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Tikkurilaispuutarha on tyyliltään modernin kaupunkipuutarhan ja romanttisen 
perennaparatiisin sekoitus. Lasten kasvettua puutarhuri saa keskittyä toteutta-
maan siellä omia unelmiaan.
KUVAT ANITA HUOTARI

MINT GARDEN
kasvuvyöhyke 2

PUUTARHAN NIMI
Mint Garden 

MISSÄ
Vantaa, Tikkurila 

PUUTARHURI
Anita Huotari  

PUUTARHAN KOKO
1 175 m² 

www.sisustusunelma.fi

T I E D O T

puutarhani
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Anita suosii toisistaan 

erottuvia istutus- ja 
oleskelualueita.

A 
nita Huotari muutti perheineen 

Vantaalla sijaitsevaan, alunperin  

vuonna 1930 rakennettuun 

taloon vuonna 2003. Tasaista 

vanhojen omena-  ja kriikunapuiden varjosta-

maa eteläpihaa on tehty siitä lähtien. 

”Aluksi pihaa tehtiin pienten lasten 

tarpeisiin. Hiekkalaatikko-, keinu- ja trampo-

liinikaudet on käyty läpi. Sitä mukaa kun lapset 

kasvoivat, pihakin muuttui.  Nyt saan tehdä 

kaiken ihan vain omaksi iloksi. Leikkimökki-

kin on toiminut jo kauan puutarhavajana ja 

talvella varastona”, puutarhuri kuvailee. 

Reilun tuhannen neliön tontilla on suuri, 

aidattu patioalue ja puupäällysteisiä käytäviä. 

Kukkapenkkejä on useita. Patiolla on katettu 

pergola, jonka Anita sisustaa uudelleen joka 

kesä.  

Hyötyviljelyllekin on oma paikkansa. Puu-

tarhassa on aidalla erotettu alue, jossa kasvaa 

viinimarjoja, vadelmia ja viiniköynnöksiä. Sekä 

kasvihuone, jonka käyttö tulee leikkimökin 

lailla muuttumaan. 

”Kasvihuone istutuslaatikoineen on raken-

nettu vanhasta puutarhakatoksen rungosta. 

Salaatit ja yrtit ovat kuitenkin lähes aina jääneet 

käyttämättä, joten olen päättänyt pyhittää kas-

vihuoneen tänä kesänä ainoastaan kesäkukille. 

Ostan vihannekset sitten kaupasta.” 

Talon vanhat ruutuikkunat saivat 
väistyä remontissa uusien tieltä. 
Osa niistä pääsi viehättäväksi 
tuulensuojaksi  pergolaan.

Puutarhurin vinkki toisille
Keväisellä kalkitsemisella näyttää 
olevan hyvä vaikutus kasvien 
viihtyvyyteen ja kukoistukseen. 
Samoin myös lannoituksella. 
Annan kasveille keväisin hevo-
senlantaa ja muuta lantaa satun-
naisesti. Puutarhaan kannattaa 
valita vain sellaisia kasveja, 
joiden hoidosta ja kastelusta ei 
tule stressiä. 
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Minnan kommentti
Anitan puutarhan yleisilme on ihanan perintei-
nen ja runsas. Erilaisten kasvien yhdistäminen 
monimuotoisiksi ryhmiksi on nykyään trendi-
kästä. Pihassa on puita, erikorkuisia pensaita, 

köynnöksiä, matalia ja korkeita perennoja sekä 
istutusalueita peittäviä maanpeitekasveja. 

Kerroksellisuus tuo pihaan monimuotoisuuden 
lisäksi mielenkiintoisen ilmeen. Runsaasti eri-

laisia kasveja yhdistellessä varmistuu, että aina 
joku laji viihtyy hyvin vaikka toinen ei menestyi-
sikään. Myös kukinta jatkuu koko kasvukauden 

läpi. Puutarha on siis aina mintissä! 
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Puutarha on tyyliltään modernin kaupunkipuu-

tarhan ja romanttisen perennaparatiisin sekoitus. Kas-

veista edukseen ovat erityisesti kuunliljat, hortensiat, 

malvat ja pionit. 

”Tykkään, että puutarha on rehevä ja rönsyilevä, 

mutta silti huolitellun näköinen. Rikkaruohot eivät 

täällä kukoista. Paitsi ne, jotka olen siirtänyt varta 

vasten kukkapenkkiin. Eniten työtä on tuija-aidan 

hoitamisessa ja omenasadon käsittelyssä, etenkin jos 

huonoja omenoita sattuu olemaan paljon. Myös lumi-

palloheiden tyhjäksi kaluneet loiset ovat aiheuttaneet 

päänvaivaa ja ruusujen pitäminen hengissä talven yli.” 

Puutarhan kalusteisiin kuuluvat erityyliset kalus-

teryhmät ja metallinen paviljonki. Puutarhassa on 

käytetty lisäksi kekseliäästi vanhoja ruutuikkunoita, 

sijoitettu eri puolille koristeellisia pilareita ja kaari-

portteja. Siellä täällä roikkuu myös kristallikruunuja ja 

amppeleita. 

”Puutarhassamme on kohtuullinen määrä 

rekvisiittaa, mutta puutarhatontuilta on tänne pääsy 

ankarasti kielletty”, Anita nauraa.   

”Oma lempipaikkani puutarhassa on katettu per-

gola, jossa on kiva istua kesäaamuisin syömässä aa-

mupalaa ja lukea Hesaria. Vietämme siellä aikaa myös 

ystävien ja perheen kanssa… Iloitsen valtavasti saman 

henkisistä ystävistäni ja heiltä saaduista kasveista, ne 

ovat aivan erityisiä. Hanna ystävän kanssa olemme 

tehneet puutarha-aiheisia retkiä Viroon, Saksaan, 

Ranskaan ja Englantiin. Kun pandemia helpottaa, niin 

suuntaamme ehkä Italiaan tai Skotlantiin…” 
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Vanhasta pihasta 
putkahtelee yllätyksiä. 

Vasemmalla oleva  
mustaviinimarja sai 

jäädä perennapenkkiin. 
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Aidan suojassa etelän suuntaan 
kasvaa kaksi Zilka-viiniköynnös-
tä. Köynnökset ovat olleet välillä 
vähällä hoidolla, mutta tum-
mia rypäleitä tulee joka vuosi.

yksityiskohtaa

Romanttisen ruusupenkin ulkonä-
kö vaihtelee vuosittain, sillä vali-
tettavan monet ruusut eivät kestä 
Etelä-Suomenkaan talvea.

Rehevässä puutarhassa näkee usein 
myös eläimiä. Citykaneihin ver-
rattuna fasaanit ovat erikoisesta 
äänestään huolimatta harmitto-
mia vieraita.

Anitan mielestä puutarha saa olla rehevä ja runsas, 
mutta ei liian boheemi. Kuunliljat upeine lehtineen 
ovat puutarhurin suosikkeja. 

Puutarha muuttuu elämän myötä. Leikkimökki 
palvelee nykyisin puutarhavajana.


