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 Kohti kestävää 
kunnossapitoa  

Pertti Pehkonen 

ylipuutarhuri 

 

Helsingin kasvitieteelliset puutarhat  

 

= Kaisaniemi ja Kumpula 
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• Sisältö 

 

• Uusi tapa nähdä maailmaa 

 - Ja omaa työtä: viher- ja luonto-osaaminen,  

 yhteistyö …. 

• Viher-KESY 

• Esimerkkejä  pääosin meiltä 

 

• Esitän ajatuksia  ja ehdotuksia    -  ei välttämättä totuuksia  

• Näkökulmana erikoispuisto    -   ei sovellu joka paikaan 

 

‒ kasvitautikysymyksistä vain pienet esimerkit,  

‒ ei tuholaisasiaa   

 

• Kaikki vaikuttaa kaikkeen   vähän kaikkea 
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Mikä on kaunista, mikä rumaa 
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• Kestävä Kehitys 

 

• Ekologinen 

• Taloudellinen   

• Sosiaalinen                                              Kestävyys 

• Kulttuurinen 

 

‒ Ekologinen: monimuotoisuus, ilmasto, jäte,  … 

‒ Taloudellinen: elinkaarianalyysit, yhdessä johtaminen, raha tietenkin 

‒ Sosiaalinen ja kulttuurinen :  sitoutuneisuus, vuorovaikutus, osaaminen, 

          monipuoliset tavoitteet (strategia), asiakasnäkökulma 

 

Viheralueita ei tule hoitaa enempää, kuin mitä biologiset, 
taloudelliset tai kulttuuriset + sosiaaliset  tekijät oikeuttavat 
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Mitä on kestävyys ? 
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Kestävä viherympäristö  = Luonnonmukainen viherympäristö ? 



www.luomus.fi 

• Analysoidaan käytettävissä olevat resurssit 

• Vahvuudet heikkoudet – uhat –mahdollisuudet 

• Mikä on tahtotila – mitä halutaan olla  

• Mitä viheralueen halutaan olevan 

• Tavoiteohjelmat, esim. Viher-Kesy 

 

• Visio +  missio +  esim. 3 vuoden tavoiteohjelma. 

 

• Jalkautus 

• Ja sitten käytetään sitä eikä jätetä johtajan hyllyyn  
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Tarvitaan strategia:  
Millainen viheralue halutaan 
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”Olemme Itämeren alueen paras kasvitieteellinen puutarha” 

 

• Mitä on ”paras”?    

• Mitä on hyvä laatu? … 
 

‒   
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                        Tavoite 
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• … 

• Ravinnon ja energian tuottamisen on perustuttava uusiutuviin 
luonnonvaroihin. 

 

• Uusiutuvia luonnonvaroja voi käyttää vain niiden uusiutumiskyvyn rajoissa. 

 

• Uusiutumattomia luonnonvaroja on kierrätettävä. 

 

• Eri lähteistä peräisin olevilla päästöillä ei saa haitata ekosysteemien 
toimintaa. 

 

• Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on pysäytetään. 

 

• Kestävä kehityksen periaatteiden noudattaminen 

• … 
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Tai muita julkilausumia:     
 EU jätelaki, Ilmastosopimus, energia- ja ilmastostrategia, 

 Lannoitevalmistelaki, ViherKesy,  jne jne.  
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• Nurmikot 

• Perennat 

• Puut 

• Pensaat 

• Ryhmäkasvit 

• Käytävät 

• Kalusteet 

• Vesiaiheet 

• koneet 

• Lumityöt 

• jne 

Kunnossapidon osa-alueet: 
 
Ennen: 
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• Nurmikot 

• Perennat 

• Puut 

• Pensaat 

• Ryhmäkasvit 

• Käytävät 

• Kalusteet 

• Vesiaiheet 

• koneet 

• lumityöt 
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Kunnossapidon osa-alueet: 
 
Ennen:                      Mitä, jos nykyään näin? 

