{ Echinacea }

Perhosille mieluisat

Punahatut houkuttelevat päiväperhosia ja kimalaisia hunajatuoksuilla ja lämpimillä
väreillä. Nämä keskikesästä pitkälle syksyyn kukkivat perennat viihtyvät
paahteessa. Tanakkavartiset matalat lajikkeet loistavat ruukuissa ja kivikossa.

K
Punahatut kestävät maljakkovedessä hyvinä viikon, kerrannaiset jopa kaksi viikkoa.
Kuivatut kukat säilyttävät liilanpunaisen värisävynsä.

TEKSTI JA KUVAT Ella Räty

un punahattu mainitaan, ajatuksiin pulpahtaa ensimmäisenä kaunopunahattu (Echinacea
purpurea) – lähinnä isokukkainen ja korkeahko ’Magnus’ – ja
luontaistuotekauppojen flunssarohdot. Mielikuvani punahatuista on pikkuhiljaa monipuolistunut myös parvekekukaksi,
joita myydään loppukesän ja syksyn istutuksiin.
2000-luvun punahatut ovat säkenöivän värikkäitä,
mutta lyhytikäisiä risteymiä eli tarhapunahattuja.
Kauriiden vaivaamilla seuduilla joutuu miettimään, mitä puutarhaan uskaltaa istuttaa. Punahatut eivät tiettävästi maistu kauriille, lukuun
ottamatta aivan nuoria taimia. Sitäkin paremmin perennasuku kelpaa kaikelle elämälle välttämättömille pölyttäjähyönteisille, kuten kimalaisille, mehiläisille ja isoille loppukesän päiväper-

hosille. Niitä punahatut houkuttelevat tuoksuvalla
medellä ja värikkäillä laitakukilla. Siemenet kehittyvät mykerökukinnon keskellä piikkimäisessä
”kuvussa”, jonka mukaan perennasuku on saanut siiliä tarkoittavan tieteellisen nimensä. Kupu
koostuu lyhyistä, yleensä vihreistä–oranssinruskeista kehräkukista. Niitä reunustavat pitkät laitakukat, joita sanotaan yleisesti terälehdiksi.
AURINKOISEN PREERIAN PERENNA
Punahatut kannattaa istuttaa aurinkoiseen ja kuivahkoon kivikkoon tai kedolle, missä kasvuolot
muistuttavat punahattujen kotiseutua. Pohjois-Amerikan preerioilla, kivisillä kukkuloilla ja
metsäaukoissa tavataan yhdeksää monivuotista
punahattulajia. Puhtaita lajeja ei juuri myydä, sillä
niitä uhkaa sukupuutto liiallisen rohdoskeruun ja
sopivien kasvupaikkojen puutteen vuoksi. Pree-

riat on kynnetty pelloiksi, isot laiduntavat nisäkkäät ovat vähissä ja yleensä maastopalot sammutetaan alkuunsa.
Puutarhakasvina tutuin ja kestävin kaunopunahattu kasvaa muita lajeja kosteammilla ja varjoisammilla paikoilla. Kaunopunahatulla on runsas ja leveä hiusjuuristo, kun taas muilla lajeilla on
syvälle porautuva paksu pääjuuri. Lisäksi lehdet ja
liilanpunaiset tai valkoiset laitakukat ovat leveämmät kuin sisarlajeilla. Uudet punahattulajikkeet
ovat monesti risteymiä, jotka polveutuvat kaunopunahatusta ja keltapunahatusta (E. paradoxa) tai
kaitapunahatusta (E. angustifolia).
KUKKAPALLOJA JA KUMMAJAISIA
Kun punahatun lajikkeella on kaksinkertainen
määrä laitakukkia, sitä voi sanoa puolikerrannaiseksi. Tällaisia ovat vaikkapa ’SunSeekers
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Kasviasiantuntija
ELLA RÄTY
avaa portin kasvitieteen
maailmaan.

