
Pieni 
mutta 

Pursuava 
Potager

Teija Tuisku yhdistelee  
keittiötarhassaan kauneutta ja  
hyötyä ranskalaisen rönsyävän  

potager-tyylin mukaisesti.  
Siinä kukat ja syötävä sato  

ovat yhtä tärkeitä. 
TekSTi heidi haapalahti   

kuvaT teija tuisku  
henkilökuvaT mira kalliomäki

tiheä viljelytapa 
tuottaa runsaasti 
satoa pieneltäkin 
alalta. teija kokeilee 
joka kesä jotain  
uutta lajia. jotkut  
niistä jäävät kesto-
suosikeiksi, kuten 
erilaiset lehtikaalit 
sekä herkkukesä- 
kurpitsa ’Costata  
romanesco’.

viherpiha 4948 meillakotona.fi



Kutsun itseäni myöhäisherännäiseksi vi-
hannestarhuriksi. Olen aina rakastanut 
kukkia ja muita koristekasveja ja valmis-
tunutkin aikoinani puistopuutarhuriksi. 
Mieheni ja minun Vantaan Päiväkumpuun 
rakentama puutarha on vihreä ja täynnä 

puita ja perennoja. Minulle riitti pitkään pieni yrttitarha 
rintamamiestalomme keittiön kupeessa, josta sain ha-
kea tuoreita mausteita ruoanlaiton lomassa. Kuvittelin 
pitkään, että hyötykasvien viljely on kamalan vaikeaa.

Vihannesten viljelyyn ihastuin oikeastaan vähän va-
hingossa työni kautta. Olen puutarhavalokuvaaja ja hyö-
tyviljelyaiheisia puutarhakirjoja kuvatessani huomasin, 
kuinka kauniita vihanneksetkin voivat olla. Esimerkik-
si lehtikaalia kasvattaisin jo pelkän koristearvon vuoksi. 

Sen näyttävät kasvustot kestävät kauniina pitkälle syk-
syyn. Pakkanen vain parantaa lehtien vahvaa makua. 

Olen huomannut, että vihannesten viljely tuo puu-
tarhaharrastukseen ihan uuden ulottuvuuden. En aikai-
semmin osannut ajatellakaan, kuinka hauskalta tuntuu 
kerätä omalta pihalta syötävää satoa. Omat vihannek-
set maistuvatkin jotenkin erityiseltä. Muistan aina sen 
hetken, kun kokeilin ensimmäisen kerran perunan kas-
vatusta. Ostin hyötyviljelyä harrastavan ystävän vink-
kaamana parsaperunan siemenperunoita Tukholman 
puutarhamessuilta ja istutin ne vasta perustetulle kas-
vimaalleni. Nostin ensimmäiset potut yhdessä poika-
ni kanssa. Keitimme ja söimme kattilallisen saman tien 
voin kanssa. Huokailimme yhteen ääneen pöydän ää-
ressä, kuinka peruna voikaan maistua näin herkulta. 

”Täällä värit saavat räiskyä ja läiskyä vähän yli.”

teijan sametti- 
kukkavinkki
kasvata potageria koris-
tavat samettikukat sie-
menestä teijan tapaan. 
•  Kylvä pitkulaiset sie-

menet huhtikuussa tii-
viinä hajakylvönä esi-
merkiksi laakeaan 
muovirasiaan.

•  Tavallisesti sametti-
kukkien pikku alut siir-
retään eli koulitaan 
omiin pikku potteihin-
sa, mutta taimista kas-
vaa tavallista topakam-
pia, kun koulit ne kyl-
vöastiasta suoraan 
kasvimaalle. 

•  Istuta taimet kasvi-
maalle toukokuun puo-
livälin jälkeen ja suojaa 
ne ensimmäisen vuo-
rokauden ajaksi esi-
merkiksi pienillä, ylös-
alaisin käännetyillä sa-
viruukuilla. Ruukun 
sisällä taimilla on suo-
tuiset olosuhteet, sil-
lä ruukku tasaa yö- ja 
päivälämpötilojen ero-
ja ja suojaa pikkuisia 
tuulelta.  

1. teija kasvattaa 
potagerin kukat 
itse siemenestä. 
tämän kesän uu si 
kokeilu oli  
orvokki, jonka 
taimia tuli yli 200 
kappaletta. 

2. tuoksuherneet 
kukkivat sitä  
innokkaammin, 
mitä useammin 
niiden kukkia 
poimii. Vanhan-
ajan ’Cupani’ ja 
’painted lady’ 
ovat teijan suo-
sikkilajikkeita. 

’’
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Keittötarhani on potager-tyyliä, jossa yhdistyvät kau-
neus ja hyöty, kukat ja vihannekset. Minulle on tärke-
ää, että kasvimaakin on kauniin näköinen. Näin potage-
reita ensi kerran vuosia sitten Ranskassa, josta tämä keit-
tiöpuutarhasuuntaus on lähtöisin. Villandryn renessans-
sityylisen linnan kuuluisat, klassiseen tyyliin toteutetut 
tapetti-istutukset ovat tietysti hulppeita, mutta minuun 
vetosi enemmän modernimpi potager-tulkinta, jossa 
kasvit saavat vähän villiintyä ja rönsytä. 

Istutan taimet tarkoituksella niin tiheään, että jossa-
kin vaiheessa kesää potagerini purskahtaa täyteen kas-
veja ja alkukesän symmetria katoaa. Aina joku laji jää vä-
hän muiden jalkoihin, mutta ei se haittaa. Pystypäiset 
daaliat ja tuoksuhernepilarit tuovat kesyttömään kasvi-
paljouteen ryhtiä ja järjestystä. 

