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Lukijalle
Pousin Puutarha täyttää syksyllä 2019
laskutavasta riippuen 80 tai 88 vuotta. Pyöreät 80 vuotta toimintaa tulee täyteen kauppapuutarhan synnyinsijoilla Kolsilan Rinkimäellä, jolla sijaitsevan Niittyahon tilan
isovanhempani Eetu ja Aino Pousi ostivat
11.11.1939. Puutarhaviljelyn he kuitenkin
olivat aloittaneet jo kahdeksan vuotta aiemmin vuonna 1931 Koivulassa, jonne he naimisiin mentyään olivat asettuneet asumaan.
Pitkästä historiastaan huolimatta Pousin
Puutarhalla ei vielä viime keväänä ollut tarinaa. Se häiritsi minua. Yrityksen taustat ja
tuotteen tarinahan kiinnostavat niin tavallista kuluttajaa kuin tukkuliikkeiden ostajia
ja uskoakseni myös niitä henkilöitä, jotka
minun jälkeeni pyörittävät Pousin Puutarhaa. Minulle henkilökohtaisesti tarinan
puuttuminen oli aukko omia juuriani koskevassa tietämyksessäni. Nykypäivä rakentuu
historiaan: on vaikea luoda mitään uutta ja
kestävää, ellei tunne vanhaa. Halusin tietää,
mikä on johtamani yrityksen perusta.
Aikani tarinan puuttumista harmiteltuani oivalsin, että käsillä olivat viimeiset ajat
edes jonkinlaisen historiikin kokoamiseksi.
Vielä oli elossa henkilöitä, jotka muistavat
vanhojakin asioita ja voivat niistä kertoa.
Siinä vaiheessa, kun minun ja sisarusteni
muisti alkaisi reistailla, oltaisiin auttamattoman myöhässä. Suhtauduin kuitenkin
alussa epäilevästi historiikkiprojektin onnistumiseen, sillä kirjallinen aineisto rajoit-

tui lähinnä vanhempieni tekemiin muistiinpanoihin ja äitini keräämiin lehtileikkeisiin.
Niinpä sovin kirjan toimittajan Teija Horpun kanssa, että projekti voidaan myös
keskeyttää, mikäli sen edetessä syntyy aihetta epäillä, ettei järkevää kokonaisuutta
pystytä kokoamaan. En olisi ikinä uskonut,
että saamme kasaan puoliakaan tästä, mitä
meillä nyt on!
Kirja on kunnioituksen osoitus isovanhemmilleni Eetu ja Aino Pousille sekä vanhemmilleni Eero ja Irma Pousille heidän
tekemästään työstä. Ilman heidän rohkeuttaan, periksiantamattomuuttaan ja vahvaa
uskoaan toisiinsa ja omaan tekemiseensä
kauppapuutarha olisi vuosikymmenten
saatossa moneen kertaan sortunut. Jotta yli
80-vuotinen historia olisi voinut rakentua,
on tarvittu myös pitkäaikaisia asiakkaita ja
heidän luottamustaan, samoin kuin pankkeja, jotka huonoinakin aikoina ovat uskoneet
Pousin Puutarhaan. Pohjan luottamukselle
ja sen myötä menestyvälle liiketoiminnalle rakensivat pappani Eetu ja isäni Eero
hoitamalla velkansa ja muut velvoitteensa
tunnollisesti.
Lisäksi on tarvittu työntekijöitä. Kirjan
aineistot perustuvat paitsi kirjallisiin aineistoihin, ennen kaikkea lukuisiin henkilöhaastatteluihin. Tarinan kokoaminen on
ollut kuin palapelin tekemistä: yksi löytynyt tiedon murunen tai haastateltavan muistama asia on avannut useita muistilukkoja
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ja auttanut rakentamaan kuvaa jostakin tapahtumasta. Antoisinta kirjan teossa onkin
ollut tavata Pousin Puutarhan vanhoja työntekijöitä ja huomata, miten paljon muistikuvia ja muistoja, esimerkiksi valokuvia,
heillä on vanhasta työpaikastaan. Joihinkin
työ kauppapuutarhalla on jättänyt niin lähtemättömät muistot, että tapahtumat vielä
vuosikymmenten jälkeen palaavat uniin.
Lämmin kiitokseni kaikille haastatelluille
tarinan kokoamiseksi uhraamastanne ajasta!
Mitään ei kuitenkaan synny ilman hyvää
tiimiä. Kirjan on toimittanut ja lähes kaikki
sen tekstit kirjoittanut lahtelainen viestinnän ammattilainen Teija Horppu. Ilman hänen journalistista kokemustaan ja julkaisun
teon projektiosaamistaan kirjahankkeesta
ei olisi ikinä tullut mitään. Olenkin iloinen
siitä, että Teija viime keväänä tarttui heittämääni haasteeseen ja otti kirjan kirjoitettavakseen.
Toinen kirjan onnistumisen kannalta
ratkaiseva henkilö on ollut pitkäaikainen
ystäväni, graafikko ja kuvataiteilija Mikko
Ranki. Hänen visuaalisen näkemyksensä
sekä graafisen alan kokemuksensa, tietämyksensä ja kontaktiensa ansiosta kirja sai
viimeistellyn ja tyylikkään ulkoasun.
Kiitoksen ansaitsevat myös sisarukseni
Ensio, Elina ja Maria sekä tyttäreni Venla,
jotka ovat kantaneet omat arvokkaat kortensa Pousin Puutarhan tarinan kokoamisen

kekoon.
Toimettomana ei ole voinut olla toimitusjohtajakaan. Lukemattomat ovat ne tunnit, jotka olen möyrinyt pölyisellä vintillä
vanhoja laatikoita, kuittimappeja tai muita
vuosikymmenten takaisia tavaroita etsien,
pähkäillyt vanhoissa valokuvissa esiintyvien henkilöiden nimiä tai kasvihuoneiden
rakentamisvuosia, pitänyt palaveria Teijan ja Mikon kanssa, muistellut menneitä
haastateltavien kanssa sekä tarkastanut ja
arvioinut Teijan lähettämiä tekstiluonnoksia ja Mikon lähettämiä sivuvedoksia. Yhtään lomapäivää en ole huhtikuun jälkeen
pitänyt – mutta yhtään päivää en myöskään
vaihtaisi pois!
Haminassa 16.8.2019

Jarmo Pousi

toimitusjohtaja
Pousin Puutarha oy

Puutarhatilan syntyvuodet 1930-luvulta vuoteen 1957

Pousin Puutarha
– rohkeudesta ja ahkeruudesta syntynyt
Elipä 1930-luvulla Vehkalahdella rohkea ja ahkera nuoripari Aino ja Edvart
”Eetu” Pousi.
Jo ennen naimisiin menemistä, nuorena
miehenä vuonna 1928, Eetu oli rakentanut
Kolsilan Koivulaan talon, jossa hän, nuoremmat sisaruksensa ja heidän äitinsä asuivat; perheen isä oli kuollut vuonna 1926.
Aino ja Eetu menivät naimisiin 27.9.1930,
ja Koivulassa sijainneeseen Eetun kotitaloon nuoripari silloisen tavan mukaan asettui asumaan. Mutta haaveissa siinsi oma
tila. Koivulassa Aino ei raaskinut edes ottaa
kutomiaan mattoja käyttöön, vaan säästi
niitä haaveissa olleeseen tulevaan kotiin.
Eetu oli 6-lapsisen perheen vanhin, syntynyt 19.4.1903, ja Pousin suvun miesten
tapaan kova työmies. 1900-luvun alussa
Kolsilan kylällä oli sanonta, että Pousin
miehet tappavat itsensä työllä. Koska Eetu
oli nuorena jäänyt isättömäksi, hän oli joutunut ottamaan paljon vastuuta ja tottunut
vastoinkäymisiin. Mutta hän oli huumorimiehiä ja osasi hyvän huumorin avulla
kääntää asiat hyväksi. Eetun juttuja olivat
maatyöt ja hevoset. Kesäisin Eetu kävi töissä Ristniemen sahalla lankkuja ja lautoja
kantamassa, talvisin ajoi hevosella rahtia,
mistä tosin raskaan työn ja hevoseen liittyneiden kulujen jälkeen ei jäänyt mitään
tuloa. Myös ojankaivutöissä Eetu uurasti.
Lapsenlapset muistelevat, että Eetun kädet
olivat suuret kuin lapiot ja vartalon lihak-

Aino ja Eetu Pousi menivät naimisiin 27.9.1930.
Aino oli syntynyt 8.2.1902 ja Eetu 19.4.1903.

sisto kovassa työssä toispuoleiseksi kehittynyt.
Aino oli syntynyt 8.2.1902. Hän oli koulutettu nainen, edelläkävijä: käynyt Niittylahden puutarhakoulun ja työskennellyt
puutarhurina Ristimäen puutarhassa Parikkalassa, Hakolan puutarhassa Kurikassa ja
Myllykylän kartanossa Vehkalahdella sekä
puutarha- ja kotitalousneuvojana Nastolan
kunnassa. Lisäksi hän toimi kyliä kiertä-

Vuonna 1928 Eetu Pousi rakensi Kolsilan Koivulaan talon, jossa hän, nuoremmat sisaruksensa, heidän äitinsä ja myöhemmin myös Aino asuivat. Todennäköisesti Eetun ja Ainon hääpäivänä otetussa valokuvassa takana Aino ja Eetu,
edessä vas. Eetun äiti Josefina Pousi (synt. 1879) sekä Eetun sisarukset Vieno
(1906), Selma (1908), Aino (1914), Kauko (1918) ja Toivo (1921).

vänä marttaneuvojana opettamassa, kuinka
esimerkiksi kaalia viljellään. Lisätäkseen
tietämystään Aino osallistui sekä kotimaahan että jopa ulkomaille suuntautuneisiin
opintomatkoihin.
Lapsia nuorellaparilla oli yksi, 20.4.1931
syntynyt Eero Pousi. Eero oli pulska, iso
poika, vahva kuin karhu. Kylän poikien
keskinäisessä painissa muut pojat jäivät Eerolle alakynteen.
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Viljelyn aloitus jo Koivulassa
Jo Koivulassa Aino aloitti vihannesten
kasvattamisen. Talon seinustalla hän kasvatti tomaatteja, lavoilla kaalin taimia, jotka sitten siirsi avomaalle. Paula Seppälä,
Ainon siskon Hilma Seppälän tytär, oli jo
pikkutyttönä äitinsä kanssa auttamassa lavojen laittamisessa ja hoitamisessa. Lavojen pohjalle Aino ja Hilma kantoivat karjan

lantaa. Lantaa laitettiin noin 20 sentin kerros, sen päälle noin 20 sentin kerros olkia
ja päällimmäiseksi kerros kompostimultaa.
Pohjalle laitettu lanta tuotti palaessaan lämpöä ja piti lavan niin lämpöisenä, että viljelyn saattoi aloittaa paljon aikaisemmin kuin
muutoin olisi voinut. Joiden arvioiden mukaan kylvöt tehtiin jo maaliskuussa.
Lannoitetta saatiin kaupunkilaisten
vessoista, ja tästä syystä kaupunkilaisten
vessojen tyhjentämisen hoitivat maalaiset.
Näin teki myös Eero. Joskus myöhemmin
hän kertoi, kuinka häntä oli harmittanut ja
hävettänyt se, että joutui vessojen tyhjentämisen takia tekemään töitä pääsiäispyhinäkin.
Ainon tietämys ja osaaminen olivat aivan omaa luokkaansa. Voidaankin arvioida, että Pousin puutarhan varhaisimpien
vuosien kehitys ja menestys olivat pitkälti
Ainon osaamisen ansiota. Sotien jälkeen
Haminan seudulle perustettiin muitakin
puutarhatiloja, mutta monet niistä lopettivat
toimintansa 1960-lukuun mennessä.
Jo ennen oman tilan ostamista Eetu ja
Aino kävivät Kotkan ja Haminan toreilla
heinää ja vihanneksia myymässä. Myyntiä
varten Eetu lastasi hevoskärryllisen heinää,
Aino koreihin vihanneksia. Paras myyntipäivä oli lauantai, ja silloin torikauppiaat
kävivät kovaa kilpailua myyntipaikoista.
Jotta Kotkassa parhaista paikoista kilpailemassa olisi oltu hyvissä ajoin ennen aamukuudelta alkanutta kaupankäyntiä, Eetu
meni hevospelillä Kotkaan jo perjantai-iltana; Aino polki perässä lauantaiaamuna
pyörällä. Jos Kotkaan suunnattiin keskellä
viikkoa, liikkeelle kotoa Kolsilasta piti lähteä jo aamukahden tai -kolmen aikaan.
Kotka oli hyvä myyntipaikka monella
tapaa. Tori oli vilkas, ja jos torimyynnistä
jäi jotakin ylitse, kivijalkakauppiaat ostivat
kaiken myymättä jääneen. Vihanneksillaan
Aino teki huomattavasti paremman tilin

kuin Eetu kärrykuormallisella heiniä, mistä
nuoripari ymmärsi, että puutarhaviljelystä
he saisivat paremman elannon kuin perinteisestä maataloudesta.
Matka Kolsilasta Kotkaan oli pitkä, tosin talvella hiukan lyhyempi kuin kesällä,
koska Tiutisissa voitiin oikaista jäätä pitkin.
Pitkät Kotkan-reissut ja Kotkan kivikadut
kuluttivat Eetun hevosen kenkiä siinä määrin, että kolmen reissun jälkeen hevonen
piti kengittää uudelleen.

jo syttynyt. Kerrotaan, että Eero-poika kavereittensa kanssa ajoi hevosella tavaroita
entisestä kodista uuteen. Muuttolaatikot
jouduttiin kuljettamaan kiertoteitä, koska
yläpuolella lensivät venäläiset pommikoneet.
Niittyahon ainoat rakennukset olivat
melko huonokuntoinen asuinrakennus, johon Aino ja Eero asettuivat asumaan, sekä
puintia varten rakennettu hirsirakenteinen
riihi.

Oma tila Talvisodan alettua

Lavoihin paperia ja filmilasia

Vuonna 1939 Kolsilan kylässä tuli
myyntiin Niittyaho-niminen tila. Sen Eetu
ja Aino Pousi halusivat ostaa! Heille myyjä ei jostakin syystä halunnut tilaa myydä,
joten Eetun ja Ainon oli käytettävä bulvaania. Kauppakirjan mukaan Einar Tepponen
– jonka vaimo Lempi oli Ainon sisko – osti
tilan 30.6.1939 ja myi edelleen Eetulle ja
Ainolle 11.11.1939. Kauppahinta molemmissa kaupoissa oli 80 000 markkaa.
Ennen tilan ostamista Eetun ja Ainon
piti saada rahoitus. Säästöpankissa ei asialle
lämmetty lainkaan, vaan epäiltiin, että millä
se poika lainan muka maksaa. Eetu ja Aino
kääntyivät Osuuskassan puoleen. Korttilan
kenkäkaupan talossa sijainnut konttori oli
auki vain yhtenä päivänä viikossa, lauantaina. Sinne Eetu ja Aino suuntasivat. Siellä
ei rahaa ollut, mutta Metsäkylän Osuuskaupasta pankki pystyi rahaa järjestämään.
Kun rahoitus oli varmistunut, Eetu ja
Aino päättivät alkaa viljellä omaa puutarhaa. Nuoripari luotti toisiinsa ja Ainon
puutarha-alan taitoihin, sanottiinhan, että
pienessäkin neliössä Aino osasi kasvattaa
kasveja myytäväksi. Näin sai alkunsa Pousin Puutarha, joka aluksi tosin ei ollut yritys, vaan Eetu Pousin nimissä ollut maatila.
Niittyahoon muutettaessa Talvisota oli

Koska Eetu Pousi joutui rintamalle,
puutarhatilan pyörittäminen jäi Ainon ja
8-vuotiaan Eeron vastuulle. Eero pystyi
osallistumaan kokoaikaisesti tilan töihin ja
toimintaan, koska Talvisodan alettua marraskuussa 1939 koulut suljettiin ja koulunkäynti loppui.

Kun Talvisota päättyi ja koitti rauhan
aika, Eetu palasi rintamalta. Tilalle tarvittiin uusi, kunnollinen piharakennus, ja sen
rakentaminen alkoi Välirauhan aikana. Rakennustöiden ollessa vielä kesken syttyi
Jatkosota.
– Miehiä tultiin hakemaan sotaan. Eetu
oli rakennuksen katolla, ja hänelle huudettiin, että ”tule vain alas, on täällä lappu
sinullekin”, Eeron lapsuudenystävä Pertti
Lääti muistelee.
Välirauhan aikana Niittyaho oli jo hyvää
vauhtia muotoutumassa puutarhatilaksi.
Eeron muistiinpanojen mukaan keväällä
1940 tilalla oli kolme 1 x 1,5 metrin kokoista lavaikkunaa. Ikkunalasi oli tuohon
aikaan kallista, joten ensimmäisten lavaikkunoiden ikkunat olivat tehty paperista ja
valokuvausliikkeestä hankitusta filmilasista.
Lavaikkunoissa viljeltiin kaalin ja kukkakaalin taimia avomaalla kasvatettavaksi.
Tila oli tyypillinen sekaviljelmä: avomaalla
viljeltiin kaalin lisäksi perunaa ja porkkanaa, lavoissa avomaankurkkua ja kesäkukkia. Niitä kaupiteltiin Haminan torilla.
Puutarhatuotteiden lisäksi viljeltiin viljaa ja heinää. Kotieläimiäkin oli: Uljas-hevonen, muutama lehmä sekä lampaita ja
kanoja.

Eero 10-vuotiaana torikaupalle

Eero Pousi alkoi noin 10-vuotiaana käydä
Haminan torilla myymässä Niittyahon
vihanneksia. Nuorta torikauppiasta esittävän, ajan saatossa rypistyneen valokuvan
arvioidaan olevan Jatkosodan ajalta.
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Pakon sanelemista syistä Eeron rooli tilan töissä oli alusta alkaen iso, ja nuoresta
iästään huolimatta Eero teki käytännössä
aikuisten töitä. 1940-luvulla tuotteet myytiin torilla. Mukaan torireissuille Eero oli
päässyt 7-vuotiaana, mutta jo 10-vuotiaana
hän kävi yksin hevosella Haminan torilla tilan tuotteita myymässä. Aino huolehti siitä,
että myytävää riitti.
Torikaupalla käyminen oli Eerolle mie-

luista. Kautta vuosikymmenten vanhat haminalaiset ovat muistelleet, kuinka Eero jo
pienenä poikana oli torilla myymässä. Aikalaisten mukaan jo silloin näki, että Eero
on kauppamies, sillä tuotteet menivät hyvin
kaupaksi. Eeron kerrotaan olleen mukava ja
leppoisa nuori mies, ystävällinen ja iloinen
sekä innokas keskustelija.
Torin reunalla oli hevospuomi, johon torikauppiaat sitoivat hevosensa. Kaupunkilaiset kävivät toriostoksilla usein, koska sen
ajan säilytysmahdollisuuksien takia ruokatarpeita ostettiin vain vähän kerrallaan. Paras toripäivä oli lauantai. Kauppa-aika alkoi
aamukuudelta ja päättyi kello 12. Torilla
myytiin enimmäkseen perunaa, porkkanaa
ja kaalia sekä kesäkukkia ja vihtoja. Myös
kalakauppiaita oli. Hallista haettiin makkarat ja muut suolaiset.
Torilla kauppaa käytiin tavalliseen tapaan rahakauppana, mutta nauloja ja monenlaisia muita hyödykkeitä hankittiin epävirallisella vaihtokaupalla. Erityisen hyvä
vaihtohyödyke oli voi. Pousin perheellä oli
muun muassa vene, jonka Eetu oli voilla
vaihtanut.
Sotavuosina torikauppaa tehtiin jatkuvan pelon keskellä. Kun ilmahälytys tuli,
myyntipöydät pantiin pikavauhtia pakettiin,
hevonen laitettiin kauppahallin taakse kiinni ja Eero ja kaikki muut myyjät juoksivat
pommisuojaan. Vaaran mentyä ohitse palattiin torille ja jatkettiin kaupantekoa. Toisinaan torilla ei ollut muita myyjiä kuin Eero.

Sotavuosien ajan Niittyahon tilan hoitaminen oli Aino ja Eero Pousin vastuulla. Vuonna 1943 otetussa
kuvassa Aino Pousi Uljas-ruunan vetämillä kärryillä tulossa Haminan torilta vihanneksia myymästä.

Työvoimaa jo sotavuosina
Kotoa Kolsilasta torireissulle Eeron
piti lähteä jo anivarhain aamuneljältä. Kotimatkan torilta Niittyahoon hän nukkui
kärryissä, viisas hevonen kun osasi tien kotiin ominkin päin. Kotimatkan unet tulivat
nuorelle pojalle tarpeeseen, sillä heti kotiin

päästyä oli tartuttava kastelukannuun ja jatkettava puutarhatilan töiden parissa.
Alusta asti Pousin puutarhatilalla oli
myös apulaisia ja ulkopuolista työvoimaa.
Sukulaiset auttoivat, ja sukulaisten lapset viettivät tilalla kesiään. Sodan aikana
Pouseille kotiapulaiseksi tuli Elvi Lääperi,

joka oli joutunut lähtemään kotiseudultaan
Karjalasta evakkoon. Elvi hoiti pääosin
taloustöitä, mutta saatuaan keittiötyöt tehdyksi kiirehti avuksi puutarhalle. Pousien
kotiapulaisena Elvi työskenteli toistakymmentä vuotta.
Se että perheessä oli kotiapulainen, ker-
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too osaltaan Aino Pousin edelläkävijyydestä. Puutarha ja sen hoitaminen ja kehittäminen olivat Ainon intohimo, ja käyttämällä
kotiapulaista hän vapautti aikaa itselleen
tärkeille ja rakkaille asioille.

Lasisten talojen ihmeellinen aika
talon ja uuden piharakennuksen jälkeen
rakennettiin vielä vanhan riihen päälle iso
lato.

Sotien jälkeen koko Suomessa oli vallalla kova innostus rakentaa ja tehdä työtä,
pitihän sotakorvaukset saada maksetuksi
ja evakot asutetuksi. ”Oli aika luoda uutta, rakentaa, kuokkia, istuttaa, tehdä koteja, luoda ihmissuhteita. Se kaikki rakkaus
läheisiin ja mahdollisuus olla yhdessä sai
voiman tuottaa työllä tuotteita”, Eero Pousin puoliso Irma Pousi kirjoittaa Pousin
tilan vaiheita käsittelevissä muistiinpanoissaan.
Vielä sotien päättyessä puutarhatila ei
ollut Eetu ja Aino Pousin ainoa elinkeino,
vaan leipä tuli monesta lähteestä. Keväisin
Eetu muun muassa pyyti ja myi kalaa, loppukesästä ja syksystä kantoi metsästä sieniä suolattavaksi. Lisäksi tilalla oli yli 20
omenapuuta, joissa kasvatettiin omenoita
myyntiin. Tilalla oli myös muutama leh-

mä, joista saatiin maitoa ja voita, pula-ajan
oivallista vaihtohyödykettä. Sotien jälkeen
alkoi kuitenkin puutarhan määrätietoinen
laajentaminen ja uuden rakentaminen.
”Koko 1940-luku sotien jälkeen oli
kovaa rakentamista. Täytyi saada navetta,
talli, sauna”, Irma luettelee muistiinpanoissaan. Ilmeisesti ensin saatettiin valmiiksi
Välirauhan aikana kesken jäänyt uusi piharakennus, johon tulivat navetta, talli,
riihi ja huussi sekä sauna, keittiö ja huone.
Huone oli alun perin tarkoitettu kanalaksi,
mutta kanoja siihen ei koskaan tullut, vaan
sitä käytettiin asuinhuoneena. Siihen Aino,
Eetu ja Eero asettuivat asumaan siksi aikaa, kun vanha asuintalo purettiin ja sen tilalle vuosina 1945–1946 rakennettiin uusi.
Myöhemmin piharakennuksen huoneeseen
majoitettiin puutarhan työväkeä. Asuin-

Pian sotien jälkeen aloitettiin myös kasvihuoneiden rakentaminen. Kyseessä oli
iso investointi ja suuri askel, jota erityisesti
Eero Pousin tiedetään pohtineen tarkoin.
Kannustusta hän sai Reino Penttilältä, johon hän tutustui myydessään Reinolle ja
tämän Maire-puolisolle perunoita ja muita
juureksia torilla.
Reino ja Maire Penttilä muuttivat Haminaan vuonna 1946. Reinon leski Maire
muistaa, kuinka Eero jo tuolloin pohti kasvihuoneen rakentamista.

Kasvihuoneen rakentamiseen tarvittiin paljon rakennusmiehiä, sillä 1950-luvulla kasvihuoneiden rautarungot hitsattiin rakennuspaikalla. Rakennustyö kesti useamman
kuukauden ja ajoittui syyskesään ja syksyyn.

Niittyahon pihaa koristivat Aino Pousin upeat kukkapenkit. Kuvassa Niittyahon piharakennuksen edessä Pouseille evakkona tullut
ja pitkään työntekijänä työskennellyt Elvi
Lääperi.

Ensimmäisen kasvihuoneen valmistuminen
vuonna 1947 oli suuri ylpeyden aihe. Vuonna 1947 tai 1948 otetussa kuvassa puutarhan
väki on ryhmittynyt Vehkajoen rantaan lähelle kasvihuonetta; huone vasemmalla.

Ensimmäinen kasvihuone 1947
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Eerosta ja Reinosta tuli hyvät ystävät, ja
Reino kannusti Eeroa kasvihuonehankkeen
toteuttamisessa.
Vuonna 1947 Reino perusti Haminan
vesijohtoliike R. Penttilän, joten hän pystyi
toimittamaan putket Pousin puutarhan ensimmäisiin kasvihuoneisiin. Sotien jälkeen
ei ollut helppo saada uusia putkia, joten
mahdollisuuksien mukaan käytettiin käytettyjä putkia. Niitä saattoi ostaa työmailta,
joilla purettiin vanhoja, sodan pommituksissa vaurioituneita taloja. Uusiin asuintaloihin asennettiin toki aina uudet putket,
mutta puutarhalle kävivät vanhatkin. Niinpä ainakin Pousin puutarhan ensimmäiseen kasvihuoneeseen asennettiin todennäköisesti vanhat putket. Reino oli käynyt
lämpötekniikkakurssin ja osasi suunnitella
putkituksia, joten hän myös suunnitteli ensimmäisten kasvihuoneiden putkitukset.
Aivan ensimmäinen kasvihuone, kasvihuone 1, rakennettiin lähelle Vehkajoen
rantaa vuonna 1947. Joen ranta valikoitui
rakennuspaikaksi, koska vedenkantomatka
joelta kasvihuoneille oli lyhyt.Eeron muistiinpanojen mukaan 1940-luvun lopun Suomessa kurkut viljeltiin yleensä 3–4 metrin
levyisissä kasvihuoneissa. Pousien ensimmäinen kasvihuone oli neljä metriä leveä
ja 15 metriä pitkä. Se oli puurunkoinen ja
lasikatteinen ja upotettu osin maan sisään.
Rakennustavan ansiosta lämpö pysyi kasvihuoneessa paremmin kuin olisi pysynyt,
jos kasvihuone olisi ollut kokonaan maanpinnan yläpuolella. Ensimmäisissä kasvihuoneissa oli kamiinalämmitys. Jokaisen
kasvihuoneen päähän oli sijoitettu yksi ka-

miina, jota lämmitettiin puilla. Halla-aikana kamiinoihin piti käydä lisäämässä puita
yölläkin, minkä vuoksi jokaisella perheenjäsenellä oli oma lämmitysvuoronsa.
Ensimmäiset kurkut Pousien kasvihuoneelta valmistuivat helluntaiksi 1948. Koska kyseessä oli tilan ensimmäinen kurkkusato, vielä vuosikymenienkin päästä Eero
muisti, että helluntaina 1948 kurkun kilohinta Haminan torilla oli 1 000 markkaa.
Kurkun kasvattaminen kasvihuoneessa
todettiin erittäin toimivaksi, joten heti seuraavana vuonna kasvihuonetta pidennettiin
15 metrillä.

Aina suurempia huoneita
Ensimmäisessä kasvihuoneessa kasvatettiin kurkkua, mutta 1950-luvulle tultaessa tomaatista oli muodostunut Eetu ja Aino
Pousin puutarhatilan tärkein tuote. Tomaatti oli Selandia-lajiketta, kurkku Vestervangia. Kokonaisuutena viljely jatkui sekaviljelynä: kurkkujen ja tomaattien ohella
kasvatettiin avomaalla kaalia, kukkakaalia
ja porkkanaa ja lavoilla kukkien taimia.
Uusi vuosikymmen toi Pousin puutarhatilalle useita uusia kasvihuoneita. Vuosikymmenen alussa rakennettujen huoneiden
rungot olivat rautaa, ne tuettiin sisäpuolelta
puutolpilla, ja niissä lasit olivat kiinni puupuitteissa. Kasvihuone 2, kolme metriä leveä ja 35 metriä pitkä, rakennettiin vuonna
1950. Sen lappeet olivat hyvin pitkät, seinät olemattoman matalat, ja sen keskellä
kulki käytävä, jonka molemmin puolin olivat kasvatuslaatikot. Tässä kasvihuoneessa
kasvatettiin kurkkua.
Seuraavissa kasvihuoneissa olivat jo
noin puolitoista metriä korkeat seinät.
Vuonna 1951 rakennettiin kuusi metriä leveä ja 35 metriä pitkä huone, josta alettiin
käyttää nimeä Pöpöskä. Se nousi Vehkajo-

Pousien ensimmäisissä kasvihuoneissa oli kamiinalämmitys, ja lämmittämistä varten piti polttopuuta olla varastossa suuret määrät.
Vuonna 1951 otetussa kuvassa keskellä on vuonna 1947 rakennettu kasvihuone 1, sen oikealla puolella vuonna 1950 rakennettu kasvihuone 2 ja vuonna 1951 rakennettu Pöpöskä. Äärimmäisenä vasemmalla kylmiä kasvihuoneita eli kasteja.

en rantaan vanhimpien kasvihuoneiden läheisyyteen, ja siinä kasvatettiin tomaattia.
Jokainen uusi kasvihuone oli aina edellistä suurempi, joten seuraava, vuonna 1953
rakennettu kasvihuone 4, oli taas suurempi kuin Pöpöskä. Merkittävästi aiempia
suurempi oli ja kokonaan uutta aikakautta
edusti vuonna 1957 rakennettu kasvihuone

5, joka oli ensimmäinen Kauppapuutarhaliiton suunnittelema kasvihuone.
Uuden kasvihuoneen rakentaminen ei
ollut mikään pikkujuttu. Rautarunkoisen
kasvihuoneen rakentaminen kesti useamman kuukauden, ja työhön tarvittiin paljon rakennusmiehiä, sillä rungot hitsattiin
rakennuspaikalla. Eeron pikkuserkku Kari
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”Jussi” Kolsi lomaili Pouseilla miltei joka
kesä 1940-luvun lopulta lähtien 1950-luvun lopulle asti ja muistaa osallistuneensa kasvihuoneen rakentamiseen pitämällä
rautoja pystyssä.
– Kasvihuoneet edustivat sen ajan uusinta kehitystä. Myöhemmin, kun kotiseudulleni Asikkalaan tuli kasvihuoneita,

Pöpöskä-kasvihuone sai nimensä Anni Swanin sadusta Tervapöpö. Pöpöskän tukirakenteet ja
muut puuosat oli käsitelty tervapohjaisella kyllästeellä, joten kasvihuone haisi tervalle. Pöpöskä
purettiin vasta viimeisenä tilan vanhimmista kasvihuoneista.

vertasin niitä Eeron kasvihuoneisiin ja totesin, että kyllä Eeron olivat isompia, Jussi
kertoo.
Jos kasvihuoneet edustivat uusinta kehitystä, niin myös pitkä kurkku oli 1950-luvulla kauppojen myyntituotteena suuri
ihme. Asiakas ei useinkaan ostanut kokonaista kurkkua, vaan ainoastaan pienen
pätkän. Koska jotkut tuon ajan kurkkulajikkeet olivat väkeviä, myyjä saattoi ennen
ostopäätöksen tekemistä leikata asiakkaalle pienen maistiaispalan, josta asiakas saattoi varmistaa, ettei kurkku ole väkevää.

Legendaarinen Pöpöskä
Puutarhaviljely herätti aikanaan ihmetystä, ja kasvihuoneet, ”lasiset talot”, ne
vasta ihmeellisiä olivatkin, edustivathan ne
sotien jälkeen jotakin aivan uutta ja puutarha-alan kehityksen eturintamaa. Puutarhatilan elämässä kasvihuoneet olivat vähän
kuin kotieläimiä – niillekin annettiin nimet. Nimien avulla kasvihuoneet oli helppo erottaa toisistaan. Nimistä luovuttiin
ja kasvihuoneiden numerointiin siirryttiin
vasta automatiikan käyttöönoton myötä.

Joidenkin kasvihuoneiden nimet jäivät
kuitenkin elämään pitkäksi aikaa. Vanhimmista kasvihuoneista viimeisenä pystyssä
pysyi kasvihuone nimeltä Pöpöskä. Nimen
muodostumiseen liittyy tarina, jonka Paula
Seppälä muistaa kuulleensa:
Kyseisen kasvihuoneen puuosat oli käsitelty tervapohjaisella kyllästeellä, joten
kasvihuone haisi tervalle. Niinpä Aino
Pousi alkoi aluksi käyttää kasvihuoneesta
nimeä Tervapöpö.
Tervapöpö-niminen tarina oli Ainon
lukemassa Anni Swanin satukirjassa Jänis-
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Vemmelsäären seikkailuja. Sadussa Kettu
Repolainen muovailee tervasta ja tärpätistä
ukon, johon Jänis Vemmelsäären käpälät
tarttuvat. Ajan saatossa nimi Tervapöpö
kääntyi lyhennelmäksi Pöpöskä. Pöpöskä-nimeä käytettiin arjen puheissa niin
kauan, kuin kyseinen kasvihuone oli pystyssä, ja nimi on myös jälkipolvien hyvässä
muistissa.
Eero oli ylpeä kasvihuoneistaan ja toisinaan esitteli jonkin kasvihuoneen ystävälleen Pertti Läätille. Pertti muistaa, että
kasvihuonetta läpi käytäessä hän ihmetteli
siellä vallinnutta kuumuutta ja ajatteli mielessään, että ”ei ole hyvä paikka”!
– Kerran Eero antoi minulle kasvihuoneesta tomaatin. En tykännyt tomaateista,
ja kun Eero ei huomannut, heitin tomaatin
pois, Pertti muistelee jälkeenpäin jopa hieman harmitellen.
Aikaansa seuraavana puutarhurina Aino
kokeili aktiivisesti uusia kasveja ja lajikkeita. 1950-luvulla mukaan valikoimaan
tuli esimerkiksi äitienpäiväruusu, jota kasvatettiin vuosittain 1 000–2 000 kappaletta.
Pöpöskässä ja kasvihuone 2:ssa Aino jo
1950-luvun alkupuoliskolla kasvatti myös
viinirypäleitä. Kyseessä ei ollut elinkeino,
vaan Ainon harrastus. Rypäleet kasvoivat
vuonna 1952 käyttöön otettua kattilahuonetta vasten ja kiemurtelivat sekä seinällä että kasvulangoissa ensin tomaattien,
myöhemmin myös kurkkujen yläpuolella.
Myyntiin Ainon rypäleet tuskin olisivat
kelvanneetkaan, sillä nuori polvi muistaa
niiden olleen hyvin pieniä ja tavattoman
happamia.

Tekniikka helpottamaan käsityövaltaista uurastusta
Ensimmäisten kasvihuoneiden valmistuminen oli merkinnyt Pousin puutarhatilalla suurta edistystä, mutta perusteiltaan
viljely oli hyvin käsityövaltaista uurastamista. Työtä oli paljon. Jussi Kolsi muistelee, että työnteko tilalla alkoi aamuseitsemältä ja jatkui myöhäiseen iltaan asti.
Aamuvirkku Eetu Pousi tosin heräsi ja
nousi omiin töihinsä jo kolmen neljän aikaan, ja viiden aikaan Elvi Lääperikin todennäköisesti aloitti puuronkeiton.
Kasvihuoneilla tehdyn työn käsityövaltaisuus näkyi esimerkiksi mullan kuljettamisessa. Hevosella multakuorma saatiin
kyllä tuoduksi lähelle kasvihuoneita, mutta kasvihuoneisiin sisälle multa kannettiin
aluksi paareilla, sillä käytävät olivat liian
kapeita hevosella ajettavaksi eikä kottikärryjä vielä aivan alussa ollut.
Työtä riitti myös lasilla katettujen kasvatuslavojen rakentamisessa ja huoltamisessa. Ensimmäisten kamiinalämmitteisten
kasvihuoneiden valmistuttua taimet esikasvatettiin kasvihuoneessa ja siirrettiin sen
jälkeen lavoille. Lavoissa taimien kasvua
auttoivat olkipatjat, joilla lavat halla-aikana suojattiin yöajaksi. Keväällä iltaisin
töistä lähdettäessä olkipatjat vedettiin lavojen päälle ja aamulla töihin tultaessa
otettiin pois.
Kun taimet oli saatu siirretyksi lavoihin,
kasvihuoneista tuli kurkkujen valtakuntaa.
Kurkut kasvatettiin kasvihuoneen reunoilla
olevilla penkeillä, jotka olivat alta auki ja
joihin kasvatuksessa tarvittava multa piti

kantaa paareilla. Kurkut kasvoivat vinosti
kasvihuoneiden katon mukaisesti. Kasvatuksen aikana multaa piti kantaa lisää, jotta
kurkkujen juuret eivät olisi näkyneet. Ennen mullan lisäämistä reunoille jääneessä
tilassa kasvatettiin taimia.
Kun lavoissa kasvatetut taimet olivat
kasvaneet myyntikokoisiksi, osa niistä meni omaan käyttöön, osa pakattiin ja
myytiin. Tällöin lavojen ikkunoista rakennettiin kasteja eli lämmittämättömiä kasvihuoneita tomaattien kasvatukseen.
Avomaalle kaalin ja muiden vihannesten taimet istutettiin tasavälein suoriin
riveihin. Maahan vedettiin puupiikkisellä
haralla rivit ensin yhteen suuntaan, sitten
toiseen. Taimet istutettiin rivien risteyskohtiin istutuspulikkaa hyväksi käyttäen.
Pulikka oli puutappi, jolla maahan tehtiin
istutusreikä. Tuohon reikään sitten taimi
istutettiin.

Kitkemistä ja veden kantamista
Kitkettävää ja kasteltavaa puutarhatilalla riitti läpi kesän. Kurkun taimien ympäriltä kapsuteltiin lyhytvartisella käsiharalla useammankin kerran kauden aikana,
jotta rikkaruohoja ei olisi päässyt tulemaan.
Myös perunamaata piti kitkeä ja avomaalla
kasvavien kaalien juurien ympäriltä rikat
kapsuttaa kesän aikana moneen kertaan.
Sotien jälkeen tilalle saatiin kaksi käsikäyttöistä vesipumppua. Niistä toinen,

Aina 1950-luvulle saakka puutarhatilan viljelyksiä kasteltiin ilmeisesti kastelukannulla. Taimet kasvatettiin avomaalle siirrettävään tai myytävään kokoon lavoilla,
minkä jälkeen lavojen ikkunoista rakennettiin kasteja eli kylmiä kasvihuoneita
tomaattien kasvatukseen. Kuva tiettävästi vuodelta 1944.
viljelysten kasteluun tarkoitettu, sijaitsi
Vehkajoen rannassa, ja siihen vesi otettiin
joesta. Todennäköisesti vesi pumpattiin
isoihin tynnyreihin, mistä sitä noudettiin
ämpäreillä ja kastelukannuilla. Toiseen,
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uuden asuintalon kellarissa sijainneeseen
pumppuun, vesi johdettiin kaivosta.
Vuonna 1954 tilalle hankittiin polttomoottorikäyttöinen vesipumppu Bernard.
Viimeistään silloin saatiin myös vesiletku,

jolla kastelu kävi joutuisasti. Pumppuja
voitiin käyttää vain kesäaikaan, sillä vesiputket kulkivat maan päällä. Navetassa
olleille lehmille, hevoselle ja possulle vesi
tosin kannettiin kaivosta vielä vuosikymmenen puolivälinkin paikkeilla.
Aivan oma työmaansa liittyi lavojen
suojana käytettyihin olkipatjoihin. Syksyn
viimeisiin töihin, hapankaalin hakkaamisen lisäksi, kuului uusien patjojen kutominen. Uutta patjaa kudottiin pitkistä rukiinoljista siten, että loimet olivat seinällä
ja oljet pujotettiin ja sidottiin narulla. Patjat
olivat melko paksuja ja kastuessaan painavia. Ennen varastoimista patjat piti kuivattaa huolellisesti.

Puhelin ja kattilahuone
Pousin perheen muuttaessa Niittyahoon tilalla ei ollut sähköjä. Jatkosodan
jälkeen rakennettuun asuintaloon sähköt
ilmeisesti jo saatiin, mutta kyseessä lienee
ollut pienitehoinen valovirta, jonka sulakkeet eivät kestäneet suurta kuormitusta.
Niinpä käytössä ei ollut sähköllä toimivia
teknisiä laitteita.
Koska Eero Pousi oli innokas kauppamies, puhelimelle olisi yhteyksien luomisessa sekä myyntipaikkojen ja hintatasojen
selvittämisessä ollut paljon käyttöä. Ennen
oman puhelimen hankkimista Eero kävi
läheisellä Forsselin kaupalla puhelimitse
selvittämässä markkinoita ja tuotteiden
hintoja ja muutoinkin soittamassa kaupankäyntiin liittyviä puheluita. Puhelimen
hankkimisen täsmällinen ajankohta ei ole
tiedossa, mutta vuonna 1954 Eeron ja Irman avioliiton alkuaikoina puhelin jo oli.
Kun kasvihuoneiden määrä kasvoi,
kamiinoiden lämmittäminen alkoi käydä yhä työläämmäksi ja työläämmäksi ja
käyttöön haluttiin ottaa edistyksellisempi

lämmitystekniikka. Vuosina 1950 ja 1951
rakennetut kasvihuoneet lämpesivät vielä
kamiinassa poltetulla puulla, mutta vuonna 1951 samaan aikaan Pöpöskän kanssa
rakennettiin kuitenkin jo kattilahuonetta. Käyttöön se otettiin ilmeisesti vuonna
1952. Kattilahuone sijaitsi maan alla, ja sen
päälle oli rakennettu ruokahuone. Isot lämmitysputket kiersivät kasvihuoneen kahta
puolta. Lämmitysjärjestelmässä ei vielä ollut kiertovesipumppua, vaan vesikierto oli
painovoimainen.
Ensimmäisessä lämmityskattilassa poltettiin paitsi koivuhalkoa myös antrasiittia,
ja kattilan avulla lämpesivät tilan kaikki
kolme silloista kasvihuonetta. Koska talvisin teitä ei aina aurattu eikä autoilla sen
vuoksi voinut ajaa, puuta ja antrasiittia oli
syksyllä varastoitava koko talven varalle.
Vanhoissa valokuvissa näkyvät valtaisat
koivuhalkokasat, jotka levittäytyvät laajalle alueelle pihapiirissä.
Vuonna 1957 Pousin puutarhalle rakennettiin ensimmäinen Kauppapuutarhaliiton
suunnittelema itsekantava, metallirunkoinen ja vesiputkitettu kasvihuone. Kaksi
vuotta aikaisemmin konsulentti Heikki Levonen oli saanut viljelijät uskomaan, että
kurkku saadaan viihtymään myös leveissä
huoneissa. Kauppapuutarhaliiton suunnittelema kasvihuone oli uuden mallinen,
sillä sen seinät olivat selvästi korkeammat
kuin vanhempien kasvihuoneiden seinät.
Seinäkorkeuden ja kurkkujen pystyviljelyn
ansiosta uusissa kasvihuoneissa oli viljelyalaa läpi kasvihuoneen enemmän kuin vanhoissa. Kurkkurivejä oli monta, ja rivien
alle sijoitettuja pohjaputkia pitkin saatiin
johdetuksi juurille lämpöä, mikä oli uutta
ja ennen kaikkea edisti kurkkujen kasvua.
Uudentyyppisen kasvihuoneen ansiosta
kurkun kasvatus laajeni merkittävästi ja
kurkusta tuli tilan päätuote.

