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Kukkasesonki on kuumimmillaan
A U L I H A A PA L A

»»Auli Haapala
»»Rantapohja
Pihoilla ja puutarhoissa
vilkkain sesonki on käsillä. Vanha kansa sanoi, että ulos ei pidä istuttaa eikä
laittaa kukkia ennen kesäkuun 10. päivää, mutta tämä ei enää pidä paikkansa,
vaan kesäkukkakausi alkaa
aiemmin.
– Sesonki on kuumimmillaan toukokuun viimeisellä
viikolla ja ajoittuu noin 25.
päivän tienoille, sanoo puutarhayrittäjä Jaana Säynäjäaho.
Lämpötiloja pitää tietenkin seurata. Orvokit kestävät kylmää, mutta kesäkukat vaativat vähintään +5
astetta, jotkut vihannekset vaativat enemmän, kuten kurkut vähintään +15
astetta.
Säynäjäahon puutarha on
toiminut 42 vuotta Kasvitarhankujalla Pateniemen/
Herukan alueella. Jaanan
vanhemmat Vesa ja Tuulikki Säynäjäaho perustivat puutarhan vuonna 1974.
Kaikki alkoi pienimuotoisesta tomaantinviljelystä ja
laajeni kesäkukkien, ryhmäruusujen ja vihannesten kasvattamiseen. Jaana Säynäjäaho on kasvanut kukkien
keskellä ja ottanut osaa puutarhan töihin pienestä pitäen. Hän on ollut puutarhalla töissä jo 30 vuotta ja mukana yrittäjänä 18-vuotiaasta asti. Sukupolvenvaihdos puutarhalla toteutettiin
vuonna 2003, jolloin Tuulikki ja Vesa jäivät eläkkeelle.

Kaikki kasvatetaan
omin voimin
Kaikki puutarhan taimet
kasvatetaan itse alusta loppuun siemenestä tai pistokkaista.
– Puutarhan toiminta-ajatus on ollut alusta lähtien
laatu, sanoo Jaana Säynäjäaho. Periaatteena on, että kukat ovat jo puutarhalta lähtiessä hyvän kokoisia
ja ne kestävät. Myös puutarhan siisteyteen ja hyvään
järjestykseen panostetaan.
Suorat rivit ja värien harmonia on ilo paitsi asiakkaille, myös puutarhan työntekijöille.
Säynäjäahon puutarhassa on kolme kasvihuonetta
ja yksi kausikasvihuone. Viljelypinta-ala on noin 1 400
neliötä, kasvatusalaa on useammassa kerroksessa. Kaikissa puutarhan kasvihuoneissa on eri kasveille sopivat lämpötilat. Tontti on nyt
täysimääräisesti käytössä.
– Kun isäni aikoinaan ha-

Parasta on nähdä kasvu pienestä
siemenestä isoksi
kasviksi.”
– Jaana
Säynäjäaho
ja valmistautuminen uuteen
kauteen.
– Ensi vuoden äitienpäiväruusujen juurakot tilattiin äskettäin, kertoo Jaana.

Muoti muuttuu
kukissakin

Kaikki on valmista. Jaana Säynäjäaho (vas.) ja Anu Niemelä pelargonioiden keskellä.

ki samalla tontilla olevalle
talolle rakennuslupaa, se haettiin Haukiputaan kunnalta. Pateniemi liitettiin vuonna 1965 alueliitoksella osaksi Oulua.
Kesäkukkien ja vihannesten kylvötyöt siemenestä alkavat puutarhalla tammihelmikuussa. Kun puutarha avataan asiakkaille toukokuun alussa, on takana
monet työvaiheet.
Jaana Säynäjäahosta on
hyvä, että koti sijaitsee puutarhan yhteydessä.
Työpäivät venyvät pitkiksi, tyypillinen päivä on
aamukuudesta iltakahdeksaan.
Hellepäivinä yksinomaan
kastelu vie kuusi tuntia.
Kaikki kasvit kastellaan käsin. Koska eri lajikkeet vaativat omanlaisensa kastelun,
ei käytössä ole automaattikastelua.
Työntekijöitä on enimmillään 6–7, joista muutamat
ovat puutarha-alan harjoittelijoita.
Puutarhalla on työskennellyt 21 vuotta puutarhuri Anu Niemelä.
– Anu on oikea käteni,

suunnittelemme yhdessä
myös istutukset ja hankinnat, kertoo Jaana.

Suoraan
puutarhalta

Senetti kuuluu uusiin kesäkukkatuttavuuksiin.