Näin
onnistut !
VALITSE punahatuille lämmin, aurinkoinen

ja ilmava kasvupaikka. Kaunopunahattu viihtyy myös puolivarjossa. Ihanteellinen kasvualusta on runsasravinteinen ja -humuksinen, mutta ilmava ja mieluummin kuiva kuin
kostea. Kerrannaiset lajikkeet pysyvät kerrannaisina vain hyvissä kasvuoloissa!
VARMISTA ettei vesi seiso kasvupaikalla.

Tee kasvualustasta loivasti sivuille viettävä,
20–30 senttiä korkea kohopenkki. Sekoita
saviseen maahan hiekkaa ja lehtikompostia.
KALKITSE maa perusteellisesti ennen istutusta, sillä punahatut ovat kalkinsuosijoita.
Sopiva pH on 6,5–7. Kun pH on tavoitteen
mukainen, tee ylläpitokalkitus noin viiden
vuoden välein.
ISTUTA TAIMET avomaalla 30 sentin
välein. Ruukussa taimet voivat olla vieri
vieressä, jos niitä kasvatetaan yksivuotisina.
LEIKKAA kuihtuneet kukat, jotta punahatut
kasvattavat uusia versoja ja kukkivat kauemmin. Syksyn viimeiset kukkaversot voi jättää
talventörröttäjiksi.
SUOJAA TAIMET talveksi ainakin vähälumisilla alueilla. Levitä taimien tyvelle ilmava
kerros havuja ja/tai talvisuojaturvetta, kun
maa on jäätynyt pinnasta.
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1 ’Magnus’-kaunopunahattu on
kaikkien aikojen suosituin punahattulajike. Verrattain korkea ja läpäisevässä maassa melko kestävä
perenna on peräisin Etelä-Ruotsista
1980-luvulta. Korkeus noin 90 cm.
2 ’Magnus Superior’ on ’Magnus’-kaunopunahatun paremmaksi
väitetty versio Saksasta vuodelta
2010. Laitakukat sojottavat vaakasuoraan oranssinruskean mykerön
sivuilla. Korkeus 90 cm.
3 ’SunSeekers Magenta’ alkaa
kukkia varhain ja haaroo runsaasti.
Kukkien kirkkaanpurppura väri ei
helpolla haalistu. Puolikerrannainen, 50 cm.
4 Rohtopunahattu eli rohtopäivänhattu (E. pallida) on perennaerikoisuus, joka pärjää lämpimällä
kuivalla kasvupaikalla muutaman
vuoden. Kukkii kauan heinä–syyskuussa. Korkeus 80 cm.
5 ’Summer Cocktail’. Pastellisävyiset laitakukat vaihtavat väriään kukkien avautuessa keltaisesta oranssin
kautta pinkkiin. Kukinto 10 cm leveä.
Korkeus 70 cm.
6 ’Moodz Awake’. Punamustat
tukevat varret, tummanpunainen
keskus ja puhdassävyiset liilanpunaiset laitakukat. Moodz-sarjan lajikkeet ovat kompakteja, tiheästi versovia ja nopeasti kukkaan tulevia.
40–60 cm.
7 ’Pink Double Delight’ -tarhapunahatun 7–8 cm leveän pallerokukinnon kehräkukat ovat muuntuneet
terälehtimäisiksi, mutta alaspäin
nuokkuvat laitakukat ovat pysyneet
normaaleina. 45–60 cm.

