”vuoteen mahtuu
monta
huippuhetkeä”
Sisko Hallavainion laaja perennapuutarha puhkeaa kukkaan huhtikuussa.
Villa Aaltosen viimeiset kukat lakastuvat vasta juuri ennen talven tuloa.
Teksti heidi haapalahti kuvat eeva kangas

Aurinko paahtaa neliosaiseen, iisoppien
reunustamaan muotopuutarhaan koko
päivän. Sisko leikkaa
perennat alas ensimmäisen kukinnan jälkeen, jotta ne ehtivät
kukkia uudelleen loppukesällä.
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Keskikesällä puutarhanhoito muuttuu Siskosta
kaaoksenhallinnaksi, kun
kaikki kasvaa niin
kovalla vauhdilla.
viherpiha
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Sisko vaihtelee
kevätpuutarhan
värimaailmaa sipulikukkien avulla.
Nyt häntä viehättävät eniten kupariset ja oranssit
sävyt, kuten näissä pionitulppaaneissa.

siskon vinkki
Anna voikukkien
kukkia mehiläisten
iloksi alkukesän
ajan. Leikkaa
kasvusto matalaksi
vasta ennen siemenvaihetta.

Vanhan, tuntemattoman omenapuun takana häämöttävä mehiläistalo on Villa Aaltosen erikoisuus. Se
on arkkitehdin aikoinaan piirtämä.

K

irpeän vihreä kevät on Sisko
Hallavainion lempiaikaa puutarhassa. Se alkaa huhtikuussa
pienten sipulikukkien värikkäistä kukkamatoista ja päättyy kesäkuun alussa, kun hedelmäpuiden valkoiset kukat ja viimeisten suurten tulppaanien läpikuultaviksi lakastuneet terälehdet
varisevat maahan.
– Ensin maisema on kuin mustavalkovalkokuva, sitten tulevat värit. Se tuntuu mahtavalta. Toivon aina viileää ja pitkää kevättä. Jos
toukokuussa iskee helle, se on tsup vaan, ja si-
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pulikukkien kukinta on puutarhassa ohi.
Siskon puutarhavuosi on käynnistynyt jo
kevättalvella, kun ensimmäiset siemenluettelot kolahtivat postilaatikkoon. Hän ei osta koskaan kesäkukkia, vaan kasvattaa itse siemenestä tsinniat, leijonankidat, kosmoskukat,
tuoksuherneet ja heliotroopit, jotka täydentävät laajan perennapuutarhan kukkarunsautta.
– Laitan rahani mieluummin pysyviin, monivuotisiin kasveihin. Palaan puutarhakaupasta kotiin peräkärry täynnä taimia, vaikka vannon aina keväällä, että tänä vuonna en hanki
mitään uusia kasveja.

apua kevään mesipulaan
Sisko istuttaa puutarhaansa joka
syksy tuhansittain kukkasipuleita.
Krookukset, idänsinililjat ja muut
aikaiset kukkijat on tarkoitettu
ihmisten lisäksi myös oman mehiläistarhan asukkaiden iloksi.
– Lähiympäristöstä ei oikein löydy
pajukkoja, jotka olisivat mehiläisille
kaikkein mieluisimpia meden ja
siitepölyn keruupaikkoja keväisin.
Onneksi sipulikukat ovat hyvä korvike
niille.

’Kerman
valkoinen
jättikoko
inen ’Ang
el’s
Wish’ on
Siskon
luottotul
ppaanilaj
ike.

Sisko rakastaa
pieniä sipulikukkia kuten, kevätkelloja, valkoisia ja
shakkiruudullisia
kirjopikarililjoja
sekä helmililjoja,
joista hän on kerännyt useita lajikkeita.

viherpiha
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Sisko kattaa aterian ulos valamonruusun viereen aina sään salliessa.
Huonolla ilmalla
ruokapaikka siirtyy kuistille.

Itse kasvatettu
heliotrooppi kukkii
sävy sävyssä ’Purple
Sensation’ -ukkolaukkojen kanssa.

Sisko on
svit
valinnut ka
kinta
u
k
ä
t
t
e
,
n
i
i
n
än.
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k
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u
jatku

200-metrisen kuljeskelupolun varrella
kukkivat keskikesällä jättipoimulehdet,
tarhakurtturuusu ’Ritausma’, puna- ja valkokukkaiset isotähtiputket, verikurjenpolvi sekä kyläkurjenpolvi ’Johnson’s Blue’.

