Herkkua
perhosille

Istutuksen kasvit

suunnitelma, teksti ja piirros

1 Pihasyreeni (Syringa vulgaris) on perinteinen pensas
suomalaisissa pensasaidanteissa. Hyvä näkösuojaus ja
komea kukinta ovat syreenin
parhaat puolet. I–V(VI)
300–400 cm –
6
2 Kellokuusama (Kolkwitzia
amabilis) on helppo ja kukinnan aikaan näyttävä pensas.
Silloin se peittyy kauttaaltaan
vaaleanpunaisiin kukintoihin.
I 200 cm –
7
3 Idänvirpiangervo (Spiraea
chamaedryfolia) on runsaasti kukkiva pensas. Vaapasti kasvavana oksat kaareutuvat hieman alaspäin.
Pensaan voi halutessaan leikata muotoon, kuten kuvassa. Silloin kukinta on niukempi. I–VIII 100–150cm
–
6
4 Jättiverbenan (Verbena
bonariensis) taimet voi esikasvattaa itse. Esikasvatus
on pitkä, mutta ei erityisen
vaikeaa. Siemenet tulee kylvää jo helmikuussa ja ne
vaativat kylmäkäsittelyn. Lisää tietoa sivulla 34. 70–120
cm
7–9
5 Preeriaväriminttu (Monarda fistulosa) on muiden
minttujen tavoin reipas leviämään. Laji tunnetaan teeja rohdoskasvina. Voimakastuoksuista kasvia kutsutaan
myös amerikanmintuksi.
Pohjois-Amerikassa luonnonvarainen kasvi kukkii valkoisin, vaaleanpunaisin tai
laventelinsinisin kukin. Pölyttäjien suosikki. 60–90 cm
7–8
6 Loistosalvia ’Blaukönigin’
(Salvia x sylvestris) on meillä parhaiten menestyvä salvialajike. Jämäkkä ja tummanvioletti salvia on erinomainen ryhmäperenna, joka kukkii pitkään. 50 cm
7–8
7 Punakosmoskukka (Cosmos bipinnatus) voi nimestään huolimatta olla muutakin kuin punainen. Lajikkeita
on kymmenittäin. ’Xanthos’
yllättää kauniin keltaisella
sävyllä. Valkoinen ‘Purity’ on
aina varma valinta. 50–100
cm
7–9
8 Iisoppi (Hyssopus officinalis) on monipuolinen kasvi,
joka sopii niin koriste- kuin
keittiöpuutarhaan. Kasvi on
kaunis yksinään, ryhmässä
tai jopa matalana aidanteena. 20–50 cm
7–9

Kati Jukarainen
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uunnitelman istutus ratkoo kerralla monta pulmaa. Pensaat rajaavat tontin reunaa ja suojaavat tuulelta sekä katseilta. Puuvartiset kasvit tuovat ilmettä pihaan ympäri vuoden. Monilajinen pensasryhmä toimii erityisen hyvin suuressa
pihassa, missä pienet istutukset eivät näytä juuri miltään. Suuri
pensas tulee usein myös edullisemmaksi kuin saman alan täyttävät perennat. Kaupan päälle saat perhoset.
Jos kaipaat näyttävää kukintaa, satsaa kukkiviin pensaisiin.
Suven suloisin hetki on kesäkuussa, kun suomalaisten rakastama pihasyreeni aloittaa kukintansa. Syreenin kaveriksi suunnitelmaan on valittu kellokuusama, joka kukkii runsaasti heinäkuussa. Puutarhan kukkivat pensaat kannattaa valita niin,
että kukassa on aina jokin pensas. Näin mettä ja silmänruokaa
on tarjolla läpi kesän.
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Pihan kaunis reunaistutus nousee porrastetusti kohti tontin
laitaa. Suurten pensaiden etualalle sopivat hyvin perennat ja
kesäkukat. Istutukseen on valittu erityisesti perhosia houkuttavia
ruohovartisia lajeja. Tontin laidalle uskaltaa valita myös lajeja
jotka leviävät reippaasti. Preeriaväriminttu ja iisoppi täyttävät
kaiken tyhjän tilan. Jälkimmäisen voi halutessaan kylvää suoraan paikalleen. Iisoppi ehtii usein kukkaan jo ensimmäisenä
kesänä. Kokeile myös punakosmoskukan suorakylvöä. Suuren
istutuksen sylissä pikkutaimet ovat alkuun piilossa. Kun taimet
vihdoin kasvavat kokoonsa, on istutus runsaan ja täyden tuntuinen. Molempia lajeja myydään alkukesästä myös taimina puutarhaliikkeissä ja taimistoilla.
Kun pensaat ovat kasvaneet täyteen kokoon, niiden vanhimpia oksia on hyvä leikata maata myöten parin vuoden välein.

