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Kevennä otetta. Nauti puutarhasta.
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Saksiterä sopii erittäin tarkkaan 
leikkaamiseen, koska 

voit leikata myös  
terien kärjillä.

Valitse alasinmallinen terä,  
jos leikkaat lähinnä kovaa  

ja kuivaa puuta.

Koukkuterä puree parhaiten  
tuoreeseen puuhun. Kuvan  

ohileikkaavalla mallilla  
saat oksan poikki  

aivan sen  
juuresta. 

Raivaussaksien terissä on eroja

Fiskarsin 
raivaussaksien 
PowerGearTM

-mekanismi 
jakaa käsivoimat 
tasaisemmin ja 
lisää leikkuu-
voimaa.

SoftouchTM-kahvoista 
saat paremman otteen.

Vesakoiden ja pusikoiden raivaamisen ei tarvitse olla raskasta ja uuvuttavaa työtä. 

Tehokkailla välineillä työskentely on kevyempää ja siistiä jälkeä syntyy nopeammin.
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Kun sydäntalven selkä taittuu, viherpeukalo antaa 
itselleen luvan aloittaa kevään kasvimaan suunnitte-
lun. Retiisi kasvoi hyvin viime vuonna, nyt laitan sitä 
pari riviä lisää. Lanttua on turha yrittää ja kukkakaa-
leistakin tuli pieniä. Kesäkukkia, kyllä. Mutta mitä 
uutta ja eksoottista siemenluetteloissa mahtaa tänä 
vuonna olla… 

 Suunnitteleminen on monen mielestä se hauskin 
vaihe, mutta tammikuussa pitää vielä olla kärsi-
vällinen ja tyytyä heiluttamaan lumilapiota. Herkät 

kasvit kannattaa suojata kevyellä lumikerroksella. Jos jä-
nis on yrittänyt järsiä hedelmäpuiden runkoja, ne voi vielä 
suojata lisävaurioilta.

Helmikuussa on aika vaihtaa sisäkukkien multa ja pieneksi 
jääneet ruukut suurempiin. Kevään kasvu on alkamassa, joten 
nyt voit siistiä ja muotoilla viherkasvit pienillä saksilla. Kä-
väise myös ulkona tarkistamassa, että ikivihannilla pensailla 
on ilmava kangas suojaamassa kuivattavalta kevätauringolta. 
Tuija- tai kuusiaidan voi leikata helmikuusta lähtien pensas-
saksilla. 

Jos kaadat tänä vuonna puita, nyt on oikea aika tarttua moot-
torisahaan ja kirveeseen. Kaada puut, karsi rungot ja varastoi 
pöllit ulkosalle. 

Vanhan sanonnan mukaan polttopuut on tehtävä ennen en-
simmäisen kurkiauran saapumista. Ei siis muuta kuin halkai-
sukirveellä pöllien kimppuun ja klapipinoa kokoamaan. 

Talvella tilatut siemenet ovat varmaan maaliskuussa jo saapu-
neet, joten voit ryhtyä idättämään niitä sisätiloissa valoisassa 
paikassa. Jos sää sattuu olemaan lauha, nyt uskaltaa jo leika-
ta oksasaksilla ja monitoimileikkurilla omenapuita ja muita 
sellaisia puita, jotka eivät valuta keväisin mahlaa. 

 Huolehdi siitä, että ennen aprillia oksasakset, voi-
masakset, lehtiharava ja lapio ovat käyttövalmiina! 
Heti, kun routa on sulanut, voit ottaa pois ikivihanto-

jen kasvien talvisuojat, haravoida lehtiä jos se jäi syksyllä kes-
ken ja tasoittaa voimakaskasvuiset pensasaidat. Kasvimaata 
on hyvä muokata ja tasoittaa, jotta se kuivuu nopeammin. 

Jos perennapenkkiin on jäänyt viime kesästä rikkaruoho-
ja, ne on hyvä kitkeä pois. Syksyllä kukkivia perenno-
ja voi nyt jakaa ja istuttaa uudelleen. Paras istutusaika 
on nyt, kun maa on vielä kosteaa. Paljasjuurisia kasve-
ja voit istuttaa joko nyt tai siirtää työn syksyyn. Ruukku-
taimia voit istuttaa milloin tahansa koko kasvukauden ajan.

Jos haluat päästä eroon nurmikon seassa kasvavista voiku-
kista, nyt on hyvä aika poistaa ensimmäiset rikkaruohon-

Viherpeukalon vuosi
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Monitoimiharava on kätevä 
erityisesti keväällä, kun maa 
on pehmeää. Liukusiivekkeet 
estävät piikkejä uppoamasta 
maahan. 

Leveälapaisella lehtihara-
valla siistit pihan nopeasti.

