja.” (Talvikki)
”Toinen mikä on, kun täs sohvalla istun ja katson, ni tuolla
näkyy tommonen rattaanpyörä.” (Helmi)
”Meidän arvokkaat arabiat on tuolla (lasiterassilla), kaikki
meillä on paikallaan. Mä haluan, että tuolit ja kaikki on paikallaan.” (Tuisku)
”Kaikki työkalut on tällee esillä meillä, ihan kesät talvet, ni
niistäkin tulee sitten — kasvit versoo niihin. Tässä on näitä
puuvartisia, niit ei todellakaan enää käytetä, vaan ne on vaan
koristeina siel. On sit joukossa Fiskarssia.” (Tuisku)
”Se on kyllä se luonto, joka sitten koristelee ja kuuraa ja tuo
sen lumen oksille, siitä nautin ja pidän.” (Kuura)
”Ovessa on yleensä joku semmonen koriste ja jouluna on joulupukki, tällasta ja vähän niin kun aiheeseen mitä eletään.”
(Helmi)
7.8

Kevättalvi
Kevät ja sen odotus on myös osa talvea ja talvista puutarhaa. Tuon tuostakin kertomukset talvisesta puutarhasta ulottuivat kevään puolelle. Siemenkuvastojen selaaminen, siementen, sipulien ja taimien tilaaminen tulevaa kesää varten käynnistyy viimeistään tammikuussa. Lumen peittämä
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puutarha versoaa ja kukkii jo kuvitelmissa. Tarkkaan seurataan ensimmäisten silmujen turpoamista ja lehtien muodostumista. Sipulikukat istutetaan
ruukkuihin, tuodaan kevät puutarhan lämpimiin kohtiin. Lämpenevillä lasikuisteilla nautitaan kahvihetkestä ja itse tehdyssä jääbaarissa siemaillaan
valkoviiniä ja kuunnellaan lempimusiikkia. Talven selkä taittuu, on aika
nauttia uudesta vuodenajasta. Tervetuloa kevät!
”Sithän siinä on se vaihe, kun ne siemenkuvastot tulevat. Ni
sitten sillai, jos mä kuitenkin tilaisin jotain. Mulla on sellanen
sääntö, että kun siinä siemenkatalogissa on E, niin se tarkoittaa, että ei saa ostaa! Kun ne on ne esikasvatettavat. Ja siitähän ei tule mitään siis, että jotain koulimista ja sisälle ulos
viemistä, ni ei. Mä olen ottanut sellasen linjan, että mä en saa
tilata mitään missä lukee E. Sillee se toimii. Krasseja ja kaikkia
tälläsiä nopeekasvusia kesäkukkia, ni kyl mä niitä aina
yleensä tilailen. Sitten sellasia erikoissalaatteja niitä vähän
huonosti on noissa peruskaupoissa.” (Lumi)
”Mulla on sellanen yrttilaatikko tuolla aidan vieressä, siihen
mä laitan salaattia ja papuja ja muuta mitä etanat herkuttelee sitte. Tää on muuten muutos, että etanoita on ruvennut
olemaan. Eihän niitä ollu ennen. Et nythän ne on nää märät
kesät ja tämmöset lauhat talvet ni ne on ollu niille otollisia.
Keväällä on aika kiva, kun tää on eteläpuoli, ni tossa on toi
köynnös toi klematis, no sehän ponnahtaa heti kun vähänkin
lämpöö tulee. Sitten mulla on tossa tommonen isompi köynnösteline, tossa mis on tuoksuköynnöskuusama. Se rupee
pukkaa lehtee heti kun on jotain +3 astetta, että se on tosi
kiva, kun tässä voi seurata sitä kevättä aika kivasti, tästä ruokailutilasta.” (Lumi)
”Mä koitan muokata puutarhaa semmoseen suuntaan, et
heti kun lumi sulaa, niin se ei oo siis sen näkönen, että on
kevät, että kaikki on harmaata ja ruskeeta, vaan että siellä on
ympäri vuoden vihreitä kasveja.” (Talvikki)
”Jouluruusut on jo valmiiks vihreitä, kaiken maailman maanpeitekasveja, esimerkiksi huonekasveista kehtolehti on aivan
loistava puutarhassa. Lumet kun sulaa, niin se on vihreä saman tien ja jatkaa kasvuusa.” (Talvikki)
”Heti kun oli lauhaa, heti toin nää sipulikukat tonne.” (Tuisku)
”Pääsiäiseksi laitan ruukkuistutuksia, se on sellainen hetki.
Pääsiäisnarsissit mä istutan aina tohon tietä vastapäätä, kun
on ojanpenkka. Siellä on niitä jo aika paljon, ne nousee sieltä
joka kevät. Kierrätän ne sinne.” (Lumi)
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8

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
Tässä luvussa pohdin, saavutettiinko tavoitteet ja mitä lisäarvoa haastattelut toivat talvisen puutarhan suunnitteluun.
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kasvilajit, jotka soveltuvat
parhaiten talviseen puutarhaan sekä löytää muita talvisen puutarhan elämyksellisyyttä ja toiminnallisuutta tukevia elementtejä.
Mielestäni asetetut tavoitteet saavutettiin. Löytyi kahdeksan ”puutarhagurua” kertomaan talvisesta puutarhasta. Kertomuksissa oli paljon vanhaa
tuttua, mutta jokaisesta löytyi jotain uuttakin näkökulmaa.

8.1

Johtopäätöksiä asiantuntijoiden kertomuksista
Haastateltavat suhtautuivat talveen hyvin ristiriitaisesti. Heistä kukaan ei
erityisesti rakastanut talvea, mutta he ovat kuitenkin jossain määrin aktiivisia talvipuutarhureita. Kertomuksissa merkittävimmiksi talvisen puutarhan elementeiksi nousivat valaistus ja kasvillisuus, samat elementit, jotka
valittiin teoriaosaan. Kertomuksissaan haastateltavat olivat hieman varovaisia ja ”jalat maassa”. Kukaan ei ehdottanut hurjia mielikuvituksellisia
talvisia puutarhoja, joita olin odottanut. Puutarharakentamisesta odotin
myös kuulevani kertomuksissa enemmän. Kiinnostavia uusia asioita kuitenkin nousi esiin. Kuten ehdotus ”jääbaarista”. Suuret lumikasat ovat Helsinkiä myöten ongelmana lähes joka talvi, ”jääbaari” on hauska talvinen
elementti ja kiva perheen yhteinen rakennusprojekti. Sen ympärille voisi
suunnitella tradition, vaikka tapahtuman ja samalla ongelmallisille lumikinoksille tulisi käyttöä. Kotoperäisten pajujen istuttaminen suoja-aidoiksi
on hyvä idea, jos tilaa on paljon. Vaikutteita voi hakea, vaikka New Yorkin
High Lineltä. Retki perheen kesken katsomaan tähtitaivasta maaseudulle
säilynee muistoissa loppuiän. Lasten ja nuorten luontosuhdetta vahvistettiin tunnistamalla yhdessä eläimiä ja niiden jälkiä. Lahopuuaita tarjoaa
hyönteisille talvipesiä. Pidetään huolta luonnon monimuotoisuudesta ja
samalla lahopuuaita toimii näkö- ja tuulensuojana. Talvisen puutarha
suunnittelemisessa asiantuntijat kertoivat nostavansa puutarhan maanpinnasta erilaisten elementtien ja kasvien avulla. Myös sisältä ulos katseleminen nousi esiin vahvasti. Puutarhat koristeltiin erityisellä talveen sopivalla tavalla.
Uusia kasveja, joita haastateltavat ovat käyttäneet talvisessa puutarhassa
löytyi muutama. Rataspuusta (Trochodendron) povattiin tulevaisuuden talvisen puutarhan kasvia Suomeenkin. Kehtolehdestä (Tolmiea menziesii),
joka tunnetaan paremminkin huonekasvina, oli hyviä kokemuksia myös
talvivihreänä perennana. Haastateltavien mainitsemia harvinaisempia havukasveja, mitä ei teoriaosuutta tehdessäni tullut vastaan, kuten kartiovalkokuusi ’White Daisy’, jonka uusi kasvusto on valkoinen (Picea glauca
’White Daisy’) ja varjokuusi, jota on vain muutama Suomessa.
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Euroopansorvarinpensas ’Red Cascade’ (Euonymus europaeus ’Red Cascade’) sekä ainavihanta oksakulmaltaan siksak-muotoinen leukotti (Leucothoë fontanesiana) olivat tehneet vaikutuksen haastateltaviin talvellakin.
Haastattelujen tuloksissa tärkeämpää kuin yksityiskohdat, kasvit ja rakenteet, on se, että kertomuksista välittyi mahdollisuus nauttia puutarhasta
talvellakin. Talvella vietetään aikaa puutarhassa, jos siellä on aktiviteettejä,
rakenteita ja suojaisia paikkoja. Puutarha koristellaan ihan erityisellä, talveen sopivalla tavalla. Talvisesta puutarhasta on mahdollista luoda täydellinen esteettinen kokemus ja tila.
8.2

Talvisen puutarhan kasvityökalut ja luonnossuunnitelma
Opinnäyteyön tuloksena syntyi Excel-muotoiset kasvityökalut (liitteet 1—
5) talvisen puutarhan suunnitteluun. Työkaluissa on lajiteltu erikseen havukasvit, ikivihreät pensaat ja varvut, talvivihreät perennat, talventörröttäjät ja muut kasvit, joilla on koristearvoa talvella. Excel-muotoisena taulukot toimivat yksinkertaisina työkaluina, joilla voidaan lajitella kasvit haluttuun järjestykseen valitun ominaisuuden mukaan. Taulukoista voi valita
yhden tai useamman ominaisuuden, löytääkseen juuri sen oikean kasvin
haluttuun paikkaan. Työkaluja voi täydentää ja muokata ajan mittaan, kun
uusia kasveja löytyy talviseen puutarhaan. Näissä kasviluetteloissa on mukana haastatteluissa esiin nousseet kasvit.
Työn liitteenä on myös luonnos pihasuunnitelmasta (liite 6), jossa on käytetty sekä teoriaosuuden tietoja, että haastatteluissa esille tulleita kasveja
ja muita elämyksellisyyttä ja toiminnallisuutta vahvistavia elementtejä talvisen puutarhan ja pihan edistämiseksi. Esitän johtopäätökset teemakarttoina (Kuva 25). Ensimmäisessä kartassa vihreällä merkittynä on ikivihreä
havukasvillisuus ja muut lehtensä läpi talven säilyttävät pensaat ja varvut.
Toisessa kartassa on oranssilla merkitty talventörröttäjät sekä muut kasvit,
joilla on kauneusarvoa talvella. Kolmanteen karttaan on keltaisella merkitty pihan valaistavat kohdat. Siniset merkinnät käsittävät elementtejä,
jotka tukevat pihan talvista toiminnallisuutta. Viimeisessä kartassa vaaleanpunaisella on merkitty pihan ja puutarhan rakenteet, jotka vahvistavat
elämyksellisyyttä. Varsinaisessa luonnossuunnitelmassa on nähtävissä,
mitä kasveja ja elementtejä teemakarttojen värien takaa löytyy.
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Kuva 23. Pihasuunnitelman teemakartat, jossa näkyvät talvisen puutarhan kasvillisuus ja elementit (Vuori 2019).
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9

