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Elämää suurempi harrastukseni

Ajatuksia puutarhastani

Hannu Heikkilä

Toimituksen tälle lehden osiolle asettama otsik-
ko “elämää suurempi harrastukseni” on melkoi-
nen haaste kirjoittajalle tai eläjällekin. Ehkä se
kuitenkin on kohdallani ainakin ajankohtainen;
olen juuri vaihtanut työpaikkaa mielestäni liian
suurella vauhdilla kieppuvasta kunnallisesta ora-
vanpyörästä ympäristöön, jossa oletan voivani ja-
kaa aikaani ja mielenkiintoani tasaisemmin työn
ja muun elämän kes-
ken. Enkä tarkoita nyt
yksistään puutarhan-
hoitoa vaan ajattelen
saavani enemmän aikaa
kaiken kotiin ja sen ym-
päristöön liittyvän rau-
halliselle tekemiselle ja
kokemiselle.

Puutarhaa ajatelles-
sani tulee hakematta
mieleen hiljainen, var-
hainen kesäaamu, kun
pihassa ovat yhä jäljellä
puiden varjot, ja kasvit imevät itseensä öisen vii-
leyden jättämää kostetutta heräillessään päivään
kanssani. Arki ja työ odottavat aidan ulkopuolel-
la ja päivän kuumuus on vasta aavistus. Mutta
pihallani on turvallinen pienoismaailma, omine
metsineen, järvineen, kukkaketoineen ja eläimi-
neen. Siellä voin vielä hetken olla kaikelta piilos-
sa. Tuo runollinen mielikuva itse asiassa sisältää
hyvin paljon siitä, mitä olen omalta puutarhalta-
ni halunnut.

Olen muuttanut englantilaisen sanonnan
muotoon: “My garden is my castle.” Tarpeeksi
korkeilla, pääosin ikivihreillä kasveilla ja arkkiteh-
din aikaansaamalla hyvällä rakennusten sijoitte-

lulla on turkulaiselle omakotialueelle saatu aikaan
liikenteen ääniltä ja uteliaiden katseilta suojattu
saareke. Tämä paikka on taloa ja sen asukkaita
varten; vieraita kutsutaan, jos niin halutaan, mut-
ta muuten puutarha on oleskelulle ja pohdiske-
lulle pyhitetty paikka. Siellä joko valmistaudu-
taan aidan takana odottaviin arkisiin tehtäviin tai
paetaan ulkomaailmaa. Esikuvina tässä mielessä

voisi pitää muurin ym-
päröimää englantilaista
tai suljettua japanilais-
ta puutarhaa. Kaupun-
kien tiheään rakennetut
asuntoalueet kun anta-
vat harvoin mahdolli-
suuksia laajoille, luon-
toon avautuville, mut-
ta silti yksityisyyden
suojan tarjoaville piha-
suunnitelmille.

Jotta piha kutsuisi
oleskeluun varsinkin

kesällä, mutta myös muina vuodenaikoina, tulee
sen tarjota erilaisiin tarkoituksiin sopivia tiloja,
voidaan jopa sanoa, että erilaisia huoneita. Istu-
tusten, piharakennelmien tai rakennusten sijoit-
telulla saadaan aikaan varjoa, puolivarjoa ja au-
rinkoa kulloisenkin mielentilan tai päivän hetken
tarpeisiin. Astuessaan tällaiseen puutarhaan ei
tulija myöskään näe samasta paikasta yhdellä sil-
mäyksellä kaikkia yksityiskohtia, vaan jännitys ja
mielenkiinto nurkan takana odottavaa näkymää
kohtaan säilyy. Katselijan on kuljettava, mahdol-
lisesti kumartuen jonkin oksan alta ja väistäen
pensasryhmää, mentävä ehkä pihan sisällä sijait-
sevan portin tai vaikkapa oven läpi “huoneesta”
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toiseen, voidakseen kokea uuden elämyksen, as-
tuakseen pieneen uuteen maailmaan. Puutarhan
eri osien tunnelma syntyy erityyppisistä kasveis-
ta, istutetuista tai ruukkuihin sijoitetuista, kau-
niista puutarhaesineistä, erilaisesta maapohjasta,
laatoituksista, patioista, isoista ja pienistä luon-
nonkivistä. Pimeällä tarvitaan pehmeää, hämyi-
sää valoa useista valolähteistä, jotka myös sopi-
vasti korostavat joitakin kauniita yksityiskohtia tai
vaikkapa valaisevat puun lehtiä alhaalta päin.
Rakennelmilla, joiden materiaalin suomalainen
ilmasto nopeasti ikäännyttää kauniisti, voidaan
luoda väliseiniä; esimerkiksi bambuaita havupui-

syvistä arvoista kuin katsella västäräkkipesueen
kylpyä omassa pihalammikossaan. Lammikon
veden saa kyllä kloorin avulla pysymään steriiliä
muistuttavan kirkkaana koko kesän ajan. Siili ei
kylläkään enää sen jälkeen poikkea siihen juomaan,
eikä se kelpaa västäräkin peseytymiseen tai sam-
makoiden polskutteluun. Pieni osa elävää luon-
toa on minilampena helppo siirtää omaksi ilok-
seen. Rinnetontin hieno yksityiskohta on sinne
rakennettu puro tai pieni koski. Japanilaisissa
puutarhoissa käytetään myös veden sijasta tai sen
rinnalla usein kivistä ja karkeasta sorasta raken-
nettuja alueita aikaansaamaan illuusio vedestä,
siinä sijaitsevista saarista ja jopa virtaavasta vedes-
tä.

