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Laila Laitisen omenapuut 
Varpaisjärven Syvärin-
päässä lepäävät vielä 
odottelemassa kasvukau-
den käynnistymistä. Vi-
herpeukalo itse ei kuiten-
kaan ennätä enää lepää-
mään. Kesään valmistau-
tuminen puutarhassa on 
jo hyvässä vauhdissa.

Leikkaa 
oikeaan aikaan
Pienestä räntäsateesta 
huolimatta oksasakset 
pääsevät pian Laitisen 
puutarhassa tositoimiin.

– Nyt alkavat olla vii-
meiset hetket omenapui-
den kevätleikkaukselle, 
Laitinen arvelee.

Avuksi urakkaan lu-
pautunut Anja Eskelinen 
yhtyy arveluun.

– Tarkkaa ”viimeistään 
silloin” -ajankohtaa on 
vaikea sanoa, sillä keväät 
eroavat paljonkin toisis-
taan. Puiden leikkaami-
nen tulee kuitenkin teh-
dä ennen kasvukauden 
käynnistymistä. Hyvä 
nyrkkisääntö on, että sil-
loin ei leikata, kun kasvi 
kasvaa.

Poikkeuksen Eskelisen 
ohjeeseen tekevät kevääl-
lä mahlaa runsaasti va-
luttavat luumu- ja kirsik-
kapuut, joiden leikkaami-
sen puutarhuri suosittelee 
jätettäväksi loppukesään.

Marja- ja koristepen-
saat leikataan niin ikään 
keväällä, hieman hedel-
mäpuita myöhemmin.

– Kannattaa odottaa, 
että lumet pensaiden ym-
päriltä ovat sulaneet. Täl-
löin päästään poistamaan 
vanhat versot maanrajas-
ta, Eskelinen neuvoo.

Puutarhaa reunustavan 
kuusiaidan Laitinen ker-
too leikanneensa jo aiem-
min. Havukasvien leik-
kaamiselle otollisinta ai-
kaa onkin marras–maa-
liskuu. 

– Tuolloin havukasvit 
ovat lepotilassa ja väl-
tytään pihkavuodoilta. 
Näin myöhään kevääl-
lä ei siis kannata lähteä 
kuusiaitaa enää siisti-

mään.

Vuosittainen leikkaus 
rasittaa vähiten
Eskelisen ohjeistuksel-
la Laitinen ryhtyy pois-
tamaan oksia omenapui-
den latvuksista. Avuksi 
urakkaan on otettu tika-
puut.

– Tässä täytyy olla va-
rovainen. Joskus on lui-
takin näissä hommissa 
katkennut, Laitinen nau-
rahtaa.

Ennen oksasaksiin 
tarttumista on hyvä olla 
selvillä myös siitä, mitä 
leikataan ja miksi. Kas-
vin kasvutavan ymmär-
täminen auttaa oikeaop-
pisen leikkauksen toteut-
tamisessa.

Omenapuista Laitinen 
poistaa ensimmäiseksi 
rikkoontuneet ja kuivu-
neet oksat. Myös jyrkästi 
ylöspäin kasvavat oksat 

saavat leikkaustuomion.
– Tällaiset oksat eivät 

tulisi kestämään hedel-
mien painoa, Laitinen va-
laisee.

Myös toisiinsa hankaa-
vat oksat kannattaa pois-
taa, ennen kuin ne alka-
vat vaurioittaa toisiaan.

– Liian tiivis latva on 
puun kasvulle epäedulli-
nen. Leikkaamalla saa-
daan latvus valoisaksi. 
Samalla voidaan myös 
ohjailla puun kasvua ha-
luttuun suuntaan, Eskeli-
nen selventää.

Koska liian tuuhea lat-
vusto voi altistaa kas-
vin myös sairauksille, 
on puutarhan puiden ja 
pensaiden leikkaaminen 
suositeltavinta suorittaa 
vuosittain.

– Suuri leikkaus myös 
rasittaa kasvia enem-
män. Leikata kannattaa-
kin mieluummin vähän 
kerrallaan.

Havukasvien leikkauk-
seen Eskelinen antaa vie-
lä yhden tärkeän ohjeen:

– Leikata saa vain uu-
sinta vuosikasvua!

Poikkeuksen sääntöön 
tekevät tuija ja marjakuu-
si, jotka kestävät hieman 
rajummankin leikkauk-
sen.

Suojaa ikivihreät 
kevätahavalta
Vaikka aurinko lämmit-
tääkin puutarhurin ne-
nänpäätä jo mukavas-
ti, seisovat Laitisen puu-
tarhan ikivihreät pihal-
la edelleen suojahupuis-
saan.

– Kevätahava on petolli-
nen nuorille havukasveil-
le. Myös alppiruusut kan-
nattaa suojata keväällä 
tuulelta ja auringolta, Lai-
tinen neuvoo.

– Keväällä ikivihreiden 
kasvien haihduttaminen 

kiihtyy lämpötilan nou-
sun ja tuulen vaikutuk-
sesta. Maan ollessa vie-
lä roudassa ei kasvi saa 
maaperästä vettä, vaan 
hengittää itsensä kuoli-
aaksi, Eskelinen tarken-
taa.

Kasvien kevätsuojaus 
kannattaakin puutarhu-
rin mukaan poistaa vas-
ta roudan sulettua. Sula-
mista voi puolestaan no-
peuttaa kastelemalla kas-
vin juuristoa lämpimällä 
vedellä.

Laila Laitisen sormet syyhyävät jo istutustöihin. 
Maan sulamista odotellessa valmistellaan puutar-
haa kesään muun muassa puita ja pensaita leika-
ten.

Ennen oksasaksiin tarttumista on hyvä tutustua kasvikohtaisiin leikkausohjeisiin.
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Talven jälkeen puutar-
hassa kannattaa varau-
tua myös yllätyksiin.

– Onkohan tälle enää 
mitään tehtävissä? Laila 
Laitinen pohtii.

Syksyllä ilman suoja-
verkkoa jääneen omena-
puun leikkaamisesta ovat 
talven aikana huolehti-

neet puutarhassa salaa 
vierailleet rusakot. Run-
ko paljaana kevätahavas-
sa hytisevä puu odottaa 
puutarhurin tuomiota.

– Mikäli syöty on vain 
oksanpäitä, ei suurta va-
hinkoa ole päässyt tapah-
tumaan. Asia ratkeaa täl-
löin korjausleikkauksel-
la, Anja Eskelinen loh-
duttaa.

Kokonaan kuoren run-
konsa ympäriltä menet-
täneelle puulle puutarhu-
ri ei sen sijaan anna yhtä 
hyvää ennustetta.

– Ellei runkoa ole syöty 
kovin syvälti, voi rungon 
käsittely haavanhoitoai-
neella ennen kasvukau-
den käynnistymistä jois-
sakin tapauksissa pelas-
taa puun kuolemalta. Mi-

käli kuori on syöty koko-
naan rungon ympäriltä 
syvemmälti, eivät neste ja 
ravinteet rungossa liiku.

Nyt onkin korkea aika 
tarkastaa puutarhan he-
delmäpuut talven jäljiltä. 
Haavanhoitoainetta kan-
nattaa käyttää myös leik-
kauksen yhteydessä leik-
kaushaavojen ollessa yli 
2-senttisiä.

Vierailiko puutarhassasi kutsumaton vieras?

Oksasaksille töitä
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