 

• Materiaalin kierto ja 
valinta 

‒ tuotteiden valinta 

• Maaperän suojelu ja 
rasituksen hallinta  

• Eliöstö, ”isot ja pienet” 

• Vesistön suojelu 

• Käyttäjä-näkökulma 

‒ Tarpeet 

‒ terveysvaikutukset 

• Energia –ilmasto-  
ympäristönsuojelu 

• Ilmastovaikutukset 
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Esimerkkejä miten kestävyyttä voi 
huomioida 

• Lehdet kompostiin tai katteeksi, risut haketukseen, 
jätekiviaines täyttöihin… 

 

• Asianmukaiset työtilat polttoaineille, korjaustoiminnalle, 
kasvisuojeluaineille. Huomioidaan ettei siirretä tai muokata 
turhaan maata! Älä tiivistä maata koneilla tms. Lannoitteet. 

• Suojaa, kasvinterveysasioiden huomiointi, Vieraslajit 

 

• Myrkkyjen minimointi. Huolellisuus 

 

• Käyttäjäkokemuksen ja -tarpeen tunnistaminen ja 
palveluntarjonta. Palvelumuotoilu.  Neuvonta 

 

• Konevalinnat, polttoaineet, materiaalinkierto, uusien 
tekniikoiden hyödyntäminen. 

 

 

• Materiaalin kierto ja valinta 

‒ tuotteiden valinta 

 

• Maaperän suojelu ja rasituksen 
hallinta  

 

• Kasvillisuus 

 

• Eliöstön ja Vesistön suojelu 

 

• Käyttäjä-näkökulma 

‒ Tarpeet 

‒ terveysvaikutukset 

 

• Energia –ilmasto-  
ympäriosönsuojelu 

• Ilmastovaikutukset 

 

 

 

 



www.luomus.fi 21.11.2018 13 Rakentajapäivä 2018 -  Pertti Pehkonen 

Kunnossapitäjän näkökulma:  

- lily.fi 

- parinapojanjorinoita.blogspot.com/ 

https://www.lily.fi/blogit/pirtti/pesupahkinoista
http://parinapojanjorinoita.blogspot.com/
http://parinapojanjorinoita.blogspot.com/
http://parinapojanjorinoita.blogspot.com/
http://4.bp.blogspot.com/-x0pHigkV1ho/UfLRy4oAnUI/AAAAAAAASVQ/fWLw83WxpJo/s1600/lehtim%C3%A4ki.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-SjMnbZgoYqk/UeTJl4UWC7I/AAAAAAAASRc/89Dq24s91fw/s1600/varkaus+kaukaa1.jpg
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Näkökulma tämä ? 

http://hevoskuiskaaja.fi/kauppa/product_info.php/kuolaimettomat-beta-suitset-silmalapuilla-p-59
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http://www.hippos.fi/raviurheilu/ravihevonen/varusteopas/sallitut_varusteet/muut_paan_varusteet
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• Lähde:  

• http://bios1013.blogspot.com/ 

• Biologia 1 , Johanna Halkoaho 
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http://bios1013.blogspot.com/
http://bios1013.blogspot.com/
http://bios1013.blogspot.com/
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http://bios1013.blogspot.com/
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• Kunnossapidossa molemmat  

• Pitää muistaa ottaa huomioon  

• Hallita!   

 

‒ Ei perinteistä ammattitaitoa kuulu eikä saa unohtaa 

‒ Hirveästi on opittavaa, jos koko ekosysteemi pitää hallita 

 

Työnjako 

       JA yhteistyö  

  sisäisen ja ulkoisen asiakkaan kanssa 
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Katse yksityiskohdassa vai laajemmassa 
kokonaisuudessa:  
 Kumpi on oikein?  
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• Rakentaja vaikuttaa mitä tehdään  miten voi hoitaa 

• Suunnittelijan rooli tosi tärkeä,  

• miten koko homma on ajateltu 

• VALVOJA: onko toteutettu, kuten suunnittelija on ajatellut 

‒ Huonommin?              Vai paremmin. 

