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Tiina Tynkkynen-Hieta

Kevät on saapunut, ja puu-
tarhanhoidosta innostu-
neet odottavat kovasti uutta 
kasvukautta. Nyt sopiikin 
jo tehdä ensimmäiset työt 
puutarhassa.

–�On juuri hyvä aika tehdä 
puiden ja pensaiden hoito-
leikkaukset, ennen kuin uusi 
kasvu alkaa ja silmut avautu-
vat, kertoo Anjan Pihaputii-
kin yrittäjä Anja Eskelinen 
Lapinlahdelta.

Tarpeen voi olla kuivien 
ja rikkoontuneiden oksien 
poistaminen tai liian tuuhei-
den kasvustojen harventa-
minen. Ihan nuoria pensaita 
ei yleensä tarvitse leikata.

–�Liikaa ei kannata leika-
ta, mutta leikkaustarve pitää 
tarkistaa vuosittain.

LEHTIPUISTA leikkausta 
tarvitsevat lähinnä hedel-
mäpuut kuten omena- ja 
päärynäpuut. Hoitoleikka-
uksia voi tehdä myös kesä-
kuun loppupuolella, kun 
kevään kasvu on ohi. Kui-
via oksia voi poistaa mil-
loin vain.

Terävillä leikkausvälineillä 
leikkaushaavasta tulee ehyt 
ja se umpeutuu nopeammin. 
Leikkaussakset kannattaa 
myös valita sopivankokoiset.

–�Liian isoilla saksilla 
ohutta oksaa ei saa leikattua 
tarpeeksi läheltä runkoa ja 
oksasta jää tappi, josta alkaa 
kasvaa uutta versoa. Vuosi-
kasvut typistetään pienillä 
oksasaksilla.

Leikkaamisessa on toisaal-
ta lajikohtaiset niksinsä, sekä 
pensaissa että puissa.

Lapioitakin on hyvä välillä 

teroittaa, jotta istutuskuop-
pia ja maanmuokkausta on 
kevyempi ja helpompi tehdä.

ENSIMMÄISIÄ puutarhatöi-
tä ovat myös kalkitseminen 
ja lannoitus. Niillä maape-
rään saadaan kasvuvoimaa 
tulevaa kasvukautta varten. 
Kalkkia kaipaa suurin osa 
puutarhakasveista.

Monivuotisille kukille eli 
perennoille on hyvä lisä-
tä multaa jo ennen kasvun 
alkamista, ettei riko uutta 
kasvustoa.

Vielä ei sen sijaan kan-

nata kiirehtiä poistamaan 
ikivihreiden kasvien varjos-
tuskankaita. Roudan pitää 
olla ensin sulanut. Jos maa 
on vielä jäässä, havukasvit 
voivat ilman suojausta kui-
vahtaa kevään aikana. 

Myös jyrsijäverkot ovat yhä 
tarpeen, sillä jyrsijöille ei ole 
vielä syötävää luonnossa.

–�Haravointia voi tietysti 
myös tehdä, kun maa kui-
vahtaa.

Kasvihuoneeseen voi lait-
taa valmiiksi multaa ja pois-
taa vanhat kasvijätteet, jos 
niitä on. Seinät on hyvä pes-
tä miedolla pesuainevedellä 
mahdollisista edellisen kas-
vukauden tuholaisista.

Jos mullat ovat olleet mon-
ta vuotta samat, ne on hyvä 
vaihtaa. 

–�Puita ja pensaita voi istut-
taa, kun maa on sula ja istu-

tuskuopan saa tehtyä. 

ANJA ESKELINEN on pitänyt 
Anjan Pihaputiikkia kahdek-
san vuotta. Puutarhatyöt ovat 
mieluisia myös vapaa-ajalla, 
kitkeminen ihan lempihom-
maa, hän sanoo. Kotipuu-
tarhaa on pitänyt kuitenkin 
pienentää.

–�Minulla oli talo, jossa oli 
iso puutarha. Tein kesällä 
pitkiä työpäiviä, ja kaikki 
vapaa-aika meni pihaa hoi-
taessa. Vaikka se on muka-
vaa, aikaa ei jäänyt muuhun. 
Asun vieläkin omakotitalos-
sa, mutta nyt piha on vähän 
erilainen.

Kasveista omia suosikke-
ja ovat satoa tuottavat hyö-
tykasvit.

–�Hedelmäpuut ovat kau-
niita kukintavaiheessa ja 
muutenkin. Ja niistä saa 

hyödynkin, kuten marjakas-
veista. Tykkään myös havu-
kasveista. Ne ovat levollisen 
näköisiä, niistä saa mukavia 
ryhmiä, ja ne ovat talvella-
kin vihreitä.

PERENNOISSA suosikkeja 
on paljon, esimerkiksi vuo-
kot ja kurjenpolvet.

–�Erilaisilla perennoilla saa 
mukavia yhdistelmiä.

Vaikka työpäivät keväällä 
puutarhaliikkeessä pitene-
vät, kevät on mukava aika, 
Eskelinen sanoo.

–�Se antaa paljon virtaa, 
kun talven jälkeen pääsee 
pihalla tekemään kaikkea. 
Tuntuu, ettei se ole työtä-
kään. Asiakkaatkin ovat 
keväästä innoissaan, kun 
puutarhaan pääsee. On kiva 
auttaa heitä kasvivalinnoissa 
ja suunnitella yhdessä.

Puutarhurit pääsevät 
mieliaskareisiinsa
Nyt on sopiva aika tehdä ensimmäiset työt pihoilla ja puutarhoissa.

”Liikaa ei 
kannata 

leikata, mutta leik-
kaustarve pitää 
tarkistaa vuosittain.

Herukoissa näkyy jo heleä vihreys. Puutarhaan voi istutt aa uusia pensaita heti , kun maa on sulanut ja istutuskuopan saa tehtyä, Anja Eskelinen neuvoo.
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