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1. JOHDANTO
Viime aikoina on kiinnostus paikallisesti ja
luonnonmukaisesti tuotettuihin elintarvikkeisiin sekä osittaiseen kotitarveviljelyyn
kasvanut. Vauhdilla digitalisoituneessa maailmassamme tyydyttää ”itse tekeminen” alkuperäisten kokemusten kaipuun. Puutarhatyö
pihalla tai parvekkeella on aistillista ja täyttää
ihmisten toiveen hidastaa arjen tempoa. Tässä puuhassa palautuvat suhteet, jotka elämässämme usein ovat kadonneet: esimerkiksi yhteys syötävän omenan ja puun välillä,
jossa se on kasvanut.
Uudenlainen puutarhanhoito edustaa luontoystävällistä ja kestävää elämäntapaa välittömässä ympäristössä. Juuri urbaanit puutarhurit eivät halua lähteä kaupungista vaan
muuttaa sitä. Tässä opaskirjasessa esitellään
kotiviljelyyn, yhteiseen puutarhanhoitoon
ja helposti viljeltäviin hyötykasveihin liittyviä
trendejä. Sen lisäksi löydät arvokkaita vihjeitä
tämän hetken ehdottomaan trendiin: luonnonmukaiseen puutarhanhoitoon.
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Miksi puutarhanhoito?
Puutarhanhoito saa aikaan maadoituksen sekä
suppeassa merkityksessä että yhteytenä maaperään – maahan, kasvuun ja kehittymiseen – että
sosiaalisena juurtumisena välittömään elinympäristöön. Elävä vihreä koetaan kauniina, tasapainottavana ja rentouttavana. Nämä aistilliset
ja välittömät kokemukset puutarhassa, parvekkeella tai kaupunkiviljelyprojekteissa tarjoavat
tasapainon nopeasti muuttuvassa, digitalisoituneessa ja toistettavassa maailmassa. Ei satoisuus vaan hauska puuhailu ulkoilmassa elävien
asioiden parissa ja yhdessä on tässä etusijalla.
”Uudet puutarhurit” nauttivat perusasioiden, kuten hedelmän hoidon, kasvun, sadonkorjuun ja
lopulta syömisen kokemisesta. Monille ihmisille
– ja juuri lapsille – nämä kokemukset eivät enää
ole itsestään selviä.
Tässä yhteydessä on tärkeä ajatus kotitarveviljelystä, joka voidaan osittain toteuttaa kasvattamalla kasveja pienillä alueilla kuten parvekkeella ja ikkunalaudalla. Kyse on perinteisten lajien
säilyttämisestä ja vanhojen viljelytekniikoiden
uudelleen löytämisestä. Tyytymättömyys elintarviketuotannon vakiintuneeseen käytäntöön
ja kasvava vieraantuminen tuottajan ja kuluttajan välillä saavat monet ihmiset valitsemaan
toisen tien: osittaisen omavaraisuuden. Yhä
useammat haluaisivat jälleen kasvattaa omat
vihanneksensa, hedelmänsä ja yrttinsä. Luomupuutarhassa ja luomuparvekkeella kasvavat hedelmät, vihannekset ja yrtit terveinä ja puhtaina:
sen vuoksi luomupuutarhanhoitoon kestävänä
suuntauksena kiinnitetään suurta huomiota –
ympäristömme parhaaksi.
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Nykyään lapset viettävät yhä enemmän aikaa
näyttöruudun ääressä. Sitä tärkeämpää on antaa heille tilaa kerätä itse perustavia kokemuksia. Juuri nuoret vanhemmat haluaisivat näyttää jälkikasvulleen, miten terveellinen ravinto
kasvaa. Puutarhan tai parvekkeen kanssa he
voivat kerätä kokemuksia, jotka vielä muutama
sukupolvi sitten kuuluivat esivanhempiemme
arkipäivään. Näin he oppivat ymmärtämään
ekologiset yhteydet ja vastuuntunnon.
Kaupungeissa vallitsee oma mikroilmasto,
usein ilma on jopa kolme astetta lämpimämpää kuin kaupunkia ympäröivällä alueella, mikä
johtaa pidempään kasvukauteen. Ympärillä
olevat talot antavat tuulensuojaa ja varastoivat auringon lämmön, joka siirtyy yöllä ilmaan.
Tämä lämmin ja suojattu ilmasto hyödyttää
monia hyötykasveja: erinomaiset edellytykset
siis esimerkiksi tomaattien ja chilien kasvattamiselle. Kasvien kasvattaminen katoilla tai parvekkeilla vähentää rakennusten lämpenemistä
jopa 20 prosenttia. Sen lisäksi ilmanlaatu paranee, koska kasvit imevät hiilidioksidipäästöjä
ja tuottavat happea. Kasvinviljelyllä tuotetaan
eräänlainen sieni, joka varastoi sateen joksikin aikaa, minkä johdosta viemärijärjestelmän
kuormitus voi vähentyä rankkasateen aikana. Ja hyväksi lopuksi kasvit vaimentavat jopa
suurkaupungin melua.
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2. ULKONA: PUUTARHAISTUTUS
JA -SUUNNITTELU
2.1 Yrtit, vihannekset, hedelmät: mitkä soveltuvat?
Periaatteessa parvekkeella voidaan kasvattaa
kaikkea sitä, mitä puutarhassakin. Ainoastaan
tila – huomaat sen pian – tuntuu parvekkeella
rajalliselta. Sen vuoksi suunnittelu etukäteen
on erittäin hyödyllistä. Tässä auttavat tämän
opaskirjasen viimeisessä luvussa olevat kuusi
kysymystä. Ota etenkin kasvien kasvupaikkavaatimukset huomioon. Niin kauan kuin kastelet kasveja kunnolla, valitset oikean kasvupaikan
ja juurilla on tarpeeksi tilaa, kasvit ovat riittävän vahvoja torjumaan tuholaisten hyökkäykset. Melkein kaikkia puutarhassa kasvatettavia
hyötykasveja voi kasvattaa myös parvekkeella.
Kokeile, sillä vain pelargonien ja petunioiden
istuttaminen on vanhanaikaista!
Taattujen hyötykasvien lisäksi juuri yrtit sopivat erittäin hyvin parvekkeelle. Kun haluat onnistua puutarhanhoidossa, vältä ehdottomasti
seisovan veden kertymistä: timjami, rosmariini,
oregano ja salvia tarvitsevat vähintään lännen,
paremmin etelän puoleisen kasvupaikan. Persilja, lipstikka, ruohosipuli ja basilika viihtyvät
hyvin idän tai jopa pohjoisen puolella. Nämä
yrtit eivät kestä suoraa aurinkoa vaan ne suosivat puolivarjoa ja menestyvät usein jopa täysivarjossa.
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2.2 Kymmenen hyötykasvia, jotka kuuluvat jokaiseen puutarhaan ja jokaiselle parvekkeelle
Niille teistä, joilla ei ehkä ole vielä koskaan ollut
omaa puutarhaa – ja siten ette vielä koskaan
ole itse kasvattaneet mitään syötävää – esitellään tässä kymmenen helposti viljeltävää hyötykasvia, jotka lupaavat nopean ja hyvän sadon.
Esitellyt lajit viihtyvät puutarhassa ja parvekkeella, osittain jopa ikkunalaudalla. Näet, kuinka helppoa on kasvattaa syötävää. Ja kun näiden lajien kasvattaminen onnistuu, voit ensi
vuonna uskaltaa kokeilla jotain muuta. Eläköön
kotitarveviljely!

