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KOTONA

Lohikäärmeen verta
tropiikin sademetsistä
VIHERKASVIT 7/16
Matti Tuovinen

Traakkipuut saivat tieteellisen
nimensä Dracaena kreikan lohikäärmettä tarkoittavasta sanasta. Niiden kasvinesteen arveltiin
muistuttavan lohikäärmeen verta. Tästä myös lempinimi lohikäärmepuu.
Traakkipuita tunnetaan viitisenkymmentä lajia. Niiden kotiseutuja ovat Afrikan ja Aasian
trooppiset alueet. Pienimmät
traakkipuista ovat pensaita, suurimmat monimetrisiä puita.

Varo vetoa ja
liikaa kastelua
Huonekasvina tutuimpia ovat
reunus-, juova- ja tuoksutraakkipuu. Muitakin, kuten siro- tai
täplätraakkipuun, alan liikkeistä löytää.
Traakkipuut eivät pidä vedosta eivätkä kylmistä kasvupaikoista. Myös liikaa kastelua on
varottava erityisesti talvella. Kesällä vettä annetaan kerralla reilusti, mutta pintamulta saa kuivahtaa kastelujen välillä. Kaikki
traakkipuut pitävät sumuttamisesta. Traakkipuiden multaa ei
tarvitse vaihtaa joka kevät. Paras
multa on hiekansekaista.
Vaivattomin on reunustraakkipuu. Se viihtyy varjoisallakin
paikalla, eikä juuri vaadi lannoitusta; satunnainen kastelulannoite kasvukautena riittää.
Hidaskasvuinen reunustraakkipuu voi yltää parimetriseksi.
Liian korkean kasvin voi latvoa,
ja kasvattaa latvoista uusia yksilöitä.

Osa saattaa
kukkiakin

Sari Närvänen verhoilee tuoleja ja sohvia trendikkäillä verhoilukankailla. Tuoli muuttuu käyttäjän mukaan. KUVA: JAANA KAUTTO

Juovatraakkipuu viihtyy parhaiten valoisalla, mutta ei paahteisella kasvupaikalla. Kokonaan

Vanha nojatuoli uusiksi
SISUSTAJAT
JYVÄSKYLÄ
Eija Juutilainen

O

nko tarvetta nyt kevään
korvalla verhoilla vanha
nojatuoli tai sohva, vai
tuntuuko, että ruokapöydän tuolit kaipaisivat uusia
irtohuppuja?
Melko uusi verhoiluliike
Verhoilu Pellavilla Jyväskylässä
Tellervonkadulla verhoilee, ja
auttaa muutenkin kevyessä
sisustuksessa. Liikkeessä on
perinteisten verhoilutarvikkeiden lisäksi mukavasti myynnissä erilaisia kotimaisia ja ulkomaisia sisustustavaroita, lamppuja, tyynyjä, torkkupeittoja,
kynttilöitä ja jopa joitain huonekaluja.
– Otan myyntiin vain sellaista, mistä itsekin pidän, ja niinpä
liikkeeni onkin itseni näköinen,
toteaa verhoilija Sari Närvänen.
– Huonekalujen verhoilu on
kuitenkin päätyöni.
Sari Närvänen, 36, on yksi
niistä rohkeista, jotka ovat
uskaltaneet vaihtaa alaa ja
työtä kertaheitolla. Kaupallisen
koulutuksen saanut ja toimistotöitä vuosia tehnyt verhoilija
päätti toteuttaa vihdoin oman
unelmansa.

Huonekalujen
verhoilijalla
riittää töitä.
Mummolan
vanha
huonekalu
hetkessä
moderniksi.

VERHOILU:
MATERIAALIT
pohjalangat
huopanaulat
● erikokoisia kierrejousia
● sitomalankaa
● purjelankaa
● satulavyötä
● tiheää säkkikangasta
● keskitiheää tai harvaa
säkkikangasta
● nupinauloja/niittejä
● meriheinää/lastuvillaa
● keinojouhta
● flokkivanua
● veka-huopaa
● väliliinakangasta
● käsiompelulankaa
● vanua
● taustapahvia
● verhoilukangasta
● ompelulankaa
●
●

Tuoli
alkutekijöihin
Närvänen opiskeli alaa Teuvassa. Verhoilijakoulutus kesti 2,5
vuotta, ja luonnollisesti oma

Meriheinää voi verhoilun lisäksi
käyttää kukka-asetelmiin tai
askarteluun. Pellavilla myy
meriheinää.