• Tilaaja 

• Mitä on tullut tilattua? 

• Onko valvoja ajan tasalla 

 

• Kunnossapitäjä toimii omine keinoineen näiden muiden  ”häivyttyä”.  

• Kokonaisuus ei toimi eikä strategia toteudu ilman yhteistyötä 
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Kaikki vaikuttaa kaikkeen 
 
Vastuita:  
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• Kukaan ei pysty kaikkea hallitsemaan 

• Yhteistyö 

• Jatkuva oppiminen / kehityksen seuranta 

• Verkostoituminen 

• Kaikki osa-alueet ovat tärkeitä. Til. – slu – rak – KP 

‒ MUTTA: Ei kaikkea voi kunnossapidon näkökulmasta tehdä. 
Hienot jutut saattaa vaatia vaikeita ratkaisuja.  

• Annanko oman osaamiseni muiden käyttöön ? 

- Ei kannatta pitää kynttilää vakan alla 

• Koskettaako tämä minua? Johtajathan nämä päättää… 

• Tämä koskettaa juuri sinua.   Ja minua. 
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Vuorovaikutus -työnjako 
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• Paine rationalisoida ja selvitä vähemmällä työvoimalla  = 

säästää rahaa 

 

 Rationalisointi:   

• Tarvitsemme uusia ja/tai parempia  menetelmiä ja koneita 

 

• Vertailulaskelmat! 

• Taloushallinta ja  paikkatiedot oltava kunnossa. Onko?  

 

• Meillä:  Kasvitietokanta: alkuperä + toimenpiteet tiedossa 
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Talous   vs.  kestävyys 
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• Pitää olla luova!  

• Hae jatkuvasti uusia ratkaisuja 

• Kestävän kunnossapidon kehittäminen on prosessi 
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• Niin että luova pitää olla      
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Kunnossapidossa tarvitaan 
luovuutta   - ja järkeä 
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”Hullu saa olla muttei tyhmä” 
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• AINAHAN NÄITÄ ON MIETITTY!   

 

•  Ennen oltiin ”aika ViherKESYjä” 

‒ Paitsi ehkä torjunta-aineiden käytössä ja jatehuollossa 

 

‒ Moni juttu pitää opetella uudestaan  

 

‒ Moni uusi  juttu on opeteltava nyt 
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MITÄ UUTTA?  
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• lehdet 

• Risut     mieti etukäteen minne nämä voivat mennä 

• Leikkuujäte    

• maamassat 

‒ Savi  märkä  kuiva 

‒ Multa  puhdas            rikkaruohoinen 

‒ Hiekka  puhdas roskainen 

‒ Sekalainen maa aines eloper. kiviaines      sekalainen 

‒ Myrkyllinen maa 

 

    Kasvualustaksi, täyttömaaksi,  …? 

 

• pahvi – muovi – lasi – metalli -  sekajäte  KIERRÄTYS KANNATTAA 

• Asfaltti, betoni, kyllästetty puu, myrkyllinen maa         Laki! 

 

• Ohjenuora arkeen: ”pelastetaan planeetta” 
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Materiaalinkierto 
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• Lehdet 

• Risut          

• Leikkuujäte      
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Lehdet 

- mahdollisuus kompostoida? 

- mahdollisuus hakettaa? 

 
- Mitä maksaa?     

 Uusi kuorikate         vanhan risun haketus 

 Lehtien poisvienti         lehtien (murskan) levitys 

               kelpaako laatu! 

