Uusia kasvihuoneita ryhmäpuutarhayhdistyksen alueella.
Rakentamaan
Kevättalvella 2017 tarkkasilmäinen yhdistyksen jäsen näki läheisen kerrostalon
saneeraustyömaan vaihtolavalla poistettuja ikkunoita. Havaintoa seurasi oivallus ja ikkunat
varastoitiin tulevaa uusiokäyttöä odottamaan.
Niinpä kesän 2017 aikana rakennettiin alueellemme kolme toisiaan muistuttavaa
kasvihuonetta. Arkkitehtuuri noudattaa ikkunoiden sanelemaa moduulijakoa.

Rakennustapaohjeemme rajoittaa kasvihuoneen koon maksimissaan 8 neliömetriin.
Yhdistyksen hyväksymä täsmennys määrittelee katon ja suurimman osan seinistä
tehtäväksi valoa läpäisevästä materiaalista. Näissä rajoissa kaikki kukat saivat kukkia jo
rakennusvaiheessa.
Ensimmäinen rakennettu kasvihuone lienee antanut lisävaikutteita kahden muun
suunnitteluun.
Rakennetut kasvihuoneet lepäävät pihalle tehdyllä hiekkapatjalla ilman muuta perustusta.
Talven jälkeen rakennukset näyttävät olevan edelleen suorassa ja uusiokäyttöön päässeet
ovet aukeavat vaivattomasti.
Kasvihuoneissa ei ole maapohjaisia viljelypenkkejä vaan kasvit ovat ruukuissa ja
laatikoissa lautalattialla tai katosta roikkuvissa amppeleissa. Tuuletus toimii käsin
avattavien ikkunoiden ja oven kautta.
Sitten viljelemään
Kasvihuoneet valmistuivat kesken viljelykauden 2017. Niinpä tämä kesä tulee olemaan
ensimmäinen täysi satokausi. Osa viljelijöistä on jo vanhoja konkareita, mutta kaikki ovat
päässeet tutustumaan uuteen kasvihuoneeseensa ja valitsemaan kasvatustapoja ja
kasveja. Tunnistin ainakin: kurkun, tomaatin, amppelimansikan, paprikan ja kesäkurpitsan.

Ja viihtymään
Lapsuudenkotini tomaatti- ja kurkkukasvihuoneisiin verrattuna nyt rakennetut kasvihuoneet
ovat samalla viihtymistiloja. On vaikea kuvitella, että viljely tuntuisi työltä. Kasvien parissa
askartelu viihtyisässä ympäristössä saa viljelijät kertomaan innostuneina uusista
kokeiluistaan.
Kasvihuone voi olla viihtyisä aamukahvipaikka ja syksyn pimetessä kasvihuoneessa voi
istua aurinkokennolla ladattujen lamppujen valossa.
Ohjeiden mukaisen kasvihuoneen rakentaminen tarjoaa meille kaikille mahdollisuuden
monipuolistaa ryhmäpuutarhalaiselämäämme.
Lopuksi lapsuuteni kasvihuonemuistoja
Edesmennyt isäni opiskeli nuorena maanviljelijänä kirjoista kasvihuoneviljelyä. Hän
rakensi puilla lämmitettävän kurkkukasvihuoneen 50- luvun alussa. Paikallinen
osuuskauppa suostui vastahakoisesti ottamaan myyntiin neljä kurkkua kerrallaan.
Alkuaikoina niistä palautui myymättömänä kolme. Siihen aikaan kurkkuja ei moitittu
käyryydestä, mutta väkevä maku oli jatkuva kiusa. Sekin korjautui aikoinaan.
Meillä pojilla oli oma tehtävämme kasvihuoneviljelyssä. Kesällä minä ja vuotta nuorempi
veljeni himmensimme kasvihuoneen laseja roiskimalla savella sotkettua vettä lasien
päälle. Talvella sitten taas poistettiin lunta lasien päältä ja meitä nuhdeltiin särkyneistä
ruuduista.
PS. Vanhana isäni aikoi ottaa tuolin ja mennä kuuntelemaan, kun metsä kasvaa.

