Vehreässä puutarhassa on nurmikkoa
vain nimeksi. Pintoja peittävät erilaiset
luonnonkivien, laattojen, tiilien ja sorapintojen ilmeikkäät
yhdistelmät. Ne ovat
kaikki Sepon ja Helenan käsialaa.

Vanhan villiomenapuun vieressä oleva
penkki on yksi Helenan ja Sepon lempipaikoista puutarhassa. Suuri latvus varjostaa mukavasti auringolta.
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Chez
Villa Rosa

Helena ja Seppo Walleniuksen puutarha sijaitsee maalaismaisemissa ruispellon laidalla, mutta sen
tunnelma on kuin Etelä-Ranskasta – ilmassa leijailevaa laventelin tuoksua myöten.
teksti heidi haapalahti kuvat teija tuisku
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uinka vanha puutarhanne on?

Helena: Ensi joulukuussa me olemme asuneet Villa Rosassa tasan 20 vuotta. Puutarha on meidän aikaansaannostamme, mutta isot puut ovat edellisten
asukkaiden jäljiltä. Yksi niistä on kuparilaatalla varustettu Kotikuusi, joita istutettiin vuonna 1967 Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlan kunniaksi. Talomme on entinen kyläkauppa, ja ilmeisesti joku myymälänhoitaja on istuttanut taimen aikoinaan pihalle.
Seppo: Olemme talon kolmannet asukkaat. Helenan veli omisti tämän ennen meitä. Minä aina vannotin, että jos hän joskus haluaa myydä talon, niin tar
joaa ensiksi minulle. Helenan mielestä tämä on sellainen talo, jolla pitää olla nimi. Pitkän pohdinnan jälkeen tajusimme, että tietysti siitä pitää tulla Villa Rosa.
Asuimme Imatralla paritalossa, jonka isolle tontille perustimme japanilaistyylisen puutarhan. Siellä oli
valkoista hiekkaa ja kauniita vaahteroita.

Mistä puutarhanne ranskalainen tunnelma
on peräisin?

Helena: Veljeni asuu Etelä-Ranskassa Grassessa.
Olemme käyneet siellä noin 20 vuoden ajan ja ihastuneet paikallisiin puutarhoihin. Siellä näkee todella taitavaa kasvien käyttöä ja paljon hienosti muotoonleikattuja pensaita. Kiveä ja tiiltä käytetään runsaasti yksityispuutarhoissakin. Halusimme luoda samaa
tunnelmaa omaan puutarhaamme, vaikka olosuhteet
tietysti rajoittavat kasvivalintoja.
Seppo: Niin, talvi pitää ottaa aina huomioon. Puksipuut eivät menesty meillä yhtä hyvin kuin siellä, mutta esimerkiksi murattiruukut ja laventelipenkit muistuttavat Ranskasta. Grasse on hajuvesiteollisuuden
keskus, ja laventelitehtaista tuprahtelee siellä usein ilmaan makeita tuoksuja.
Tuijapilarinne ovat säntillisen muotoisia.
Kuka huolehtii niiden leikkauksesta?

Helena: Se on Sepon bravuuri.

Seppo: Tuija on hyvä pohjoinen korvike puksipuulle
mutta sitä pitää leikata kieli keskellä suuta. Se ei kestä
niin rajua saksimista kuin puksit. Minä pidän pensai18
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den leikkaamisesta, sillä olen meidän perheen perfektionisti, pikkutarkka kuin mestarietsivä Poirot. Joskus
tekisi melkein mieli huolitella muotoleikkauksetkin
kynsisaksilla, sillä viimeistelty lopputulos on kovasti
mieleeni. Pidän siitä, että on siistiä ja kaikki on justiinsa jämptisti. Se kai kuuluu minun perusluonteeseeni.

Helenan ja
Sepon puutarha
Koko noin 2 100 m2. Vyöhyke II,
Joutseno. Avoimen, tuulelle alttiin puutarhan pohjamaa on savea,
mutta maata on parannettu hiekalla ja pussimullalla.

1 asuinrakennus
2 autotalli ja varasto
3 terassi, aurinkokatos
4 lasikuisti
5 soramursketta koko
puistoalueella
6 huvimaja
7 sorapinta, liuskekiviä,
s. 17 istutusalue

8 keittiöpuutarha
9 leijonapatsaat ja
punatiilinen käytävä
10 sorapinta, s. 21 istutusalueet
11 komposti
12 suihkulähde
13 sisääntulokäytävä
ja portti
14 orangerie
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1. Villa Rosan
hempeä väri on
Helenan veljen aikoinaan valitsema.
Sisääntulolle
johtavan käytävän
varrella kasvaa
muun muassa
kuunliljoja, pioneita
ja tuijia.
2. Leijonapatsaat ja
pylväät ovat
Ranskan-matkojen
inspiroimia.
Näyttävät pihakoristeet ovat siellä
yleisempiä kuin
meillä.
3. Seppo muurasi
seinämän naapurin
lahjoittamista
vanhoista tiilistä.
Siihen sopiva
leijonareliefi löytyi
Eija’s Gardenin
puutarhamyymälästä. Leijonaa kiertää
joka kesä muratti,
mutta muita kasveja
Helena vaihtelee.
Edelliskesänä pienet
appelsiinipuut
kasvoivat sypressien
tilalla.
4. Laventelin raikas
aromi tuo Helenan ja
Sepon mieleen
Etelä-Ranskan
tuoksupellot. Talvella
tuttua parfyymia
levittää keittiön
pöydällä omasta
puutarhasta kerätty
ja kuivattu suuri
laventelikimppu.