Kun Pousin Puutarhalle alettiin rakentaa
Kauppapuutarhaliiton suunnittelemia kasvihuoneita, kurkun kasvatuksessa siirryttiin pystyviljelyyn. Kasvatustapa yhdessä
aiempaa korkeampien seinien kanssa
kasvatti viljelyalan läpi kasvihuoneen
vanhoja kasvihuoneita suuremmaksi.

Vuonna 1954 Pousit hankkivat
Bernard-merkkisen polttomoottorikäyttöisen vesipumpun, jolla vettä voitiin pumpata vieressä kulkevasta Vehkajoesta. Lisäksi
saatiin vesiletku, jonka avulla kastelu
kävi joutuisasti. Paula Seppälä ja Vieno
Vähä-aho kastelemassa riiheltä alaspäin
olevan kasvihuoneen kurkkuja.
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Pousin puutarha autoistuu
Pousin puutarhan ensimmäinen pyörillä kulkenut nykyaikainen väline, joka
merkittävästi helpotti työntekoa, olivat
kottikärryt. Ne löydettiin helsinkiläisestä
autoliikkeestä vuonna 1947. Sen jälkeen
ei enää tarvittu kahta ihmistä kantamaan
multaa paareilla, sillä kottikärryillä pystyi
yksi ihminen kuljettamaan multakuorman
kasvihuoneeseen.
Kaupankäynnin kannalta mullistava
hankinta oli ensimmäinen auto. 1950-luvulle tultaessa toreilla ja muutenkin kaupoilla käyminen oli lisääntynyt etenkin,
kun Eero oli innokas kokeilemaan, miten
tuotteet eri toreilla menivät kaupaksi. Kulkeminen hevospelillä oli alkanut tuntua
hankalalta.
Ensimmäinen auto, henkilöautosta pieneksi lava-autoksi muutettu Fiat, hankittiin
joko loppuvuodesta 1950 tai vuonna 1951
ennen Eeron armeijaan menoa. Auto kuului kylän ensimmäisiin, oli väriltään mustanpunainen, ja siitä käytettiin lempinimeä
”Jökö”. Omissa muistiinpanoissaan Irma
kuvailee autoa adjektiivilla ”kantikas”.
Jökön hankkimisen myötä Eero aloitti
vihannesten myyntimatkat lähikylille, ja
tietysti auto helpotti ja nopeutti vihannesten kuljettamista ja matkantekoa myös Haminan torille. Yhä useammin auton keula
suuntautui myös kohti Kotkaa ja toisinaan
jopa Kouvolaan asti. Jos myyntimatka
ajoittui lauantaihin, kuorma lastattiin valmiiksi perjantai-iltana. Jousien säästämiseksi Jökön alusta tuettiin puilla, jotka aamulla ennen liikkeelle lähtemistä potkittiin
pois.
1950-luvun alkupuolella Pousit hankkivat myös siniharmaan Peugeot-henkilöauton ja vuonna 1955 sinivihreän Volvo-kuorma-auton. Kauppamatkojen ja muiden
puhtaasti puutarhan toimintaan liittyneiden

ajojen lisäksi autoilla tehtiin vapaa-ajan
huvimatkoja. – Peugeotilla ajoimme Eeron
ja Irman kanssa esimerkiksi Kotkaan Langinkoskelle ja sunnuntaisin kansakoululle
pyhäkouluun, Jussi Kolsi muistelee.

Kun Pousit hankkivat Jökön eli henkilöautosta pieneksi lava-autoksi muutetun Fiatin, Aino (edessä vas.) ja Eetu (edessä 2.
vas.) sekä kylässä olleet vieraat asettuivat
auton kanssa valokuvaan.

Ensimmäinen henkilöauto, Peugeot, Pouseille hankittiin 1950-luvun alkupuolella.
Keskellä Eero Pousi, oikealla hänen paras
kaverinsa Olli Pousi, vasemmalla jälkipolville tuntematon mies.
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Kun Eetu-pappa ajokortin hankki
ja muita sattumuksia Pousin puutarhatilan arjesta

Eetu Pousin ajopelejä olivat hevonen
ja polkupyörä, ja tilan alkuvuosien tärkeä kulkupeli olikin ruuna Uljas. Vuonna
1951 Eetu osti Liikkalasta uuden hevosen,
Klaara-tamman. Entiset omistajat ensin
empivät myydä Klaaraa. Heitä epäilytti,
millaisiin töihin hevonen puutarhatilalla
joutuisi, tammasta kun oli ajateltu ravihevosta. Autolla ajaminen ei Eetua kiinnostanut. Kun taloon hankittiin pieni lava-auto
Jökö, perheen ensimmäisen ajokortin ajoi
tilan kauppamies Eero Pousi.
Aino Pousin Hilma-siskon tytär Paula
Seppälä tuli ensimmäisen kerran Pousin
puutarhalle töihin keväällä 1950 ja työskenteli puutarhalla noin 10 vuoden ajan
pätkittäin, enimmäkseen kesäaikaan. Eeron
ollessa armeijassa Paula joutui käymään
Haminan torilla yksinään taimia myymässä. Koska autokyyti helpotti kulkemista ja
taimien kuljettamista torille, pakon edessä
Eetukin joutui käymään autokoulun. Jos
Eetu ajoi Paulan ja taimet torille, hän myös
autteli järjestämään tavaroita myytäväksi
auton lavalle. Silloin kun Eetu ei joutanut
kuskiksi, Paula ajoi torimyyntiin Klaara-hevosella.
Eero halusi käydä eri toreilla kokeilemassa, miten niillä kävi kauppa. Armeijasta saattoi tuohon aikaan saada työlomaa, ja lomalla ollessaan Eero otti Paulan
mukaansa muun muassa Kouvolan torille
suuntautuneille myyntireissuille. Niin
kauas ulottuneita myyntimatkoja hän tuskin olisi tehnyt ilman autoa ja ajokorttia.

Eetu valitsi kuorma-autokortin
Vielä 1950-luvun alussa, jolloin sekä
Eero että Eetu ajoivat ajokorttinsa, Haminassa ei ollut autokoulua, vaan lähin autokoulu sijaitsi Kouvolassa. Pitkän matkan
vuoksi autokoulu järjesti oppilailleen majoituksen. Eetun autokoulun käymiseen ja
ennen kaikkea inssinajoon liittyy hauska
tarina, jota nuori polvi muistaa Eetun usein
kertoneen:
Samaan aikaan Eetun kanssa autokoulua kävi muutama muukin haminalainen
mies. Inssinajoa edeltäneenä yönä miehet

juopottelivat ja juottivat humalaan myös
katsastusinsinöörin, jonka olisi seuraavana
päivänä pitänyt ajattaa miesten ajokokeet.
Inssi ei sitten aamulla kyennytkään pitämään ajokoetta, vaan kirjoitti joka miehelle
ajokortin ilman käsitystä näiden ajotaidoista. Eetulle inssi tarjoutui ensin kirjoittamaan linja-autokortin, mutta kertomansa
mukaan Eetu sanoi, että paremmin hänelle
sopisi kuorma-autokortti!
Kovin näppärää autolla ajajaa Eetusta ei
koskaan tullut, sillä mieluummin hän ajoi
hevosella. Kerran Eetu oli liikkeellä Jököllä ja otti kyytiinsä Aaro Kolsin. Aaron kä-

sistä putosi hailipaketti, ja ratissa ollut Eetu
alkoi kurkottaa sitä auton lattialta. Niinhän
siinä kävi, että kurkottelun johdosta auto
ajautui pellolle. Jälkeen päin Eetu, pesunkestävä hevosmies, selitti tapahtunutta
sillä, että oli hetken ajaksi ”irrottanut ohjaksista”. Ilmeisesti tämän tapahtuman johdosta Irma Pousi käyttää muistelmissaan
Jököstä nimitystä ”punainen hailiauto”.
Eetun autoilu vaikuttaa rajoittuneen
Eeron armeija-aikaan, sillä Irman muistelmien mukaan Eetu ei ajanut minkäänlaista
moottoriajoneuvoa, vaan hänelle riittivät
hevonen ja polkupyörä.

Irma ratissa jo ennen korttia

Pakon edessä myös Eetu Pousi joutui 1950-luvun alussa käymään autokoulun.
Kovin näppärää autolla ajajaa hänestä ei koskaan tullut, vaan mieluiten hän ajoi
hevosella ja polkupyörällä.
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Vaikka Aino oli monin tavoin aikaansa edellä, ajokorttia hän ei hankkinut eikä
milloinkaan autoa ajanut. Sen sijaan Irma
Pousi ajoi kuorma-autokortin syksyllä
1957, jolloin Haminassakin jo oli autokoulu. Kaksi kertaa päivässä Irma kävi polkupyörällä Koiviston autokoulussa. Urakka
oli kova, olivathan perheen pojat vielä
pieniä, Ensio kaksivuotias ja Jarmo vasta
muutaman kuukauden ikäinen.
Ajokortin saaminen ei kuitenkaan tuottanut Irmalle vaikeuksia. ”Kaksi sotilaspoikaa oli samalla reissulla. He ajoivat huonommin kuin minä, mutta kun minä sain
ajokortin, niin piti heillekin antaa kortti”,
Irma kertoo muistelmissaan.

Siihen aikaan nainen ylipäätään auton ratissa oli harvinaisuus. Nainen kuorma-auton ratissa oli suoranainen ihme.
– Kyllä kai minun ajamiseni jotakin ihmettelyä aiheutti, Irma arvelee.
Vaikka Irma ajoi ajokortin vasta syksyllä 1957, auton rattiin hän tarttui heti kohta Pouseille muutettuaan. Eeron ja Irman
avioliiton alkuajoilta, ilmeisesti kesältä
1954 tai viimeistään vuodelta 1955, on peräisin tapaus, jossa osallisina olivat Eero
ja Irma sekä lava-auto Jökö ja henkilöauto
Peugeot:
Anivarhain aamulla Eero lähti Jököllä
vihannestenmyyntimatkalle kohti Kouvolan toria. Reitkallin kylän kohdalla Jökön
pyörän laakeri syttyi palamaan. Ojasta
repimällään heinällä Eero sai palon sammumaan, sen jälkeen hän käveli Reitkallin
kaupalle soittamaan Irmaa apuun. Ajankohta oli varhainen, joten kauppias oli hieman vihainen aikaisesta ovelle kolkuttelusta ja herättelystä. Irma – tuohon aikaan
siis vielä ajokortiton – hyppäsi Peugeotin
rattiin ja ajoi avuksi. Jökön lastina olleet
kaalit ja muut vihannekset tungettiin Peugeotiin, Eero vei Irman tämän kotipuoleen
Ruotilaan ja jatkoi sitten matkaansa kohti
Kouvolaa.

Tilaustoimituksia Kouvolaan
Kun Eero pääsi armeijasta, viikoittaiset
myyntimatkat Haminan torille siirtyivät
hänen ohjelmaansa. Usein mukaan pääsi Pouseilla lomaillut Jussi Kolsi. Ennen
torille lähtemistä kaalit haettiin kärryillä
pellolta ja lastattiin autoon. Kukkien taimet
oli jo aiemmin kääritty torimyyntiä varten
nippuihin, joissa oli 10 + 1 tainta.
Sekä vihannekset että kukkien taimet
tekivät torilla hyvin kauppansa. Vielä entisestään kaupankäynti vilkastui 1950-luvun

Jo 1950-luvulla alkoi pienimuotoinen tukkukauppa nostaa päätään, kun Kouvolassa sijainnut Karjakunta alkoi tilata Pousin puutarhan
tuotteita. Myytäväksi kuljetettavat vihannekset pakattiin pärekoreihin. Eero (vas.) ja Eetu Pousi lastaavat Jököä myyntimatkaa varten.
puolivälissä, kun Summan paperitehtaan
rakentaminen alkoi ja rakennustyömiehet
kävivät torilla ostoksilla.
– Kurkkuja ja tomaatteja ei ollut muilla, ne olivat Pousien erikoisuus. Ja kyllä ne
olivat maukkaita! Jussi muistelee.
Jo 1950-luvulla Karjakunta ja eräät
Kouvolassa toimineet kaupat alkoivat tilata Pousin puutarhalta kurkkuja, tomaatteja

ja kaalia. Kun tilauksia oli riittävästi, Eero
toimitti tilatut tuotteet Kouvolaan. Toimitusreissut ajoittuivat lauantaipäiviin, ja
myös näille reissuille Jussi muistaa päässeensä mukaan.
– Herätys oli aamulla kello viiden aikaan. Ensin syötiin Elvin keittämä aamupuuro, sitten lähdettiin köröttelemään kohti
Kouvolaa. Reitti kulki vanhaa tietä Tikka-
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mäen ja Reitkallin kautta, ja matkaan kului
paljon aikaan. Toisinaan Eero oli tilannut
Kouvolasta jotakin tarpeellista tavaraa,
esimerkiksi narua tai rautakauppatavaraa.
Tilatut tavarat haettiin ja tuotiin paluukuormassa Kolsilaan. Reissu kesti koko päivän,
mutta Kolsilaan paluun jälkeen Eero jatkoi
vielä tilan töiden parissa.

Miniästä yksi käsipari lisää
Eero ja Ruotilassa asuva Irma, o.s.
Huovi, tapasivat toisensa ensimmäisen
kerran Eeron armeija-aikana vuonna 1951.
Yksi käsipari lisää Pousin tilalle saatiin,
kun nuoret menivät naimisiin ja Irma
muutti tilalle asumaan. Hääjuhla pidettiin
Pousin tilan pihalla 3.7.1954. Ajan tavan
mukaan nuoripari asettui asumaan Eetun

ja Ainon kanssa samaan talouteen talon
yläkerran huoneeseen. Omaelämänkerrallisessa Muistoja elämästäni -kirjassa Irma
muistelee Kolsilaan muuttamistaan seuraavasti:
”Eero tuli meille ensimmäistä kertaa
punaisella hailiautolla hakemaan minun
nyssäköitäni, ja olihan se vanhempieni
antama kapiokirstu. --- Menin jo aiemmin
Kolsilaan, että sain yhden päivän laittaa

Lapset toivat uutta vipinää Pousin tilan elämään. Kuvassa Irma Pousi, vieressään taaperoikäinen Ensio ja sylissään joidenkin kuukausien ikäinen Jarmo-vauva.

huonetta. Huonekalut olimme ostaneet
Kotkasta aikaisemmin. --- Tulipa sitten
ryijy seinälle ja kaikki kuntoon. En muista,
toiko Eero minut kotiin vai tulinko linja-autolla. Väsynyt olin ja ehkä jännittynytkin.”
Häiden jälkeen koitti arki. Irma muistelee vaistonneensa, että odotukset häntä
kohtaan olivat suuret, ja kertoo olleensa
pitkään epävarma ja hakeneensa paikkaansa. Alusta asti hän kuitenkin teki parhaansa
auttaakseen puutarhatilan töissä. Tehtävien
kirjosta hän etsi ne työt, joista parhaiten
selviäisi.
Ensitöikseen silloisten työntekijöiden
kanssa Irma kitki perunamaata ja teki muita ulkotöitä. Paula Seppälän tehtävänä oli
opettaa Irma kasvihuonetöihin. Ensimmäisiin töihin tomaattihuoneessa kuului raksia
tomaatteja, leikata varkaita ja kääntää tomaatin runkoja.
”Pellolla oli paljon juurikasveja, joten
paljon oli myös kitkettävää. Eetu-papan
kanssa olin heinällä paljon. Kahdestaan
laitoimme yhtenä päivänä Karhussuon ja
Etumarin peltojen heinät sisälle, sitten kyllä väsytti”, Irma kirjoittaa muistelmissaan.
Aiemmin oli karjan hoitaminen ollut
Paula Seppälän tehtävänä. Kun Irma tuli
taloon, myös eläimet siirtyivät osin hänen
vastuulleen, olihan Irma jo kotonaan tottunut hoitamaan eläimiä ja kilpailussa voittanut tittelin ”läänin kovin lypsäjä”.
Uutta vipinää tilan ja perheen elämään
tuli poikien synnyttyä. Ensio syntyi joulukuun 13. päivä vuonna 1955 ja Jarmo toukokuun 13. päivä vuonna 1957.

Kahvit jopa 32 hengelle

Vuosien varrella työn ja työväen määrä Pousin tilalla vain kasvoi. Kasvihuone- ja
avomaaviljelyn lisäksi tilalla kasvatettiin esimerkiksi heinää, joten heinätyöt kuuluivat
tilan jokakesäiseen ohjelmaan.

Kun kylvökset alkoivat itää, tilalla tarvittiin apua taimien koulimiseen ja
siirtämiseen lavoille ja kasvihuoneisiin.
1950-luvun alussa ulkopuolinen työväki
tilalla oli vakio. Eeron ja Irman mentyä
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naimisiin muun muassa Irman veljet tulivat
usein tilalle kiireapulaisiksi. Vaikka taloustyöt olivat pääosin Elvi Lääperin vastuulla,
yhtenä kesänä Elvi työskenteli enemmän
kasvihuoneella. Tuolloin kotiapulaisena oli
Ainon Saima-sisko, joka oli käynyt Reitkallin puutarhurikoulun kuten myös siskonsa Hilma. Kun Eeron ja Irman ensimmäiset lapset, ensin Ensio ja sitten Jarmo,
syntyivät, Elvi toimi myös lastenhoitajana.
Työntekijöiden välinen työnjako oli
määritelty varsin selvästi. Vaikka Irma
Pouseille muutettuaan teki paljon ulkotöitä, hän alkoi myös Elvin opastuksella hiljalleen perehtyä taloustöihin. Pyykit Irma
ja Elvi pesivät yhdessä pyykkilaudoilla
saunalla, huuhtomassa pyykit käytiin joella.
Vuosien varrella ulkopuolisen työväen
määrä ja työmäärä keittiössä vain kasvoivat. Ensi alkuun talo tarjosi työväelleen
kaikki ruuat, mutta työväen ja apulaisten
määrän kasvettua tyydyttiin tarjoamaan
vain aamu- ja iltapäiväkahvit. Irma muistelee, että enimmillään kahvit piti keittää
jopa 32 hengelle, joten jo aamukolmelta
tai -neljältä piti nousta leipomaan. Suuren, 5-litraisen kahvipannun tai leipäkorin
kantamisessa kahvittelijoiden luokse auttoi
Eetu, mistä Irma oli hyvin mielissään.
Myös Jussi Kolsi, joka vietti tilalla
kesälomaansa, osallistui työntekoon sen
mukaan kuin taidot riittivät. Hänen tehtävänään oli iltaisin hakea lehmät pellolta
lypsettäväksi. Pelto sijaitsi lähellä taloa ja
oli nimeltään Kaalimari. Yön lehmät olivat
navetassa, mistä ne aamulla lypsyn jälkeen
vietiin taas pellolle.
– Aivan alkuvuosina myös kastelin
kurkkuja ja tomaatteja, mutta en kovin
usein. Iän karttuessa tein metallihommiakin, Jussi muistelee.

Voimakkaan kasvun vuodet 1958–1971

Kolsilan tilalle hehtaari lasinalaista kasvatusalaa
Vaikka jo 1950-luvun alkuvuodet olivat
olleet Pousin Puutarhalla laajenemisen ja
kehityksen aikaa, ennennäkemättömään
kasvuun puutarhatilan sysäsi siirtyminen
öljylämmitykseen vuonna 1958. Kauppapuutarhan kasvu näkyi konkreettisesti
kasvihuonepinta-alan voimakkaana laajenemisena: joka vuosi nousi ainakin yksi,
parhaana jopa kaksi uutta kasvihuonetta.
Kasvihuoneiden aktiivisen rakentamisen
myötä käyttöön oli vakiintunut yritysnimi
Pousin Puutarha, ja muutoinkin toimintaan
alkoi tulla suuryrityksen piirteitä. Ulkopuolista kirjanpitäjää alettiin käyttää 1960
luvun puolivälissä, ja ensimmäisen logon
Pousin Puutarhalle suunnitteli vuosien
1964–1967 puutarhuri Olavi Rainio.
Kasvihuoneviljelyn rinnalla jatkuivat
kuitenkin edelleen myös avomaankasvatus,
maanviljelys ja karjanhoito. Vielä 1950- ja
1960-lukujen taitteessa avomaalla kasvoi

Uuden kasvihuoneen
rakentaminen painottui syksyyn. Joskus
rakennustöitä tehtiin
niin myöhään syksyllä,
että rakentamisessa
tarvittua hiekkaa piti
lämmittää tai jopa
sulattaa.

paljon myytävää, vaikkakin kasvihuoneiden määrän kasvaessa avomaan viljely väheni ja ennen pitkää loppui kokonaan. Eero
Pousi seurasi tarkasti aikaa ja pohti, miten
puutarhaa voitaisiin uudistaa ja mitä uutta
voitaisiin myydä. Kuten jälkipolvi asian ilmaisee: markka oli kova juoksuttaja.
Olavi muistelee, että kun hän vuonna
1964 aloitti Pousin Puutarhan puutarhurina, tilalla oli jo lähes 10 kasvihuonetta ja
koko ajan rakennettiin lisää. Uuden kasvihuoneen rakentaminen aloitettiin syyskesällä, ja varsinainen rakennustyö painottui
syksyyn. Toisinaan rakennettiin vielä niin
myöhään syksyllä, että hiekkaa piti sulattaa
tai ainakin lämmittää.
Kasvihuoneiden kaaret tehtiin käsin ja
hitsattiin paikalla. Kyseessä oli todellinen
voimainkoetus ja -näyttö, sillä työhön sisältyi paljon raskasta nostelemista. Rakennushankkeet onnistuivat hyvin, eikä raken-

Kasvihuoneen rakentaminen oli todellinen voimainkoetus ja -näyttö, sillä työhön sisältyi
paljon raskasta nostelemista. Työhön osallistuivat kaikki kynnelle kykenevät, vaikka
päävastuun kantoivatkin ulkopuoliset rakentajat.

nustöissä Irma Pousin muistaman mukaan
ollut ongelmia eikä sattunut mitään vakavaa.
Vaikka rakentamisesta hyvin pitkälle
vastasi ulkopuolinen urakkaporukka, työhön osallistuivat kaikki kynnelle kykenevät, myös jo yli 60-vuotias Eetu Pousi, joka
teki kaarien ylös nostamisessa tarvittavia
eripituisia lautoja ja lankkuja. Ensio Pousi
muistaa myös, että Eetulla oli tapana ottaa
suunnitteilla olevan uuden kasvihuoneen
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pituudesta metri pois. Se tapahtui niin, että
Eetu kävi siirtämässä metrin verran keppejä, joilla uuden kasvihuoneen paikka oli
merkitty.
Kasvihuoneen viimeistely tapahtui talvella, jolloin uusi kasvihuone putkitettiin,
jotta siihen keväällä saatiin lämmöt ja voitiin aloittaa kasvattaminen.
– Kasvihuoneiden myötä maisema
muuttui paljon, joten varmasti rakentaminen herätti kylällä ihmetystä, Irma arvioi.

Kolsilan tontti täyteen
Vielä 1960-luvun jälkipuolelle saakka
kasvihuoneet tehtiin puupuitteilla ja huoneet
olivat alle 10 metrin levyisiä. Ensimmäinen aiempia selvästi leveämpi kasvihuone,
11 metrin levyinen, tehtiin niihin aikoihin
vuonna 1967, kun Olavi Rainio lähti Pouseilta opintojaan jatkamaan.
Ensimmäinen
Kauppapuutarhaliiton
suunnittelema kasvihuone vuonna 1957 oli
mullistanut kurkun kasvatustavan. Kasvihuoneen rakentaminen puolestaan muuttui
Aiempia selvästi leveämpi kasvihuone,
11 metrin levyinen, rakennettiin vuonna
1967. Kuvassa istutustyöt ovat juuri alkamassa. Oikealla selin Aino Pousi ja häntä
vastapäätä Eero Pousi. Kurkun taimet
ovat todennäköisesti kuvassa näkyvissä
pärekoreissa.
radikaalisti vuonna 1969, kun puutarhalle
kohosi ensimmäinen tehdasvalmisteinen
kasvihuone. Tehdasvalmisteisuus tarkoitti
sitä, että kasvihuoneen kaaret tulivat tehtaalta valmiina. Enää ei siis rautakaaria
tarvinnut hitsata rakennuspaikalla. Lasit
alettiin kiinnittää puupuitteiden sijasta alumiinipuitteisiin.
Ensimmäinen tehdasvalmisteinen huone oli taas edellisiä leveämpi, peräti 20
metrin levyinen. Tämän tyyppisistä kasvihuoneista tuli vakio, ja Pousin Puutarhallekin niitä rakennettiin aina blokkihuoneiden tuloon eli vuoteen 1999 asti. Tasainen
rakentamistahti jatkui niin pitkälle, kuin
Kolsilan tonttia riitti. Täyteen rakennetuksi

tila tuli 1960-luvun lopulla, jolloin lasinalainen pinta-ala oli kasvanut jo hehtaarin
laajuiseksi. Vaikka Kolsilassa oli jo ahdasta, toiminnan kasvattamishalut eivät Eerolta loppuneet, vaan hän alkoi etsiä paikkaa,
minne toimintaa voisi laajentaa. Etsiminen
kesti useamman vuoden, ja sen aikana Eero
kävi katsomassa paikkaa muun muassa nykyisen Myllykylän hautausmaan kohdalta.
Sopiva paikka tuntui kuitenkin olevan kiven alla.
Eeron äitiä Aino Pousia jokavuotinen
kasvihuoneiden rakentaminen ja peltopinta-alan väheneminen ihmetyttivät ja jopa
harmittivat. ”Mistä te saatte leivän, kun
noita kasvihuoneita teette?” Aino kyseli.

Kolsilan tilalla oli 1960-luvun lopulla hehtaari lasinalaista pinta-alaa, eikä uusille
kasvihuoneille ollut enää tilaa. Eero Pousi (2. vas.) alkoi etsiä paikkaa, minne toimintaa
voisi laajentaa. Kuvassa myös Irma Pousi (vas.) sekä Eetu ja Aino Pousi.
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Haloista ja kivihiilestä öljyyn
Halkojen ja kivihiilen käytöstä raskaaseen polttoöljyyn kasvihuoneilla siirryttiin vuonna 1958. Vanhoja hiilikattiloita
ei vaihdoksen yhteydessä hävitetty, vaan
kattilat ja hiili-puulämmitys säilytettiin
varajärjestelmänä. Lämmitystavan vaihdos
vaati paljon työtä eikä ollut aivan pieni investointi, mutta oli taloudellisesti järkevä,
maksoihan raskas polttoöljy tuohon aikaan
vain 6 penniä kilo. Kastien paikalle oli jo
vuonna 1955 rakennettu uusi pannuhuone,
jossa oli kaksi 500 kilowatin hiilikattilaa
ja josta lämpö jaettiin keskitetysti kaikkiin
kasvihuoneisiin.
Lämmitysjärjestelmän
muutoksen takia lämpökeskukseen rakennettiin jatko-osa, johon aluksi asennettiin
Heaton-merkkisellä öljypolttimella varustettu megawatin tehoinen laivakattila.
Lämmitysjärjestelmään kohdistuivat
suuret vaatimukset. Vuonna 1963 hankittiin toinen laivakattila, joka varustettiin
Oilon-merkkisellä öljypolttimella. Valtavan kokoinen kattila tuli Haminaan laivarahtina ja piti hakea Haminan satamasta.
Nouto oli hoidettava sellaisella ajalla, kun
kaksi satamanosturia oli yhtaikaa vapaana,
sillä sataman nosturit olivat pieniä eikä autonostureita ollut. Myös uusi laivakattila
oli megawatin tehoinen.
”Pannuhuoneeseen laittamisessa mikä
puuha! Siinä meni kauan. Toiset taljat vetivät, toiset pitivät. Siihen aikaan moinen
puuha oli tavallista”, Irma Pousi kuvailee
kattilan asentamista puutarhatilan vaiheita
käsittelevissä muistiinpanoissaan.
Niin ikään 1960-luvun alussa lämmitysjärjestelmään saatiin lämmityksen tehoa
säätänyt sähköinen suntti.
Vuonna 1964 yksi hiilikattila muutettiin öljyllä toimivaksi ja siihen vaihdettiin
uutta poltintekniikkaa edustanut Oilonin
öljypoltin. Polttimen toiminnassa ilmeni

Öljylämmitykseen tilatun laivakattilan tulo ja asentaminen 1960-luvulla olivat iso tapaus, joka kiinnosti myös kylän lapsia.

paljon ongelmia. Saadakseen polttimen
toimimaan Eero Pousin piti usein laittaa
palava trasselitukko kattilan sisään. Seuraavana vuonna yhden hiilikattilan tilalle
hankittiin Elco-polttimella varustettu Navire-merkkinen öljykattila ja vuonna 1967
hiilivaraston paikalle toinen Navire-kattila.
Myös siinä oli Elco-poltin, ja sen teho oli
1,8 megawattia.
Kasvihuoneiden määrän kasvaessa öljynkulutus kasvoi, eikä yksi öljysäiliö enää

riittänyt. Piti hankkia toinen, vetoisuudeltaan 30 000-litrainen säiliö. Sen täyttämiseen ei riittänyt yksi öljyautollinen, öljyauton tankin tilavuus kun oli vain 5 500 litraa.
Uuden öljysäiliön asentamisessa paikalleen oli Irman muistiinpanojen mukaan
vastaavanlainen valtaisa työ, kuin oli ollut
laivakattilan laittamisessa pannuhuoneeseen. Lisäksi asennustyössä oli vähällä
käydä huonosti, kun säiliö irtosi sitä pidelleiden miesten otteesta ja alkoi pyö-
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riä Eeron päälle. Eero pakeni säiliön alta
takaperin juosten, mutta kaatui selälleen.
Hänen varjeluksekseen muodostui öljysäiliön miesluukku, jonka ansiosta pyörimisliike pysähtyi, ennen kuin säiliö ehti Eeron
päälle. Jo ennen säiliön pysähtymistä olivat muut miehet ehtineet tarttua Eeroon ja
alkaneet vetää häntä turvaan säiliön alta.
Eero välttyi litistymästä öljysäiliön alle,
mutta satutti selkänsä ja oli joitakin aikoja
toipilaana.

Paperitukko esti hälytyksen
Jo 1960-luvun alussa Pousin Puutarhan
kaikissa kasvihuoneissa olivat yksinkertaiset lämpötilan säätimet. Koska oikea lämpötila on kasvihuonekasvatuksen elinehto,
lämmitykseen oli asennettu hälytysjärjestelmä, jonka kellot piipityksellään ilmoittivat, jos järjestelmässä oli jokin ongelma
tai häiriö. Jotta Eero Pousi olisi herännyt
mahdolliseen yöaikaan tulevaan hälytykseen, hälytys kuului myös hänen ja Irman
makuuhuoneessa.
Huone, jossa Olavi Rainio nukkui, sijaitsi lähellä lämpökeskusta. Kun lämmitys
toimi asianmukaisesti, lämmityskattila piti
hurinaa, joka kuului Olavin huoneeseen.
Vaikka lämmitys ei ollutkaan Olavin vastuulla, nuori puutarhuri kuitenkin kantoi
lämmityksen toimivuudesta huolta ja huoneessaan ollessaan kuunteli, että kaikki on
kunnossa.
Eräänä pakkasyönä oli liian hiljaista.
Olavi meni lämpökeskukseen ja huomasi,
että lämmitys oli sammunut ja hälytysvalo paloi. Eero ei kuitenkaan ollut noussut
asiaa selvittämään.
Olavi yritti saada lämmityksen taas
käyntiin, muttei onnistunut. Hän tiesi, että
kasvihuoneet eivät pysyisi aamuun saakka
lämpiminä, joten hän lähti herättämään Eeroa. Talon ulko-ovet olivat lukossa, mutta
Olavi pääsi taloon toista kulkureittiä, jonka
oli oppinut tietämään käydessään talossa
saunassa. Hän sai Eeron hereille ja lämpökeskukseen, missä Eero sai lämmityksen
taas toimimaan.
Myöhemmin Eero kiitteli Olavia siitä, että tämä oli tullut herättämään hänet.
Samalla hän tunnusti olleensa itse syypää
siihen, ettei hälytys ollut toiminut. Hän
oli edellisenä päivänä nuohonnut kattilan.
Nuohoamisen ajaksi lämmitys piti ottaa
pois päältä, minkä johdosta lämmöt laski-

vat ja hälytysjärjestelmä olisi antanut hälytyksen. Hälytys olisi kuitenkin ollut tarpeeton, ja sen estämiseksi Eero oli laittanut
paperitukon hälytyskellon väliin – mutta
unohtanut nuohouksen jälkeen ottaa sen
pois.
– Tuohon aikaan oli kasvihuoneviljelijöistä kertova vitsi, jonka mukaan tarhurit
eivät uskaltaneet nukkua muutoin kuin jalka lämmityspatterin päällä. Patterin viileneminenhän olisi tarkoittanut, ettei lämmitys toimi, ja patterin viileyteen tarhuri olisi
taatusti herännyt, Olavi muistelee.
Öljylämmitykseen liittyy myös toinen, Ensio Pousin muistama tapaus: Eerolla on tapana joka vuosi käydä kaveriporukan kanssa Lahdessa Salpausselän
kisoissa. Matkan miehet tekivät perheen
pakettiautolla, jonka takaosaan sijoitettiin
linja-auton penkit. Koska kisojen aikaan
oli toisinaan koviakin pakkasia, kisojen
seuraamisen välissä Eero etsi puhelimen ja
soitti kotiin varmistaakseen, että kaikki oli
kunnossa. Kerran hän sai kuulla, että polttimet olivat lakanneet toimimasta, ja hänen
piti lähteä kesken kisojen kotiin. Polttimien
sammumisen syy ei kuitenkaan ollut monimutkainen: vain sulake oli palanut.

vasta Vehkajoesta.
Öljylämmitysjärjestelmä
kuitenkin
vaati voimavirtaa. Voimavirran ansiosta,
samoihin aikoihin Kauppapuutarhaliiton
suunnitteleman ensimmäisen vesiputkitetun kasvihuoneen kanssa, Pousin Puutarhalle saatiin ensimmäiset sähköiset
vesipumput. Jussi Kolsi muistelee ensimmäisten sähköpumppujen olleen heikkotehoisia, koska niitä hankittaessa ei joko
tiedetty tai ymmärretty, mitä pumpuilta

olisi pitänyt vaatia. Heikosta tehostaan
huolimatta pumput kuitenkin täyttivät tehtävänsä.
Isoa helpotusta kastelutyöhön merkitsi kasteluautomatiikka, jonka ensimmäiset versiot saatiin käyttöön vuonna 1969.
Kasteluautomatiikan suunnitteli Hankkijan
sähköinsinööri Simo Ettamo, ja sen ansiosta kastelun ajankohta ja pituus voitiin säätää automaattiseksi.
Myös kasvihuoneiden kattoluukkujen

Voimavirta ja sähköpumput
Osapuilleen öljylämmitykseen siirtymiseen saakka Pousin Puutarhalle tuli vain
valovirtasähkö ja sähkön käyttö rajoittui
lähinnä kotitalouden pyörittämisessä tarvittuun sähköön. Suuritehoisten sähköllä
toimivien laitteiden kuten sähköpumppujen käyttöä valovirta ei mahdollistanut.
Niinpä kasvihuoneilla ja avomaalla tarvittu
vesi pumpattiin käsipumpuilla ja bensakäyttöisellä pumpulla tilan vieressä virtaa-

Voimavirta mahdollisti sähköisten vesipumppujen hankkimisen Pousin Puutarhalle, ja
kastelutyö helpottui huomattavasti. Eero Pousi kastelemassa tomaatin taimia.
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Siirtyminen öljylämmitykseen sysäsi Pousin Puutarhan ennennäkemättömään kasvuun. Arviolta vuonna 1966 otettu ilmakuva havainnollistaa
kasvihuonearmadan suuruutta. Kattilahuone on kasvihuonealueen oikeassa kulmassa sijaitseva korkeapiippuinen rakennus.

aukaiseminen ja sulkeminen helpottuivat
1960-luvulla merkittävästi, kun niitä alettiin säätää ilmasylintereillä. Siihen saakka
luukut oli avattu ja suljettu käsin.
Mitä pidemmälle tekniikka kehittyi,
sitä vahvemmin kauppapuutarhan toiminta
ja tuotanto olivat sähkön varassa. 1960-luvulla sähkökatkot olivat kuitenkin yleisiä.
Kauppapuutarhalle katkos ei olisi merkinnyt ainoastaan suuria ongelmia, vaan jopa
merkittäviä taloudellisia tappioita. Katkos-

ten varalle Pousin Puutarhalle hankittiin
vuonna 1964 ensimmäinen aggregaatti. Se
sijoitettiin kaikkein vanhimpaan, Pöpöskän
päässä sijainneeseen pannuhuoneeseen. Jos
sähköt menivät poikki, yhden henkilön piti
käyttää aggregaattia koko katkoksen ajan,
automaattista tehon säätöä kun ei ollut.
Mikä voimakkaan kasvun vuosiin sisältynyt kehitysharppaus jälkeen päin arvioituna oli kaikkein tärkein?
– Tärkeitä ja hyviä olivat kaikki ne,

jotka helpottivat elämää ja antoivat mahdollisuuden välillä hengähtää, Irma Pousi
luonnehtii.
Vaikka tekniikka kehittyi suurin harppauksin, kurkun ja tomaatin poimiminen
sekä pakkaaminen olivat 1960 luvulla vahvasti käsityötä. Vielä 1960-luvun
alussa kurkut ja tomaatit pakattiin kaupan
hedelmälaatikoihin ja Eetun rakentamiin
puu- ja vanerilaatikoihin. Olavi Rainion aikana kurkut kerättiin puulaatikoihin, mut-
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ta pakattiin pahvisiin pakkauslaatikoihin.
Kurkkukerrosten väliin laitettiin silkkipaperi. Pahviset pakkauslaatikot olivat tulleet
käyttöön kaupan toivomuksesta, ja niiden
taivuttelussa oli oma päivittäinen työmaansa.
Myös nelipyöräinen kalusto laajeni
aivan 1950-luvun lopussa, kun puutarhatilalle hankittiin ensimmäinen traktori.
Kyseessä oli vuoden 1958 tai 1959 mallia
edustanut Ford Dexta.

tustumismatkoilla eri kauppapuutarhoilla
Närpiötä myöten. Joskus myös Eetu Pousi
lähti mukaan. Siihen aikaan kauppapuutarha-alalla ei tunnettu keskinäistä kilpailua,
vaan yhteistyö oli tiivistä ja tietoa ammennettiin yhdessä ja jaettiin puutarhureiden
kesken vilkkaasti. Helmikuussa järjestettiin vuosittaiset kauppapuutarha-alan talviluentopäivät. Niille Eero osallistui joka
vuosi – ja halusi aina mukaansa uuden
sadon kurkkuja. Helmikuu oli kurkun viljelyssä kovin varhaista aikaa, joten Olavi,
nuori puutarhuri, sai laittaa kaiken taitonsa
ja jopa vippaskonstitkin peliin järjestääkseen muutaman näytekurkun Eerolle mukaan.
Eero haki uutta ja halusi mennä eteenpäin, ja myös Ainolla ja Eetulla sinnikkyys
ja yrittäjyys olivat verissä. Aino oli kova
tenttaamaan Olavia tämän uudesta tietämyksestä, mutta toisaalta myös ihmetteli,
epäili ja joskus jopa kyseenalaisti tuoreet
opit saaneen nuoren puutarhurin uudenaikaisia näkemyksiä. Pienimuotoinen kädenvääntö Ainon ja Olavin välillä käytiin tomaatin kastelusta. Ainon mielestä tomaatin
taimia ei saanut istutuksen jälkeen pariin
päivään kastella, Olavin tietämyksen mukaan sai. Olavi noudatti Ainon kastelukieltoa, mutta kehitti sen kiertämiseksi oman
kompromissinsa: Ennen tomaatin istuttamista hän kasteli taimiruukut perusteellisesti. Kun taimet istutettaessa olivat hyvin
märkiä, ne pärjäsivät pari päivää ilman
kasteluakin.

Nuoren puutarhurin uudet opit
Olavi Rainio muistaa Pousin Puutarhalla työskentelemänsä vuodet 1964–1967
tehokkaan viljelyn ja voimakkaan kasvun
vuosina. Pouseille Olavi rekrytoitiin pois
lähteneen puutarhurin tilalle, suoraan Otavan puutarhurikoulusta. Rekrytointi tapahtui siten, että Eero Pousi soitti koululle ja
tiedusteli, olisiko valmistumassa olevissa
opiskelijoissa ketään, joka olisi kiinnostunut
kurkun viljelystä. Opettaja kertoi paikasta
Olaville, kehui Pousin Puutarhaa edistykselliseksi ja kysyi, olisiko Olavi kiinnostunut paikasta. Olihan Olavi! Hän sopi Eeron
kanssa töiden aloittamisesta, Eero haki Olavin tavarat autolla Haminaan, ja koulun päätyttyä Olavi matkusti bussilla perässä.
Tuohon aikaan puutarhurikouluun pääsyn edellytyksenä oli puutarha-alan harjoittelukokemus. Olavi oli ollut työharjoittelussa Anjalan maatalousoppilaitoksella, joka
oli kuuluisa siitä, että siellä tomaatti valmistui ensimmäisenä Suomessa. Kotimaisen
kurkun ja tomaatin valmistuminen oli aina
uutinen, ja tomaatin varhainen valmistuminen toi Anjalan maatalousoppilaitokselle
mainetta ja gloriaa. Aino Pousi ja Eero tenttasivatkin Olavilta kovasti Anjalan tomaatinkasvatuksesta: milloin tomaatti kylvettiin, milloin istutettiin, miten kasvatettiin.
– Pouseilla pääsin isossa mittakaavassa toteuttamaan ja soveltamaan käytäntöön
koulussa saamiani oppeja, joten myös opin
paljon. Sovelsin turveviljelyn uranuurtajan, professori Viljo Puustijärven oppeja,
ja niillä onnistuimme hyvin. Turveviljelyn
rinnalla toinen kehitykseen merkittävästi
vaikuttanut asia oli öljylämmitys. Joskus talousasioista puhuessamme Eero sanoi, ettei
toiminta olisi niin kannattavaa, ellei polttoöljy olisi niin halpaa, Olavi muistelee.
Olavi ja Eero tulivat hyvin toimeen
keskenään, ja Eeron kanssa Olavi kävi tu-

Eero Pousi (vas.)
ja Olavi Rainio (oik. ja ylh.)
tekivät yhdessä tutustumismatkoja suomalaisille kauppapuutarhoille Pohjanmaita
myöten. Joskus mukaan
lähti myös Eetu Pousi.
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Kasvatustavan ja tuholaistorjunnan uudet tuulet
Sekä kasvatustapoja että tuholaistorjuntaa 1960-luku uudisti merkittävästi. Todellista mullistusta kasvihuonekasvatuksessa
merkitsi siirtyminen turvekasvatukseen,
joka vuonna 1964 edusti kasvihuonekasvatuksen uusinta uutta. Eero Pousi oli aloittanut turvekasvatusta vuonna 1958 samaan
aikaan öljylämmitykseen siirtymisen kanssa, mutta suurta hyötyä kasvatuksen kehittämiseen toivat Olavi Rainion puutarhurikoulussa saamat opit. Ensimmäiset turpeet
kauppapuutarhalle tulivat Kihniöstä junanvaunuilla Haminan asemalle, mistä Eero ja
Irma Pousi ne hakivat. Nouto tapahtui aina
yöaikaan. Myöhemmin turvetta tuli myös
Konnunsuolta.
Eero ja Aino Pousi uskoivat, että Pousin
Puutarhan kurkun hyvän maun salaisuus
piili hevosenlannassa. Ennen turvekasvatukseen siirtymistä kurkun kasvualustana
lavakasvatuksessa käytettiinkin hevosen
lannasta ja oljesta tehtyä kompostia.