POHDINTOJA
Mietin opinnäytetyötä tehdessä, voinko laittaa lopputyön nimeksi Talvi —
puutarhan paras vuodenaika, kun paremmin olisi sopinut Talvi — puutarhan unohdettu vuodenaika. Halusin vähän provosoida otsikolla ja herättää
ajatuksia siitä, että puutarha on todellakin olemassa talvella.
Haastavaa oli, ettei puutarhan talvesta löytynyt kirjallisuutta, joka kertoisi
erityisesti suomalaisen talvisen puutarhan suunnittelusta ja estetiikasta.
Sitä sivuttiin joissain teoksissa ja lehtiartikkeleissa. Ruotsalaisissa puutarhakirjoissa talvisuunnittelusta on jo vähän enemmän. Upeita englantilaisia
talvipuutarhakirjoja löytyy, mutta niissä kasvit eivät välttämättä sopeudu
Suomen talveen. Englannista löytyy monta isoa puutarhaa, jotka on suunniteltu talvikärki edellä. Tarkoitukseni oli vierailla upeassa talvisessa Hillier
Arboretumissa, mutta jouduin jättämään matkahaaveen tulevaisuuteen.
Narratiivinen eli kerronnallinen tutkimusote ei ollut minulle ennestään
tuttu. En löytänyt yhtään maisemasuunnittelun alalta tehtyä narratiivista
haastattelututkimusta, mutta sitäkin enemmän niitä löytyi sosiaali- ja terveysalalta, johon se tutkimusmenetelmänä hyvin sopineekin. Jouduin soveltamaan löytämääni, koska narratiivisessa tutkimuksessa haastateltava
kertoo lähes poikkeuksetta kokemuksiaan elämän jaksosta tai osa-alueesta. Tässä työssä haastateltavat kertoivat talvisesta puutarhasta. Ennen
kaikkea kertomuksista kumpusi haastateltavien erilaiset persoonallisuudet
esiin, joka narratiivisessa tutkimusotteessa viehätti minua erityisesti. Opinnäytetyötä tehdessä olen oppinut paljon narratiivisesta tutkimuksesta ja
oivaltanut mistä siinä on kysymys. Lisäksi opin entistä enemmän myös laadullisista tutkimusmenetelmistä yleensäkin.
Maisemasuunnittelun tutkimuksen näkökulmasta tämä opinnäytetyö on
ollut itselleni oppimisprosessi ja jonkinlainen kasvutarinakin. Se herätti ”sisäisen tutkijani” henkiin. Opinnäytetyötä tehdessäni, tein samanaikaisesti
myös pihasuunnitelmia asiakkaille. Jo alkuvaiheessa huomasin opinnäytetyön vaikuttavan suunnitelmieni kasvivalintoihin ja rakenteisiin. Ajattelin
suunniteltavaa aluetta huomattavasti enemmän myös talvella viihtymisen
kannalta. Elin kaksi talvea tätä opinnäytetyötä tehden. Mielestäni pitkästä
työskentelyajasta on ollut paljon hyötyä. Olen antanut itselleni aikaa etsiä
ja löytää talvisia puutarha- ja pihaelementtejä. Katselen nyt myös olemassa olevaa ympäristöä eri tavoin talviselta kantilta. Aion jatkaa työskentelyä talvisen puutarhan suunnittelun ja käytön edistämiseksi. Odotan jo
innolla, että pääsisin toteuttamaan omassa puutarhassa elementtejä,
jotka tukevat talvista puutarhaa. Näen talvisessa puutarhassa paljon mahdollisuuksia. Olen varma, että siitä tulee uusi trendi, jonka ympärille voi
kehittää kokonaisen uuden puutarhakulttuurin.
YK:n onnellisuusraportin mukaan vuonna 2018 suomalaiset olivat maailman onnellisin kansa. Vaikka raportti ei tutki onnellisuutta vuodenaikojen

67
vaihtelun kannalta, uskon vakaasti, että me täällä Pohjoismaissa olemme
muita onnellisemmassa asemassa juuri siksi, että vuodenaikamme vaihtelevat voimakkaasti ja elämme rytmissä vuodenaikojen mukaan. Meillä on
aina tiedossa jotain, mitä odottaa.
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Liite 1 (15 sivua)
KASVITYÖKALU – HAVUKASVIT
tieteellinen nimi

suomenkielinen nimi

korkeus

vyöhyke

valontarve

maa

käyttö

leveys

kuvaus

Abies alba

saksanpihta

10-15 m

I

Pv

+++ tuo

yksittäis- ja puistopuu

4-6 m

latvus leveähkön kartiomainen, arka

Abies amabilis

purppurapihta

10-25 m (30) I-II (III)

Pv

++ tuo

yksittäis- ja puistopuu

Abies balsamea

palsamipihta

8-20 m (30)

I-VIII

A-Pv

++ tuo

yksittäis- ja puistopuu

Abies balsamea 'Nana'

kääpiöpalsamipihta

0,3-0,5 m

I-IV

A-Pv

++ tuo

yksittäin ja ryhmiin

naurismainen

Abies balsamea x fraseri

vermontinpihta

10-15 m

I-V

A-Pv

++ tuo

yksittäis- ja puistopuu

latvus leveähkön kartiomainen

Abies concolor

harmaapihta

10-20 m

I-III (IV-V)

A-Pv

+++ tuo

yksittäis- ja puistopuu

latvus kapeahkon kartiomainen

Abies concolor 'Globosa'

harmaapihta

0,3-1,5 m

I-III

A-Pv

+++ tuo

yksittäin ja ryhmiin

pallomainen, hopeiset lehdet

yksittäispuu

latvus leveähkön kartiomainen, kasvaa
luonnostaan erittäin happamessa maassa
pH 3,5-4,2

Abies fraseri

virginianpihta

8-15 m

I-V (IV-V)

Pv

++ kos

latvus hyvin leveän kartiomainen

4-6 m

latvus leveähkön kartiomainen

Abies grandis

jättipihta

4-20 m

Abies holophylla

ussurinpihta

Abies homolepis

I

Pv

+++ tuo

yksittäispuu

latvus leveän kartiomainen, arka

10 - 15 m (25) I-III

Pv

+++ tuokos

yksittäis- ja puistopuu

latvus leveän kartiomainen

nikonpihta

4 - 10 m

I-II

Pv

+++ tuo

yksittäis- ja puistopuu

latvus leveän kartiomainen

Abies koreana

koreanpihta

5 - 10 m (1520)
I-V

Pv

++ tuo

yksittäis- ja puistopuu

Abies koreana 'Brilliant'

kääpiökoreanpihta

0,2-0,3 m

I-IV

A

++ tuo

ryhmiin

pallomainen

Abies koreana 'Compact Dwarf'

kääpiökoreanpihta

0,5 m

I-IV

Pv

++ tuo

yksittäin ja ryhmiin

pallomainen

Abies koreana 'icebreaker'

kääpiökoreanpihta

0,2-0,3 m

I-IV

A

++ tuo

ryhmiin

pallomainen, lehtien valkoinen alapinta
kiertyy päällepäinhopeiset lehdet

Abies koreana 'Silberlocke'

kääpiökoreanpihta

2m

I-III(IV-V)

Pv

++ tuo

ryhmiin

kartiomainen

Abies lasiocarpa

lännenpihta

8-16 m (20)

I-VI(VII-VIII)

A-Pv

++ tuo

yksittäis- ja puistopuu

latvus kapean kartiomainen

Abies lasiocarpa 'Compacta'

kääpiölännenpihta

2-3 m

I-VI

A

++ tuo

yksittäis- ja puistopensas

Abies mariesii

honsunpihta

6 - 15 m

I-II (III)

Pv

++ tuo-kos yksittäis- ja puistopuu

3-5 m

2m

latvus leveän kartiomainen

kartiomainen

latvus leveän kupera

Abies nephrolepis

ohotanpihta

8 - 15 m

I-II (III-VI?)

Pv

+++ tuo-kos yksittäis- ja puistopuu

latvus kapeahkon kartiomainen

Abies nordmanniana

kaukasianpihta

2-5m

I

Pv

+++ tuo

latvus leveähkön kartiomainen, arka

Abies sachalinensis

sahalininpihta

15 - 25 m (30) I-III (IV)

Pv

+++ tuo-kos yksittäis- ja puistopuu
yksittäis- ja puistopuu sekä
aitapuu ja -pensas

Abies sibirica

siperianpihta

15-25 m (30) (I) II-VII (VIII)

A-V

+++ tuo

Abies veitchii

japaninpihta

10 - 20 m

I-III

Pv

+++ tuo

Chamaecyparis nootkatensis

nutkansypressi

1-5 m

I-II

Pv-V

Chamaecyparis pisifera 'Filifera
Aurea'

hernesypressi

0,3-4 m

I-II

Juniperus chinensis 'Blue Alps'

kiinankataja

1m

I-IV

Juniperus chinensis 'Stricta'

kiinankataja

3m

Juniperus communis

kotikataja

Juniperus communis 'Compressa'

pikkupilarikataja

I-III(IV)

yksittäispuu

4-5 m

latvus hyvin pitkä, hoikka, tiheä- ja
lyhythaarainen

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä

1-2 m

latvus kartiomainen
pensas tai puu riipuen kasvupaikasta,
lehdet suomumaiset sinivihreät,
tuoksuvat murskattuna tärpätille,
suojattava

A-Pv

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä

1-2 m

kasvutapa leveä ja oksat miltei
vaakatasossa

A

+ kui-tuo

yksittäis- ja puistopuu

yksittäin, ryhmissä

epäsäännollisen suppilomainen
pysty- ja kapeakasvuinen, kasvutapa
säännöllinen, tuuhea ja tiheään
haarottunut

A

+ kui-tuo

yksittäin, ryhmissä

0,2-10 (15) m I-VIII

A

+-++ kuituo

yksittäin, ryhmiin

1-1,5 m

A

+ kui-tuo

yksittäin, ryhmiin

I-IV

latvus leveähkön kartiomainen

1-3 m

monen muotoinen, sietää erinomaisesti
kuivuutta, tuulta ja ilmansaasteita

kapean pilarimainen, hitaasti kasvava

Juniperus communis 'Green
Carpet'

kääpiökataja

0,15-0,2 m

I-V

A

+ kui-tuo

maanpeite

maanmyötäisesti kasvava, mattomainen,
lehdet raikkaanvihreät

Juniperus communis 'Hibernica'

irlanninkataja

2-8 m

I-IV

A

+ kui

yksittäin, ryhmissä

hyvin kapea, lehdet sinivihreät

Juniperus communis 'Norrback'

pilarikataja

3-7 m

I-VI

A

+ kui-tuo

yksittäin, ryhmiin

erittäin kestävä, tiheäoksainen, kapea
kasvutapa, hidaskasvuinen

Juniperus communis 'Repanda'

kääpiökataja

0,25 m

I-V

A

+ kui-tuo

maanpeite

Juniperus communis 'Sentinel'

pikkupilarikataja

2m

I-V(VI)