Kuvat: Kati Jukarainen (1, 3, 4, 7), Maija Astikainen (2), Teija Tuisku (6) ja Anu Pirhonen (8)

Muhkea istutus tontin laidalla
houkuttelee pölyttäjähyönteisiä.
Komeat puuvartiset kasvit
antavat näkösuojaa, taustaa
kukille ja hyvät olosuhteet
monimuotoiselle eliöstölle.

Suunnitteluhortonomi
Kati Jukarainen antaa
suunnitteluvinkkejä.

aurinko

puolivarjo

varjo

kukinta-aika

Kotipuutarha 6/2018

33

Perusta, istuta ja hoida

1.

Kellokuusama
3 kpl

MUOKKAA kasvualusta kun-

Idänvirpiangervo
1 kpl

Pihasyreeni
3 kpl

toon maata parantamalla. Kuori

6 x 6 metrin alueelta pois nurmi ja rikat.

Tyylipelin voittaja!

Käännä maata lapionpiston syvyydeltä.
Lisää savimaahan reilusti hiekkaa,
kompostimultaa ja palanutta hevosenlantaa. Hiekkamaa kaipaa multaa ja
lantaa. Multamaahan lisätään ravinteikasta palanutta hevosenlantaa ja hiekkaa. Sekoita parannusaineet käännetyn
maan joukkoon. Suosi kohopenkkiä, ja
varmista että parannettua maata on
40 sentin paksuudelta.

2.

SOMMITTELE kasvit paikoilleen. Kaiva pihasyreenille 50

senttiä syvä kuoppa. Lisää kuopan
pohjalle ja reunoille yhtenäinen juurimatto, jos et halua juurivesoista riesaa.
Istuta taimet. Peitä kasvien juuripaakut
mullalla ja tiivistä ne juurenniskan ympäriltä käsin hellästi painellen. Kylvä
iisoppi ja punakosmoskukka suoraan
paikoilleen tai istuta ostotaimet.

3.
4.

Muodikas
kaunotar

KASTELE istutusta 2–3 kertaa
viikossa kuukauden ajan. Sen

jälkeen tahtia voi harventaa.

Etelä-Amerikasta peräisin oleva jätti-

LEIKKAA perennat ja silppua

Iisoppi
20 kpl

Jättiverbena
2x5 kpl

Punakosmoskukka
2x5 kpl

Preeriaväriminttu
8 kpl

Jättiverbena
5 kpl

Loistosalvia
25 kpl

ne kasvualustaan keväällä.

Lisäät keväisin kompostimultaa ja

verbena kasvattaa suosiotaan koris-

kevätlannoite. Varmista talvenkestä-

tetarhassa. Yksivuotisena meillä kas-

vyys vähätyppisellä syyslannoitteella.

vatettavan lajin valtteja ovat ilmava

Vaihda perennojen tilalle kasveja, joista saa kuivakukkia. Jos teet laajemman istutuksen, voit lisätä kuivakukkia myös perennojen joukkoon.

kasvutapa ja keveä kukinto. Se sopii
monen lajin kanssa yhteen. Jättiverbena pysyy hyvin pystyssä ilman tukea sirosta olemuksestaan huolimatta. Pitkänhuiskeasta kaunottaresta
on tullut markkinoille myös uutuuslajikkeita kuten kuvan ‘Lollipop’. Lajike on jalostettu alkuperäistä lajia
matalammaksi. Noin 80-senttinen
’Lollipop’ on vankka ja sopii keskikorkeiden perennojen joukkoon. Erityisen hyvin lajike sopii esimerkiksi punakosmoskukan kanssa.
Jättiverbena on monivuotinen,

Jättiolkikukka

Sini-ikiviuhko

mutta meillä se ei talvehdi. Myöhään

Helminukkajäkkärä

syksyllä kasvista voi ottaa latvapis-

sa, mutta viileässä paikassa. Jos pistokkaat juurtuvat, ne ovat hyvässä
kasvussa jo tammi–helmikuussa.
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Kuvat: Ella Räty

hiekansekaisessa mullassa valoisas-

Kuva: Kati Jukarainen

tokkaita ja yrittää juurruttaa niitä
Istuta yksivuotinen sini-ikiviuhko (Limonium sinuatum) loistosalvian tilalle. Kasvi on kotoisin
Välimeren alueelta. Sini-ikiviuhkoa on myös esimerkiksi punertavan, keltaisen ja aprikoosin sävyissä. 60 cm
7–9

aurinko
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kukinta-aika

Istuta yksivuotinen jättiolkikukka (Xerochrysum
bracteatum) preeriavärimintun tilalle. Kaunis ja
värikäs olkikukka sopii kuivauksen lisäksi myös
kukkapenkkiin ja leikkokukaksi. 80 cm
7–9

Istuta monivuotinen helminukkajäkkärä (Anaphalis margaritacea) iisopin tilalle. Kasvi kestää hyvin
paahdetta, minkä ansiosta se on loistava kivikkoperenna. Helminukkajäkkärä sopii myös luonnonläheisiin puutarhoihin, jossa kasvaa perennojen
lisäksi luonnonvaraisia kasveja. 40–60 cm
7
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