
rakas  
paikka 

Kukkien kehystämä viljelypalsta on  
Aune Valkoselle tärkeää vastapainoa  

työlle. Palstalla puuhastelu tuottaa  
hänelle sekä hyvää mieltä että  

paljon puhdasta satoa. 
teKsti heidi haapalahti   

KuVAt teija tuisku  

Mangoldi ’Rhubarb 
Chard’ tuottaa run-
saasti satoa. sen 
pieniä lehtiä voi li-
sätä raakana sa-
laatteihin, mutta 
näin suuret lehdet 
kannattaa kiehaut-
taa nopeasti ennen 
syömistä.
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Tänään minulla on vapaapäivä, joten tulin 
käymään viljelypalstallani niin kuin mel-
kein kaikkina muinakin vapaapäivinä. 
Hankin palstan kymmenisen vuotta sit-
ten – ensin yhden aarin ja sitten sen vie-
restä vielä toisenkin mokoman. Olin haa-

veillut viljelyharrastuksesta jo pitkään, mutta aiemmal-
ta asuinpaikaltani Helsingin Käpylästä viljelypalstoja 
ei niin vain saanut. Kun sitten muutin tänne Vantaalle, 
aloin heti kysellä palstaa, ja aika  pian sen sainkin.  

Käynnistän palstapuuhat mahdollisimman aikaisin 
keväällä. Huhtikuussa maa on jo niin sulaa, että pääsen 
muokkaamaan sitä. Käännän koko alan lapion ja talikon 
avulla ja haraan sitten mullan tasaiseksi. En koskaan tee 
etukäteen viljelysuunnitelmaa, mutta pidän kyllä mie-

lessäni, missä mitäkin on viimeksi kasvanut ja vaihdan 
paikkoja seuraavana vuonna. Olen huomannut, että var-
sinkin sipuli ja porkkana kasvavat terveempinä tällaisen 
viljelykierron ansiosta. Vihannespenkkien väleihin levi-
tän olkisilppua. Se tekee palstan yleisilmeestä siistin ja 
pidättää kosteutta maassa. Olki suojaa myös satoa mul-
taroiskeilta.  

Esikasvatuksen olen aloittanut kotona jo tammi-
kuussa. Ensimmäiseksi kylvin chilit sekä mökinihmeku-
kat, joiden siemenet otan aina talteen edelliskesän ku-
kista. Myöhemmin keväällä taimitehtaani levittäytyy 
myös parvekkeelle. Jätän lämmöstä pitävät chilit, papri-
kat ja basilikat kasvamaan sinne koko kesän ajaksi, mut-
ta kaikki muut taimet istutan palstalle viimeistään kesä-
kuun alussa. Alkuun esikasvatin kurkkujenkin taimet, 

”Palsta saa olla hallittua kaaosta.”

Näkösuojaa kukista

Aunen upeasti kukkivan 
palstan ohi kulkee vilkas 
kevyen liikenteen väylä. 

– Moni ohikulkija kiittelee 
palstani kauneutta, mutta 
kylvän kukkia myös näkösuo-
jaksi. Kun suuri osa sadosta 
jää kukkien peittoon, palstani 
ei ehkä houkuttele niin 
helposti varkaita, Aune toivoo. 

Hän on istuttanut palstan 
rajalle monilajisen perenna-ai-
dan. Lisäksi Aune kylvää joka 
kevät myös yksivuotisia, 
värikkäitä kesäkukkia, 
esimerkiksi tuoksuherneitä, 
astereita ja auringonkukkia. 
Heinäkuussa palstan täyttävät 
punaiset ja vaaleanpunaiset 
unikot. Ne ovat vuosien 
saatossa villiintyneet ja 
levinneet kaikkialle. Aune 
kiskoo unikoiden siementai-
met pois ainoastaan sieltä, 
missä ne eivät millään sovi 
kasvamaan. 

1. Punakosmos- 
kukat ja muut  
roosat kylvökukat 
ovat Aunen suosik-
keja, joita hän kyl-
vää joka vuosi. 

2. Aune kokeili vii-
me vuonna ensim-
mäistä kertaa lehti-
kaalien viljelyä.  
Kiharalehtinen  
’Halbhoher Grüner 
Krauser’ -lajike kas-
voi yli puolimetri-
seksi. 
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AUNEN VINKKI:
KUN KEhäKUKKIEN jA UNIKKojEN 
KUKINtA oN ohI, KAtKo VArrEt 
jA hEIttElE NE sIEmENKotINEEN 
sIKIN soKIN mUltAAN. NIIstä 
KAsVAA sEUrAAVANA VUoNNA 
rIIttäVästI tAImIA, VAIKKA KAIKKI 
sIEmENEt EIVät olIsIKAAN 
EhtINEEt Kypsyä.

Valkosipulia  
itusilmuista

talvivalkosipulikanta alkaa ajan 
mittaan taantua, mikä 
heikentää sipulisatoa. 
Yksinkertaisin keino kannan 
uudistamiseen on kylvää 
valkosipuleiden kukkavarsiin 
kehittyviä itusilmuja. Ne 
tuottavat satoa parissa 
vuodessa. 

Aune kasvattaa ’Alexandra’- 
ja ’Lepikko’-talvivalkosipuleita. 
Ne tekevät niin suuren sadon, 
että siitä riittää myös veljen ja 
siskon perheille. 

