
terapiaa
Kauneus-

Puutarha Puutalon pihapiiri, 
6 500 m² Ahvenan maalla.
Asukkaat Titte Törnroth-
Sarkkinen ja Seppo Sarkkinen, 
Coffee-koira ja Pussy-kissa.

Puutarha Ahvenanmaalla hehkuu 
kukkaloistoa. Omistajilleen sen 
kitkeminen tarjoaa kauneus-
terapiaa ja mielenrauhaa.

Heidi Haapalahti Kuvat Teija Tuisku

Etupihan kukkapenkkien 
päätähtiä ovat upeat 
pioniunikot. Yksivuotiset, 
kylvettävät kukat aukeavat 
vaaleanpunaisen ja 
tummanvioletin sävyissä.
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A
Aurinko paahtaa pilvettömältä taivaalta. Tänään Titte 
Törnroth-Sarkkinen ei ole tehnyt yhtään puutarha-
töitä. On niin kuuma, että Coffee-koirakin jaksaa vain 
loikoilla varjon viileydessä. Heinäsirkat säksättävät kii-
vasta rytmiään.

”Sydänkesällä puutarha on pelkkää nautintoa. Nou-
sen ylös aikaisin, jotta saan olla yksin puutarhassa, kun 
muu maailma nukkuu. Tuntuu ihanalta astua ulos ja 
haistaa jonkin uuden, vasta auenneen kukan tuoksu”, 
Titte kertoo.

Tuoksuja Titen puutarhassa riittää. Monenväristen 
liljojen raskaat ja makeat parfyymiaromit leviävät tyy-
nellä säällä kauas.

Titen uusimpia ihastuksia ovat kärhöt, jotka notku-
vat kukkien painosta. Etupihan auringossa poksahtele-
vat auki pioniunikkojen pulleat nuput. Ylenpalttisen 
röyhelöinen kukinta on huikeassa helteessä vain nopea 
humahdus, mutta onneksi päivittäin avautuu uusia ku-
kintoja. Vaikuttavaksi näyn tekevät unikoiden dramaat-
tiset, lähes mustat sävyt. Ne ovat tehokas pari samassa 
penkissä kasvaville, heleän vaaleanpunaisille kosmos-
kukille.

Uuteen alkuun

Titte on rakentanut puutarhansa pala palalta. Alussa 
vanhan puutalon ympärillä viheriöi yli 6 000 neliötä 

nurmikkoa. Titte antoi ruohon kasvaa vapaasti, vaikka 
korret venyivät pian korkeaksi viidakoksi. Ruotsissa 
työskentelevällä elokuvaohjaajalla ei ollut aikaa puu-
tarhanhoidolle.

Vuosituhannen vaihteessa loppuunpalaminen mul-
listi kaiken Titen elämässä. Ohjaaja jätti työnsä ja aloit-
ti uuden elämän puutarhassa. 

”Aloin toipua väsymyksestä, kun työnsin kädet mul-
taan. Se oli täydellistä terapiaa. Jos olo on vähän alla-
päin tai takana on rankka työpäivä, en vieläkään tiedä 
mitään parempaa kuin kitkeminen.”

Helteellä Titte kävelee mieluiten 
läheiselle rannalle ja rakentaa 
puutarhaa vain mielessään.

Puutarhatyötoveri on Titen mies Seppo.
”Onneksi hän jakaa intohimoni ja on käsistään käte-

vä. Hän on nikkaroinut kaikki pihan rakennukset. Puu-
tarhat inspiroivat meitä molempia.”

Pariskunta päätti tehdä pihasta muutakin kuin nur-
mikentän. Hankalimmin hoidettaviin, möykkyisiin 
paikkoihin syntyi kaksi kukkapenkkiä kesässä. Titte 
käytti niiden perustamiseen sanomalehtitekniikkaa: 

Auringonpaahteiseen 
istutusryhmään ja kovaan 
valoon sopivat vahvanväriset 
malopit ja kosmoskukat.

Kasvihuone on tarkoitettu 
tomaattien kasvatukseen ja 
kahvitteluun. Sen päädyssä 
on kätevä ruukutuspöytä. 
Seppo nikkaroi itse kaiken, 
mitä puutarhaan tarvitaan.