Lavakasvatuksessa lavoille alimmaiseksi laitettiin lantaa, joka palaessaan antoi
lämpöä. Lannan päälle laitettiin oljet ja olkien päälle turve. Lantaa Pousin Puutarhalle haettiin Haminasta varuskunnan talleilta.
Turvekasvatuksessa
kasvihuoneen
pohjalle tehtiin syksyllä noin 20 sentin

paksuinen olkialusta. Oljella oli tärkeä rooli, sillä lahotessaan se antoi hiilidioksidia,
jota kurkku tarvitsi paljon. Olkien päällä
kurkkurivien kohdalla kulkivat pohjalämpöä antavat lämpöputket, joiden päälle laitettiin vähintään 20 sentin kerros turvetta.
Turpeen päällä, kurkkurivin kahta puolta,

Vielä 1960-luvun alussa Pousin Puutarhalla oli kasvatuslavoja ja avomaalla
kasvoi paljon myytävää. Lavoille alimmaiseksi laitettiin lantaa, joka palaessaan
antoi lämpöä. Lannan päälle laitettiin
oljet ja olkien päälle turve.
Kuvassa muun muassa Kaarina Kailavirta
(takana vas.), Liisa Paronen (etualalla
vas.) ja Tuula Urpalainen (etualalla oik.).
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menivät lämpöputket. Koska kurkun juuret
kasvavat myös ylöspäin, turvekasvatuksessa kurkuille laitettiin kesän mittaan turpeen
ja hevosenlannan seoksesta tehtyä pintakatetta. Tomaateille pintakatetta ei laitettu,
vaan hevosenlanta sekoitettiin kasvualustaan.

Ravinteita ja hiilidioksidia
Turveviljelyn myötä myös lannoittaminen muuttui. Tärkeä rooli oli turpeeseen tehdyllä peruslannoituksella, jossa
yhteen kuutioon turvetta lisättiin 10 kiloa
dolomiittikalkkia ja 2,5 kiloa turpeen peruslannosta. Dolomiittikalkkia käytettiin,
koska sen sisältämä magnesium on tärkeää
tomaatille. Vesi otettiin Vehkajoesta. Peruslannoitteessa oli punaista väriainetta,
joka värjäsi kasteluveden. Kun kasteluvesi
muuttui kirkkaaksi, tiedettiin, että lannoite
oli loppu ja sitä piti lisätä.
Hyvän kasvun varmistamiseksi puutarhalla aloitettiin ravinnemittaukset. Myös
ne olivat nuoren puutarhurin Olavi Rainion
mukanaan tuomia uusia toimintamalleja.
Kahden viikon välein kasvihuoneissa tehtiin maa-analyysi ottamalla kasvualustasta
näytteitä. Näytteet lähetettiin tutkittavaksi
Viljavuuspalveluun, mistä raportit ja toimenpidesuositukset saatiin yleensä saman
viikon aikana.
– Puutarhurikoulussa puhuttiin siitä,
että lehden väristä näkee, jos kurkku potee jonkin ravinteen puutosta. Jos kurkulle
tuli vaikkapa äkillinen typen tarve, kasvien
lehdille ruiskutettiin ureaa, Olavi kertoo.
Puutarhurin tehtäviin kuului huonekohtaisesti tutkia, mitä ravinnetta – esimerkiksi
typpeä tai kalia – kasteluveteen piti lisätä.
Ravinteiden antaminen oli yhden työntekijän vastuulla. Ravinteet sekoitettiin kasteluveteen liittämällä vesijohtoon ravinnesekoittaja. Ensin ravinnesäiliönä käytettiin
Cameronia. Se oli vain 10-litrainen, joten
jo yhden kasvihuoneen kastelussa sitä piti
täyttää usein. Sitten ravinnesäiliöksi saatiin
60-litrainen Geva, joka riitti yhden kasvihuoneen kasteluun ja jota siirrettiin kasvihuoneesta toiseen sen mukaan, minkä kasvihuoneen kasvustoja piti kastella.

Ravinnekastelua ei tehty päivittäin,
vaan noin kaksi kertaa viikossa. Ravinteiden mittaaminen oli tärkeää, joten kasvualustan ravinteiden määrää seurattiin
johtolukemasta, ja lannoitusta annettiin sen
mukaan.
Vaikka kurkku tarvitsi paljon hiilidioksidia, hiilidioksidin määrää ei mitattu, vaan
määrä perustui näppituntumaan. Hiilidioksidia tuotettiin polttamalla kasvihuoneessa
propaania. Propaania käytettiin jo silloin,
kun Olavi aloitti Pousin Puutarhan puutarhurina. Hiilidioksidia annettiin erityisesti
kurkulle, koska se hyötyi siitä eniten.
Propaania poltettiin päivällä, kun valoa
oli riittävästi, ei yöllä. Yhtä kasvihuonetta
kohti oli kaksi 60 litran propaanipulloa.
Kasvihuoneen hiilidioksidimäärän piti olla
500–600 ppm. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on keskimäärin 405 ppm, mutta ilmastonmuutoksen ansiosta se kasvaa noin
2 ppm vuodessa.

Olavi Rainio oppi puutarhurikoulussa
kurkun lehden väristä näkemään, jos
kurkku potee jonkin ravinteen puutosta.
Jos kurkulle tuli vaikkapa äkillinen
typen tarve, kasvien lehdille ruiskutettiin ureaa.
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Desinfiointia ja tuholaistorjuntaa
Kun kasvihuoneissa kasvu syksyllä oli
loppunut ja sato oli kerätty, kasvihuoneet
desinfioitiin formaliinikaasulla. Desinfiointi tapahtui siten, että kurkkupurkkeihin laitettiin nestemäistä formaliinia, jonka
sekaan lisättiin jauhemaista kaliumpermanganaattia. Yhdessä formaliini ja kaliumpermanganaatti saivat aikaan kemiallisen reaktion, jossa formaliini kuumeni,
kaasuuntui ja alkoi savuta. Desinfiointi
tehtiin illalla, kaasu vaikutti yön ajan, ja
aamulla kasvihuoneet tuuletettiin.
Eräällä kertaa desinfiointi ei sujunut
aivan suunnitelmien mukaisesti ja Eero
Pousille meinasi käydä köpelösti. Eeron
ja Olavi Rainion tarkoitus oli aloittaa kaliumpermanganaatin lisääminen formaliiniin samanaikaisesti kasvihuoneen perältä
ja edetä samaa tahtia kohti kasvihuoneen
ovea. Jossakin purkissa reaktio ei ilmeisesti käynnistynyt, minkä johdosta Eero
palasi kyseisen purkin luokse lisäämään
kaliumpermanganaattia. Tässä vaiheessa
kasvihuoneessa oli jo muiden purkkien kemiallisen reaktion synnyttämää savua. Kun
Eero veti sitä henkeensä, hän ei ollut päästä
kasvihuoneesta ulos. Operaatio päättyi kuitenkin onnellisesti.
Suomalaisella vihannestuotannolla on
Suomen pohjoisen sijainnin suoma merkittävä etu verrattuna esimerkiksi Etelä-Euroopan ja Pohjois-Afrikan vihannestuotantoon: talvet ovat kylmiä, ja kylmyys tappaa
tuholaishyönteisiä. Siitä huolimatta lehtiä
syövät vihannespunkit olivat 1960-luvulla
iso kurkkujen kasvatuksen ongelma, ja niitä torjuttiin kemiallisilla torjunta-aineilla.
Yksi tapa torjua punkkeja oli sivellä maalipensselillä Orthodiprom-nimistä
nestemäistä ainetta kasvihuoneen putkiin.
Sivelyn jälkeen putket kuumennettiin;
kuumennuksen ansiosta putkien pinnalla

ollut aine haihtui ilmaan ja tappoi punkkeja. Ainetta ei kuitenkaan voinut käyttää
kahta kertaa peräkkäin, koska se kiihdytti
kurkun lehti- ja versokasvua niin, että kurkuista olisi tullut valtaisia pehkoja ja niitä
olisi pitänyt leikata paljon useammin kuin
normaalisti.
Lisäksi punkkien torjunnassa käytettiin
savupanoksia. Panos laitettiin kasvihuoneeseen illalla, se sai vaikuttaa yön ylitse,
ja aamulla kasvihuone tuuletettiin. Savupanoksen käytön jälkeen oli karanteeniaika,
jolloin kurkkujen satoa ei saanut käyttää.

Biologisen torjunnan eturivissä
Kemiallinen torjunta oli työlästä, siihen
liittyi riskejä, eikä tuotteiden puhtauskaan
kemiallisia torjunta-aineita käytettäessä
ollut taattu. Pousin Puutarhalla alettiinkin
kokeilla biologista torjuntaa ensimmäisten
kauppapuutarhojen joukossa Suomessa.
Biologisen torjunnan suomalaisia
uranuurtajia olivat professori Martti Markkula ja tutkija Katri Tiittanen. He tutkivat
petopunkkien käyttöä tuholaistorjunnan
aseina. Petopunkit ovat pienen pieniä punaisia punkkeja, jotka tuhoavat aikuiset
vihannespunkit ja niiden toukat imemällä
ne tyhjiksi. Petopunkkeja käytetään tuholaisten torjumiseksi nimenomaan kurkkuviljelmillä.
Olavi Rainio luki petopunkeista kertovan jutun Puutarha-Uutisista, innostui
uudesta torjuntatavasta ja otti yhteydettä
tutkijaan. Yhteydenotto tuotti toivotun tuloksen: tutkija lähetti Pouseille muutaman
petopunkin, joilla uuden, biologisen tuholaistorjunnan tehokkuutta päästiin kokeilemaan.
Ensin petopunkit piti saada lisäänty-

Kun kasvihuoneissa syksyllä oli kasvu loppunut ja sato kerätty, kasvihuoneet desinfioitiin
ja niitä huollettiin. Huoltotöihin kuului muun muassa putkien maalaaminen.
Putkia maalaamassa Kirsti Pousi (vas.) ja Aila Lonka.
mään. Olavi teki 60 x 60 sentin kokoisista
laseista punkkien pesiä, joihin istutti härkäpavun taimia ja siirsi tuholaispunkkeja.
Näissä pesissä tuholaispunkit lisääntyivät
nopeasti. Kun tuholaispunkkeja oli runsaasti, pesiin laitettiin petopunkkeja, jotka
söivät kaikki tuholaispunkit – ja lisääntyivät nopeasti. Sen jälkeen petopunkkiarmeijat siirrettiin kasvihuoneisiin, missä
niiden lempiruokaa tuholaispunkkeja oli
tarjolla runsaasti. Ruuan luokse petopunkit
siirrettiin irrottamalla lehti, johon ne olivat
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kiinnittyneet, ja siirtämällä tämä lehti kasvihuoneeseen.
Petopunkeista Eetu Pousi sai tilaisuuden hänelle ominaisen hurtin huumorin viljelemiseen. Paikkakunnalla ilmestyneessä
Kymen Sanomat -lehdessä julkaistiin petopunkeista kertoiva juttu. Lehtijutun lukenut kyläläinen uteli Eetulta, minkä näköisiä
petopunkit olivat. Eetu vastasi, että ”sellaisia sontamöykyn kokoisia”.
Tosiasiassa petopunkit olivat erittäin
pieniä, mutta punaisina ja nopeasti liikku-

Petopunkit olivat kalliita, joten niitä kasvatettiin itse. Aluksi kasvattamisesta vastasi puutarhuri Olavi Rainio, myöhemmin Irma Pousi. Hänelle puuhastelu petopunkkien parissa
oli niin mieluisaa, että se tuntui jopa enemmän harrastukselta kuin työltä.
vina ne oli helppo erottaa. Petopunkit piti
ostaa erikseen. Koska ne olivat kalliita, niitä kasvatettiin itse. Aluksi kasvattamisesta
vastasi Olavi. Kun hän lähti puutarhalta
opintojaan jatkamaan, petopunkkien kasvattaminen siirtyi Irma Pousin vastuulle.
Tämä työ oli Irmalle niin mieluisaa, että se
tuntui jopa enemmän harrastukselta kuin
työltä.
Petopunkkien kasvattamisessa oli tärkeää huolehtia siitä, että petopunkkien
ruuaksi oli riittävästi tavallisia punkkeja.
Olavi muistelee Aino Pousin olleen kauhuissaan kuullessaan, että kasvihuoneisiin

levitettiin punkkeja!
– Nykyään voidaan biologisesti torjua
lähes kaikkia tuholaishyönteisiä, kertoo
Pousin Puutarhan toimitusjohtaja Jarmo
Pousi.

Makeimmat kurkut viileässä
Kasvitautien torjumiseksi kasvihuoneessa käytettiin samaa kasvualustaa vain
kaksi vuotta. Ensimmäisenä vuotena siinä
kasvatettiin kurkkua, seuraavana vuotena
tomaattia, sen jälkeen kasvualusta poistet-

tiin käytöstä. Lämmitystä säädettiin tarkasti, sillä alhaisessa yölämmössä kurkuista
tuli makeampia, joskin ne myös kasvoivat
hitaammin. Pousin kurkut olivat makunsa
puolesta erittäin kysyttyjä, ja monet kauppiaat tulivat hakemaan niitä suoraan puutarhalta.
Olavi muistaa, että 1960-luvulla tuli
paljon uusia kurkkulajikkeita. Eri lajikkeilla oli erilaisia ominaisuuksia, ja eri lajikkeet saattoivat vaatia hyvinkin erilaista
hoitoa. Joitakin lajikkeita piti leikata paljon, joitakin ei juuri lainkaan.
– Minun aikanani tuli lajike, josta otettiin nimenomaan runkokurkkuja, vaikka
perinteisesti runkokurkkuja oli opittu välttämään. Tämä oli Aino Pousille uutta, eikä
hän tahtonut ymmärtää asiaa, Olavi kertoo.
Kurkkuja ja tomaatteja ei ollut tarvis
suojella ainoastaan tuholaisilta ja kasvitaudeilta, vaan myös – auringolta. Aurinkoisina kesäpäivinä kasvihuoneiden lämpötila
nousi herkästi liian korkeaksi ja aurinko
tahtoi polttaa kasvustoja. Tämän vuoksi
huoneita piti varjostaa. Vanhastaan varjostus oli toteutettu heittämällä kasvihuoneiden lasilappeiden päälle savivelliä, joka
kuivuessaan muodosti auringonpaistetta
suodattavan kerroksen. Savivellin huono
puoli oli, että se sateella kastuessaan irtosi
laseista, minkä vuoksi käsittely piti uusia
useita kertoja kesässä.
Puutarhurikoulussa Olavi Rainio oli
oppinut uuden, sateenkestävän varjostusmenetelmän, jossa savivelli korvattiin
kuoritusta maidosta, vedestä, liitujauhosta ja vehnäjauhosta sekoitetulla vellillä.
Velliä ei voinut ruiskuttaa, sillä seoksessa
käytetty vehnäjauho tukki ruiskun suuttimet, vaan se piti viskellä kauhalla. Uudella reseptillä sekoitettu velli tarttui lasiin ja
pysyi siinä kiinni niin hyvin, että usein se
piti syyskesällä pestä pois, koska ei irronnut itsekseen. Uuden velliseoksen hyviin
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puoliin kuului myös se, että aurinkoisella
säällä vellin muodostama pinta varjosti tehokkaasti, mutta sateisella säällä muuttui
läpinäkyväksi, jolloin kasvit saivat valoa.
– Myöhemmin markkinoille tuli teollisia veteen sekoitettavia aineita, jotka menivät paremmin läpi ruiskusta, Olavi kertoo.

Joka työntekijälle oli nimetty kasvihuone,
jonka hoitaminen oli kyseisen työntekijän
vastuulla. Työntekijöiden keskuudessa
suosituimpia olivat kurkkuhuoneet, sillä
kurkun hoitaminen oli siistimpää työtä
kuin tomaatin hoitaminen.
Kuvassa Raili Haiminen.

1960-luvun alussa kauppapuutarhat kilpailivat keskenään, kenen kurkku valmistui
keväällä ensimmäisenä. Pousin Puutarhan
ensimmäiset kurkut saatiin pääsiäisen aikoihin, ja niiden valmistuminen oli aina

juhlan paikka. Hetken juhlavuutta korosti
se, että uusista taimista saadun sadon kurkku on aivan eri makuinen, huomattavasti
maukkaampi kuin vanhan sadon kurkku.
Pousin Puutarhalla joka työntekijälle oli
nimetty kasvihuone, jonka hoitamisesta työntekijä vastasi. Suosituimpia olivat
kurkkuhuoneet, sillä tomaatin hoitaminen
oli likaisempaa työtä kuin kurkun hoitaminen. Työntekijöiden välillä oli hieman
kilpailua, kenen kasvihuone oli parhaiten
hoidettu ja tuotti parhaiten, satomääriähän
seurattiin satotaulukoilla, joihin kustakin
huoneesta kertynyt sato merkittiin. Kurkkupuutarhojen välisessä tuotantovertailussa Pousin Puutarha pärjäsi aina hyvin.

Myös kaalia, purjoa, selleriä
Vaikka Pousin Puutarhan kasvihuonearmada kasvoi 1960-luvulla huimaa
vauhtia, myös lava- ja avomaanviljelyä
jatkettiin, pelloilla kasvatettiin viljaa ja
heinää, ja olivatpa tilalla vielä hevonen ja
lehmiäkin.
Lavoja oli pitkät rivit, niiden lasit jo oikeaa lasia, ja niissä kasvatettiin avomaalle
siirrettäviksi purjot, sellerit ja kaalit. Kerä-

kaalin lisäksi 1960–1970-luvuilla kasvatettiin myös kukkakaalia, parsakaalia ja kyssäkaalia sekä salaattia, porkkanaa, perunaa,
sipulia, palsternakkaa, tilliä ja persiljaa,
samoin tuohon aikaan harvinaista maissia,
joskaan ei myytäväksi asti. Avomaankasvatuksen hoiti Aino Pousi, Olavi Rainio ei
siihen puuttunut muutoin kuin kylvämällä
ja kasvattamalla taimet kasvihuoneessa.
Koska Olavi osasi syöttää viljaa puintikoneelle, hän osallistui syksyisin viljan
puintiin. Tämä oli myönteinen yllätys erityisesti Eetu Pousille, jolle maanviljelys oli
tärkeä asia.
Syystöihin kuuluivat avomaalla kasvatettujen vihannesten nostaminen ja sadon
huuhtominen joessa. Työ oli raskasta ja
kylmää. Joessa huuhtomiseen liittyy eräs
tapaus, jonka Elina Ivakko, Eero ja Irma
Pousin vanhempi tytär, muistaa vielä vuosikymmenienkin päästä:
Yksi tilan työntekijöistä oli Bertta Pousi. Kerran Vehkajoen rannassa salaattisatoa
huuhtoessaan hän horjahti ja putosi veteen.
Tapaus jäi lasten mieleen niin vahvasti, että
myöhemmin lapset usein leikkivät Berttaa
astumalla kaksiripainen pärekori käsissään
laiturilta veteen!
Elina myös muistaa sen huoneen hajut, missä Aino kouli taimia. Vielä siinä
vaiheessa, kun kukkia ei enää kasvatettu

Vielä 1960-luvulla Pousit kasvattivat myös viljaa ja heinää,
ja tilalla oli myös eläimiä,
muun muassa muutama
lehmä. Niiden lypsäminen oli
Irma Pousin vastuulla.

Syystöihin kuului muun muassa viljan puinti. Maanviljelys oli lähellä Eetu Pousin sydäntä, joten hän oli iloinen sen johdosta, että puutarhuri Olavi Rainio osasi syöttää viljaa
puintikoneelle.

Keräkaalin lisäksi 1960–1970-luvuilla kasvatettiin myös kukkakaalia, parsakaalia ja
kyssäkaalia sekä salaattia, porkkanaa, perunaa, sipulia, palsternakkaa, selleriä, purjoa,
tilliä ja persiljaa.
myyntiin, Aino kasvatti omaan käyttöön
muun muassa amarylliksia ja verenpisaroita – kukkia, joita Elina kertomansa mukaan
ei osannut lainkaan arvostaa siihen aikaan.
Lisäksi jouluksi kasvatettiin hyasintteja ja
tulppaaneja asiakkaille ja työntekijöille annettavaksi.
– Eero toimitti joulukukat jopa jokaiselle kesätyöntekijällekin, henkilökohtaisesti, Jarmo Pousi muistelee. Elina Ivakko
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kertoo, että usein hän tai joku muu sisaruksista oli mukana kukkia viemässä. Hänellä
oli tonttulakki päässään, kun hän kipaisi
isän kanssa joulukukkatervehdyksiä viemässä.

Torikauppiaasta tukkureiden kilpailemaksi tuottajaksi
Eero Pousi oli kauppamies. Hän huolehti Pousin Puutarhan kaikesta kaupankäynnistä, niin ostamisesta kuin myymisestä, ja hänen luomiaan ovat monet
Pousin Puutarhan nykyiset asiakassuhteet.
Eero myös osallistui kauppapuutarha-alan
edunvalvontaan ja kehittämiseen toimimalla aktiivisesti kasvihuoneyritysten valtakunnallisessa yrittäjäjärjestössä Kauppapuutarhaliitossa sekä muissa puutarha-alan
järjestöissä.
Vielä 1960-luvun alussa Pousin kurkut
ja tomaatit pakattiin tilan omiin, Eetu Pou-

sin nikkaroimiin puu- ja vanerilaatikoihin.
Niissä ja niiden rinnalle vuosikymmenen
alussa tulleissa kaupan appelsiini- ja banaanilaatikoissa vihannekset toimitettiin
suoraan myymälöihin. Vuosina 1962–1963
otettiin käyttöön omat pahvilaatikot, joissa
kasviksia toimitettiin aluksi tukkukauppaan, myöhemmin myös suoraan myymälöihin. Tomaattilaatikon kyljessä oli
tomaatin kuva ja teksti ”5 kg tomaattia”,
kurkkulaatikon kyljessä kurkun kuva ja
teksti ”10 kg kurkkua”. Myöhemmin pahvilaatikoiden kylkeen painatettiin myös

Aivan toimintansa alussa Pousin Puutarha käytti vihannesten kuljettamisessa pärekoreja. 1960-luvun alussa kurkut ja tomaatit pakattiin tilan omiin, Eetu Pousin nikkaroimiin
puu- ja vanerilaatikoihin ja kauppojen hedelmälaatikoihin. Kaupan toivomuksesta Pousin Puutarha siirtyi käyttämään pahvilaatikoita.
Niissä kurkut ja tomaatit toimitettiin aluksi
tukkukauppaan, myöhemmin myös suoraan
myymälöihin.

Eero Pousi alkoi jo 1950-luvulla armeijan työlomilla tehdä Paula Seppälän kanssa myyntimatkoja Kouvolan torille (kuva). Myöhemmin 1950-luvulla hän alkoi kolmesti viikossa
ajaa myyntikierroksia, jotka kulkivat useiden kylien ja kauppojen kautta Kouvolaan.
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Olavi Rainion suunnittelema Pousin Puutarhan logo. Puu- ja vanerilaatikoiden kylkeen logo maalattiin itse sapluunaa käyttäen.
Tilausmyynnin kasvun myötä Eero
oli ilmeisesti jo 1950-luvun puolivälissä
luopunut vihannesten torimyynnistä. Sen
jälkeen hän kuitenkin edelleen keväisin
kävi torilla myymässä kukkien, kaalien
ja purjojen taimia. Ennen myyntiä taimet
Aino Pousin ohjauksessa ja neuvonnassa niputettiin ja käärittiin sanomalehteen.
Irma Pousi muistelee niputtamisen olleen
kylmää työtä, mutta niin vain perheen
pojatkin tarkenivat osallistua siihen. Eetu
Pousi auttoi tekemällä heinäsäkkejä, joiden
päältä polvillaan olleet niputtajat ylettyivät
ottamaan niputettavia taimia lavalta. Heinäsäkit myös toimivat eristeenä kylmää
maata vasten, joten niiden päällä niputtajien oli mukava olla.
Lisäksi Eero teki keväisin autolla kyläkierroksia, joilla myi taimia suoraan autosta. Reittejä oli muutama erilainen, ja ne ilmoitettiin etukäteen lehdessä. Jarmo Pousi
muistaa päässeensä joskus Eeron mukaan
kyläkierrokselle.
Vaikka Eero oli lopettanut vihannesten torimyynnin, perheen lapset kävivät
torilla myymässä. Myytävät tuotteet lapset
kasvattivat itse, ja myymisessä lapset jopa
hieman kilpailivat keskenään.
– Torille oli tärkeää mennä aikaisin,
jotta sai hyvän myyntipaikan. Paras paikka oli jonkun suurtuottajan vieressä, Jarmo
muistelee.
– Osuuskauppa Ympyrän hedelmä-vihannestuoteosaston päällikkö Pentti Töytäri ja Eero olivat tunteneet toisensa iät ja
ajat. Jos meillä lapsilla jäi torilla jotakin
myymättä, Pentti osti aina loput. Hän perehdytti meitä lapsia kaupankäyntiin ja
opetti bisneksen tekemiseen.

Myyntikierroksia Kouvolaan
Vielä 1960-luvun alkupuolella ja
puolivälissä Pousin Puutarhan tärkein
kaupankäynnin muoto olivat Haminasta
Kouvolaan suuntautuneet myyntimatkat,
jotka Eero Pousi ajoi kolme kertaa viikossa. Kylmälaitteita ei ollut, vaan vihannekset kulkivat kuorma-auton lavalla pressun
alla. Matkan varrella Eero myi vihanneksia
Liikkalan, Inkeroisten, Myllykosken, Korian ja Kouvolan kauppoihin. Viimeisenä
hän kävi Karjakunnalla, joka 1960-luvun
puolivälissä oli varsin merkittävä vihannesten ostaja ja jolle Eero myi aina kaiken
sen, mikä kierroksen jäljiltä vielä oli myymättä.
Näille Kouvolaan suuntautuneille kierroksille Elina Ivakko muistaa päässeensä Eeron mukaan. Karjakunnalta saatiin
kotiin viemisiksi lenkkimakkaraa, jota
paistettiin lauantaina saunassa. Muista
kaupoista kierroksella mukana ollut lapsi,

Elina tai joku muu, saattoi saada pullan tai
jonkin hedelmän.
– Kouvolan-reissuihin kuului käynti
Mannerin baarissa, missä sain wienerin ja
kaakaon kermavaahdolla, Elina muistelee.
Jo tuohon aikaan tavaraa myös haettiin
Pousin Puutarhalta. Olavi Rainio muistaa,
että ainakin Taavetin Talouskauppa haki
pakettiautolla vihanneksia Pouseilta. Myös
haminalaisen Osuuskauppa Ympyrän auto
nouti tuotteet Pouseilta. Auto kiersi Kolsilan ja Sivatin alueella ja keräsi tuotteet,
jotka isännät olivat laittaneet valmiiksi
portin pieleen. Vasta 1990-luvulla Pousin
Puutarha alkoi itse toimittaa tuotteensa
Ympyrälle.
Pientä myyntiä tehtiin myös Kymenlaakson Puutarhatuottajien kautta. – Tuohon aikaan koko ammattikunta odotti puutarhatuottajien yhteismarkkinointia, mutta
se ei Suomessa toteutunut, vaan jokaisen
tarhurin piti itse hakea markkinansa, Olavi
kertoo.

Tärkeä kaupankäynnin muoto olivat
Liikkalan, Inkeroisten, Myllykosken
ja Korian kautta
Kouvolaan suuntautuneet myyntimatkat,
jotka Eero Pousi ajoi
Volvo-kuorma-autollaan kolme kertaa
viikossa. Usein näille
matkoille pääsi joku
perheen lapsista
mukaan.

Vanhan ostolaskumapin sisällöstä käy
ilmi, että Kouvolassa toiminut Karjakunta
oli 1960-luvun puolivälissä Pousin Puutarhan tuotteiden yksi merkittävä ostaja.

Tukkukaupan osuus kasvuun
1960-luvulla Pousin Puutarhan tuotanto kasvoi kovaa vauhtia, yrityksen maine
kiiri ja tuotteet olivat tukkureiden piirissä
yhä halutumpia. Syntyi hyvän kierre: Tuotteiden kysyntä kasvoi, joten myös paine
laajentaa puutarhaa kasvoi. Ja sitä mukaa
kun puutarha laajeni ja sen tuotanto kasvoi, yhä uusia tukkukauppoja tuli mukaan
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kaupankäyntiin. Halukkaita asiakkaita olisi
ollut jopa enemmän, kuin voitiin ottaa vastaan.
Ensimmäisiä merkittäviä ostajia Haminan seudulla olivat Osuuskauppa Ympyrän
maatalousosasto ja siitä sittemmin erotettu
hedelmä-vihannestuoteosasto sekä Haminan Vihannestukku Veljekset A. ja P. Lampikari. Myös Kouvolassa sijainneelle Karjakunnalle vihanneksia myytiin jo varhain.
SOK:n Kotkan aluekonttorille Pousin Puutarha alkoi myydä vuonna 1963, Keskolle
vuonna 1967. Vanhan ostolaskukansion
sisällön perusteella vaikuttaa kuitenkin
siltä, että vuoden 1965 suurin ostaja olisi
ollut Lahdessa toiminut Hämeen Hedelmä
ja Vihannes, joka osti jopa Karjakuntaa
enemmän. Kun tukkureiden määrä vuosien
saatossa lisääntyi ja vihannestukut yleistyivät, Karjakunnan osuus ostoista pieneni, ja
ennen pitkää Karjakunta lopetti vihanneskaupan kokonaan.
Merkittäviä ostajia olivat myös Taavetin Talouskauppa Luumäellä, Kauppias V.
Tähkäpää Inkeroisissa, Kouvolan kauppahallissa toiminut Kala-Onni ja niin ikään
kouvolalainen Liha- ja Ruokatavaraliike
Lehtinen. Säännöllisesti, mutta pienempiä
määriä tuotteita ostivat Kala- ja Vihannesvälitys, Kylö Koria palaosasto ja Kymenrannan Osuuskauppa. Jo 1960-luvun puolivälissä Pousin Puutarha myi vihanneksia
myös helsinkiläiselle Oy Tuote-Välitykselle, jolla oli kahdeksan myyntikonttoria eri
puolilla Suomea, yksi niistä Kotkassa.
Tuote-Välityksen osuus vuoden 1965
myynnistä ei kuitenkaan ollut kovin suuri.
Pienostajiin puolestaan kuuluivat Kymenlaakson Puutarhatuottajat, Kauppias
Hämäläisen perilliset, Kärenkulma, Kauppias Eino Kolu ja Haminan Herkku. Yksittäisiä ostoja tekivät Haminan kauppahallin
kauppias Annikki Malmi, Parkon kauppa ja
Vehkalahden Marttayhdistys.

Kurkku ja tomaatti olivat päätuotteet,
joita kaikki asiakkaat ostivat. Niiden lisäksi
monet asiakkaat halusivat myös muita kasviksia kuten kaalia, kukkakaalia, palsternakkaa, selleriä, perunoita, porkkanoita,
purjoa, salaattia, sipulia, tilliä ja persiljaa,
ostivatpa muutamat asiakkaat hapankaaliakin ja Liha- ja Ruokatavaraliike Veikko Lehtinen jopa 12 kanaa. Lisäksi Eero
Pousin tiedetään välittäneen asiakkailleen
rapuja, joita Irma Pousin veljet kesäisin
pyytivät.
1960-luvun puolivälissä kaupat tehtiin pääsääntöisesti käteiskauppana. Jarmo
Pousi muistaa, kuinka Eero Pousin lompakko Kouvolaan suuntautuneen myyntimatkan jälkeen pullotti. Pankin kautta
ostoksensa maksoi säännöllisesti vain Oy
Tuote-Välitys, satunnaisesti myös Taavetin Talouskauppa. Aikansa edelläkävijyyttä
edusti Vehkalahden Marttayhdistys, joka
vuonna 1965 osti Pousin Puutarhan vihanneksia yhden kerran – ja hoiti 24 markan
40 pennin maksun pankin kautta.

Ympyrä tärkeä myyntikanava
Osuuskauppa Ympyrän maatalousosasto ensin, hedelmä-vihannestuoteosasto
sen jälkeen olivat tärkeät myyntikanavat
kaikille Haminan seudun viljelijöille, sillä
osastot ostivat nimenomaan paikallisten
isäntien tuotteita ja välittivät niitä Ympyrän
myymälöihin, hieman myös Lappeenrantaan, toisinaan jopa Helsinkiin. Pouseilta
Ympyrä osti kurkkua ja tomaattia, aikaisin
keväällä myös hieman salaattia. Ympyrän
osuutta Pousin Puutarhan myynnistä ei
valitettavasti tiedetä, koska ostokuitteja ei
enää ole tallessa.
Ympyrän tuoteosasto oli merkittävä
niin isännille kuin osuuskaupalle itselleen.
Se oli viljelijöiden lähin ja tärkein myyntikanava, jota ilman pienviljelijöiden toiminta ei olisi voinut laajentua. Pousin Puutarhan päämyyntikanava Ympyrä oli hyvin
pitkään, ja tärkeänä myyntikanavana se
pysyi koko olemassaolonsa ajan. Se toimi
myös uusien tuotteiden koemarkkinapaik-

Osuuskauppa Ympyrän hedelmä-vihannestuoteosasto
oli vuosikymmenten ajan
Pousin Puutarhan tuotteiden merkittävä ostaja.
Kuvassa Ympyrän auton
kuljettaja Kyösti Pohjalainen hakemassa kuormaa
Pousin Puutarhalta.
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kana. Jos Pousin Puutarhalla tuli tuotantoon jokin uusi kasvis, Ympyrän kautta sitä
saatiin pieni määrä kuluttajien testattavaksi
– toimintatapa, joka enää 2000-luvulla ei
ole mahdollinen.
Koska Ympyrä osti tuotteet lähialueiden kasvattajilta, se sai esimerkiksi varhaisperunaa myyntiin aikaisin. Yhteistyö
lähituottajien kanssa hyödytti Ympyrää
muullakin tapaa kuin vihannesten ja juuresten hankinnassa. Tuotteiden myynnistä
saamansa rahat isännät tallettivat Ympyrän
säästökassaan, ja Ympyrästä isännät myös
ostivat lannoitteet sekä muut viljelyssä ja
tilan pidossa tarvitsemansa tarvikkeet ja
välineet.
Mariitta Holm työskenteli Ympyrän
hedelmä-vihannestuoteosastolla
ensin
vuodet 1971–1985 Pentti Töytärin alaisuudessa ja sen jälkeen vuodet 1985–2007
osaston päällikkönä. Hän muistaa, että
Ympyrän auto kiersi noutamassa tuotteita,
mutta kiiretilanteissa tai jonkin tuotteen
loputtua yllättäen kesken päivän Pousin
Puutarha toimitti kurkut ja tomaatit itse –
joskus jopa suoraan myymälöihin.
Mariitta kertoo, että tuoteosaston ja viljelijöiden välinen yhteydenpito oli päivittäistä ja tiivistä. – Tavaraa hankittiin joka
päivä, ja päivän mittaan saatettiin viljelijöiden kanssa soitella useita kertoja, enimmillään jopa kymmenen kertaa, hän muistelee.
Kun kauppojen kylmäsäilytystilat ajan
myötä kehittyivät, tavaraa ei enää tarvinnut
toimittaa joka päivä, vaan voitiin siirtyä
2–3 kertaa viikossa tapahtuviin toimituksiin.
Ympyrälle Pousin Puutarha oli seutukunnan suurin vihannesten toimittaja;
Mariittan mukaan Ympyrä osti Pouseilta
kaiken, mitä vain sai.
– Pousi oli luotettava toimittaja. Kurkkuja ja tomaatteja saatiin päivittäin, ja ne
olivat laadukkaita, hän kertoo.

Monet haminalaiset kauppiaat, muun muassa kuvassa etualalla olevan kauppahallin kauppias Annikki Malmi, ostivat Pousin Puutarhan tuotteita. Kuvan oikeassa ylänurkassa näkyy rakennus, jossa sijaitsivat Osuuskauppa Ympyrän hedelmä-vihannestuoteosaston tilat.
(Kuvaaja: Leo Lindgren )
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Henkilökohtaisia kontakteja
Harri Lång työskenteli ensin hedelmien, sittemmin myös vihannesten
tuotepäällikkönä SOK:n aluekonttorilla
1960-luvun lopulta vuoteen 1995 aluksi
Kotkassa, sitten Kouvolassa. Useimmiten
viljelijä ja SOK löysivät toisensa siten, että
viljelijä otti yhteyttä hankintayksikköön,
toisinaan myös niin, että yhteydenottaja oli
hankintayksikkö. Kun yhteys oli syntynyt,
tilauskauppa perustui vahvasti henkilökohtaisiin kontakteihin ja tapaamisiin.
Harri kertoo vierailleensa jokaisella
merkittävällä vihanneksia toimittaneella
puutarhatilalla kerran vuodessa ja sopineensa tuolloin viljelijän kanssa seuraavan vuoden toimituksista. Samalla keskusteltiin pitkän tähtäimen asioista: miten
viljelijä kenties suunnitteli muuttavansa
tuotantoaan ja paljonko seuraavana vuonna
pystyisi toimittamaan tavaraa SOK:lle.
Kun perusasiat oli sovittu suullisesti
tai kirjallisesti kasvokkain, vuoden mittaan
puhelimessa puhuttiin vain päivittäisistä
asioista. Toimintamalli säilyi samana niin
kauan, kuin Harri työskenteli Kotkan ja
Kouvolan aluekonttoreilla.
Useimmille ostajille viljelijät toimittivat tuotteensa itse. Esimerkiksi SOK:n
aluekonttorille Kotkaan Eero Pousi oli alkanut toimittaa tavaraa jo ennen kuin vihannekset siirtyivät Harrin vastuulle.
Vielä 1960-luvulla suomalaiset kuluttivat vihanneksia ja kasviksia huomattavasti
vähemmän kuin nykyisin. Kristiina Aallon
kokoamasta Tilastokeskuksen artikkelista
käy ilmi, että vuonna 1966 suomalaiset söivät sekä kurkkua että tomaattia keskimäärin kaksi kiloa henkilöä kohti vuodessa.
Vuona 2016, siis 50 vuotta myöhemmin,
tomaattia syötiin 14 kiloa ja kurkkua yhdeksän kiloa henkilöä kohden vuodessa.
– Perunaakin myytiin 1960- ja 1970-lu-

halle odottamaan varaston ovien avaamista. Kello kahdeksan tullimies avasi sinetin,
minkä jälkeen hedelmä- tai vihanneslaatikot oli lupa kantaa autoihin ja kuljettaa
kauppoihin.
Keväällä tuontituotteiden myynnin lopettamisen ajankohdan tuottajajärjestöt ja
kauppa sopivat erikseen. Kuluttajien parissa kotimaisten kurkkujen ja tomaattien tuloa osattiin odottaa. Mariitta Holm kertoo,
että helmi-maaliskuun vaihteen paikkeilla
alettiin Pousin Puutarhalta saada kurkkua
ja hieman myöhemmin keväällä, huhtikuun
puolivälissä, tomaattia. Satokauden alussa
kurkkua saatiin vain joitakin satoja kiloja
kerrallaan, mutta satokauden edetessä ja
valon määrän lisääntyessä määrät kasvoivat.

Aino Pousin pienestä aloittama avomaankasvatus oli 1960-luvulle tultaessa kasvanut
suureksi kasvihuonetuotannoksi. Avomaan kasvatuksesta Aino vastasi edelleen, mutta ehti
myös osallistua sekä kotimaahan että jopa ulkomaille suuntautuneisiin opintomatkoihin.
vuilla kaupoissa nykyaikaan verrattuna vähän, koska kotitarvekasvatus oli yleistä.
Viljelijät toimittivat kauppoihin enimmäkseen kaalia sekä juureksia ja perunaa, tukku lisäksi myös tuontitavaraa, Harri kertoo.

Suomen tuotannon suojelua
Vuonna 1995 alkaneeseen EU-jäsenyyteen saakka Suomi oli suljettu talous
ja valtiovalta suojeli kotimaisten kasvisten
tuotantoa. Ulkomaan tuontia rajoitettiin
erilaisilla tulli- ja lisensiointijärjestelmillä.
Harri Lång muistelee kotimaisen tuotan-

non suojelun ilmenneen muun muassa siten, että päivämäärät, jolloin kaupat saivat
alkaa myydä tuontituotteita, oli määritelty tarkasti. Kaupallisesti suurin merkitys
vihannespuolella oli kurkun ja tomaatin
avauksella, pienempi muun muassa kaalin,
porkkanan ja sipulin avauksella. Tähän ns.
avaukseen saakka myynnissä sai olla vain
kotimaisia tuotteita.
Harri Lång muistaa, kuinka esimerkiksi
SOK:n aluekonttorin varastoon tuontituotteet tulivat muutama päivä ennen avauspäivää ja tullimies kävi sinetöimässä varaston
oven. Avauspäivän aamuna SOK:n kuljetusautot tulivat jo hyvissä ajoin varaston pi-
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Lapset kulkivat aikuisten perässä
ja puutarhuri oli kuin isoveli ja perheenjäsen

Pousin Puutarhan ja perheen elämässä
1960-luku oli tiiviin rakentamisen ja työnteon vuosikymmen. Irma Pousi kuvailee
vuosikymmentä seesteiseksi ajaksi – vastaavanlaiseksi kuin toisinaan ilma ukkosen
edellä. Vapaapäiviä ei juuri ollut, vain lasten syntymät antoivat Irmalle mahdollisuuden levätä muutaman päivän. Kesäkuussa
1960 Ensiolle ja Jarmolle syntyi ensimmäinen sisko Elina ja marraskuussa 1965
toinen sisko Maria. Pojat olivat siskoista
innoissaan: erityisesti Jarmo leikki Elinan
kanssa ja Ensio Marian kanssa.
Viikon kesäloman Eero ja Irma kiireistä huolimatta yrittivät järjestää, ja tuota
lomaa lapset osasivat joka vuosi odottaa.

Silloin perhe suuntasi usein automatkalle
Eurooppaan. Rentoutumispaikan tarjosi
myös kesämökki, jonka Eero ja Irma rakensivat Merkjärven rantaan lasten ollessa
pieniä. Mökillä Irma alkoi harrastaa vesihiihtoa, jonka hän muistelmissaan sanoo
olleen mukava harrastus.
Vaikka Pousin Puutarhan päätuotteet
olivat kurkku ja tomaatti ja vaikka kasvihuonearmada alkoi suoraan pihapiiristä,
Aino Pousi panosti myös miljööseen ja halusi, että piha oli kaunis. Panostus näkyi:
pihaa koristivat Ainon valtavat kukkapenkit muhkeine daalioineen, ruusuineen ja
verenpisaroineen.
Eetu Pousi oli huumorimiehiä, eikä
Aino Pousi halusi, että piha oli kaunis. Hänen kätensä jälki näkyi pihaa koristaneissa
valtavissa kukkapenkeissä ja niissä kukoistaneissa ruusuissa ja daalioissa.
Daalioiden keskellä kyykyssä Elina.

Neljä sukupolvea
Pouseja 1950- ja
1960-lukujen
taitteessa otetussa
valokuvassa: Eetu
Pousin äiti Josefina
(vas.), Eetu Pousi
sylissään Jarmo ja
Eero Pousi sylissään
Ensio.

hänen pilailultaan välttynyt kukaan. Aina
hänen huumorinsa ei kaikkia naurattanut.
1960-luvulla sattui seuraavanlainen tapaus:
Eetu halusi jekuttaa puutarhalla töissä olevia nuoria tyttöjä. Aamulla aikaisin, kun
muita ei vielä ollut liikkeellä, Eetu meni
kasvihuoneelle, kävi maahan makaamaan
ja näytteli kuollutta. Kun työntekijät tulivat töihin, he hakivat paikalle Ainon. Aino
oli sitä mieltä, ettei Eetun tempussa ollut
mitään huvittavaa, suuttui pahanpäiväisesti
ja antoi kuulua, mitä kuuluu ja kuka käski.
Toisenlainen puoli Eetusta löytyi, kun
hän touhusi hevosen kanssa tai kyläili leik-
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kimökillä lasten keittämää hiekkapuuroa ja
vesikahvia nauttimassa.
Pienestä pitäen lapset alkoivat tehdä
töitä kasvihuoneilla – Maria tosin vähemmän kuin vanhemmat lapset – sillä Irma
koki saavansa tehdyksi enemmän asioita,
kun lapset olivat mukana. Myös Elvi Lääperi hoiti lapsia niin kauan, kuin oli Pouseilla töissä. Osallistumistaan puutarhatilan elämään Ensio, Jarmo, Elina ja Maria
kuvailevat sanomalla, että ”lapset kulkivat
aikuisten perässä”. Mutta oli lapsista kasvihuoneilla todellista hyötyäkin, sillä heti
kyetessään he auttoivat kurkkujen ja to-

Tekniikkanikkari ja liikemies
Lasten luonteiden erityispiirteet olivat
nähtävissä varhain. Jo pikkupoikana Ensio,
joka aikuisena on vastannut Pousin Puutarhan tekniikasta, osoitti tekniikkaa kohtaan
tuntemansa vahvan kiinnostuksensa ja teknisen näppäryytensä. Noin 2,5-vuotiaana
hän purki auton kaasuttajan ja kasasi taas
uudelleen ja hyvin varhain kokeili myös
traktorin ajamista. Kun taidot karttuivat,
Ensio korjasi miltei mitä vain ja teki myös
valokuvia. Irma Pousin mieleen elävästi

1960-luvun puolivälissä Pouseille
hankittiin moottorikäyttöinen ruohonleikkuri. Uudenaikaista laitetta
ihailemassa Jarmo ja Ensio.

