
Teksti ja kuvat: Leena ja Heikki Luoto 

Lintuharrastajan 
puutarha 
Puutarhalla on monta tehtävää. Monille se on kauniiden 

kukkien ja mietiskelyn mielipaikka, joillekin koekenttä 

puutarhurin taitojen kehittämiseen. Lintuharrastajan 

puutarhassa pensaat, kukat ja suojaisat paikat on valittu ja 

suunniteltu pihan siivekkäiden hyvinvointia ajatellen. 

L intujen viihtyminen pihalla kartut
taa nopeasti pihabongarin lajilis
taa. Pihallamme on havaittu muun 

muassa taigauunilintu, useita pikkusieppo

ja ja satakieliä. Elo-syyskuussa pihal la le
vähtävien hyönteissyöjien määrä voi olla 
huomattavan suuri. Kerran vastakuoriu

tunut pyypoikue piileskeli pitkään kukka

penkkien kätköissä. 

Aukioita ja pusikkoa 

Aava nurmikko, jota kukkapenkit reunus
tavat, on helppo hoitaa, mutta piha ei hou-

kuttele lintuja eikä pienel iö itäkään. Pienet, 

avoimet nurmikkokaistaleet, joiden välissä 
on pensaita tai kukkapenkkejä, tuovat viih
tyvyyttä ja ilmettä pihaan. 

Monet linnut tarvitsevat tiheäoksaista 
pensaikkoa, jonka suojista tehdään ravin
nonhakuretkiä avoimelle nurmikolle. Yk

sittäiset pensaat ovat hyviä välilaskupaik
koja, kun linnut siirtyvät pihalla eteenpäin. 

Nurmikko, jota leikataan kesällä aika 

ajoin lyhyeksi, on monen linnun suosikki
paikka. Pi tkässä ruohossa on hankala kul
kea, jos ruohot koko ajan hankaavat vatsan 

pohjaa. Västäräkki kipittää juuri leikatus-
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sa nurmikossa innoissaan napsien heinän 
seasta löytyviä hyönteisiä. 

Pihan reunalle kannattaa perustaa 
luonnonketo, joka on keidas monille hyön
teisille. Sen läheisyydessä viihtyvät kirjo- ja 

harmaasieppo, joiden suuhun ötökät lentä

vät lähes suoraan. 

Vettä janoaville 

Vaikka Suomessa järviä ja jokia on riit
tämiin, linnut suosivat matalia, turvalli

sia lammikoita ja lätäköitä. Onkin yllätys, 
kuinka pienikin lammikko houkuttelee Iin-

Kasvillisuuden suojaama lammikko pihassa 
tarjoaa linnuille juoma- ja kylpypaikan. 



nut juomaan ja kylpemään. Monessa pi

hassa on juoma-allas, mutta linnut eivät 

tunnu siitä innostuvan. Keskelle avointa 

ketoa sijoitettu juomakuppi näyttää lin

nuista turvattomalta paikalta. Pensaan lä

heisyyteen sijoitettu juoma-astia saavuttaa 

sen sijaan suosiota. Pihallamme ahkerim

pia kylpijöitä ovat mustarastaat, sinitiaiset, 

peipot ja viherpeipot. 

Jos pihaan on mahdollista tehdä luon

nonlammikko, jossa on reunoilla matalas

sa vedessä muutamia kiviä, linnut pääsevät 

helposti ja turvallisesti kylpemään. Lammi

kon reunalle kannattaa istuttaa korkeaksi 

kasvavia monivuotisia kukkia. Yksi parhais

ta kasveista on rantakukka (Lythrum salica

ria), joka menestyy luonnoi:varaisena lähes 

koko maassa. Se kukkii pitkään ja violetit 

kukat houkuttelevat hyvin perhosia. 

Marjovat pensaat 

Pensaiden va linta pihaan onkin sitten ihan 

toinen juttu. Valikoima on monipuolinen, 

samoin puutarhan omistajan mieltymyk

set. Kukkivat pensaat ovat kauni ita, lisäar

voa tulee si itä, jos niihin kehittyvät marjat. 

Yksi pihamme erikoisuuksia on itse sie

menistä kasvatettu kanadanselja (5ambucus 

canadensis). Sen punaiset marjat ehtivät kyp

syä kylminäkin kesinä, toisin kuin mustasel

jan (5. nigra), jonka mustat marjat kypsyvät 

vain eteläisessä Suomessa ja lämpimillä kas

vupaikoilla. Luonnonvaraista terttuseljaa (5. 
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Punarinta on puutarhan vakioasukas. 
MARKUS VARESVUO/LINTUKUVA. FI 

racemosa) hieman hyljeksitään, mutta se on 

kaunis keväällä kukkiessaan ja syksyllä sen 

marjat houkuttelevat monia lintuja. Pensas 

pysyy kauniina leikkaamalla sitä muutaman 

vuoden välein melko rankasti. 

