
 
 
 
PUUTARHASSAMME TOUHUILEE PÄÄMESTARINA PUUTARHURI VIRPI JA APUJA ANTAVAT PUOLISO TUOMO 
SEKÄ LAPSET ENNA JA TARKKO. KISSAT SIMPPU(4v9kk) JA JYKÄ(2v9kk) SEIKKAILEVAT PUUTARHASSA 
VALJAISSA JA VAHTIVAT VÄEN PUUHIA ULKOHÄKISTÄÄN. 
 
Piha vuonna 2016 ennen touhujamme.  
 

Touhut puutarhassa olemme aloittaneet syksyllä 
2016 hedelmäpuiden istutuksella heti talon 
ostettuamme. Heti seuraavana keväänä 
aloitimme isolla urakalla maisemoimalla valmiiksi 
paikalla olleen lammen reunan lohkareilla ja 
kukkapenkillä. Reuna oli ruoholla sekä risukkoa, 
luonnollisesti tontilla muutenkin rehottavia 
vattua, pajua ja koivua. Aherruksemme tontilla 
on ollut sykleittäin etenevää omien töidemme 
ohella ja moni suunnitelma etenee omalla 
painollaan. Maltti onkin ollut kovassa huudossa 

kaikkien haaveiden keskellä. Kasveja ilmestyy puutarhaan innostuksemme mukaan suunnitelmallisesti sekä 
täysin herätteinä ja innostuksen saattelemina. 
 
Lammen reunalle valmistui v.2019 puro, jolla saamme vettä lammessa kiertämään ja onhan se mukavan 
elävä elementti muuten seisahtuneessa lammessa. Lammen pohja on kalliota ja alue on vanhaa suopohjaa. 
Keskellä lampea on todennäköisesti lähde, jonka vuoksi vesi alenee kesän aikana vain tiettyyn pisteeseen. 
Lammesta löytyy sukeltaja kuoriaisia(mahdollisesti keltalaitasukeltaja), sudenkorentojen ja vesiperhosten 
toukkia, sammakoita sekä mantereita(sammakko-eläin vesiliskonakin tunnettu) ja välillä kyläilemässä käy 
rantakäärmeet. Lammen ympärillä on monenlaista perennaa, joista näyttävimmät sammalleimut, 
tähtihyasintti, siperiankurjenmiekat, ukkolaukat, pohjanrantakukat, patjarikot, posliinirikko, päivänliljat, 
turkestaninmaksaruoho ja noropunatähkät sekä syksyllä viimeisenä reunusasteri. Isommassa lammen 
perennapenkissä kukinnan aloittavat kevätsipulit ja puistolemmikit. Samaan aikaan keskellä penkkiä 
kesäkuussa helmiorapihlajan pitkää kukintaa on ilo seurata. Ihastuttava vuokkopioni ’Anemoniflora’ 
aloittaa pionien kukinnan, jonka seurassa omat paikkansa valinnut amerikanvuokko ’Rubra’ aloittelee 
kukintaansa siellä, minne onkin sattunut asettumaan. Siitä seuraa siperiankurjenmiekat ’Rose Quest' sekä 
’Sparkling Rose', isotähtiputki ’Star of Love’, kiinanpionit ’Niemcewicz’, ’Wladyslawa’, Jan Van Leeuwen’ 
sekä ’Bowl of Beuty’ sekä neidonkurjenpolvi ja peittokurjenpolvi ’Biokovo' kukinnallaan. Kukinnan 
lopettelevat mirrinminttu ’Sis Hill’s Giant’ sekä komeamaksaruoho ’Carl’.       
 
Kahvilan edessä olevaa kukkapenkkiä laajensin vastikään tehden siitä keski-loppukesällä kukkivan villin 
penkin. Kohta on melko kuiva, johon iltapäiväaurinko paahtaa. Joukossa on puutarhasta siirrettyjä 
perennoja, uusia hankintoja sekä sekalainen joukko itsekasvatettuja kesäkukkia, jotka ovat päässeet 
penkkiin vasta kolmisen viikkoa sitten. Näin ollen kasvua täytyy vielä malttaa odottaa syksyyn. 
 
Lammen kupeeseen on noussut kesä-/viherhuoneemme; villa, orangerie, womancave, viherpakohuone, 
ateljee -rakkaalla lapsella on monta nimeä. Toissa kesänä puutarhassa kävijöiden nimiehdotuksista 
inspiroituikin kasvihuoneen viralliseksi nimeksi Valon Maja. Sieltä löytyvät itse kasvatetut tomaatin, 
paprikan, kurkun, chilin, munakoison, basilikan, ruusupavun ja maustesamettikukan taimet, taimistolta 
ostetettujen erilajikkeisten pelargonioiden, ’Zilga’ viiniköynnöksen sekä maissien kanssa. Viikuna sekä 
persikka ’Maira’ edustavat eksoottisempaa kasvistoa. 
 
Puutarhan niityt sijaitsevat tontin reunoilla tien varsilla. Juuri nyt kukkivat komeana ruis-ja ahdekaunokit. 



