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vihertrendit
Säilyketölkit
käyvät taimikasvatukseen.
Sarvet
kierrätetään
puutarhaletkutelineeksi. ➤

23

ideaa
puutarhaan

Puutarhurin
pöydässä tarjoillaan myös
silmänruokaa.

Neulepintaisia haroja, futuristisia kasvihuoneita, taimitarhoja ostoskoreissa. Tukholman Nordiska Trädgårdar -puutarhamessuilla
esitellyt pihatrendit ovat pian nousussa Suomessakin.
Teksti Heidi Haapalahti Kuvat Teija Tuisku

Kuormalava
toimii yrttitarhana.

Pienen
perheen taimitarha mahtuu ostoskoreihin. ➤

Kierrätys kunniaan

Ruotsalaiset puutarhaharrastajat ovat hurahtaneet kierrätykseen. Vain mielikuvitus
on rajana sille, mitä kaikkea voi hyödyntää
kukkaruukkuna tai taimipottina. Säilyketölkkien ja ämpäreiden lisäksi kasvit voi
istuttaa myös ostoskoriin, joka on helppo
napata vaikka mökille mukaan.
Pystyyn nostetusta kuormalavasta syntyy
vehreä ja ihanasti tuoksuva seinäke, kun lavan takaosa ja reunat peitetään esimerkiksi
filmivanerilla. Lempiyrtit istutetaan kuormalavan mullalla täytettyihin lokeroihin.

Taimipotit
täyttävät
kakkuvuoan.

Sitruunaheinä sopii sinkkisankoon.
➤

( Jatk uu ) »
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Luonnonpelargoni
Pelargonium
australe on
tyylikäs kesäkukkauutuus.

Pienet
pistokkaat
ovat suosittuja ostoksia.

Kuluneesta kirjoituslipastosta
syntyy soma
ruukutuspöytä.

Sadonkorjuun
aikaan kattaus
muistuttaa
maalausta. ➤

Moderni
kasvihuone
sopii kaupunkimiljööseenkin.

Pelargonikauppa käy
kuumana. ➤

Pelargoni on pop

Mummon ikkunalta tuttu pelargoni on
Ruotsissa rakastettu koristekasvi ja suosittu
kasvikeräilykohde. Monet taimistot ovat
erikoistuneet ainoastaan pelargoneihin.
Komeakukkaisten koti- ja jalopelargonien
huikean lajikevalikoiman lisäksi erilaiset
luonnonlajit ovat himoittuja, vaikka ne
saattavatkin kaivata hiukan huolellisempaa
hoitoa.

Kasvihuoneen lämpöä

Erilaiset kasvihuoneet ovat yhä tavallisempi
näky jopa pienehköissä kaupunkipuutarhoissa. Ne jatkavat kasvukautta lyhyen ja
viileän kesän pohjolassa.
Klassisten tai modernisti muotoiltujen
lasi- ja muovihuoneiden lämmössä muka26 ilona

vasti satoa tuottavat esimerkiksi tomaatit,
basilikat ja chilit. Yhä useampi kokeilee
kasvihuoneessaan näiden lisäksi myös eksoottisempien munakoisojen, meloneiden tai
vaikkapa aitoviiniköynnösten viljelyä.

Erikoisen
näköiset
luonnonpelargonit
kiinnostavat
monia.

Koreat käyttöesineet

Puutarhatyökalut valitaan omaan tyyliin
sopiviksi, ja ne voivat olla yhtä koristeellisia
kuin puutarhan koriste-esineetkin. Somien
käsiharojen ja istutuslapioiden vartta saattaa koristaa vaikka neulos tai itse maalattu
koristekuvio. Näin kauniit käyttöesineet voi
hyvin jättää esille esimerkiksi kierrätyslaudoista nikkaroidulle tai vanhasta piirongista
muokatulle persoonalliselle istutuspöydälle,
jonka päällä on kätevä tehdä kylvöjä ja ruukuttaa taimia.
( J at k u u ) »
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vihertrendit
Neulepintaiset
työkalut tuntuvat
mukavilta
kädessä.

Teekannuvalaisin piristää
keittiön kukkaikkunaa.

Kukka-asetelma
asetellaan vaasin
sijasta leikkisästi
tuolille.

Kattauksen
ilme viimeistellään vihanneksilla. ➤

Söpöt
siemenpurkit
käyvät
koristeista.

Suloiset
kylmänkukat
sopivat kivikkopuutarhaan. ➤

Ferrarin punainen kastelukannu sointuu
täydellisesti
pelargonin
kukkiin.

Mummon
vanha polkupyörä koristellaan kesäkukilla. ➤

Keväinen
valaisin pukeutuu narsisseihin.

Leikkimielellä

Puutarhaharrastus tuo elämään iloa – eikä
puuhailua kasvien parissa pidä ottaa liian
vakavasti. Kauniin kasvillisuuden sekaan asetellut hassunkuriset koristeet nostavat hymyn
huulille.

Syötävän kaunis kattaus
Hyötytarhan ylijäämäsato käytetään kauniiseen turhuuteen. Vihannesten ja yrttien
silmiä hivelevät värit, muodot ja tuoksut ovat
ainakin yhtä koristeellisia kodin ja kattauksen
kaunistajia kuin perinteiset kukat.
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Kuumat kukkasuosikit

Muodikkaiden metsäpuutarhojen katveisissa olosuhteissa viihtyvät jouluruusut
ovat jo joitakin vuosia villinneet puutarhaharrastajia ympäri Euroopan. Niiden herkkien kukkien väri vaihtelee vitivalkoisesta
vaaleanpunaiseen ja lähes mustaan. Metsäpuutarhan lisäksi myös kivikkopuutarhojen pienet, kuivasta pitävät kasvit ovat
suosittuja.n
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