– Annan aina muutaman 
valkosipulin siemenkodan 
kypsyä ja kerään sitten 
itusilmut talteen syys–loka-
kuun kylvöä varten. Valkosipu-
leiden kasvattaminen näin on 
niin helppoa. Valikoin kannan 
uudistamiseen vain suurimpia 
itusilmuja. 

ensimmäisenä kesänä 
sipulit ovat vielä pieniä. Aune 
nostaa ne ylös, kun alimmat 
lehdet alkavat kellastua. Hän 
kuivattaa sipulit ja istuttaa ne 
uudelleen maahan taas 
syksyllä. seuraavana vuonna 
maasta nousee jo pulleita, 
monikyntisiä sipuleja. 

Lähekkäin kasvanee
t 

valkosipulilajikke
et 

ovat rist
eytyneet 

 

keskenään.
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mutta huomasin, että niiden kasvu häiriintyy uudelleen 
istuttamisesta. Nykyään kylvän siemenet suoraan pals-
talle maan lämmettyä ja peitän kylvöksen harsolla. Kur-
kut ehtivät hyvin valmistua tälläkin tavalla. 

Nautin kovasti sekä lapiohommista että rikkaruohojen 
nyppimisestä. Rikkanenätti on palstani pahin vitsaus. Tai 
ei, kyllä varkaat ovat vielä inhottavampia. Viime yönäkin 
joku oli käynyt tallomassa salaattini ja katkomassa unikoi-
ta. Joskus joku on kerännyt pois kaikki marjani. Ilkival-
ta harmittaa ihan hirveästi joka kerta, mutta siihen tottuu. 
Pitää vain huokaista syvään ja jatkaa. 

Asun niin lähellä, että poljen palstalle aina pyörällä. 
Pakkaan sadon tarakalle kiinnitettyyn koriin ja takapyö-
rän molemmin puolin roikkuviin laukkuihin. Tänään ke-
rään mukaani ainakin kaikki kasvihuonekurkut, koska 
en pääse vähään aikaan sadonkorjuuseen töideni vuoksi. 

Kun on näin lämmintä ja kosteaa, kurkut paisuvat vauh-
dilla liian kookkaiksi. Eräänä kesänä jouduin pitämään 
palstailusta viikon tauon. Sinä aikana kesäkurpitsoista 
oli kasvanut järkyttävän kokoisia jättiläisiä.  

Vaihdan päälle työvaatteeni, vedän pitkävartiset Kon-
tio-kumisaappaat jalkaani ja alan touhuta. Yleensä tulen 
palstalle muka vain pikaisesti käväisemään, mutta yhtäk-
kiä huomaan, että viisi tuntia on hurahtanut aivan huo-
maamatta. Joskus laitan ihan kellon soimaan, että osaan 
lähteä ajoissa pois. Tuntuu vain niin ihanalta puuhailla 
kukkien keskellä. Se on rentouttavaa vastapainoa työlleni 
alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkodissa. Selkä-
repussani on eväiksi kahvia, mehua ja voileipiä. Istun vain 
siksi aikaa alas, että saan leivät syötyä, mutta muuten tou-
huan täällä koko ajan. Palsta ei ole minulle sellainen paik-
ka, jonne tulisin vain istuskelemaan tai oleilemaan.” 

”Kylvän kurkunsiemenet suoraan palstalle.”

kaNaNkakkaa ja  
koiVuNlehtiä

Aune suosii luonnonmukaisia 
viljelytapoja, joita hän on 
aikoinaan opiskellut ulla 
lehtosen kirjoittamista 
puutarhakirjoista.

– Käytän vihannesten 
lannoittamiseen sekä kanan-
lantarakeista valmistettua 
kastelulannoitetta että 
tuoretta, mehevää ruohosilp-
pua, jota levitän paksuksi 
kerrokseksi kasvien juurelle. 
Palstan kasteluvesi on 
nostettava käsin läheisestä 
Keravanjoesta, joten ruoho- ja 
olkikatteet ovat hyödyllisiä 
myös pidättäessään kosteutta 
maassa. Lisäksi ne ehkäisevät 
rikkaruohoja. 

Kaikki eloperäinen, 
hiljalleen hajoava aines 
kuohkeuttaa myös maan 
rakennetta. tämän vuoksi 
Aune haravoi vielä syksyllä 
kasaan lähiympäristössä 
kasvavien koivujen lehtiä ja 
kuljettaa ne palstansa 
talvisuojaksi. 
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Violettikukkainen kiinanaste-
risekoitus on vaatinut lyhyen 
esikasvatuksen aunen par-
vekkeella. Runsaan kukkake-
hyksen keskellä sato on suo-
jassa ohikulkijoilta.

Valkosipulin 
itusilmuja

1. Kasvihuonekur-
kut tuottavat kun-
non sadon avo-
maallakin harson 
suojassa. Aune 
vaihtaa punasipu-
leiden kasvupaik-
kaa joka vuosi, sillä 
hän on huomannut 
kiertoviljelyn ehkäi-
sevän sipuleita vai-
vaavia tuholaisia.

2. Pensaspavut 
’sunray’ ja ’Wachs 
Beste von Allen’ te-
kevät niin suuren 
sadon, että Aune 
pakastaa osa talven 
varalle. 
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