Lapset kulkivat puutarhatilalla aikuisten perässä ja olivat pienestä pitäen mukana tilan töissä.
Kuvassa Ensio ja Jarmo Eero Pousin apureina automaalaushommissa.
maattien poimimisessa. Kurkkuja kerättiin
sylillinen kerrallaan, sitten ne kannettiin
laatikkoon. Myös istuttamiseen lapset osallistuivat ja isommiksi kasvettuaan pakkaamiseen.
Lapset eivät kulkeneet aikuisten perässä vain kasvihuoneilla, vaan myös tilan

ulkopuolelle suuntautuneilla reissuilla.
Jarmo Pousi muistaa, kuinka tilalla joskus
1960-luvun puolivälin paikkeilla oli menossa rakennustyö, johon tarvittiin hiekkaa. Hiekan hakuun hiekkakuopalle lähti
Eero, mukanaan Ensio ja Jarmo. Sillä aikaa, kun Eero lastasi hiekkakuormaa, pojat

kiertelivät kuopalla ja löysivät räkättirastaan pesän poikasineen. Sillä viisaudella,
joka vain noin 10-vuotiailla pojilla voi
olla, Ensio ja Jarmo hakivat kuorma-autosta pullon, jossa oli Lahden B-kaljaa, ja koivunlehteä apuna käyttäen juottivat räkätin
poikasille pullosta kaljaa
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jäänyt tapaus sattui perheen kesälomamatkalla. Autoon tuli vika, mutta ei hätää –
yllättäen paikalla olikin perheen oma korjausmies!
Jarmo, nykyinen toimitusjohtaja, puolestaan oli pienestä pitäen kiinnostunut
liiketoiminnasta. Erityisen tärkeitä hänelle olivat öljy-yhtiö Petkon laskut, joiden kaikki kirjekuoret Eero hänelle antoi.
Laskulaatikon päälle Jarmo jopa nukahti
päiväunille, ja kun jokin kirjekuori oli vahingossa laitettu roskiin, pikkupojan esittämillä kysymyksillä ei ollut mitään määrää.
Myös rahapussissaan olleet rahansa pikkupoika laski aina tarkasti. Kun yhden kerran
oli viisi penniä hukassa, Jarmo ei osannut
nukkua, ennen kuin Irma antoi kadonneen
tilalle uuden viisipennisen.
Pahvisten pakkauslaatikoiden kokoamisessa pieni liikemies oli elementissään.
Laatikoiden kokoamisesta lapsille maksettiin pientä palkkaa, ja Jarmo halusi varmistaa, ettei kukaan vie urakkaa ja ansaintamahdollisuutta hänen käsistään. Niinpä
vanhempien piti herättää hänet vaikka jo
aamuviiden aikaan taivutteluhommiin.
Laatikoiden kokoamisesta saamillaan rahoilla Jarmo kävi Eeron kanssa ostamassa
polkupyörän. Olavi Rainio muistaa, että
joskus Jarmo ja hän kokosivat pakkauslaatikoita kilpaa. Usein Jarmo voitti. – Taittelemansa laatikot Jarmo heitteli ympäriinsä.
Oli hauskan näköistä, kun pieni poika seisoi suurten laatikkoröykkiöiden keskellä.
Oman torimyynnin Jarmo aloitti
1960-luvun alkuvuosina. Keväällä aikaisin
lapset kasvattivat nipputavaraa kuten porkkanoita, sipuleita, punajuuria, nauriita ja
tilliä, jotka kävivät torilla myymässä. Torimyyjinä oli lapsia monesta talosta, ja lasten
kesken käytiin pientä kilpailuakin.
”Sinne piti pienet kauppiaat viedä jo
viiden aikaan aamulla. Elinakin meni jo
5-vuotiaana Jarmolle avuksi ja pelkästi,

Pahvilaatikoiden kokoamisella Jarmo Pousi tienasi itselleen polkupyörärahat. Kuvassa Jarmo,
Ensio ja juuri koulutiensä aloittanut Elina pyörineen.
että kaalin ostaja tulee sillä aikaa, kun Jarmo on poissa, Elina ei nimittäin jaksanut
punnita”, Irma kirjoittaa muistiinpanoissaan.

Tytöt kodin hengettärinä
Elinasta näki jo lapsena, että hän oli
kodin ihminen. Pikku Elinalta ei jäänyt

huomaamatta esimerkiksi se, että vuosi
vuodelta suurempi ja suurempi oli se
kahvipannu ja pullakasa, joka Irman piti
päivällä kantaa kasvihuoneille. Niinpä
Elina jo 2–3 vuoden iässä nousi tiskipöydän viereen tuolille ja sanoi, että ”minä
perkaan nämä hailit sillä aikaa, kun sinä
viet kahvin, ethän sinä kaikkea ehdi”.
Olavi Rainio muistaa Elinan olleen vil-
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kas pikkutyttö. – Hän viritti kuminauhan
laatikon päälle, rämpytti sitä ja sanoi että
”äiti, tämä on sitä rautakankimusiikkia”.
Vuosia myöhemmin, Elinan ollessa jo
teini-ikäinen, naapuritkin tiesivät, milloin
hän oli tullut koulusta kotiin, koska heti
silloin ilmestyivät keittiön matot ulos kaiteelle. Matot oli Elinan mielestä hyvä viedä
ulos heti, sitten oli mukava lukea läksyjä

ja lehtiä. Ja tietysti Elina auttoi veljeään,
kun Jarmolle joskus sunnuntaisin tuli into
laittaa ruokaa.
Marian syntyessä Aino ja Eetu Pousi
olivat jo yli 60-vuotiaita ja alkoivat vähentää työntekoa. Niinpä Maria ja Aino
viettivät paljon aikaa yhdessä: pakkasivat
tomaatteja, virkkasivat, neuloivat. Irman
mukaan molemmat olivat kirjallisesti harrastuneita ja kiinnostuneet kirjoittamisesta.
Maria myös halusi ja osasi virkistää väsyneitä vanhempiaan. Usein illalla hän kysyi,
saako tulla sängyn reunalle istumaan ja
neulomaan, kertomaan vitsejä ja hauskoja
juttuja.
Paljon Maria kulki myös Ension mukana. ”Lähdetkö veikan mukaan?” Ensio
kysyi, jos hänellä oli sellaista työtä, johon
saattoi ottaa pikkutytön mukaan. Kun Ensio myöhemmin sai ajokortin, hän saattoi
autolla hakea Marian koulusta työpaikalleen.

Puutarhuri kuin perheenjäsen
Tiiviisti mukana Pousin perheen elämässä oli myös puutarhuri Olavi Rainio.
Itse asiassa Olavi oli Pouseilla kuin yksi
perheenjäsen, sillä palkan lisäksi hän sai
tilalla myös asunnon ja ruuan. Erityisesti
Ensiolle ja Jarmolle Olavi oli kuin isoveli, ja usein iltaisin pojat menivät Olavin
asunnolle seurustelemaan. Pousien talossa
olleella mikrofonilla ja ulkona sijainneen
kaiuttimen kautta Irma välillä huuteli poikia syömään tai ilmoitti, että sauna on vapaa.
Pousin Puutarha oli Olavin ensimmäinen työpaikka koulun jälkeen, joten nuori
mies koetti hoitaa asiat mahdollisimman
hyvin. Puutarhurin töiden ohessa hän auttoi

Puutarhuri Olavi Rainio oli Pousin lapsille kuin isoveli. Vuonna 1967 otetussa kuvassa Olavin kanssa Ensio ja Maria.
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Irmaa muun muassa siivoamisessa. Lisäksi hän auttoi Ensiota ja Jarmoa keräämään
jätepaperia poikien koululla järjestetyssä
paperinkeräyksessä, jonka tuotolla koululle hankittiin televisio.
Eeron ja Irman kesämökkitontin ja sen
hankkimisen Olavi muistaa hyvin. Eräänä
keväänä Eetu ja Eero pitivät kokousta puutarhan taloudellisesta tilanteesta. Eero ilmaisi, että haluaisi ostaa kesämökkitontin.
Ilmeisesti puutarhan tulos oli hyvä, koska
Eetu antoi ostoluvan. Kun mökkitontilla ei
vielä ollut rakennusta, Olavi kävi siellä Ension ja Jarmon kanssa telttaretkellä. Irma
teki pulloon lettutaikinan, josta Olavi retkinuotiolla paistoi lettuja.
– Samalla retkellä minä keräsin karpaloita hattuuni, mutta pyörällä ajaessani karpalot kaatuivat maahan, Jarmo muistelee.
Pousin Puutarhan kesätyöpaikat olivat
haluttuja, ja ne jaettiin yleensä jo syksyllä lokakuussa. Eero otti mielellään töihin
nuoria, joten keväällä tilalle saattoi tulla
parikymmentä abiturienttia. Vuosien saatossa Pousin Puutarha onkin ollut monen
Kolsilan kylän nuoren ensimmäinen työpaikka.
– Myös meille oman perheen lapsille
kesätyöpaikka oli taattu. Ilmaistyövoimaa
emme olleet, vaan meille maksettiin palkkaa, kun teimme tilan töitä, Jarmo Pousi
kertoo.
Olaville työvuodet Pousin Puutarhalla
opettivat paljon. Kehittyäkseen lisää Olavi
liittyi Kotkan puutarhaseuraan, mistä erityisesti Aino Pousi oli mielissään.
– Tuohon aikaan Suomessa järjestettiin

Pousin Puutarhan kesätyöpaikat olivat haluttuja, ja yleensä ne jaettiin jo edellisenä syksynä lokakuussa. Vuosien saatossa
puutarhatila oli monen Kolsilan kylän nuoren ensimmäinen työpaikka.

valtakunnallisia
puutarhataitokilpailuja.
Treenasin taimien istuttamista ja tomaatin
lajittelua ja voitin kilpailuissa näiden molempien sarjojen Suomen mestaruuden.
Olavi lähti Pousin Puutarhalta jatka-

maan opiskelua hortonomikurssilla Lepaalla. Läksiäislahjaksi työkavereiltaan
hän sai hienon täytekynän. Vielä pois lähtönsä jälkeenkin hän kävi viikonloppuisin
ja juhlapyhinä auttamassa Eeroa LEL-tili-

- 39 -

tysten teossa ja muissa paperitöissä.
– Pousin Puutarhalla työskentelemäni vuodet ovat jääneet elävästi mieleeni,
ja iän kartuttua olen nähnyt niistä ajoista
usein untakin.

Toiminnan laajentamisen ja kovan työn vuodet 1972–1987

Lisää kasvihuoneita ja kasvatusta Tikkamäkeen
Sekä Eero että Aino Pousin suonissa
puutarhaveri kohisi kovaa. Kumpainenkin
havitteli uutta paikkaa, minne kasvihuoneita voisi rakentaa lisää, Kolsilan tilallehan
uusia huoneita ei enää mahtunut. Irma ja
Eetu eivät olleet laajentamisajatuksista
yhtä innoissaan, vaan surkuttelivat, että
kuka ne kaikki uudetkin työt tekee. Lohdutuksekseen he saivat kuulla saman kuin
aina ennenkin: kyllä ne tehdyksi tulevat!
Uuden paikan etsimisen toiminnan laajentamiseksi Eero aloitti jo 1960-luvulla
vaiheessa, jolloin Kolsilaa ei ollut rakennettu vielä aivan täyteen. Yhtenä vaihtoehtona oli toiminnan laajentaminen Pyhältöön, mistä Eero ja Irma vuonna 1966
ostivat ison tontin. Pyhältöön kasvihuoneita ei kuitenkaan koskaan alettu rakentaa,
vaan jossakin vaiheessa tontti myytiin pois.
Vasta 1970-luvun alussa löytyi paikka,
jonne uusia kasvihuoneita alettiin rakentaa.
Vinkin myynnissä olevasta tilasta Eero sai
Haminan Seudun Osuuspankin johtajalta
Yrjö Korhoselta. Kyseessä olivat Vehkalahden Tikkamäessä sijainneet kaksi tonttia, kooltaan 4,5 hehtaaria ja 1,1 hehtaaria,
jotka ostettiin Eetu Pousin tilan nimiin
vuonna 1972. Myöhemmin ostettiin vielä
2,7 hehtaaria lisää. Ensimmäisen kaupan
yhteydessä Eero osti tilan kupeessa olleen
kuuden huoneiston kerrostalon, joka tarjosi asuintilat sekä perheelle että työväelle.
Matkaa Kolsilan kasvihuoneilta Tikkamäkeen oli vain viitisen kilometriä, joten

Tikkamäen tilaa koskevan ostovinkin Eero Pousi sai Haminan Seudun Osuuspankin johtajalta Yrjö Korhoselta (vas.).

molemmilla puutarhoilla pystyttiin käyttämään samoja koneita ja tarpeen vaatiessa
myös samoja työntekijöitä.
Tikkamäen oston myötä Pousin perheen

elämä muuttui. Irma asettui Ension, Elinan ja Marian kanssa Tikkamäkeen ja alkoi rakentaa ja hoitaa sitä. Eero puolestaan
jäi Jarmon kanssa Kolsilaan, samoin kuin
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Aino ja Eetukin.
”Taas kokosimme voimamme, aloimme
kasvihuoneita rakentamaan. Siellä olimme
taas saappaat savessa. Eetu-papalla oli vä-

Tikkamäen ensimmäinen kasvihuone ja pannuhuone rakennettiin vuonna 1972. Putkituksen suunnitteli Kauppapuutarhaliiton
insinööri Aarne Ahtola (vas.), joka kävi tutustumassa valmiisiin laitteisiin Eero ja Eetu Pousin vieraina.

lillä saappaan tilalla muovisäkki. Jalka oli
kipsissä, mutta sentään piti olla mukana
ahkerana”, Irma Pousi kuvailee Tikkamäen
alkuaikoja Pousin Puutarhan vaihteita käsittelevissä muistiinpanoissaan.
Tuotannon laajentaminen Tikkamäkeen

alkoi rivakasti. Ensimmäinen, noin 1 900
neliön kasvihuone rakennettiin vuonna
1972 ja samaan aikaan sen kanssa ensimmäinen pannuhuone. Putkituksen suunnitteli Kauppapuutarhaliiton insinööri Aarne
Ahtola. Lämmitysmuotona oli öljylämmi-

tys, mutta varajärjestelmäksi sähkökatkojen varalta tuotiin Kolsilasta vanha halkokattila ja polttomoottoripumppu. Vasta
hieman myöhemmin Tikkamäkeen hankittiin aggregaatti.
Seuraava, niin ikään noin 1900-neliöi-
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nen kasvihuone rakennettiin heti perään
vuonna 1973. Samana vuonna iskeneen
energiakriisin myötä rakentamishalu laantui – mutta vain vähäksi aikaa, sillä jo
vuonna 1975 rakennettiin taas uusi 1900neliöinen kasvihuone.

Alkuvuodesta 1982 Tikkamäkeen rakennettiin jo viides kasvihuone. Sen päädyt, sivuseinät, tuuletusluukut
ja pohjoispuolen lape katettiin KKL-levyllä, ja vain etelänpuoleinen lape oli lasia.

Uusia rakenteita KKL-levystä
Tikkamäen neljännen, edellisiä suuremman kasvihuoneen suunnittelu aloitettiin
syksyllä 1977, ja kasvihuone rakennettiin vuonna 1978. Uusi kasvihuone oli 20
metriä pidempi kuin edelliset, joten uuden
kasvihuoneen pinta-ala kasvoi entisiin ver-

rattuna noin 500 neliöllä eli 2 400 neliöön.
Uuden kasvihuoneen lappeet oli katettu entiseen tapaan lasilla, mutta sivuseinät,
päädyt ja kattoluukut KKL-levyllä. Ratkaisussa oli useita merkittäviä etuja, joista
Eero Pousi korosti erityisesti kahta: lumi
ei enää rikkonut kasvihuoneita, ja kasvihuoneet alkoivat pysyä tasalämpöisinä.

Talven aikanahan huomattava osa kasvihuoneen sivuseinien lasiruuduista saattoi
rikkoontua. KKL-levy taipuu, joten siitä
tehdyt seinät kestivät lumen ja jään painon
rikkoontumatta. Tasalämpöisyys puolestaan tarkoitti sitä, että kun seinät tehtiin
KKL-levystä, kasvihuone oli reunoilta
yhtä lämmin kuin keskeltä. Lasiseinäises-
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sä, putkitetussa huoneessa taas keskusta
oli reunoja ja päätyjä lämpimämpi ja sato
alkoi valmistua ensin keskeltä. Reunoilla ja
päädyissä sato saattoi alkaa valmistua jopa
viikon verran myöhemmin kuin keskellä.
KKL-levy ei myöskään jäädy, joten
KKL-huoneeseen valo pääsi esteettä kovallakin pakkasella, jolloin yksinkertainen
lasi oli vahvassa jäässä. Niinpä KKL-huoneen päädyt olivat valoisat, ja niissä sato
alkoi valmistua viikkoa aikaisemmin kuin
kasvihuoneen keskellä.
Yksi KKL-levyn etu oli keveys. Niinpä
KKL-levystä valmistetut kattoluukut olivat
kevyempiä kuin lasiluukut, ja niiden säätämiseen riitti kaksi luukkumoottoria, kun
lasiluukkujen säätämiseen moottoreita olisi
tarvittu neljä.
KKL-levyn käytöstä kasvihuoneissa
saatiin niin hyviä kokemuksia, että levyn
käyttöä päätettiin lisätä. Alkuvuodesta
1982 Tikkamäkeen rakennettiin viides,
niin ikään 2 500-neliöinen kasvihuone,
jossa päätyjen, sivuseinien ja tuuletusluukkujen lisäksi myös pohjoispuolen lape katettiin KKL-levyllä ja vain etelänpuoleinen
lape oli lasia. Kasvihuonetta ei katsottu
järkeväksi kattaa kokonaan KKL-levyllä,
koska kyseisestä ratkaisusta ei kurkunviljelyssä ollut kokemusta. Lisäksi oli riski,
että KKL-levyllä kokonaan katetussa kasvihuoneessa ilmankosteus olisi noussut
liian korkeaksi. Sitä haluttiin välttää, koska
kosteuden poistaminen oli erittäin kallista.
Aiemmat kasvihuoneet olivat olleet 20
metrin levyisiä, tämä viides oli 21 metrin
levyinen. Metrin lisäys leveyteen johtui
Neuvostoliiton junavaunuista. Tuohon
aikaan Suomesta vietiin paljon kasvihuoneita Neuvostoliittoon, ja kasvihuoneiden
rakenteet mitoitettiin siten, että ne juuri ja
juuri mahtuivat itänaapurin junavaunuihin.
Saman kokoisia kasvihuoneita myytiin
myös suomalaisille kauppapuutrhoille.

Vuoden 1982 jälkeen kasvihuoneiden
rakentamiseen tuli pitkä tauko; seuraavat
huoneet rakennettiin vasta 1990-luvulla.
Kymmenessä vuodessa Tikkamäen kasvihuonepinta-ala oli kuitenkin noussut noin
11 000 neliömetriin, ja 1980-luvun alkupuolella Pousin Puutarhalla oli Tikkamäessä ja Kolsilassa yhteensä noin 22 000
neliötä kasvihuoneita.

Kolsilan huoneiden rappio
Kaikki Tikkamäen kasvihuoneet olivat
parempia ja energiaystävällisempiä kuin
Kolsilan vanhat huoneet, jotka oli rakennettu 1950- ja 1960-lukujen puutteellisella
tietämyksellä kiireellä ja edullisesti. Koska
polttoöljy oli ollut halpaa, ei rakentamisen
energiatehokkuutta ja muutakaan laadukkuutta ollut osattu edes ajatella.
Tämä kaikki kostautui 1970-luvulla.
Pousien kaikki ajatukset, suunnitelmat ja
ponnistukset keskittyivät Tikkamäkeen,
eikä energiaa riittänyt Kolsilan kasvihuoneille. Rakennustapaan liittyvien heikkouksien vuoksi kasvihuoneet alkoivat
rapistua, ja kehitystä pahensi se, että huoneiden korjauksia ja huoltoja lyötiin laimin. Ei auttanut, vaikka Eetu Pousi vielä
eläessään yritti muistuttaa korjauksista.
Kolsilan kasvihuoneita rakennettaessa
esimerkiksi eristämistä koskevaa tietoa ei
ollut. Niinpä kasvihuoneiden pääkanaalit oli kaivettu maahan, ja ne oli suojattu
vain villalla. Villa sitoi kosteutta, ja ajan
myötä kanaalit alkoivat hajota. Eetu kuoli
syksyllä 1977, ja hänen hautajaistensa aikaan Kolsilan lämpökanaali oli jo ruostunut puhki, ja rautaputkistotkin olivat niin
risoja, että risoja kohtia oli jouduttu korvaamaan kumiletkuilla.

Kolsilan kasvihuoneet vaativat rapistumisen vuoksi suuria korjauksia. Lisäksi yhtenä
vuotena kova myrsky aiheutti korjaamista vaatineita tuhoja.

Koska Kolsilassa tarvittiin apua, loppuvuodesta 1977 Irma, Elina ja Maria muuttivat takaisin Kolsilaan. Omaa perhettä
perustamassa ollut Ensio jäi Tikkamäkeen.
Kuusi vuotta oli Tikkamäessä tehty paljon työtä – nyt sama kova työ oli edessä

Kolsilassa. Kun kasvihuoneissa kasvatus
syksyllä 1977 loppui, aloitettiin ensimmäiset korjaustyöt. Talven 1977–1978 aikana
korjauksia ei kuitenkaan ehditty tehdä kovin paljon, joten keväällä 1978 tilanne oli
edelleen erittäin huono – niin huono, ettei
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satokausi tahtonut lähteä kunnolla alkuun.
Seuraavan syksyn tullen korjauksia piti siis
taas jatkaa.

Kivivillan kokeilua ja salaatin testaamista
Tikkamäen rakentamisen myötä Pousin Puutarha keskittyi kurkun ja tomaatin
kasvattamiseen, joista ehdoton päätuote oli
kurkku. 1980-luvun alkupuolella Tikkamäen ja Kolsilan kasvihuoneissa tuotettiin
vuosittain 600 000 kiloa kurkkua ja 100

000 kiloa tomaattia. Vielä 1970-luvulla tilalla kasvatettiin myös vehnää. Kyseessä ei
kuitenkaan ollut varsinainen liiketoiminta,
vaan enemmänkin Eetu Pousin harrastus,
jota tosin jatkettiin vielä Eetun kuoleman
jälkeenkin.

Vuonna 1979 Tikkamäen kasvihuoneen 2 kurkut saatiin istutetuksi tammikuun 23. päivä. Helmikuun 5. päivään mennessä kurkkujen latvat kurottivat niin korkealle, että niitä
piti kääntää narujen ympärille. Latvoja kääntämässä Tuula Urpalainen, Hilkka Tapio
ja Ritva Parkko, kääntämistä seuraa Timo Kalke.

Pousin Puutarhalla ja koko Kymenlaaksolla oli näkyvä rooli 1970-luvun suomalaisessa kurkuntuotannossa. Kymenlaaksolaisten kurkunviljelijöiden viljelyala kattoi
vajaat 20 prosenttia kurkun valtakunnallisesta viljelyalasta. Vuosien ajan Kymen-

laakso oli kurkun markkinoille saamisen
kärjessä, ja monena keväänä nimenomaan
Pousin Puutarha sai kurkut markkinoille ensimmäisenä Suomessa. 1970-luvulla
Pousin Puutarhan ensimmäiset kurkut valmistuivat helmikuun 20. päivän tienoilla.

Pousin Puutarhan kaikki kurkun taimet kasvatettiin Kolsilassa, mistä osa kuljetettiin Tikkamäen kasvihuoneille. Tikkamäessä kasvatettiin lähes yksinomaan kurkkua,
Kolsilassa sekä kurkkua että tomaattia. Eero Pousilla oli sanonta, että tomaatti ei ole
köyhän kasvi, koska tomaatin kasvattajalla on pitkä tiliväli.
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Kotimaisen kurkun tulo kauppoihin oli
jokakeväinen uutinen, josta sanomalehdet
kertoivat näyttävin jutuin ja kuvin.
Kesällä 1979 Suomessa oli kotimaisen
kurkun ja tomaatin ylituotantoa. Erityisesti avomaankurkusta tuli hyvä sato. Koska
avomaankurkkua oli markkinoilla runsaasti, myös kasvihuonekurkun hinta putosi
elo-syyskuussa. Halpa hinta vilkastutti
vähittäiskauppaa, joten vaikka tuotantoa
oli runsaasti, tuottajilla ei ollut vaikeuksia
saada kurkkujaan myydyksi.
1970-luvun lopulla kurkun kulutus oli
Suomessa vielä vähäistä, vain noin kolme
kiloa henkeä kohti vuodessa. Pousin Puutarhan tuotanto oli niin laajaa, että kurkkuja riitti yli kymenlaaksolaisten tarpeen eri
puolille maata toimitettavaksi. 1980-luvulle tultaessa Pousin Puutarhan kurkkua
toimitettiin ainakin Helsingistä Lieksaan
ulottuvalle alueelle.

Kivivilla kokeiluun 1980-luvulla
Kaikki kurkun taimet, myös Tikkamäessä tarvittavat, kasvatettiin Kolsilassa.
1970-luvulla Tikkamäessä kasvatettiin
lähes yksinomaan kurkkua; kasvualustan
kierrätyksen takia tosin alkuvuosina 1–2
kasvihuonetta vaihdettiin keskikesällä tomaatille. Kolsilassa kasvatettiin sekä kurkkua että tomaattia.
Lisäksi vuonna 1980 Tikkamäessä kasvatettiin jouluksi joulutähteä. 1980-luvulla
Kolsilassa kasvatettiin myös pieniä määriä
kesäkukkia ja äitienpäiväksi amppeliruusua ja muita amppeleita. Myös avomaankasvatusta jatkettiin, vaikkakin sen merkitys liiketoiminnassa väheni vuosi vuodelta.
Kurkku oli koko kauppapuutarhan ehdoton
päätuote. 1980-luvun alkupuolella Pousin
Puutarhan kasvihuonepinta-alasta noin

14 000 neliömetriä oli kurkulla, tomaattia
kasvatettiin vain noin 8 500 neliömetrillä. Kurkkuna viljeltiin Farbio-lajiketta,
tomaattina Marcantoa, Riantoa ja Krenadieta, jotka olivat puolipihvitomaattilajikkeita. Lisäksi koeviljelyssä oli 10 uutta tomaattilajiketta. Myöhemmin 1980-luvulla
tomaatin viljelystä kuitenkin luovuttiin.
– Eerolla oli tapana sanoa, että tomaatti
ei ole köyhän kasvi, koska tomaatin kasvattajalla on pitkä tiliväli, Jarmo Pousi
muistelee.
1980-luvun alussa kivivilla teki tuloaan
kasvualustana, mutta sen sopivuudesta
kurkun kasvatukseen kiisteltiin. Vastustajat väittivät, ettei kiviviljelynä kasvatettu
kurkku ollut yhtä maukasta kuin turveviljelynä kasvatettu kurkku. VTT:n tutkimusten
mukaan kivivilla kuitenkin oli ainakin yhtä
hyvä kasvualusta kuin turve. Kivivillan käsittely oli helppoa ja puhdasta turpeeseen
verrattuna, koska kivivilla pidettiin säkissä. Samasta syystä se ei ollut viruksille ja
muille kasvitaudeille yhtä altis kuin turve.
Myöhemmin myös turve alettiin pitää säkissä.
Tomaatin kasvatukseen kivivilla ei
näyttänyt sopivan yhtä hyvin. VTT:n vuonna 1983 tekemissä tutkimuksissa kivivillatomaatit olivat kyllä kiinteämpiä kuin
turvetomaatit, mutta viikon varastoinnin
jälkeen niiden maku oli arvostelulautakunnan mukaan vain tyydyttävä eikä erittäin
hyvän makuisia ollut lainkaan. Turpeessa
kasvatetut tomaatit olivat pehmeämpiä,
mutta paremman makuisia.
Tikkamäessä kurkun kivivillaviljelyä
alettiin kokeilla vuonna 1982 rakennetussa 2500-neliöisessä kasvihuoneessa. Huoneen sorapohjalle levitettiin ensin valkoinen, heijastava muovikalvo ja sen päälle
viljelyalustaksi 30 sentin levyinen ja 70
millimetrin vahvuinen Gordan-levy. Viljelyalusta oli styrox-levyn päällä, ja sen

1980-luvun alkupuolella Pousin Puutarhan kasvihuonepinta-alasta noin 14 000 neliömetriä oli kurkulla ja noin 8 500 neliömetriä tomaatilla. Myöhemmin 1980-luvulla
tomaatin viljelystä luovuttiin kokonaan.

keskellä oli ura pohjalämpöputkea varten.
Taimirivit olivat 1,33 metrin välein, ja rivien molemmin puolin 45 sentin etäisyydellä
olivat maanpintaputket, jotka oli sinkitty
kestämään kosteutta ja ravinneliuosten vaikutusta.
Kivivillaviljelyt kasteltiin tippukas-
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telulaitteilla; kasteluveden oli oltava hyvänlaatuista ja lannoituslaitteiden hyvät.
Jokaisen kurkun juurella oli oma tippuletku, josta lannoitusvesi tippui kyseiselle
kurkulle. Puutarhuri Risto Kalke muistelee,
että kastelussa ja lannoituksessa oli paljon
opeteltavaa, sillä kivivilla ei saanut päästä

kuivumaan.
– Lannoitteena annettiin Kekkilän seoslannoitetta. Sitä liuotettiin isoon säiliöön
pannuhuoneessa, mistä putket lähtivät kasvihuoneisiin. Parin viikon välein otettiin
kasvualustasta näytteet ja lähetettiin Vil-

javuuspalveluun analysoitavaksi. Tulosten
perusteella tiedettiin, miten lannoittamista
piti säätää, Risto kertoo.
Koska kivivillan sopivuudesta kasvualustaksi oli keskenään ristiriitaisia
näkemyksiä, Pousin Puutarha järjesti

Haminan Nuorkauppakamarin jäsenille
kurkkumaistiaiset. Niissä nuorkauppakamarilaisten piti yrittää maun perusteella
tunnistaa, mikä kurkku oli kasvatettu kivivillassa ja mikä turpeessa.
Ainakin Irma Pousi oli tyytyväinen vil-

Kurkun ja tomaatin ohella Kolsilassa kasvatettiin 1980-luvulla myös kesäkukkia.

lataimien tuottamaan satoon. Vuoden 1982
Puutarhakalenteriin maaliskuun 1. päivän
kohdalle hän on kirjoittanut maininnan
”kurkkuja tulee villataimista hyvin, kaikkiaan 1 900 kiloa”.

Pousin Puutarhalla kurkun kivivillaviljelyä alettiin
kokeilla vuonna 1982. Kivivillan käsittely oli helppoa ja
puhdasta turpeeseen verrattuna, koska kivivilla pidettiin
säkissä. Samasta syystä se ei ollut viruksille ja muille
kasvitaudeille yhtä altis kuin turve.
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AGAlta puhdasta hiilidioksidia
Muissa kasvihuoneissa kivivillan käyttöön kasvualustana siirryttiin hitaasti, koska turve oli hinnaltaan edullisempaa kuin
kivivilla. Jossakin määrin käytössä turve
pysyi 1990-luvun puolelle saakka, mutta
kivivillan kasvatus- ja kastelutekniikkaa
siihen alettiin soveltaa jo 1980-luvulla.
Hinnan lisäksi turpeen hyvä puoli oli, että
sen käytöstä saatiin hiilidioksidia, joka on
kasvihuonekasvatuksessa yhtä tärkeä kuin
vesi. Toinen tapa hankkia hiilidioksidia oli
polttaa propaania. Menetelmän puutteena
oli se, että propaanin poltossa syntynyt hiilidioksidi ei ollut puhdasta.
Jo 1970-luvun lopulla Pousin Puutarha
alkoi ostaa AGAlta puhdasta hiilidioksidia, jota Nesteen tuotantolaitoksessa syntyi
tuotannon sivutuotteena. Puhtaan hiilidioksidin vaikutus näkyi heti: helmi–maaliskuun 1979 kurkkusato oli kaksinkertainen
edellisvuoden satoon verrattuna. Kasvun
Eero Pousi laski uudenlaisen hiilidioksidilannoituksen ansioksi.
Kun turpeen käyttö alkoi 1980-luvun
alussa kivivillaan siirtymisen johdosta vähentyä, hiilidioksidin ostaminen oli entistäkin tärkeämpää. Koska hiilidioksidi on
kasvihuonekasvatuksessa tärkeä kaasu ja
erityisen tärkeä kurkulle, kivivillahuoneeseen hankittiin myös uutuuslaite, jonka oli
määrä pitää huoneen hiilidioksidipitoisuus
vakiona. Lisäksi hiilidioksidin määrää haluttiin alkaa mitata. Sekä vakioimisessa
että hiilidioksidipitoisuuden mittaamisessa
oli kuitenkin ongelmia, sillä vakioimislaite reistaili eikä kunnollisia mittareita ollut.
Mittaamisessa käytettiin muun muassa ampullia, jonka värin piti muuttua hiilidioksidin määrän mukaan. Kun mittaus ei vielä
alkuvaiheessa toiminut eikä uutuuslaite pitänyt hiilidioksidin määrää vakiona, yhden
kasvihuoneen kasvustot saivat liikaa hiili-

Professori Risto Tahvonen (vas.) teki 1980-luvun puolivälissä Tikkamäen kasvihuoneilla
tutkimuksia, joiden tarkoituksena oli selvittää muun muassa, voidaanko kasvualustaan
ympätyllä sädesienibakteerilla torjua kurkun juuristotautia mustajuurimätää.

dioksidia ja olivat vähällä kuolla.
Hiilidioksidin ostamisesta AGAlta voitiin luopua, kun Tikkamäessä vuonna 1985
ja Kolsilassa vuonna 1987 siirryttiin maakaasulämmityksen, sillä maakaasun poltossa syntyy kaksi kiloa hiilidioksidia jokaista poltettua kuutiota kohti.

Virallisia ja epävirallisia kokeita
Tikkamäen kasvihuoneet toimivat sekä
virallisten että hieman epävirallisempienkin kokeiden ja testien kenttänä. 1980-luvulla Maatalouden tutkimuskeskuksen
MTT:n (nyk. Luonnonvarakeskus) puutarhatuotannon professori Risto Tahvonen

tutki vaaleaa kasvuturvetta kasvien kasvualustana. Hän teki kokeita, joilla halusi
selvittää muun muassa, voidaanko kasvualustaan ympätyllä sädesienibakteerilla
torjua kurkun juuristotautia mustajuurimätää. Mustajuurimätä oli suomalaisen kurkuntuotannon massiivinen ongelma, jonka
torjuntaan haettiin ratkaisua.
Tahvonen oli väitellyt tohtoriksi vuonna 1979 ja työskenteli yliassistenttina
Helsingin yliopistossa. Kimmokkeen tutkimuksiinsa hän sai omasta väitöskirjatutkimuksestaan, jossa oli paljastunut, että
puhtaassa kasvuturpeessa kaaliin ei tullut
taimipoltetta, vaikka kaalin siemenissä
olisi ollut taudinaiheuttajia. Syynä olivat
vaaleassa kasvuturpeessa eläneet mikrobit,
erityisesti Streptomyces griseovirides -sädesienibakteeri, jolla oli poikkeuksellisen
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hyvä taudinesto-ominaisuus.
Pousin Puutarhan lisäksi sädesienitutkimusta tehtiin Kyösti Suutarin puutarhalla
Kotkassa, missä testattiin sädesienibakteerin vaikutusta neilikan lakastumistautiin.
Tutkimuksia kaupallisissa kasvihuoneissa
tehtiin muutaman vuoden ajan 1980-luvun puolivälin molemmin puolin, ja niihin osallistui myös Kemira oy, joka halusi
selvittää sädesienen teollista tuotantoa.
Myöhemmin filosofian tohtori Olavi Raatikainen Kuopiosta teki väitöskirjatutkimuksen sädesienibakteerin antibioottisista
vaikutuksista ja Kemira aloitti jauhemaisen
preparaatin teollisen valmistuksen.
Tieteelliset kokeet eivät olleet kauppapuutarhureiden perusarkea, joten sädesienitutkimusta koskeva maininta päätyi
myös Irma Pousin kalenterimerkintöihin.
Vuoden 1985 helmikuun 2. päivän kohdalle Irma on kirjoittanut, että ”professori
Tahvonen apureineen oli siellä kokeitaan
laittamassa”.
Ratkaisu mustajuurimädän torjuntaan
ei loppujen lopuksi löytynyt sädesienestä,
vaan kasvatustavan muutoksesta. Taudista
päästiin eroon, kun kurkkuja ei enää kasvatettu maata vasten pelkällä muovilla eristettynä, vaan uusi kasvuturve alettiin pitää
säkissä samaan tapaan maasta kohotettuna
kuin uutena kasvualustana käyttöön tullut
kivivilla.
Epävirallisemman kokeilun toteuttivat
puolestaan Ensio Pousi ja Risto Kalke.
Kyseessä oli taimikasvatuskokeilu, jossa
parikymmentä kurkun tainta kasvatettiin
pimeässä huoneessa lamppujen alla. Kaikkien yllätykseksi lamppujen alla kasvatetut
taimet alkoivat tuottaa satoa aikaisemmin
kuin Kolsilassa perinteiseen tapaan luonnonvalolla kasvatetut taimet.
Ensio oli kiinnostunut kivivillasta.
Niinpä hän ja Risto kilpailivat keskenään,
kummassako kurkku kasvaa paremmin,

turpeessa vai kivivillassa. Riston muistikuvien mukaan eri kasvualustojen tuottaman
kurkun määrässä ei ollut suurta eroa.
Ikioman kokeilunsa Risto toteutti erään
kasvihuoneen nurkassa, missä hän yhtenä
vuotena kasvatti kalebassia eli pullokurpitsaa. Kalebassi on koristekasvi, jonka hedelmät ovat syötäviä kurpitsoja pienempiä.
Tuula Urpalainen ja Raija Lindén muistavat Riston kalebassin keltaiset kellokukat
ja maljamaiset hedelmät. Riston omienkin

muistikuvien mukaan kasvatuskokeilu onnistui ja kalebassi teki pullokurpitsoja.
Sorvari Erkki Teittinen oli Haminan
seudulla tunnettu kekseliäs mies, aikansa
Pelle Peloton, jonka käsissä syntyi mitä
erilaisimpia laitteita ja härpäkkeitä. Tikkamäen kasvihuoneille hän rakensi mittarin,
jonka avulla pystyttiin mittaamaan, kuinka
paljon kurkku kasvaa yhden vuorokauden
aikana.

Risto Kalke työskenteli Pousin Puutarhan puutarhurina vuosina 1977–1983. Hän ja
Ensio Pousi tekivät Tikkamäessä omia epävirallisia kurkunkasvatuskokeitaan: muun
muassa kasvattivat kurkun taimia pimeässä huoneessa lamppujen alla ja kilpailivat,
kummassako kurkku kasvaa paremmin, turpeessa vai kivivillassa.

Tavoitteeksi salaatin kasvatus
Jos Pousin Puutarhan kasvu oli voimakasta jo 1960-luvulla, niin toiminnan
laajeneminen Tikkamäkeen merkitsi jos
mahdollista aiempaakin voimallisempaa
kasvua. Jo 1980-luvun puoliväliin tultaessa Pousin Puutarha oli keskimääräistä suurempi kauppapuutarha, viljelyalaltaan neljä
kertaa suurempi kuin suomalaiset kauppapuutarhat keskimäärin. Kokonsa ansiosta

sillä oli mahdollisuus kehittää tuotantotekniikkaa ja -laitteistoa sekä työmenetelmiä.
1980-luvun puolivälissä tuli kuitenkin
vastoinkäyminen: Pousin Puutarhan kurkkuviljelmiin iski mosaiikkivirus, ja viruksen johdosta kurkun satomäärät putosivat
noin 25 prosenttia. Jarmo Pousi epäilee virustartunnan tulleen kokeilulajikkeen siemenistä, joita ei ilmeisesti ollut kuumakäsitelty. Tilanne oli niin hankala, että Pousit
alkoivat pohtia tuotantosuunnan vaihdosta.

Salaatin viljely aloitettiin Kolsilan vanhoissa kasvihuoneissa. Pannuhuoneen päässä
sijainnut kasvihuone toimi petopunkkikasvattamona, minkä johdosta siellä kasvatettiin
myös papua. Eero ja Irma Pousi tutkivat petopunkkeja kasvihuoneen papuviljelmällä.
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Pohdinnan tuloksena syntyi suunnitelma
kokeilla yhdessä huoneessa ruusun kasvattamista keinovalon alla.
1980-luvulla Suomi tarjosi salaatille
kasvavat markkinat, sillä suomalaiset ovat
aina tykänneet salaatista. Kysynnän tyydyttämiseksi salaattia myös tuotiin Suomeen. Tuontisalaateista kuitenkin liki kolmasosassa oli liikaa torjunta-ainejäämiä,
minkä vuoksi tulli joutui palauttamaan
tuontisalaatteja. Puutteita oli myös tuontisalaattien säilyvyydessä.
Ruusun kasvattamisen sijasta Pousit
päätyivätkin kasvattamaan salaattia. Alkusysäyksen päätös sai Keski-Suomeen
suuntautuneesta Kauppapuutarhaliiton hallituksen matkasta, jolle Eero Pousi vuonna
1986 osallistui. Tällä matkalla Eero näki
ensimmäisen kerran laajamittaista ruukkusalaatin kasvatusta. Matkalta kotiin tuomisina hänellä oli pieni pussillinen salaatinsiemeniä. Salaatin viljelyä ei kokeiltu heti,
mutta talteen siemenet toki laitettiin.
Syyskesällä 1986 Ensio ja Jarmo Pousi kävivät Kekkilän konsulentin Jorma
Seppälän kanssa Keski-Suomessa tutustumassa valoruusun kasvattamiseen. Samalla
matkalla vierailtiin salaattiviljelmällä. Näkemänsä perusteella Ensio ja Jarmo päättivät kokeilla ruukkusalaatin kasvattamista
Eeron saamilla siemenillä. Pieni salaattierä toimitettiin SOK:lle Kouvolaan. Kun
SOK ilmoitti haluavansa salaattia lisää,
lopullinen päätös salaatin kasvattamiseen
siirtymisestä oli helppo tehdä. Samoihin
aikoihin Pousin Puutarhalla testattiin myös
ruukkutillin viljelyä. Myös siihen sysäys
tuli SOK:lta.
Salaatin kasvattaminen aloitettiin Kolsilan vanhoissa kasvihuoneissa, sillä niiden huomattiin soveltuvan tarkoitukseen
hyvin. Ensi alkuun salaatit kasvatettiin
altakastelupöydillä. Toiminnan laajetessa
kasvatusta laajennettiin kasvihuoneen poh-

jalle. Alku oli työläs, sillä salaattiruukut
täytettiin käsin ja muutoinkin kaikki opeteltiin kantapään kautta. 1980-luvulla kehitetty nopeakasvuinen Grand Rapid -lajike
kuitenkin soveltui hyvin ruukkuviljelyyn ja
kannusti jatkamaan.
Koska salaatti kävi hyvin kaupaksi, sen
viljelemistä laajennettiin ja alettiin kerätä
pääomaa automaattilinjaston rakentamiseen. Tikkamäessä jatkui kurkun kasvattaminen, vaikka mosaiikkivirus jäytikin
kasvustoja. Tomaatin kasvattamisen Pousin Puutarha sen sijaan lopetti 1980-luvun
jälkipuoliskolla kokonaan. Siinä vaiheessa
kurkun vuosituotanto ylitti miljoona kiloa.