Magenta’ sekä vanhat luotettavat kaunopunahatut ’Rubinstern’ ja ’Ruby Giant’.
Kerrannaisiksi kutsuttuja kukkia on monenlaisia. Kun sekä kehrä- että laitakukat ovat muuntuneet jokseenkin samankokoisiksi terälehdiksi,
kukinto näyttää pallolta. Ensimmäinen täysin
kerrannainen kaunopunahattu on vuonna 2003
markkinoille tullut liilanpunainen ’Razzmatazz’.
Nyt tarjolla on lukuisia eri tavoin kerrannaisia
lajikkeita. Hollannissa jalostettu vaaleanpunainen ’Pink Double Delight’ edustaa tyypillisintä
kerrannaista muotoa, jossa kehräkukat muodostavat pallomaisen keskuksen, mutta laitakukat
ovat normaalit.
Kerrannaismuodot ovat yleensä steriilejä, jolloin siemeniä ei kehity ja kukinto pysyy värikkäänä
erityisen kauan. Toisaalta voimakkaasti kerrannaiset kukat ovat painavia ja kaatuvat herkästi
eivätkä pidä sateista. Tämän vuoksi jalostajat pyrkivät kehittämään kerrannaislajikkeista mahdollisimman tukevavartisia.
Punahattuihin mieltyneet kiinnittävät huomiota paitsi kukan kerrannaisuuteen myös sen
yksityiskohtiin. Kukkaa pidetään koristeellisimpana, kun terälehdet ovat vaakasuoria, pitkiä ja leveitä. Toisaalta myös erikoisuus kiehtoo: esimerkkinä punahatturisteymät ’All that
Jazz’ ja ’Passion Flute’, joiden laitakukat ovat
kiertyneet keskeltä rullalle niin, että ne näyttävät lusikoilta.
UUSIA VÄREJÄ JA TUOKSUJA
Ennen vuotta 2003 viljellyt vanhat punahatut ovat
keskimäärin luotettavia ja korkeahkoja kaunopunahatun lajikkeita, joiden laitakukat ovat liilanpunaiset tai valkoiset. Kautta aikain suosituin
viljelymuoto on ruotsalaisen Magnus Nilssonin
mukaan nimetty ’Magnus’. Se tunnetaan suurista
K O T I P U U TA R H A 1 . 2 0 2 0
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LISÄÄ
PUNAHATTUJA
A. SUVUTON LISÄYS jakamalla tai pis-

tokkaista tuottaa täsmälleen samanlaisia
taimia kuin emokasvi. Juurakko on paras
jakaa keväällä, jolloin jakotaimet ehtivät
juurtua ja kasvaa ennen talvea. Lyhytikäisinä punahatut on syytä jakaa 3–4 vuoden välein.
B. KEVÄÄLLÄ VOI OTTAA pistokkaita

8 ’Guava Ice’ -tarhapunahatun pallomainen pinkki-oranssi kukka on noin 10 cm
leveä. Cone-fections-sarjan lajikkeen on
jalostanut Arie Blom Hollannissa vuonna
2011. Korkeus 60–70 cm.

versojen tyviosasta, syksyllä juurista. Noin
10 cm pitkässä juurenpalassa tulee olla
terve verson alku. Työnnä pistokas kosteaan hiekka-multaseokseen, ja kasvata
se puolivarjossa tai varjossa.

�Risteymillä on
lämpimät värisävyt ja
hunajainen tuoksu.�

C. SIEMENLISÄTYISSÄ TAIMISSA esiintyy vaihtelua. Syyskylvö ulos tai siementen kylmäkäsittely jääkaapissa 2–8 viikkoa ennen kylvöä edistää itämistä, joka on
usein epätasaista. Aloita esikasvatus huhtikuussa, 8–10 viikkoa ennen ulosistutusta.
Peitä siemenet ohuelti hiekalla tai vermikuliitilla. Itää 20 asteessa 15–24 päivässä.

9 ’Orange Skipper’ -risteymän oranssit
laitakukat ovat vaakasuorat. Lajikenimi
on peräisin samanväriseltä perhoselta.
Korkeus vain 40–45 cm.
10 ’Hot Papaya’ -tarhapunahattu on
samankaltainen pallomainen lajike kuin
’Guava Ice’, mutta kehräkukat kukinnon
keskellä ovat oranssit ja nuokkuvat laitakukat punaoranssit. Miedosti tuoksuva Cone-fections-sarjan lajike on 60
cm korkea.