Laiskuus on etu 

Lintu- ja puutarhaharrastuksen sesongit 

osuvat melko samoihin vuodenaikoihin. 

Keväällä pitäisi jakaa monivuotisia kas

veja, leikata pensaita ja möyhentää maa

ta, mutta samalla pitäisi tähyillä taivaalle 

muuttolintuja. Syystöiden aikaan ja vihan-



Peippo etsii siemeniä vihannesmaalta. 

nesmaata kääntäessä on paras aika tark
kai lla hanhien muuttoa ja etsiä viimeisiä 
hyönteissyöj iä pihan pensaista . 

Puutarhasta saa helppohoitoisemman, 
kun monivuotiset kukat istutetaan lähek
käin, jotta rikkaruohoille ei jää elintilaa. 

Monen mielestä tällaisessa tiheikössä kas
vien luontainen muoto ei pääse kunnolla 

esiin, kun niiden välissä ei ole tyhjää tilaa. 
Tiheän perennapenkin hoitamiselta jää ai

kaa lintujen tarkkailuun. 

Syksyisin sadat haravat otetaan käyt
töön, kun pudonneiden lehtien siirtotyöt 
alkavat. Pihamme nurmikoiden hyvän kun

non yksi sa laisuus on, ett~ syksyn lehdet 

Ritarinkannuksia ( Dephinium), purppura
punalatva (Eupatorium purpureum) sekä 
tarhakullero (Trollius Cultorum-ryhmä). 
Taustalla valamonruusu (Rosa Francofurta
na-ryhmä 'Splendens') täydessä kukassa. 

ja kesän ruohosilppu jätetään paikoil leen. 
Nurmiheinien juuri lle tulee hyvää humusai

netta, joka parantaa heinien kuivuuden sie
tokykyä. Pensaiden alustoilta ei ole mitään 

tarvetta poistaa lehtiä. Sehän olisi sama kuin 
tyhjentäisi rastailta ruokapöydän. 

Linnut ja tuholaiset 

Puutarhan kasveja piinaavat monet tuho
laiset, mutta melko harvoin tarvitaan ih
misen toimia niiden hävittämisessä. Mo

nipuolinen puutarha on monimuotoinen 

myös eliöstöltään. Ravintoketju toimi i hy
vin. Monen pihan riesana ovat etanat ja 

kotilot. Pihamme runsas rastaspopulaatio 
vähentää tehokkaasti keväällä etanoiden 

munia ja kesällä aikuisia etanoita. 
Kirvat, erilaiset toukat ja monet perho

set katoavat nopeasti lintujen ruuaksi. Hie

man se tosin harmittaa, kun siniri tariyök
kösestä on jäljellä vain siivet, kun uteliaat 

tiaiset ovat oppineet etsimään valon hou
kuttelemia hyönteisiä pihalampuilta ennen 
aamun koittoa. 

Valmista vähitellen 

Puutarha rakentuu pikkuhi ljaa. Olemme 

istuttaneet pensaat usean vuoden aikana. 
Viimeisin hankinta ovat ruotsinpihlajat, joi-
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clen marjat toivottavasti houkuttelevat til
hiä tai jopa taviokuurnia. Kukkapenkkien 

muoto ja lajivalikoima muuttuu sen mu
kaan mitkä lajit menestyvät. Joitakin pois
tuu ja uusia tulee tilal le. ~ 

Lisä lukemista 
Kirjallisuudesta saa hyviä vinkkejä ja ehkä myös uusia nä
kökulmia puutarhan perustamiseen ja hoitamiseen. Pentti 
Alangon Pieni vihreä kirjani, mietteitä puutarhanhoidosta 
(Tammi 2009), herättelee ajatuksia luonnon ja puutarhan
hoidon yhteensovittamisesta. Kasvivalinnoissa kannattaa 
tietoa hakea kotimaisesta kirjallisuudesta. Antti Riikosen 
Suomalainen perennakäsikirja vuodelta 2001 on hyvä pe
rusteos. Pentti Alangon ja Mikko Lagerströmin Puutarhan 
koristepensaat-kirjasta (Tammi 2009) löytyy tiedot tavalli
simmista sekä toistaiseksi hieman vähemmän tunnetuista 
Suomessa menestyvistä pensaslajeista. 

LEENA JA H EIKKI LUOTO OVAT BIOLOGEJA, JOILLE OMA PIHA ON 

MAINIO PAIKKA TARKKAILLA LAHIYMPARISTÖN [LAMAA. LINTUJEN JA 

KASVIEN LISÄKSI MIELENKIINNON KOHTEENA OVAT ERILAISET ÖTÖKÄT. 

Pikkuvarpuset odottavat vesi kielellä koivusta 
valuvaa mah/aa. 