Salaatin kasvatuksen alku oli työläs. Ensimmäinen kylvölaite tehtiin pölynimurista. Salaattiruukkujen päällä oli levy, jossa
ruukkujaon mukaisesti oli kolme reikää
jokaista ruukkua kohti. Imurin voimalla,
ohuita putkia pitkin kuhunkin ruukkuun
kulkeutui kolme siementä.
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Tammikuusta lokakuuhun hyvällä porukalla
Pousin Puutarhan vanhojen palkkakorttien mukaan vuonna 1973 Tikkamäen
ensimmäisinä palkattuina työntekijöinä
aloittivat puutarhuri ja kaksi muuta työntekijää. Vuonna 1975 työntekijöiksi tulivat
Tuula Urpalainen ja Raija Lindén. Tuula
oli jo 1950-luvulla rippikouluikäisenä ollut töissä Pousin Puutarhalla Kolsilassa.
Vuonna 1975 hän palasi töihin Kolsilan
kasvihuoneille, mutta pyysi pian siirron
Tikkamäkeen, koska sinne hänellä oli lyhyempi työmatka. Tikkamäessä hän työskenteli aina 2000-luvun alussa tapahtuneeseen
eläköitymiseensä asti.
Raija Lindén puolestaan oli asunut Tikkamäessä jo vuodesta 1956 lähtien. Hänen
lapsuudessaan Pousin Puutarhan kasvihuoneiden paikalla oli Koskiahon hevoshaka
ja heinäpelto. Alun perin Irma Pousi pyysi
Raijan töihin vain lyhyen ajan kiireapulaiseksi, mutta kiireapulaisen pesti venähti 10
vuoden pituiseksi; Raija työskenteli Tikkamäen kasvihuoneilla vuoteen 1985 saakka.
Kasvihuoneilla työvuosi alkoi tammikuussa loppiaisen jälkeen ja jatkui tavallisesti lokakuun puoliväliin. Työpäivät
olivat 8-tuntisia, kesällä oli kahden viikon
kesäloma. Työ painottui kurkkujen hoitamiseen, mutta monenlaista muutakin Raija
ja Tuula tekivät. Esimerkiksi uuden kasvihuoneen rakentamiseen naiset osallistuivat
tekemällä kasvihuoneen ympärille tulevia
raudoituksia ja laittamalla putkia.
Työpäivä alkoi yleensä aamuseitsemältä, paitsi helteellä jo viiden, kuuden aikaan.
Päivän alussa oli työnjakopalaveri, jossa

Irma tai Ensio Pousi kertoi, missä kasvihuoneessa kukin työntekijä sinä päivänä
työskentelee ja mitä pitää tehdä. Sen jälkeen työt hoidettiin itsenäisesti ilman, että
kukaan vahti työntekoa.
Kun kasvihuoneet edellisenä syksynä
oli tyhjennetty ja pesty, huoneiden pohjalle oli ajettu oljet valmiiksi. Tammikuussa
olkien päälle ajettiin turve – turpeenajon
hoitivat miehet – ja turpeen päälle Raija ja
Tuula levittivät hevosenlantaa. Tuula muistaa, kuinka lämmin hevosenlanta yhden
kerran sai koko kasvihuoneen höyryämään.
– 1970-luvulla puutarhalla tehtiin paljon
raskaitakin töitä. Monta työvaihetta jäi pois
siinä vaiheessa, kun kasvualusta siirtyi säkkeihin, muistelee Raija.
Seuraavaksi oli vuorossa putkien ja käytävälautojen laittaminen.

Tuula Urpalainen (vas.) ja Raija Lindén olivat Tikkamäen
kasvihuoneilla työkavereita 10 vuoden ajan. Kurkkujen hoitamisen lisäksi heidän työhönsä kuului muun muassa kurkkujen
keruuta, lajittelua ja pakkaamista.

Kun työt kasvihuoneilla tammikuussa alkoivat, ensimmäisiin
töihin kuului turpeen ajaminen syksyllä levitettyjen olkien
päälle. Turpeen ajaminen oli miesten työtä.
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Kastelua ja latvojen kääntöä
Kurkun taimet kasvatettiin Kolsilassa ja
ajettiin sieltä Tikkamäkeen. Ennen kuin
taimet voitiin istuttaa, kasvihuoneisiin piti
laittaa narut, joita myöten kurkut pääsivät
kasvamaan ylöspäin. Taimien istuttaminen
oli nopeaa työtä: yhden huoneen istutustyöhön kului ehkä 1,5 työpäivää.
Kasvuunsa kurkut tarvitsivat paljon
vettä. Jos kastelu laiminlyötiin, kurkkujen

alutkin kuivuivat eikä satoa tullut. Päävastuun kastelusta kantoi Hilkka Tapio, mutta
toki muutkin työntekijät hoitivat kastelua.
Muiden töidensä lisäksi kastelua hoitivat
myös puutarhalle kesäajaksi palkatut koululaiset.
Kurkut kasvoivat nopeasti: ensimmäiset kurkut valmistuivat noin neljän viikon
kuluttua istuttamisesta. Viiksiä piti leikellä pois, ja 2–3 kertaa viikossa kurkkujen
latvoja piti kääntää narun ympärille, jotta

Jotta kurkut tuottaisivat satoa, niitä pitää kastella runsaasti.
Tikkamäen kasvihuoneilla kastelu hoidettiin pitkällä letkulla,
letkun varressa Raija Lindén.

latvat eivät olisi alkaneet roikkua. Latvojen
kääntäminen oli lähes jatkuvaa työtä, sillä
kun kasvihuone oli käyty kertaalleen läpi
ja kaikkien kurkkujen latvat saatu käännetyksi, kääntäminen piti aloittaa taas alusta.
Kun kurkkujen versot olivat kasvaneet ylös
asti, ne sidottiin kiinni, jotta ne eivät kurkkusadon painosta putoaisi alas.
Tavallisesti kasvihuonetyöt loppuivat
lokakuun puolivälin paikkeilla, kun kasvihuoneet oli saatu tyhjennetyksi ja pestyksi.

Kasvihuoneet pestiin sisäpuolelta painepesurilla, samoin pestiin käytävälaudat.
Tuula muistaa, kuinka väsynyt hän yhtenä
vuonna oli pestyään yksin kaikki huoneet.
Pesun jälkeen putket tyhjennettiin ja
nostettiin ylös. Vielä 1970-luvulla putket
piti tyhjentää valuttamalla, mutta 1980-luvun alkupuolella tyhjentäminen alettiin
hoitaa puhaltamalla putkiin paineilmaa.

Kurkut kasvoivat nopeasti, ja 2–3 kertaa viikossa niiden latvoja piti
kääntää narun ympärille, jotta latvat eivät olisi alkaneet roikkua.
Kurkkujen latvoja kääntämässä Tuula Urpalainen.
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Petopunkit myös Tikkamäkeen

Irma melkein kuin kaveri

Tärkeä osa kurkkujen hoitamista oli tuholaistorjunta. Vihannespunkkien kurissa
pitämiseksi Irma Pousi kasvatti Kolsilassa petopunkkeja ja toi niitä Tikkamäkeen.
Siitä lähtien, kun vihannespunkkeja alkoi
näkyä, petopunkkien kanssa touhuaminen
oli osa jokapäiväistä työtä. Tikkamäessä
petopunkkien hoitaminen kuului Tuula
Urpalaiselle, jonka Irma oli asiaan opettanut. Petopunkkeja kuljetettiin huoneesta
toiseen sen mukaan, missä niitä milloinkin
tarvittiin.
Kurkun hoitaminen oli siistimpää työtä
kuin tomaatin hoitaminen. Tikkamäessä
tomaattia kasvatettiin ensimmäisen kerran
kasvihuoneessa 1, johon tomaatille laitettiin puoli huonetta. Kasvihuoneessa 3 tomaattia kasvatettiin useampanakin vuotena. Tomaattisatoa alkoi valmistua noin 1,5
kuukautta taimien istuttamisesta.
Myös vuoden 1980 joulutähden kasvatuksen Tuula sekä Raija Lindén muistavat
hyvin. Kukkiakseen joulutähdet tarvitsevat
vähintään 6–7 viikon ajan 14 tunnin pimeyden ja valoisat päivät. Varmistaakseen
tämän työntekijöiden piti muistaa säätää
pimennysverhoja.
Lisäksi joulutähti on arka kylmälle, joten pakkasilla kukkien pakkaamisessa oli
iso työ. Koska paperia tarvittiin paljon, sanomalehtiä haalittiin tutuilta ja sukulaisilta, ja työntekijät toivat sanomalehtiä myös
kotoaan.
Sinä vuonna, jolloin joulutähtiä kasvatettiin, työt kasvihuoneilla jatkuivat poikkeuksellisesti jouluun asti. – Aatonaattona
tehtiin pitkä päivä, jotta jouluaatto saatiin
vapaaksi, Raija kertoo.

– Tikkamäessä oli hyvä työporukka ja
yhteishenki. Työntekijöissä oli monenlaisia persoonia, mutta kaikkien kanssa tultiin
toimeen, Raija Lindén muistelee.
Vuonna 1975 Raijan ja Tuula Urpalaisen lisäksi Tikkamäen vahvuuteen kuuluivat puutarhuri Maija Romo sekä tietysti
Irma Pousi. Kun Irma loppuvuodesta 1977
muutti takaisin Kolsilaan ja kun Tikkamäkeen vuonna 1978 rakennettiin neljäs
kasvihuone, myös työntekijöitä tuli lisää.
Kolsilaan muuttonsa jälkeenkin Irma tosin
kävi Tikkamäessä usein, mikä Raijan ja
Tuulan mielestä oli kivaa.
Irma teki kasvihuoneella samoja töitä
kuin Raija ja Tuula ja oli työntekijöilleen
enemmän kaveri kuin pomo. Eero Pousi oli
opettanut hänet hoitamaan kaikki vastaan
tulevat työt, joten edes putkivuodon korjaamiseen ei tarvittu miehiä, sillä Irma osasi hoitaa asian. Yksi Irman ominaisuus on
jäänyt Tuulan mieleen: Irma ei kahta kertaa
pyytänyt tekemään jotakin asiaa. Jos työntekijä ei yhdellä pyytämisellä asiaa tehnyt,
Irma teki sen itse.
Eero kävi Tikkamäessä tämän tästä,
mutta ei puuttunut asioihin muulloin kuin
syksyllä, jolloin kasvihuoneita tyhjennettiin ja putkia huollettiin. Myös Eetu Pousi
kävi Tikkamäessä usein ja osallistui kasvihuoneiden rakentamiseen muun muassa tekemällä käytävälautoja. Aino Pousi sen sijaan ei käynyt Tikkamäessä juuri koskaan.
– Sekä Irma että Eero olivat ihania ihmisiä, Tuula muistelee. – Kerran alkuvuosina
Irman nimipäivänä Eero toi Tikkamäkeen
leivokset. Huoltorakennusta ei vielä ollut,
joten leivoskahvit juotiin kasvihuoneiden 2
ja 3 välisellä nurmikolla istuen.
Kun Tuula täytti 50 vuotta, Pousit järjestivät hänelle Tikkamäessä syntymäpäiväjuhlat, ja kuumana kesäpäivänä työnteki-

Tikkamäen työntekijöiden kesken vallitsi hyvä henki. Kuvassa Tuula Urpalaisen (kesk.)
kanssa Hilda Pasanen (vas.), Ritva Parkko, Hilkka Tapio ja Aija Saarelainen.

Tikkamäessä kasvatettiin hieman myös tomaattia. Tomaattisatoa alkoi valmistua noin 1,5
kuukautta taimien istuttamisesta, satoa keräämässä muun muassa Raija Lindén (tak. seisomassa) ja Risto Kalke (oik.). Keruulaatikko liikkui kätevästi putkikiskoilla.
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jät vietiin Pousien mökille uimaan. Ja kun
Helsingin metro avattiin liikenteelle, Irma
vei naiset Helsinkiin metroajelulle. Samalla reissulla vierailtiin myös Riihimäen lasitehtaalla. Lisäksi Raija kävi Irman kanssa
Enäjärvellä ja Hirvelässä selkävaivojaan
hoidattamassa.
Kun Raija kerran oli pesemässä harmaita kurkkulaatikoita, Eeron ja Irman tytär
Elina tuli häntä viihdyttämään. – Välillä
Elina luki jotakin kirjaa, välillä rupatteli
kanssani.
Tuula taas muistaa tapauksen, jolloin
sammakko jäi putkikiskoja pitkin kulkeneen kärryn pyörien alle ja päästi niin
hirveän huudon, että naiset pelästyivät
pahanpäiväisesti. Toisen kerran ihmetyksen aiheena oli kasvihuoneilla kuljeksinut
Tiku-kilpikonna. Se oli jotenkin päässyt
kääntymään selälleen ja vaikutti kuolleelta.
Naiset käänsivät kilpikonnan ympäri – ja
yllättyivät, kun se lähtikin menemään.
– Kilpikonna oli milloin missäkin kasvihuoneessa, mutta ei pyrkinyt koskaan
karkaamaan. Kurkuissa olleista hampaanjäljistä näki, että se tykkäsi syödä kurkkua,
Raija kertoo.
Kun Helsingin metro syyskesällä 1982
oli avattu liikenteelle, Irma vei Pousin
Puutarhan naistyöntekijät Helsinkiin
metroajelulle. Samalla reissulla vierailtiin myös Riihimäen lasitehtaalla.

Kun Tuula Urpalainen (5:s vas.) täytti 50 vuotta, Eero ja Irma Pousi järjestivät hänelle
50-vuotisjuhlat ja henkilöstö valokuvattiin kasvihuoneen edessä.
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Irmalla pitkät työpäivät ja paljon vastuuta
Suurimman vastuun toiminnan käynnistämisestä Tikkamäessä ja ensimmäisten
vajaan kuuden vuoden viljelystä kantoi
eittämättä Irma Pousi, joka vuodet 1972–
1977 yhdessä Ension, Elinan ja Marian
kanssa asui Tikkamäessä. Elina Ivakolla,
joka Tikkamäkeen muuttamisen aikaan oli
12-vuotias, on muistikuvia Tikkamäessä
asumisesta ja toiminnan käynnistämisestä.
– Puutarhan rakentaminen leimasi kaikkea elämää, ja puutarhan ehdoilla mentiin.
Irma teki kasvihuoneilla töitä aamusta iltaan, ja minä yritin auttaa häntä selviytymään ottamalla parhaani mukaan vastuuta
kotitöistä. Laitoin ruokaa, siivosin ja leivoin. Lisäksi kesäaikaan osallistuin muun
muassa kurkun pakkaamiseen ja kasvihuonetöihin, Elina muistelee.
Irmalla oli paljon työtä kasvihuoneilla.
Lisätyötä ja oman haasteensa toi pienkerrostalo, jossa Irma ja lapset asuivat ja joka
tarjosi asunnon myös puutarhurille sekä
muutamille muille työntekijöille. Talon
asioista ja huollosta Irman piti huolehtia
kasvihuonetöiden lisäksi.
Kasvihuoneista huolehtiminen hallitsi
myös Kolsilassa asuneiden Eero ja Jarmo
Pousin elämää. Iltaisin Eero piipahti Tikkamäessä ja sängyllä lepäillessään haasteli
lasten kanssa päivän kuulumisista. Monesti
hän torkahti, ja Elina muistaa toivoneensa,
että isä malttaisi nukkua aamuun asti eikä
hänen tarvitsisi lähteä Kolsilaan. Hetken
torkahdettuaan Eero kuitenkin heräsi ja sanoi, että pitää lähteä kotiin Kolsilaan katsomaan, että kasvihuoneilla kaikki on hyvin.
Pousin Puutarhan vaiheita käsittelevis-

sä muistiinpanoissaan Irma muistaa koko
1970-luvun olleen voimia vievää aikaa,
josta ei olisi selvitty ilman Eeron tarmoa ja
sitkeyttä. ”Paljon hän jaksoi laitella putkia
paikoilleen ja valvoa pakkasilla, että kaikki
toimii”, Irma kirjoittaa.

Vaikka Irma Pousi kautta vuosien kirjasi aktiivisesti muistiin kauppapuutarhan
päivittäisiä tapahtumia, aivan ensimmäisten Tikkamäen-vuosien tapahtumista ja

Irma Pousi teki Tikkamäessä samoja töitä
kuin ulkopuoliset työntekijätkin. Alkuvuosina
kurkut poimittiin syliin ja jokainen sylillinen
kannettiin pois. Myöhemmin kurkut ja tomaatit alettiin poimia keruulaatikkoon, joka
kulki kasvihuoneen lattialla putkikiskoilla.

Ensimmäisten vihannespunkkien
ilmestyttyä petopunkkien kanssa touhuaminen oli osa jokapäiväistä työtä.
Irma Pousi opetti Tuula Urpalaisen
hoitamaan Tikkamäen
petopunkkeja.

Säätila, istuttaminen, sadot
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kokemuksista mainintoja ei juuri löydy.
Säännölliset Tikkamäkeä koskevat kirjaukset alkavat vasta vuoden 1976 Puutarhakalenterista, joten esimerkiksi energiakriisin kirvoittamista ajatuksista ja
tuntemuksista ei ole tietoa. Myös Irman
muista muistiinpanoista Tikkamäen alkuvuosia koskevat yksityiskohtaiset kuvaukset puuttuvat.
– Ei ole mikään ihme, että äidin päiväkirjat ovat vasta myöhemmiltä vuosilta. Voi vain kuvitella, mitä kaikki työ
Tikkamäessä oli silloin, kun siellä alettiin
ihan alusta, ensimmäisestä lapion polkaisusta rakentaa kasvihuonetta. Sitkeää porukkaa, jota intohimo eteenpäin menemiseen ja kehittämiseen ajoi uskomattomiin
suorituksiin! Elina Ivakko pohtii.
Ensimmäiset, vuoden 1976 muistiinpanot koskevat lähinnä päivittäisiä töitä
ja kerätyn sadon määriä. Ajan myötä kirjauksen vakioaloitukseksi tulee kuvaus
päivän säätilasta – lämpötila, aurinkoisuus, sateisuus, tuulisuus – ja kirjauksiin
alkaa sisältyä myös mainintoja teknisistä
ongelmista, tilalla käyneistä vieraista,
perheenjäsenten matkoista ynnä muusta.
Tammikuun 1976 alussa Tikkamäessä
oli kolme kasvihuonetta. Irma on kirjannut muistiin tietoja muun muassa kurkun
taimien kastelusta salpietarilla ja benlaitilla, kasvihuoneiden kunnostamisesta ja
kovien yöpakkasten tappamista taimista.
Vuoden 1976 ensimmäiset kurkut, 21 kiloa, Tikkamäen kasvihuoneilta kerättiin
helmikuun 20:s päivä. Huhtikuussa päivittäiseksi kurkkusadoksi mainitaan noin

8 000 kiloa, kesäkuun lopusta lähtien Irma
ei enää ole kirjannut määriä kiloina, vaan
laatikollisina ja lajeittain; kutakin lajiketta
on tullut kymmeniä laatikollisia päivässä.
Punkit ovat aiheuttaneet harmia: kasvihuoneisiin on viety petopunkkeja, mutta kurkkuja on jouduttu myös ruiskuttamaan.
Lisäksi Irma on kirjannut muistiin
työntekijöiden lomat ja pois lähtemiset.

Esimerkiksi 25.8.1976 Pousin Puutarhalta lähti pois puutarhuripariskunta Ulla ja
Martti Levola. Myös arjen aherruksesta
poikkeavat tapahtumat on kirjattu ylös.
Marraskuun 20:s päivä 1976 Eero lähti viikon lomalle Kanarian saarille ja 21.7.1977
Tikkamäessä vierailivat Lappeenrannan
nuoret tuottajat. Myös muiden vierailijoiden käynneistä on kalentereissa maininnat.

Pousin Puutarhan kasvihuoneet olivat monien suomalaisten ja ulkomaalaisten vieraiden
tutustumiskohde. Muiden töidensä ohella Irma Pousi hoiti vieraiden kestityksen. Kuvassa
neuvostoliittolainen ryhmä tutustuu Kolsilan kasvihuoneisiin vuonna 1977.

Kolsilassa ja Tikkamäessä
Tammikuussa 1977 Tikkamäen puutarhurina ja Irma Pousin tiiviinä työparina
aloitti Risto Kalke.
– Irma oli tarkka ja jämäkkä ja tiesi paljon asioita, koska oli monta vuotta hoitanut
kurkkuja. Eero ei puuttunut Tikkamäkeen,
vaan hoiti Kolsilaa, Risto muistelee.
Lokakuun 26:s päivä 1977, Tikkamäen
pakkaamon laajennustyön kynnyksellä ja
kesken kasvihuoneiden syyshuollon, Pousin perhettä kohtasi murhe. Uusi työpäivä
oli alkamassa, ja Eetu Pousi halusi Kolsilasta Tikkamäkeen Irman luokse. Samalla
hänelle tarjoutui tilaisuus seurata, kuinka
kaivinkone kauhaisullaan aloittaa rakennustyömaan. Siinä pihalla, odottamatta,
Eetun voimat loppuivat, ja pihalle perheensä viereen Eetu menehtyi.
Eetun kuoleman jälkeen loppuvuodesta 1977 Irma ja tytöt muuttivat takaisin
Kolsilaan. Eetun kuolema ja elämänmuutos vaativat voimia ainakin siitä päätellen,
että syksystä eteenpäin koko loppuvuonna
1977 Irma kirjasi kalenterimerkintöjä vain
kahtena päivänä.
Tikkamäkeä koskevasta vastuusta ja
työstä Irma ei kuitenkaan voinut irrottautua. Koti oli toki Kolsilassa, mutta Tikkamäessä käynnit kuuluivat ohjelmaan
miltei päivittäin, ja Kolsilassa ollessakin
Tikkamäen asiat pyörivät jatkuvasti Irman
mielessä. Kasvatuksen aloittaminen, sadon kehittyminen, punkkitilanne ja muut
Tikkamäkeen liittyvät kasvihuoneviljelyn
arkiset asiat olivat Irmalla tiiviissä seurannassa.
Tikkamäessä Risto teki töitä enimmäkseen Ensio Pousin kanssa, mutta muistaa,
että vielä Kolsilaan muuttonsa jälkeenkin
Irma kävi paljon Tikkamäessä.
Eeroa koko ajan lisääntyneet luottamustehtävät veivät lähes viikoittain kokous-
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Eetu Pousi osallistui Pousin Puutarhan
töihin elämänsä loppuun asti. Hän asui
Kolsilassa, mutta kävi usein Tikkamäessä.
matkoille Helsinkiin tai muualle Suomeen,
tutustumiskäynneille muihin puutarhoihin
tai messu- ja näyttelytapahtumiin, joten
jo käytännönkin syistä paljon asioita jäi
Irman vastuulle. Tukenaan Irmalla olivat
pojat Ensio ja Jarmo, jotka vuosi vuodelta enemmän ja enemmän ottivat vastuuta
kauppapuutarhan asioista ja osallistuivat
päivittäiseen työhön.
Yrityksen toimintaan mukaan tuleminen
merkitsi veljeksille myös yritystoimintaan
liittyvää matkustamista. Tämän tästä Ensio
ja Jarmo matkustivat milloin ulkomaille,
milloin kotimaassa, elleivät sitten olleet
ajamassa kurkkuja Imatralle – tai joulutähtiä Rovaniemelle, kuten Jarmo joulun alla
vuonna 1980.
Ei Irmankaan elämä pelkästään Kolsilaan ja Tikkamäkeen rajoittunut, vaan
myös omista Helsingin-käynneistään Irma
on kirjannut kalentereihinsa lukuisia mainintoja.

Työtä aamuviidestä alkaen
Vuosi vuodelta Irman tekemien kirjausten määrä lisääntyy, ja 1980-luvun puolella kalenterien sivut ovat pääsääntöisesti
täynnä muistiinpanoja. Työtä oli paljon.
Työpäivän Irma aloitti yleensä aamuviiden aikoihin ja lopetti usein vasta illalla.
Kalenterimaininta pitkään nukkumisesta
tarkoitti käytännössä sitä, että työt kasvihuoneilla oli aloitettu vasta kuuden tai seitsemän aikaan.
Kaiken tekemisen ja myös Irman muis-

tiinpanojen keskiössä olivat kasvihuoneet,
vaikka avomaan kasvatus jatkuikin pitkään.
Esimerkiksi vuoden 1980 kirjauksista löytyvät sipulin ja avomaankurkun kasvatusta
ja vehnän puintia koskevat maininnat ja
toukokuulta 1982 maininnat porkkanan ja
punajuuren kylvämisestä. Vuoden 1986 satoseurannassa mainitaan kurkun ja tomaatin ohella ensimmäisen kerran myös salaatti. Lisäksi on edelleen mainintoja ainakin
perunan, sipulin, sellerin, kaalin ja purjon
kasvattamisesta.
Työntekijöiden osaamista ja pärjäämistä

Irma ja Eero Pousi tekivät parhaansa säilyttääkseen hyvät välit työntekijöihinsä. Kesällä 1979 he juhlistivat hopeahääpäiväänsä juomalla työntekijöidensä kanssa Kolsilassa kakkukahvit.

Irman seurasi tiiviisti. Kalenterista löytyy
useita Työt ovat menneet hyvin -mainintoja. Toisinaan Irma on kesätyöntekijöihinsä
jopa tavallistakin tyytyväisempi. Vuoden
1982 kesäkuun alusta löytyy erityismaininta ”tytöt oppineet hyvin tekemään töitä” ja
vuoden 1987 kesäkuulta maininta ”tytöt olleet ahkeria ja hyviä, minun ei ole tarvinnut
paljon olla hoitotöissä”.
Eero ja Irma yrittivät aina parhaansa
toisten eteen eivätkä yleensä pahaa sanaa
sanoneet, ja välit työntekijöihin olivat
hyvät. Joidenkin työntekijöiden edesottamukset kuitenkin saivat Irman kirjaamaan
muutaman kitkerän maininnan: ”--- haukkuivat ja ränkyttivät kuin pahat koirat, kun
pyydettiin apua. --- Nyt sen ymmärrän,
kuinka meiltä on ollut monen pakko lähteä, niin kenkkuja ne on.” ”Muijatkin vielä
aamulla kiukutteli isälle, kun ei ollut tietä
yöllä kiillotettu. Kunhan pitää kiukutella,
on niin vähäiset ne huolet.”
Kirjausten selitys löytyy Jarmo Pousin
mukaan muun muassa siitä, että ammattiyhdistysliikkeen aktivoitumisen myötä
jotkut työntekijät heittäytyivät ikäviksi, ja
työntekijöiden hyppiminen nenille kävi Irman ja Eeron voimille.
Myös Elina Ivakko muistaa joidenkin
työntekijöiden kanssa ilmenneet yksittäiset
ongelmat. Työntekijät saivat työnantajan
piikkiin hakea kaupasta työvaatteet. Yksi
työntekijä osti kalliit merkkifarkut, joita
hän tietenkään ei tuonut työvaatteiksi, vaan
piti töissä muita vaatteita.
– Samaisesta henkilöstä äiti totesi joskus, että vaikka olisi miten kova kiire eikä
lomaa voisi antaa, yhden työntekijän loma
oli pakko hyväksyä, koska muuten tämä
työntekijä hakee sairauslomaa ja on poissa joka tapauksessa. Ja tietäähän sen, kuka
joutui entisestään venyttämään päiväänsä,
kun yksi oli poissa.
Joskus ay-liikkeen vaikutus päivän töi-
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hin oli hyvin konkreettinen. Esimerkiksi
toukokuussa 1987 Keskon lakkovahdit
eivät päästäneet Pousin kuljettajaa kurkkukuorman kanssa Keskon varastolle, vaan
vaativat, että isännän piti olla tuomassa tai
ainakin mukana. Tilanteen ratkaisemiseksi
Jarmon piti mennä Helsinkiin.

1980-luvulla iskee väsymys
Toiminnan laajentuminen Tikkamäkeen ja
kauppapuutarhan pyörittäminen kahdessa
paikassa söivät voimia. 1980-luvun alussa
Irma Pousin kalenterimerkinnöissä alkavat toistua maininnat väsymyksestä. Ensin
maininnat koskevat vain hänen omaa väsymystään: ”Minä olin ihan poikki.” ”Minulla väsynyt olo.” ”Väsymys on niin kova,
ettei puhua jaksaisi.”
Myöhemmin kirjauksiin alkaa sisältyä
mainintoja myös Eeron väsymyksestä:
”Isäkin jo tänä iltana myönsi, että väsyttää.” ”Lepäilimme, olimme väsyneitä.”
”Me isän kanssa olimme väsyneitä koko
juhannuksen.” ”Vähän isän kanssa huilailemme, kun väsyttää.”
Muissa muistiinpanoissaan Irma kertoo
väsymyksestä enemmän:
”Pitkään aikaan emme Eeron kanssa
saaneet nukkua, paljon oli työtä, huolta,
väsymys painoi. Vieläkin muistamme sen
lämpimän tunteen, kun pojat sanoivat tilanneensa meille loman Aulangolle. Se oli
keino päästä noidankehästä irti. Koko matkassa emme jaksaneet puhua. Siellä saimme herätä kuin pahasta unesta. Huomasimme, että onhan meillä lapset ja Eeron äiti.
Kaikki tarjosivat apua. Eeron isä sanoi
kerran Tikkamäen alussa Eerolle, että kyllä
sinuakin joskus väsyttää. Eero vastasi, että
ei minua väsytä. Miten kävikään.”
Myös tytöt tekivät parhaansa väsynyttä
äitiään auttaakseen. Muistelmakirjassaan

Irma kertoo joulun ajasta, jolloin hän oli
kovin väsynyt: ”Maria sanoi, että kävisin
nukkumaan. ’Ei sitä tiedä, kuinka siistiä
meillä on, kun heräät aamulla.’ Tyttö oli
kaiken keittiöpuolen siivonnut, mutta odotti isää yöruokailulle apuun ottamaan kinkun uunista.”
Ajoittain väsymys oli niin kokonaisvaltaista ja musertavaa, että Irma hakeutui lääkäriin ja kävi sairaalassakin. Myöhemmin
yhdeksi väsymyksen syyksi paljastui kilpirauhassairaus. Väsymykseen liittyi muitakin tekijöitä: ”Olen tosi väsynyt henkisesti
ja fyysisesti. --- Ja nykyisin on vaikeaa,
kun työntekijät eivät ymmärrä mitään sen
asian päälle, että on työpaikka. Työnantaja
on suuri syntinen.”
Väsymystä ei ainakaan helpottanut
Aino Pousin kuoleman aiheuttama suru
15.10.1981. Aino oli aamulla ennen Irman heräämistä saanut sydäninfarktin ja
itse tilannut ambulanssin. Tiedon tapahtuneesta Irma ja Eero saivat, kun sairaalasta
soitettiin ja kerrottiin Ainon olevan siellä.
Eero ja Irma ehtivät käydä hyvästelemässä
Ainon, joka vielä saman päivän iltana kuoli. ”Meillä on isän kanssa tosi väsyminen,
suru ja työt”, Irma kirjoittaa Puutarhakalenterissaan muutama päivä Ainon kuoleman jälkeen.
Vaikka väsymys painoi ja vaikka Ensio
ja Jarmo kantoivat yhä suurempaa vastuuta
yrityksestä, Eero ja Irma jatkoivat päivittäistä uurastusta tilalla ja jaksoivat edelleen
olla kiinnostuneita toiminnan kehittämisestä. Irma esimerkiksi vieraili Jokioisten tutkimuslaitoksella tutustumassa tuholaisten
ja kasvitautien torjuntaan, Eero Lepaalla
ja Hahkialassa. Yhdessä he tekivät muun
muassa Hollantiin suuntautuneen tutustumismatkan, jota koskevissa muistiinpanoissaan Irma toteaa, että ”Disana-paprika
on hyvä ja painava, Dumpo-pihvitomaatti
paras”.

Irmalle virkistystä leipomisesta
Tullessaan töihin Pouseille puutarhurit
saivat kaupan päällisinä Pousin perheen
lapset, sillä usein iltaisin lapset piipahtivat
juttelemassa erityisesti yksin asuneiden,
perheettömien puutarhureiden kanssa. Lisäksi Elina Ivakko muistaa, kuinka hän
Kolsilassa jo noin 10-vuotiaana toimi Unto
Hillin kaksoistyttöjen Sarin ja Anun lapsenvahtina. Tikkamäen-vuosista Elinalle
on jäänyt mieleen puutarhuri Maija Romon
kanssa tehty Savon-matka.
– Matkasimme junalla tapaamaan Maijan vanhempia ihanaan pikkuiseen taloon
talviseen järvimaisemaan. Vieläkin muistan sen kalakukon, jota meille tarjottiin!
Hauskoista asioista Elina muistaa myös
Tikkamäen kasvihuoneissa vaellelleen
lemmikkikilpikonna Tikun, jonka erään
työntekijän merimiespuoliso oli tuonut.
Lapset etsivät, missä huoneessa Tiku milloinkin oli, ja antoivat Tikulle kurkkua.
Talvet kilpikonna nukkui pahvilaatikossa
Kolsilan kellarin varastossa.
Irmalle virkistystä ja terapiaa raskaan
työn lomassa antoivat leipominen ja ruuanlaitto. Niinäkin päivinä, joina Irma tunsi itsensä lopen väsyneeksi ja uupuneeksi,
hän yleensä aina jaksoi leipoa. ”Minä sain
leipoa pullaa ja olla vähän sisällä”, Irma
kirjoitti 31.10.1984. Myös siivoaminen ja
muut taloustyöt vaikuttavat olleen tärkeitä
ja kasvihuonetyöhön verrattuna kevyitä ja
virkistäviä.
Merkittävä sijansa oli myös käsitöillä. Kangaspuilla Irma kutoi muun muassa
kankaita ja saaleja, lisäksi hän neuloi lapasia ja sukkia. Aika ajoin ohjelmaan kuului kuteiden leikkaamista.
Jo 1970-luvun puolivälin jälkeen alkoivat likimain jokavuotiset, marraskuun
loppuun ja joulukuun alkuun sijoittuneet
Teneriffan-matkat. Toisinaan Eero ja Irma

Leipomisen ja käsitöiden ohella perhe tuotti Irma Pousille paljon iloa. Kuvassa
Irman taakse ryhmittyneenä perheen miesväki Jarmo, Eero ja Ensio.

matkustivat lomalle yhdessä, joskus taas
Eero yksin. Irma virkistäytyi myös kotimaan kylpylöihin suuntaamillaan lomamatkoilla. Lisäksi arjesta irtauduttiin kyläilemällä ystävien ja sukulaisten luona tai
seurustelemalla näiden kanssa kotona.
Elinan ja Marian mentyä naimisiin ja
saatua lapsia kalenterimerkintöihin tulivat mukaan maininnat tyttärien perheiden
vierailuista. Aina kyse ei ollut pelkästään
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kyläilystä, sillä erityisesti Elina kävi usein
auttamassa Irmaa kasvihuoneilla tai taloustöissä. Monesti taas Irma, muiden töidensä
ohessa, hoiti pieniä lapsenlapsiaan, jaksoipa vielä huolehtia Lohjalla ja Siuntiossa
asuvien sukulaistenkin asioista.

Kriisin kautta energiansäästöön ja maakaasuun
Jos öljyn halpa hinta olikin 1960-luvulla turvannut toiminnan hyvän kannattavuuden ja mahdollistanut voimakkaan laajentumisen, vuonna 1973 iskenyt energiakriisi
laittoi Suomen kauppapuutarha-alan polvilleen. Toki koko Suomi ja sen kaikki
toimialat olivat öljystä riippuvaisia, mutta
kasvihuonetuottajat aivan erityisen riippuvaisia.
Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja
Jyrki Jalkanen muistaa, että energiakriisin myötä polttoöljyn hinta kolminkertaistui yhdessä yössä. Suunnan voi todentaa
Pousin Puutarhan myöhemmistä kuiteista.
Niiden mukaan 8.9.1971 öljy maksoi 13,08
penniä kilo – 5.5.1976 noin kolminkertaisesti eli 40,7 penniä kilo.
– Siinä kohtaa kasvihuoneviljelijöillä
oli tosi kyseessä. Valtiovalta teki mitä pystyi, mutta maailmanmarkkinahinnalle sekään ei mahtanut mitään, Jalkanen toteaa.
Jotain hyvääkin energiakriisissä voidaan
nähdä: Jalkasen mukaan se sysäsi kauppapuutarha-alalla liikkeelle ymmärryksen
resurssien rajallisuudesta ja kehityspolun
kohti uutta. Alettiin miettiä energiankäytön määrää ja polttoainevaihtoehtoja sekä
siirtyä käyttämään kotimaisia polttoaineita kuten haketta ja palaturvetta. Käyttöön
otettiin kaikki, mikä säästi energiaa: kennolevyt, 2-kertaiset muovilevyt, tietokonesäädöt.
Myöskään Pousin Puutarha ei säästynyt energiakriisin vaikutuksilta. Samoihin
aikoihin, kun öljyn hinta nousi pilviin,
myös lasin hinta kolminkertaistui. Raken-

Vuonna 1983 Pousin Puutarhan Kolsilan ja Tikkamäen kasvihuoneilla kului öljyä yhteensä 1,2
miljoonaa kiloa. Jarmo, Eero ja Ensio Pousin takana Kolsilan tilan öljysäiliö.
nuskustannukset paisuivat, ja tuotantokustannukset palkkoja myöten nelinkertaistuivat. Pousin Puutarhalla energiakriisi näkyi
muun muassa rakentamisessa: Tikkamäen
kasvihuoneiden rakentamiseen tuli kahden
vuoden tauko.
– Energiakriisistä puhuttiin paljon. Oli
tuska ja hätä, että toiminta loppuu tähän
paikkaan, Jarmo Pousi muistelee.
Kaikinpuolinen myllerrys oli raskasta Eero Pousille, eikä elämää ainakaan
helpottanut se, että perhe asui kahdessa

paikassa. Ilmeisesti stressin seurauksena
hänelle puhkesi 1970-luvun puolivälissä
psoriasis.

Öljyn nokeamia kasvihuoneita
Energiakriisi sai Pousit miettimään
vaihtoehtoisia polttoaineita. Uudeksi polttoaineeksi haikailtiin maakaasua, olisihan
se ollut huomattavasti edullisempaa kuin
öljy ja kulkihan maakaasuputki neljän ki-
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lometrin päässä Pousin Puutarhalta. Lisäksi maakaasusta olisi saatu kasvihuoneille
välttämätöntä hiilidioksidia. Kun polttoaineena oli öljy, hiilidioksidia tehtiin polttamalla propaania ja ostamalla sitä vielä
erikseen.
Haminan energialaitos ei kuitenkaan
ollut kiinnostunut rakentamaan maakaasuverkkoa Vehkalahden puolelle, eivätkä
maakaasun myyjät vielä 1980-luvun alussakaan osoittaneet erityistä kiinnostusta
vehkalahtelaisia suuria kauppapuutarhoja

kohtaan, joten kaasusta ei saatu kilpailukykyisiä tarjouksia.
Energiaa säästävillä toimilla kuten kasvihuoneiden rakennusmateriaalien ja tekniikan muutoksilla saavutettiin kuitenkin
paljon säästöjä. Vuosina 1973–1983 toteutettujen säästötoimien ja muiden muutosten vaikutukset näkyivät Pousin Puutarhalla siten, että energiankulutus tuoteyksikköä
kohti puolittui, mutta samalla viljelyteho
kaksinkertaistui. Vuotuinen öljynkulutus
oli silti edelleen hurjaa: vuonna 1983 Pousin Puutarhalla kului öljyä 1,2 miljoonaa
kiloa!
Öljystä haluttiin eroon muustakin syystä kuin hinnan vuoksi. Yksi vaikutin oli
raskaan polttoöljyn laatu, joka 1980-luvun alussa alkoi heiketä niin paljon, että
vuonna 1984 polttoöljyssä oli epäpuhtauksia huomattavasti enemmän kuin vielä
vuosikymmenen alussa. Huonolaatuinen
öljy tukki poltinten suuttimia, ja kattiloita
piti nuohota niin usein, että Ensio Pousin
voidaan sanoa muuttuneen päätoimiseksi
lämmittäjäksi. Lisäksi huonolaatuinen öljy
nokesi kasvihuoneita, ja nokeentuneita laseja piti pestä hapolla. Nokeentumiselta ei
säästynyt kauppapuutarhan lähiympäristökään, joten toisinaan erityisesti Tikkamäessä naapuruussuhteet olivat koetuksella.
Pahimmin öljyn laatuongelmat koettelivat juuri Tikkamäkeä, missä niistä kärsittiin maakaasuun siirtymiseen saakka. Sen
sijaan Kolsilassa viimeiset kaksi vuotta
ennen maakaasuun siirtymistä käytettiin
parempilaatuista öljyä, eikä ongelmia ollut.

Ympäristömääräykset yhdessä öljyn
laatuongelmien kanssa johtivat siihen, että
Tikkamäen lämpökeskuksen savupiippua
korotettiin 1980-luvun alussa.
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Maakaasu Tikkamäkeen 1985
Maakaasun osalta asiat alkoivat edetä,
kun Tapio Tarhasaari vuoden 1985 alussa
aloitti Haminan energialaitoksen johtajana.
Hän näki, että suurten kauppapuutarhojen
ansiosta kaasuputken rakentaminen Haminasta Vehkalahdelle oli järkevä ja kannattava hanke. Alkuvaiheessa kaasuverkon
liittymismaksut olivat Vehkalahdella korkeammat kuin Haminassa, mutta siirtymäajan jälkeen ne putosivat Haminan maksujen tasalle.
Jo helmikuussa 1985 Pousin Puutarha
yhdessä Korpelan Puutarhan ja Tepposen
Puutarhan kanssa pääsi allekirjoittamaan
sopimuksen maakaasuun liittymiseksi.
Samoihin aikoihin käynnistyi maakaasuputken rakentaminen Haminasta Husulaan.
Tuohon aikaan Tikkamäen kasvihuoneilla
kului öljyä noin 700 000 litraa vuodessa.
Tikkamäen lämmityksessä maakaasu
voitiin ottaa käyttöön vielä samana vuonna. Kaasuavajaisia vietettiin kesäkuun
alussa, ja niitä juhlittiin upseerikerholla ja
Seurahuoneella. Kymen Sanomissa Topi T.
Rienarin Viikon viisussa asia huomioitiin
8.7.1985 seuraavasti:
”Puutarhojen varustelutaso
jälleen nousi:
Kaasulämmitykseen siirtyi
Korpela ja Pousi.”
Kolsilan kasvihuoneilla maakaasua
päästiin käyttämään kaksi vuotta myöhemmin, kesäkuussa 1987, kun Haminan
energialaitos oli laajentanut maakaasuverkon myös Kolsilaan. Lämmityspolttoaineen vaihdos edellytti vain polttimien
vaihtamista, kattiloita ei tarvinnut vaihtaa.
Polttoainevaihdosta suunniteltaessa runsaan 100 000 markan hintaisen polttimen
ja liittymismaksun takaisinmaksuajaksi
laskettiin viisi vuotta. Takaisinmaksuaikaa
lyhensi se, että maakaasun poltossa syn-

Tikkamäen kasvihuoneet alkoivat lämmetä
maakaasulla vuonna 1985 ja Kolsilan kasvihuoneet kaksi vuotta myöhemmin, kesäkuussa
1987. Kuva Kolsilan tilan maakaasutyömaalta.
tyvä hiilidioksidi voitiin käyttää hyödyksi
kasvihuoneissa eikä hiilidioksidia tarvinnut enää ostaa. Maakaasun poltossa syntyy
kaksi kiloa hiilidioksidia jokaista poltettua
kuutiota kohti. Hiilidioksidi hyödynnettiin
kasvihuoneissa sekoittamalla kattilasta tulevaan savukaasuun ulkoilmaa siten, että
seoksen lämpötilaksi tuli 60–70 astetta, ja
puhaltamalla tämä seos sellaisenaan kasvihuoneisiin.
Hiilidioksidin kierrätysjärjestelmän kehitti ja rakensi Ensio Pousi. Järjestelmälle
tuli hintaa 15 000 markkaa, ja tuolloin arvioitiin, että sen avulla puutarhatilan vuo-

Siirtyminen öljylämmityksestä maakaasulämmitykseen edellytti ainoastaan polttimien vaihtamista, lämmityskattiloita ei
tarvinnut vaihtaa. Runsaan 100 000 markan investoinnin ja
liittymismaksun takaisinmaksuajaksi laskettiin viisi vuotta.
tuiset kulut pienenisivät 50 000 markalla.
Lisäksi maakaasuun siirtyminen teki lämmittämisestä aiempaa siistimpää. Ennen
kaikkea se vähensi kustannuksia, sillä maakaasu oli noin puolet halvempaa kuin öljy.
Myös muissa teknisissä kysymyksissä Ension osaaminen oli vertaansa vailla.
Pousin Puutarhalla vuosien 1977–1983
puutarhuri Risto Kalke kertoo, että Ension
tietämyksen ansiosta teknisissä asioissa ei
ollut tarvis käyttää ulkopuolista apuvoimaa. Samansisältöisiä mainintoja löytyy
Irma Pousin muistiinpanoista.