MITEN PALJON LANNOITETTA HYÖTYKASVIT TARVITSEVAT?
Yleinen ja tässä käytetty jako runsaasti, keskinkertaisesti ja niukasti ravinteita tarvitseviin kasveihin ilmaisee, kuinka paljon
typpeä kasvi tarvitsee sadonkorjuuseen asti. Niukasti ravinteita
tarvitsevat vaativat kolmasosan runsaasti ravinteita tarvitsevien
lannoitemäärästä.

MILLAINEN MULTA ON SOPIVAA?
Hyvää multaa saa usein kompostointilaitoksesta; tarkista, että se
on parasta laatuluokkaa. Ehkä saat muilta lähipiirissäsi olevilta
puutarhanhoitoa harrastavilta hyvää kompostimultaa. Jos sinun
täytyy ostaa multaa rautakaupasta tai puutarhamyymälästä, valitse luonnonmukainen multa ja varmista, ettei se sisällä turvetta.
Osta vihannesmultaa kukkamullan sijaan, koska edulliset tuotteet – kuten on jo todistettu – voivat sisältää raskasmetalleja.
Jos tarvitset vähäravinteista kylvömultaa tai haluat sekoittaa sekaan niukkaravinteista multaa, etsi myyränkasoja ympäristöstä.
Tämä alhaalta ylös lapioitu multa soveltuu erinomaisesti kasvien
kasvattamiseen.
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2.2.1 Tomaatit
kasvavat innokkaasti joka suuntaan koko kasvukauden. Versoista kasvaa suuria pensaita, jotka
ovat kauttaaltaan täynnä pieniä
ja suuria tomaatteja, jotka sopivat erinomaisen hyvin naposteluun. Et voi tehdä mitään väärin:
ota iso ruukku, käytä hyvää kasvualustaa ja kastele säännöllisesti. Älä siirrä toiseen ruukkuun tai
karsi – vaan yksinkertaisesti korjaa satoa ja nauti! Kasvi kukkii ja
kantaa hedelmää koko vuoden
pakkasille saakka (ei hallankestävä, runsaasti ravinteita tarvitseva).

Tomaatin siemenet kylvetään
sisälle valoisaan paikkaan maalis-huhtikuussa. Ne istutetaan
ulos, kun hallanvaara on ohi eli
noin kesäkuun puolivälissä (suojatulla parvekkeella aikaisemminkin), suuriin, vähintään 10 litraa
vetäviin kasvilaatikoihin ja runsasravinteiseen kasvualustaan.
Tomaatit tarvitsevat kehittyäkseen paljon aurinkoa ja vettä. Sadesuoja on suositeltava. Yleensä
tomaatit tarvitsevat kasvituen –
villitomaatit eivät tosin tarvitse
mitään tukikeppiä. Niitä ei karsita
(sivuversojen katkaisu) vaan ne
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2.2.2 Paprika

2.2.3 Retiisi

Kylvä siemenet purkkiin maaliskuusta alkaen aurinkoiselle ikkunalaudalle yhdessä tomaattien
kanssa. Siirrä paprika aurinkoiselle ja tuulelta suojattuun paikkaan toukokuun puolivälistä alkaen (suojaisalla parvekkeella
myös aikaisemmin). Istutusastian tulisi olla vähintään 10 litran
suuruinen. Viljelyn kannalta on
tärkeää, että kasvualusta on runsasravinteinen (ei hallankestävä,
runsaasti ravinteita tarvitseva).

Retiisiä voi kylvää maaliskuussa
kasvihuoneeseen ja avomaalle
huhtikuusta syyskuuhun – valmis syötäväksi jo noin neljän viikon kuluttua kylvöstä. Uusia retiisejä kannattaa kylvää noin joka
toinen tai kolmas viikko. Tärkeää
on tasainen kastelu, jotta niistä ei tule puisevia tai kitkeriä tai
jotta ne eivät pääse kukkimaan
ennenaikaisesti (ei hallankestävä,
niukasti ravinteita tarvitseva)

15

2.2.4 Aasialaiset salaatit

2.2.5 Sinappikaali eli rucola

2.2.6 Lehtikaali

Nämä ovat vielä suhteellisen tuntemattomia, mutta suositeltavia,
koska ne kestävät jopa -10 celsiusasteen lämpötiloja. Todella
kauniita ovat yksittäisten lajien eri
muodot ja värit ja makuvaihtelut
miedosta (mizuna eli japaninkaali) kirpeään ja kaalilta maistuvaan
(pak choi eli pinaattikiinankaali).
Aasialaiset salaatit sopivat myös
nopeaan wokkikeittiöön. Nopeakasvuisista lajeista korjataan
ensiksi vanhemmat lehdet – ne
kasvavat aina uudelleen ja satoa
voidaan korjata jatkuvasti. Niitä
voi korjata myös pieninä lehtinä
”Baby Leaf” (lehden pituus 6–8
cm) monta kertaa vuodessa. Kylvää voi huhtikuusta syyskuuhun,
suojaisessa paikassa jopa ympäri
vuoden. Vain pinaattikiinankaalia
voi kylvää heinäkuusta maaliskuuhun (kestää -10 °C:n pakkasen, niukasti/keskinkertaisesti ravinteita tarvitseva).