Parivuotinen perennapenkki löytyy puuvajan ja omenapuun välistä, josssa kasvaa keijunkukkien eri 
lajikkeita mm. ’Lime Marmelade' ja korallikeijunkukkaa sekä japaninjaloangervoa ’Montgomery’, 
isotöyhtöangervoa ja valkoalpia. Lisäksi penkissä on nuori nukkakirsikka sekä syyshortensiat ’Wims Red’. 
Omenapuun alla löytyy keijunkukkaa, lehtosalviaa, kirjavalehtistä kuunliljaa ’Regal Splendor’ sekä laukkoja 
ja pieni atsalea.   
 
Talon päädystä taas löytyy uusimmat puistoruusut ’Ilo’ ja ’William Baffin’ sekä tarhapimpinellaruusu 
’Marzipan, tarhakurtturuusu ’Syke’ sekä nukkeruusut. Takapihan terassin viereltä suviruusu ’Poppius’ sekä 
pienessä penkissä metsän reunalla kiveä vasten Ullunginpihlaja sekä peittokurjenpolvi ja 
siperiankurjenmiekat ’Black Joker’ ja ’Ama No Hane’. Nurmella kasvaa myös viimekesänä siirretty 
luumupuu ja jäniksen muotoon parturoima kastanja. 
 
Takapihalle, autokatoksen taakse on syntynyt perinteikkäämpi perennapenkki, jossa syreenit-, 
purppuraheisiangervo- ja lumipalloheisi -pensaat sekä perennat tähkäkimikki, kiiltoleimu(voi nyt huonosti 
kuivuudesta), isokonnantatar, punaluppio, espanjankurjenpolvi, jättipoimulehti, malvat, laukat, tulppaanit 
ja narsissit sekä yksi pioni täydentävät toisiaan värein ja muodoin. Kontiaiset tekevät multaviin penkkeihin 
onkaloitaan, joita hillitsen valkosipuliuutetulla vedellä, jottei kasvit kuivuisi ilmavista käytävistä. Silti penkki 
meinaa välillä kuivua puolivarjossakin. Penkin takana kasvava viuhkamainen puu on jalopähkinä. 
Lajikkeesta on epävarmuutta, mutta se saattaisi olla esim. mantsurianjalopähkinä. 
 
Takapihalta löytyy myös uusin projekti Poteger -projekti! Se on ollut unelma jo pidempään ja tänä kesänä 
se viimein lähti muotoutumaan ’NO DIG’ -menetelmällä, joka sopi hyvin kiireiseen kesään ja ehkä vähän 
laiskalle puutarhurille.. Rakenteita on vielä puolikkaassa näkyvillä, eli komposti ja multa on tuotu suoraan 
pahvien päälle maata muokkaamatta. Nyt perustin koko homman täysin maahan kajoamatta, muuta kuin 
reunaistutusten osalta, jotta niille riittäisi kasvualustaa isompina kasveina. Ensimmäiset kasvit ovat 
päässeet maahan vasta kolmisen viikkoa sitten, joten samalla päästään kokeilemaan loppukesän kylvöjä. 
 
Metsäkaistaleet puutarhamme ympärillä on tarkoitus pitää maapohjaltaan omanaan. Olemme tuoneet ja 
tuomme sinne lisää silmän iloa metsässä viihtyvistä puista ja pensaista sekä perennoista ja teemme tilaa 
puille kasvaa paremmin muotoonsa pitäen alkuperäislajistoa pääasiallisena kasvillisuutena. Metsään on 
istutettu mm. pihtoja, saarni, kuusamaa, heisiä, vaahtera, erilaisia alppiruusuja, atsaleijoja ja pihlajia. 
Linnuille tarjoamme joka vuosi aina muutaman pöntön lisää ja olemmekin saaneet iloita kuusi-, sini-, 
hömö- ja talitiaisen, viherpeipon, västäräkin, kirjosiepon, uuttukyyhkyn, käpytikan, kottaraisen, 
mustarastaan, satakielen(laulun), käen(kukunnan), närhen, punatulkun, leppälinnun, telkän sekä sinisorsan 
perheiden touhuamisen seuraamisesta pihapiirissä. Jopa vilauksia harmaapäätikasta on havaittu. 
Ylitsemme lentelevät naakat, pääskyt, kotkat, haikarat, kurjet, hanhet, joutsenet ja lokit. Metsässä 
mekkalaa aika ajoin pitävät harakat ja varikset. Voit käydä kurkistamassa metsään, ehkä löydät polut 
kasvihuoneen kulmalta ja takapihan reunalta☺  
 
Sydämellisesti tervetuloa meidän puutarhaamme!  
Virpin ja Tuomon tunnistaa keltaisista nimilapuista. Tule nykäisemään meitä hihasta, 
juttelemme mielellämme puutarhaharrastuksesta    . 
 
P.S. Puutarha-kahvioistamme lammen puolelta löydät myös Ennan, jolla on tarjolla itse tekemiään ihania 
herkkuja ja erikoiskahvia sekä juomia. Maksuvälineenä käy käteinen tai Mobile Pay. 
 

PUUTARHAN PUUHIA PÄÄSEE SEURAAMAAN MYÖS VUODEN YMPÄRI PUUTARHAILOA Kiviniemen lammella  
-VLOGIKANAVALTA YOU TUBESTA, FACESTA JA INSTASTA valmentaja Virpi Pakaslahden nimellä.  

 
Tervetuloa seuraamaan! 

Terveisin Kivinimen lammen puutarhuri Virpi 