Hiilidioksidin kierrätysjärjestelmän kehitti ja rakensi Ensio Pousi
(oik.). Myös muissa teknisissä kysymyksissä hänen osaamisensa oli
vertaansa vailla. Sen ansiosta Pousin Puutarhan ei tarvinnut sanottavasti turvautua ulkopuoliseen tekniseen apuun.

Energiaa säästäviä rakenteita
Tarve säästää energiaa vaikutti kasvihuoneiden rakenneratkaisuihin. Yksi tapa
estää lämpöä karkaamasta oli asentaa kasvihuoneiden lasilappeisiin lämpöverhot.
Kesällä samoja verhoja voitiin käyttää
varjostukseen. Lämpöverhot pidettiin suljettuina vuorokauden pimeimmän ajan, jolloin ulkoa tulevalla valolla ei ole merkitystä kasvien kasvulle. Pimeään aikaan verhot
avautuivat ja sulkeutuivat kellon mukaan,
keväällä ja kesällä valoisuuden mukaan.
Lämpöverhojen avulla tavoiteltiin 30:n,
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jopa 50 prosentin säästöä energiankulutukseen. Ensimmäiset verhot päätettiin
asentaa Tikkamäkeen alkuvuodesta 1982
rakennetun kasvihuoneen lasilappeeseen.
Verhot olivat LS21-tyyppiset, ruotsalaisen
AB Ludvig Svenssonin valmistamat, ja
niitä sääti tanskalainen PF Montage -automatiikka. Ottamalla käyttöön lämpöverhot
Pousin Puutarha toimi edelläkävijänä, sillä
vastaavanlaista verhotyyppiä ei ollut käytössä millään muulla suomalaisella kauppapuutarhalla.
Verhoissa oli päällekkäin kaksi kangasta ja niiden välissä alumiinifolio. Verho-

jen ollessa suljettuina folion tehtävänä oli
heijastaa huoneen lämpösäteily takaisin.
Lämpöverholohkot olivat muutaman metrin levyisiä, ja niitä liikutti kasvihuoneen
puolivälissä oleva sähkömoottori vaijerin
välityksellä.
Lämpöverhot kiinnostivat Kauppapuutarhaliittoa, ja liitto alkoi tutkia verhojen
vaikutusta kasvihuoneen energiankulutukseen. Verhoilla katetussa huoneessa oli
piirturi, joka rekisteröi jatkuvasti muun
muassa ulkoilman ja huoneilman lämpötilan ja säteilytason. Mittarien avulla seurattiin yhdeksää eri muuttujaa. Vertailukohtana tutkimuksessa oli viereinen, verhoton
kasvihuone.
Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, millainen verhoja säätelevän automatiikan
pitäisi olla, jotta lämpötila kasvihuoneissa
pysyisi mahdollisimman tasaisena ja kasveille sopivana. Oma selvityksen kohteensa olivat kasvihuoneiden valoisuus ja eri
kasvihuoneiden tuottamat sadot. Seurannalla pyrittiin selvittämään, millaisia kasvihuoneita Suomeen kannattaisi rakentaa.
Eero Pousi oli tyytyväinen koeverhojen
toimintaan. Verhot sulkeutuivat tiiviisti,
sillä liikkuva verhon reuna meni kiinteän
vastakappaleen kanssa hieman päällekkäin. Kylmän ilman valumisen huoneeseen
esti verhon reunan alla oleva kouru.
Lämpöverhojen ja muiden teknisten ratkaisujen ohella myös lajikevalinnoilla oli
suuri energiataloudellinen merkitys. Jotkut
kurkkulajikkeet tarvitsivat korkeampaa
yölämpötilaa kuin toiset, lisäksi eri lajikkeiden kasvunopeudet erosivat toisistaan
huomattavasti. Ajankohdassa, jolloin eri
lajikkeet alkoivat tuottaa satoa, saattoi helposti olla jopa viikon ero. Keväällä Pousin
Puutarhalla kasvatettiinkin eri lajikkeita
kuin kesällä, nopeakasvuisiset lajikkeet
kun olisivat kesäkuumalla helposti tuottaneet liian pitkiä kurkkuja.

Pakkaamiseen eturivin linjasto

Lämpöverhojen avulla tavoiteltiin 30:n,
jopa 50 prosentin
säästöä energiankulutukseen. Ensimmäiset
verhot asennettiin
Tikkamäkeen vuonna
1982 rakennetun
kasvihuone 5:n lasilappeeseen.

Myös kurkkujen
lajikevalinnoilla oli
suuri energiataloudellinen merkitys, sillä
ajankohdassa, jolloin
eri lajikkeet alkoivat
tuottaa satoa, saattoi
olla jopa viikon ero.
Keväällä Pousin Puutarhalla kasvatettiinkin eri lajikkeita kuin
kesällä, nopeakasvuisiset lajikkeet kun
olisivat kesäkuumalla
helposti tuottaneet
liian pitkiä kurkkuja.
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Aivan ensimmäisinä vuosina Tikkamäessä ei ollut erillistä pakkaamoa, vaan kurkut pakattiin pannuhuoneessa. Koska kelmutuskonettakaan ei ollut, kurkut pakattiin
käsin ja laatikoihin kurkkukerrosten väliin
laitettiin silkkipaperi. Ensimmäinen kelmutuskone hankittiin vuosien 1973–1974
paikkeilla, ja se sijoitettiin vielä pannuhuoneeseen.
Ensimmäinen varsinainen pakkaamo
Tikkamäkeen rakennettiin vuonna 1976.
Kyseessä oli iso rakennus, johon sijoittuivat myös toimisto, työntekijöiden sosiaalitilat ja huoltotilat. Hyvin nopeasti pakkaamo kävi ahtaaksi, ja jo syksyllä 1977 sitä
alettiin laajentaa.
Seuraava, tanskalainen kelmutuskone
otettiin käyttöön juhannuksena 1981. Siinä
ykkösluokan kurkku kulki linjaa pitkin kelmutuskoneen kautta punnitukseen. Kakkosluokan kurkut lajiteltiin vanhan koneen
kelmutettavaksi, ja niihin laite teki myös
selvän laatuluokasta kertovan merkinnän.
Seuraava uusi pakkaus- ja lajittelulinjasto Tikkamäessä otettiin käyttöön huhtikuussa 1987. Sitä hankittaessa oltiin vähällä tilata vanhanaikainen laite, joka olisi
taitellut perinteisiä 4-kulmaisia kannellisia
laatikoita. Juuri ennen nimien kirjoittamista sopimukseen tuli kuitenkin puhelu, jonka sisältö muutti hankinnan suunnan.
Uusi pakkaus- ja lajittelulinjasto edusti kehityksen huippua, sillä sen myötä
1960-luvulta peräisin ollut hyvin työvoimavaltainen pakkausprosessi laatikoiden
taitteluineen siirtyi kokonaan koneen hoidettavaksi. Uudella linjastolla kurkkujen
koko pakkausprosessia hoitamaan tarvittiin
vain viisi työntekijää.
Uusinta teknologiaa pakkaus- ja lajittelulinjastossa edusti Suomen ensimmäinen
liima-automaattilaite, joka taivutteli laati-

Kotkan seudun puutarhaseuran sihteeri Lasse Liikkanen tutustui juhannuksena 1981 käyttöön otettuun tanskalaiseen kurkkujen kelmutusjärjestelmään, jossa vain ykkösluokan kurkut
kulkivat linjaa pitkin kelmutuskoneen kautta punnitukseen. Kakkosluokan kurkut lajiteltiin vanhan koneen kelmutettavaksi.
kot ja liimasi niiden saumat kuumaliimalla.
Tekniikan ansiosta laatikoihin kului aiempaa pienempi määrä pahvia. Laite taivutteli
8-kulmaisia avolaatikoita, joita kauppa piti
kannellisia laatikoita parempina. Avolaatikossa kurkut jäähtyvät nopeammin ja ilma
kiertää lavan läpi, mikä lisää vihannesten
säilyvyyttä. Avolaatikko siis paransi kurk-

kujen laatua, mutta lisäksi avolaatikko
soveltui kannellista laatikkoa paremmin
myymäläpakkaukseksi.
Pakattavien kurkkujen joukosta työntekijät poimivat käyrät ja huonot kurkut
pois, joten ne eivät edes ohjautuneet pakkaus- ja lajittelulinjastolle. Hyvät kurkut
linjaston kelmutuskone pakkasi kelmuun.

Sen jälkeen kurkut ohjautuivat lajittelulaitteelle, joka lajitteli kurkut painon mukaan.
Kun aiemmin samassa laatikossa oli ollut
keskenään hyvinkin eri kokoisia kurkkuja,
lajitteluautomaatin ansiosta saman laatikon
kurkut olivat keskenään saman kokoisia.
Laatikoihin tuli merkintä kurkkujen koosta
ja pakkauspäivästä. Aiemmin pakkauspäi-
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vä oli merkitty värikoodeilla. Pakkauspäivä merkittiin vain laatikoihin, kurkkuihin
sitä ei tullut.

Valtakunnallisesti tunnettu kauppapuutarha
työntekijöineen, kansainvälisine vieraineen ja haastavine naapureineen

Tikkamäen ostaminen ja edessä ollut
toiminnan entistäkin voimakkaampi laajentuminen asettivat uusia vaatimuksia
Pousin Puutarhalle yrityksenä. Enää ei
ollut ajateltavissa, että toimittaisiin Eetu
Pousin maatilan nimissä, vaan piti perustaa
puutarhayritys. Pousin Puutarha Kommandiittiyhtiö perustettiin tammikuun 14:s päivä vuonna 1972. Vuonna 1984 nimi lyhen-

nettiin Pousin Puutarha Ky:ksi. Tikkamäen
ostamisen yhteydessä nuoremman polven
rooli kauppapuutarhan toiminnassa vahvistui ja ennen pitkää myös virallistui. Syksyllä 1975 yrityksen toimintaan mukaan
tuli tekniikasta kiinnostunut Ensio Pousi.
Jarmo Pousi kouluttautui ylioppilasmerkonomiksi ja tuli täysipäiväisesti mukaan toimintaan vuonna 1980. Eero ja Irma Pousi

olivat toki edelleen tiiviisti mukana
yrityksen toiminnassa. Aikakauden
lehtiuutisessa Eeroa tituleerataan toimitusjohtajaksi, Ensiota teknilliseksi
johtajaksi ja Jarmoa konttoripäälliköksi – tittelit, jotka Jarmo Pousin
mukaan olivat lähinnä Eeron kehittelemä vitsi. Pousin Puutarha Kommandiittiyhtiön osakkaiksi Jarmo

ja Ensio tulivat 19.2.1982.
Vuosina 1972–1977 Irma yhdessä Ension ja puutarhureiden kanssa hoiti Tikkamäkeä, Eero Jarmon, Eetun ja Ainon kanssa Kolsilaa. Loppuvuodesta 1977 Irma
muutti Elinan ja Marian kanssa takaisin
Kolsilaan ja alkoi jakaa tarmoaan Kolsilan
ja Tikkamäen kesken. Ensio jäi yhdessä
puutarhureiden kanssa pyörittämään Tikkamäkeä, Kolsilasta tarpeen mukaan apua
ja lisätyövoimaa saaden. Eetun kuoltua
päävastuu Kolsilasta jäi Eerolle ja Irmalle.
Tullessaan mukaan yrityksen toimintaan
Jarmo alkoi hoitaa kurkkujen keruuta, ajaa
kuormia ja ottaa vastuuta toimistotöistä.
Tarpeen vaatiessa hän myös auttoi Ensiota
Tikkamäessä.
Eero palkkasi puutarhalle mielellään
nuoria puutarhureita, ja puutarhurit kuuluivat Pousin Puutarhan työvoimavahvuuteen

Eero Pousin (vas.) rooli Pousin Puutarhan toiminnassa jatkui vahvana, vaikka pojat Jarmo
(oik.) ja Ensio 1980-luvulla tulivat kommandiittiyhtiön osakkaiksi.
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1980-luvulle saakka. Tikkamäen ensimmäinen puutarhuri oli Maija Romo, joka
aloitti puutarhurina vuonna 1973. Keväästä
1974 elokuuhun 1976 Tikkamäen puutarhurina työskentelivät Ulla Levola ja kahdeksan kuukauden armeija-aikaa lukuun
ottamatta hänen puolisonsa Martti Levola, vuosina 1977–1983 Risto Kalke. Aija
Saarelainen tuli puutarhuriksi, kun vuonna
1982 rakennettu kasvihuone otettiin viljelyyn, ja sai vastuulleen vuosina 1978 ja
1982 rakennetut suuret kasvihuoneet.
Riston puutarhurivuosina Tikkamäessä työskentelivät samat 5–6 naista, jotka
vuodesta toiseen palasivat Pouseille kurkkuja hoitamaan. Kesäajan lisätyövoimaksi
palkattiin koululaisia, ja kiireaikaan lisätyövoimaa saatiin Kolsilasta. Vielä yli 35
vuotta Pousin Puutarhalta pois lähtönsä
jälkeen Risto pystyy luettelemaan useiden
työntekijöiden nimiä: Raija Lindén, Ritva Parkko, Hilda Pasanen, Hilkka Tapio,
Tuula Urpalainen…
– Monet naiset olivat olleet kasvihuoneilla töissä jo vuosia, joten he osasivat
kyllä hoitaa kurkkuja, Risto kertoo.
Kasvihuoneiden rakentamisesta päävastuun kantoivat aina ulkopuoliset rakentajat, mutta paljon tekivät myös Pousit itse
ja heidän työntekijänsä. Muitakin työläisiä
oli, muun muassa eräs paikallinen, jonka
vakituinen työpaikka oli Summan paperitehtaalla, mutta joka vapaapäivinään kävi
töissä Pouseilla.
Oma roolinsa erityisesti Kolsilan paikan
pyörittämisessä oli Ainolla ja Eetulla. Aino
vetäytyi toiminnasta sairastuttuaan diabetekseen, Eetu vasta kuollessaan. Eetu kuoli
syksyllä 1977, Aino syksyllä 1981.

Suurostajia keskusliikkeet
Tikkamäki kasvatti Pousin Puutarhan
tuotantoa niin paljon, että jo 1970-luvulla
Pousin Puutarha oli Suomen suurin yksittäinen kurkun tuottaja. Jarmo Pousi muistaa, että Pohjanmaan tuottajat soittivat
Pouseille päivittäin ja kysyivät, paljonko
heiltä oli tulossa kurkkua markkinoille ja
mikä oli päivän hinta. Moni tukkuostaja eli
siinä luulossa, että ns. päivän hinnan määritteli Pohjanmaa, mutta todellisuudessa
Pousin Puutarhalla oli hinnoittelussa iso
rooli, sillä se sopi hinnan yhdessä Pohjanmaan pakkaamoiden kanssa.
Pousin Puutarhan suurimpiin ostajiin
kuuluivat keskusliikkeet SOK, Kesko ja
OTK sekä Osuuskauppa Ympyrä.
1970- ja 1980-luvuilla Ympyrän auto
haki kurkut ja tomaatit Pouseilta. Haminan
seudulla kurkun ja tomaatin paikallisuus
oli normi, ja kaupoissa asiakkaat tiesivät
kysyä Pousin tuotteita. Jotta asiakkaille
olisi pystytty tarjoamaan, mitä nämä halusivat, Ympyrän ja Pousin yhteydenpito
oli päivittäistä, ja myös hinnat sovittiin
päivittäin. Yhteydenpito koski muutakin
kuin kaupankäyntiä. Ympyrän hedelmä-vihannestuoteosastolla ensin työntekijänä,
sitten päällikkönä työskennellyt Mariitta
Holm muistaa, että kun Pousin Puutarhalle
tuli jokin uusi laite, vaikkapa pakkauskone, Ympyrän edustajat kutsuttiin sitä katsomaan.
Muutoinkin tuoteosaston ja Pousin Puutarhan välit olivat hyvät ja mutkattomat.
Mariitta ei muista, että mistään asiasta olisi
koskaan tullut sanomista, vaan kaupankäynti sujui aina hyvässä yhteishengessä.
Luottamus oli molemminpuolista: kumpikin tiesi, ettei vastapuoli petä.
Nuoren polven tullessa mukaan kauppapuutarhan toimintaan Pousin Puutarhan ja
tuoteosaston yhteistyö, mikäli mahdollista,

Tikkamäen alkuvuosien puutarhureina
työskentelivät Maija Romo (seisomassa) ja
Ulla Levola.
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että kymenlaaksolaista kurkkua toimitettiin
jo Pohjois-Savoa myöten.
– Päivittäisessä yhteydenpidossa puhelimessa aina ensimmäinen asia oli määrä
– paljonko Pousi pystyisi toimittamaan –
sillä se määritti, paljonko minun piti ostaa
muualta, Harri kertoo.

<<<
Pousin Puutarha oli 1970-luvulta
aina 1980-luvun puoliväliin saakka
Suomen suurin yksittäinen kurkun
tuottaja, ja Jarmo Pousin (kuvassa)
mukaan sillä oli iso rooli kurkun hinnan määrittelemisessä.

>>>
Esimerkiksi SOK:lle Pousin Puutarha toimitti kurkut ja tomaatit
yli 1970-luvun puolivälin. Pousin Puutarhan pitkäaikainen työntekijä Markku Apo lastasi auton täyteen ensimmäisiä Tikkamäen
uudessa pakkaamossa pakattuja kurkkuja.
vain parani. – Yhteistyö oli niin kivaa, että
aina ei muistanut töissä olevansakaan, Mariitta kertoo.
SOK:n tuotepäällikkö Harri Lång alkoi
tehdä Pousien kanssa kauppaa 1970-luvun
puolivälissä, jolloin Tikkamäessä oli jo
hieman tuotantoa. Yhteistyön alkuvuosina
Eero Pousi toimitti kurkut SOK:lle. Kun

Ensio ja Jarmo saivat ajokortit, he alkoivat ajaa Pousin autoa ja toimittaa kurkkua.
Kun Pousin tuottamien kurkkujen määrät
1970-luvun lopussa vain kasvoivat, SOK:n
auto alkoi noutaa vihannekset. Lisäksi
Eero alkoi toimittaa kurkkuja myös Helsinkiin. Kokonaisuudessa Kymenlaakso
oli 1970-luvulla niin suuri kurkun tuottaja,
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Messuja ja tutustumismatkoja
Jo 1960-luvulla Pousin Puutarha oli
osallistunut alan messutapahtumiin ja
näyttelyihin. Yksi tärkeistä tapahtumista
olivat messut, jotka Kotkan Puutarhaseura
järjesti Kotkan teknillisen koulun tiloissa.
1970-luvulla Pousin Puutarha alkoi osallistua valtakunnallisiin messutapahtumiin
ja niittää menestystä niissä järjestetyissä
kilpailuissa. Esimerkiksi Finlandia-talossa syksyllä 1975 pidetyn Finlandia kukkii
-näyttelyn tuotearvosteluissa Pousin Puutarha sai tomaatista suuren kultamitalin
ja hyvistä kasvihuonevihanneksista kunniapalkinnon. Yhdessä vehkalahtelaisen
Korpelan puutarhan, anjalankoskelaisen
Naakan puutarhan ja kymiläisen Rouskun
puutarhan kanssa Pousin Puutarha sai maaja metsätalousministeri Veikko Ihamuotilan
kunniapalkinnon.
Myös vuonna 1979 järjestetyssä Suo-

Syksyllä 1975 järjestetyn Finlandia
kukkii -näyttelyn tuotearvosteluissa
Pousin Puutarha sai tomaatista suuren
kultamitalin ja hyvistä kasvihuonevihanneksista kunniapalkinnon.

Vuonna 1979 järjestetyssä Suomi kukoistaa -näyttelyssä Pousin Puutarha oli näkyvästi
esillä. Eero ja Irma Pousi poseerasivat näyttävällä osastollaan tyytyväisinä.

mi kukoistaa -näyttelyssä Pousin Puutarha
oli näkyvästi esillä. Näyttelyiden esillepanossa Pouseja toisinaan auttoi heidän
1960-luvun puutarhurinsa Olavi Rainio.
Kouluttauduttuaan lisää Olavi oli 1970-luvun lopulla päätynyt Kauppapuutarhaliiton
konsulentiksi, ja konsulenttina hänen tehtäviinsä kuului muun muassa näyttelyiden
ja messujen valmisteleminen ja niihin osallistuminen. Näissä tapahtumissa Olavin ja
Pousin Puutarhan tiet jälleen yhtyivät. Olavi oli valmistelemassa esimerkiksi Suomi
kukoistaa 79 -näyttelyä, johon myös Pousin Puutarha osallistui. Kymen Sanomat
-lehden maataloustoimittajan Pentti Näpin
ottamassa valokuvassa Olavi auttaa Irma
Pousia näyttelyosaston rakentamisessa.
Eero Pousi seurasi kauppapuutarha-alan
kehitystä tiiviisti ja teki tutustumismatkoja niin Suomessa kuin ulkomaillakin toi-

miviin kauppapuutarhoihin aina Japania
myöten. Joskus mukaan lähti Irma, joskus
Jarmo, toisinaan puutarhuri Risto Kalke, joka muistaa Eeron kanssa tekemänsä
Hollannin- ja Norjan-matkat. Pojat Ensio
ja Jarmo puolestaan reissasivat Saksassa,
Hollannissa, Tanskassa ja Ruotsissa, yksittäisiä matkoja tehtiin myös muun muassa
Englantiin ja Unkariin.
Suomessa vierailukohteisiin kuuluivat
ainakin Närpiön kauppapuutarhat, Keskon
koetila Hahkialassa, Lepaan luentopäivät
ja näyttely sekä monet muut paikat Hankkijan näyttelyistä Turun vihannespäiviin ja
Tampellasta turvesuohon. Lisäksi ainakin
Eero ja Jarmo osallistuivat Haminan seudulla järjestettyihin koulutustilaisuuksiin
sekä yrittäjä- ja veroiltoihin.
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Tunnettuutta ja vierailijoita
Voimakkaan kasvunsa myötä Pousin
Puutarhasta oli tullut valtakunnallisesti
tunnettu kauppapuutarha. Jo 1970-luvun
lopulla, mutta erityisesti 1980-luvulla
Tikkamäen kasvihuoneet olivatkin kauppapuutarha-alalla suosittu vierailukohde.
Vierailijoiden skaala oli laaja: helmikuussa 1977 vieraaksi saatiin arvovaltainen
valtuuskunta Neuvostoliitosta, syyskuussa 1981 pohjoismaiset konsulentit. Ennen
joka elokuu järjestettyä Lepaan isoa puutarhanäyttelyä joukko näyttelyn ulkomaisia näytteilleasettajia vieraili Pouseilla.
Kauimmaiset vieraansa Pousin Puutarha
sai Intiasta asti. Vierailujen yksi selitys
löytyi Jarmo Pousin kielitaidosta. Jarmo
oli vuonna 1979 töissä Guernsey-saarella
Englannissa ja oppi siellä hyvän englannin

kielen taidon. Koska Pousin Puutarhalla
alan asioista voitiin keskustella ilman tulkkia, sinne alan suomalaiset toimijat mielellään toivat ulkomaisia vieraitaan.
Usein kasvihuoneet olivat myös alan
kotimaisten konsulenttien kiinnostuksen kohteena. Lisäksi vieraina kävi muun
muassa Keskon koetilan, SOK:n, OTK:n ja
Tampellan edustajia sekä Rotary-järjestön
ja Nuorkauppakamarin jäseniä.
Suomen suurimpiin lukeutuva kauppapuutarha kiinnosti myös mediaa. Haminassa ilmestyneen Kymen Sanomien sivuilla
Pousin Puutarha esiintyi vuosittain. Lisäksi
jutun teossa kävivät muun muassa Suomen
Kuvalehden, Maaseudun Tulevaisuuden ja
Puutarha-Uutisten toimittajat.
Kautta vuosien, mutta erityisesti
1980-luvulla Eero Pousi toimi aktiivisesti eri järjestöissä, ja kokousmatkat pitivät
hänet paljon liikekannalla. Kotkan Seudun
Puutarhaseuraan Eero kuului vuodesta
1953. Maaseudun Työnantajaliiton valtuuskunnan varajäsen hän oli 1976–1981
ja varsinainen jäsen 1982–1993. Vuosina
1981–1987 hän oli Kauppapuutarhaliiton
johtokunnan jäsen, 1984–1997 vihannesjaoston jaostotoimikunnan jäsen ja useita
vuosia Kymenlaakson piirin johtokunnan
jäsen. Helmikuussa 1985 Eero esimerkiksi osallistui Helsingissä vihannesten
tuontia koskeviin kauppaneuvotteluihin ja
kevään 1986 lakonuhan aikaan alan palkkaneuvotteluihin. Osuuskauppa Ympyrän
hallintoneuvostoon Eero kuului vuodet
1976–1986.
Eerolla oli vuosien saatossa myös
useita
kunnallisia
luottamustehtäviä.
Kolsilan kansakoulun johtokuntaan hän
kuului vuodet 1963–1974, Kolsilan äänestysalueen vaalilautakuntaan jäsenenä
ja puheenjohtajana 1977–1991 ja Kirkkojärven äänestysalueen vaalilautakuntaan
varajäsenenä 1992–1999. Lisäksi hän oli

Vehkalahden kunnan maankäytön suunnittelutoimikunnan varajäsen 1981–1992,
sosiaalilautakunnan varajäsen 1981–1988
ja tielautakunnan varajäsen ainakin vuodet 1997–1999. Vehkalahden seurakunnan kirkkoneuvoston ja sen toiminnallisen
jaostonjäsen hän oli 1989–1990.
Haminan Seudun Yrittäjien hallituksen
jäsen Eero oli 1979–1985. Vuonna 1979
Pousin Puutarhalle myönnettiin Haminan
Seudun Yrittäjien kaikkien aikojen ensimmäinen yrittäjäpalkinto.
Joukko jokakesäisen
Lepaan suuren puutarhanäyttelyn ulkomaisia
näytteilleasettajia vieraili
vuosittain Pouseilla. Eräänä kesänä Jarmo ja Ensio
Pousi veivät vieraat Pousin
perheen kesämökille saunomaan ja uimaan.

Eero Pousi teki tutustumismatkoja niin Suomessa
kuin ulkomaillakin sijaitseviin kauppapuutarhoihin. Vuonna 1984 hänen
matkansa suuntautui
Englantiin.
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Tsernobylistä säteilyhysteriaa
Suomessa valtiovalta suojeli kotimaista vihannestuotantoa ja Pousin Puutarhalla kurkut ja tomaatit kasvoivat hyvin,
mutta maailman tapahtumat aiheuttivat
omaa myllerrystään, joka vaikutti myös
kasvihuonetarhureiden elämään. Näin
esimerkiksi huhtikuussa 1986 Neuvostoliiton Tsernobylissä sattuneen ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen. Kun tieto onnettomuudesta vihdoin viimein varmistui,
suoranainen säteilyhysteria alkoi saada
jalansijaa ja vihannesten säteilyä koskevat
perusteettomat väitteet levitä. Ensi alkuun
virallinen suositus oli, että lehtivihannesten
kuten salaatin kylvämistä siirretään myöhäisemmäksi, mutta jo toukokuun puolivälissä suositus poistettiin aiheettomana.
Kohun johdosta esimerkiksi keräsalaatin kilohinta laski toukokuun alkupuolella
3–5 markkaa ja tavaraa kertyi jatkuvasti
niin viljelijöiden kuin välittäjienkin varastoihin. Todellisuudessa sen paremmin
salaatista kuin muistakaan vihanneksista ei
löytynyt säteilyä, ja Kauppapuutarhaliitto
jopa arvioi, että puhtauden vuoksi kasvihuonetuotteiden käyttö olisi erityisen suositeltavaa.
Irma Pousin kalenterimerkinnöissä
Tsernobylin ydinonnettomuudesta ja sen
vaikutuksista ei ole mainintoja, ainoastaan
tavanomaisia kirjauksia säätilasta sekä
kurkun, tomaatin ja salaatin päivittäisistä
satomääristä. Valtakunnallisen säteilyhysterian vaikutukset ulottuivat Pousin Puutarhalle kuitenkin siten, että kunnan terveystarkastaja yhdessä Helsingin Sanomien
toimittajan kanssa teki yllätyskäynnin sekä
Tikkamäen että Kolsilan kasvihuoneille.
Käynnistä ei ollut sovittu etukäteen. Epäilyksenä oli, että kasvihuonevihanneksissa
olisi ydinvoimalaonnettomuuden aiheuttamia jäämiä. Terveystarkastaja otti näyttei-

tä, toimittaja valokuvasi.
– Kun näytteistä ei löytynytkään mitään
jäämiä, ei Helsingin Sanomiinkaan tullut
mitään juttua, Jarmo Pousi kertoo.
Irman muistiinpanojen ainoa Tsernobyliin viittaava kirjaus löytyy helteisen
heinäkuun 28. päivältä: ”Muualla maassa
sataa, täällä on vain metsäpalovaroitus, jos
ne sen Tsernobylin vuoksi laittavat ilmaan
jotain kemikaaleja, ettei sada.”

Salaatinkasvattajien
suurtappiot saivat
toukokuun puolivälin
jälkeen 1986 runsaasti
palstatilaa ja lähetysaikaa Suomen tiedotusvälineissä. Viranomaiset
korostivat, että suomalaiset vihannekset
olivat syömäkelpoisia ja
turvallisia.

Naapuri kirjoitti Koivistolle

Säteilyhysterian ja kasvihuonesalaatin
hinnan romahtamisen johdosta Kauppapuutarhaliitto julkaisi 16.5.1986 tiedotteen,
jolla se pyrki rauhoittamaan tilannetta ja
vauhdittamaan salaattikauppaa.

Jatkuvaa riesaa Pousin Puutarhalle pitkin 1980-lukua aiheutti eräs Tikkamäen
naapuruston asukas toistuvine valituksineen. Välillä aiheen valitukseen antoi
mullan ajo, toisinaan taas huonolaatuisen
öljyn levittämä noki. Naapurin valitusten
vuoksi terveystarkastajan tekemät tarkastuskäynnit sekä Pousin Puutarhan paikkojen ja toiminnan tutkiminen olivat miltei
jokaviikkoinen ilmiö. Osansa naapurin aktiivisuudesta sai jopa tasavallan presidentti
Mauno Koivisto, jolle naapuri valitti siitä,
että kauppapuutarha kiusaa häntä.
Ilmeisesti sama naapuri aiheutti Risto
Kalkkeen mieleen jääneen terveystarkastajan yhteydenoton. Eräänä syksynä Tikkamäen pihalla oli iso kasa huonoja muoveja. Risto mietti, mitä niille pitäisi tehdä,
ja päätti polttaa ne. Muovin polttamisesta
syntyi paljon savua, ja tästä savusta naapuri ilmoitti terveystarkastajalle. Terveystarkastaja soitti puutarhalle ja kysyi, mitä
siellä poltetaan. Risto kertoi, että muovia.
Terveystarkastaja sanoi, että muovia ei saa
polttaa, mihin Risto totesi, että nyt asialle
ei enää voi mitään, koska muovit jo palavat. Lopputulema oli, että terveystarkastaja
antoi Ristolle muovin polttamisesta ankarat nuhteet.
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– Kyseisen naapurin takia kaikissa tekemisissä piti olla hyvin varovainen ja
tarkka, koska milloinkaan ei voinut tietää,
mistä asiasta naapuri keksisi valittaa, Jarmo Pousi kertoo.
Kokonaan pulmilta ei säästytty Kolsilassakaan. Erään tapahtuman Irma Pousi
on kirjannut muistiinpanoihinsa 1.7.1987:
”Yhen äkin tuli palomiehet ja väittivät,
että meidän säiliö vuotaa. Mutta eihän se
vuoda, kunhan nyt joku jotain keksi. Tuntui
hassulta, kun nuoret miehet käyttäytyivät
kuin tollot tai kaiken tietävät vanhaa pappaa kohtaan. Palomiehen koulutus kai jäänyt puolitiehen, kun ei osata hommia hoitaa, juostaan jonkun ihmesoittajan perässä
ottamatta selvää.”
Eivät Pousin Puutarhan kaikki naapurit suinkaan olleet ikäviä. Erityisen hyvin
Elina Ivakko ja Jarmo Pousi muistavat Tikkamäen naapurustossa asuneet Eemeli ja
Maire Mäkeläisen. Elina muistaa Mairen
olleen innokas leipoja ja tarjonneen silloin
tällöin lapsille pullaa. Mäkeläisillä Pousit
piipahtivat toisinaan kylässä, samoin käytiin Mäkeläisten perhejuhlissa. Mäkeläisten kuoltua Pousit ostivat heidän talonsa
työntekijöidensä asunnoksi.

Salaatin kasvatuksen vakiintumisen vuodet 1988–2019

Kantapään kautta oppimalla jääsalaatin suurtuottajaksi
Salaatille tuntui olevan kysyntää, ja
mosaiikkiviruksen vaivaamalle kurkulle
tarvittiin korvaaja, joten 1980-luvun lopulla
Pousit alkoivat panostaa salaatin viljelyyn
tosissaan. Ensimmäiset salaatit kasvatettiin
Kolsilan tilalle vuonna 1955 rakennetussa
ja vuonna 1982 peruskorjatussa kasvihuoneessa, johon oli laitettu pöydät ja kasvatusvalot ja joka tuohon saakka oli toiminut
kurkun taimien kasvatushuoneena.
Jo varhaisessa vaiheessa käyttöön otet-

tu pölynimurista tehty kylvölaite kylvi sen
ajan tapaan jokaiseen ruukkuun kolme siementä. Kylvölaite oli kehitetty Hollannissa,
Suomeen sen mallin oli tuonut Suomessa
asuva hollantilaissyntyinen Jan Langerak.
Kylvön jälkeen salaattiruukut vietiin pariksi päiväksi talon alla sijainneeseen jäähdyttämöön, sitten kasvihuoneeseen.
Ruukut saivat olla kennoissa siihen asti,
kunnes taimet olivat kasvaneet pöydälle
istutettavaan kokoon. Pöydän pinnalla oli

Samoihin aikoihin salaatin kanssa Pousin Puutarha alkoi kasvattaa maustekasveja
kuten tilliä ja persiljaa. Kolsilan kasvihuoneet soveltuivat ruukkuvihannesten kasvattamiseen hyvin.

Nykyisin Pousin Puutarhan kaikki kylvöt tehdään Tikkamäen tarhalla. Kylvökone Mosa on ollut käytössä vuodesta 2002 lähtien.
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imukykyinen kastelukangas, jonka päälle,
väliin muutama sentti rakoa jättäen, laitettiin muovi. Muovissa oli ruukkuja varten
reiät. Noin kerran päivässä pöydälle laskettiin vesi. Kun kastelukangas oli imenyt itsensä kylläiseksi, liiat vedet laskettiin pois.
Muovia käytettiin vain aivan ensimmäisissä kylvöissä. Sitten se jätettiin pois, koska
sillä ei ollut erityistä merkitystä.
Ennen ensimmäisten automaattilinjastojen rakentamista ja vielä samaan aikaan
ensimmäisen linjaston kanssa salaattia viljeltiin myös kasvihuoneen pohjalla. Ensin
pohja soritettiin ja sora tasoitettiin, sitten
soran päälle laitettiin muovi, muovin päälle
kastelumatto ja kastelumaton päälle salaatit. Pousin Puutarhan pitkäaikainen työntekijä Markku Apo muistaa, että pohjan tekoa
ja muuta salaatin kasvatuksen valmisteluun
liittyvää työtä oli paljon. Työlästä oli myös
varsinainen salaatin kasvattaminen ja sen
korjaaminen maapohjalla, huomattavasti
työläämpää kuin pöydillä ja linjastolla.
Salaatin viljelyn alku ei ollut mikään
menestystarina.
– Suomessa oikein kukaan ei tiennyt,
miten salaattia piti kasvattaa ja mitä piti
tehdä. Kaikki opeteltiin kantapään kautta,
ja virheitä tehtiin niin paljon, että niistä
voisi kirjoittaa romaanin jatko-osineen.
Hukkaprosentti vaihteli 30:n ja 50:n välillä, kertoo toimitusjohtaja Jarmo Pousi.
Lisäksi salaatin kasvattaminen vaati
pääomaa – se oli huomattavasti pääomavaltaisempaa kuin kurkun kasvattaminen –
joten Eero ja Irma Pousia siirtyminen kurkusta salaattiin hirvitti. Hirvityksen tunteet
piti kuitenkin siirtää syrjään, ja oli vain
uskottava, että salaatin viljelyssä onnistutaan. Kuten Jarmo sanoo: – Sen oli pakko
onnistua. Siinä vaiheessa, kun ensimmäiset
automaattilinjat oli rakennettu, perääntyminen ei enää tullut kysymykseen.

Linjaston kuvat ruutupaperilla

Salaatin kasvattaminen kasvihuoneen pohjalla ja korjaaminen sieltä oli huomattavasti työläämpää kuin kasvattaminen ja korjaaminen pöydiltä ja linjastolta. Kuvassa
muun muassa Ritva Parkko (oik.) ja Anu Suomalainen salaattisatoa korjaamassa.

Salaatin kasvatuksessa tehtiin alkuvuosina paljon virheitä, ja sadosta jopa puolet saattoi mennä roskiin. Kun sato meni pieleen, huonon salaatin pois viemiseen osallistuivat
myös Ensio Pousin ja Elina Ivakon lapset.
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Pari ensimmäistä vuotta salaattia kasvatettiin pöydillä ja kasvihuoneiden pohjalla,
kunnes vuonna 1988 hankittiin ensimmäinen automaattilinja. Sen piirustukset,
ruutupaperille piirrettyinä, saatiin samalta
Jan Langerakilta, jonka maahantuomaan
malliin perustui Pousin Puutarhan ensimmäinen kylvölaite. Ennen automaattilinjaston rakentamista Jarmo ja Ensio Pousi
sekä Markku Apo kävivät tutustumassa
Joensuun lähellä Erkki Lappalaisen salaattilinjastoon, sillä se oli rakennettu samoilla
Langerakin kuvilla, joilla Pousit aikoivat
rakentaa omansa. Lappalaiselta Pousit
myös saivat ensimmäisiä salaatin viljelyohjeita.
Ensimmäinen automaattilinjasto tehtiin
1960-luvulla rakennettuun kasvihuoneeseen, nykyiseen kasvihuone 9:ään. Se rakennettiin mustasta raudasta, ja rakennusprojekti kaikkineen kesti monta kuukautta.
Ensin Markku teki linjaston vaatiman hitsaustyön Tikkamäessä. Sen jälkeen osat
lähetettiin kuumasinkittäväksi. Kuumasinkityksestä osat tulivat Kolsilaan, missä
salaattilinjasto kasattiin.
Linjasto täytti koko kasvihuoneen; vapaata tilaa oli vain kasvihuoneen päissä ja
sivuilla. Hitsaamisen ja suurimman osan
muistakin ensimmäisten automaattilinjastojen metallitöistä teki Markku. Työn jäljessä ei ollut moitteen sijaa: Markun hitsaamien linjastojen perusrungot, tosin matkan
varrella paranneltuina, ovat käytössä edelleen vuonna 2019.
Salaattilinjastossa salaatit kasvavat kourussa, jossa kiertää ravinneliuos. Menetelmä säästää vettä, sillä kierto on suljettu,
eikä mitään mene hukkaan tai luontoon.
Lisäveden järjestelmä ottaa automaattisesti. Kasvatuksen alussa, kun salaatit ovat
vielä taimia, kourut ovat miltei kiinni toi-

sissaan. Sitä mukaa, kun salaatit kasvavat,
kourujen väli kasvaa portaittain neljästi.
Alkuvuosina kasvatus kesti talvella pari
kuukautta, kesällä salaatit kasvoivat nopeammin. Virheitä tehtiin edelleen paljon.
Kesäaikaan kuumassa ilmassa salaatit venähtivät liikaa tai niihin tuli juuristotautia.
Tuotantoerästä saattoi mennä roskiin suurempi osa kuin myyntiin. Jälkeenpäin ajateltuna onni onnettomuudessa oli se, että
linjastot oli tehty itse. Kun jotakin meni
pieleen, tarvittavat muutokset oli helppo
tehdä.
Kantapään kautta opeteltiin myös markkinointia ja myyntiä. Toinen automaattilinjasto valmistui loppusyksystä 1989, ja Pousit kuvittelivat, että sen tuotanto myydään
joulumarkkinoilla. Ennen joulumyyntiä
salaatin myymistä suorastaan pihdattiin.
1980- ja 1990-lukujen taitteessa lehtisalaatti ei kuitenkaan kuulunut suomalaiseen
joulupöytään, joten vaivalla kasvatettuja
ja pihdattuja salaatteja ei ostanut kukaan,
vaan kaikki jäivät käsiin.
– Kauppa alkoi käydä vasta seuraavan
vuoden tammikuun lopulla, mikä tarkoitti
noin 1,5 kuukauden mittaista täyttä katastrofia, Jarmo muistelee.
Lohtua tilanteeseen toi tosiasia, että
samojen ongelmien kanssa kamppailivat
kaikki suomalaiset salaatinviljelijät. – Ja
vaikka paljon ja usein meni vikaan, hieman
enemmän ja useammin onneksi kuitenkin
onnistuttiin, Jarmo toteaa.

Salaattia kaikkiin huoneisiin
Pousin Puutarha aloitti ruukkuvihannesten kasvattamisen lehtisalaatilla sekä
tillillä ja persiljalla, mutta varsin pian rinnalle tulivat keräsalaatti ja ruohosipuli,
myöhemmin vielä lollorosso- ja tammenlehtisalaatti. Ajan tavan mukaan jokai-

Kurkun kasvatuksen viimeisinä vuosina Pousin Puutarha laajensi salaattivalikoimaansa ja kasvatti myös maustekasveja. Kuvassa tammenlehtisalaatin (vas.) ja basilikan taimia.
seen ruukkuun kylvettiin kolme siementä.
1980-luvun lopulla Pousin Puutarha tuotti
noin 800 000 ruukkusalaattia vuodessa.
Talvella lehtisalaatti kasvoi korjuukuntoon
seitsemässä viikossa, kesällä neljässä.
Vuonna 1989 Pousin Puutarha oli keskittynyt kasvattamaan salaattia ja kurkkua.
Kolsilassa kasvatettiin molempia sekä lisäksi kesäkukkia, Tikkamäessä vain kurkkua. Salaatin osuutta laajennettiin tasaiseen
tahtiin siten, että vuonna 1995 oli kurkun
kasvatus Kolsilassa jo loppunut kokonaan
ja kaksi kolmannesta kasvihuoneista oli
ruukkusalaatilla.