Uusimmat verhoilukankaat
ovat näinkin radikaalin värisiä.
Designers Guild.

yritys oli luonteva jatke,
vaikka verhoilualan yrityksiä
on Jyväskylässä useita. Verhoilu Pellavilla avasi ovensa
viime vuoden heinäkuussa.
– Kaikille verhoiluyrityksille riittää varmasti
töitä. Huonekalut odottavat verhoiluvuoroaan, ja
esimerkiksi tällä hetkellä
sohvan verhoilun lupaan
vasta kesäksi valmiiksi, Sari
Närvänen kertoo, ja osoittaa
puolivalmiita nojatuoleja ja
sohvia, joista osa on vielä
vanhassa kuosissa, osa on
purettu alkutekijöihin, ja osaan
on jo meriheinät asetettu.
Närvänen selvittää, kuinka
hidasta yhden tuolin verhoilu
on. Ensin huonekalu puretaan
paljaaksi, jolloin nähdään
kuinka huonekalu on alun
perin valmistettu tai mitä sille
on aikoinaan tehty. Sen mukaisesti aloitetaan uusi verhoilu.
– Haluan verhoilla aina
oikeaoppisesti ja perinteisten
menetelmien mukaisesti, jolloin huonekalusta tulee kestävä, hyvännäköinen ja mukava
istua.
Närvänen toteaa, että kaikki
vanhat huonekalut kannattaa
verhoiluttaa. Joku saattaa
tuoda esimerkiksi mummolan
vanhan nojatuolin, joka on
seissyt pitkään kosteassa kellarissa tai navetassa. Nämä vanhat huolella valmistetut huonekalut ovat yleensä kestäneet
melko hyvin säilytyksen. Puuosat voidaan myös ensin entisöidä.

KUVA: MATTI TUOVINEN

vihreät lajikkeet menestyvät varjossakin. Kasvia lannoitetaan
kasvukautena joka toinen viikko, talvella ei lainkaan.
Sitä lisätään keväisin latvapistokkaista, tai puutuneista varrenpaloista.
Tuoksutraakkipuu viihtyy samanlaisella kasvupaikalla. Se on
ehkä hieman tarkempi oikeasta
kastelusta kuin sukulaisensa.
Tuoksutraakkipuuta kastellaan,
kun pintamulta on reilusti kuivahtanut. Väärään kasteluun
kasvi reagoi lehtiään pudottamalla.
Tarpeeksi vanhana tuoksutraakkipuu saattaa kukkia. Kukat
ovat kermanvalkoiset ja vahvasti tuoksuvat, ne kehittyvät isoihin terttuihin.
Muutamat traakkipuut sekoitetaan niiden lähisukulaiseen verililjapuuhun. Varmin tunnusmerkki ovat juuret: traakkipuilla ne oranssinkeltaiset.

Hellyyttävät
rakkauden lähettiläät
ANTIIKKIA

Verhoilija toteaa, että joskus
joitakin uusia, styrox -runkoisia
huonekaluja ei ole järkevää
verhoilla uudelleen.