A

+ kui

yksittäin, ryhmissä

Juniperus communis 'Suecica'

pilarikataja

3-7 m

I-V

A

+ kui-tuo

yksittäin, ryhmiin

1-3 m

kapean pilarimainen

Juniperus horizontalis 'Andorra
compact'

laakakataja

0,3-0,4 m

I-III(IV)

A-Pv

+ kui

maanpeite

1,5 m

mattomainen tynnytimäinen kasvustp,
jopa 2 m leveä

Juniperus horizontalis 'Glauca'

sinilaakakataja

0,25-0,3 m

I-IV

A

++ kui

maanpeite

2m

sinertavä mattomainen, lehdet
suomumaiset

Juniperus horizontalis 'Prince of
Wales'

laakakataja

0,15-0,2 m

I-IV

A

++ kui

maanpeite

2m

mattomainen, lehdet suomumaiset

Juniperus horizontalis
'Procumbens'

harokataja

0,2-0,3 m

I-III

A

++ kui

maanpeite

Juniperus horizontalis 'Wiltonii'

sinilaakakataja

0,15-0,2 m

I-IV

A

++ kui

maanpeite

1,5 m

mattomainen leveys 1-1,5 m, lehdet
pistäväkärkiset

tiheä ja hidaskasvuinen pilarikataja

erittäin matalakasvuinen, lamoava ja
kompakti, tiheä ja hidaskasvuinen

2m

mattomainen, lehdet lyhyet,
hopeanhohtoiset ja suomumaist

Juniperus sabina

rohtokataja

0,5-1 m

I-III

A-Pv

++ kui-tuo

maanpeitto, yksittäin,
ryhmissä

Juniperus sabina 'Broadmoor'

rohtokataja

0,3-0,5 m

I-III

A

++ kui

yksittäispuu

puolipallomainen, lehdet neulasmaiset,
sinertävänvihreät

Juniperus sabina 'Mas'

rohtokataja

1-1,5 m

I-III

A

++ kui

yksittäispuu

leveänsuppilomainen
puolipallomainen pensas, jopa 2 m leveä,
oksat kasvavat suoraan sivuille, lehdet
sinivihreät

Juniperus sabina 'Tamariscifolia'

rohtokataja

1-1,5 m

leveä, rento-oksainen, versot kasvavat
yläviistoon, suomumaiset lehdet

0,5-0,7 m

I-IV

A

++ kui-tuo

yksittäin, ryhmissä

Juniperus squamata 'Blue Carpet' lamosinikataja

0,4 m

I-II(III)

A-Pv

++ kui-tuo

maanpeitto, yksittäin,
ryhmissä

1,5 m

teräksensininen, leveän mattomainen,
lehdet pistäväkärkiset

Juniperus squamata 'Blue Star'

0,2-0,25 m

I-II(III)

A-Pv

++ kui-tuo

yksittäin, ryhmissä

1m

teräksensininen, lähes pallomainen, pieni
havupensas, lehdet pistäväkärkiset

Juniperus squamata 'Blue Swede' sinikataja

1-3 m

I-II(III)

A-Pv

++ kui-tuo

yksittäin, ryhmissä

1m

teräksensininen, leveän suppilomainen,
tiheä pensas, lehdet pistäväkärkiset

Juniperus squamata 'Holger'

sinikataja

0,5 m

I-IV

A-Pv

++ kui-tuo

maanpeite

Juniperus squamata 'Meyeri'

sinikataja

1-1,5 m

I-II(III)

A-Pv

++ kui-tuo

yksittäin, ryhmissä

Juniperus virginiana

kynäkataja

1-4 m

I

A

++ kui

yksittäispuu

pilarimainen

Juniperus virginiana 'Grey Owl'

kynäkataja

1-1,5 m

I

A

++ kui

yksittäispuu

leveä, haarat yläviistot, nuokkuvakärkiset

kääpiösinikataja

leveä kasvutapa, nuoret versot keväällä
kellanvihreät

1-1,5 m

sinivihreä suppilomainen, 1-1,5 m leveä,
pystyt versot kaartuvat latvasta sivulle

Juniperus virginiana 'Skyrocket'

kynäkataja

3-4 m

I

A

++ kui

yksittäispuu

kapea, haarat ja sivuhaarat pystyjä,
jäykkiä, lehdet sinivihreät

1,5 m

kirkkaanvihreä, sietää myös varjoa,
kasvutapa viistosti ylöspäin, alemmat
haarat maatamyöten

Juniperus x pfitzeriana 'Mint Julep' tarhakataja

0,5 m

I-III

A-Pv

++ kui-tuo

maanpeitto, yksittäin,
ryhmissä

Juniperus x pfitzeriana
'Pfitzeriana'

tarhakataja

1,5-2 m

I-III

A-Pv

++ kui-tuo

yksittäin, ryhmissä

2-2,5 m

suppilon muotoinen, sammaleenvihreä,
sietää myös varjoa

Microbiota decussata

tuivio

0,3 m

I-VI

A-V

+ kui-tuo

maanpeitto, ryhmissä,
rinteissä

1,5 m

mattomainen jokapaikankasvi

Picea abies

metsäkuusi

30-45 m

I-VIII

A-V

++ tuo-kos yksittäis- ja puistopuu

4-6 m

latvus leveähkön kartiomainen

Picea abies 'Columnaris'

pylväskuusi

15-25 m

I-VI

A-V

++ tuo-kos yksittäis- ja puistopuu

Picea abies 'Echiniformis'

siilikuusi

0,2-0,5 m

I-IV

A-Pv

+++ tuo

Picea abies f. aurea

kultakuusi

5-15 m

I-VI

A-V

++ tuo-kos yksittäis- ja puistopuu

siirottava, nuoret lehdet kullankeltaiset

Picea abies f. cruenta

purppurakuusi

5-15 m

I-V

A-Pv

++ tuo

yksittäis- ja puistopuu

latvus leveähkön kartiomainen, nuoret
lehdet purppuranpunaiset

Picea abies f. pendula

surukuusi

5-20 m

I-V

A-V

++ tuo

ryhmiin ja yksittäin

latvus hyvin kapea, riippuva

Picea abies f. viminalis

riippakuusi

8-20 m

I-?

A-V

++ tuo-kos yksittäispuu

ryhmiin

latvus hyvin kapea

0,9 m

nauriinmuotoinen

uloimmat oksat riippuvat

Picea abies f. virgata

käärmekuusi

10-20 m

I-VII

A-V

+++ tuo-kos yksittäis- ja puistopuu

pitkät ja kiemurtelevat oksat eivät
juurikaan haaroitu

Picea abies 'Globosa'

pallokuusi

0,5 m

I-IV?

A-V

++tuo-kos

yksittäin ja ryhmiin

pallomainen

Picea abies 'Gregoryana'

pallokuusi

0,5 m

I-IV?

A-V

++tuo-kos

yksittäin ja ryhmiin

pallomainen

Picea abies 'Inversa'

riippakuusi

3-5 m

I-IV

A-Pv

++tuo-kos

ryhmiin

riippuva, latvaa tuettava jos halutaan
korkeaksi

Picea abies 'Little Gem'

kääpiöpesäkuusi

0,2-0,4 m

I-III

A-Pv

++tuo-kos

ryhmiin

nauriinmuotoinen

Picea abies 'Nana'

kääpiökuusi

0,5-1 m

I-IV

A-V

+++tuo-kos yksittäin ja ryhmiin

Picea Abies 'Nidiformis'

pesäkuusi

0,5-1 m

I-IV

A-V

++tuo-kos

yksittäin ja ryhmiin

Picea abies 'Ohlendorffii'

pallokuusi

2-3 m

I-IV

A-Pv

++tuo-kos

ryhmiin

kartiomainen (nuorena pallomainen)

Picea abies 'Procumbens'

laakakuusi

0,2 m

I-?

A-Pv

++tuo-kos

ryhmiin

rento, maanmyötäinen, mattomainen

Picea abies 'Pseudo-Maxwellii'

pallokuusi

0,5-1 m

I-?

A-Pv

++tuo-kos

yksittäin ja ryhmiin

pallomainen

Picea abies 'Repens'

kääpiökuusi

0,3-0,5 m

I-?

Pv

++ tuo

ryhmiin

mattomainen

pallomainen-kartiomainen

1,25 m

leveä pallomainen, päältä kovera

Picea abies 'Tabulaeformis'

tapionpöytä

0,5 m

Picea asperata

kiinankuusi

Picea engelmannii

I-?

A-V

++ tuo-kos yksittäin ja ryhmiin

päältä pöytämäisen tasainen

3-7 m(10-20) I-III(I-V)

A

+++ tuo

yksittäis- ja puistopuu

latvus leveän kartiomainen, lehdet
siniharmaat

engelmanninkuusi

10-18 m

I-IV

A

++ tuo

yksittäis- ja puistopuu

latvus kapean kartiomainen

Picea glauca

valkokuusi

8-20 m

I-VII

A-Pv

++ tuo

yksittäis- ja puistopuu,
aitapensas

latvus kapean kartiomainen

Picea glauca ' Daisy's White'

kartiovalkokuusi

1-2 m

I-II

A-Pv

++ tuo

yksittäin ja ryhmiin

Picea glauca ' Sander's Blue'

sinikartiovalkokuusi

1m

I-III

A-Pv

++ kui-tuo

yksittäin ja ryhmiin

Picea glauca 'Alberta Globe'

kääpiövalkokuusi Alberta
Globe
0,5-1 m

I-III

A-Pv

+++ kui-tuo yksittäin ja ryhmiin

Picea glauca 'Conica'

kartiovalkokuusi

1-2 m

I-III

A-Pv

++ kui-tuo

yksittäin ja ryhmiin

Picea glauca 'Echiniformis'

siilivalkokuusi

0,5 m

I-III

A-Pv

++ kui-tuo

yksittäin ja ryhmiin

pallomainen

Picea glehnii

glehninkuusi

8-15 m

I-III

A-Pv

++ tuo

yksittäis- ja puistopuu

latvus kapean kartiomainen

Picea jezoënsis

ajaninkuusi

7-15 m

I-III

A-Pv

++ tuo-kos yksittäis- ja puistopuu

latvus leveän kartiomainen

0,5 m

uusi kasvusto kermanvalkoinen, tasaisen
kartiomainen, varjostettava keväällä
sinertävät neulaset, hidaskasvuinen,
tasaisen kartiomainen, sietää
kevätaurikoa paremmin kuin
kartiovalkokuusi

pallomainen

1m

tasaisen kartiomainen, varjostettava
keväällä

Picea koraiensis

koreankuusi

I-III

A-Pv

++ tuo

yksittäis- ja puistopuu
yksittäin, ryhmiin,
kujanteina, leikattuna
aitana

3-4 m

latvus hyvin kapea kartiomainen, kasvaa
nopeasti

Picea mariana

mustakuusi

8-15 m

I-VIII

A-V

+ tuo-mär

Picea mariana 'Nana'

kääpiömustakuusi

0,5-0,75 m

I-IV

A-Pv

++ tuo-mär ryhmiin

Picea omorika

serbiankuusi

8-20 m (25)