Huhtikuussa pääset jo istutta-
maan sipulikasveja. Täydellinen 
välinevalikoima sisältää kapean ja 
leveän istutuslapion, möyhen-
nyskuokan, pienen istutustali-
kon ja kuokan maan muokkaa-
miseen. 

Ruohosaksien uusi Servo-
SystemTM-mekanismi estää 
teriä jumittumasta. Pienillä 
yhden käden ruohosaksilla 
napsit vaikkapa rikkaruohot 
pihalaattojen välistä. Pitkillä 
ruohosaksilla pääset selkää 
rasittamatta hankaliinkin 
paikkoihin. 

Garden Light -sarjan tuotteet 
ovat nimensä mukaisesti kevyi-
tä käyttää ja silti kestäviä. Puu-
tarhalapio ja -talikko sopivat 
viljelymaan muokkaukseen ja 
kasvimaan kääntämiseen. 

Teleskooppivarsi helpottaa 
lapion ja talikon säilytystä ja 
säästää selkää, koska varren 
pituuden voi säätää käyttäjän 
mukaan.

Yleiskirveen leveä terä sopii 
veistämiseen ja pienten  
puiden halkomiseen.

poistajalla. Tätä urakkaa riittää koko kesäksi, mutta sitkeä 
taistelu palkitsee – ensi kesänä voikukkia nousee paljon vä-
hemmän.

Kiirettä pitää, jos aiot vielä toukokuussa leikata pensaita, sillä 
se täytyy tehdä ennen lehtien puhkeamista. Ehkä kevätkyl-
vöt vetävät jo enemmän puoleensa ja vaihdat oksaleikkurit 
istutuslapioon ja talikkoon. Kasvimaahan voi jo istuttaa si-
pulikasveja, perunaa ja maissiakin, jos sää sallii ja sinulla on 
harsoja kylvön suojaamiseen. 

Sisätiloissa kasvatetut taimet voi nostaa päiväksi ulos lämpi-
mälle terassille, portaille tai muuhun puolivarjoisaan paikkaan, 
jossa ne tottuvat vähitellen ulkoilmaan. Myös kesäkukat voi 
istuttaa ruukkuihin ja tuoda ulos päiväksi. 

 Alkukesän vehreys ja kukkien tuoksu huumaavat. 
Nyt on mukava keskittyä kasvimaan kylvöihin, is-
tutuksiin ja ensimmäisiin kitkentätöihin Garden 

Light puutarhatyövälineillä. 

Kesäkuun lopulla voit jo harventaa raivaussaksilla alkukesäl-
lä kukkineet pensaat. Juhannuksen jälkeen on hyvä tarttua 
pensassaksiin, tasoittaa pensasaidan alkukesän kasvu ja 
lyhentää vuorimännyn vuosikasvuja, jos haluat pensaista pie-
niä ja tuuheita. Oksasakset on onneksi helppo pitää mukana 
pihalla käyskennellessä, sillä silmään sattuu aina muutama 
katkaisemista odottava, kuivunut tai vahingoittunut oksa. 

Elokuussa kasvimaa, marjapensaat ja hedelmäpuut alkavat 
tuottaa satoa. Kesän viimeisiä leikkauksia voi vielä tehdä, 
mutta pääosin leikkaaminen kannattaa jättää seuraavaan ke-
vääseen ja keskittyä sadon nauttimiseen, säilömiseen, kui-
vaamiseen ja pakastamiseen.

 Syys- ja lokakuun ensimmäiset pakkasyöt kerto-
vat talven lähestymisestä. Vaikka puiden värik-
käät lehdet ovat kauneimmillaan, puu itse on jo 

lepotilassa. Pian lehdet alkavat varista maahan, joten on 
aika kaivaa taas esiin harava ja kääntää komposti puu-
tarhatalikolla.

Kasvimaa kannattaa perata sekä jyrsiä tai kääntää kertaal-
leen. Keväällä kukkivat perennat voi jakaa ja istuttaa uudel-
leen. Syksy on muutenkin hyvää istutusaikaa, koska maa on 
kosteaa.

Pihan herkät kasvit tarvitsevat talvisuojan, jotta maa ei me-
nisi niin syvälle routaan juuriston kohdalla. Suojaksi sopivat 
ilmavat lehdet, kuiva turve ja risut. Ne kannattaa levittää vasta 
yöpakkasten tultua, jotta peiton alle ei jää liikaa kosteutta. 
Syystalven mittaan suojan päälle kannattaa kasata vielä te-
hokkaasti eristävä kerros lunta.
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Oksa- ja raivaussaksien uusi mekanismi

Fiskarsin uusissa oksasaksissa ja raivaus saksissa 

on PowerStep™-mekanismi, jonka avulla  

oksa katkeaa 1, 2 tai 3 vaiheessa. 