 

Lehtien murskaus paikoilleen nurmikolle         Lehtien poisvienti   

    

mieti etukäteen 

-   katteen tarve  

- kompostin tarve 

- eroosionsuojaus 

- vaihtoehdot 
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• Lehdet: 

• perinteinen ,esimerkki 

‒ Puhaltaminen: kone + työntekijä työtunti, aika, päästöt, melu 

‒ Aumaaminen   työtunti, aika 

‒ Kuormaaja   kustannus, aika, päästöt 

‒ Lava    tuonti, kustannus, aika, maisema 

‒ Poisajaminen     aika, päästöt 

 

Murskauksen mahdoll.  säästö: 

- Katetta pensaille      

 

 

- Ravinnetta  nurmikolle  Onko validi asia? 
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Työn   vs. materiaali         hinnan 
arviointi?  
 

  

Vaihtoehtokustannus: 

- uusi tuote, hinta 

- levitystyöaika hinta, päästöt 

- päästöt: tuotanto ja kuljetus,  

 

 



www.luomus.fi 

• Tarvitseeko silputa?  

‒ Isot, paksut kovat lehdet ja suuret määrät:  kyllä 

‒ Vaahtera varmaan hankalin ?   Yleensä poistettava 

 

• Kuinka paljon nurmikko kestää lehtisilppua?  

‒ Kun nurmikko peittyy massasta, on riski suurempi 

‒ Kolme senttiä kuivaa lehtisilppua on jo iso riski 

 

• Jos nurmikko kärsii, onko siitä haittaa?  

•  alenna hoitoluokkaa /tavoitetta 
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Lehtien silppuaminen 
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Lehtien silppuaminen 

 

= järkevää ja kestävää  

 

 

 

…pääsääntöisesti. 
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M 

” 1 Lehtipuhallin = 7  haravaa”  (lähde epämääräinen) 

Lehtien /orgaanisen roskan  poisto 
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• Miksi ”Puu-rinkuloita”?  
‒ juuriston suojelu  - vauriot –mesisieni 

‒ rungon ja rungon tyven suojelu 

‒ Juuriston ilmavuus /  maata parantava vaikutus  

‒ Ulkonäkö: korostaa puita, jäsentää puutarhan ilmettä 

‒ Helpottaa hoitotöitä 

‒ Ei katetta rikkakasvien päälle 

‒ Varo kankaita! Kondenssivesi  pintajuurisuus.  

‒ Maatuva kangas ok (?) 
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Kasvinsuojeluaineet ja  
 
liika lannoitus haittaa  
 
mykorritsojen kasvua 
 
 
 
Entä maan muut  
 
pieneliöt?  
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Kuorikatetta maks. 7 cm! 
       
- materiaali maksaa, vähempikin riittää 
 - työkustannus 
 - kasvitaudit puun tyveen 
 - kasvun hidastuminen 
     Ei ole kestävää 

 
  
 
 

n. 30 cm ! 
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Rikkakasvien poisto 

• Mekaaninen 

‒ Yksitellen, haraus,   

‒ Kateet 

‒ Kangas katteen alla.  Vain maatuva 

‒  vettä läpäisevä 

- Väliaikainen maan pinnalla 

 

• Kemiallinen 

‒ etikka / etikka+suola /+saippua 

‒ Torjunta-aineet:   

‒ glyfosaatti, 2-sirkkaisiin tehoava yms. 

‒ pelargonihappo (korte) 

• Uudet menetelmät 

‒ liekitys 

‒ kuuma vesi  /  

‒ kuumavesi + vaahto 

 

 

                                                              Yle.fi 

https://puutarha.net/keskustelut/PrintTopic2619222.aspx
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• Mekaaninen 

‒ Yksitellen, haraus, 

‒ Kate  (ennaltaehkäisyä) 

• Kemiallinen 

‒ Etikka, etikka+suola+saippua 

‒ Torjunta-aineet:   

‒ glyfosaatti, 2-sirkk. tehoava. 

‒ pelargonihappo yms. 