I-V

A-Pv

++ tuo

yksittäis- ja puistopuu

2-4 m

pylväsmäinen, erittäin kapealatvainen ja
korkea

Picea omorika 'Nana'

kääpiöserbiankuusi

2-3 m

I-IV

A-Pv

++ tuo

ryhmiin

2,5 m

latvus epäsäännöllisen kartiomainen

Picea pungens

okakuusi

5-8 m (10-20) I-VI

A-Pv

+++ tuo

yksittäin, ryhmiin,
kujanteina

Picea pungens 'Glauca'

hopeakuusi

5-12 m

I-IV

A

+++ tuo

yksittäin, ryhmiin,
kujanteina

Picea pungens 'Glauca Globosa'

pallohopeakuusi

0,5-1 m

I-III

A

+++ kui-tuo yksittäin ja ryhmiin

Picea pungens 'Hoopsii'

sinikuusi

10-15 m

I-III

A

+++ tuo

yksittäin, ryhmiin,
kujanteina

Picea pungens 'Koster'

sinikuusi

5-10 m

I-III

A

+++ tuo

yksittäin, ryhmiin,
kujanteina

latvus kapean kartiomainen, siniset lehdet

Picea pungens 'Moerheim'

hopeakuusi

5-10 m

I-?

A

+++ tuo

yksittäin, ryhmiin,
kujanteina

latvus kapean kartiomainen, lehdet
sinivalkoisen harmaita

leveän pallomainen, naurismainen

latvus kapeahko kartiomainen, jäykät ja
neulanterävät lehdet

3-6 m

latvus kapean , hyvin vaaleat,
hopeanhohtoiset, jäykät ja terävät lehdet

1,5 m

leveän kartiomainen-litteän pyöreä

3-6 m

latvus kapean kartiomainen, siniset lehdet

Picea pungens 'Thomsen'

sinikuusi

5-10 m

I-?

A

+++ tuo

yksittäin, ryhmiin,
kujanteina

latvus kapean kartiomainen, lehdet
paksuja siniharmaita

Picea rubens

punakuusi

8-20 m

I-III

A-Pv

+ tuo

yksittäis- ja puistopuu

latvus hyvin kapea kartiomainen

Picea sitchensis

sitkankuusi

8-18 m

I

A-Pv

+++ tuo

yksittäispuu

latvus leveän kartiomainen

Pinus banksiana

banksinmänty

5-15 m

I-VI

A

+ kui

yksittäispuu

leveä epäsäännöllinen latvus, jäykät
lehdet

Pinus cembra

sembramänty

8-18 m

I-VI

A-Pv

+++ tuo

yksittäin, puuryhmiin

Pinus cembra subsp. sibirica

siperiansembra

10-18 m

I-VII(VIII)

A-Pv

++-+++ tuo

Pinus contorta var. latifolia

kontortamänty

15-25 m

I-VIII

A

++ kui

yksittäis- ja puistopuu

latvus kapeahko, pioneeripuu

Pinus koraiensis

koreansembra

6-12 m

I-II(III-IV)

A

+++ tuo

yksittäin, ryhmissä

kuten siperiansempra, mutta latvus
hauras

4-6 m

latvus tiheä, kasvutapa kartiomainen,
vanhemmiten pyöreä

latvus kupera - kartiomainen tynnytikävyt

Pinus mugo

vuorimänty

1-3 m

I-VIII

A

+ kui-tuo

ryhmiin, yksittäin, rinteisiin 2-4 m

isohko ja leveä havupensas, Columnarislajike leveän kartiomainen ja
pystyoksainen

Pinus mugo 'Gnom'

kääpiövuorimänty

1-2 m

I-VIII

A

+ kui-tuo

ryhmiin, yksittäin, rinteisiin

pallomainen

Pinus mugo 'Mops'

kääpiövuorimänty

0,3-0,5 m

I-III

A

+ kui

ryhmiin

erittäin tuuhea, kuivuutta kestävä

Pinus mugo 'Mughus'

vuorimänty

1-3 m

I-VIII

A

+ kui-tuo

yksittäin, ryhmissä

pieni puu tai pensas

Pinus mugo 'Pumilio'

kääpiövuorimänty

0,5-1 m

I-VI

A

+ kui-tuo

ryhmiin, yksittäin, rinteisiin 1,5 m

pysyy tiheänä leikkaamattakin

Pinus mugo subsp. uncinata

alppimänty

5-10 m

?

A

+ kui-tuo

ryhmiin, yksittäin, rinteisiin

vuorimännyn yksirunkoinen muoto

Pinus nigra

euroopanmustamänty

4-6 m

I(III)

A

+++ kui

yksittäispuu

kartiomainen kasvutapa, pioneeripuu

Pinus peuce

makedonianmänty

6-20 m

I-IV(V)

A

+++ tuo

yksittäin, puuryhmiin

Pinus pumila

pensassembra

0,5-2 m

I-V

A

+-+++ kuituo

yksittäin, ryhmissä

Pinus pumila 'Glauca'

pensassembra

03,-0,5 m

I-V

A

+++ kui-tuo yksittäin, ryhmissä

Pinus strobus

strobusmänty

10-18 m

I-III

A

++ tuo

yksittäin, puuryhmiin

latvus leveän kartiomainen

Pinus strobus 'Radiata'

strobusmänty

0,4-0,8 m

I-?

A

++ tuo

havuryhmiin

kartiomainen, puolipallomainen, myös
'Nana'

Pinus sylvestris

metsämänty

8-30 m

I-VIII

A

+-+++ kuituo

yksittäis- ja puistopuu

Pinus sylvestris f. aurea

kultamänty

5-8 m

I

A

+-+++ kuituo

yksittäis- ja puistopuu

4-7 m

latvus kartiomainen, pitkät kapeat kävyt

koheneva, hyvin leveä

1-2 m

5-10 m

matala, leveän pallomainen, pysyy
pienenä leikkaamatta

Suomen yleisin puu

nuoret lehdet keväällä keltaiset

Pinus sylvestris f. gibberosa

mukuramänty

7-16 m

I-VIII

A

+-+++ kuituo

yksittäis- ja puistopuu

muhkurainen runko

Pinus sylvestris 'Fastigiata'

pilarimänty

1-3 m

I

A

+ kui

ryhmiin, kujanteisiin

pystyt oksat, kapea kasvutapa

Pinus sylvestris 'Globosa'

pallomänty

1-1,5 m

I

A

+-+++ kuituo

yksittäis- ja puistopuu

pallomainen

Pinus sylvestris 'Nana'

kääpiömänty

0,5 m

I-V

A

+ kui-tuo

ryhmiin

pallomainen, myös 'Watereri' ja 'Pumila'

Pseudotsuga menziesii

douglaskuusi

20-45 m

I-IV (V-VI)

A

+++ tuo

yksittäis- ja puistopuu

latvus leveähkön kartiomainen

Pseudotsuga menziesii var.
glauca

harmaadouglaskuusi

10-40 m

I-IV

A

+++ tuo

yksittäis- ja puistopuu

latvus leveähkön kartiomainen

+++ tuo

yksittäin, ryhmissä,
aidanteena

2-3 m

leveä kartiomainen pensas tai pieni puu,
lehdet tummanvihreät, myrkyllinen,
muotoiltavissa

4m

leveä pikkupuu, oksat vaakasuorat, lehdet
litteät ja erityisen tymmanvihreät,
myrkyllinen, muotoiltava

Taxus baccata

euroopanmarjakuusi

1-5 m

I

Pv-V

Taxus cuspidata

japaninmarjakuusi

1-4 m

I-V

Pv-V

+++ tuo

yksittäin, ryhmissä,
aidanteena

Taxus cuspidata 'Nana'

japaninmarjakuusi

0,7-1 m

I-II(III)

Pv-V

+++ tuo

maanpeitto, ryhmissä,
yksittäin

1,5-2,5 m matala ja hyvin leveä pensas, myrkyllinen

Taxus x media 'Farmen'

kartiomarjakuusi

1-2 m

I-III

Pv-V

+++ tuo

yksittäin, ryhmissä,
aidanteena

2-3 m

leveä ja matalahko pensas, myrkyllinen,
muotoiltavissa

+++ tuo

yksittäin, ryhmissä,
aidanteena

1,5 m

leveän pylväsmäinen ja pystyhaarainen,
suppilomainen lajike, myrkyllinen,
muotoiltavissa

Taxus x media 'Hickhii'

kartiomarjakuusi

0,5-3 m

I-III

Pv-V

Taxus x media 'Hillii'

kartiomarjakuusi

1,5-3 m

I-II

Pv-V

+++ tuo

yksittäin, ryhmissä,
aidanteena

kasvutapa tiheä ja pysty, kapea,
pylväsmäinen, lehdet tummanvihreät

1,5-2 m

säännöllisen kartiomainen, suomumaiset
litteät lehdet, yläpinta tummanvihreä,
alapinta valkoinen, hidaskasvuinen

Thuja koraiensis

koreantuija

2-6 m (10)

I-III(IV)

Pv

++ tuo

Thuja occidentalis

kanadantuija

3-12 m (1020)

I-V

Pv-V (A)

yksittäin, ryhmissä,
++ tuo-kos aidanteena

2m

latvus leveähkö, suomumaiset lehdet,
muotoiltavissa

Thuja occidentalis 'Brabant'

kartiotuija

3-12 m

I-IV(V)

A-V

yksittäin, ryhmissä,
+++ tuo-kos aidanteena

2m

kartiomainen pienehkö puu, tiheä

Thuja occidentalis 'Columna'

pilarituija

4-5 m

I-II

A-V

yksittäin, ryhmissä,
+++ tuo-kos aidanteena

1,5 m

pylväsmäinen

Thuja occidentalis 'Danica'

pallotuija

0,5 m

I-IV

A-V

yksittäin, ryhmissä, jopa
+++ tuo-kos ruukuissa

0,5 m

tiivis, säännöllisen pallomainen

Thuja occidentalis 'Fastigiata'

pilarituija

10-15 m

I-IV

A-V

yksittäin, ryhmissä,
+++ tuo-kos aidanteena

3m

kapean pylväsmäinen

Thuja occidentalis ' Globosa'

pallotuija

1m

I-IV

A-V

yksittäin, ryhmissä, jopa
+++ tuo-kos ruukuissa

1m

pallomainen, vaaleanvihreä, talvella
harmahtava

Thuja occidentalis 'Golden Globe' pallotuija

1-1,5 m

I-III(IV)

