Poim
ii

dea

A. Japaninhappomarja 1 kpl
B. Kääpiöpurppurahappomarja 1 kpl
C. Keltakirjokanukka 1 kpl
D. Sirotuomipihlaja 1 kpl
E. Purppuraheisiangervo 1 kpl
F. Siilikuusi 1 kpl
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Penkin pensaat
Ella Räty

3. Leikkaa taimista vioittuneet
oksat. Hyvin haaroittuneita taimia
ei leikata ollenkaan. Niukasti haaroittuneen taimen voit leikata noin
15 sentin korkeudelta istutettuna.
4. Kastele taimet huolellisesti
istutettaessa. Pensaita tulee kastella alkuun 1–2 kertaa viikossa.
Huolehdi että juuristo kastuu
koko syvyydeltään.
5. Pensasistutus vaatii myöhemmin
leikkausta, jotta pensaat eivät kasva
liian isoiksi. Siilikuusi on hyvä suojata keväthallalta.

3 metriä

Kati Jukarainen antaa
suunnitteluvinkkejä.
Hän opiskelee maisemasuunnittelua.

1. Muokkaa maa ja tee kasvualusta jossa on 60 senttiä kalkittua,
keskiravinteista ja vettä läpäisevää
multaa. Kasvualustan tulee olla yhtenäinen yksittäisten kuoppien sijaan.
Siilikuuselle voit laittaa erikseen
keskiravinteisen ja kalkitsemattoman kasvualustan.
2. Taimet istutetaan kasvusyvyyteen.
Juuripaakun päälle saa tulla enintään
pari senttiä multaa. Tiivistä maa juuriston ympäriltä. Pensaiden taimet tarvitsevat runsaasti tilaa kasvaakseen. Istuta taimet tarpeeksi kauas toisistaan.

Teija Tuisku

Istuta upeita pensaita pihalle.
Saat helppohoitoisen ja näyttävän kasviryhmän, joka näyttää
hyvältä ympäri vuoden.

Perusta, istuta ja hoida

Ella Räty

Väriä pihaan
pensailla

Suunnitelma,
teksti ja piirrokset
kati jukarainen
kuvat puutarhaliiton
kuva-arkisto

Ella Räty

Keltakirjokanukka
’Gouchaultii’

P

ensasistutus voi olla pihan komein kasviryhmä. Voit
yhdistellä erilaisia kasvutapoja, lehtimuotoja, kukintoja ja syysvärejä. Valitse pensaita jotka viihtyvät samanlaisissa kasvuoloissa. Rauhallisempia istuksia luot vihreillä pensailla. Voimakkaamman vaikutuksen teet yhdistämällä
esimerkiksi purppuran- ja vaaleansävyisiä lehtiä.
Suunnitelman pensaat viihtyvät aurinkoisella paikalla I–IV
vyöhykkeillä.
Keltakirjokanukka tuo pensasistutukseen valoa ja väriä.
Sillä on erikoiset kirjavat lehdet, ja kermanvalkoiset kukinnot, jotka avautuvat kesä–heinäkuussa. Istutuksen toinen iso
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pensas on purppuraheisiangervo, jonka tummat, purppuraiset
lehdet ovat hyvä vastakohta laikkukirjokanukalle. Japaninhappomarjan kaarevat oksat tuovat liikettä istutukseen.
Pensasistukseen on valittu myös pieni, maltillisesti kasvava
kääpiöpurppurahappomarja, joka tuo lisää väriä ryhmään.
Etualalla kasvavan ainavihannan siilikuusen tiivis kasvutapa
ilahduttaa läpi vuoden.
Vehreyttä luovat japaninhappomarja ja istutuksen taustalla
kasvava sirotuomipihlaja. Niiden vihreät lehdet tasapainottavat suunnitelman voimakkaita värejä ja sitovat pensaiden
väripaletin yhteen.

Sirotuomipihlaja

Kääpiöpurppurahappomarja

Syksyn tähtihetki
Pensasistutus näyttää toisen puolensa syksyllä. Japaninhappomarjan ja sirotuomipihlajan lehdistö värjäytyy oranssinpunaiseksi. Keltakirjokanukan
väri syvenee syksyllä, ja sen ruskeanpunaiset versot ovat kauniita myös talvella. Kirkkaita värejä täydentävät kääpiöpurppurahappomarja ja japaninhappomarja, jotka säilyttävät purppuraisen lehdistönsä läpi kasvukauden.

Irmeli Anttiroiko

Neeta, tsekataan sävyt niin et erottuvat.
Jatkossa pyydän, et
Kati kiinnittää huomiota vihreän eri sävyihin enemmän. -p-

Japaninhappomarja

Ella Räty

Kasvikuvat Ella Räty

4 metriä

Japaninhappomarjan
(Berberis thunbergii)
koristearvo
perustuu kaareviin
oksiin ja punaisiin
marjoihin.

Kääpiöpurppurahappomarjan,
’Atropurpurea
Nana’ (Berberis
thunbergii), lehdistö pysyy punajuuren värisenä läpi
kasvukauden.
Keltakirjokanukan,
’Gouchaultii’ (Cornus alba), lehdistö
hohtaa varjossa.
Pensas on hyvän
pari purppuranväristen pensaiden
kanssa.
Sirotuomipihlaja
(Amelanchier
laevis) kukkii
runsaasti keväällä
ja kasvattaa syötävät marjat syksyksi.
Se sopii hyvin taustapensaaksi.
Purppuraheisiangervo
(Physocarpus
opulifolius)
on kestävä
pensas joka
sietää hyvin
leikkausta.

Siilikuusi
’Echiniformis’
(Picea abies)
on veikeä pikkukuusi, joka muistuttaa kerälle vetäytynyttä siiliä. Sitä ei
tarvitse varjostaa
kevättalvella.
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