• Uudet menetelmät 

‒ liekitys 

‒ kuuma vesi  / kuumavesi + vaahto 
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Rikkakasvien poisto 

 

PLUS 
 

1 –krt 

riittää(?) 

 

Kitkeminen + 

materiaali 

 

 

Luonto + 

 

Hyvä tulos, 

tehokas 

 

Korte ym. 

 

 

  

- Luonto + 

- Imago 

 

 

MIINUS 

 
 

 

Aika,/raha 

 

 

 

 

3 käsitt. krt 

 

 

Luonto  - - -  

 

Luonto (-) 

 

 

- 3 käs. krt, 

hidas, 

- päästöt ?  

- Kallis laite 

- Kaikki elävä 

kuolee 
MITÄ UUSIA keinoja? 

RAHA 
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    Kiehuva vesi 
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Käytävien hoito 

 

Haraus –lanaus 

kultivaattori 

 

    Polttolaitteet, ”nurkissa” 

    Etikka,   etikka+suola,   

    glyfosaatti, leveälehtiset…? 

    Kuumavesi, kokeilu 
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• Hiekkakäytävät 

• Iso allas +puro 

Kumpula 
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Vesialtaat 

• Kumpula:  

• Pakko puhdistaa vuoden välein 
vieraslajien, tai oikeammin 
väärien lajien,  takia 

• Tyhjennys,vesipesu, liete 
kompostiin 

 

• Kaisaniemessä yritetään 
maapohjainen allas pitää 
”luomuna” = Oma mikrobikanta  
levä pysyy pois…jotenkuten 

 

• Betonialtaissa 
ympäristöystävällinen väriaine 
pitää levän pois kokonaan 
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:47  

                                           

Fingerpori / Pertti Jarla 
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Kestävää hanhien tai  

lokkien hätyytystä:  

pelotelinnut 
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sammalpuutarha 

Puhtaanapito suurin haaste:  
- Putsaus vain kuivana  

- Puhallin 

- Imuri 

- (pehmeä harja)  

Sumutus /  kastelu ! 

Rikkakasvit:    
 - puhtaana pito auttaa 

 - Varjostusverkko tiettynä aikana 

 - kitkeminen käsin varovasti 

 - glyfosaatti ?   
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Hae mallia luonnosta. 
 
 

21.11.2018 Rakentajapäivä 2018 -  Pertti Pehkonen 51 



www.luomus.fi 

• Puhtaanapito:  

‒ Pidä siemenet poissa: Suojaverkko, 
esim. varjostuskangas 

‒ Imurointi 

‒ Puhallus, varovasti! 

• Kitkeminen märkänä 

• Linnut: muikkuverkko 

• Talvisuojaus,  

• Auraus lingolla: ei päälle 
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Jäkäläpuutarha 
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Se  
puhtaanapito… 
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• Puhtaat aidot materiaalit 

• Riittävästi vettä !    

• Rikkakasvit käsin.  

‒ Reuna-alueet haastavia: suolaheinä, (korte) 
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SUO 
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https://www.geocaching.com/geocache/ 
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                                                                  Hyötypuutarha 

21.11.2018 Rakentajapäivä 2018 -  Pertti Pehkonen 56 

Kumpula hyöty- ja lääkekasvit 

lääkemaan 

käytävät 

 

- Etikka +poltto 

- Kuuma vesi + 

etikka 

 

- Paula Pakkala, 

HAMK 
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Kasvinsuojeluaineet ja  
 
liika lannoitus haittaa  
 
mykorritsojen kasvua 
 
 
 
Entä maan muut  
 
pieneliöt?  
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Kipsimaamaisemaa,                            kuva      http://maxpixel.freegreatpicture.com 
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• Puhtaat oikeat materiaalit 

‒ Olisipa tietoa, mikä se oikea 
maa on…  

• Normaali perennapenkki, 
mutta: 

• Kasvilajien ja -kantojen 
pysyttävä erillään 

Tarkka kitkeminen 

Hyvin mineraalipitoinen maa 
(kalkkikivi)  poltto 

 