Tässä on erotettava toisaalta yksivuotinen, valkoisena kukkiva
ja maultaan mieto sinappikaali
(Eruca sativa) ja toisaalta monivuotinen, keltaisena kukkiva ja
voimakasmakuinen isohietasinappi (Diplotaxis tenuifolia), joiden lehdet ovat sahalaitaisia ja
miekkamaisia. Kylvö tapahtuu
huhtikuusta syyskuuhun. Sinappikaalin lehtien lisäksi syötäviä
ovat myös kukkanuput, kukat ja
siemenet. Isohietasinappi villiintyy helposti, on hallankestävä
ja lisääntyy itseuudistuvasti. Se
suosii aurinkoista kasvupaikkaa
(hallankestävä, niukasti ravinteita
tarvitseva).

Yleensä kaalivihannekset ovat
erittäin vaativia maaperän valmistelun, lannoituksen ja hoidon
suhteen. Terveellinen ja vaatimaton lehtikaali on poikkeus: se on
vahva ja tuottoisa ja sen vuoksi
hyvin tärkeä kotitarveviljelylle.
Se tuottaa satoa ympäri vuoden
eikä sitä tarvitse varastoida. Tämä
vihannes ei pelkästään kestä kovaa pakkasta, vaan se maistuu
sen jälkeen jopa makeammalta.
Terveellinen tuorevihannes on
yksi runsasproteiinisimmista vihanneksista, minkä vuoksi se on
erittäin arvokas. Sen lisäksi lehtikaali sisältää paljon C-vitamiinia,
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beetakaroteenia, kaliumia, kalsiumia ja rautaa.
Lehtikaali pitää löyhästä, humuspitoisesta ja ravinteikkaasta
maasta ja auringosta puolivarjoon asti. Istuta lehtikaalin taimet ulos touko-kesäkuussa. Voit
toistaa kylvön elo-syyskuussa.
Kouli taimet myöhemmin. Kaalisatoa voidaan korjata pitkälle
talveen. Laita vähintään 25 litran
kokoiseen kasvilaatikkoon paljon ravinteita: kypsää kompostia,
matomultaa ja sarvilastuja (hallankestävä, runsaasti ravinteita
tarvitseva).
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2.2.7 Vadelma
keväällä kaikki oksat leikataan
pois maahan asti ja lannoitetaan
kompostilla (tämä korvaa katteen levittämisen). Syysvadelmat
kypsyvät myöhään ja niistä saadaan jopa kaksi satoa vuodessa
(hallankestävä, runsaasti ravinteita tarvitseva).

Ihanteellinen
istutusajankohta
on syys-lokakuussa. Istuta pistokkaat parvekkeelle tilavuudeltaan vähintään 10 litran (vielä
parempi 25 l) kasvilaatikkoon.
Vadelmapensaat ovat matalajuurisia köynnöskasveja, jotka tarvitsevat köynnössäleikön. Varhain

VIHJE:
Katteen levittäminen – siis maanpinnan peittäminen oljilla, nurmikonleikkuujätteellä, lehdillä, silputuilla nokkosilla tms. – luovuttaa maahan ravinteita ja huolehtii tasaisesta maaperän ilmastosta. Katteen lisääminen vähentää ei-toivottuja rikkaruohoja ja
kosteus pysyy maassa: sinun täytyy kastella vähemmän. Katetta
voidaan käyttää myös yhtä hyvin parvekkeella.
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2.2.8 Mansikka

2.2.9 Herukka (viinimarja)

Osta ja uusi keväällä muutamia
kasveista – perinteisesti istutus
tapahtuu elokuussa. Niiden väliin voit istuttaa valkosipulia tuholaisten ja sienten torjumiseksi: pistä yksinkertaisesti vain yksi
valkosipulinkynsi kasvien väliin.
Valkosipuli kasvaa pian mansikoiden välissä ja vaikuttaa kasvua
piristävästi. Pienille parvekkeille ovat suositeltavia herkullisilta
maistuvat kuukausimansikat. Ne
ovat hieman isompia kuin metsämansikat ja tuottavat marjoja
ensimmäisiin syyspakkasiin asti.
Mansikka suosii aurinkoista tai
puolivarjoista paikkaa (hallankestävä, keskinkertaisesti ravinteita tarvitseva).