15 Kaunopunahatun yleisimmät värit ovat liilanpunainen ja valkoinen. Kuvassa myös keltakukkainen sädepäivänhattu (Rudbeckia), joka kuuluu samaan asterikasvien
heimoon kuin punahatut.
16 ’Green Twister’ on vasta pari vuotta markkinoilla
ollut kaksivärinen, siemenlisätty kaunopunahattu. Limenvihreät laitakukat ovat tyvestä liilanpunaiset. 90 cm.

11 ’Happy Star’ on korkea kaunopunahattu, noin 100-senttinen. Valkoiset vaakasuorat laitakukat ja oranssinkeltainen keskus. Kestäväksi kehuttu valkoinen muoto on
jalostettu ’Rubinstern’-kaunopunahatusta.
12 ’Cleopatra’-tarhapunahatun kirkkaankeltainen tuoksuva 7–9-senttinen kukinto
muuttuu kermankeltaiseksi vanhetessaan. Laitakukat horisontaaliset, oranssi
keskus. Keskikorkea pensastava hybridi,
40–45 cm.
13 ’Baby Swan White’ edustaa uusia
matalia ja tanakoita kaunopunahattuja,
joilla on kuitenkin isot kukat. Piikkimäinen keskus vihreä–ruskea. Aikaisin kukkiva ja hyvin haarova Fleuroselect-mitalisti. 50–60 cm.
14 ’Cheyenne Spirit’ on siemenlisättävä
värisekoitus, jonka vaakasuorien laitakukkien väri vaihtelee valkoisesta keltaisen
kautta tomaatin- ja liilanpunaiseen. Kukkii
jo ensimmäisenä kesänä, kun esikasvatetaan varhain. Fleuroselect-kultamitalisti. 70–80 cm.
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kukistaan, joissa on vaakasuorat liilanpunaiset
terälehdet. Lisäksi tämän lajikkeen siemenlisätyt
taimet näyttävät keskenään yhtenäisiltä. Samaa ei
voi sanoa risteymistä, jotka eivät tee välttämättä
lainkaan siementä. Risteymät tuleekin monistaa aina kasvullisesti, jotta jälkeläiset muistuttavat emokasvia.
Risteymillä on valttikorttinaan muodikkaan
lämpimät värisävyt ja hunajainen tuoksu. Nyt
maailmalla viljellään jo useita kymmeniä tarhapunahattuja, joiden uudet sävyt ovat peräisin Echinacea-suvun ainoalta keltakukkaiselta
lajilta, keltapunahatulta. Lajikkeiden värikirjo kattaa lähes kaiken limenvihreästä valkoiseen, keltaiseen, oranssiin ja tulenpunaiseen sekä violetinpunaiseen. Jalostajat ovat kehittäneet jopa kaksivärisiä lajikkeita, kuten vihreä-pinkki ’Green

Twister’. Vain sininen puuttuu, sillä sitä ei esiinny
luonnostaan missään punahatussa.
Uudet punahattulajikkeet tuoksuvat usein voimakkaammin ja makeammin kuin perinteiset
kaunopunahatut. Silti ensimmäisiä hyvän tuoksun avulla markkinoitavia lajikkeita edustaa valkokukkainen kaunopunahattu ’Fragrant Angel’.
Kun taimiostoksille menee vasta keski- tai loppukesällä, voi itse todeta mitkä tarjolla olevista kukkivista kasveista miellyttävät nenää.
MATALIA LAJIKKEITA
Koska kestävimmätkin punahatut ovat lyhytikäisiä
ja hehkeimmän väriset risteymät talvehtivat erityisen huonosti, punahattuja kasvatetaan yhtä usein
parvekkeella kuin ulkona puutarhassa. Etenkin
tarhapunahattuja ostetaan kukkivina loppuke-