White Lady -patsas nousee esiin
lumimarjapensaan
siimeksestä.

kuivuutta
kestäviä
kasveja
• vanhat kotimaiset pimpinellaruusut
• nukkapähkämöt
• ajuruohot
• iisopit
• laventelit
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kuivuus ohjaa kasvivalintoja
Siskon puutarha on noin kymmenen vuoden
aikana kokenut suuren muutoksen pusikosta perennatarhaksi. Värimieltymykset ja kasvisuosikit
ovat ehtineet vaihtua moneen otteeseen,
– Välillä on iskenyt epätoivo, kunnes tulee
taas uusi oivallus, joka vie puutarhaa eteenpäin.
Silloin olen onnellinen. Kuljeskelen, katselen ja
kuuntelen puutarhaa. Se kertoo mitä tarvitsee
tehdä, jos vain malttaa kuunnella. Vuosi vuodelta
suhteeni puutarhaan syventyy ja näkemykseni
hahmottuu tarkemmaksi. Nyt puutarhani on
matkalla rauhallisuuteen.
Alkuinnostuksessaan Sisko haali kaikenlaisia
kasveja, mutta tontin suuri koko ja kuivuus

ohjaavat hänen kasvivalintojaan entistä
enemmän. Tuuli puhaltaa useimmat sadepilvet
pois, ja kaivosta saa vettä vain rajallisesti. Sisko
on opetellut hyväksymään, että jotkut kasvit
eivät viihdy täällä.
– Hoidan puutarhaani yksin, eikä aikani riitä
joka nurkan puleeraamiseen ja kasvien hyysäämiseen. Haluan muokata kasvillisuutta puistomaisemmaksi, sillä pensaat ovat vähemmän
työläitä kuin perennat. Suosin vedenpuutetta
sietäviä lajikkeita. Viime talven jälkeen ehdin jo
päättää, että en osta tuhoutuneiden ruusujenkaan tilalle uusia, vaan korvaan ne esimerkiksi
köynnöksillä. Toisaalta ranskanruusut vain ovat
niin ihania, että en voi olla hoivaamatta niitä.
viherpiha
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Sisko viljelee kasvimaalla erilaisia, näyttäviä kesäkurpitsoita. Ne ovat kauniita
asetelmissa ja herkullisia ruoissa.

Loistokärhö ’Niobe’ jaksaa kukkia
pitkään. Sen kukat
ovat nuorina lähes
mustanpunaiset.

syksy on rönttähommien aikaa
Sisko paljastaa, että kevään ja alkukesän
huuman jälkeen sekä tarhuri että puutarha
väsähtävät toviksi.
– Heinäkuu on minusta oikeastaan vähän
blaah, mutta syyskuu on aivan ihana. Laitan sen
aikana puutarhan valmiiksi talvea varten ja pidän
listaa, että kaikki tulee varmasti tehtyä. Tykkään
tehdä rönttähommia.
Siskolla on myös valtavat määrät sipulikukkia
istutettavaksi. Keväällä hän ei kerkeä siirrellä
kasveja, joten sekin jää syksyyn.
– Ehdin aina unohtaa talven aikana muutostyöni, joten saan joka kevät ihastella, mitä
mistäkin nousee. Toivon, että syksy on sateinen,
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siskon vinkki:
Syksyn kaunistuksia
ovat pikkupuut, joilla
on kaunis syysväri
tai komeat marjat.
Sellaisia ovat
esimerkiksi marjaomenapuu tai
koristeomenapuu
’Dolgo’.

Virolaisen ’Lutsu Voipirn’ -päärynäpuun
kookkaat hedelmät
kypsyvät syyskuun
alussa.

sillä kuivuus haittaa kasvien siirtoa. Esimerkiksi
pensaat tarvitsevat uudelleenistutuksen jälkeen
sen sata litraa vettä.
Samaan aikaan syystöiden kanssa Sisko
säilöö hedelmä- ja hyötytarhan satoa. Kirsikoista
keitettyä glögiä riittää tarjottavaksi myös
Loviisan joulu -tapahtuman vieraille. Siskon ja
hänen miehensä Risto Aaltosen koti on monen
muun Loviisan vanhankaupungin talon tapaan
avoinna vieraille kahtena viikonloppuna
joulukuussa.
– Puutarha saa olla rauhassa koko talven, ja
lepään silloin itsekin. En tee puutarhaan edes
kulkuväyliä. Talvitauon jälkeen kevät tuntuu vielä
upeammalta.

Siskon puutarha
3 300 m2, Loviisa. Vyöhyke II.
Villa Aaltonen on mukana
Loviisan avoimet kevätpuutarhat -tapahtumassa 28.5., 4.6. ja
11.6. Lisätietoa avoimetpuutarhatloviisa.com.

Pilvikirsikan lehdet
värittyvät hempeän
punaisiksi ennen putoamistaan. Kapealatvuksinen pikkupuu kasvaa nopeasti
5–10-metriseksi.

viherpiha

83

