teksti, kuvat ja kuvausjärjestelyt Teija Tuisku
kasvit Puutarhamyymälä Muhevainen

Ihanat kesäkukat
ruukuissa
Taimimyymälät ovat täynnä upeita, värikkäitä
kesäkukkia. Valitse istutukselle teema ja poimi
muotikukat ruukkutarhaan. Kokeile myös perennoja
ruukuissa, ja istuta ne syksyllä puutarhaan.
22
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Istuta japaninvaahtera,
jouluruusu ja kaunokaiset omiin astioihin, jolloin voit istuttaa ne
myöhemmin puutarhaan. Soikoissa olevat
kukkakimarat ovat koko
kesän ilo. Orvokit intoutuvat uuteen kukintaan,
kun leikkaat ne juhannuksen aikaan matalaksi, ja muistat kastella ja
lannoittaa niitä viikoittain.
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Puolion
va r j o

Aurinkokylpy
astioissa
Keltainen ei kaipaa muita vahvoja värejä seurak-

Isokirjopeippi ja
koristebataatti
näyttävät hyvältä
rinnakkain.

seen, vaan keväisen aurinkoinen kukkaloisto syntyy
yhden värin eri sävyillä ja muutamalla lisävärillä.
Tyylistä tulee rento, kun kokoat ruukkuryhmää varten kaikki vanhat soikot ja ämpärit. Kun astiat ovat

ja pikkupetuniat. Ruukkuryhmän istutuksissa kan-

Lehtevää
viherenergiaa

nattaa hyödyntää myös perennoita, kuten jouluruu-

Pelkät lehdet ovat tyylikkyydessään kukkien veroisia.

suja ja tarhakeijunkukkia sekä juuri lehteen tulleita

Sen huomaa, kun istuttaa laakeaan ruukkuun varjos-

yhtenäiset ja neutraalit, kukat saavat kaiken mahdollisen huomion.
Aurinkoisen istutuksen luottokasveja ovat orvokit

pensaita. Esimerkiksi japaninvaahteran lajikkeen

Istutus viihtyy
parhaiten hajavalossa esimerkiksi
pienen koristepuun alla. Pidä
ruukku tasaisen
kosteana ja lannoita muutaman
kerran kuukaudessa kastelun
yhteydessä. Istuta kuunlilja ja
saniainen loppusyksystä puutarhaan.

oranssinen sävy on kuin tehty tähän sommitelmaan. Kuva ruukkuryhmästä on sivuilla 22–23.

Aurinkoinen ruukkuryhmä

Raidallinen ’Lemon Slice’ on
tanakka ja pirteä
pikkupetunia.
Sen seuraan sopivat keltaiset orvokit ja limetinvärinen tarhakeijunkukka, jonka
voi istuttaa syksyllä puutarhaan.

A Tarhajouluruusu (Helleborus orientalis) 30–40 cm
– MV
B Tarhakeijunkukka ’Lime Ruffles’ (Heuchera Brizoides-Ryhmä) 30–70 cm - MV
C Japaninvaahtera ’Katsura’ (Acer palmatum) 1–2 m
– MV I-II
D Pikkupetunia 'MiniFamous Double Deep Yellow'
(Calibrachoa) 10 cm
E Pikkupetunia 'Superbells Lemon Slice' (Calibrachoa) 10 cm
F Tarhaorvokki (Viola Wittrockiana-Ryhmä) 10–20 cm
G Kaunokainen (Bellis perennis) 10–15 cm 20–30 cm
– MV

sa menestyviä lehteviä kasveja, kuten bataatin, kuunliljan tai saniaisen. Mukaan kannattaa ottaa rohkeasti
koko taimikaupan repertuaari: kesäkukat, perennat,
heinät ja hyötykasvit. Katveessa vihreän sävyt ja lehtien muodot ovat teeman punainen lanka.