Istuta herukkapensas tai rungollinen herukka syksyllä tai keväällä
aurinkoiselle paikalle (ruukkuistutuksessa tilavuus vähintään 10
litraa). Herukat ovat matalajuurisia ja pitävät kosteudesta, tarvittaessa kannattaa levittää katetta (siis peittää maanpinta oljilla,
nurmikonleikkuujätteellä, lehdillä, silputuilla nokkosilla tms.). Sadonkorjuun jälkeen vanhat oksat
leikataan pois ja 5–8 nuorta vahvaa oksaa jätetään (hallankestävä, keskinkertaisesti ravinteita
tarvitseva).
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2.2.10 Pieni omenapuu
Säleikköomenapuu mahtuu pienillekin parvekkeille. Se ei muodosta leveää latvusta vaan hedelmät kasvavat kapeassa korkealle
kohoavassa rungossa. Joidenkin
lajikkeiden sivuversot täytyy leikata, toisten kohdalla tällaista
hoitoleikkausta ei tarvita. Monet omenalajikkeet tarvitsevat
sopivan toisen puun pölyttäjän,
koska ne eivät voi itse pölyttyä.
Taimitarhat opastavat valinnassa. Hedelmäpuiden kauniit kukat
houkuttelevat hunajamehiläisiä.
Myöhemmin voit poimia herkulliset, tuoreet omenat suoraan
puusta (hallankestävä, runsaasti
ravinteita tarvitseva).
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VIHJE: 5 SUOSIKKIANI
Tässä viisi suosikkiani puutarhaan ja parvekkeelle – vaivattomia, yksivuotisia, hurmaavia, hyönteisiä puoleensa vetäviä ja loistavia:
Kehäkukka: parantaa maaperän ominaisuuksia, kukat ja lehdet ovat
syötäviä, sen kelta-oranssi loistaa jopa sateisella säällä
Koristekrassi: kukat ja lehdet ovat syötäviä, se toimii houkutuskasvina vetäen lehtikirvoja puoleensa toisista kasveista.
Samettikukka (Tagetes): vaikuttaa maata parantavasti
Tuliunikko: loistavan kirkas väri, sirot lehdet
Auringonkukka: kesän hehkuva kuningatar
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2.3 Puutarhojen ja parvekkeiden täytyy olla
värikkäitä ja houkutella hyötyeliöitä
Kukat ovat puutarhan ja parvekkeen sielu –
ja hyötykasvit täydentävät kukkaloistoa, tosin
niitä ei tulisi istuttaa liikaa. Säilytä tasapaino
värikkäiden kukkien ja syötävien kasvien välillä. Kukat tuovat keveyttä ja väri-iloa, ne ovat
kauniita katsella ja erittäin hyödyllisiä mehiläisille, kimalaisille, perhosille jne. Tässä suositellut viisi kukkalajia ovat hyviä hyönteiskasveja,
jotka houkuttelevat siivekkäät pienet olennot
puutarhaan ja parvekkeelle. Jos hyönteisille
on runsaasti ravintoa tarjolla, samaan aikaan
on myös enemmän lintuja etsimässä ravintoa, siis hyönteisiä. Voit siten iloita kukkaloiston lisäksi hyönteisten ja lintujen runsaudesta.
Tämä luonnon monimuotoisuus pitää tuholaiset luonnollisessa tasapainossa. Pidä mielessä:
hyönteisille ei ole mitään hyötyä kukkalajeista,
joiden kukat ovat pitkälle jalostettuja kerrattuja
kukkia.
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2.4 Luomupuutarhanhoito
Haluatko syödä puhtaita hedelmiä ja vihanneksia?
Kestävä kehitys on sinulle tärkeää? Kasvata silloin
luomustandardien mukaisesti. Tämä kestävä ja myrkytön puutarhanhoito tuottaa puhtaita hedelmiä ja
vihanneksia, säästää luonnonvaroja, edistää maaperän hedelmällisyyttä ja luo terveellisen elinympäristön ihmisille, eläimille ja kasveille. Puutarhurit seuraavat luonnonkulkua ja luonnon keskinäisiä
vuorovaikutuksia, antavat niiden suorittaa osan työstä ja puuttuvat vähemmän luonnon kiertokulkuun.
Elävä maaperä on keskipisteessä, viljely tapahtuu
vuoroviljelyssä ja/tai sekaviljelyssä. Näin kasvit, joilla
on erilaiset vaatimukset maaperän suhteen, täydentävät toisiaan ja edistävät toistensa kasvua. Kasveja lannoitetaan puutarha- ja keittiöjätekompostilla, lannalla, sarvilastuilla tai -jauholla. Varovainen
maanmuokkaus käsiharalla ja kääntötalikolla edistää
maaperän elämää, humuspitoisuutta ja maan rakennetta – maata ei tarvitse enää kääntää lapiolla! Myös
soita säästyy, koska turvetta ei enää käytetä.

KÄYTÄ MATOLAATIKKOA!
Matolaatikko – komposti asunnossa – voi olla keittiössä, eteisessä tai parvekkeella. Se muuttaa keittiöjätteet täysin hajuttomasti kiinteäksi matomullaksi, joka kohentaa parvekelaatikoiden
multaa.
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Kylvösiemenet ja kasvit ovat mikäli mahdollista peräisin luomuviljelystä eivätkä ole geenimuunneltuja.
Luomupuutarhanhoidossa käytetään vastustuskykyisiä ja homotsygoottisia (samaperintäisiä) kasvilajeja, jotka voivat lisääntyä luonnollisella tavalla. Älä
käytä hybridilajikkeita, joita myydään usein halpamarketeissa tai rautakaupoissa. Luomupuutarhassa
ja luomuparvekkeella kasvaa monipuolisia kasvilajeja, joista suuri osa on kotoperäisiä (luonnonvaraisia)
kasveja. Tämä biologinen monimuotoisuus vetää
puoleensa hyönteisiä ja muita eläimiä.
Luomupuutarhassa edistetään kasvien terveyttä ja
luonnollista vastustuskykyä ennaltaehkäisevillä viljelytoimenpiteillä, niin että ne kestävät paremmin tauteja ja tuholaisia:
•
•
•
•
•
•
•

Optimaalinen kasvupaikan valinta maaperän, valon ja lämpötilan suhteen
Monipuoliset viljelykierrot
Sekaviljely
Kestävien lajikkeiden käyttö
Sopiva kylvö- ja istutusajankohta
Asianmukainen myrkytön lannoitus
Kasvia vahvistavien aineiden käyttö

Tee se itse: nokkosjuomaa runsaasti ravinteita tarvitseville
Soseuta tehosekoittimella pieni määrä nokkosia ja
vettä. Laimenna vielä kerran voimakkaasti, minkä
jälkeen nokkosen ainesosat ovat kasveille käyttökelpoisia. Runsaasti ravinteita tarvitsevat kuten tomaatit saavat nokkosjuomaa kaksi tai korkeintaan
kolme kertaa kasvukauden aikana.
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Tee se itse: Kasvia vahvistava yrttilantavesi, joka
lannoittaa, vahvistaa ja torjuu hyönteisiä
Seuraavat luonnonvaraiset kasvit ovat suositeltavia
tehokkaalle yrttilantavedelle, muut yhdistelmät ja
kasvit ovat mahdollisia.