Wenzel Hagelstam

Laadukkaita
verhoilukankaita
Monet entisöivät ja verhoilevat
huonekalujaan myös itse, ja
heitä varten liike myy verhoilutarvikkeita ja työkaluja.
Verhoilu Pellavillalla on
mittava valikoima erilaisia
verhoilukankaita, ja yrittäjä
kertoo, että hän on halunnut
ottaa myyntiin sellaisia kankaita, joita ei tyypillisesti löydy
juuri verhoiluliikkeestä.
Hän esittelee ihastuttavia
muun muassa bukleetyyppisiä,
upeanvärisiä kankaita, joilla
moderni sisustaja verhoiluttaa
tuolinsa. Erityisesti Designers
Guildin trendikkäät kankaat
pysäyttävät huomion.
– Tänä keväänä on tarjolla
paljon kirkkaita värejä kuten
pinkkiä, turkoosia, limeä ja
oranssia, mutta myös hentoja
pastelleja, vaaleanpunaista ja sinistä. 50- ja 60 -lukujen kuoseja on paljon, samoin pellavasekoitteisia ja harjattua
puuvillaa. On myös kukkakuvioisia ja aina muodikasta
ruutu–raitaa, kuvailee Närvänen.
Suomalaisten suosimat vaaleat, klassiset värit ovat aina
muodissa, ja niitä onkin kiva
piristää kevään uusilla, raikkailla väreillä.
– Eurooppalainen valitsee
useimmiten rohkeita värejä, ja

Reunustraakkipuu on
hidaskasvuinen, mutta vaivaton
hoidettava. Sille riittää
varjoinenkin kasvupaikka ja
satunnainen lannoitus.

Kierrejousi
on halukas uudistamaan sisustustaan säännöllisesti. Onneksi
suomalaisetkin ovat lisääntyvässä määrin alkaneet kiinnittämään huomiota kodin viihtyvyyteen. Yksi tapa siihen on
juuri huonekalujen verhoilu.
Vaikka Sari Närväsellä on
tällä hetkellä kädet täynnä
työtä huonekalujen verhoilussa, kertoo hän saavansa kaiken
energian perheestään ja erityisesti lapsistaan Juhosta, 9, ja
Iidasta, 5, joiden kanssa hän
yrittää viettää kaiken liikenevän vapaa-aikansa.

VANHA NOJATUOLI:
TYÖKALUT
nupinnostaja
vasara
● verhoilijan vasara/naulain
● satulavyökiristin
● sakset
● purjeneula
● erikokoisia käyräneuloja
● sivuleikkurit
● tongit
● ompelukone
● pryyli, reunatasoitin
● tuplari, kaksikärkineula
● heftaneulat
● mittanauha
●
●

Kuvan pehmeän pyöreillä poikalapsilla on monta nimeä: niitä voidaan kutsua kerubeiksi,
putoiksi, amoriineiksi tai kupidoiksi. Alaston, yleensä siivellinen poikalapsi edustaa Jumalan
rakkautta, amorin nuolen ampujaa ja pyhyyden vartijaa.
Kerubeja esiintyy runsaasti
sekä uskonnollisissa että pakanallisissa maalauksissa ja veistoksissa.
Erityisen suosittu aihe oli renessanssin ja barokin aikakausilla. Myös kuvan keskieurooppalainen veistospari on barokkiaikainen eli 1700 -luvulta.

Poikaparit
Kerubiveistokset valmistettiin
yleensä pareittain. Niiden materiaalina oli lähes aina puu.
Veistosten koko vaihteli käyttötarkoituksen ja sijoituspaikan
mukaan taskukokoisista useamman metrin korkuisiin. Kerubit
olivat aina poikia.
Kuvan pari on pitkän matkansa aikana saanut hieman
kolhuja. Toiselta kerubilta puuttuu käsi, toinen on menettänyt
siipensä. Veistotaso on kuiten-

KUVA: HANNA MÄKINEN

kin töissä hyvä.
Veistosten materiaalina käytetty puu on maalattu ja kullattu. Väri on paikoin varsin kulunut, mutta ainakin lannevaatteissa voi vielä nähdä jälkiä kultauksesta.
Hellyttävät kerubit ovat nykyisin suosittu keräilykohde.
Veistoksia kannattaa etsiä katolisista maista, missä ne ovat
aikoinaan kuuluneet kirkkoihin. Usein veistosten tekijä ei
ole tiedossa, sillä kirkkotaide on
perinteisesti ollut varsin anonyymia.
Kerubiveistosten arvoa ei
niinkään sanele ikä vaan veistotaso. Kuvan veistosparin arvo
on 2500–3000 euroa.
Kirjoittaja on tunnettu antiikkialan asiantuntija.

