
”vuoteen mahtuu 
monta  

huippuhetkeä” 

Keskikesällä puutarhan-
hoito muuttuu Siskosta 
kaaoksenhallinnaksi, kun 

kaikki kasvaa niin  
kovalla vauhdilla. 

Aurinko paahtaa ne-
liosaiseen, iisoppien 
reunustamaan muo-
topuutarhaan koko 
päivän. Sisko leikkaa 
perennat alas ensim-
mäisen kukinnan jäl-
keen, jotta ne ehtivät 
kukkia uudelleen lop-
pukesällä. 

Sisko Hallavainion laaja perennapuutarha puhkeaa kukkaan huhtikuussa. 
Villa Aaltosen viimeiset kukat lakastuvat vasta juuri ennen talven tuloa.  

TeksTi heidi hAApAlAhti  kuvaT eevA kAngAS

ViHerpiHA 7776 meillAkotonA.fi



’Kermanvalkoinen jättikokoinen ’Angel’s Wish’ on Siskon  luottotulppaanilajike. 

vanhan, tunte-
mattoman omena-
puun takana hää-
möttävä mehiläis-
talo on villa Aalto-
sen erikoisuus. Se 
on arkkitehdin ai-
koinaan piirtämä.  

Sisko rakastaa 
pieniä sipulikuk-
kia kuten, kevät-
kelloja, valkoisia ja 
shakkiruudullisia 
kirjopikarililjoja 
sekä helmililjoja, 
joista hän on ke-
rännyt useita la-
jikkeita. 

Kirpeän vihreä kevät on Sisko 
Hallavainion lempiaikaa puu-
tarhassa. Se alkaa huhtikuussa 
pienten sipulikukkien värikkäis-
tä kukkamatoista ja päättyy ke-
säkuun alussa, kun hedelmäpui-

den valkoiset kukat ja viimeisten suurten tulp-
paanien läpikuultaviksi lakastuneet terälehdet 
varisevat maahan. 

– Ensin maisema on kuin mustavalkoval-
kokuva, sitten tulevat värit. Se tuntuu mahta-
valta. Toivon aina viileää ja pitkää kevättä. Jos 
toukokuussa iskee helle, se on tsup vaan, ja si-

pulikukkien kukinta on puutarhassa ohi. 
Siskon puutarhavuosi on käynnistynyt jo 

kevättalvella, kun ensimmäiset siemenluet-
telot kolahtivat postilaatikkoon. Hän ei os-
ta koskaan kesäkukkia, vaan kasvattaa itse sie-
menestä tsinniat, leijonankidat, kosmoskukat, 
tuoksuherneet ja heliotroopit, jotka täydentä-
vät laajan perennapuutarhan kukkarunsautta. 

– Laitan rahani mieluummin pysyviin, mo-
nivuotisiin kasveihin. Palaan puutarhakaupas-
ta kotiin peräkärry täynnä taimia, vaikka van-
non aina keväällä, että tänä vuonna en hanki 
mitään uusia kasveja. 

apua kevään mesipulaan
sisko istuttaa puutarhaansa joka 
syksy tuhansittain kukkasipuleita. 
krookukset, idänsinililjat ja muut 
aikaiset kukkijat on tarkoitettu 
ihmisten lisäksi myös oman mehiläis-
tarhan asukkaiden iloksi. 

– Lähiympäristöstä ei oikein löydy 
pajukkoja, jotka olisivat mehiläisille 
kaikkein mieluisimpia meden ja 
siitepölyn keruupaikkoja keväisin. 
Onneksi sipulikukat ovat hyvä korvike 
niille. 

siskon vinkki
AnnA voikukkien 
kukkiA mehiläisten 
iloksi Alkukesän 
AjAn. leikkAA 
kAsvusto mAtAlAksi 
vAstA ennen siemen-
vAihettA. 

Sisko vaihtelee 
kevätpuutarhan 
värimaailmaa si-
pulikukkien avulla. 
nyt häntä viehät-
tävät eniten ku-
pariset ja oranssit 
sävyt, kuten näis-
sä pionitulppaa-
neissa. 
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Sisko on  

valinnut kasvit 

niin, että kukinta 

jatkuu koko kesä
n. 

200-metrisen kul-
jeskelupolun varrella 
kukkivat keskikesäl-
lä jättipoimulehdet, 
tarhakurtturuusu ’Ri-
tausma’, puna- ja val-
kokukkaiset isotähti-
putket, verikurjenpol-
vi sekä kyläkurjenpol-
vi ’Johnson’s Blue’. 

kuivuus ohjaa kasvivalintoja
siskon puutarha on noin kymmenen vuoden 
aikana kokenut suuren muutoksen pusikosta pe-
rennatarhaksi. värimieltymykset ja kasvisuosikit 
ovat ehtineet vaihtua moneen otteeseen, 

– välillä on iskenyt epätoivo, kunnes tulee 
taas uusi oivallus, joka vie puutarhaa eteenpäin. 
silloin olen onnellinen. kuljeskelen, katselen ja 
kuuntelen puutarhaa. se kertoo mitä tarvitsee 
tehdä, jos vain malttaa kuunnella. vuosi vuodelta 
suhteeni puutarhaan syventyy ja näkemykseni 
hahmottuu tarkemmaksi. Nyt puutarhani on 
matkalla rauhallisuuteen.

alkuinnostuksessaan sisko haali kaikenlaisia 
kasveja, mutta tontin suuri koko ja kuivuus 

ohjaavat hänen kasvivalintojaan entistä 
enemmän. Tuuli puhaltaa useimmat sadepilvet 
pois, ja kaivosta saa vettä vain rajallisesti. sisko 
on opetellut hyväksymään, että jotkut kasvit 
eivät viihdy täällä. 