Luomupuutarhanhoidossa tuholaiset ja epätoivotut rikkaruohot pidetään siedettävällä tasolla eikä niitä poisteta kokonaan. Ne saadaan
mekaanisesti kuriin esim. äkeellä ja kuokalla.
Jos kasveissa esiintyy runsaasti tuholaisia tai
kasvitauteja, voit käyttää biologisia kasvinsuojeluaineita. Me harjoitamme myrkytöntä puutarhanhoitoa ilman kemiallis-synteettisiä kasvinsuojeluaineita!

VIHJE: TEHOKKAIDEN MIKRO-ORGANISMIEN (EM) KÄYTTÖ
Nokkonen

Pietaryrtti

Ihanteellinen
Tehoaa sisältäkasvi kasvien
miensä monien
voimistamiseen,
parkkiaineiden
koska se lannoit- ansiosta erinomaitaa erinomaisesti sesti tuholaisiin –
ja karkottaa tuhokuuma vihje.
laisia.

Peltokorte
Vaikuttaa ennaltaehkäisevästi
sienitauteja vastaan, koska se
sisältää jopa 15 %
piihappoa.

Lisää kasteluveteen sekoitus erilaisia mikrobeja, jotka kehittävät
suotuisan maaperän elinympäristön maan viljavuuden parantamiseksi. EM lisää humuspitoisuutta ja parantaa maan rakennetta ja
veden varastointikykyä. EM o n myös erinomainen ekologinen puhdistusaine kotitaloudessa – kokeilu kannattaa.

Anna näiden villiyrttien silputtujen kasvinosien käydä
vähintään kymmenen päivää kannellisessa astiassa
(ei metallinen) ja sekoita joka päivä, kunnes kupliminen loppuu. Kivijauheen (vaikuttaa samanaikaisesti
maata parantavasti) ja tehokkaiden mikro-organismien (EM) lisääminen vähentää hajunmuodostusta.
Käytä vedellä laimennettua lantavettä niukasti ravinteita tarvitsevien kasvien juurille neljän-kuuden viikon välein ja runsaasti ravinteita tarvitseville, kuten
tomaateille, viikon tai kahden viikon välein. Samoista
yrteistä voidaan vaihtoehtoisesti valmistaa kylmävesiuute (liota pieneksi silputtuja kasvinosia vedessä
24–72 tuntia) tai tee (hauduta silputtuja kasvinosia
kuumassa vedessä ja anna jäähtyä). Yrttilantavesi
vahvistaa kasveja tehokkaimmin.
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2.5 Kemia ulos, luonto sisään!

voit tehdä mielettömän paljon luonnon hyväksi! Voit ripustaa linnuille ja myös hyönteisille pieniä taloja tai hotelleja, joissa surisevat
ampiaiset tai pienet erakkomehiläiset pesivät.
Kun ripustat linnunpönttöjä, voit lisäksi houkutella mielenkiintoisia lintuja: on kiehtovaa nähdä, mitä eläimiä parvekkeelle voi ilmestyä. Jos
kaikki parvekkeet olisivat luonnonmukaisesti
sisustettuja, se rikastuttaisi elämäämme suunnattomasti. Tässä kun kirjoitan käsikirjoitusta
parvekkeella, hyppelevät varpuset, viherpeipot
ja tiaiset ruokintapaikoilla ja visertävät innoissaan. Mehiläiset ja kimalaiset lentävät auringonkukasta auringonkukkaan ja napostelevat
iisopin ja lehtikaalin kukkia. Kotimaan luonnon
tarkkailu antaa tyytyväisyyden tunteen, hidastaa elämänmenoa ja voi olla terveyttä edistävä
– kokeile!

Kaikkiin kasvien hyötyeliöihin puoleensavetävinä vaikuttavat puutarhat tai parvekkeet,
joissa ei käytetä myrkkyä ja joissa kasvaa monia erilaisia kotoperäisiä kasveja. Mehiläis- ja
perhosystävällisillä istutuksilla, lintuystävällisillä pensasaidoilla, lahopuukasoilla ja hyönteisten pesimistarvikkeilla tarjotaan hyönteisille ja
linnuille runsaasti pesimäpaikkoja. Hyötyeliöt
ovat tervetulleita, sillä ne pitävät tuholaiset
kurissa. Tiesitkö, että leppäkertut ja harsokorennot syövät ravinnokseen lehtikirvoja? Seitsenpistepirkko syö 100–150 kirvaa päivässä ja
sen nälkäiset toukat syövät koteloitumiseensa
asti uskomattomat 400–600 lehtikirvaa. Siten
yhden ainoan leppäkertun jälkeläinen tuhoaa
yhtenä kesänä noin 100 000 kirvaa. Hyödynnä
siis luonnon niksit!
Jos sinulla on parveke, älä kohtele sitä kuin
steriiliä laatikkoa tai varastotilaa. Sen sijaan
30
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7 kysymystä puutarha-asiantuntijalle Folko Kullmannille

Folko Kullmann on puutarhatieteilijä, joka toteuttaa
vihreää intohimoaan ei vain puutarhassa ja omalla
parvekkeellaan vaan myös kirjailijana ja puutarhatoimittajana ja puutarhakirjojen kustannustoimittajana ja
kääntäjänä.

Mitä virheitä tulisi hyötykasvien suhteen välttää?
Taipumus istuttaa tai kylvää liikaa
Kiusaus on suuri, kun siemenpussin sisällön kylvämisen jälkeen yhtäkkiä ikkunalaudalla kasvaa 15 tai 20
pientä kesäkurpitsan tainta, jotka odottavat ulos istuttamista touko-kesäkuun vaihteessa. Kuitenkin jo
parista kolmesta taimesta saa poimia tuoreita kesäkurpitsoja nelihenkisen perheen tarpeisiin koko kesän ajan. Sen vuoksi istuta tai kasvata vain niin paljon
kuin sadonkorjuuaikana todella voit käyttää.

talvella (helmi-/maaliskuu), mutta ei syksyllä, sillä
silloin haavat eivät parane kunnolla.

Vihje: Kasvata mieluummin lehtisalaattia kuin keräsalaattia, sillä sitä voit poimia vähitellen.