Noin aarin kokoinen keittiötarhani sijaitsee vanhal-
la autopaikallamme heti puutarhan sisääntulon luona. 
Ajattelen, että se on vähän kuin puutarhamme käynti-
kortti, joka näkyy kadulle asti. Kun muualla puutarhassa 
on vihreää ja vain vähän kukkia, täällä saavat värit räis-
kyä ja läiskyä vaikka vähän yli. 

En tiedä, ilkeääkö tätä kertoakaan, mutta olen yrittä-
nyt luoda tänne samaa tunnelmaa kuin ihailemani ame-
rikkalaisen satukirjojen tekijän Tasha Tudorin taivaalli-
sen kauniissa puutarhassa. Kaivan hänen puutarhastaan 
kertovan kirjan esiin aina, kun haluan ilahtua. Samoja 
ilon tunteita koen nykyään kotipihallani, kun nappaan 
korin käteeni ja lähden potageriin keräämään kukkia ja 
päivän ruoka-aineksia.” 

ihanat Daaliat
teija istuttaa potageriin-
sa joka kesä erilaisia daa-
lioita. 
– viime kesän suosik-
kejani olivat burgundin-
punakukkainen ’Black 
knight’ (kuvassa ’Burning 
Embers’ -samettikukan 
kanssa) sekä tummaleh-
tinen, verenpunakukkai-
nen ’Bishop of Llandaff’. 
Naapurilta saamani maa-
tiaisdaalia on tärkeä sik-
si, että se on vanhaa päi-
väkumpulaista kantaa. 
Sen kukat ovat isot ja 
vaaleanpunaiset, ja niitä 
tulee valtavasti.” 

suosikkisamettikukat
Sitruunankeltainen kääpiösametti-
kukka ’lemon Gem’ on Teijan mie-
lestä samettikukista parhaimman 
makuinen. 

– lajike kasvaa vain noin 30-sent-
tiseksi kauniiksi mättääksi, hän ku-
vailee. 

Toinen Teijan lempisamettikukka 
on kasvitieteilijä linnén puutarhasta 
peräisin oleva ’Burning embers’ -laji-
ke, jolla on ruosteenpunaiset kukat ja 
siro kasvutapa. 

– kerään myös itse samettikuk-
kieni siemeniä, koska niistä kasvaa 
kiinnostavia variaatioita.

”Sadonkorjuuaikaan symmetriasta ei ole enää tietoakaan.”

krassit sekä sa-
metti- ja kehäku-
kat ovat potagerin 
syötäviä kukkia.
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Potagerin rakenteet
Tontin kulmalla kadunvarressa 
sijaitsevaa potageria rajaavat 
yhdeltä sivulta vanhoista tiilis-
tä muuratut lavat, joissa Tei-
ja esikasvattaa keväisin taimia 
ja kesällä basilikaa. Potage-
rin toiselle sivulle Tuiskut siirsi-
vät kasvihuoneensa, joka sai li-
säkorkeutta kauniin tiilianturan 
ansiosta. 

– Potageria ympäröivät 
oleskelualueet olemme pääl-
lystäneet suurilla betonilaa-
toilla. Niiden ja potagerin mul-
tapinnan väliin pystytimme 
reunukset kierrätetyistä katto-
tiilistä. Potagerin keskuspolkua 
peittää olkikate, joka tuntuu 
mukavalta paljaiden jalkojen 
alla. Levitän olkia myös valko-
sipuleiden ja kesäkurpitsojen 
katteeksi, teija kertoo. 

– Ensi kesäksi suunnittelen 
vielä pienen vesiaiheen raken-
tamista potageriin. Se sopisi 
hyvin istuinryhmämme viereen. 

Entisen autopaikan 
tilalle perustettu 
iloisesti kukkiva 
potager toivottaa 
tervetulleeksi kotiin.

vihannesvouhotuksia
Teija paljastaa, että hänellä on tapa-
na innostua joka kesä jostakin uudes-
ta vihanneksesta – esimerkiksi ke-
säkurpitsoista, perunoista, lehtikaa-
leista tai valkosipuleista. Sytykkeitä 
uusille vihannesvouhotuksille hän saa 
vaikkapa puutarhamessuilta, taimito-
reilta tai puutarhaystäviltä. 
– kun kokeilin lehtikaalia ensi ker-
ran, hurahdin täysillä. kaalit kasvoivat 
komeiksi ja kestivät kauniina pitkälle 
syksyyn. huomasin, että lehtikaali on 
paitsi kaunis, myös maukas. Siitä läh-
tien olen viljellyt sitä joka vuosi, vaik-
ka myöhempinä kesinä sato ei aina 
olekaan onnistunut niin hyvin tuho-
laishyökkäysten vuoksi. Tämän kesän 
hurahdukseni ovat valkosipulit, jotka 
kasvoivat jättiläisiksi. Olen sadostani 
hirveän ylpeä.

Parhaat tuoksuherneet
vanhanajan tuoksuherneet ovat ny-
kyaikaisia lajikkeita voimakastuok-
suisempia, ja siksi tuoksuja rakastava 
Teija valitsee niitä potageriinsa.  
– ihania lajikkeita ovat esimerkik-
si punavalkoinen ’Painted lady’ 
1800-luvulta ja violettikukkainen ’Cu-
pani’, joka muistuttaa tuoksuhernei-
den sisilialaista luonnonmuotoa.  

teijan mielestä 
lehtikaali on  
täydellinen  
pakkaus – se on 
sekä näyttävä  
että maistuva. 
kuvassa vihreä- 
ja kähärälehtinen 
’Westland Win-
ter’ sekä punaleh-
tinen, korkeaksi 
kasvava ’redbor’. 

lehtikaalin ja  
ruusukaalin  
uutuusristeymä 
kalette tekee 
maukkaita mini-
ruusukkeita  
varteensa. 
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