Seppo ja Titte kasvattavat 
lempivihanneksensa itse. 
Hyötylajikkeet ovat usein 
erikoisen värisiä, kuten 
siniset Blå Kongo -perunat 
ja sinipalkoiset herneet.
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”Kasvun ihme saa melkein 
sanattomaksi. Pienistä siemenistä 
kasvaa lumoavan kauniita kukkia.”

Dramaattisen 
värinen pioni-
unikko ’Black 
Peony’ sopii 
Titen mielestä 
paahtavaan 
aurinkoon.

Kesällä Titen ja Sepon 
elämä siirtyy ulos 
puutarhaan, jonne on 
rakennettu mukavia 
paikkoja loikoilua ja 
lueskelua varten.
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asetteli vanhan nurmikon päälle monta senttiä sanoma-
lehtiä, kasteli ne hyvin ja lapioi paperien päälle multaa.

Puutarhan värit ovat levollisia. Vihreää, valkoista, 
vaaleanpunaista, vaaleankeltaista ja sinistä korostavat 
siellä täällä tummasävyiset kukat tai lehdet. Valko- 
kukkaisten kasvien ”Pilvimaa” on sijoitettu niin, että 
Titte voi katsella sitä yläkerran makuuhuoneensa ikku-
nasta juuri ennen nukahtamista. Hattaramaiset, pallo-
maiset ja pöyheät kukat hohtavat hämärässä.

Monet kasvit ovat harvinaisuuksia, joita Titte ja Sep-
po ovat tuoneet tuliaisina puutarhamatkoiltaan ulko-
mailta. Kotiin palatessa auto on aina tupaten täynnä 
taimia. 

Ahvenanmaan leutoihin olosuhteisiin sopivia eksoot-
tisia puita ja pensaita löytyy varsinkin Viron taimistoil-
ta, joilla pariskunta vierailee joka vuosi.

Viehättävä varjo

Titteä inspiroivat englantilaisten puutarhojen tarkoin 
harkitut, toisiaan täydentävät kasvikerrokset. Maata 
myötäilevien kasvien joukosta kohoavat korkeammat 
perennat. Niitä Titte istuttaa mieluiten kahden, kolmen 
tai viiden ryhmiin, koska kasvit ovat hänestä silloin eni-

ten edukseen. Esimerkiksi harmaan samettipintainen 
nukkapähkämömatto ja valkokirjavalehtiset hakuro- 
pajut ovat satumaisen kaunis, huurteisen sävyinen yh-
distelmä aurinkoisen pation päädyssä.

Tontin reunamille on istutettu tuulensuojaksi puita. 
Puiden latvusten muodostaman katon alla kasvavat ma-
talammat pensaat ja perennat, joista Titte sommittelee 
elegantteja yhdistelmiä. Valkoiset sormustinkukat, iso-
tähtiputket ja muut runsaasti siementävät lempikasvit 
saavat kuitenkin valita kasvupaikkansa vapaasti.

”Eniten pidän varjopaikoista. Paisteeseen on hanka-
la luoda kauneutta, koska voimakas valo latistaa värit ja 
muodot.”

Maan tasalla multapintaa peittävät maanpeitekasvit. 
Limetinvihreä suikeroalpi, hennonvalkoiseen kukka- 
pitsiin peittyvä rönsytiarella ja taponlehden vahamai-
sen kiiltävät, munuaisenmuotoiset lehdet luovat kau-
niin maton.

Iltaisin Titte ja Seppo viihtyvät ”Tulimaassa”, jonne 
osuvat viimeiset päivänsäteet. Titte on luonut grilli- 
paikan ympärille dramatiikkaa kasveilla, joiden lehdet 
ovat tummanpuhuvat. Laskevan auringon valo saa leh-
det loimottamaan tulenpunaisina.  

Titte istutti valkean Pilvimaan ja hehkuvan Tulimaan.

Titte etsi itselleen sopivaa 
taloa pitkään ja kävi 
katsomassa monia.  
Tähän paikkaan hän 
ihastui heti, vaikka ensi 
käynnillä talo oli täynnä 
laitapuolen kulkijoita.

Vesiallasta kiertävä 
lautareunus muistuttaa 
laituria. Kultakalat 
talvehtivat alle puoli 
metriä syvässä vedessä, 
sillä Ahvenanmaan talvet 
ovat leutoja.
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