Mitä suosit ja miksi: puutarhapenkki vai kohopenkki
parvekkeella?

Liikalannoitus
Liikalannoitus saa kasvit kasvamaan hyvin nopeasti,
tekee versot ja lehdet pehmeiksi ja alttiiksi taudeille.
Sen lisäksi mehevän pehmeät lehdet vetävät lehtikirvoja puoleensa. Liikalannoitetuissa kasveissa esiintyy useammin myös sienitauteja. Parempi: Lannoita
vain niin paljon kuin pakkauksessa on ilmoitettu ja
anna mieluiten tutkia maanäytteestä, onko lannoitus
ylipäätään järkevää ja tarpeellista. Useimmiten puutarhan maaperässä on riittävästi kaikkia ravinteita.

Kenellä on tilaa, voi perustaa puutarhaan tavallisen
kasvitarhan. Jos maa on huono, silloin kohopenkki on parempi, sillä siinä kasvaa kaikki, mitä haluaa
kasvattaa. Ei tarvitse työskennellä kumarassa, multa on useimmiten ravinteikkaampi ja satoa saadaan
enemmän. Sitä paitsi etanat saadaan paremmin kuriin.
Parvekkeelle sopivat suuret saavit tai laatikot paremmin, sillä kohopenkki on liian raskas.

Istutus liian tiheään
Salaatin- ja kaalintaimet näyttävät pieniltä ja mitättömiltä, mutta ne kasvavat hetkessä komeiksi yksilöiksi. Noudata ehdottomasti istutusvälejä, sillä muutoin
kasvit haittaavat jo itse kasvuaan.
Leikkaus väärään aikaan
Yleissääntönä on, että hedelmäpuut leikataan kevät32

Väärä kasvupaikka/varjo
Vihannekset tarvitsevat aurinkoa. Suoraa auringonvaloa. Vain salaatti, pinaatti, mangoldi ja kyssäkaali
menestyvät puolivarjossa, mutta myös ne tarvitsevat vähintään kuusi tuntia auringonpaistetta päivässä.

Millaisia vinkkejä sinulla on lukijoillemme, jotka
ovat kiinnostuneet kohopenkistä?
Kohopenkin rakentamisessa ja suunnittelussa on
sijaintipaikka tärkeä. Sijoita mieluiten pohjois-etelä-suuntaan. Koska penkkiä ei voi täyttämisen jälkeen enää siirtää, on sijaintipaikka valittava huolellisesti.
Muista: Täyte. 2 x 1 metrin suuruiseen ja n. 90 cm:n
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korkuiseen kohopenkkiin mahtuu melkein kaksi
kuutiometriä puulastuja, oksia, varpuja, raakakompostia, kompostia ja multaa. Se tarkoittaa 28 kpl 70
litran säkkiä kukkamultaa! Sen vuoksi on paras rakentaa syksyllä, jolloin kertyy paljon aidan ja pensaiden leikkuujätettä, korjuutähteitä, lehtiä ja kompostia, joka voidaan täyttää suoraan kohopenkkiin.
Onko puutarhaan liittyviä myyttejä/kliseitä?

Sadonkorjuu: Kuinka usein? Onko parasta vuorokaudenaikaa?
Sato korjataan silloin, kun hedelmät tai vihannekset
ovat kypsiä. Koska lehtivihannekset sisältävät aamuisin enemmän nitraattia, näiden kohdalla kannattaa
odottaa iltapäivään tai iltaan. Hedelmävihannekset,
kuten tomaatti, paprika tai kesäkurpitsa, maistuvat
parhaimmilta, kun ne korjataan aikaisin, jolloin ne
ovat rapeampia.

Kyllä vain, niitä on aika lailla.
Mitä enemmän, sitä parempi? Tämä ei päde missään
tapauksessa lannoitukseen, sillä liikalannoitus altistaa kasvit taudeille ja tuholaisille. Myös kasvinsuojeluaineiden käyttöön (jos niitä ylipäätään haluaa
käyttää) pätee: noudata tarkasti annosteluohjeita,
sillä muutoin kasvit ja ympäristö vahingoittuvat.
Maankäännön kohdalla mielipiteet vaihtelevat. Se
on rasittavaa ja maanrakenne tuhoutuu. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sato käännetyssä ja kääntämättömässä vihannespenkissä on käytännöllisesti katsoen sama.
Tuhkan, hiekan, simpukoiden, kahvinporojen käyttö etanaesteenä ei toimi. Etanat tosin eivät mielellään ryömi niiden yli kuivalla säällä (jolloin ne eivät
muutenkaan ole liikkeellä), mutta sadekuuron jälkeen tai kasteen aikaan mikään edellä mainituista
kotikonsteista ei pidä etanoita poissa salaatista.
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Miksi komposti on hyvä? Mitä pitää ottaa huomioon
oman kompostin valmistuksessa?
Komposti on paras orgaaninen lannoite ja humuksen
tuottaja puutarhalle. Kompostilla luonnon kiertokulku sulkeutuu, nurmikon ja pensaiden leikkuujätteet,
vihannesjätteet jne. päätyvät takaisin puutarhaan.
Kompostin valmistuksessa on tärkeää sekoittaa kosteat (”vihreät”) ainekset kuten nurmikonleikkuujäte
tai korjuujäte ja kuivemmat, puumaiset (”ruskeat”)
ainekset kuten lehdet ja pensaiden leikkuujäte keskenään, jotta komposti ei mätäne. Anna rikkaruohojen kuivaa auringossa ennen kompostointia, jotta ne
eivät voi jatkaa kasvuaan. Rikkakasvien siemenvarsia
ei kannata laittaa kompostiin ollenkaan.
Onko olemassa kastelun kultaisia sääntöjä?
Kyllä, nyrkkisääntönä pätee: parempi harvoin ja silloin intensiivisesti ja läpikotaisin kuin usein ja vain
pintapuolisesti. Kun vesi tihkuu syvälle maahan
(15–20 cm), juuret kasvavat myös syvälle ja pääsevät siten kosteaan maaperään ja selviytyvät kuivuudesta paremmin myös ilman kastelua. Jos vain
pintamaa kostuu, kasvit jäävät ”laiskoiksi” ja kasvattavat juurensa vain ensimmäisen 5 cm:n syvyyteen.
Kuivuudessa ja kuumuudessa ne kuolevat janoon
hetkessä.
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tävät melua, parantavat huoneilman laatua ja näyttävät kaiken
lisäksi upeilta.