Pv

yksittäin, ryhmissä, jopa
+++ tuo-kos ruukuissa

1-1,5 m

pallomainen, versot kellertävän vihreät,
syksyllä hieman punertavat

Thuja occidentalis 'Golden
Smaragd'

4-6 m

I-III(IV)

Pv-V

yksittäin, ryhmissä,
+++ tuo-kos aidanteena

1-1,5 m

pylväsmäinen, raikkaan keltavihreä,
kasvutapa hyvin pysty ja tiheä

A-V

yksittäin, ryhmissä,
+++ tuo-kos aidanteena

1m

tiheän kartiomainen pikkupuu, kasvaa
hitaasti ja pysyy säännollisen muotoisena
vanhanakin

Thuja occidentalis 'Holmstrup'

timanttituija

kartiotuija

3m

I-IV

yksittäispuu tai -pensas

0,5 m

0,5 m

pallomainen pieni pensas, versot pysyvät
vihreinä syvemmälle kasvissa, lehdet
tummanvihreät

Thuja occidentalis 'Little Giant'

pallotuija

0,5 m

I-IV

A-V

yksittäin, ryhmissä, jopa
+++ tuo-kos ruukuissa

Thuja occidentalis 'Smaragd'

timanttituija

4-6 m

I-III

A-V

yksittäin, ryhmissä,
+++ tuo-kos aidanteena

1,5 m

tiheä kartiomaien, säännöllinen pikkupuu

Thuja occidentalis 'Tiny Tim'

pallotuija

0,5 m

I-IV

Pv

+++ tuo-kos ryhmissä

0,5 m

Pallomainen, hidaskasvuinen, lehdet
tummanvihreät

Thuja occidentalis 'Woodwardii'

pallotuija

1m

I-III

A-V

yksittäin, ryhmissä, jopa
+++ tuo-kos ruukuissa

1m

tummanvihreä, muodoltaan munamainen,
hidaskasvuinen, varjostettava keväällä

Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon' kultatuija

3m

I-III

A-Pv

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä

1,5 m

Kapea ja tuuheakasvuinen, pylväsmäinen,
lehdet keltaiset, sietää hyvin leikkausta

Thuja plicata

jättituija

10-25 m

I-II (III)

Pv-V

+++ tuo-kos yksittäis- ja puistopuu

8m

kookas, latvus leveähkö, lehdet tuoksuvat
ananankselta murskattaessa, lehdet
sulkamaiset, riippuvat

Tsuga canadensis

kanadanhemlokki

8-20 m

I-II

Pv-V

++ tuo

yksittäis- ja puistopuu

2-4 m

leveälatvuksinen, kartiomainen havupuu,
jonka latva ja oksat nuokkuvia

Tsuga canadensis 'Jeddeloh'

pikku-kanadanhemlokki

0,25-0,3 m

I-III

Pv-V

+++ tuo

ryhmiin

naurismainen

Tsuga canadensis 'Nana'

kanadanhemlokki 'Nana'

1m

I(II)

Pv-V

++ tuo

ryhmiin

nuokkuva pallomainen

Tsuga caroliniana

rotkohemlokki

4-10 m

I-II

V

+++ tuo-kos yksittäis- ja puistopuu

leveän kartiomainen,
nuokkuvalatvuksinen

Tsuga diversifolia

japaninhemlokki

3-7 m (12)

I (II-III)

Pv-V

++ tuo

latvus hyvin leveä kartiomainen,
nuokkuvaoksainen

yksittäispuu

Tsuga heterophylla

lännenhemlokki

8-18 m

I-II (III)

Pv-V

++ tuo

Tsuga mertensiana

vuorihemlokki

5-6 m (10)

I-II (III)

Pv-V

++ tuo-kos yksittäispuu

A = aurinkoinen, Pv =
puolivarjoinen, V = varjoinen
+ = niukkaravinteinen, ++ =
keskiravinteinen, +++ =
runsasravinteinen

kui = kuiva,
tuo = tuore,
kos = kostea

yksittäis- ja puistopuu

latvus kapea kartiomainen, nuokkuva

latvus kapea kartiomainen ja pörröinen

Liite 2 (6 sivua)
KASVITYÖKALU – IKIVIHREÄT PENSAAT JA VARVUT
tieteellinen nimi

suomenkielinen nimi

korkeus

vyöhyke

valo

maa

käyttö

leveys

kukan väri

kuvaus

Andromeda polifolia

suokukka

0,2-0,5 m

I-VIII

A-Pv

+ kos

yksittäin

0,3 m

vaaleanpunainen

pystykasvuinen, matala pensas

Arctostaphylos uva-ursi

sianpuolukka

0,2-1 m

I-VIII

A

+ kui

maanpeite

0,2 m

valkoinen

Buxus microphylla 'Faulkner'

japaninpuksipuu

1m

I-(II)

A-Pv

+++ tuo

yksittäin, ryhmissä,
aidanteina
1m

muotoiltavissa

Buxus sempervirens 'Suffruticosa' reunuspuksipuu

0,5-2 m

I-(II)

A-Pv

+++ tuo

yksittäin, ryhmissä,
aidanteina
1-2 m

muotoiltavissa

Calluna vulgaris

kanerva

0,1-0,4 m

I-VIII

A

+ kui-kos

maanpeitekasvi,
ryhmissä

0,45 m

sinipunainen

pitkäikäinen, tuhansia lajeja

Chamaedaphne calyculata

vaivero

0,2-0,5 m

I-VII

A

+ kos-mär

yksittäis- ja
verhopensas

0,2 m

valkoinen

varpukasvi

Cotoneaster dammeri

suikerotuhkapensas

0,15 m

I-II

A-V

++ kui-tuo

maanpeitekasvi

1,5 m

valkoinen

punaist marjat

Cotoneaster dammeri
'Eichholz'

siirotuhkapensas

0,3 m

I-III(IV)

A-Pv

++ kui-tuo

maanpeitekasvi

1,5 m

valkoinen

tummanpunaist marjat, sietää
voimakasta leikkaamista, leviää hyvin

Cotoneaster x suesisus
'Skogholm'

linnatuhkapensas

0,5 m

I-II

A-Pv

++ kui-tuo

maanpeitekasvi

1,5 m

valkoinen

Daphne cneorum

ruusunäsiä

0,4 m

I-II

A-Pv

+ tuo-kos

yksittäin, ryhmissä 1 m

karmiininpunainen

hyväntuoksuinen, mutta myrkullinen

Dryas octopetala

lapinvuokko

0,1 m

I-VII

A

+ kui

maanpeite

0,3 m

valkoinen

Dryas x suendermannii

tarhalapinvuokko

0,1 m

I-V

A

+ kui

maanpeite

0,2 m

valkoinen

Empetraceae nigrum

variksenmarja

0,1-0,3 m

I-VIII

A-V

+ tuo

maanpeite

0,3 m

ruusunpunainen

terveyspommi

+++ tuo

maanpeite,
kivikkoryhmissä,
ruukuissa

0,4 m

monta eri

mätäsmäinen kalkinsuosija

0,4 m

roosa

tiheän pensasmainen kasvutapa, kukka
myös lila, valkoinen ja punainen

Erica herbacea

lumikellokanerva

0,15-0,25 m I

A-Pv

Erica tetralix

nummikellokanerva

0,15-0,2 m

I-IV

A

+++ tuo

maanpeite,
kivikkoryhmissä,
ruukuissa

Euonymus fortunei var. radicans

suikerosorvarinpensas

0,5 m

I

Pv-V

+++ tuo

peittopensas

0,3 m

Euonymus nanus var.
turkestanicus

kääpiösorvarinpensas

0,4-0,7 m

I-V

A-Pv

++ kui-tuo

yksittäis- ja
verhopensas

0,5-0,9 m

Hedera helix

muratti

2m

I-II

Pv

+++ tuo

maanpeite

0,5 m

Ilex x meserveae 'Blue Prince'

pihaorjanlaakeri

0,5-1 m

I-(II)

Pv

+++ tuo

yksittäin, ryhmissä 1 m

valkoinen

kasvutapa tiivis, kartiomainen, sietää
leikkaamista

Ilex x meserveae 'Blue Princess'

pihaorjanlaakeri

0,5-1 m

I-(II)

Pv

+++ tuo

yksittäin, ryhmissä 1 m

valkoinen

kasvutapa tiivis, kartiomainen, sietää
leikkaamista

Kalmia angustifolia 'Rubra'

kapealehtikalmia

0,4-1 m

I-V

A-Pv

++ kos

yksittäin

ruusunpunainen

raikkaan vihreät, pitkät kapeat lehdet,
hapan maa

Leucothoe fontanesiana

leukotti

0,5 - 1 m

I-III?

PV-V

++ tuo-kos

yksittäin, ryhmissä 1 m

valkoinen

siksak-kulmaa toistavat oksat

Ligustrum vulgare 'Atrovirens'

aitalikusteri

0,5-1,5 m

I

A-Pv

+++ kui

yksittäin, ryhmissä 0,5-2 m

valkoinen

voi pudottaa lehdet, helppohoitoinen,
sietää leikkaamista

1m

rento kasvutapa

vaatimaton

hienot vaaleanpunaiset marjat,
rentovartinen, osittain ainavihanta
monikäyttöinen, pitkäversoinen
viherkasvi

Linnaea borealis

vanamo

0,05-0,15 m I-VIII

Pv-V

++ kui-tuo

maanpeite

0,5-1 m

vaaleanpunainen

maassasuiketava, pitkä- ja
ohutvartinen varpu

Mahonia aquifolium

mahonia

0,3-0,5 m

I-III(IV)

Pv-V

++ tuo

ryhmissä

0,5 m

keltainen

siniset syötävät marjat

Pachysandra terminalis

varjoyrtti

0,3 m

I-II

Pv-V

+++ tuo

maanpeitekasvi

0,5 m

valkoinen

Phyllodoce caerulea

kurjenkanerva

0,1-0,15 m

I-VIII

Pv

++ tuo-kos

yksittäin

sinipunainen

Pieris floribunda

karoliinankellovaivero

1,5-2 m

I-II

Pv-V

++ tuo

yksittäin, ryhmissä 1 m

valkoinen

tiheäkasvuinen, lehdet tummanvihreät,
arka ja myrkyllinen, hapan maa

Pieris japonica 'Mountain Fire'

japaninkellovaivero

1m

I

Pv

++ tuo

yksittäin, ryhmissä 1 m

valkoinen

nuoret lehdet punaiset

Prunus laurocerasus 'Etna'

laakerikirsikka

1 -1,5 m

I

A-Pv

+++ tuo

yksittäin, ryhmissä 1 m

valkoinen

tuuhea pensas, kiiltävät lehdet

Rhododendron 'Alli'

japaninalppiruusu

1m

I-VI

Pv-V

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä 2,5 m

keltainen

kukkii touko-kesäkuun vaihteessa,
matalakasvuinen kääpiöalppiruusu

Rhododendron 'Axel Tigerstedt'

alppiruusu

1,5-2 m

I-III(IV)