1 2
3 4
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Puutarhaan rajautuva pelto on Sepon
ja Helenan mielestä
kaunein mahdollinen
tausta, jota ei ole
syytä peittää. Etualan ruukuissa kasvavat verililjapuut
ja muratit tuovat
maisemaan eteläeurooppalaisen vivahteen. Ne talvehtivat
talon kellarissa.

Avara näkymä ruispellolle on Helenan sielunmaisema.
Onneksi Helenalla on puuhissaan vähän laajemmat
ympyrät, vaikka osaa hänkin tarvittaessa olla tarkka.
Monet kasvit ovat saaneet vaihtaa paikkaa useasti, ennen kuin hän on tyytyväinen. Tuossa terassin lähteen
kohdalla oli iso kivi, josta näkyi noin 30 senttiä maan
pinnalla. Eräänä kesänä olin Virossa moottoripyöräretkellä, kun Helena soittaa, että kuule, nyt olen kaivanut
sen kiven esiin ja se pitäisi siirtää. Kun pääsin kotiin,
pyysin naapuruston pojat, yli 80-vuotiaat veljekset,
avuksi ja vedimme kolmistaan tuonne pellolle ajetun
traktorin avulla kiven ylös ja siirsimme sen Helenan
näyttämälle paikalle. Aamulla Helena kävi katsomassa
20
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kiveä ja huomautti, että se oli väärin päin! Eihän siinä
auttanut muu kuin purra hammasta ja kääntää kivi itsekseni vielä 180 astetta oikeaan asentoon.
Helena: Puutarhan ulkonäkö merkitsee meille kummallekin ehdottomasti eniten. Koristekasvit ovat ykkösjuttu, mutta viljelemme kyllä hyötykasvejakin. Viime
vuonnakin pärjäsimme jouluun asti omilla perunoilla ja
sipulit riittivät koko talveksi. Puutarhan laidalla kasvavat mustaherukkapensaat tuottavat hyvän sadon. Villin
omenapuun hedelmät maistuvat kitkeriltä sellaisenaan,
mutta niistä tulee ihanaa piirakkaa ja kiisseliä. Ahoman-

Syreenien taimet
ovat peräisin Sepon
serkun kesäpaikasta. Niiden alla kukkivat keväällä sinisinä
idänsinililjat ja pikkutalviot. Taustalla
häämöttävä suihkulähde on rakennettu
suureen, maalattuun
kaivonrenkaaseen.
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Siistit rajaukset antavat viimeistellyn
yleisilmeen. Seppo ja
Helena toivovat, että
villiviinikäytävä kasvaisi vielä tuuheammaksi.

Talon edustan isolta ja tuijien tuulilta
suojaamalta patiolta on kauniit näkymät kaikkialle puutarhaan.

Pylväsmäisiksi leikatut tuijat ovat Sepon silmäteriä.
sikkaa ilmestyi itsekseen aluskasviksi. Se viihtyy niin
hyvin, että saamme marjoja pakkaseenkin.
Kuinka paljon aikaa puutarhanhoito vaatii?

Helena: Eteläeurooppalaiseen tapaan vietämme
täällä oikeastaan kaiken aikamme, mutta emme me
koko ajan tee töitä. Puutarhaharrastukseemme kuuluu olennaisena osana lähiluonnon seuraaminen. Lintukirja kuluu käsissä, kun tutkimme, mikä haukka taivaalla kaartelee tai miltä harmaasieppo ja käenpiika
näyttävät. Punarinta on hauska puutarhalintu. Se me22
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nee piiloon puun tai pensaan suojaan, mutta kurkkii
sitten sieltä uteliaasti touhujamme. Talvella täällä on
upeat hankiaiset. Kuljemme silloin pitkiä matkoja peurojen perässä.
Seppo: Joskus täällä ollaan kuin Eino Leinon runossa,
kun ruisrääkän ääni kantautuu aidan toiselta puolelta
alkavalta pellolta. Istumme usein päivän päätteeksi vielä hetken aikaa pergolan suojassa ja nautimme yhdessä
maisemista sekä Ranskasta tuodusta iltateestä ja croissanteista.

meitä eteläisempien
puutarhojen kasvit
eivät aina menesty
täällä. lähes kaikille
lajeille voit löytää kestävän
korvikkeen. Esimerkiksi
puksipuiden sijaan voit
muotoilla kanadantuijaa ja
japaninmarjakuusta sekä
useita pensasangervoja.
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