3. LUOVIA VIHJEITÄ PUUTARHUREILLE –
TRENDIT JA SUUNNITTELUIDEAT

Neliöpuutarha
3.1 Keitaat suurkaupungissa

tutetaan korkeammalle, ne saavat enemmän valoa. Kun penkki
täytetään klassisesti orgaanisella
materiaalilla (oksat, varvut, karsimisjätteet, lehdet, oljet, puutarhajätteet, komposti), ravinteita
on runsaasti saatavilla.

Siellä, missä on todettu tai oletetaan korkeita saastekuormituksia, kasvupaikkaa ei voida käyttää pitkään aikaan, puutarhan on
tarkoitus pysyä siirrettävänä tai
se halutaan perustaa selkäystävälliseksi, silloin ovat puhtaalla
kasvualustalla varustetut kohopenkit, laatikot tai muut kasvilaatikot oikea ratkaisu.

Kasvimaan voi jakaa pieniin neliöihin, joissa viljellään eri kasveja,
niin että syntyy sekaviljely. 100
x 100 cm:n (mieluummin maks.
180 cm) kasvimaat jaetaan ristikon avulla yhtä suuriin 30 x 30
cm:n (mieluummin maks. 60
cm) neliöihin. Neliöissä voidaan
työskennellä ilman suurta ponnistelua.

Kangassäkit, kuten esim. riisisäkit
aasiakaupasta soveltuvat erinomaisesti perunoiden kasvattamiseen.
Vertikaalinen puutarha

Leipomolaatikot ja kumppanit
Puutarhointiin voi käyttää myös
elintarviketeollisuudelle valmistettuja muovilaatikoita (esim.
leipomolaatikko,
sienilaatikko,
catering-laatikko, pinottava kori
tai eurolaatikko). Tunnistat ne
muoviin merkitystä lasi-haarukka-merkistä. Laita leipomolaatikot selkäystävällisesti eurolavoille tai pinoa kaksi muovilaatikkoa
päällekkäin. Alemmassa laatikossa voit viljellä vaikkapa perunoita
ja ylemmässä mitä tahansa haluat.

Klassikko: kohopenkki
Nämä laatikot ovat tehokkaita
kasvupaikkoja, joita voi muokata helposti ja selkäystävällisesti. Niiden äärellä juuri lasten
on helppo työskennellä silmien
korkeudella. Maa lämpene keväällä nopeammin, ja etanat eivät pääse laatikkoon niin helposti
kuin avomaalla. Koska kasvit is36

merkitsee tilan täydellistä hyödyntämistä.
Tavanomaista on
käyttää niin kutsuttuja ”kiipijävihanneksia”, jotka kiipeävät ylös
kiipeilytukea pitkin, esimerkiksi kurkkuja, bataatteja, herneitä,
papuja, karhunvatukoita, kiivejä
ja kurpitsoja. Nykyään on saatavilla erityisiä lajikejalostuksia kuten köynnösmansikka, köynnöstomaatti ja köynnöskesäkurpitsa.
Mehiläisille arvottomien kukkivien pelargonien ja petunioiden
sijasta voit istuttaa amppeliin tomaatteja, mansikoita tai kaikkia
välimeren yrttejä.
Pystysuoria
vihannestelineitä voidaan käyttää vihannesten,
yrttien ja hedelmien tilaa säästävään viljelyyn – automaattisella
kastelulla tai ilman. Vertikaaliset
taimitarhat sitovat pölyä, vähen37

esiviljeltyjä, tällainen viljely sopii
etenkin aloittelijoille, joilla ei ole
vielä mitään kokemusta puutarhanhoidosta.

aromaattisten, luonnonmukaisesti viljeltyjen lajikkeiden suosio on ollut nousussa niiden terveysvaikutuksen ja maun vuoksi.
Napostelupuutarhassa ei kyse
ole niinkään kattavasta omavaraisuudesta vaan itse kasvatettujen hedelmien, yrttien, vihannesten ja kukkakasvien tarjoamista
makuelämyksistä.

Napostelupuutarha ja naposteluparveke

Sisäpuutarha

Itsepoiminta

Syötäväksi kelpaavaa voi erinomaisesti kasvattaa puutarhan
tai parvekkeen sijaan ikkunalaudalla (sisällä ja ulkona), keittiössä
tai hyllyllä. Salaattipuutarha sopii
erinomaisesti kotiin, sillä siitä saa
nopeasti satoa koko vuoden –
versoja, ituja (mikrovihannekset)
ja heinäkasveja.

Useimmiten kaupunkien laidoilla
sijaitsevat itsepoimintaan tarkoitetut puutarhat ovat kiinnostavia
ihmisille, jotka eivät halua sitoutua vuosiksi puutarhaan vaan
haluavat vain kokeilla, pitävätkö
ylipäätään puutarhanhoidosta.
Keväällä maanviljelijä kylvää erilaisia vihanneksia pitkiin riveihin.
Nämä pellot jaetaan poikittain
palstoihin ja vuokrataan niille,
jotka hoitavat vihanneksia yhden kasvukauden ajan ja luonnollisesti saavat korjata sadon.
Maanviljelijä antaa yleensä puutarhatyökalut ja vesipisteet käyttöön. Koska vihannekset ovat
38

Tässä kasvavat herkulliset vadelmat, karhunvatukat ja mansikat
sekä päivänkakkaran, malvan,
kehäkukan ja koristekrassin syötävät kukat. Hedelmät ja vihannekset, kuten maukkaan makeat
tomaatit – erityisen sopivia ovat
villitomaatit – menevät suoraan
kädestä
suuhun. Erityisesti lapset voivat itse hoitaa puutarhaa, mutta
myös kuunnella lintuja ja lehtien kahinaa. Tällainen puutarha
on ihanteellinen paikka kasvien
vuotuisen kasvuprosessin tarkkailuun – kylvöstä sadonkorjuuseen. Täällä kasvavat terveelliset
syötävät luonnonkasvit samoin
kuin homotsygoottiset (samaperintäiset) luonnonmukaisesti
jalostetut lajikkeet (ei F1-hybridit). Luonnonvaraisten kasvien ja
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TIETOLAATIKKO: SISSIVILJELY

