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Taustatietoa

◦ KTM Hanken 1991
◦ sisustusalan yrittäjä Woodblind Oy 

vuodesta1992 
◦ puutarhuri Överby Trädgårdsskolan 2015
◦ maisemasuunnittelun opiskelija Novia 

Raseborg 2015-2019
◦ Hanasaaren Kulttuurikeskuksen

pääpuutarhuri
◦ muutamia yksityisasiakkaita Espoo & 

Kauniainen
◦ verkosto viherrakentajia

Kuva: Pinterest
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Pihoja ja 
puutarhureita
◦ Suomessa noin 1,5 

milj pihaa

◦ Joka kolmas
suomalainen
harrastepuutarhuri

Kuva: Puksipuu.com
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MISTÄ 
ALOITTAA?

◦ havukasvien huputus
◦ omenapuiden leikkaus – ennen lumien sulamista, 

vesiversot, ei tynkiä
◦ pensaiden leikkaus – ennen nuppujen 

puhkeamisen
◦ vihreän kiertokulku – kompostia, lannoitteita
◦ kalkitseminen – ph-arvo
◦ nurmikon kunto – sammal, kalkki, leikkuujätteet
◦ lehtijätteen haravointi
◦ kukkapenkkien kuopsutus 
◦ perennojen istutus
◦ kasvimaat
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Kuinka 
välttää
vesiversot?

◦ Leikkaus kahden
ämmän välissä eli

◦ marraskuu-maaliskuu

◦ Ei liikaa leikkausta
kerralla!
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Marja-
pensaat

Älä enää leikkaa tässä 
vaiheessa

- ei ensimmäiseen 4-5 
vuoteen

- leikkaa varhain 
keväällä kun tyvi 
paljastunut lumen 
alta

- vioittuneet, kuolleet, 
maahan painuneet 
oksat

- vähän kerrallaan
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Hinnat viheraluehoidon analyyseistä 
9.4.2019 alkaen (Viljavuuspalvelu Oy);

- Viherpaketti 1 / kattava analyysi n. 100 €
- Viherpaketti 2 / suppeampi analyysi n. 60 €
- ohjeet kalkitukseen ja lannoitukseen 
n. 30 € / kasvilaji

Kuva: viljavuuspalvelu.fi
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MUISTILISTA:

◦ leikkaa hedelmäpuut ennen nuppujen puhkeamista
◦ kalkitse vain tarpeeseen 
◦ ilmaa nurmikko
◦ lannoita nurmikko vasta kasvun alettua
◦ lannoita kasvimaa vasta kun multa kuivaa ja raemaista
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Kunnallistekniikan tuomat haasteet 
olemassa olevalle pihalle

Kuva: Oravakorpi.wordpress.com Kuva: Skandinavisk kommunalteknik
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Käytä hyväksesi konevoimaa!

◦ Koneet lähellä
◦ Tarjouspyyntö urakoitsijalta
◦ Sopimus suoraan 

urakoitsijan kanssa
◦ Valmius joustavaan 

aikatauluun

Maria Koskenvesa / Nuuksion Siikajärven asukasyhdistyksen kevätkokous 10.4.2019



Kuinka
maisemasuunnittelija voi
auttaa sinua?

◦ Kartoittaa pihan ongelmakohdat
◦ Kartoittaa myös pihan vahvuudet
◦ Auttaa ymmärtämään mitä

kannattaa säilyttää ja mistä luopua
◦ Tekee selkeän suunnitelman
◦ Tuntee kasvillisuuden
◦ Tuntee kasvupaikkavaatimukset

Kuva: Pinterest
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Kuva; Pinterest
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Kuvat: Pinterest
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Onko realistista?
Kyllä, 
◦ jos hyvä suunnittelija
◦ valmis hoitamaan
◦ tuntee kasvuolosuhteet
◦ tietää maaperän valmiudet

Ei,
◦ Jos haluaa oheisen maiseman heti tai viimeistään

kahden vuoden kuluessa

Lähde: Pinterest
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Biodiversiteetti
◦ Anna osan puutarhastasi kasvaa villinä
◦ Jätä osa pudonneista oksista 

korjaamatta
◦ Jätä osa nurmikosta ajamatta
◦ Valitse kasvit oikein
◦ Vesiaiheita 
◦ Hyönteishotellit
◦ Linnunpöntöt
◦ Ruokinta-automaatit

Maria Koskenvesa / Nuuksion Siikajärven asukasyhdistyksen kevätkokous 10.4.2019



Hyönteishotellit
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Vesiaiheita puutarhassa

◦ Linnut
◦ Perhoset
◦ Jyrsijät
◦ Sammakot
◦ Pieneliöstö

Kuva: Pinterest
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SUOSIKKIKASVEJA
LINNUT
◦ Ruusunmarjat
◦ Orapihlajat
◦ Tuomi
◦ Selja
◦ Raita
◦ Pihlaja
◦ Kirsikka

PERHOSET ja MEHILÄISET
◦ Syyssyrikkä
◦ Jättiverbena
◦ Syreeni
◦ Rhodot

Kuva: Suomenoja.fi
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VIERASLAJIT                     vieraslajit.fi

◦ Jättipalsami / Impatiens glandulifera
◦ Jättivuohenputki / Heracleum persicum
◦ Jättipoimulehti / Alchemilla mollis
◦ Kanadanpiisku / Solidago canadensis
◦ Lupiinit / Lupinus polyphyllus
◦ Pilvikirsikka / Prunus pensylvanica
◦ Puistolemmikki / Myosotis sylvatica
◦ Viitapihlaja-angervo / Sorbaria sorbifolia
+ 41 muuta kasvia

Kuva: sarkanperenna.fi
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KIITOS!
◦ Maria Koskenvesa / Woodblind Oy
◦ maria@woodblind.fi
◦ 0400 616 847

Kuva: Pinterest
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