Säynäjäahon puutarhan kaikki kukat ja kasvit myydään
suoraan puutarhalta. Asiakaskunta tulee laajalta alueelta. Ruusutoimituksia on
tehty Kemiin ja jopa Helsinkiin saakka.
Säynäjäahon puutarhaa pidetään auki niin pitkälle kesäkuulle, kunnes kaikki kukat ja kasvit on myyty. Hävikkiä ei puutarhalla juuri synny.
Viime kesä oli poikkeuksellisen kolea ja sateinen, ja
myytävää riitti 26.6. saakka. Yhtenä lämpimänä kesänä kaikki myytiin loppuun
jo 13.6.
Puutarha “kukittaa” muutamia vakiopaikkoja, Haukiputaalla esimerkiksi ravintola Navetan istutukset ovat
Säynäjäaholta.
Kun kesäsesonki on ohi,
on aika pitää vähän lomaa,
mutta kohta alkaa kasvihuoneiden kunnostustyöt,
muut tarvittavat huoltotyöt

Vinkkejä parvekkeelle
»»Rantapohja
Parvekkeella onnistut näin:
– Valitse riittävän tilavat
ja hyvät altakasteluruukut,
jolloin kasvit selviävät lämpimistä jaksoista ja kasvavat hyvin.
– Anna hyvä peruslannoitus ja sekoita multaan valmiiksi kastelukiteitä, jolloin
kasvit viihtyvät paremmin.

– Hyödynnä parveke monipuolisesti. Parvekkeelle
sopivat amppelit, seinätelineet, köynnökset, laatikot
ja erilaiset ruukut.
– Mieti kastelun tarve. Kysy rohkeasti naapuriapua
tarvittaessa loman ajaksi.
Trooppisen puutarhan saa
loihdittua valitsemalla isolehtisiä ja reheviä kasveja.
Hyviä valintoja ovat kanari-

ankrassi, kelloköynnös, begoniat, bataatit, pasuunakukat ja koristetupakka.
Perinteiselle kukkaparvekkeelle valitaan varjoon
ahkeraliisoja, hortensioita,
hopealankaa ja verenpisaroita. Valoon sijoitetaan pelargoneja, samettiruusuja, miljoonakelloja, timanttikukkia
ja lobelioita.
Tyylikäs viherolohuone ra-

kennetaan isojen ruukkujen
varaan, joihin istutetaan koristeheiniä, veritraakkipuita tai palmuja.
Hyötykasviparvekkeen
seinällä kasvavat yrtit ja
amppeleissa roikkuvat kirsikkatomaatit. Ruukuissa
voi kasvaa chilejä, maissia
tai bataatteja. Myös varhaisvihanneksia ja -perunoita
kannattaa kokeilla.

Puutarhan valikoimista löytyvät ne tutut ja aina halutut kesäkukat, mutta myös
uusia lajikkeita tulee tarjontaan ja niitä halutaan kokeilla. Kestosuosikkeja ovat esimerkiksi ruusut, pelargoniat, miljoonakellot, lobeliat,
marketat, lumihiutaleet ja
orvokit. Uusia värejä ja lajeja
tulee vuosittain.
Uutta on esimerkiksi amppeliinkin soveltuva suurikukkainen calliope-pelargonia, jota on saatavana viittä eri väriä. Uutuuksina kokeillaan kosmos-, hämähäkkikukkaa. Surffiniasta on
tullut uusi laji, joka ei riipu,
vaan tekee amppeliin tiiviin
pallon muodon. Uusi tuttavuus, isokukkainen vaalea
riippubegonia meni viime
kesänä hyvin, sitä kasvatettiin tänäkin vuonna.
Jaana Säynäjäahon mukaan puutarhainnostus on
lisääntynyt suosiotaan. Pihoille, terassille ja parvekkeille halutaan näyttävät istutukset, kun niihin muutenkin satsataan laittamalla
kalusteita ja grillejä.
Innostus myös hyötykasvien viljelyyn on nousussa.
Itse voi kasvattaa esimerkiksi tomaattia ja mansikkaa amppelissa pienelläkin
parvekkeella. Uusin suosikki
kotiviljelyssä on lehtikaali.
Anu Niemelä laskeskelee,
että puutarhalta löytyy eri
kukka- ja vihanneslajikkeita
noin sata, mutta kokonaismääristä kuvaa antaa se, että esimerkiksi pelargoneista
on saatavilla 25:ta eri väriä,
miljoonakelloa on 15:ta erilaista ja tomaattejakin löytyy kuutta eri lajiketta. Jaana Säynäjäaho näyttää tuuheaa amppelitomaattia, joka voi enimmillään tuottaa
jopa 300 tomaattia.
Entä mikä on puutarhurin oma lempikukka?
Jaana Säynäjäaho vastaa
empimättä: pelargonia ja
miljoonakello, väreistä punainen ja sininen.
Anu Niemelän lempikukat
ovat sinisävyinen orvokki ja
siniviuhka.