TIETOLAATIKKO: UUSIOKÄYTTÖ

Sissiviljelijät heittävät siemenpommeja ja istuttavat yrttejä ja vihanneksia kaupunkialueiden jouto- tai jättömaille ilman maanomistajan lupaa – ja sadosta voi nauttia kuka tahansa. Näin he
muokkaavat aktiivisesti ja itsenäisesti julkista
aluetta. Taustalla on visio paremmasta maailmasta, jossa jokainen
kantaa vastuun yhteisestä edusta kykynsä mukaan.

Mielikuvitukselle ei ole asetettu rajoja etsiessäsi esineitä, joihin
voisit istuttaa kukkia. Käytöstä poistetut kattilat, peltirasiat, aukileikatut tetrapakkaukset, muovipullot ja vanhat ämpärit tarjoavat tilaa kasvualustalle, jossa kukat voivat kasvaa. Muista tehdä
reikiä kukkaruukkujen pohjaan, jotta ylimääräinen vesi voi valua
ulos. Ota huomioon: pienet astiat voivat kuivua nopeasti, minkä
vuoksi niitä on kasteltava säännöllisesti.

TIETOLAATIKKO: KAUPUNKIVILJELY
Kaupunkiviljelyssä etusijalla ovat kestävä viljely, ympäristöystävällinen tuotanto ja maataloustuotteiden tietoinen kulutus.
Tärkeitä ilmenemismuotoja:
•
•
•
•
•
•
•

Yhteisöpuutarhat
Sissiviljely
Siirtolapuutarhat
Kattopuutarhat
Permakulttuurit
Vertikaalinen viljely
Vesiviljelyn ja kalankasvatuksen yhdistäminen
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3.2 Tee se itse -projekti: Vertikaalisen puutarhan rakentaminen itse
Tarvitset seuraavat tarvikkeet:
•
•
•
•
•

Akkupora, mahdollisesti saha, nivelmitta
6 tai 8 puurimaa, pituus 1,60 m, tarvittaessa puupetsiä ja pensseli
Ruuvit
Kymmenen ripustettavaa peltiruukkua
Kasvit ja ruukutusmulta

Myös tässä pätee sääntö: suuremmat kasvilaatikot soveltuvat
paremmin, koska vedenpidätyskyky on suurempi ja juurilla on
enemmän tilaa kehittyä, minkä johdosta täytyy kastella vähemmän.

1. Laita puurimat vierekkäin ja leikkaa tarvittaessa sopivan pituisiksi.
1,60 m:n pituus on osoittautunut hyväksi. Jos lyhennät rimoja,
suojaa leikattu puoli ympäristöystävällisellä puupetsillä.
2. Kiinnitä puurimat haluamallasi tavalla, ruuvaa yhteen ja varmista
niiden vakaus.
3. Tarkista, että peltiruukuissa on poistoreiät. Poraa tarvittaessa
reiät, jotta ruukkuun ei kerry seisovaa vettä.
4. Nyt voit täyttää ruukut kaupasta saatavalla kukka- tai yrttimullalla.
5. Nyt voit istuttaa ruukkuihin. On tärkeää, että et laita ruukkuun liian
paljon multaa ja jätät noin 2 cm korkean kasteluveden valumisen
estävän reunuksen. Kastele kasvit hyvin.
6. Aseta ruukut mielesi mukaan ja kiinnitä tarvittaessa, jotta ne riippuvat suoraan alaspäin eikä kasteluvesi valu heti ulos.

arhasta
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TIETOLAATIKKO: LUETTELO PARVEKKEELLA JA PUUTARHASSA
TARVITTAVISTA HYÖDYLLISISTÄ TYÖKALUISTA JA TARVIKKEISTA
•

!

•
•
•
•
•
•
•

Kääntötalikko ja hara varovaiseen maanmuokkaukseen puutarhassa
Lapio vaikeasti työstettävään savi- tai hiesumaahan
Käsihara
Puutarhasakset
Kastelukannu
Puutarhaletku
Puutarhakäsineet
Kottikärryt
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4. JOHTOPÄÄTÖS
Ratkaisevaa hyvälle sadolle on oikea kasvupaikka,
sopivat valo-olosuhteet ja ilmankierto (tuuli). Käytetty kasvualusta ja kylvösiementen ja taimien laatu
ovat yhtä tärkeässä asemassa. Olosuhteisiin mukautettu kastelu on taattava. Jos olennaisia sääntöjä
noudatetaan, hyvälle sadolle on kaikki edellytykset.
Kuusi kysymystä, jotka pitää esittää ennen viljelyn
aloittamista:
1. Millaiset ovat valo-olosuhteet, kasvupaikka ja ilmankierto?
2. Minkä kokoisen kasvimaan tai kasvilaatikon valitsen?
3. Minkälainen multa on sopivaa ja mistä saan hyvää multaa?
4. Miten lannoitan?
5. Miten kastelen?
6. Mistä saan hyviä taimia?
Toivottavasti tämä kirja kannustaa viljelyyn, mielellään myös uusiin menetelmiin. Aloita ja kokeile – ei
se niin vaikeaa ole!

on!
tarhan hoito
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KUVAT

TEKIJÄ
Intohimoinen berliiniläinen parvekepuutarhuri Birgit Schattling bloggaa osoitteessa www.
bio-balkon.de.
Maaliskuussa
2017 hän järjesti verkossa ilmaiseksi
luomuparvekekongressin (www.bio-balkon-kongress.
com). Maaliskuussa 2018 hän
jatkaa tätä kongressia. Sen lisäksi
hän on ehdolla European Award
for Ecological Gardening 2017
-palkinnon saajaksi..
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