Pv-V

++ tuo-kos

yksittäin, ryhmissä 1,5 m

valkoinen

säännöllisen pyöreälatvaien, nuoret
versot valkonukkaiset

Rhododendron 'Boule de Neige'

alppiruusu (lumipallo)

1,2 m

I-II(III)

Pv-V

++ tuo-kos

yksittäin, ryhmissä 3 m

valkoinen

kukkii kesäkuun alussa, tuuhea ja leveä
pensas

Rhododendron brachycarpum
var. tigerstedtii

mustilanalppiruusu

3-4 m

I-V

Pv-V

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä 3 m

valkea

voimakaskasvuinen pensas tai pieni
puu, kookkaat tummanvihreät lehdet

Rhododendron 'Catawbiense
Grandiflorum'

puistoalppiruusu

1,5-3 m

I-III

Pv-V

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä 2 m

punavioletti

perinteinen, kesäkuun lopulla kukkiva
jäykkähaarainen

Rhododendron 'Cunningham's
White'

valkoalppiruusu

1m

(I-II)

Pv-V

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä 1,5 m

valkoinen

matala, tiheä, kukkii alkukesällä

Rhododendron dauricum

dahurianalppiruusu

1-2,5 m

I-III

Pv-V

+-++ kos

yksittäin, ryhmissä 1 m

sinipunainen

muistuttaa enemmän varpua kuin
alppiruusua

Rhododendron 'Eino'

alppiruusu

1,2 m

I-II

Pv-V

++ tuo-kos

yksittäin, ryhmissä 2,5 m

purppuranpunainen

matalakasvuinen, leveäksi kasvava,
harva- ja rento-oksainen

Rhododendron 'Elviira'

lamoalppiruusu

0,4-0,8 m

I-IV(V)

Pv-V

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä 1,2 m

kirkkaanpunainen

kestävä, lamoava, leveä pensas, kukkii
toukokuun puolivälissä

Rhododendron ferrugineum

ruostealppiruusu

0,5-1 m

I-II(III)

A-Pv

+ tuo-kos

purppuranpunainen

tiheä, pienilehtinen ja varpumainen
pensas

Rhododendron 'Goldbuket'

kelta-alppiruusu

1m

I-III

Pv-V

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä 1 m

keltainen

kauniit sinivihreät pyöreähköt lehdet,
tiivis kasvutapa

Rhododendron 'Haaga'

marjatanalppiruusu

1,5-2 m

I-V

Pv-V

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä 1,5 m

purppuranpunainen

keskikorkea, tasaisen pyöreähkö, tiheä
ja pystyoksainen, kukkii 10-15.6.

Rhododendron 'Hellikki'

nukka-alppiruusu

1-1,5 m

I-III

Pv-V

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä 1,2 m

purppuranpunainen

matalahko ja kaunin pyöreähkö, runsas
kukinta jo nuoressa pensaassa

Rhododendron 'Helsingin
yliopisto'

marjatanalppiruusu

2-1,5 m

I-V

Pv-V

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä 1,5 m

roosa

korkeahko, pystykasvuinen, kukkii 5.10.6.

yksittäin, ryhmissä 0,5 m

Rhododendron 'Kaino'

kelta-alppiruusu

0,75 m

I-III

Pv-V

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä 2,5 m

vaaleanpunainen

leveä, lamoava,kukkii touko-kesäkuun
vaihteessa, lehdet puhjetessaan
tummanpunaiset

Rhododendron 'Ken Janeck'

yakushimanalppiruusu

0,7 m

I-II(III)

Pv

++ tuo-kos

yksittäin, ryhmissä 1 m

vaaleanpunainen

erittäin tuuhea pallomainen, uudet
versot nukkapintaiset

Rhododendron 'Kristiina'

alppiruusu

2m

I-IV

Pv-V

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä 2 m

aniliininpunainen

tuuhea pensas, ruohonvihreät lehdet,
kukkii kesäkuussa

Rhododendron 'Kullervo'

yakushimanalppiruusu

1m

I-IV

Pv-V

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä 1 m

vaaleanpunainen

matala, hyvin tiheä, kukkii melko
aikaisin, sietää hyvin kevätahavaa

Rhododendron lapponicum

lapinalppiruusu

0,05-0,6 m

I-V

A-Pv

++ tuo

sinipunainen

kalkinvaatija, luonnossa matala
varpumainen kasvi

yksittäin, ryhmissä 0,5 m

Rhododendron 'Lavendula'

alppiruusu

1m

I-II

Pv-V

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä 1 m

laventeli

kääpiömuoto, pyöreähkö, pienet,
kiiltävät lehdet, kukkii toukokuussa

Rhododendron 'Marketta'

alppiruusu

1,5-2 m

I-III

Pv-V

++ tuo-kos

purppuranpunainen

pystykasvuinen, pyöreälatvuksinen

punainen

kukkii toukokuun puolessa välissä,
melko matalakasvuinen,
sopeutuvainen kasvupaikan suhteen

yksittäin, ryhmissä 1,5 m

Rhododendron 'Mauritz'

alppiruusu

0,7-1 m

I-III(IV-VI) Pv-V

++ tuo-kos

yksittäin, ryhmissä 1,5 m

Rhododendron 'Mikkeli'

marjatanalppiruusu

3m

I-V

Pv-V

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä 3 m

vaaleanpunainen

korkea, runsaasti haarova ja tanakka,
kukkii 20.-25.6.

Rhododendron 'Mist Maiden'

yakushimanalppiruusu

0,7-1,5 m

I-II(III)

Pv

++ tuo-kos

ruusunpunainen

erittäin tuuhea, tiivis ja pallomainen,
kukkii kesäkuussa

Rhododendron 'Nova Zembla'

puistoalppiruusu

1,5-2 m

I(II)

Pv-V

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä 2-2,5 m

yksittäin, ryhmissä 1,5 m

kukkii kesäkuun puolivälissä, rennot,
tummahkon punainen pitkät oksat ovat harvalehtiset

Rhododendron 'P.M.A.Tigerstedt' marjatanalppiruusu

2,5 m

I-IV

Pv-V

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä 2,5 m

valkoinen

korkeahko, nopeakasvuinen,
pystyoksainen ja harvahko, kukkii 1015.6.

Rhododendron 'Pekka'

alppiruusu

2-3 m

I-IV

Pv-V

++ tuo-kos

vaaleanpunainen

kaunismuotoinen, pyöreähkö, suuri
pensas, leveät komeat lehdet

Rhododendron 'Pohjolan Tytär'

kaukaasianalppiruusu

1-1,5 m

I-III

Pv-V

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä 2-3 m

vaaleapunavioletti

matala, leveä, kukkii toukokuun
lopussa, lehdet arat kevätaurinkolle

purppuranpunainen

tuuhea, matalakasvuine, laakean
pyöreä, kukat melko pienet,
kellomaiset

yksittäin, ryhmissä 2,5 m

Rhododendron 'Raisa'

alppiruusu

0,8-1,2 m

I-III

Pv-V

++ tuo-kos

Rhododendron 'Ramapo'

puistoalppiruusu

0,7 m

I

Pv-V

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä 1,3 m

vaalean sinivioletit

nuoren kasvin lehdet ovat siniharmaat
ja tuoksivat, kasvutapa tiivis ja leveä

Rhododendron 'Roseum Elegans' puistoalppiruusu

1-1,5 m

I(II)

Pv-V

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä 2 m

lilanroosa

keskikorkuinen pensasmainen, kukkii
kesäkuun alussa

Rhododendron 'Royal Lilac'

1,5-2 m

I-III(IV)

Pv-V

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä 2 m

violetti

tiivis kasvutapa

alppiruusu

yksittäin, ryhmissä 1 m

punainen

matala, leveä, rento-oksainen repensryhmän lajike

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä 1 m

vaaleanpunainen

matala kääpiölajike, lehdet
kiiltävänvihreät

A-Pv

+ tuo-kos

yksittäin, ryhmissä 0,45 m

valkoinen

lääkekasvi, myrkyllinenkin

I-III

Pv-V

++ tuo-kos

yksittäin, ryhmissä 1,5 m

ruusunpunainen

tuuhea, pyöreähkö, tummat lehdet

0,8 m

I-II(III)

Pv-V

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä 1 m

ruusunpunainen

kääpiölajike, reheväkasvuinen, erittäin
peittävä, kukkii kesäkuun alussa

0,6 m

I-II(III)

Pv-V

+++ tuo-kos yksittäin, ryhmissä 0,9 m

vaaleanpunainen

kääpiömäinen, kaunis kasvutapa, kukkii
alkukesällä

Rhododendron 'Scarlet Wonder'

lamoalppiruusu

0,6 m

I-II

Pv-V

+++ tuo-kos yksittäispensas

Rhododendron 'Suvi'

kelloalppiruusu /
yakushimanalppiruusu

0,5 m

I-III

Pv-V

Rhododendron tomentosum

suopursu

0,3-1 m

I-VIII

Rhododendron 'Unelma'

alppiruusu

1-2 m

Rhododendron 'Venla'

kelta-alppiruusu

Rhododendron 'Vieno'

kelta-alppiruusu

Vaccinium macrocarpon 'Pilgrim' amerikankarpalo

0,15-0,2 m

I-VI

A-Pv

1m

+ mär

maanpeite

0,3-0,9 m

valkoinen

helppohoitoinen maankeitekasvi
kosteaan ja happamaan maahan,
syötävät marjat

0,3 m

vaaleanpunainen

syötävät marjat

Vaccinium oxycoccos

isokarpalo

0,1-0,8 m

I-VII

A

+ tuo

maanpeite,
kivikkoryhmissä,
ruukuissa

Vaccinium vitis-idaea

puolukka

0,03-0,3 m

I-VIII

A

+ kui-tuo

maanpeite

0,3 m

valkoinen

syötävät marjat

Vinca minor

pikkutalvio

0,1-0,15 m

I-V

Pv-V

+++ tuo

maanpeite

0,35 m

monta eri

rento, mattomainen kasvutapa

A = aurinkoinen, Pv =
puolivarjoinen, V = varjoinen
+ = niukkaravinteinen, ++ =
keskiravinteinen, +++ =
runsasravinteinen
kui = kuiva, tuo = tuore, kos =
kostea