sällä ja talvetetaan ruukkuineen viileässä tilassa
– tai istutetaan ulos ennen talvea ja toivotaan niiden selviytyvän pakkasista seuraavaan kesään.
Ruukussa kasvatettavan perennan on syytä
olla tanakkavartinen ja runsaasti haarova, jolloin
kukkia kehittyy paljon ja pitkän ajan kuluessa.
Lisäksi kompakti, verrattain matala lajike puhkeaa kukkaan yleensä aiemmin kesällä kuin korkeat muodot. Tällaisia ruukkuihin sopivia perennoja ovat esimerkiksi kaikki 2010-luvulla Fleuroselect-uutuustunnuksen saaneet lajikkeet: ’Baby
Swan White’, ’Feeling White’ sekä Prairie Blaze
-lajikesarjan ’Golden Yellow’ ja ’Orange Sunset’.
Myös Fleuroselect-kultamitalisti ’Feeling Pink’ on
vain 50 senttiä korkea. Näillä tuuheilla ja matalilla
punahatuilla on silti kohtalaisen isot, 6–8 senttiä leveät kukat.
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Pintaa
S Y V E M M Ä LTÄ

PUNAHATTUJA (Echinacea)

Pensasmaiset

Tieteellinen nimi

Ulkonäkö

Huomioita

Kaitapunahattu

E. angustifolia

liilanpunaiset riippuvat kapeat laitakukat, kapeat lehdet

rohtokasvi, harvinainen kivikkoperenna

Rohtopunahattu
(rohtopäivänhattu)

E. pallida

liilanpunaiset–valkeat riippuvat kapeat laitakukat, kapeat lehdet

rohtokasvi, harvinainen kivikkoperenna

Keltapunahattu

E. paradoxa

keltaiset riippuvat laitakukat, kapeat lehdet

harvinainen perenna, melko arka

Kaunopunahattu

E. purpurea

perusmuodolla liilanpunaiset–valkeat leveät laitakukat, leveähköt
lehdet, paljon lajikkeita

yleinen perenna, sopii mm. kivikkoon ja koristeheinien joukkoon

Tarhapunahatut

E.-risteymät

usein kelta–punasävyiset laitakukat, paljon kerrannaisia lajikkeita

yleinen kesäkukka tai perenna; yleensä arkoja purppura-, keltaja kaitapunahatun risteymiä

Tennesseenpunahattu

E. tennesseensis

liilanpunaiset vaakasuorat kapeat laitakukat, kapeat lehdet

hyvin harvinainen kivikkoperenna, viljelyssä vain 'Rocky Top'

Käävät –
välttämätön hyvä

�Perennasuku
kelpaa hyvin
pölyttäjähyönteisille.�

P

UUT JA KÄÄVÄT OVAT kuin paita ja peppu.

teroiden tai tammien, joihin syntyy helposti tunnesiteitä. Niiden allahan sitä istuttiin lapsuuden kesinä ja tuossa oksassa
meillä oli keinu. Vanhat puut ovat luonnollisesti alttiimpia
lahovaurioille kuin nuoret.

Käävät leviävät puusta puuhun vaivihkaa ja
viettävät salaista, piilottelevaa elämää, joka
ei näy puissa vuosikausiin. Seittimäinen,
haaroittuva rihmasto käyttää puun soluseinien rakennusaineita ravinnokseen, kasvaa ja levittäytyy hiljalleen rungon sisällä.
Ennen pitkää seuraukset alkavat näkyä –
puu lahoaa. Jossain vaiheessa puun kylkeen ilmaantuu käävän itiöemiä, joita arkikielessä sanotaan kääviksi. Ne ovat
yleensä monivuotisia ja kovia, tukevia rakenteita. Joidenkin
lajien, kuten kantokäävän (Fomitopsis pinicola) itiöemissä
vuosikasvu näkyy erivärisinä vyöhykkeinä itiöemän reunoilla.
Käävän alapinnalla on pillejä kuten tateilla; pillien sisällä syntyy itiöitä, ja paljon sittenkin.

