
Tänä kesänä pihat, parvekkeet ja patiot muut-
tuvat erikokoisiksi hyötypuutarhoiksi. Jos ti-
laa riittää voi pihalle istuttaa hedelmäpuun, 
kuten vaikkapa luumun, kirsikan, omenapuun 
tai päärynän. Pienemmälle pihalle sopivat 
esimerkiksi sinimarjakuusama ja nelimarja. 

– Hyötykasvien viehätys on siinä, että ne 
tuottavat kauniiden kukkien lisäksi satoa, 
sanoo lapinlahtelaisen Anjan Pihaputiikin 
puutarhuri ja yrittäjä Anja Eskelinen.

Myös perinteisen kasvimaan pitäminen on 
muutaman vuoden tauon jälkeen tullut ta-
kaisin muotiin. Jos se ei kuitenkaan jostain 
syystä ole mahdollista, voi vihanneksia ja 
yrttejä kasvattaa myös pienellä lavalla tai 
ruukuissa. Matalat marjakasvit, kuten me-
simarja, jalomaarain, kaarnikka, juolukka, 
puolukka ja lakka sekä korkeampi pensas-
mustikka, sopivat hyvin myös aloittelijalle. 
Niitä voi yhdistellä muiden kasvien kanssa.

– Esimerkiksi yrtit ja pensastomaatit sekä 
kesäkukista pelargonit ja samettikukat kes-
tävät hyvin aurinkoisella parvekkeella. Sen 
sijaan lumihiutale, ahkeraliisa, begonia ja 
verenpisara viihtyvät paremmin varjoisal-
la pihalla.

Kevään hyötykasveista mielenkiintoisim-
pia ovat viinirypäle ja päärynä. Nämä 

Keski-Euroopan korkeuksilla ja sitä ete-
lämpänä menestyvät hedelmät saavat epäi-
lemään, josko lapinlahtelainen pohjolan il-
masto olisi niille vähän liikaa.  

– Näistäkin kasveista löytyvät lajikkeet, jot-
ka viihtyvät myös savolaisessa säässä. Viini-
rypäle tuottaa parhaiten satoa kasvihuoneessa 
tai aurinkoisella seinustalla. Se täytyy pää-
rynä- ja omenapuiden tapaan muistaa lei-
kata vuosittain hyvän kasvun takaamiseksi.   

Aurinkoinen kasvupaikka on hedelmien li-
säksi myös kaikkien marjoja tuottavien kas-
vien edellytys. Jos valoa ei ole riittävästi, 
marjoista tulee mauttomia. 

– Auringonvalon ansiosta marjoihin muo-

dostuu sokeria, mikä tuo niihin makua.

Hyötykasvien lisäksi pihoihin istutetaan 
tänä keväänä myös perinteisiä kukka-

kasveja. 
– Pionit, perennat ja ruusut ovat suosittuja. 

Monesti piha suunnitellaan niin, että katsel-
tavaa riittää koko kesäksi. 

Mutta entä jos koti on rakennettu kankaal-
le ja maa muistuttaa ravinteikkaan multapel-
lon sijaan lähinnä kuivaa hiekkalaatikkoa?

– Tällöin koko kasvualustan voi vaihtaa tai 
istutuksia voi tehdä myös luonnon aluskas-
villisuuden sekaan kaivettuihin istutuskuop-
piin. Kaikkien neliömetrien ei tarvitse olla 
vihreitä. Kaunis piha syntyy kasvien lisäksi 
myös kivistä ja muista luonnonelementeistä. 

Se, mitä pihalle istutetaan, riippuu lähin-
nä alueen koosta ja siitä, kuinka kaukaa 

puutarhaa ihaillaan. Pihasuunnitteluun eri-
koistunut Eskelinen ottaa työssään huomioon 
myös asiakkaan toiveet pihan värimaailmasta 
ja siitä, halutaanko pihasta kukkatarha, hyö-
typuutarha vai lasten viihtyisä leikkipaikka. 
Kasvien sijoittelussa on muistettava se, ett-
eivät kasvin latvus ja juuret mene naapuri-
tontin puolelle.

– Jos pihaa katsotaan läheltä, silloin siellä 
voi olla pieniä kasveja. Mutta jos pihaa kat-
sotaan laajemmalta alueelta, silloin kasvien-
kin pitäisi olla kookkaita ja näkyviä. Pienelle 
pihalle sopivat esimerkiksi rungolliset mar-
japensaat, kuten mustaherukka. Kevätkuk-
kivissa perennoissa hyviä vaihtoehtoja ovat 
sammalleimu ja siperiankurjenmiekka, ke-
säkukkivissa kurjenpolvi on hyvä. Syksyllä 
kukkivia ovat puolestaan komeamaksaruoho 
ja useat kuunliljat. Isommalle pihalle mah-
tuvat hyvin erilaiset puut ja pensaat, kuten 
helpot ja varmat pensasangervot sekä kook-
kaat perennat, Eskelinen sanoo. 
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Muodikas hyötypuutarha kasvaa vaikka ruukussa

Perinteiset puutarhatontut saavat tänä kesänä seurakseen eläinpat-
saita.
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Anjan Pihaputiikin puutarhuri ja yrittäjä Anja Eskelinen valmistautuu kevätsesonkiin. – Kevätatsa-
lea, kuninkaanangervo ja syyshortensia takaavat kukkivan pihan koko kesäksi, Eskelinen sanoo.

Herukoita, angervoja, syreenejä… kasveissa on vara mistä valita. Anjan Pihaputiikki 
on aivan Viitostien varressa, Matin ja Liisan Aseman naapurissa.
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