Kivi-/Murskakate   poltto 
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Etelä-Venäjän kipsimaa 
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Kumpula, kuiva kangas 
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Kivet kauhistus mullan seassa.    Miksi? 
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Raaka-aine etelä-venäläisille arokasveille 
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Mielikuvitusta 
työtapoihin 
 mullan levitys 
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Automatisointi Automatisointivoi 

olla hyvinkin 

luomua 

 

 

Kallista 

 

Säästää  

-   aikaa 

- rahaa 

- Raaka-aineita 

- Logistiikka-

kuluja 

 vähentää 

päästöjä 

 

käyttäjä- 

ystävällinen 
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Automatiikka ja  
muu uusi tekniikka 
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Työturvallisuus(kin)  
on kestävyyttä 

Lähde FB/Forestry Equipment in Action 

https://www.facebook.com/forestryequipmentinaction/?__tn__=kC-R&eid=ARBGnEXO9yqSFbhydMytd4o59P2VwxJ8DuOydhhCQFP7isBe6Q7EsEOShiXezOLf0o2touoF0dLMLVEo&hc_ref=ARSqE5-HgBUZDm9wOTJ8AuRMCqgi6u-aNsMgqyW4PXeDWbOHjYD390nSvg8-b96XONc&fref=nf&__xts__[0]=68.ARApmDx4B1MlihYmY2QPNB_rBQr52HJ_MK20XMR0WDHTZjL8CnErpwH2JzqW7x_BWRFp1z-UKsq0DPPAHJH9EU7cDol7abWYCYTNUBzG4Zm4xOK73MGvZzAZdz5neMIDWmSaUfmH5-oD64X9I6RX0AYsTOVmANHsJ3n-1NDwpOQg7fdJDnF85OcB-P6t6c108GILlgs4hVU0UoWQU_hFe37_XlcmRlFy4T6tJOVSfgoAb3iGj94ZGna6zryYF53qTxxpv_dQOMebZIruB_Nz2ynUH2pkhAl7sc_gVrzzP_HQ3VcmFU-WRL5D-l91j_VK3O6ONoOjvU6VdMSjngl1Fxe3wavA6XTbAay5BrJL
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• (Viljely)hygienia 

• Huoneet pestään sisältä joka vuosi  

• Painepesuri + vesi 

• Lämminvesipainepesuri 

• Höyry! 

• Kasvualustat:  vaihto tarpeen mukaan.  

‒ Käsin  / suurtehoimuri 
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Kasvihuoneet 
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• Tuholaiset: integroitu torjunta,  

• Torjuntaeliöt maksaa n. 5000 €/v + levitystyö 1500€ 

• Kemiallinen torjunta  

‒ Nyt  aineet 150 + 1350 = 1500€ 

‒ Ilman integroitua:  aineet 500 € ? +  työ 3000 € = 3500 €   

• ELI   noin 8000 €      3500 €  

 

• ympäristönsuojelu 

• Imago  

• Neuvonta     4500 €:n arvoinen  

• Opiskelukohde,      valinta! 
• esim 22.11. ”AGRI 272” 
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Mitä voi maksaa integroitu 
torjunta 
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www.luomus.fi 

• Opasteet:   

• suunnittelija –tilaaja määrää 

‒ Muotoilu –  

‒ Tyylitaju – asenne 

• Kalusteet    

• suunnittelija -tilaaja määrää 

‒ tyyli 

‒ Helppohoitoisuus – joku tolkku siinäkin 

‒ Elinkaaren tunteminen tärkeä 

• Tilaaja – suunnittelu – rakentaminen -  kunnossapito 

• Viestintä!  Netti, mainonta, tiedotteet.. 