O M E N A- J A M U I D E N H E D E L M ÄP U I D E N

oksiin voi haavojen ympärille ilmaantua koroa, joka on lahottavan sienitaudin oire. Se näkyy ensin laajenevina, punaruskeina laikkuina.
Puu kasvattaa laikkujen reunoille kallusta, kuori alkaa turvota ja laikkujen yläpuolella oleva osa oksaa yleensä kuolee.
Koro leviää helposti puusta toiseen, joten sairastuneet oksat
on syytä poistaa ja polttaa ja oksien haavat suojata.
SUOMESSA ON REILUSTI

yli 200 kääpälajia, joten jokaiselle
puulajille löytyy kunnon paletti potentaalisia lahottajia. Ilmastonmuutos toimii lahottajien eduksi. Vuonna 2018 löydettiin
Kaakkois-Suomen pihdoista (Abies) koroa aiheuttava, etelästä
levinnyt sieni, joka on hyvin läheistä sukua tavallisia metsäkuusia tuhoavalle sienelle. Ja lisää tulee, siihen voi luottaa.

Tarhapunahattuja myydään
toisinaan ilman varsinaista lajikenimeä, kuten tämä ”oranssiksi”
nimetty viljelymuoto. Risteymät
houkuttelevat perhosia yhtä
hyvin kuin jalostamattomat lajit.
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PIIRROS JULIA SAND

TERVEET, ELINVOIMAISET PUUT

pystyvät yleensä torjumaan kääpäinfektion ja siksi itiöt iskevät heikentyneisiin puihin. Ne leviävät sateen ja tuulen mukana ja pääsevät sisään
puiden kaarnan erilaisten haavojen ja halkeamien kautta.
Siksi pahoja oksahaavoja tai pakkashalkeamia ei kannattaisi erityisesti terveissä pihapuissa jättää kylestymään oman
onnensa nojassa, vaan käyttää parantumista edistävää haavasuojaa tai vahaa.
Kääpien vaivaamat puut katkeavat helposti myrskyissä.
Latvuksen keventäminen usein viivästyttää katkeamista ja
tietenkin vähentää katkeavan tai kaatuvan puun aiheuttamia
tuhoja. Jos pihakoivussa tai pihlajassa näkyy hiilenmustaa
pakuria (Inonotus obliquus) paljon samassa kohdassa, puu
on syytä kaataa. Pakuri tappaa puun sisältä, sydänpuusta
käsin ja mustuneet kohdat ovat kaikkein lahoimpia. Niistä
puu katkeaa jos on katketakseen.
METSISSÄ ON OMAT LAHOTTAJANSA, puisto- ja pihapuissa

pääosin omansa. Puistopuiden halutaan kustannussyistä
yleensä elävän vanhoiksi, samoin kuin pihakoivujen, vaah-

KÄÄVISSÄ ON SIIS MEIDÄN KANNALTAMME

FT
JOHANNES
ENROTH
on yliopistonlehtori
Helsingin yliopiston
Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa. Hän
kertoo kasvimaailman
ilmiöiden taustoista.

ikävät puolensa, mutta ne ovat korvaamattomia metsien ravinnekierron ylläpitäjiä. Lajista riippuen kääpä käyttää ravinnokseen
joko puuaineksessa olevaa selluloosaa, ligniiniä tai molempia. Ne olisivat muuten luonnossa hitaasti hajoavia yhdisteitä. Olet ehkä huomannut, että kaikki lahonnut puuaines ei
näytä samanlaiselta. Jos laho on ruskeaa ja hiilimäisesti lohkeilevaa, puuta on syönyt jokin selluloosaa hajottava kääpä
ja jäljellä on lähinnä ligniiniä. Joskus laho on säikeistä ja vaaleaa. Sellaista aiheuttavat käävät, jotka hajottavat ligniiniä
nopeammin kuin selluloosaa.
Vanhoissa, luonnontilaisissa metsissä elää monia kääpälajeja, joita ei tapaa missään muualla. Näitä lajeja voidaan käyttää, kun määritellään metsän suojeluarvoa. Kääpien lahottama puu tarjoaa kodin monille uhanalaisille selkärankaisille ja sammalille.•
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