Rehevä viherruukku
A
B
C
D
E
F

Ryytisalvia ’Iceterina’ (Salvia officinalis) 30 cm
Koristebataatti (Ipomoea batatas) 20–30 cm
Saniainen 30–40 cm
Isokirjopeippi (Solenostemon scutellarioides) 20–40 cm
Tähtipelargoni ’Lotusland’ (Pelargonium) 15 cm
Kuunlija ’Golden Tiara’ (Hosta) 35–50 cm – MV

Amm
att
vinkiilaisen
t

Heinät, yrtit ja lehtevät perennat hittikasveja

”K

un ostaa kesäkukkia, on hyvä

suunnan ruukussa korkeat kasvit istu-

perennoissa ja puuvartisissa. Tummat

tietää pari asiaa väriopista:

tetaan taustalle ja matalat eteen. Istu-

ja erilaiset punaisen sävyt kukissa ovat

kannattaa käyttää kolmea,

tukseen saa kerroksellisuutta sijoitta-

muodikkaita ja niitä on koko ajan

neljää lähiväriä tai kahta vastaväriä ja li-

malla välikokoja edustavia lajeja mata-

enemmän tarjolla.

sätä niiden väliin valkoista ja vihreää. Tai-

lien ja korkeiden kasvien välille.

mikaupassa kannattaa muistaa, millai-

Tarhaorvokki
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Trendejä on mukava seurata. Ehdottomia hittejä ovat heinät, yrtit ja lehtevät

nen ruukku odottaa kotona ja millaiseen

jossa on laaja väriskaala. Värivaihtoehto-

perennat. Esimerkiksi peipit, keijunkukat,

paikkaan sen aikoo sijoittaa.

jen ja kukkien ison kokovalikoiman ansi-

kuunliljat ja suikeroalpit sopivat kaikki

osta kasvi on taas suosiossa. Jos pitää

ruukkukasvatukseen. Heinistä kannattaa

vieretysten myymälässä. Korkeat kes-

sinisestä ja sen eri sävyistä, ovat kesä-

kokeilla sulkahirssiä tai elefantti-, mesi-

kelle ja matalat sen ympärille, jos ruuk-

kukat oikea valinta, koska niissä on

ja höyhenheinää. Myös kaarevat sarat

kua katsellaan joka puolelta. Yhden

paljon sinikukkaisia lajeja, toisin kuin

tuovat ruukkuun ilmavuutta.”

Sitten vain sommittelemaan kasveja

Pikkupetunia
'MiniFamous Yellow'

Petuniat ovat hyvä esimerkki lajista,

Kotipuutarha 5/2016
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Kukkaniitty
ruukussa
Ilmava ja sopivasti villi tyyli on puutarha- ja maisemasuunnittelun puolella kovassa huudossa. Ruukkuun istutetussa mininiityssä kasvaa suloisesti sekaisin kakkaroita, heiniä, villiporkkanaa ja herkkiä
kukkia. Harmoninen ja herkkä tunnelma syntyy pastellin eri sävyillä. Kun ripottelet väliin neutraalia valkoista, värit kirkastuvat ja sulautuvat kokonaisuudeksi. Valkoista täyteväriä on pilkahdus myös kirjoliisukan lehdissä ja tarhaneilikan kukissa.
Vaikka mininiityssä kasvaa seitsemää lajia, näkymä on rauhallinen. Yhteensopivien värien lisäksi sopusoinnun takana on tasapäinen korkeus. Kasvusto
ei saa nousta liian ylös ruukun kokoon nähden. Noin
40 x 80 cm:n kokoiseen soikkoon sopivat 20–40
cm korkeat kasvit.

Luonnonmukainen ruukkuniitty

Liisukka ja tarhaneilikka.

Peikonkakkara
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A Koristehirssi ’Violaceum’ (Panicum miliaceum)
30–40 cm
B Kirjoliisukka (Plectranthus forsteri) 20–30 cm
C Kesäharso (Gypsophila elegans) 20–30 cm
D Nukenkaulus ’Dark Delight Mauve’ (Brachyscome
iberidifolia) 20–30 cm
E Tarhaneilikka (Dianthus caryophyllus) 25–30 cm
F Peikonkakkara (Mauranthemum paludosum)
25–30 cm
G Rikkaporkkana (Villiporkkana) (Daucus carota)
30–50 cm

Istuta kasvit pohjasta
rei´itettyyn astiaan lähekkäin, jolloin ruukkuniitty on heti runsas.
Poista kuihtuneet kukat
neilikoista ja kakkaroista.
Pidä niitty tasaisen kosteana ja lannoita 1–2
kertaa kuukaudessa.
Soikon reunoilta ryöppyää villiporkkanan versoja.