Liite 3 (4 sivua)
KASVITYÖKALU – TALVIVIHREÄT PERENNAT

tieteellinen nimi

suomenkielinen nimi

korkeus

valo

maa

käyttö

istutusväli

kukan väri

kuvaus

Acaena microphylla

ruskoakeena

5-10 cm

A

läpäisevä

maanpeitto

30 cm

v

mattokasvi, rusehtavat lehdet, kauniit
kuparinväriset siemenkodat

Ajuga reptans

rentoakankaali

15-20 cm

A-V

tuore, multava

maanpeitto

35 cm

s, vp

leviää mattomaisesti, olemassa myös
punalehtinen lajike

Armeria juniperifolia 'Bevan's
Variety'
mätäslaukkaneilikka

5-10 cm

A

kivikko- ja
laiha ja hiekkainen perennaryhmissä

20 cm

vp

tuuhea hitaasti leviävä mätäs

Armeria maritima

mätäslaukkaneilikka

10-30 cm

A

kivikko- ja
laiha ja hiekkainen perennaryhmissä

20 cm

pv, p, v

mätästävä, kapeat lehdet, lähes pallomainen,
sietää kuivuutta

Asarum europaeum

taponlehti

10-15 cm

tuore, multava,
Pv-V kalkkipitoinen

maanpeitto

25 cm

punaruskea

suurehkot, munuaismaiset, kiiltävät vihreät ja
nahkeat lehdet

Asplenium scolopendrium

hirvenkieli

20-40 cm

kostea, multava,
Pv-V kalkkipitoinen

kosteassa varjossa

25 cm

saniainen, pitkät kielimäiset lehdet, muodostaa
suppilomaisen ruusukkeen

Asplenium trichomanes

tummaraunoinen

10-20 cm

A-V

kostea

muureilla,
kallionhalkeamissa

20 cm

lehdet ovat kirkaanvihreät ja parilehtiset,
tupasmainen

Aubrieta x cultorum

tarharistikki

5-15 cm

A

ravinteikas,
kalkkipitoinen

kivikkoryhmissä,
reunuskasvina

30 cm

monta eri

mattomainen, lehdet pieniä karvaisia

Bellis perennis

kaunokainen

10-15 cm

kuohkea, läpäisevä,
A-Pv tuore
nurmet, kukkaryhmät 25 cm

Bergenia cordifolia

herttavuorenkilpi

40 cm

A-V

tuore, multava,
kuohkea

ryhmissä, maanpeite

30-50 cm ruusunpun

suuret kiiltävät lehdet kohoavat ruusukkeina

Blechnum spicant

kampasaniainen

30-50 cm

tuore,
Pv-V niukkakalkkinen

puiden alla, varjossa

30 cm

tupasmainen, osin lamoava saniainen

Campanula portenschlagiana

muurikello

10-15 cm

hyvin ojitettu,
A-Pv kalkkipitoinen

kivikkoryhmissä,
muureilla

20 cm

Carex buchananii

kuparisara

40-60 cm

A

kukkaryhmissä

25 cm

muodostaa tuuhean mättään, lehdet
kullankeltaisesta oranssiin

varjoisille paikoille
kosteaan

25 cm

muodostaa tuuhean puolipallomaisen mättään,
kapeat, kiiltävät, tummanvihreät
valkoreunaiset lehdet

yksittäin ja ryhmissä

40 cm

muodostaa suuria mättäitä, siniharmaat
karheat lehdet ovat hiukan kaarevia

lievästi varjoisissa
kukkaryhmissä,
puiden alla

30 cm

v

sormiliuskaiset lehdet säilyvät vihreinä läpi
vuoden, kukkii aikaisin keväällä

monta eri

kuten edellä

tuore, hyvin
ojitettu

Carex morrowii

japaninsara

30-60 cm

Pv-V kostea

Helictotrichon sempervirens

ikikaura

60 cm

A

pv, p, v

s, v

vaaleanvihreä lehtiruusuke, kukkii pitkään

runsaskukkainen, tuuhea mätäs

Helleborus nigra

vaaleajouluruusu

30 cm

multava, kuiva,
kalkkipitoinen
syvämultainen,
kuohkea,
ravinteikas,
Pv-V kalkkipitoinen

Helleborus orientalis

tarhajouluruusu

30 cm

Pv-V kuten edellä

kuten edellä

30 cm

Heuchera

keijunkukat

20-50 cm

kuohkea,
A-Pv ravinteikas

kivikko- ja
kukkaryhmissä

30-40 cm monta eri

lehdet muodostavat tiheän ja peittävän
ruusukkeen

Hypercum calycinum

turkinpensaskuisma

30 cm

Pv

kukkaryhmissä,
maanpeitto

30 cm

pieni pensas, mutta kasvaa suomessa
perennojen tavoin, lamoava

kuohkea, multava,
kalkkip.

k

Iberis saxatilis

kivikkosaippo

5-15 cm

A

ravinteikas, hyvin
ojitettu, ei liian
kuiva

kivikko- ja
kukkaryhmissä,
muureilla

30 cm

v

ikivihreä varpu, varret lamoavia ja hyvin
haaraisia

ravinteikas, hyvin
ojitettu, ei liian
kuiva

kivikko- ja
kukkaryhmissä,
muureilla

30 cm

v

ikivihreä lamoavaoksainen varpu, versot hyvin
haaraisia.

Iberis sempervirens

talvisaippo

15-30 cm

A

Lamium galeobdolon

keltapeippi

25 cm

kuohkea, multava,
Pv-V tuore

maanpeitto

40 cm

k

nopeasti leviävä jokapaikan peittäjä

Lamium maculatum

hopeatäpläpeippi

10-20 cm

kuohkea, multava,
A-Pv tuore

maanpeitto

35 cm

ruusunpun, v

leviää mattomaisesti. Kirjavalehtinen, kukkii
kauan

Luzula sylvatica

isopiippo

30 cm

A-V

multava,
kostea/kuiva

maanpeitto

40 cm

ruskea

mätäsmäinen tuppo

Oenothera fruticosa

kultahelokki

60 cm

A

perenna- ja
kuiva, hyvin ojitettu kivikkoryhmissä

30 cm

kullank

lehtiruusukkeet talvehtivat vihreinä, pitkä
kukinta-aika

Oxalis acetosella

käenkaali

5-15 cm

tuore, kostea,
Pv-V ravinteinen

maanpeitto

15 cm

v

metsäisiin puutarhoihin, sisältää paljon Cvitamiinia

Polystichum aculeatum

piikkihärkylä

40-80 cm

Pv-V multava, kostea

varjoisissa
perennaryhmissä

40 cm

Saxifraga cotyledon

tunturirikko

10 cm

hapan,
A-Pv hiekansekainen

kivikko- ja
perennaryhmissä

20 cm

v

lehtiruusuke talvehtii

Saxifraga rotundifolia

lehtorikko

20 cm

pensaiden alle,
A-Pv tuore, ei liian kuiva kivikkoryhmiin

30 cm

v

ikivihreä mätäs, piparkakkumainen, kiiltävä
lehdistö

Silene schafta

syyskohokki

10-15 cm

hyvin ojitettu,
A-Pv multava

20 cm

ruusunpun

ilmava mätäs

kivikko- ja
perennaryhmissä

kiiltävät, nahkeat, kerrotusti parilehdykäiset
lehdet, alvejuurikasvi

Waldsteinia ternata

rönsyansikka

20 cm

Sempervivum tectorum
'Purple Beauty'

kattomehitähti

0,05-0,10 m A

A = aurinkoinen, Pv =
puolivarjoinen, V = varjoinen
+ = niukkaravinteinen, ++ =
keskiravinteinen, +++ =
runsasravinteinen

kui = kuiva, tuo = tuore, kos =
kostea

A-Pv tuore, voimakas

hyvin ojitettu

maanpeitto

20 cm

maanpeitto

20 cm

k

melko tuuhea maanpeitekasvi, kiiltavät lehdet,
kukkii runsaasti, mutta lyhyen ajan

kestää hyvin kuivuutta

Liite 4 (2 sivua)
KASVITYÖKALU – TALVENTÖRRÖTTÄJÄT
tieteellinen nimi

suomenkielinen nimi

korkeus lehdistö

korkeus kukinnolla valo

kuvaus

Amsonia hubrichtii

sinituikki

Aruncus ’Horatio’

töyhtöangervo

Aster tataricus ’Jindai’

tataariasteri

Calamagrostis brachytricha

timanttikastikka

80 cm

120 - 140 cm

A-Pv

mätästävä, leviää hitaasti, voi levitä siemenestä

Calamagrostis x acutiflora

koristekastikka

70-100 cm

150 - 180 cm

A-Pv

mätästävä, pitää kasvupaikkansa hyvin, ei agressiivinen

Carex buchananii

kuparisara

60 - 70 cm

A-(Pv)

pystykasvuinen, jämäkkä, muistuttaa kasvutavaltaan viuhkaa

Deschampsia cespitosa

nurmilauha

40 - 60 cm

A-Pv

PO, tiivis mätästävä, ei leviä

Dianthus carthusianorum

munkkineilikka

40 cm

A

Eupatorium ’Chocolate'

punalatva

150 - 200 cm

A-Pv

PO, kalkittu moreenimaa
Kasvualusta tuore–kostea, runsasravinteinen ja -humuksinen, läpäisevä, 50 cm
syvä

Festuca mairei

atlasnata

Inula magnifica ’Sonnenstrahl’

isohirvenjuuri

180 cm

A-Pv

PO, kaikki maat käyvät

Iris sibirica

siperian kurjenmiekka

70 - 100 cm

A-Pv

PO, viihtyy kosteassa kalkkipitoisessa maassa

Leymus arenarius

rantavehnä

50 cm

A-Pv

leviää nopeasti, kasvualusta rajattava

Limonium latifolium

ikiviuhko

80 cm

A

PO, viihtyy kalkkipitoisessa runsasmultaisessa moreenimaassa

Luzula luzuloides

valkopiippo

20 - 30 cm

40 - 60 cm

A-Pv

löyhästi mätästävä, leviää hitaasti

Luzula nivea

hopeapiippo

20 - 30 cm

40 - 60 cm

A-V

löyhästi mätästävä, leviää melko hitaasti

Luzula sylvatica

isopiippo

30 - 60 cm

60 - 100 cm

Pv-V

löyhästi mätästävä, leviää melko hitaasti

Miscanthus sinensis ’Uppsala'

norsuheinä-lajike

150 - 180 cm

200 - 250 cm

A-Pv

kasvualusta rajattava

Miscanthus sacchariflorus

mammuttiheinä

150 - 200 cm

200 - 300 cm

A-Pv

kasvualusta rajattava

Miscanthus sinensis

elefanttiheinä

150 cm

200 cm

A-Pv

mätästävä, mutta leviää, kasvualusta rajattava

PO
150 cm

A-V

PO
PO

80 - 100 cm

PO

100 - 150 cm

Molinia caerulea

siniheinä

30 - 40 cm

90 cm

A-Pv

mätästävä

Molinia caerulea var. arundinacea

isosiniheinä

60 - 90 cm

120 - 200 cm

A-Pv

yksittäiskasvi

Nassella tenuissima

hentohöyhenheinä

60 - 90 cm

Panicum virgatum

lännenhirssi

60 cm

Pennisetum ’Viridescens’

sulkahirssi

70 - 100 cm

Phalaris arundinacea

ruokohelpi

60 cm

Phragmites australis

järviruoko

100 - 350 cm

Pycnanthemum muticum

vuoriminttu

30 - 90 cm

Sesleria nitida

kiiltolupikka

50 cm

Sporobolus heterolepis

karisteheinä

90 - 120 cm

Stipa capillata

isohöyhenheinä

50 cm

Tellima grandiflora ’Purpurea'

tellima

Typha angustifolia

A
100 cm

100 cm

A-Pv

kasvaa suurina mättäinä

A

PO, hyvin ojitettu

A-Pv

löyhästi mätästävä, leviää voimakkaasti, kasvualusta on rajattava

A-Pv

löyhästi mätästävä
PO, hyvä perhoskasvi

A

melko arka

120 - 240 cm

A

mätästävä

100 cm

A

tiiviisti mätästävä

20 - 30 cm

A-Pv

PO

kapeaosmankäämi

100 - 120 cm

A

kasvualustaa rajattava, agressiivinen!