‒ SOME = me kaikki voimme olla osa sitä.   
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Käyttäjän näkökulmaa 
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Some on myös neuvonta- ja asiakaspalautekanava 



www.luomus.fi 

• Neuvonta 

 

• Mitä voi kommentoida ?   Esimies varmistaa 

• Mitä ei saa kommentoida ?    Esimies varmistaa 

‒ Työpaikan tiedotuspolitiikka. Perustelut kaikille selviksi. 

‒ Luomus asiakaspalvelupolitiikka 

• Meillä 99% prosenttia positiivisia kohtaamisia   

• Jos asia ei hoidu heti, ohjaa kysyjä eteenpäin 

 (Hallintomenettelylaki -95   hallintolaki, perustuslaki ) 

 

• Hankalan asiakas on myös kohdattava      kurssille? 
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Käyttäjän kohtaaminen 
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www.luomus.fi 

• Kestävyys sallii 

kauniit ja 

hasukat 

ratkaisut! 

 

• Puutarhurin 

osaamista 

tarvitaan! 

21.11.2018 82 Rakentajapäivä 2018 -  Pertti Pehkonen 



www.luomus.fi 21.11.2018 83 Rakentajapäivä 2018 -  Pertti Pehkonen 

Kestävää kunnossapitoa 

 

& toimitaan kestävästi 

 

& ymmärretään luonnon prosessit 

 

 

 ympäristökasvatus 

 

 Oivallus 

 

 Pelastetaan planeetta 
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KIITOS 
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Kumpulan kasvitieteellinen puutarha 
(Jyrängöntie 2)  
  
- kasvimaantieteellinen osio 
- hyötykasvit 
- lääkekasvit 
- kotimaiset luonnonkasvit 
- taimisto 
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Mielikuvitusta 
työtapoihin 
 mullan levitys 
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Seoksen laadun ohella tekniset ratkaisut oat tuiki tärkeitä:  
 
Vettä saa aina lisää, ylimääräistä ei saa pois. 



www.luomus.fi 21.11.2018 88 Rakentajapäivä 2018 -  Pertti Pehkonen 



www.luomus.fi 21.11.2018 89 Rakentajapäivä 2018 -  Pertti Pehkonen 

• Haastetta suunnittelijalle 

 

• Pohjaveden virtaukset 
voivat pilat hyvänkin 
erikoisseoksen 

 

• Ruusutarha: ”Perinteinen 
ruusumulta” korvatiinkin 
hyvin karkealla ja 
läpäisevällä, mutta 
ravinteikkaalla seoksella. 
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Kivet kauhistus.    Miksi? 
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Etelä-Venäjän kipsimaa 
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Suomalainen suo 
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• Kuivana kesänä vettä 2-3 kertaa = täytetään suo 

• Joitakin rikkakasveja: Suolaheinä.  

• Kanit syö tupasvillat  
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Sammalpuutarhan kasvualusta 
 
Tavoite:  - Kostea pinta, mutta läpäisevä pohja.  
 - Happamuus ja valo- varjo riippuvat lajeista 

 

 

 

 

 

Läpäisevä perusmaa, osin mursketta 

Hietamoreeni 20 cm  

Savinen hiesu 50 % - tumma turve 50 %  7  cm  

Pintaan n 2cm:n kerros  

keskivaalea turve (H n.5) 60 % + sammalmurska 40 %  

Jyräys - ja kastelu!  
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Jäkälille: 

 

- 50 til-% hiekotussoraa  

 3-6 mm 

- 50 til-% männyn seulottu 

              kuorikate < 8 mm  
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Kuntan alle kuivan kangasmetsän maata.   
  
Jos et saa sitä mistään:  
hiekka + 20 til.% tumma turve.  
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sademetsä - savanni - Punainen maa!  = Korkea 

rautapitoisuus 

        (mg/kg kuiva-ainetta) 

 

- Karkea JA hieno:  

- Soraa ja hiekkaa 

-    HkMr       

          +  20 p-% savea   

         eroosioherkkä 
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kiitos 
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