Nukenkaulus
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Tummien sävyjen ruukkutarha
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A Suikeroalpi ’Goldilocks’ (Lysimachia nummularia)
5 cm (korkeus), 50 cm (pituus) – MV
B Verililjapuu ’Red Star’ (Cordyline fruticosa)
40–50 cm
C Koristeapila (Trifolium repens) 40 cm
D Suklaakosmos ’Chocolate’ (Cosmos atrosanguineus) 40–50 cm
E Tarhapetunia ’Sweetunia Black Satin’ (Petunia x
hybrida) 30 cm
F Kuparisara (Carex buchananii) 30–40 cm MV
Salaojita säkki kaatamalla sen pohjalle
noin 20 cm kevytsoraa. Sijoita istutus
suojaan sateelta.
Tue korkeat kesäkoisot ja jättiverbenat. Nypi kuihtuneet
kukat sekä kastele
ja lannoita viikoittain laimealla kastelulannoitteella.

Ruukkutarhan karnevaali
Ärhäkät leijonantassut viimeistelevät
kokonaisuuden. Pidä
multa kosteana ja
lannoita heinäkuusta
lähtien 2–3 kertaa
kuukaudessa. Poista
suklaakosmoksesta
ja petuniasta kuihtuneet kukat.
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Tyyli syntyy vastaväreillä ja kookkailla kas-

käästi. Välikokoa edustavat keltainen mar-

veilla. Vastavärien käyttö on supertehokasta,

ketta ja taivaansininen sinisalvia sitovat kor-

mutta niiden villi sekoittaminen keskenään

keat lajit ja matalat reunuskasvit toisiinsa

johtaa eittämättä värikaaokseen. Kukkashow

kauniisti. Jättiverbena kukkii sitä aikaisem-

pysyy maltillisena, kun yhdistelee esimerkik-

min mitä aurinkoisemmassa ja suojaisam-

si väriympyrän samalta puolelta sinistä ja

massa paikassa se saa kasvaa.

liilaa sekä niiden vastavärejä oranssia ja keltaista.
Korkeusefekti toimii mallikkaasti. Istutuk-

Tummanpuhuvaa
tyyliä

Runsauden tuntua karnevaali-istutukseen
tuovat ruukun reunoille istutetut persilja,
amppelirusokki ja kohtalonkukka. Uusi tulo-

sen jättiverbena ja rungollinen kesäkoiso

kas Senetti-sineraaria on pienen juuttikori-is-

nousevat kesän aikana korkeuksiin tyylik-

tutuksen ehdoton vetonaula.

Dramaattinen tyyli sykähdyttää. Muodikas istutus on
helppo toteuttaa, koska markkinoille tulee joka
vuosi lisää tummia uutuuskasveja. Näin syntyy tämän kesän trendikkäin istutus: istuta tummanpuhuvia kasveja mustiin ruukkuihin ja lisää päälle ripaus
kontrastia.
Kun luodaan isoa ja näyttävää, yksi ruukku ei riitä.
Kolmen erikokoisen ruukun sommitelma luo syvyyttä ja jännitettä. Tavalliset terrakottaruukut saavat
uuden säväyksen, kun ne käsitellään pikimustalla
ruukkumaalilla mattapintaisiksi.
Pienempään ruukkuun sopii yksi näyttävä kasvi,
kuten verililjapuu. Musta petunia sekä viininpunaiset
erikoisuudet kuten kuparisara, koristeapila ja suklaakosmos samassa ruukussa tuovat istutukseen
dramatiikkaa. Kontrastia syntyy, kun yhdistää tum-

Suklaakosmos
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Karnevaalitunnelmaa
säkissä
A Senetti-sineraaria (Pericallis x
hybrida) 30–40 cm
B Jättiverbena (Verbena bonariensis) 100–120 cm
C Kohtalonkukka (Nemesia strumosa) 30 cm
D Kesäkoiso rungollinen (Solanum
rantonnetii) 80 cm
E Amppelirusokki ’Yellow Charm’
(Bidens ferulifolia) 30 cm
F Sinisalvia ’Oceana Blue’ (Salvia
patens) 60 cm
G Marketta (Argyranthemum frutescens) 40–50 cm
H Persilja ’Bravour’ (Petroselinum
crispum) 30 cm