– Hoidan puutarhaani yksin, eikä aikani riitä 
joka nurkan puleeraamiseen ja kasvien hyysää-
miseen. Haluan muokata kasvillisuutta puisto-
maisemmaksi, sillä pensaat ovat vähemmän 
työläitä kuin perennat. suosin vedenpuutetta 
sietäviä lajikkeita. viime talven jälkeen ehdin jo 
päättää, että en osta tuhoutuneiden ruusujen-
kaan tilalle uusia, vaan korvaan ne esimerkiksi 
köynnöksillä. Toisaalta ranskanruusut vain ovat 
niin ihania, että en voi olla hoivaamatta niitä. 

Sisko kattaa ate-
rian ulos valamon-
ruusun viereen ai-
na sään salliessa. 
huonolla ilmalla 
ruokapaikka siir-
tyy kuistille. 

kuivuuttA 
kestäviä 
kAsvejA
• vanhat kotimai-
set pimpinellA-
ruusut
• nukkapähkämöt
• ajuruohot
• iisopit
• laventelit

itse kasvatettu  
heliotrooppi kukkii 
sävy sävyssä ’purple 
Sensation’ -ukko-
laukkojen kanssa.

White lady -pat-
sas nousee esiin 
lumimarjapensaan 
siimeksestä.
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loistokärhö ’nio-
be’ jaksaa kukkia 
pitkään. Sen kukat 
ovat nuorina lähes 
mustanpunaiset. 

siskon vinkki:
syksyn kAunistuksiA 
ovAt pikkupuut, joillA 
on kAunis syysväri 
tAi komeAt mArjAt. 
sellAisiA ovAt 
esimerkiksi mAr-
jAomenApuu tAi 
koristeomenApuu 
’Dolgo’.

pilvikirsikan lehdet 
värittyvät hempeän 
punaisiksi ennen pu-
toamistaan. kapea-
latvuksinen pikku-
puu kasvaa nopeasti 
5–10-metriseksi.  

syksy on rönttähommien aikaa
sisko paljastaa, että kevään ja alkukesän 
huuman jälkeen sekä tarhuri että puutarha 
väsähtävät toviksi. 

– Heinäkuu on minusta oikeastaan vähän 
blaah, mutta syyskuu on aivan ihana. Laitan sen 
aikana puutarhan valmiiksi talvea varten ja pidän 
listaa, että kaikki tulee varmasti tehtyä. Tykkään 
tehdä rönttähommia. 

siskolla on myös valtavat määrät sipulikukkia 
istutettavaksi. keväällä hän ei kerkeä siirrellä 
kasveja, joten sekin jää syksyyn. 

– ehdin aina unohtaa talven aikana muutos-
työni, joten saan joka kevät ihastella, mitä 
mistäkin nousee. Toivon, että syksy on sateinen, 

sillä kuivuus haittaa kasvien siirtoa. esimerkiksi 
pensaat tarvitsevat uudelleenistutuksen jälkeen 
sen sata litraa vettä. 

samaan aikaan syystöiden kanssa sisko 
säilöö hedelmä- ja hyötytarhan satoa. kirsikoista 
keitettyä glögiä riittää tarjottavaksi myös 
Loviisan joulu -tapahtuman vieraille. siskon ja 
hänen miehensä Risto aaltosen koti on monen 
muun Loviisan vanhankaupungin talon tapaan 
avoinna vieraille kahtena viikonloppuna 
joulukuussa. 

– Puutarha saa olla rauhassa koko talven, ja 
lepään silloin itsekin. en tee puutarhaan edes 
kulkuväyliä. Talvitauon jälkeen kevät tuntuu vielä 
upeammalta.  

virolaisen ’lutsu voi-
pirn’ -päärynäpuun 
kookkaat hedelmät 
kypsyvät syyskuun 
alussa. 

siskon puutarha
3 300 m2, Loviisa. vyöhyke ii.
villa aaltonen on mukana 
Loviisan avoimet kevätpuutar-
hat -tapahtumassa 28.5., 4.6. ja 
11.6. Lisätietoa avoimetpuutar-
hatloviisa.com.

Sisko viljelee kasvi-
maalla erilaisia, näyt-
täviä kesäkurpitsoi-
ta. ne ovat kauniita 
asetelmissa ja her-
kullisia ruoissa.
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