Tikkamäessä ensimmäiset salaatit kasvatettiin ilman automaattilinjastoa putkien
päällä vuonna 1994. Ensimmäinen linjasto rakennettiin kasvihuoneeseen 1 vuonna
1995. Vuoteen 1998 mennessä oli Tikkamäen kasvihuoneet 1–3 muutettu salaattihuoneiksi.
Tikkamäkeen vuonna 1999 rakennettu
blokkihuoneen ensimmäinen vaihe muutettiin salaattihuoneeksi arviolta vuonna
2003. Sen sijaan vuonna 2000 rakennettu
toinen vaihe laitettiin suoraan salaatille.
Kasvihuoneessa 4 salaatin kasvattaminen
alkoi putkien päällä vuonna 2005 ja kasvi-
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huoneessa 5 vuonna 2006 – samana vuonna, jolloin Pousin Puutarha lopetti kurkun
kasvattamisen kokonaan. Automaattilinjat
huoneisiin 4 ja 5 rakennettiin vuosina 2012
ja 2011. Niin ikään vuonna 2011 salaattilinjasto rakennettiin kasvihuoneeseen 6.
Vaikka salaatin kasvatus laajeni Tikkamäkeen, vuoteen 2004 saakka kaikki
salaatit kylvettiin ja kasvatettiin taimiksi
Kolsilassa, mistä tarvittava määrä taimia
kuljetettiin Tikkamäen kasvihuoneille.
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Uuteen nousuun jääsalaatilla
Pousin Puutarha ei ollut suinkaan ainoa suomalainen kauppapuutarha, joka
1980-luvun lopulla innostui salaatin kasvattamisesta. Seuraus oli, että 1990-luvun
alkupuoliskolla lehtisalaattia tuotettiin
Suomessa liikaa. Niinpä Keskon ostaja
Reino Räsänen ehdotti Jarmo Pousille, että
Pousit alkaisivat viljellä jotakin muuta,
vaikkapa jääsalaattia. Jääsalaatti oli Hollannissa jalostettu lehtisalaatin ja jäävuorisalaatin risteytys ja uusi salaattilajike, jota
Suomessa vain yksi viljelijä hyvin pienissä
määrin kasvatti.
Jarmo oli jo pari vuotta aiemmin kuullut
jääsalaatista ja sen lehtisalaattia paremmasta säilyvyydestä. Pousit päättivät kokeilla
uutuutta. Vuonna 1995 tilattiin Hollannista
erä siemeniä ja aloitettiin jääsalaatin kasvatus siinä Kolsilan kasvihuoneessa, johon oli
rakennettu ensimmäinen automaattilinja.
Ensimmäinen erä ruukkujääsalaattia meni
kauppoihin syyskuussa 1995. Menestys
oli päätähuimaava: tuskin oli salaatit saatu kauppaan, kun jo aivan kaikki olisivat
halunneet jääsalaattia! Jääsalaatin viljelyä
lisättiinkin nopeasti, ja lehtisalaatin osuus
kutistui murto-osaan entisestä.
– Voidaan perustellusti sanoa, että Pousin Puutarha toi ensimmäisenä suomalaisena kauppapuutarhana jääsalaatin valtakunnalliseen levitykseen ja suomalaisten
yleiseen tietoisuuteen. Jääsalaatti syrjäytti
lehtisalaatin nopeasti, sillä se on rapea, säilyy varsin hyvin ja sopii makunsa puolesta

Jääsalaatin kasvatuksen alun menestys oli
päätähuimaava: tuskin oli ensimmäiset salaatit saatu kauppaan, kun jo aivan kaikki
olisivat halunneet jääsalaattia.

suomalaisille, Jarmo sanoo.
Jääsalaatti tarvitsee erilaiset kasvuolot
kuin lehtisalaatti, joten myös sen kasvatuksessa oli alussa ongelmia ja tehtiin virheitä.
Jääsalaatin hinta oli kuitenkin aivan toisenlainen kuin lehtisalaatin, joten sen kasvattaminen oli myös tuottavampaa.
– Jääsalaatti oli Pousin Puutarhan pelastus. Sen ansiosta saatiin pääomia, joiden
turvin pystyimme automatisoimaan kasvatusta ja muutoinkin kehittämään toimintaa,
Jarmo arvioi.
2000-luvulle tultaessa Pousin Puutarhan
valikoimaan tuli lisää salaattilajeja. Lehtisalaatin kysyntä oli tasaista, mutta kasvu
tuli ennen kaikkea jääsalaatista, jossakin
määrin myös tammenlehvä-, kerä- ja lollorossosalaateista sekä yrteistä. Tuotantoa
haluttiin kehittää edelleen. Erilaisten testien ja kokeilujen tekemiseen Kolsilan vanhat kasvihuoneet tarjosivat hyvät puitteet.
Vuonna 2003 Pousit alkoivat harjoitella
ruukkujääsalaatin kasvattaminen yhdestä
siemenestä. Kokeilut osoittivat, että erityisesti kesällä saatiin yhdestä siemenestä
kasvattamalla komeita salaatteja – niin komeita, ettei niitä kannattaisi pakata ruukkuineen päivineen, vaan juuret kannattaisi
leikata pois ja salaatit pakata kalvopussiin.
Yhdestä siemenestä kasvattaminen oli hieman hitaampaa kuin kolmesta siemenestä
kasvattaminen, mutta tuotti huomattavasti
parempilaatuista salaattia.
Uutta kasvatustapaa harjoiteltiin kaikessa rauhassa pari vuotta, ja leikattujen
salaattien pakkaamisessa tarvittavat kalvorullatkin hankittiin jo pari vuotta ennen
kuin niihin alettiin pakata. Salaatin pakkaamisesta ja myymisestä leikattuna Ensio
Pousi päätti yhteistyössä SOK:n ostajan
Arvo Seppälän kanssa, joka oli asiasta innostunut. Ensimmäiset leikattuna pakatut
ns. pussijääsalaatit toimitettiin myyntiin
huhtikuussa 2005.

Ensimmäiset leikattuna pakatut ns. pussijääsalaatit Pousin Puutarha toimitti myyntiin
huhtikuussa 2005. Nykyisin jääsalaattia toimitetaan sekä leikattuna että ruukuissa, friseesalaattia pelkästään leikattuna.

Samat määrät läpi vuoden
Ensin jääsalaatti, sitten salaatin uusi
viljelytapa. Jo kaksi kertaa noin 10 vuoden
aikana Pousin Puutarha oli toiminut suomalaisen salaatinviljelyn edelläkävijänä
ja suunnannäyttäjänä. Yhdestä siemenestä
kasvattaminen oli innovaatio, joka otettiin
alalla vastaan ristiriitaisin tuntein ja aiheutti melkoista kuhinaa. Joukko salaatinviljelijöitä muun muassa yritti ajaa läpi sääntöä,
jonka mukaan ruukkujääsalaattia ei saisi
kasvattaa yhdestä siemenestä. Sääntö ei
koskaan mennyt läpi, ja nykyisin todennä-
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köisesti kaikki viljelivät viljelevät ruukkujääsalaatit yhdellä siemenellä.
Vuosien varrella jääsalaatista kehittyi
Pousin Puutarhan ehdottomasti tärkein
tuote. Vuonna 2010 sen osuus tuotannosta
oli 45 prosenttia. Perinteisen ruukkusalaatin eli lehtisalaatin osuus oli 30 prosenttia,
ja loput 25 prosenttia olivat keräsalaattia,
tammenlehtisalaattia sekä maustekasveja. Yhdeksän vuotta myöhemmin vuonna
2019 jääsalaatin osuus tuotannosta on 80
prosenttia. Lisäksi kasvatetaan friseesalaattia, lehtisalaattia ja tilliä. Vuosituotanto
on noin yhdeksän miljoonaa ruukkua, ja

puutarha on Suomen kolmanneksi suurin
jääsalaatin kasvattaja.
Nykyisin salaatti kasvaa siemenestä
syötäväksi salaatiksi kesällä viidessä viikossa, talvella kuudessa. Ero tulee taimikasvatukseen kuluvasta ajasta; varsinainen
kasvatus kestää ympäri vuoden saman ajan,
ja ulos tulee aina sama määrä salaattia.
– Salaatin kasvatuksen nopeutuminen
on tulosta oppimisesta ja viljelyolosuhteiden hallinnan paranemisesta. Pitää olla
hyvä siemen, hyvä turve, hyvä raakavesi
sekä oikeat olosuhteet kuten lannoitus,
lämpötila, hiilidioksidin määrä ja valo, Jarmo Pousi summaa.
– Ja pitää kokeilla itse! Tammikuussa ei
kasva samalla reseptillä kuin kesällä. Hyvän ja huonon viljelijän erottaa toisistaan
taito yhdistää eri elementit oikein. Tärkeimmät kilpailutekijät markkinoilla ovat
laatu ja luotettavuus.

Jääsalaatille haussa haastaja
Pousin Puutarha on ollut todistamassa
suomalaisten ruokailutottumusten muutosta ja myös mahdollistamassa sitä. Luonnonvarakeskus Luken mukaan nykysuomalainen syö salaatteja keskimäärin noin
sata grammaa viikossa, mikä vastaa yhtä
ruukkusalaattia. Koko ajan salaatin kulutus kuitenkin kasvaa. Viime vuosina eniten
suosiotaan ovat nostaneet rucola, roomansalaatti, tammenlehtisalaatti, lollorosso
sekä erilaiset valmiiksi silputut ja pestyt
salaattisekoitukset.
Suomalaisten ehdoton ykkössalaatti on
pitkään ollut jääsalaatti – niin pitkään, että
Jarmo Pousin mielestä markkinoille on
aika saada jotakin uutta. Aika näyttää, nouseeko jääsalaatin haastajaksi uusi Juicy-salaatti, jonka kasvattamista Pousin Puutarha
on kokeillut hyvin pienessä määrin. Juicy

Suomessa tuotetaan salaattia enemmän kuin on kulutusta, ja jo vuosikausia
on jääsalaatti ollut suosituin salaatti. Veljekset Ensio (vas.) ja Jarmo Pousi
kaipaavat markkinoille jotakin uutta.
muistuttaa jääsalaattia, mutta lehtiä siinä
on enemmän ja ne ovat pienempiä kuin
jääsalaatissa. Nimensä mukaisesti Juicy
on erittäin mehukas, mehukkaampi kuin
jääsalaatti.
– Mehukkuutensa puolesta Juicyn voisi
luulla olevan kurkun ja salaatin risteytys,
Jarmo kuvailee. – Lisäksi se säilyy salaattikulhoon sekoitettunakin raikkaana pidempään kuin jääsalaatti.
Alkuvaiheessa Pousin Puutarha tuo
Juicyn markkinoille omalla AamuKaste-tuotemerkillään pakattuna.

Kuljetusta odottavien salaattilaatikoiden
pinot ulottuvat Ensio Pousin pään yläpuolelle. Pousin Puutarha tuottaa vuosittain
noin yhdeksän miljoonaa ruukkua salaatteja ja maustekasveja ja on Suomen kolmanneksi suurin jääsalaatin kasvattaja.
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Pousin Puutarha on tuomassa markkinoille
uuden Juicy-salaatin, jonka voisi mehukkuutensa puolesta luulla olevan kurkun ja
salaatin risteytys.

Valokurkusta ei ollut elinkeinoksi
Vuonna 2006 Pousin Puutarha lopetti
kurkun kasvatuksen kokonaan. Tie salaatinviljelyn ensimmäisistä harjoituksista
kurkun kasvatuksen lopettamiseen oli monivaiheinen ja kulki erilaisten kokeiluiden
kautta.
Mosaiikkivirus luikerteli Pousin Puutarhalle 1980-luvun puolivälissä, ensimmäiseksi Kolsilan kasvihuoneeseen 11.
Mosaiikkivirus oli uusi ja harvinainen asia,
eivätkä Pousit tienneet eivätkä osanneet
heti reagoida oikealla tavalla. Tietämättömyydessä ehti kulua ratkaisevia päiviä ja
viikkoja, jotka antoivat virukselle hyvän
etumatkan. Siinä vaiheessa, kun Pousit
ymmärsivät, mistä oli kyse, ja työvälineitä alettiin desinfioida, virus oli jo levinnyt
Kolsilan muihin kasvihuoneisiin. Niistä
se ennen pitkää kulkeutui myös Tikkamäkeen. Virusta torjuttiin höyryttämällä kasvihuoneen pohjamaat joka syksy. Kuuman
piti tappaa virus, mutta höyrytyksistä huolimatta virusta ei saatu hävitetyksi.
Ensi alkuun nimenomaan mosaiikkivirus antoi sysäyksen kokeilla salaatin
viljelyä. Kurkun kasvatusta jatkettiin viruksesta huolimatta, joskin kurkun osuus
supistui koko ajan sitä mukaa kuin salaattia lisättiin. Vuonna 1999, jolloin Tikkamäkeen rakennettiin blokkikasvihuoneen
ensimmäinen vaihe, kurkun koko viljelytapa muuttui: siirryttiin valokasvatukseen.
Blokkihuoneesta tehtiin valokurkkuhuone, mikä tarkoitti sitä, että siellä kurkkua
alettiin kasvattaa keinovalon alla ympäri

vuoden. Kaikki kasvatettava kurkku oli
runkokurkkua.
Kasvatustavan muutoksella oli monia
myönteisiä vaikutuksia. Valotuksen ansiosta kurkkusadot suurenivat ja kurkun laatu
parani. Erityisesti keväällä saatiin keinovalolla parempia kurkkuja kuin luonnonvalolla. Uudella kasvatustavalla kurkut kasvoivat hirmuista vauhtia. Tuota pikaa latvat
kohosivat noin neljään metriin, ja niitä oli
käännettävä joka toinen päivä. Kun perinteisessä luonnonvaloviljelyssä kurkkusatoa
oli saatu noin 40 kiloa neliömetriltä, keinovaloviljelyssä satoa tuli jopa 2,5-kertaisesti
eli 90–110 kiloa neliömetriltä.
Kurkun
valoviljelyssä
käytettiin
HPS-valaisimia eli samantapaista valotusta
kuin salaatin kasvatuksessa tuohon aikaan.
Blokkikasvihuoneen valoteho, noin 240
wattia neliömetriä kohti, oli Suomen suurimpia.
Valokurkun kasvatusta laajennettiin
sitä mukaa kuin kasvihuoneita peruskorjattiin. Tikkamäen kasvihuoneessa 4 valokurkun kasvatus alkoi vuonna 2000, kasvihuoneessa 5 vuonna 2002 ja kasvihuoneessa 6
vuonna 2003. Kun kasvihuonetta 5 muutettiin valokurkkuhuoneeksi, tehtiin valtaisa
muutostyö nostamalla koko kasvihuone
metrin verran aiempaa ylemmäksi. Nostaminen oli välttämätöntä, jotta tilaa saatiin
valaistukselle, valokurkun viljelykorkeus
kun oli noin neljä metriä.
Mosaiikkiviruksesta huolimatta Pousin
Puutarha tuotti vielä 1990-luvulla noin

miljoona kiloa kurkkua vuodessa. Salaatin kasvatuksen laajentuessa kurkun osuus
tuotannosta supistui, ja vuonna 2003 vuosituotanto oli enää noin 500 000 kiloa.
Mosaiikkivirus ei loppujen lopuksi ollut
ainoa eikä edes suurin syy kurkun kasvatuksen lopettamiseen. Merkittävin syy oli

Tikkamäen kasvihuoneiden pienuus.
– Meidän kasvihuoneillamme ei nykypäivän kurkunviljelyssä tekisi yhtään mitään, sillä ne eivät ole riittävän tehokkaita.
Nykyisin kurkun viljelykorkeus on 6–7
metriä ja kasvattajien sadot noin 250 kiloa
neliömetriä kohti, Ensio Pousi toteaa.

Kurkun kasvattamisen Pousin Puutarha lopetti keväällä 2006. Viimeinen kurkkusato
pakattiin huhtikuun 12:s päivä, kurkkuja pakkaamassa Päivi Turunen.
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Tilliä ja muita maustekasveja
Jo salaatin viljelyn alkuvaiheessa, ennen 1990-luvun puoliväliä, Pousin Puutarhalla alettiin kasvattaa myös maustekasveja. Myös siihen sysäys saatiin ostajalta.
Maustekasvien kasvattaminen aloitettiin
parissa Kolsilan kasvihuoneessa, joissa ei
vielä ollut automaattilinjastoja, vaan puu-

pukit ja niiden päällä kourut.
Alkuvuosina tuotannossa oli lähinnä tilliä, persiljaa ja ruohosipulia. 2000-luvulla
kasvivalikoima laajeni uusilla maustekasveilla, ja jääsalaatin rinnalla juuri maustekasvit alkoivat tuoda yritykselle kasvua.
Esimerkiksi vuonna 2003, jolloin Pousin
Puutarha kasvatti yhteensä noin viisi miljoonaa erilaista ruukkuvihannesta, vilje-

lyssä oli kurkun ja salaattien lisäksi tilliä,
persiljaa, ruohosipulia ja basilikaa, vuonna
2010 myös sitruunamelissaa. Vuonna 2019
salaattien rinnalla ei kasvateta muita maustekasveja kuin tilliä.
Pousin Puutarhan kasvihuoneissa levittäytyvän salaatti- ja maustekasvimeren
yksilöt ovat komeita ja terveitä. Tauteja
puutarhalla ei ole tavattu ikuisuuksiin, leh-

denreunapoltetta ei näy, eivätkä kirvat ja
harsosääsket vaivaa.
– Kasvinsuojelua helpottaa se, että kasvihuoneiden väleistä on poistettu 30–40
senttiä maata, sitten on asennettu suodatinkangas, sora ja salaojat. Tämän ansiosta
rikkakasvit eivät enää voi kasvaa ja tarjota elinmahdollisuuksia tuholaisille, Jarmo
Pousi kertoo.

Pousin Puutarhan kasvisvalikoima laajeni 2000-luvulla uusilla maustekasveilla, ja jääsalaatin rinnalla juuri maustekasvit toivat yritykselle kasvua. Vuonna 2003 viljelyssä oli tilliä, persiljaa, basilikaa ja ruohosipulia.
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Orvokkeja ja muita kesäkukkia
Matkalla kurkun viljelyn lopettamiseen Pousin Puutarhalla viljeltiin salaatin
ja maustekasvien rinnalla myös kesäkukkia. Sen jälkeen, kun Kolsilassa ei enää
kasvatettu kurkkua, muutamassa Kolsilan
kesäkukkahuoneessa kasvatettiin syksyllä
myös koristekaaliamppeleita.
– Niistä tuli uskomattoman komeita,
mutta niiden kasvattaminen oli hidasta
eikä sen vuoksi kannattavaa, Jarmo Pousi
kertoo.
Vuonna 1995 Kolsilassa ei kasvatettu
enää lainkaan kurkkua, vaan kaksi kolmannesta kasvihuoneista oli salaatilla ja yksi
kolmannes kesäkukilla. Kukkatuotannon
enemmistön muodostivat vuosittain kasvatetut pelargoniat sekä noin miljoona orvokkia ja petuniaa. Niiden lisäksi kasvatettiin
amppeleita ja 1990-luvun alussa kahtena
vuotena pyhäinpäivän markkinoille krysanteemia, lisäksi jouluksi joulutähteä. Kukista noin 80 prosenttia myytiin Eka-ketjulle,

jolle kukkia ajettiin muun muassa Lahteen,
Lappeenrantaan ja Iisalmeen.
Kun Kolsilan kasvihuoneista suurin osa
oli laitettu salaatille, myös Tikkamäen yhdessä huoneessa kasvatettiin kesäkukkia.
Ennen kuin Tikkamäen kasvihuoneet 2 ja
3 1990-luvun jälkipuoliskolla muuttuivat
salaattihuoneiksi, ne toimivat 1–2 vuotta kukkahuoneina. Osapuilleen samoihin
aikoihin Tikkamäen kesäkukkahuoneissa
tuotettiin yksi lyhyt kurkkusato keväisin
ennen kukkien kasvatusta ja toinen lyhyt
kurkkusato syksyllä kukkien kasvatuksen
jälkeen.
Tikkamäen viimeinen kukkahuone oli
kasvihuone numero 6, jossa kurkun viljelyn lopettamisesta eli vuodesta 2006 vuoteen 2011 kasvatettiin kukkia. Sen jälkeen
myös siinä on kasvatettu salaattia. Vuonna
2019 kaikki kesäkukat kasvatetaan Kolsilassa.

Ennen kuin Pousin Puutarha luopui kokonaan kurkun viljelystä, se kasvatti sekä Kolsilassa
että Tikkamäessä myös kesäkukkia. Nykyisin Pousin Puutarhan kaikki kukat kasvatetaan
Kolsilassa.
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Rakentamista, saneeraamista, tekniikan uudistamista
Vuonna 1991 Kolsilassa ja Tikkamäessä oli yhteensä 20 kasvihuonetta ja niissä
lasin alla viljeltävää alaa 2,2 hehtaaria.
Mosaiikkivirusta vastaan taisteleminen,
salaatin kasvatuksen opetteleminen ja automaattilinjastojen rakentaminen olivat
vaatineet niin paljon energiaa ja pääomaa,
että vuoden 1982 jälkeen sen paremmin
Tikkamäkeen kuin Kolsilaankaan ei ollut
rakennettu yhtään uutta kasvihuonetta. Rakentamistauko katkesi vuonna 1994, jolloin Kolsilaan rakennettiin noin 1300-neliöinen lasikattoinen, kennolevyseinäinen
taimihuone. Seuraava, noin 1 500-neliöinen lasikattoinen ja uretaani- ja kennolevyseinäinen kasvihuone, rakennettiin Tikkamäkeen vuonna 1996.

Uudelle aikakaudelle Pousin Puutarhan
kasvihuoneet astuivat vuonna 1999, jolloin
Tikkamäkeen rakennettiin blokkihuoneen
ensimmäinen vaihe. Kyseessä oli uudenaikainen kasvihuone, jossa on vekitetty
katto. Blokkihuoneen toinen vaihe rakennettiin heti perään vuonna 2000.
Blokkihuoneen ensimmäinen vaihe piti
ostaa Belgiasta, koska Suomessa ei tuohon
aikaan valmistettu blokkihuoneita. Belgialainen blokkihuone oli halpa, eikä sen laatu
ollut paras mahdollinen. Korkeita pisteitä
ei saanut myöskään valmistajafirman omistaja Hans Missau, johon Jarmo Pousi kasvihuonekaupan yhteydessä tutustui.
Missau halusi ostaa Suomesta pienen
mökin, eräänlaisen huvimajan. Jarmo

Viimeinen vanhan mallinen kasvihuone rakennettiin Tikkamäkeen vuonna 1996. Kyseessä
oli noin 1 500-neliöinen lasikattoinen, uretaani- ja kennolevyseinäinen kasvihuone.

hankki sen – mutta Missau jätti maksamatta. Hankintaa seuraavana vuonna 2000
järjestettiin Hollannissa suuret messut,
joilla Missaun yrityksellä oli oma osastonsa. Myös Jarmo osallistui messuille, ja
messuilla hän omalla omintakeisella, mutta
tehokkaalla tavallaan laittoi huvimajan laskun perintään. Hän nimittäin meni Missaun
yrityksen messuosaston lattialle makaamaan ja päätti, ettei nouse lattialta, ennen
kuin huvimaja on maksettu.
– Kun Missau kuuli, miksi makaan
osaston lattialla, hän lupasi kyllä hoitaa
laskun, kunhan vain nousen lattialta ylös.
Ilmoitin että makaan niin kauan, kunnes
lasku on maksettu. Makasin siinä 2–3 tuntia eli niin kauan, että Hans ehti käydä kau-

pungilla hakemassa pankista shekin, jolla
sitten maksoi huvimajan, Jarmo kertoo.
Blokkihuoneen toinen vaihe vuonna
2000 saatiin Suomesta. Sittemmin blokkihuoneiden valmistus Suomessa on loppunut.
Vuonna 2019 Pousin Puutarhalla on
yhteensä 21 kasvihuonetta. Tikkamäessä
on iso blokkihuone ja kuusi muuta huonetta, Kolsilassa 10 salaattihuonetta ja neljä
kukkahuonetta. Lasinalaista kasvatusalaa
on yhteensä noin 2,5 hehtaaria. Kasvihuoneet toimivat tehtaan tavoin. Vuodenajat ja
sääolot eivät enää vaikuta tuotantoon, vaan
heinäkuussa ja helmikuussa tuotetaan sama
määrä vihanneksia.

Blokkikasvihuone eroaa perinteisestä kasvihuoneesta siten, että sen katto on vekitetty. Tikkamäen blokkihuone rakennettiin kahdessa vaiheessa vuosina 1999 ja 2000.
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Vanhoja kasvihuoneita kuntoon
Uuden vuosituhannen alkaessa valtaosa
Kolsilan vanhoista kasvihuoneista oli peruskorjauksen tarpeessa. Kolme huonetta
oli saneerattu 1980-luvulla ja yksi vuonna
1990, mutta muille ei ollut tehty mitään.
Intensiivisintä kasvihuoneiden peruskorjaaminen oli vuosina 2006–2010.
Ensin saneerattiin koemielessä yksi
kasvihuone, sen jälkeen peruskorjaamista
jatkettiin 1–2 huoneen vuosivauhtia. Saneeraukset olivat perinpohjaisia – vanhasta
kasvihuoneesta ei jäänyt jäljelle kuin runko. Uudet seinät tehtiin polyuretaanista ja
lappeet polykarbonaattilevystä.
Uretaanieristyksen ansiosta saneeratuis-

sa kasvihuoneissa säästyi energiaa perinteisen kasvihuoneen kulutukseen verrattuna jopa 30 prosenttia.
Saneeraaminen oli kallista: yhden huoneen korjaaminen maksoi 1,5-kertaisesti
sen mitä uuden blokkihuoneen rakentaminen. Saneeraamisen katsottiin kuitenkin olevan kannattavaa, sillä saneeratut
huoneet soveltuivat salaatin vesiviljelyyn
lähes täydellisesti, olipa ulkona 36 astetta
pakkasta tai saman verran hellettä. Tämä
johtui siitä, että saneeratuissa pienissä huoneissa ilmastoa oli helpompi hallita kuin
suuressa blokkihuoneessa.
Lisäksi Kolsilan saneeratut huoneet tarjosivat oivalliset puitteet uusien lajikkeiden
testaamiseen ja erilaisten kokeiden tekemi-

Kolsilan saneeratut kasvihuoneet tarjosivat oivalliset puitteet uusien lajikkeiden testaamiseen ja erilaisten kokeiden tekemiseen. Niissä Pousit pystyivät rauhassa kokeilemaan muun
muassa ruukkujääsalaatin kasvattamista yhdestä siemenestä.

seen. Huoneet olivat keskenään samanlaisia, joten muuttamalla yhden kasvihuoneen
valotusta, lämmitystä tai jotakin muuta
kasvutekijää voitiin kokeilla uudenlaisia
kasvatustapoja ja olosuhteita. Muutosten
vaikutuksia voitiin verrata naapurihuoneeseen, jonka säädöt oli pidetty ennallaan.
Saneeratut huoneet ovat pieniä, joten vaikka kokeilu menisi pieleen, vahinkokin olisi
pienehkö. Ongelmatilanteissa taas voitiin
tilastoista katsoa, millaisilla kasvutekijöiden säädöillä kasvatuksessa oli aiemmin
onnistuttu.
– Aiemmin puhuttiin, että Kolsilan
vanhat kasvihuoneet olivat museohuoneita. Nyt ne toimivat Pousin Puutarhan
epävirallisena testilaboratoriona. Kolsilan

kasvihuoneissa pystyimme rauhassa kokeilemaan muun muassa ruukkujääsalaatin
kasvattamista yhdestä siemenestä, Jarmo
Pousi kertoo.
Myös Tikkamäen kasvihuoneita peruskorjattiin 1990-luvulta lähtien salaatin
kasvatukseen siirtymisen johdosta. Vielä
2000-luvullakin Pousin Puutarha on käyttänyt Kolsilan ja Tikkamäen kasvihuoneiden kehittämiseen miljoonia euroja.
Maakaasun poltosta Pousin Puutarha
alkoi 1980-luvulla saada hiilidioksidia.
Maakaasun poltosta hiilidioksidia ei kuitenkaan saada aina silloin, kun sitä tarvitaan, esimerkiksi kun lämmitys ei ole
päällä. Vuosituhannen vaihteen paikkeilla
hiilidioksidin ottaminen maakaasun pol-

Pousin Puutarha on pienentänyt hiilijalanjälkeään muun muassa siirtymällä käyttämään
kotimaista uusiutuvaa polttoainetta. Polttoaineen laatu varmistetaan ostamalle puutavara
rankoina ja hakettamalla se itse pienehköissä erissä.
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tosta lopetettiin ja kasvihuoneilla siirryttiin
käyttämään pelkästään AGAlta ostettua
puhdasta hiilidioksidia. Salaattihuoneiden
hiilidioksidipitoisuuden pitää olla 900 –
1 000 ppm. Nykyisin pitoisuutta mitataan huonekohtaisesti. Antureiden kehittymisen ansiosta hiilidioksidipitoisuuden mittaamisessa ei enää ole ongelmia.
Vuonna 2012 Tikkamäkeen rakennettiin
kiinteän polttoaineen kattila ja Tikkamäen

lämmöntuotannossa siirryttiin maakaasusta hakkeeseen. Syksyllä 2019 myös Kolsila
saa oman hakelaitoksensa, ja maakaasun
polttaminen loppuu. Siirtymällä hakkeeseen Pousin Puutarha pienentää hiilijalanjälkeään ja säästää lämmityskustannuksissa.
– Hakkeella lämmittäminen maksaa
vain 35–40 prosenttia siitä mitä maakaasulla lämmittäminen, Jarmo laskee.

Hiilijalanjälkensä pienentämiseksi Pousin Puutarha myös huolehtii lajittelusta ja
kierrättämisestä. Pousin Puutarhalla on
vuokralaite, jolla se erottelee kasvatusruukuista turpeen ja salaattijätteen. Ruukkuja
kerätään varastoon, ja suuri määrä ruukkuja käsitellään noin kerran vuodessa. Muoviruukut ohjautuvat energiaksi ja turve
sekä salaatista jäävä jäte biojätteeseen ja
edelleen maanparannusaineeksi.

Turve ja salaatista jäävä jäte erotellaan kasvatusruukuista Tikkamäen tarhalla, minkä jälkeen ruukut ohjautuvat energiakäyttöön ja turve sekä salaattjäte biojätteeseen ja edelleen maanparannusaineeksi.
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Ensin HPS-valot, sitten ledit
Salaatin kasvattamisessa tarvittiin keinovaloa, joten valaistusta alettiin asentaa
kasvihuoneisiin jo salaatin kasvatuksen alkuvuosina. Vuosina 1988–1989 valaistukset asennettiin Kolsilassa kahteen salaattihuoneeseen, vuonna 1991 kolmanteen.
Vuoteen 1995 mennessä valaistus oli tehty
Kolsilan kaikkiin salaattihuoneisiin.
Kahden ensimmäisen huoneen valaistus rakentui hitaasti, sillä pelkästään yhden
huoneen valaistusurakka kesti kuukausia.
Sitä seuraavissa valaistuksen rakentaminen ei kestänyt enää yhtä kauan. Valaistuksessa käytettiin suurpainenatriumlamppuja
eli HPS-valoja, vastaavanlaisia kuin tuon
ajan katuvalaistuksessa. Ensimmäisessä
salaattihuoneessa eli kasvihuoneessa 9 valaistuksen teho oli 80 wattia neliömetriä
kohti, seuraavassa eli kasvihuone 10:ssä jo
90 wattia neliömetriä kohti.
Kurkun kasvatuksen viimeisinä vuosina samanlaisen keinovalaistuksen alla kasvatettiin Tikkamäessä myös kurkkua.
Salaattia kasvatettaessa lämmittämiseen kului energiaa vähemmän kuin
kurkun kasvatuksessa, sillä keinovalokasvatuksessa kasvihuoneen peruslämpö
pidettiin talvella 15–18 asteessa. Ei salaatin kasvattaminen keinovalolla kuitenkaan
halpaa ollut. Valaistuslaitteiston neliöhinta
oli 1 000 markkaa, ja neliömetrin valottaminen 80 watin teholla maksoi 50 penniä
päivässä. Kauppapuutarhaliiton tuon ajan
arvion mukaan valmiin salaattiruukun
tuottajahinnasta vajaa kolmannes muodostui valaistuksen kustannuksista.
Uuteen aikakauteen kasvihuoneiden
valotuksessa Pousin Puutarha alkoi siirtyä
kauppapuutarhojen eturintamassa vuonna
2014, jolloin se alkoi kokeilla led-valaistusta. Muut kauppapuutarhat seurasivat
noin vuoden perässä. Pousin Puutarhalla

Ennen ledeistä ja HPS-valoista koostuvaan hybridivalaistukseen siirtymistä kasvihuoneen valoina käytettiin
pelkästään HPS-valoja eli suurpainenatriumlamppuja. Samanlaisen keinovalaistuksen alla kasvatettiin kurkkua
kurkunkasvatuksen viimeisinä vuosina
Tikkamäessä.

ledeihin siirtyminen lähti liikkeelle sattumasta, jota ilman muutos olisi saattanut
lykkääntyä pitkällekin tulevaisuuteen.
– Kasvihuoneiden led-valotukseen erikoistunut Juha Koriseva toi näytille joitakin led-lamppuja. Testasimme niitä ensin
pienessä mitassa taimiviljelyssä. Lopputulos oli hyvä: ledien alla kasvoi paljon laadukkaampia taimia kuin HPS-valojen alla,
Jarmo Pousi kertoo.
Ledeihin siirtyminen edellytti valaistustekniikkaa, joka on 4–5 kertaa kalliimpi
kuin vanhan HPS-valaistuksen tekniikka.
Ledien asentaminen kestää kuitenkin vain
murto-osan siitä mitä HPS:ien asentaminen. Uudistuksessa kasvihuoneiden valaistus vaihdettiin hybridivalaistukseksi,
jossa puolet HPS-valaisimista on korvattu

led-valaisimilla. Investoinnin suuruus oli
noin 100 euroa neliötä kohti. ELY-keskus
avusti investointia kolmanneksen verran.
Ledeillä kasvatettaessa energiaa ei kulu
valon lämpösäteilyyn tai sellaisen valon
tuottamiseen, jota kasvi ei voi käyttää. Siirtyminen HPS-valoista led-valoihin muuttaa
kuitenkin kasvihuoneen oloja, sillä led-valot eivät tuota lainkaan lämpöä. Sen sijaan
ledit tuottavat sinistä valoa, jonka ansiosta kasvi ei veny liikaa. Led-valaistuksella
kasvatettaessa noudatetaankin toisenlaista
viljelytekniikkaa kuin HPS-valaistuksella. Ledejä voidaan esimerkiksi pitää päällä myös kesäaikaan, kun sää on pilvinen.
Led-valoihin siirtyminen on pienentänyt
Pousin Puutarhan hiilijalanjälkeä, sillä se
säästää energiaa 25–30 prosenttia. Lisäksi
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sen käyttö parantaa salaatin kasvuoloja, sillä ledeillä saadaan tuotetuksi juuri sellaista
valoa, josta kasvi hyötyy.

Kasvuoloja säätävää tekniikkaa
Tietotekniikka tuli Pousin Puutarhan
kasvihuoneille vuonna 1978 säätämään
kasvihuoneen lämmitystä, kosteudenpoistoa ja muita kasvuoloja. Tikkamäessä oli
oma tietokoneensa ja Kolsilassa omansa.
Tuohon aikaan ei ollut mahdollista hallita
useampaa kasvihuonetta keskitetysti yhdestä paikasta, vaan kunkin kasvihuoneen
säädöt piti tehdä kyseisessä kasvihuoneessa. Ongelmia aiheuttivat anturit, jotka eivät

toimineet parhaalla mahdollisella tavalla.
Tämän johdosta alkuvaiheen tietotekniikasta ei saatu parasta mahdollista hyötyä.
Uusi säätöjärjestelmä HS saatiin
1980-luvun loppupuolella. Se oli edelliseen järjestelmään verrattuna kehittyneempi, sillä se mahdollisti usean kasvihuoneen
kasvuolojen hallitsemisen yhdestä paikasta. Jokaisessa kasvihuoneessa on kuitenkin
oma tietokoneyksikkönsä. Vuonna 1996
tuli uusi järjestelmä MS, joka huolehti
myös valojen säädöstä.
– Vuosien saatossa säätämisen laatu ja
tarkkuus ovat parantuneet, sanoo Ensio
Pousi. – Pitää kuitenkin muistaa, että tekniikka on vain apuväline. Se säästää kustannuksia, mutta pelkän tietokoneen varassa ja pelkillä tietokonesäädöillä ei pärjää.

Tärkeintä on osata asettaa koneeseen oikeat arvot.
Nykyisinkin Pousin Puutarhan Tikkamäen tilalla on oma tietokoneensa ja Kolsilan tilalla omansa. Tietotekniikassa perusasiat pysyvät pitkään samoina, joten joka
vuosi ei järjestelmiä tarvitse uusia.
Salaattilinjastoa kehittämällä Pousin
Puutarhan kasvihuoneiden hyötysuhde saatiin paranemaan puolella. Lisäksi salaatin
kasvatuksessa puutarhan lämmityskustannukset putosivat noin 40 prosenttiin siitä,
mitä ne olivat kurkulla ja tomaatilla. Salaatin kasvattamisen vaatiman vähäisemmän
lämmön lisäksi energiaa säästivät uudet
lämpöverhot, jotka Kolsilan kasvihuoneisiin asennettiin 1990-luvun alussa ja Tikkamäen kasvihuoneisiin siinä vaiheessa, kun

huoneet otettiin ympärivuotiseen käyttöön.
Uudet lämpöverhot osoittautuivat hyviksi, sillä ne hengittivät paremmin kuin
1980-luvun alussa Tikkamäkeen asennetut
ensimmäiset verhot. Uudet verhot toimivat
myös varjostuskankaina; varjostukseen ne
sopivat jopa paremmin kuin aivan ensimmäiset lämpöverhot, jotka olivat tarkoitukseen liian tiiviit. Tiiviyden takia ensimmäisiä verhoja käytettäessä kasvihuoneiden
kosteustaso nousi helposti liian korkeaksi,
mikä oli huono asia, koska kosteus aiheutti
viljelyongelmia ja kosteuden poistaminen
oli kallista. Lisäksi ensimmäiset verhot
jäivät kasaan mennessään liian isoiksi paketeiksi ja estivät valon tuloa kasvihuoneeseen.
Jo vanhastaan kasvihuoneiden ilman

Salaattilinjastoa ja salaatinkasvatusta ohjaavan tietotekniikan tarkkuus on kehittynyt
ja parantunut vuosien saatossa merkittävästi. Edelleenkään ei kasvatuksessa kuitenkaan pärjää pelkillä tietokonesäädöillä,
vaan tärkeintä on osata asettaa koneeseen
oikeat arvot.
kosteutta ja lämpötilaa oli säädetty myös
kattoluukuilla. Lisäksi salaatti- ja kurkkuhuoneissa käyttöön otettiin korkeapainesumut, jotka sekä nostavat ilman kosteutta
että jäähdyttävät kasvihuonetta sumuttamalla vettä kasvihuoneen ilmaan. Sumutusta ohjaa automatiikka. Aivan ensimmäisissä, vuonna 1998 käyttöön otetuissa
korkeapainesumissa oli suodatusongelmia,
minkä johdosta kalkki tukki suuttimet. Uudet korkeapainesumut saatiin melko nopeasti. Niiden suuttimet olivat paremmat,
ja ongelmat loppuivat. Sekä ensimmäiset
että nykyiset korkeapainesumut ovat amerikkalaisvalmisteisia.
Nykyisin osassa Tikkamäen ja Kolsilan kasvihuoneita on kosteudenpoistolaite,
joka imee kosteutta suolan läpi. Laitteen
ansiosta vähenee tarve pitää kattoluukkuja
auki, minkä johdosta myöskään energiaa ja
hiilidioksidia ei tuuletu taivaan tuuliin.

Nykyaikaiset lämpöverhot hengittävät paremmin kuin 1980-luvun alussa asennetut ensimmäiset verhot ja
sopivat myös varjostukseen ensimmäisiä lämpöverhoja paremmin.
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Private label -myyntiä Eeron rakentamilla suhteilla
1990-luvun alkuvuosien toimintaa leimasivat Euroopan yhdentyminen ja varautuminen Suomen EU-jäsenyyteen. Vuosikymmenen puolivälissä tapahtui kaksi
Pousin Puutarhan tulevaisuuden kannalta
tärkeää asiaa: Suomi liittyi Euroopan Unioniin, ja Pousin Puutarha aloitti ensimmäisenä kauppapuutarhana jääsalaatin laajamittaisen viljelyn. Samaan kehityskaareen
sisältyy Pousin Puutarhan muuttuminen
osakeyhtiöksi joulukuussa 1996. Samaan
aikaan yhtiömuodon muutoksen kanssa toteutettiin virallinen toimitusjohtajan vaihdos: toimitusjohtajaksi tuli Jarmo Pousi.

Käytännön elämässä vaihdos oli tapahtunut jo 1980-luvulla.
– Eero oli alkanut väsyä jo 1980-luvun
alussa ja ryhtynyt siirtämään vastuuta minulle heti, kun olin tullut yritykseen töihin.
1980-luvun puolivälissä hän jätti vastuun
kokonaan minulle. Minä muun muassa
allekirjoitin maakaasusopimuksen, vaikka
virallisesti Eero oli edelleen yrityksen toimitusjohtaja, Jarmo muistelee.
Muutokset näyttäytyvät myös Irma
Pousin 1990-luvusta tekemissä muistiinpanoissa. ”Teemme mitä käsketään, lepääm-

me kun väsyttää. Niin kuin Eero sanoi:
tämä aika on kovan menon, EU:n, superhuoneiden aikaa. On rauhallista nukkua
omassa sängyssä. --- Ensio perheineen on
Tikkamäessä, Jarmo perheineen Kolsilassa. Näinhän se elämä jatkuu.”
Työntekijöiden palkkoja Pousin Puutarha oli jo 1970-luvun jälkipuoliskolla alkanut maksaa pankkiin. Siihen saakka palkat
oli maksettu tilipäivänä käteen – ruskeassa
kirjekuoressa, kuten pitkäaikainen työntekijä Markku Apo muistaa. Jarmo muistelee, että palkkojen maksutavan muutos tapahtui vaiheittain niin, että ensin pankkiin
alettiin maksaa Tikkamäen
työntekijöiden palkat, sen jälkeen Kolsilan työntekijöiden.
Vuodesta 1997 lähtien palkanmaksun on hoitanut haminalaisen A5-tilitoimiston yrittäjä Anneli Vuorio. Laskutus
siirtyi Vuorion hoidettavaksi
jo vuonna 1992.
– Tosin vielä 1990-luvullakin joku työntekijä halusi tilin käteisenä, Jarmo muistelee.
Jarmo ja Ensio Pousin välisessä työnjaossa Jarmon vastuulla on talous, Ension
vastuulla tekniikka sekä myynti ja markkinointi. Jarmon vetämällä Kolsilan tarhalla
kasvatetaan jää- ja friseesalaattia sekä hieman kesäkukkia, Ension vetämällä Tikkamäen tarhalla lehti- ja jääsalaattia sekä
tilliä. Kauppapuutarhan paikkana Jarmo ja
Ensio pitävät Tikkamäkeä parempana kuin

Eero Pousi (kesk.) kasvatti Pousin Puutarhan yhdeksi Suomen suurimmista kauppapuutarhoista. Pojista Ensio Pousi (vas.) vastaa nykyisin Tikkamäen tarhasta ja Jarmo Pousi
Kolsilan tarhasta.
Kolsilaa, sillä Tikkamäki avautuu etelään,
Kolsila enemmän pohjoiseen. Toiminta
kahdessa paikassa, vaikkakin melko lähellä toisiaan, tuo omat haasteensa. Yksi oma
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auto ajaa päivittäin Kolsilan ja Tikkamäen
väliä, koska kaikki kylvöt hoidetaan, taimet kasvatetaan ja salaatit pakataan Tikkamäessä.