●
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KULJETUSPALVELUT LAIDASTA LAITAAN
MAANSIIRTO € NOSTURI € VAIHTOLAVA € RAHTI

Saaresta saa mökin edullisestikin
Ilpo Falin

Yksi takuuvarma kevään merkki
on kesämökki- ja loma-asuntokaupan käynnistyminen. Kiinteistönvälittäjät odottavat tänä
vuonna sesongista vilkasta.

Myytävää saisi
olla enemmän
Kesämökkirintamalla kysyntä ja
tarjonta eivät aina ole tasapainossa. Edullisimpia kohteita kyllä tulee myyntiin kohtuullisesti,
mutta niiden kysyntä melko laimeaa.
Jos kyseessä on kohtuumatkan
päässä oleva laadukas, hyvin varusteltu ympärivuotinen kohde
ison veden rannalta, se menee takuuvarmasti kaupaksi, kun hinta
on kohdallaan. Niitä on valitetta-

vasti vain vähän tarjolla. Jotka sellaisen ovat onnistuneet ostamaan, eivät luovu siitä kuin pakon edessä.
Mahdollisimman edullista kesäpaikkaa haluava voi löytää etsimänsä joko kuivalla maalla olevista mummonmökeistä tai sitten
saaressa vuokratontilla sijaitsevista kevytrakenteisista, lämpöeristämättömistä kesämökeistä.
Halvimmillaan sellaisia on myyty jopa noin kymmenellätuhannella eurolla.
Sijainti vaikuttaa kesämökin
hintaan olennaisesti. Mitä lähempänä kasvukeskusta ollaan,
sitä kovempi on kysyntä ja sen
myötä myös hintataso.
Mökkikuumeen noustessa on järkevää pitää pää kylmänä. Ammattilainen neuvoo ensin pohti-

maan, kuinka paljon todellisuudessa aikaa mökin käyttämiseen
on.

Sitten tutkimaan
perusteellisesti
Kun sopivalta tuntuva kohde sitten on löytynyt, se on syytä tutkia
perusteellisesti – aivan kuten
asuntoa ostettaessa. Kosteusvaurioita tai muita ikäviä yllätyksiä voi esiintyä loma-asunnoissa
aivan samalla tavalla kuin omakotitaloissa, vaikka kesämökeistä reklamoidaan selvästi asuntoja vähemmän.
Maasta nouseva kosteus saattaa aiheuttaa ongelmia, josta
merkkinä voi olla lattioiden painuminen tai hirsimökeissä alimman hirren lahovauriot.
Sokkelissa olevat halkeamat

LAADUKKAAT MAA- JA KIVIAINEKSET
HIEKAT € SORAT € SEULOTUT € MURSKEET € MULLAT

kertovat puolestaan maan routimisesta. Myös piipun ja tulisijojen toimivuus on syytä selvittää.
Kaivo kannattaa tutkia silmämääräisesti. Sen renkaat eivät saa
haljeta eikä kansi saa vuotaa.
Varman päälle toimiva tutkituttaa veden ennen sen käyttämistä.

YHTIÖT OY
RAKENTAJA, PYYDÄ TARJOUS !

Lisälaskua tulossa
jätevesien osalta
Mökkejä on voitu laajentaa kaikessa hiljaisuudessa. Kannattaakin varmistaa, että rakennuslupa
kohteelle on, ja että se vastaa nykytilannetta.
Budjettia mitoitettaessa on pidettävä mielessä, että jätevesien
käsittelyvaatimukset ovat kiristyneet.
Niiden mukaan kiinteistönomistajan on tehtävä jäteve-

KAK - Kuljetuspalvelu Oy

Terveisiä ruuhka-Suomeen: parin kilometrin päässä Kuopion
keskustasta voi löytää näin idyllisen loma-asunnon alle 50 000
eurolla. KUVA: OLLI HERRANEN

JYVÄSKYLÄ kuljetustoimisto

Äänekosken KAK

ÄÄNEKOSKI kuljetustoimisto
sien käsittelysuunnitelma ja muutettava järjestelmä sitä vastaavaksi siirtymäajan puitteissa. Paikas-

ta ja nykytilanteesta riippuen lisälaskua voi syntyä useita tuhansia euroja.

0424 944 330

sähköpostilla

0424 944 320

kak@kak.fi

