PERENNAHOITO

Keravan hautausmaalla
Kappelikuja 24–26, 04340 Tuusula

Kymmenen vuoden perennahoito on uusi, edullinen ja ekologinen
haudanhoitovaihtoehto.
Seitsemän syytä valita perennahoito:
• Perennat lähtevät kasvuun keväällä heti, kun kasvukausi alkaa. Hauta on siten kaunis
koko kesän, eikä vaadi erillisiä kevätkukkia.
• Perenna kasvaa ja komistuu vuosi vuodelta ja peittää kasvualustan kokonaan.
• Valitut perennat ovat reheviä ja niissä on kauniit lehtimuodot, jotka ilahduttavat koko
kesän, myös kukinta-ajan ulkopuolella.
• Perennoista pidetään huolta talven tuloon asti. Joidenkin perennojen lehdet kestävät
jopa pakkasta, joten kausi on todella pitkä.
• Perennaistutus on ekologinen. Sitä ei tarvitse uudistaa vuosittain, joten luonnonvaroja
säästyy ja hiilijalanjälki pienenee.
• Omaiselle perennahoito on vaivaton, eikä haudalla tarvitse välttämättä päästä käymään ollenkaan.
• Perennahoito on huomattavasti edullisempi kuin vastaavan mittainen kesäkukkahoito.
Mitä perennahoitoon kuuluu:
Haudalle istutetaan sovitun hoidon alkamisvuoden keväällä monivuotisia kukkakasveja eli
perennoja. Puutarhuri valitsee kasvupaikkaan sopivan lajin ja lajikkeen. Perennoja istutetaan haudalle 1–3 kpl perennan koosta ja kasvutavasta riippuen. Kasvit istutetaan samassa
aikataulussa kesäkukkien kanssa, ja istutukset ovat valmiit juhannukseen mennessä. Kukinta-aika on tyypillisesti muutama viikko. Hautahoitoihin on pyritty valitsemaan kaunislehtisiä ja/tai pitkään kukkivia perennoja, jotta niistä on iloa koko kesän. Pääsääntöisesti
käytetään yhtä perennalajiketta/hauta. Perennahoito kestää 10 vuotta. Hoidon loputtua
perennat poistetaan haudalta, jollei tilausta uudisteta. Perennoita lannoitetaan, kastellaan
ja nypitään tarpeen mukaan, jotta kasvusto on aina siisti. Kukkineet kukat poistetaan. Kasvualusta kitketään ja harataan säännöllisesti. Mikäli perenna sattuisi kuolemaan talven aikana, tilalle istutetaan uusi. Mikäli perenna uhkaa levitä liikaa, se jaetaan. Syksyllä kasvusto
siistitään talvea varten.
Perennahoitohaudalle ei voi istuttaa omia kukkia. Mikäli talveksi haluaa tuoda kanervia,
on perennoiden päälle hyvä tuoda kerros havuja, joiden joukkoon kanervat voi asettaa ruukussa. Hautausmaa ei vastaa perennoiden tuhoutumisesta, mikäli niiden juuria on kaiveltu.
Perennat talvehtivat parhaiten paksun lumikerroksen suojassa. Perennahoitohaudoilla pyritään pitämään hoitotikku koko ajan.

Perennoita varjoon ja puolivarjoon
Komeakuunlilja 		
Hosta Fortunei -ryhmä ’Francee’
Kukinta: heinä-elokuu
Kasvukorkeus: 50 cm			
Kasvupaikka: puolivarjoinen, varjoinen		
Talvenkesto: kestävä
Muuta: Valkokirjava lehdistö

Minikuunlilja
Hosta ’Blue Mouse Ears’		
Kukinta: heinä-elokuu
Kasvukorkeus: 15–20 cm			
Kasvupaikka: puolivarjoinen, varjoinen		
Talvenkesto: kestävä

Pikkusydän
Dicentra formosa
Kukinta: kesä-syyskuu
Kasvukorkeus: 30 cm
Kasvupaikka: aurinko-varjo
Talvenkesto: kestävä
Muuta: kukkii koko kesän. Kesäpikkusydän vaaleanpunainen,
kevätpikkusydän valkoinen.

Tuoksumatara
Galium odoratum
Kukinta: touko-kesäkuu
Kasvukorkeus: 15–30 cm
Kasvupaikka: varjo
Talvenkesto: kestävä
Muuta: Tuoksuva, peittävä kasvusto

Arovuokko
Anemone sylvestris
Kukinta: touko-kesäkuu
Kasvukorkeus: n. 30 cm
Kasvupaikka: aurinko-varjo
Talvenkesto: kestävä
Muuta: kukkii usein syksyllä uudelleen

Perennoita aurinkoon ja puolivarjoon
Loistosalvia
Salvia nemorosa
Kukinta: kesä-syyskuu, sinivioletti
Kasvukorkeus: 50 cm		
Kasvupaikka: aurinkoinen ja kuiva
Talvenkesto: kuivalla paikalla hyvä
Muuta: Tuoksuva, houkuttelee perhosia

Jaloangervo
Astilbe arendsii ’Fanal’
Kukinta: heinä-elokuu
Kasvukorkeus: 40–60 cm
Kasvupaikka: aurinkoinen tai puolivarjo
Talvenkesto: kestävä
Muuta: tummanpunertava lehdistö

Harmaakurjenpolvi
Geranium cinereum ’Ballerina’
Kukinta: kesä-syyskuu
Kasvukorkeus: 10–20 cm
Kasvupaikka: aurinkoinen
Talvenkesto: kestävä

Keijunkukka
Heuchera ’Lime Marmelade’
Kukinta: kesä-syyskuu, valkoinen			
Kasvukorkeus: 20–40 cm			
Kasvupaikka: aurinko tai puolivarjo		
Talvenkesto: lehdet kestävät pakkasta, kauniit lumentuloon
saakka. Talvehtii parhaiten lumen alla.
Muuta: Koristearvo on kauniissa ja kestävässä lehdistössä.

Keijunkukka
Heuchera ’Cherry cola’
Kukinta: kesä-syyskuu, punainen
Kasvukorkeus: 20–40 cm			
Kasvupaikka: aurinko tai puolivarjo		
Talvenkesto: lehdet kestävät pakkasta, kauniit lumentuloon
saakka. Talvehtii parhaiten lumen alla.
Muuta: Koristearvo on kauniissa ja kestävässä lehdistössä.

Komeamaksaruoho
Sedum ’Herbesfreude’
Kukinta: elokuusta-pakkasiin
Kasvukorkeus: 30–40 cm
Kasvupaikka: aurinkoinen
Talvenkesto: erittäin kestävä

Kysy lisää hautojen hoidosta tai tilaa perennahoito:
toimistosihteeri Päivi Grönlund p. 0400 378 210,
paivi.gronlund@evl.fi
seurakuntapuutarhuri Tarja Halonen p. 0400 378 096,
tarja.halonen@evl.fi