Työvoimaa veljeskansasta
1980-luvun lopussa ja 1990-luvun taitteessa Suomessa oli alhainen työttömyys ja
kova työvoimapula. Pousin Puutarhan oli
vaikea saada työvoimaa. Erityisen vaikea
tilanne oli keväällä 1990. Pousin Puutarha
oli tehnyt suuria investointeja salaattilinjastoihin, mutta työvoimaa ei ollut tarpeeksi; edes abiturientteja ei saatu kesätyövoimaksi. Päiväkausiin ei salaattia voitu
kylvää eikä istuttaa, ja työvoimapulan takia
työt olivat muutoinkin retuperällä.
Tilanne muuttui, kun presidentti Mauno
Koivisto keväällä 1990 antoi lausunnon,
jonka mukaan inkerinsuomalaisia voitiin
suomalaisittain pitää paluumuuttajina.
Lausunnon perusteella valtionhallinnossa
tehtiin virkamiespäätöksiä, joiden pohjalta
varsinainen paluumuutto käynnistyi nopeasti. Pousin Puutarha päätti hyödyntää
uutta tilannetta ja alkoi rekrytoida työvoimaa Virosta.
Alkuvaiheessa rekrytoinnissa avusti Viro-Suomi-seuran puheenjohtaja, toimittaja
Lempi Aro. Hän tunsi paljon ihmisiä, ja
hänellä oli käytössään hyvä foorumi, toimittihan hän Viron radion suomenkielisiä
ohjelmia. Ensio Pousi otti yhteyttä Aroon
ja pyysi tätä etsimään ihmisiä, jotka olisivat kiinnostuneita tulemaan töihin suomalaiselle kauppapuutarhalle. Aro laittoi toimeksi, ja varsin nopeasti Pousin Puutarha
alkoi saada helpotusta työvoimapulaan.
Ensimmäiset viisi virolaistyöntekijää, kolme nuorta tyttöä ja Nevalaisen suvun ensimmäiset edustajat, Pousin Puutarhalle
tulivat jo kesällä 1990. Seuraavana vuonna
virolaisia saatiin lisää, muun muassa pitkäaikainen työntekijä, puutarhuriksi kouluttautunut Aili Mustonen.
Vaikka pankkikriisi heti inkeriläisten
paluumuuton alettua nosti Suomen työttömyyden pilviin, suomalainen työvoima

Virossa juhannusta vietetään sen alkuperäisellä paikalla 24.6. Kesällä 2014 virolaisten juhannusaattona 23.6. Pousin
Puutarhalla juhlittiin juhannusta muun muassa ruokailemalla yhdessä ja lähettämällä paperisia taivaslyhtyjä.

oli edelleen kiven alla. Toisinaan Pousin
Puutarha laittoi työpaikkailmoituksen johonkin virolaiseen lehteen, mutta suurin
osa veljeskansan väestä löysi Pouseille
puskaradion avulla. Neuvostoliiton ja rup-

latalouden aikana Suomi oli Virossa asuville houkutteleva työntekomaa, sillä suomalainen kuukausipalkka vastasi useiden
vuosien palkkaa Virossa.
Viron itsenäistyttyä ja otettua käyttöön
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vapaasti vaihdettavan kruunun maan elintaso alkoi pikkuhiljaa nousta ja Suomen
palkkojen etumatka pienentyä. Kun Viro
vuonna 2004 liittyi Euroopan Unioniin, inkeriläisten tulo Suomeen loppui, ja heidän

tilalleen tulivat tavalliset virolaiset. Vuonna 2005 virolaisen työvoiman hankintaa alkoi hoitaa Windrox, jonka perustaja Rainer
Virve oli 16-vuotiaana työskennellyt Pousin Puutarhalla.
Vuonna 2011 Suomi sulki inkeriläisten
paluumuuton, Viro siirtyi euroon ja Viron
palkkataso alkoi kohota entisestään. Nykyisin maiden palkkatasoissa ei ole niin
radikaalia eroa, että Suomi olisi virolaisille
vetovoimainen maa tehdä työtä. Sen sijaan
Suomi on houkutteleva työntekopaikka ukrainalaisille, sillä nyky-Ukrainassa tavallinen kuukausipalkka on noin 70 euroa.

Vuonna 2019 Pousin Puutarhalla on
noin 30 työntekijää, joista 22 on ulkomaalaisia: virolaisia ja ukrainalaisia. Työntekijät ovat pitkäaikaisia, sillä vaihtuvuus on
erittäin vähäistä. Ulkomaalaisten työnteki-

Pousin Puutarhalla työntekijöiden vaihtuvuus on vähäistä ja työsuhteet pitkiä. Vuonna 2014 Ensio Pousi onnitteli eläkkeelle
jäävää Mari Nevalaista.

Pousin Puutarha on kautta vuosien muistanut
pitkäaikaisia työntekijöitään. Vuonna 1979 Haminassa ilmestynyt
Kymen Sanomat julkaisi kuvan tilaisuudesta, jossa Markku Apo ja kolme muuta
työntekijää saivat Keskuskauppakamarin pronssiset ansiomerkit.

jöiden tuloa helpottaa se, että Pousin Puutarha pystyy tarjoamaan kalustetun asunnon. Asunnosta peritään normaali vuokra.
Koska salaatin tuotanto on tasaista ympäri
vuoden, kausityöntekijöitä puutarhalla ei
nykyisin tarvita.
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Pelastajina luottamus ja EU
1990-luvun alussa Pousin Puutarhan
viljelyssä elettiin haastavaa muutosvaihetta: kurkun kasvattaminen oli tappiollista,
eikä salaatti tuottanut voittoa, joskaan ei
tappiotakaan. Tähän saumaan iski koko
Suomea kurittanut ja yhtä lailla yrittäjiä
kuin palkkatyöläisiäkin ravisuttanut katastrofi pankkikriisi. Lainojen korot nousivat
taivaisiin. Ahtaimmalle joutuivat ne yritykset, joilla oli valuuttalainoja.
Pousin Puutarhallakin oli velkaa, olihan
se tehnyt suuria investointeja salaattilinjastoihin. Yrityksen kannattavuus oli niin ja
näin. Lainojen korot pystyttiin juuri ja juuri
maksamaan, mutta lainojen lyhentämiseen
rahkeet eivät riittäneet.
Pousin Puutarha oli pitkään ollut Haminan Seudun Osuuspankin asiakas, joten
Pousien tukena olivat pitkäaikaisen asiakkuuden aikana rakentuneet hyvät asiakassuhteet. Niiden ansiosta pankki luotti Pousin Puutarhaan. Devalvaatiolle ja talouden
muulle yleiselle kehitykselle pankki ei kuitenkaan voinut mitään. Joulukuussa 1991
tuli myös Pousin Puutarhan ja Haminan
Seudun Osuuspankin välisissä hyvissä suhteissa raja vastaan: toimitusjohtaja Markku
Vanhala ilmoitti, että nyt ovat kaikki hanat
kiinni.
– Siinä kohtaa perheeni toinen lapsi
syntyi keskosena enkä pystynyt olemaan
töissä. Periksi Pousin Puutarha ei kuitenkaan voinut antaa, koska salaattilinjat oli jo
rakennettu. Pyysin Vanhalalta lainaa. Vanhala luotti minuun, otti henkilökohtaisen
riskin ja tavalla tai toisella junaili lainan,
Jarmo Pousi kertoo.
Toiminnan kehittämisen kannalta onnenpotkuksi osoittautui Suomen liittyminen Euroopan Unioniin. EU-Jäsenyyden
myötä Pousin Puutarha alkoi saada pinta-alatukea. Alkuvaiheessa tuen merkitys

oli suuri, sillä sen osuus Pousin Puutarhan
liikevaihdosta saattoi olla jopa 10 prosenttia. Pinta-alatuen suunta on ollut laskeva,
mutta edelleenkään sen merkitystä ei Jarmon mielestä pidä väheksyä. Pinta-alatuen
ansiosta kuluttajat saavat kasvikset kaupasta edullisemmalla hinnalla kuin saisivat

ilman tukea.
Erittäin suuren painoarvon Jarmo antaa
investointituille ja korkotukilainoille, joita
Pousin Puutarha on hakenut ja myös saanut
lukuisiin merkittäviin investointeihinsa:
blokkikasvihuoneen rakentamiseen, Kolsilan kasvihuoneiden peruskorjaamiseen,

Suomen EU-jäsenyyden ansiosta Pousin Puutarha on saanut
lukuisiin kasvihuoneinvestointeihinsa investointitukea, mikä on
madaltanut merkittävästi kynnystä tehdä investointeja.

monien Tikkamäen salaattilinjojen rakentamiseen sekä led-valaistuksen vaatimiin
investointeihin. Euromääräisesti suurimmista summista on ollut kysymys Tikkamäen ja Kolsilan uusien lämpövoimaloiden investoinneissa.
– Ilman investointitukea kynnys inves-

toida uuteen lämpökeskukseen olisi ollut
huomattavasti korkeampi. Investointi oli
meille elintärkeä: ellemme olisi siirtyneet
hakelämmitykseen ja led-valaistukseen,
olisimme tehneet monta vuotta tappiota,
Jarmo sanoo.

Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen rakentaminen Tikkamäkeen vuonna 2012
oli sekä suuri investointi että suuri operaatio. Jopa liikennemerkkejä piti poistaa
paikoiltaan, jotta ylileveä lämpövaraajakuljetus saatiin ajetuksi halki Suomen.
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Vientiponnistuksia 1990-luvulla
Kun salaatin kasvattaminen 1990-luvun
mittaan pääsi kunnolla vauhtiin, Pousin
Puutarhan salaatti löysi tiensä niin Suomen Kittilään kuin Baltiaankin. Puutarhan
omista vientiponnisteluista ei ollut kysymys, vaan Baltian maihin tuotteet ohjautuivat Satotukun ja keskusliikkeiden kautta.
Baltiassa Pousin Puutarhan salaattiin saattaa törmätä yhä edelleen.
– Olen kuullut, että Pousin Puutarhan

salaattia on nähty esimerkiksi Tallinnan
Prismoissa. Myyntimääristä minulla ei ole
tietoa, Jarmo Pousi sanoo.
Vuonna 1994 Pousin Puutarha yritti itse
suoraan viedä tuotteitaan Venäjälle, mutta
monien esteiden vuoksi siinä ei onnistuttu.
Vuonna 1995 yritys pääsi mukaan Pietariin
suuntautuneeseen elintarvikkeiden vientitoimintaan. Vienti tapahtui pääosin suomalaisen hedelmä- ja vihannesalan vienti- ja
tuontiyrityksen kautta. Pieni osa tuotteista
meni vientiin Etelä-Karjalan maatalous-

tuottajien käynnistämän vientiprojektin
kautta. Vientiä vauhdittamaan tuottajaliitto
palkkasi oman vientiasiamiehen Pietariin.
Alkuvaiheessa asiakkaina Pietarissa olivat
Siwa ja yksi vihannestukku.
Vientiin Pousin Puutarhalla ja muillakin suomalaisilla puutarhoilla oli edellytyksiä, sillä erityisesti ruukkusalaatista oli
Suomessa 1990-luvun puolivälissä ylituotantoa. Lisäksi salaatin ja vihannesten
kulutuksen odotettiin kasvavan Venäjällä,
missä terveysvalistuksen arvioitiin olevan

Joulukuun lopun 2001 ja tammikuun alun 2002 lähetyslistoissa konkretisoituu
Suomen valuutan vaihtuminen markasta euroon.

Suomeen verrattuna 20 vuotta jäljessä.
Hintakaan ei ollut este, sillä vientihinta oli
sama kuin kotimarkkinoiden hinta.
Vienti törmäsi kuitenkin monenlaisiin
ongelmiin, eikä hanke lupaavalta tuntuneesta alustaan huolimatta kestänyt kuin
muutaman vuoden. Lopullisen niittinsä
vienti sai Venäjän asettamista tullimaksuista.
Baltian maiden ja Venäjän lisäksi Pousin
Puutarhan tuotteita on viety myös Ruotsiin.

Baltian maihin Tikkamäessä pakattua salaattia ohjautuu keskusliikkeiden
kautta. Pousin Puutarhan tuottamaa salaattia saattaa nähdä esimerkiksi
Tallinnan Prismoissa.
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Kaupan merkkejä ja sertifiointia
Pousin Puutarhan nykyinen kaupankäynti perustuu pitkälti Eero Pousin aikanaan rakentamiin suhteisiin. Asiakkaina
ovat suuret keskusliikkeet ja tukkuliikkeet,
joiden välittäminä Pousin Puutarhan tuotteita myydään ruokakaupoissa eri puolilla
Suomea. Vuodesta 2014 lähtien Pousin
Puutarha on myynyt miltei koko tuotantonsa private label -periaatteella eli kaupan
omilla tuotemerkeillä.
Private label -myynti alkoi Kesprossa.
Aivan ensin myös Kesprolle salaatit myytiin Pousin Puutarhan nimellä, mutta jo

noin kahdeksan vuotta myynti on tapahtunut Kespron oman Menu-merkin alla.
S-ryhmälle salaatit myytiin ensin Rainbow-tuotemerkin alla, kunnes S-ryhmä
vaihtoi KotiMaista-tuotemerkkiin. S-ryhmä ja Kesko ovat Pousin Puutarhan pitkäaikaisia asiakkaita: SOK tuli asiakkaaksi
vuonna 1963 ja Kesko vuonna 1967.
– Kaupat haluavat omia tuotemerkkejään, ja Pousit kasvattavat ja myyvät, mitä
ostaja haluaa. Tuotemerkki ei ole meille
kynnyskysymys. Private labelin etuna on
se, ettei meidän tarvitse erikseen markkinoida ja myydä tuotteita, Jarmo Pousi sanoo.

Vuodesta 2001 lähtien Pousin Puutarhalla on ollut myös oma tuotemerkki AamuKaste. Siihen pakataan Frisee-salaatti sekä
se osa tuotantoa, jonka Pousin Puutarha
myy Korpelan puutarhan kautta Haminassa toimivaan K-supermarket Kanuunaan ja
laitoskeittiöille. AamuKasteen osuus Pousin Puutarhan kokonaismyynnistä on kuitenkin vähäinen.
Tarvitsemansa tuotteet asiakkaat tilaavat
sähköisesti. Kaikki tavara haetaan Pouseilta. – Kun tavara lähtee Pouseilta, sillä on
valmiina osoite eli paikka, minne se ostajan varastossa menee, Ensio Pousi kertoo.
Kilpailussa mukana pysyminen on edel-

AamuKaste on Pousin Puutarhan oma tuotemerkki, joka on ollut käytössä vuodesta 2001 lähtien. S-ryhmälle Pousin Puutarha myy salaatit KotiMaista-tuotemerkillä pakattuna.
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lyttänyt toiminnan auditointia ja sertifiointia. Vuonna 2011 Pousin Puutarhalla tehtiin
Puutarhaliiton laatutarha-auditointi, jota
keskusliikkeet siihen aikaan edellyttivät
tuottajiltaan. Ilman auditointia kauppapuutarhalla ei myöskään ollut oikeutta käyttää
pakkauksissaan sirkkalehtilogoa.
Koska keskusliikkeet eivät sittemmin
enää hyväksyneet vuoden 2011 laatutarha-auditointia, vuonna 2017 Pousin
Puutarhalla tehtiin ruotsalaisen Sigll
Kvalitetssystem Ab:n IP-sertifiointi. Sen
vaatimukset ovat tiukemmat mitä Suomen
lainsäädäntö asettaa. Tuottajan pitää muun
muassa tietää, mistä sen käyttämä pakka-

usmuovi tulee ja millä värillä muovin painatukset on tehty. Sertifikaatista maksetaan
vuosimaksu, ja sen pohjana olevat tiedot
pitää päivittää vuosittain. Jotta sertifikaatti
pysyy voimassa, tuotantotila tarkastetaan
joka toinen vuosi. Sama tarkastaja saa tehdä tarkastuksen korkeintaan kaksi kertaa.
– Sertifiointi ei vaikuta tekemiseen mitenkään. Se edellyttää, että asiat pitää tehdä
hyvin – ja hyvinhän ne pitää tehdä joka ta-

pauksessa, Ensio sanoo.
– On onni, että olemme katsoneet koko
ajan tulevaisuuteen. Olemme pystyneet kehittymään yrityksenä aikana, jolloin monet
puutarhat ovat lopettaneet. 1960–1980-luvuilla toimineista puutarhoista jäljellä on
enää noin joka neljäs. Jos sulkee silmänsä
hetkeksi, muut porhaltavat ohitse, Jarmo
pohtii.

IP-sertifioidun tuottajan pitää muun muassa tietää, mistä sen käyttämä pakkausmuovi tulee ja
millä värillä muovin painatukset on tehty. Pousin
Puutarhalla IP-sertifiointi tehtiin vuonna 2017.

Nykyisin kaikki tavara haetaan Pouseilta, Pousin Puutarha itse ei toimita tuotteita
kuin poikkeustapauksessa.
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Ruusuja ja rotareita
Jo Eero ja Irma Pousin aikana Pousin
Puutarhan periaatteena oli pitää työntekijöistään hyvää huolta. Työntekijöille
järjestettiin virkistystä, ja sama käytäntö
jatkui, kun työvoimaan 1990-luvulla alkoi
tulla virolaisia työntekijöitä. Kautta vuosien työntekijän pyöreiden vuosien syntymäpäivänä ovat työnantaja ja työntekijät
juoneet yhdessä kakkukahvit, ja kun joku
työntekijä on saavuttanut eläkeiän, on järjestetty isot eläkkeellesaattajaiset. Lisäksi
on yhdessä vietetty juhannusjuhlia ja pik-

kujouluja.
Myös yrityksen toiminnassa Pousit ovat
aina satsanneet pyöreiden vuosien syntymäpäiviin. Pousin Puutarhan 50-vuotisjuhlat järjestettiin hieman jälkikäteen yhdessä
Eeron 60-vuotisjuhlien kanssa. Yrityksen
60-vuotisjuhlat monenlaisine ohjelmineen
järjestettiin vuonna 1999 juuri rakennetussa blokkihuoneen ykkösvaiheessa, ennen
kuin kasvihuone otettiin kasvatuskäyttöön.
Ja kun Pousin Puutarhan mittariin tuli 70
vuotta, juhlittiin monenlaisen ohjelman
merkeissä sadan hengen voimin Haminan
varuskuntakerholla.

Kun Jarmo Pousin lapset olivat pieniä,
he poseerasivat usein joulukortissa, jonka
Jarmo Pousi yhdessä joulukukan kanssa
toimitti asiakkailleen.

Pousin Puutarhan 70-vuotisjuhlissa Haminan varuskuntakerholla yleisöä viihdytettiin myös historiallisella ohjelmalla.
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Jo 1980- ja 1990-luvuilla, jolloin asiakkaita tavattiin kasvokkain useammin kuin
nykyisin, joulutervehdykseksi vietiin kukka ja kortti. Ympyrän tuoteosaston päällikkönä toiminut Mariitta Holm muistaa edelleen Pouseilta saamansa joulukortit. Kun
Jarmo Pousi oli perustanut perheen, korttien valokuvissa poseerasivat usein hänen
lapsensa. Nykyisin yhteydenpito asiakkaisiin hoituu sähköisesti, mutta ainakin kerran vuodessa pitää tavata kasvokkain. Se
tapahtuu joulun alla, jolloin Jarmo ja Ensio
Pousi käyvät tervehtimässä asiakkaitaan.
Vuosikymmenten saatossa Pousin Puutarha on näkynyt myös tavallisille haminalaisille. Kun Jarmon ja Ension lapset olivat
päiväkoti- ja kouluikäisiä, Pousin Puutarha
toimi useiden päiväkotiryhmien vierailukohteina ja koululuokkien luokkaretkikohteina. Lisäksi Ension tyttären luokka kävi
1980-luvulla ruukuttamassa kesäkukkia.
Tehdystä työstä maksettiin korvaus, jon-

Kun Ensio Pousin ja Jarmo Pousin lapset
olivat kouluikäisiä, Pousin Puutarha toimi
monien koululuokkien luokkaretkikohteena.

Jarmo Pousi on Haminan Rotaryklubin
jäsen ja Pousin Puutarha usein rotaryklubin vierailukohteena.

ka luokka käytti Ahvenanmaalle suuntautuneeseen luokkaretkeen. Kesäkukkia
ruukuttamassa kävivät myös partiolaiset.
– Lasten ja nuorten työpanoksesta oli todellista hyötyä. Lisäksi minusta oli kiva,
että meillä kävi lapsia! Jarmo muistelee.
Nykyisin Pousin Puutarhan vieraina
käyvät muun muassa paikalliset rotaryt,
joihin Jarmokin kuuluu.
Vuodesta 2012 lähtien, kahdesti vuodessa, Pousin Puutarha on näyttäytynyt
Haminassa ruusuisella tavalla reserviupseerikoulun upseerioppilaiden ruusurynnäkössä. Perinteen mukaan RUK:n kurssijuhlassa upseerioppilaiden daamit asettautuvat
maneesin kentän toiselle laidalle ja upsee-

rioppilaat toiselle laidalle. Hampaissaan
jokaisella upseerioppilaalla on yksi ruusu.
Ruusurynnäkössä upseerioppilaat juoksevat ruusu hampaissaan kentän ylitse daamiensa luokse.

Haminassa toimivan reserviupseerikoulun
kurssijuhlien ruusurynnäkköön Pousin
Puutarha on toimittanut ruusut vuodesta
2012 lähtien. Ruusurynnäkössä upseerioppilaat juoksevat ruusu hampaissaan maneesin kentän yli daamiensa luokse.
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Pousin Puutarha on pitkään tukenut haminalaista Leppa.fi -valmennustiimiä. Tuellaan
se on edesvaikuttanut siihen, että haminalainen Aleksi Leppä voitti kaksi maailmanmestaruutta kivääriammunnan MM-kilpailuissa Koreassa vuonna 2018.
Pousin Puutarha haluaa kannustaa nuoria. Tämä tapahtuu sponsoroimalla nuoria
urheilijoita heidän saavutustensa mukaisesti. Viime vuosina Pousin Puutarha on sponsoroinut kahta urheilijaa Katariina Lonkaa
(synt. 1995) ja Aleksi Leppää (synt. 1994).
Lonka on haminalaislähtöinen hiihtäjä,
jolla on nuorten sarjoissa useita SM-mitaleita. Kausi 2017–2018 jäi Longalta loukkaantumisten takia väliin, mutta viime
kausi 2018–2019 oli jälleen onnistunut.
Aleksi Leppä puolestaan on menestynyt
kivääriampuja, joka vuonna 2018 valittiin
Vuoden kiväärimieheksi ja Vuoden Urhei-

luampujaksi. Kivääriammunnan MM-kisoissa Koreassa vuonna 2018 hän voitti
kaksi maailmanmestaruutta. Leppä kuuluu
haminalaiseen Leppa.fi-valmennustiimiin,
jota Pousin Puutarha on tukenut pitkään.
Lisäksi Pousin Puutarha on Vehkalahden Veikkojen monivuotinen tukija. Eero
Pousin aikana yritys tuki myös Haminan
Palloilijoita.
Pousin Puutarha sponsoroi Reijo Jylhän valmentamaa, Ikaalisten Urheilijoita edustavaa
hiihtäjää Katariina Lonkaa. Longalla on nuorten sarjoista parikymmentä SM-mitalia,
muun muassa 10 kilometrin vapaan hiihtotyylin kulta kaudelta 2016–2017.
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Eerolle yrittäjäristi ja puutarhaneuvoksen arvo
eikä ohitusleikkauskaan hillinnyt innokkaan kauppapuutarhurin työintoa

Eero Pousi teki koko elämäntyönsä Pousin Puutarhalla, minkä lisäksi hän vuosien
saatossa hoiti lukuisia luottamustehtäviä.
Pitkästä elämäntyöstään kauppapuutarha-alalla Eero sai julkista tunnustusta kahdesti. Vuonna 1991 hänelle myönnettiin
Suomen Yrittäjien kultainen yrittäjäristi ja
vuonna 2000 puutarhaneuvoksen arvo. Lisäksi Pousin Puutarha oli jo vuonna 1979
saanut Haminan Seudun Yrittäjien kaikkien aikojen ensimmäisen yrittäjäpalkinnon.
Ajatus puutarhaneuvoksen arvon hakemisesta syntyi Jarmo Pousin mielessä
vuonna 1999. Jarmo meni käymään Pousin Puutarhan laskutusta ja palkanmaksua
hoitavan Anneli Vuorion luona, jolla oli
arvonimen hakemisesta aiempaa kokemusta, ja pyysi tätä hoitamaan hakuprosessin.
Vuorio lupautui. Puutarhaneuvoksen arvon
hakemisesta muodostui paitsi pitkällinen
projekti myös Jarmon ja Vuorion välinen
salaisuus, sillä Jarmo ei hiiskunut hankkeesta edes Irma Pousille eikä sisaruksilleen Ensiolle, Elinalle ja Marialle.
– Hakemuksen tekemisessä oli iso työ.
Aikaa prosessin hoitamiseen kului kuukausia, sillä hoidin hakuprojektia muiden
töideni ohessa muun muassa iltaisin. Suurin työ oli tietojen keräämisessä. Eerolta
emme tietenkään voineet kysyä mitään,
olihan koko hanke yllätys hänelle, Vuorio
muistelee.
Vuorio oli aiemmin hoitanut kauppa-

Vuonna 1991 Eero Pousilla oli aihetta kahteen juhlaan: hän täytti 60 vuotta ja sai Suomen Yrittäjien kultaisen yrittäjäristin.
neuvoksen arvon haun eräälle henkilölle,
joten hän tiesi, miten hakemus pitää tehdä.
– Ilman sitä kokemusta sormi olisi saattanut monta kertaa mennä suuhun, hän arvelee.
Hakemukseen tarvittavien tietojen ja

todistusten keruu alkoi kesällä 1999, ja
allekirjoituksia myöten valmis hakemus
oli 20.9.1999. Hakemuksen allekirjoittajia olivat Haminan Seudun Yrittäjien puheenjohtaja Juha Klami, Kymen Yrittäjien
puheenjohtaja Pentti Rantala ja toimitus-
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johtaja Juhani Puuskari, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Risto Heikkilä, Kauppapuutarhaliiton toimitusjohtaja Ismo Ojala,
Vehkalahden kunnanjohtaja Kari Halonen
sekä Vehkalahden seurakunnan kirkkoherra Jari Pennanen.

Ahtisaarelta Haloselle
Varsinainen hakemusteksti kuului seuraavasti:
”Kauppapuutarhuri Eero Pousi on työskennellyt isänsä Edward Pousin vuonna
1939 perustamassa perheyhtiössä ihan pienestä pojasta lähtien. Isän joutuessa sotaan
1939 joutui Eero Pousi olemaan mukana jo
silloin Pousin Puutarha oy:n työssä, joten
hän on työskennellyt yhtiössä jo 60 vuotta.
Pousin Puutarha oy:tä on koko sen historian hoidettu taidolla ja maltilla. Yhtiön
kasvu on ollut vakaata, ja se on Hamina–
Vehkalahden alueella sekä valtakunnallisestikin suurimpia kasvihuoneviljelmiä.
Vehkalahden Kolsilassa sijaitsevan pääliikkeen lisäksi yhtiöllä on kasvihuoneet myös
Vehkalahden Tikkamäessä, jonne valmistui
ensimmäiset kasvihuoneet vuonna 1973.
Yhtiön kasvihuoneviljelyn päätuotteet ovat
olleet ruukkuvihannekset ja kurkut.
Edward Pousi rakennutti ensimmäisen
100 m² kasvihuoneen vuonna 1945. Tämän
jälkeen kasvihuoneita rakennettiin vähitellen lisää, siten että vuonna 1999 yrityksen
kasvihuonepinta-ala on 25 000 m².
Yrityksen liikevaihto on tällä hetkellä
noin 14 milj. markkaa. Yritys työllistää 35
henkilöä kuukausittain. Yrityksen työllistävä vaikutus on Vehkalahdella suurimpien
joukossa.
Pousin Puutarha on Eero Pousin johdolla ollut aikaansa edellä kehitettäessä ruukkuvihannesviljelytekniikkaa. Yritys on kehittänyt Suomessa ensimmäisten joukossa
ruukkuvihannesviljelylaitteistoja. Ruukkuvihannesviljelylaitteita on esitelty useille
ulkomaisille yrityksille ja konsultointia on
käyty tekemässä useissa maissa.
Pousin Puutarha oy:n vienti on auennut
Baltian maihin, Venäjälle ja Ruotsiin.
Eero Pousi on ollut 70-luvun puolivälissä maaherra Erkki Huurtamon lähettiläänä

Virallinen ilmoitus puutarhaneuvoksen arvon myöntämisestä tuli presidentti
Tarja Halosen allekirjoittamana avoimena kirjeenä arvonimen hakuprosessia
hoitaneelle Anneli Vuoriolle. Kirje luovutettiin Eero Pousille juhlavin menoin
syyskuussa 2000. Kuvassa Irma Pousi (vas.), Eero Pousi, Anneli Vuorio, Suomen
Yrittäjien puheenjohtaja Risto Heikkilä, Kymen Yrittäjien toimitusjohtaja
Juhani Puuskari, Haminan Seudun Yrittäjien puheenjohtaja Juha Klami ja
Vehkalahden kunnanjohtaja Kari Halonen.
Venäjällä opastamassa siellä kasvihuoneviljelyä.
Eero Pousi on toiminut luovasti ja innostavasti paikallisessa yrittäjäjärjestössä,
toiminut kasvihuoneyrittäjien valtakunnallisessa toimialajärjestössä Kauppapuutarhaliitossa ja ollut mukana Hamina–Vehkalahti Rotary-yhdistyksessä alusta lähtien
70-luvulta.
Eero Pousi on myös osallistunut kunnallishallinnon luottamustehtäviin.”
Hakemus osoitettiin Herra Tasavallan
Presidentille, sillä syksyllä 1999 hakemusta jätettäessä Suomen presidenttinä
oli Martti Ahtisaari. Hakemuksen liitteenä valtioneuvoston kansliaan lähetettiin

sitoumus, jolla Jarmo Pousi sitoutui maksamaan puutarhaneuvoksen arvonimestä aiheutuvat
kustannukset. Tuohon aikaan
hinta oli 32 000 markkaa.
Hakemuksen päiväyksestä
asian ratkaisuun kului yli kahdeksan kuukautta, ja tuona aikana ehti Suomessa presidenttikin vaihtua. Valtioneuvoston kanslia piti Anneli Vuorion hyvin ajan tasalla
asian etenemisestä. 5.6.2000 päivätyllä
kirjeellä valtioneuvoston kanslia ilmoitti,
että asia saisi ratkaisunsa tasavallan presidentin esittelyssä 9.6.2000 ja että päätös
olisi julkinen. Virallisena ilmoituksena
puutarhaneuvoksen arvon myöntämisestä
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Eero sai presidentti
Tarja Halosen allekirjoittaman avoimen
kirjeen. Jo Suomen Yrittäjien kultainen
ansioristi oli ollut Eerolle merkittävä asia.
Puutarhaneuvoksen arvosta hän oli tietysti
yllättynyt, mutta ennen kaikkea otettu, sillä
arvonimellä oli hänelle suuri painoarvo ja
merkitys kiitoksena tehdystä elämäntyöstä. Arvonimen johdosta pidettiin syksyllä
juhlat.

Ohitusleikkaus vuonna 1994
Pousin Puutarha saavutti 1980- ja
1990-lukujen taitteessa kaksi merkkipaalua: Vuonna 1989 yritys täytti 50 vuotta ja
vuonna 1991 Eero Pousi 60 vuotta. Vaikka
Eero ja Irma olivat siirtäneet vastuun nuoremmalle polvelle ja vähentäneet työntekoa, Eerosta tuntui, ettei hän jaksanut niin
hyvin kuin olisi pitänyt. Tuntemustensa aiheuttajaksi hän epäili sydänperäistä vaivaa
ja hakeutui lääkäriin.
Ensimmäisen lääkärin mielestä Eero oli
terve mies. Lääkäri muistutti Eeroa, ettei
yli 60-vuotiaan miehen kuulukaan jaksaa
yhtä paljon, kuin on jaksanut nuorempana.
Eero ei ensimmäisen lääkärin näkemystä
uskonut, vaan hakeutui tutkimuksiin Helsinkiin. Diagnoosi tuli nopeasti: sepelvaltimotauti. Yhtä nopeasti tuli lähete ohitusleikkaukseen.

Ohitusleikkaus Eerolle tehtiin 27.9.1994.
Ajankohta on helppo muistaa, sillä siihen
liittyy yksi viime vuosikymmenten suurimmista meriliikenteen murhenäytelmistä,
Estonian uppoaminen. Kun Eero leikkausta seuraavana aamuna 28.9.1994 heräsi,
ensimmäinen hänen kuulemansa asia oli
Estoniaa kohdannut katastrofi.
Ohitusleikkausta seurasi pitkä toipumisaika. Päivittäiseen työntekoon tottunut
Eero ei olisi malttanut levätä, vaan hinku
kasvihuoneille oli kova. Yrityksen ruorissa jo tuohon aikaan ollut Jarmo Pousi ei
kuitenkaan päästänyt Eeroa töihin, vaan
käski levätä. Yhtenä aamuna Eeron mitta
tuli täyteen. Kun Jarmo heräsi, Eero oli
hänen ovensa takana odottamassa. ”Anna
nyt edes jotakin tekemistä”, Eero vaati pojaltaan.
Ohitusleikkauksesta Eero toipui hyvin,
ja hänen sydämensä kesti hyvin hänen eläEero ja Irma Pousi ehtivät olla naimisissa lähes 57 vuotta, ja Pousin Puutarhan
kasvihuoneet muodostivat heidän koko elämäntyönsä.

Eero Pousia veri veti kasvihuoneille hänen elämänsä loppuun asti. Maaliskuussa 2009
Tikkamäessä otetussa valokuvassa Irma Pousi (vas.), Esa Satosaari, Erkki Satosaari,
Eero Pousi ja Markku Pousi.

mänsä loppuun asti. Eeron viimeisiä elinvuosia varjostivat Parkinssonin tauti sekä
syksyllä 2006 saadun aivoverenvuodon aiheuttama halvaus. Eero kuoli keuhkokuumeeseen 80-vuotissyntymäpäivänsä alla
2.4.2011. Irma kirjoittaa asiasta kalenterimerkinnöissään seuraavasti:
”Eero lähti tänään pois tästä elämästä
taivaan kotiin. Olimme sairaalassa melkein
koko päivän. Aamupäivällä soittivat, että
Eero on huonompikuntoinen. En minä mitään enää voinut tehdä, ei ollut sen enempää minulla eväitä.”
Jarmo muistaa, kuinka suurta hämmennystä Eeron kuolema sukulaisissa ja tuttavissa aiheutti.
– Huhtikuun alussa Eeron 80-vuotissyntymäpäivien valmistelut olivat pitkällä,
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ja vieraitakin oli jo kutsuttu. Jouduimme
soittamaan kutsutuille ja ilmoittamaan, että
mitään syntymäpäiviä ei tulekaan, vaan
niiden sijasta tulevat hautajaiset. Joitakin
tunteja puhelumme jälkeen eräs tuttavamme soitti vielä takaisin ja varmisti, että oli
ymmärtänyt asian oikein.
Eero haudattiin 15.4.2011 sadan hengen
saattelemana. Irman kuvaa päivää kalenterissaan muun muassa seuraavasti: ”Saatoimme Eeron viimeiselle matkalle. Oli se
raskasta. Ensio, Jarmo, Pekka, Anssi, Ville ja Tuukka kantoivat arkun. --- Eero on
poissa ja on ikävä.”

Kasvihuoneviljely – sitkeä selviytyjä
Puutarhurin ammattiin kuuluu oleellisesti
ymmärrys siitä, että asiat voivat olla huomenna toisin, kuin ne ovat tänään. Vihannekset kasvatetaan siemenestä, eikä tarhuri
voi kylvöhetkellä tietää, millaisia kurkun
kasvuun merkittävästi vaikuttavia ilmoja on
edessä. Tarhurin täytyy varautua kaikkiin
vaihtoehtoihin sateesta superhelteisiin, nuoskakeleistä paukkupakkasiin.
Viljelyn jatkuva seuraaminen, muutoksista oppiminen ja kaikkeen uuteen varautuminen ovatkin niitä tekijöitä, joilla suomalainen
tarhurikunta on selviytynyt jo yli vuosisadan
mittaisen taipaleensa aikana. Toimiala ei
ole voinut eristäytyä omaan koloonsa, vaan
ympäröivä yhteiskunta muutoksineen on
muovannut viljelyä ja koko toimialaa voimakkaasti. Sopeutujat ja nopeat omaksujat
ovat selviytyneet, mutta kaikki eivät. Sekin
on normaalia kehitystä.
Isojen haasteiden edessä
Suomalaiset viljelijät ovat käytännössä
aina viljelleet vain suomalaisia kuluttajia
varten. Tuotanto on mitoitettu oman maan
kysyntää varten, eikä vientiä ole koskaan
käynnistetty, satunnaisia eriä lukuun ottamatta.
Isot ulkoiset tekijät ovat joitakin kertoja
asettaneet koko viljelyn jatkumisen vaakalaudalle. Näistä merkittävimmät ovat epäilemättä olleet 1970-luvun alun öljykriisi,
1990-luvun alun pankkikriisi taantumineen
sekä Suomen liittyminen Euroopan Unionin jäseneksi vuonna 1995. Noina aikoina
päällimmäinen huoli oli, kuinka selviytyä.
Kaikki eivät selvinneet; jokainen kriisi jätti
taakseen kylmenneitä kasvihuoneita. Kaiken
kaikkiaan Suomesta on poistunut eri syistä
yli kaksituhatta kasvihuoneyritystä, osa krii-

sien, osa toki aivan luonnolSuomalaisten viljelijöilisten muiden syiden vuoksi.
den edunvalvojat olivat kuitenkin hereillä. Kun Suomen
Kriiseistä seuraa kuitenkin aina myös jotakin hyvää.
kansa päätti kansanäänesKun on pakko, keksitään rattyksessään liittää Suomen
kaisuja. Niinpä esimerkiksi
unioniin, olivat suunnitelmat
1970-luvun
energiakriisi
oman maan viljelyn selviypolkaisi käyntiin ennennätymiseksi valmiina. Suomen
kemättömän teknisen kehivaltio asetti yhdeksi jäsetyksen, jonka seurauksena
nyyden ehdoksi oikeuden
nykyaikainen kasvihuonemaksaa omista rahoistaan
kansallista tukea kasvihuoviljely on teknisesti hyvin
neviljelijöille. Tämä ns.
pitkälle kehittynyttä ja energiatehokasta säätötietokokasvihuonetuki eli tuttavallineineen ja led-valoineen.
semmin 141 & 142 osoittauJyrki Jalkanen
tui odotetusti suomalaisen
Myös siirtyminen uusiutuvaan lähienergiaan on noskasvihuoneviljelyn pelastustanut suomalaisen vihannesrenkaaksi.
viljelyn kansainvälisesti verrattuna hyvin
EU-jäsenyys johti kansallisesta tuesta
kestävälle ekologiselle tasolle. Suomalaisen
huolimatta satojen ja taas satojen yritysten
kasvihuonealan vesi- ja energiatehokkuus
lopettamiseen, mutta hallitusti. Useimmat loovat maailman kärkikastia.
pettaneista yrityksistä olivat kooltaan pieniä,
Pankkikriisi jätti jälkeensä vain vaheivätkä kaikki voineet laajentaa toimintansa.
vimmat yritykset. Kaikilla ei tokikaan ollut
Laajentuminen on kuitenkin ollut välttämävaluuttalainoja, mutta kotimainenkin veltöntä, sillä markkinatalous ja kansallisten
tukien oheneminen ovat muovanneet kasvikaantuminen ja devalvaatioiden poistuminen
toivat mukanaan liian raskaan talouden taahuonetuotannon markkinatalouden ehdoilla
toimivaksi toimialaksi. Kasvihuoneala ei olikan. Lamat ovat opettaneet tarhureille tarkan
talouden hallinnan taidon. Kulutuskysyntään
si halunnut Suomea mukaan unioniin, mutta
taantumat ovat yleensä vaikuttaneet vähemkun ala ei voinut päätökseen vaikuttaa, valitmän, sillä syödä pitää, olipa lama tai ei.
tiin jälleen kerran sopeutumisen tie.
Suurin suomalaista kasvihuoneviljelyä
Vuonna 2019 suomalainen kasvihuonemuovannut asia on epäilemättä ollut Suovihannestuotanto vastaa hyvin suomalaisten
kuluttajien odotuksiin. Kiitos kuluttajien,
men EU-jäsenyys. Sitä pelättiin jo vuosien
ajan ennen mahdollista jäsenyyttä, sillä jäkotimainen lähituote on arvostettu, mikä näsenyyden vaikutukset olivat erittäin hyvin
kyy korkeina markkinaosuuksina. Kaikista
ennakkoon tiedossa. Kauppapuutarhaliiton
Suomessa syödyistä ruukkuvihanneksista
laskelmat osoittivat, että keskeisten kasvija -yrteistä yli 95 prosenttia on kotimaisia.
huonetuotteiden viljelijähinnat tulisivat yhKurkuista liki 90 prosenttia viljellään Suodessä yössä romahtamaan 30–40 prosenttia.
messa, ja tomaateistakin liki kaksi kolmesta
Samalla Suomeen alkaisi vyöryä tuotteita
on oman maan tuotantoa. Näin korkeita kotikoko Euroopan alueen kilpailijoilta.
maisuusasteita ei maailmalta juuri löydy.
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Mahdollisuuksien maailma
Ani harvassa maassa kuluttajat arvostavat oman maansa tuotteita niin paljon kuin
Suomessa. Kotimaisten vihannesten merkin,
sirkkalehtilogon, tuntee 98 prosenttia suomalaisista. Suomalaiset luottavat oman maan
tuotteiden puhtauteen ja turvallisuuteen.
Myös lähiruoka ja työllisyys ovat kuluttajille
tärkeitä asioita.
Kasvihuoneviljelyllä on tärkeä rooli tulevaisuuden ruokatuotannon varmistajana
ilmaston ääri-ilmiöiden vaikeuttaessa viljelyä avomaalla. Suomessa ovat myös yhdet
maailman vahvimmista vesivaroista, mikä
mahdollistaa ekologisesti kestävällä pohjalla
olevan viljelyn tulevinakin vuosina.
Teknologinen kehitys on jo tuonut Suomeenkin kokonaan uudenlaisia viljelytapoja,
kuten viljelyn suljetuissa tiloissa ja useissa
kerroksissa. Nämä vertikaaliviljelmät yleistynevät nopeasti maailman suurissa asutustihentymissä, mutta tuskin Suomessa. Sen
sijaan ne luovat uutta osaamista sekä teknologiaan liittyviä oivalluksia, joita voidaan
hyödyntää myös perinteisemmässä kasvihuoneviljelyssä. Tässäkin kasvihuoneviljelijät ovat nopeita omaksujia: kun uusia teknisiä ratkaisuja kehitetään, ne ovat hetimmiten
meilläkin käytössä.
Viljely vuoden ympäri Suomen haastavassa ilmastossa on taito, jota on vain Suomessa. Ympärivuotinen viljely käynnistyi
1980-luvulla, ja nyt tarhoilla on kasvamassa
jo kolmas sukupolvi, jolle osaaminen siirtyy.
Tämä osaltaan varmistaa, että kotimaisia
tuoreita lähivihanneksia viljellään Suomessa
jatkossakin.
Jyrki Jalkanen
toiminnanjohtaja
Kauppapuutarhaliitto

Lähteet
Haastattelulähteet:
Apo Markku, Pousin Puutarhan työntekijä, 29.7.2019
Filppu Raila, Haminan Energian hallintopäällikkö, 11.7.2019
Holm Mariitta, Osuuskauppa Ympyrän tuoteosaston työntekijä ja päällikkö, 27.5.2019
Ivakko Elina, Eero ja Irma Pousin tytär, 13.4.2019, 11.6.2019, 12.7.2019
Jalkanen Jyrki, Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja, 6.6.2019
Kalke Risto, Pousin Puutarhan puutarhuri, 24.6.2019
Kolsi Kari ”Jussi”, Eero Pousin pikkuserkku, 24.4.2019
Lidén Raija, Pousin Puutarhan työntekijä, 17.7.2019
Lång Harri, SOK:n tuotepäällikkö, 21.5.2019
Lääti Pertti, Eero Pousin lapsuudenystävä, 13.4.2019
Penttilä Maire, Eero Pousin ystävän Reino Penttilän leski, 9.5.2019
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POUSIN PUUTARHA
- Sisulla ja sydämellä

Pousin Puutarhan voidaan laskea saaneen virallisesti alkunsa marraskuussa 1939, kun Eetu ja Aino Pousi bulvaanin avustuksella
ostivat Vehkalahden Kolsilassa sijainneen Niittyahon tilan. Todellisuudessa Eetu ja Aino aloittivat puutarhaviljelyn jo 1930-luvun
alussa heti naimisiinmenonsa jälkeen ja huomasivat, että puutarhaviljelyksestä he saisivat paremman elannon kuin perinteisestä
maataloudesta.
Pousin Puutarha – Sisulla ja sydämellä on tarinallisen historiankirjoituksen muotoon koottu kuvaus Suomen suurimpiin
kauppapuutarhoihin kuuluvan perheyrityksen yli 80-vuotisesta historiasta. Kauppapuutarha-alaa tunteville se tarjoaa uskomattoman
kuvauksen avomaankasvatusta ja muuta maataloutta harjoittaneen
pientilan kehityksestä miljoonien ruukkusalaattien vuosituottajaksi. Alaa tuntemattomille se on paitsi mielenkiintoinen tietoisku
kauppapuutarha-alan kehityksestä, ennen kaikkea tarina ihmisistä,
sinnikkyydestä, halusta mennä eteenpäin ja kolmen sukupolven
loppumattomasta intohimosta kasvihuoneviljelyä kohtaan.
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