Typha latifolia

leveäosmankäämi

100 - 200 cm

A

kasvualustaa rajattava, agressiivinen!

Typha minima

pikkuosmankäämi

40 - 70 cm

A

leviää hitaasti

Veronicastrum virginicum ’Album’

virginiantädyke

100 - 150 cm

A-Pv

Spiraea

angervot

A = aurinkoinen, Pv = puolivarjoinen, V = varjoinen
PO = Piet Oudolfin suosittelemia. Nämä eivät välttämättä menesty meillä Suomessa.

A-Pv

helppohoitoinen

Liite 5 (2 sivua)
KASVITYÖKALU – MUUT KORISTEELLISET TALVIKASVIT
tieteellinen nimi

suomenkielinen nimi

korkeus

vyöhyke

valo

maa

kokemus/kuvaus

Acer pensylvanicum

pensylvanianvaahtera

3-5m

I-III

PV-V

+++tuo-kos

Erikoinen valkeajuovainen runko.

Alnus glutinosa

tervaleppä

15 - 20 m

I-VI

A-Pv

+++ tuo

Celastrus orbiculatus

kelasköynnös

4-8m

I-IV(V)

A-Pv

++tuo

koristeelliset
oksat
ja kävyt
oranssinkeltaiset
marjamaiset
kotahedelmät. Kun ne halkeavat, kuoren
välistä pilkottavat punaiset siemenet.

Cornus alba 'Sibirica'

korallikanukka

2-3m

I-VI

A-V

+++tuo

kirkkaan punaiset oksat

Cornus alba Subsp. Stolonifera 'Flaviramea'

keltaoksakanukka

2-3m

I-IV

A-V

+++tuo

kirkkaan vihreät okast

Cornus sanguinea 'Anny's winter Orange'

mustamarjakanukka

0,9 - 1,2 m

I-

A-V

+++tuo

oksat liukuvärinä punaisesta keltaiseen

Corylus avellana 'Contorta'

peikonpähkinä

1,5 m

I-(II)

A-Pv

+++tuo

käkkäräiset oksat

Euonymus europaeus ’Red Cascade’

euroopansorvarinpensas

2-4m

I-IV

A-Pv

+++tuo-kos

jopa joulukuulle värikäs, siemenkotien
ansiosta

upea syysväri

Hippophaë rhamnoides

tyrni

2-5m

I-VI(VII)

A

++kui-kos

upeat oranssit marjat lähes läpi talven.

typensitoja, ei vaadi paljon
kasvualustalta

köynnöshortensia

5 - 10 m

I-III

PV-V

+++tuo

kuihtuneet kukat

hapan maa

Hydrangea Paniculata

syyshortensia

2,5 m

I-III

A-V

+++tuo

kauniit kuivuneet kukinnot

monia eri lajeja

Malus Purpurea- ryhmä

koristeomenapuut

2-4m

I-III(IV)

A

+++tuo

runsaasti pieniä omenoita oksilla.

kalkinsuosija, monia erilaisa

Prunus maackii

tuohituomi

5 - 10 m

I-VI

A-Pv

+++tuo

satiininen kaarna

Prunus pensylvanica

pilvikirsikka

5 - 10 m

I-VI

A-Pv

++tuo

satiininen kaarna

hieno syysväri

Prunus sargentii

rusokirsikka

5m

I-II(III)

A

+++tuo

satiininen kaarna

hieno syysväri, kalkinsuosija

Quercus robur

metsätammi

10 - 20 m

I-III(IV-V)

A

+++ tuo

kuivuneet lehdet saattavat jäädä oksille
koko talven ajaksi

Rhus typhina

samettisumakki

2-3m

I-II

A

+++tuo

upeat marjatertut säilyvät keväälle asti.

hieno syysväri

Rosa

ruusut

1 - 1,5 m

I-VIII

A-Pv

++kui-tuo

loistavat kiulukat alkutalvesta

monenlaisia

Salix viminalis

koripaju

4m

I-IV (V)

A-Pv

++tuo

kirkkaan vihreät okast

kasvualusta voi olla jopa märkä

Hydrangea anomala subsp. petiolaris

muuta
keltainen syysväri
kestää leikkausta jopa
pensasaidaksi
hieno syysväri, kalkinsuosija

Sambucus racemosa

terttuselja

2-2m

I-VI

A-V

++tuo-kos

hienorunko, silmut aikaisin keväällä

vieraslaji

Sorbus aucuparia

kotipihlaja

4 - 12 m

I-VIII

A-Pv

++kui-kos

linnuille maistuvat marjat.

kaikissa pihlajissa hienot marjat

Symphoricarpos albus

valkolumimarja

1 - 1,5 m

I-IV(V)

A-V

++tuo-kos

valkoiset marjat säilyvät melko pitkään.

Tilia cordata

metsälehmus

15-20 m

I-V

A-V

+++tuo

kuivuneet siemenkodat saattavat jäädä
oksille koko talven ajaksi

kalkinsuosija

Trochodendron aralioides

rataspuu

3-5m

I

PV-V

++ tuo

pensas tai pieni puu

uusi tulokas

A = aurinkoinen, Pv = puolivarjoinen, V =
varjoinen
+ = niukkaravinteinen, ++ = keskiravinteinen,
+++ = runsasravinteinen
kui = kuiva, tuo = tuore, kos = kostea

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION
kasvit:
kartiotuija
tuivio
rohtokataja
1200

LUONNOSSUUNNITELMA KUURANKUJA 8

etupihan aidanteet 27 m2

etupihan havuryhmä

kasvit:
muotoon leikattu
kartiomarjakuusi
rusokirsikka

3 kpl
3 kpl
1 kpl

2800

n. 100 kpl
5 kpl

Kuurankuja

5000

1200

KÖYNNÖSSÄLEIKKÖ

7000

nurmi

jätekatos
pyörävaja

VALAISTAVA VEISTOS

2000

kiveys 300 m2

havuryhmä 9 m2

leukotti

reunakivi:vaalean harmaa

syyshortensia

rohtokataja

KIVEYS

korallikanukka

japaninkellovaivero

sepeli

+ 90,85
3000

muotoon valettu betoniallas:
korkeus 300 mm
kasvit:
peikonpähkinä
1 kpl
riippahernepensas
2 kpl
kääpiöPALSAMIPIHTA
2 kpl
rohtokataja
1 kpl
kääpiövuorimänty
14 kpl
pesäkuusi
3 kpl
pilarikataja
4 kpl
KÄÄPIÖMUSTAKUUSI
1 kpl

rusokirsikka

+ 90,60

tuohituomi

somero

keltaoksakanukka
tuivio

+ 90,60

nurmi

timanttituija
euroopansorvarinpensas

talvivihantia maanpeitekasveja

pesäkuusi
9000

9624

HIIHTOLATU

maanpeitekasviksi pikkutalviota

talventörröttäjiä

tuurenpihlaja

Kuurankuja 8

hedelmäpuu

METSÄmänty

pilarikataja

ulkojalkalamppu

mahonia

pollarivalaisimet ja spotit
muotoonleikattu
marjakuusiaita
havuryhmä
+ 90,60

muotoonleikattu
PUKSIPUUAITA

1300

kääpiövuorimänty
ulkoporeallas

terassi
valokivin varustettu muuri + kausikasvit

valokivin varustettu muuri + kausikasvit

lumenkasaus ja "jääbaari"

+ 90,70

riippahernepensas

samettisumakki

+ 90,60

kääpiöPALSAMIPIHTA

+ 90,70

peikonpähkinä

upotettavat led-valaisimet

alppiruusu

valonauha

köynnöshortensia

rakenteisiin integroidut valaisimet

kelasköynnös

infrapunalämmitin

muotopuutarha
kasvit:
marjakuusi
100 kpl
PUKSIPUU
15 KPL
samettisumakki
8 kpl
alppiruusu
5 kpl
syyshortensia
5kpl
talventörröttäjiä heinistä ja
perernnoista
talvivihreitä maanpeitekasveja
ja geofyyttejä

MUOTOPUUTARHA

pensasto nº 1 55 m2

pensasto nº 2 50 m2
PUKSIPUU REUNUS JA
uppovalaisimella
valaistu vesiaihe

kasvit:
korallikanukka
6 kpl
mustamarjakanukka
5 kpl
samettisumakki
5 kpl
mahonia
30 kpl
kääpiövuorimänty
15 kpl
tuohituomi
1 kpl
euroopansorvarinpensas 3 kpl
timanttituija
9 kpl
syyshortensia
2 kpl
tuurenpihlaja
3 kpl

leikkialue

autotalli

pergolakatos

talvivihreitä maanpeitekasveja

kasvit:
korallikanukka
6 kpl
mustamarjakanukka
5 kpl
samettisumakki
5 kpl
mahonia
30 kpl
kääpiövuorimänty
15 kpl
tuohituomi
1 kpl
euroopansorvarinpensas 3 kpl
timanttituija
9 kpl
syyshortensia
2 kpl
tuurenpihlaja
3 kpl
talvivihreitä maanpeitekasveja

nuotiopaikka
alppiruusut
+ 90,50

LUMIVEISTOSPUISTO

+ 90,50
hedelmätarha

-600

KÖYNNÖSSÄLEIKKÖ

seinämä

nuotiopaikka
Kasvit:
köynnöshortensia 2 kpl
kelasköynnös
4 kpl
KÖYNNÖSSÄLEIKKÖ

metsämänty 4 kpl

kaupunginosa/kylä

kortteli/tila

tontti/Rn:o

viranomaisten arkistointimerkintöjä

rakennustoimenpide

piirustuslaji

Uudisrakennus

pihasuunnitelma

rakennuskohteen nimi ja osoite

piirustuksen sisältö

talvinen puutarha
Kuurankuja 8
11780 talvela

luonnossuunnitelma

suunnittelija

hanna vuori
040 705 8450
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viher