Puutarhaan istutettavien puiden ja pensaiden
valinnassa ei kannata ensimmäiseksi pelästyä kas-
vin mahdollista herkkyyttä meikäläiselle ilmas-
tolle, ei ainakaan eteläisessä Suomessa. Jos kasvi
on menestynyt yhden tai jopa useamman vuo-
den pihassasi ja on ollut kaunis, mutta nujertuu
sitten kovaan talveen, on se kuitenkin täyttänyt
tehtävänsä eli ilahduttanut hetken istuttajaansa.
Luonnon kiertoon kuuluvat myös tällaiset mene-
tykset. Pihallamme on yli kymmenen vuoden ajan
käynyt taistelua olemassaolostaan tulppaanipuu.
Useana keväänä olemme olleet varmoja se kuole-
masta, mutta joka vuosi se on vielä kyennyt pus-
kemaan ulos upean lehväkaton antamaan varjoa
kesän kuumina päivinä. Puiden sijoittelussa poh-
ditaan usein myös sitä, kuinka suureksi jokin puu
kasvaa ja kuinka etäälle se tulee sijoittaa muista
kasveista tai rakennuksista. Kannattaa kuitenkin
muistaa, että istuttaja on ainakin 15 vuotta van-
hempi, ennen kuin varsinkaan havupuu on ison
kasvin mitoissa. Jos koko tuon ajan haluaa katsel-
la harvaan istutettua “taimikkoa”, niin onhan se-
kin yksi vaihtoehto. Tarpeeksi isot taimet tiheäm-
min istutettuina antaisivat kyllä nopeammin kau-
niimman tuloksen. Liian tiheää puustoa voi sit-
ten myöhemmin karsia. Kasvussaan hyvään vauh-
tiin päässeiden puiden raju leikkaaminen näyt-
tää toisaalta olevan syvään juurtunut uskomus
suomalaisessa puutarhanhoidossa. Liekö perua
puutarhahoidon oppaista, mutta sama typistämi-
sen pakkomielle vaivaa niin julkisia kuin yksityi-
siä puutarhoja hoitavia. Pidemmälle kasvaneina
istutettavat puut ja pensaat nielevät helposti mel-
koisen rahamäärän, mutta toisaalta on sanottu,
että talon arvoinen puutarha vaatii investoinnin,
joka vastaa ainakin 10-15% talon hinnasta.

neen antaa japanilaisen aavistuksen pihan varjoi-
salle sivulle. Vaikka Suomessa on melko niukasti
saatavana varsinaista puutarha-antiikkia, voi tark-
kasilmäinen etsijä kuitenkin löytää kauniita, van-
hoja jopa antiikkisia puutarhaesineitä tai -huo-
nekaluja katseen vangitseviksi yksityiskohdiksi.

Liikkuvan veden katselu ja sen solina on aina
kiehtonut ihmismieliä, miksi sellaista ei olisi puu-
tarhassakin; huoli puutarhalammikon vaatimista
suurista puhdistustöistä on turhaa. Vesi alkaa joka
tapauksessa kesän mittaan vihertää, siinä uisken-
telee erilaisia vesihyönteisiä, välillä se suorastaa
vilisee sammakoita, mutta oikein hapetettuna se
ei kuitenkaan hajultaan ala muistuttaa suosilmä-
kettä. Mikäpä tuona yllämainittuna kesäaamuna
olisi kauniimpaa ja muistuttaisi enemmän elämän
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Varmaankin epäonnistunein lopputulos koti-
pihasta on saavutettu, jos ainoa sen herättämä
tunne on syyllisyys tekemättömästä työstä ja ai-
noa siellä vietetty aika on rasittavaa työtä. Minä-
kin muistan lapsuuteni kesäisestä kotipihasta nuo
loppumattomat, pakolliset kukka- ja porkkana-
penkkien kitkemiset. Ehkä tämä mielikuva yh-
dessä luontaisen laiskuuteni kanssa on auttanut
aikaansaamaan lopputuloksen, jonka ylläpito ke-
sän mittaan on melkoisen vaivatonta. Puutarhan
hieman vartuttua, ja kun hyväksi käytetään muun
muassa erilaisia maanpeittotapoja, voi pihan vaa-
timan työmäärän puristaa aika vähäksi. Nurmik-
ko ei suinkaan ole ainoa vaihtoehto, eikä aina-
kaan “helppohoitoisin” koko piha-alueen peitto.
Useimpina kesinä se kaiken lisäksi vaatii säännöl-
listä ja runsasta kastelua, ellei sitten tyydy kel-
lanruskeaan, kuivuneen heinän peittämään piha-
maahan. Jos säännöllistä kasteluapua ei saa jär-
jestetyksi kesäisten poissaolojen ajaksi, on istu-
tustenkin suhteen paras kallistua kesäkukkien si-
jasta monivuotisten kasvien puoleen, ne kestävät
muutaman vuoden hoidon jälkeen kohtuullisia
aikoja ilman kastelua. Yleisestikin puutarhan hoi-
dossa voi tukeutua ohjeeseen, jonka A.L.Sadler
on antanut: “Puutarhan pitäisi olla luonnollisen
siisti, kuin metsikkö. Siksi sen puhdistustyöhön
parhaiten sopii japanilaistenkin mestarien mie-
lestä nuori poika tai vanha mies - he eivät ole lii-
an pikkutarkkoja. Pudonneita lehtiä, jotka tuuli

on puhaltanut puiden alle tai kivien väliin, ei pidä
suotta häiritä.” Kehittyminen tähän suuntaan
tuntuu aika luonnolliselta ja miellyttävältä sekä
ikääntyvän isännän että vuosien koristaman puu-
tarhan kannalta.
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