Mekanismi tekee paksun oksan 

leikkaamisesta kolme kertaa 

kevyempää!

Yläterän PTFE-pinnoite 
vähentää kitkaa.

Softouch-kahva on otteenpitävä.

Voit säilyttää saksia turvallisesti 
lukitsemalla terät kiinni.

Parin sentin paksuinen oksa 
vaatii kolme leikkausta, 
mutta sinun ei tarvitse  
itse valita leikkaus- 
kertojen määrää,  
sakset tekevät  
sen itse!

Vähän paksumpi oksa 
katkeaa yhtä kevyesti,  
mutta kahdella  
leikkauksella.

Noin sentin paksuinen 
oksa katkeaa yhdellä 
kevyellä leikkauksella.
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Havupuut ja 
-pensaat  leikataan 
tarvittaessa helmi-
huhti  kuussa ennen 
kasvun alkamista tai 
kesä-heinäkuussa, 
kun alkukesän kas-
vuvauhti on tasaan-
tunut.

Leikkaa vain tarvittaessa

K aikki kasvit eivät vaadi leikkaamista, joten tartu sak-
siin vain silloin, kun siihen on syy. Leikkaa lehtipen-
saita, jos ne ovat liian tuuheita tai kun kukinta tai mar-

jatuotanto on vähentynyt huomattavasti. Poista leikkaamalla 
kuivia, kuolleita ja hankaavia oksia. 

Mahlaa vuotavat ja 
herkästi lahoavat 
puut, pensaat ja köynnökset 
harvennetaan ja hoitoleikataan 
keskikesällä, kun alkukesän 
kasvuvauhti on tasaantunut.

Lehtipensaat ja  
köynnökset harven-
netaan tai alasleikataan 
tarvittaessa maalis-
huhtikuussa. Lehtipuut 
leikataan ennen lehtien 
puhkeamista tai kesä-heinäkuussa, 
kun alkukesän kasvuvauhti on tasaantunut.

Kuolleita oksia 
voi poistaa
kaikista 
kasveista 
ympäri vuoden.

Mitä eroa on ohileikkaavilla ja  
alasinmallisilla oksasaksilla? 

Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että ohileikkaavat 
sakset sopivat erityisesti tuoreen puun leikkaamiseen, 
ja terä ulottuu aivan oksan tyveen. Alasinmalli vähen-
tää leikkaamisliikkeen loppuiskua, joten se sopii mai-
niosti kuivan ja kovan puun leikkaamiseen.

VINKKI: Muista, ettei leikkaaminen tee kituvaa kasvia elin-
voimaiseksi. Hontelo tai ylipitkä vuosikasvu voi olla merkki 
sopimattomasta kasvupaikasta: liian varjoisasta tai valoisas-
ta, liian kuivasta tai liian märästä ympäristöstä. Maaperässä 
ei ehkä ole oikeita ravinteita tai nurmikko ja muut kasvit vie-
vät ravinteet. Myös esimerkiksi liian syvälle istutettu pensas 
tai puu ei saa leikkaamisesta uutta kasvuvauhtia. 

Leikkaa oikeaan aikaan

Alla olevan taulukon leikkausajankohdat ovat viitteellisiä, ja ne on tar-

koitettu kotipuutarhurille. Taulukon tiedot: puutarha-asiantuntija Lotta 

Lindholm, piirrokset Inge Löök.
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Hyviä pensassaksia on kevyt kannatella

Fiskarsin pensassaksien voimanvälitys mekanismit  

antavat lisätehoa leikkaamiseen. Niiden  

ansiosta sakset leikkaavat koko terän 

pituudelta – saat enemmän aikaan 

pienemmällä rasituksella. 

Lasikuituvahvisteisesta polyamidista valmistetut kahvat tekevät  
Fiskarsin pensassaksista perinteisiä saksia olennaisesti kevyemmät.

VINKKI: Yritä leikata pensassaksien kärjillä 
lyijykynästä pala pois. Hyvät pensassakset 
leikkaavat myös aivan terän kärkiosalla.

PowerLeverTM Pensassakset leikkaavat 
2,5 kertaa tavallisia saksia tehokkaam-
min ja sopivat esimerkiksi koristepen-
saiden muotoiluun.

Erittäin kevyet PowerGearTM 
Pensas sakset sopivat leikkaa-
miseen korkealta ja hankalista 
paikoista.

PowerGearTM Pensassakset PRO 
leikkaa 3,5 kertaa tehokkaammin  
kuin tavalliset sakset.
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Fiskarsin pensassaksien voimanvälitys mekanismit  

antavat lisätehoa leikkaamiseen. Niiden  

ansiosta sakset leikkaavat koko terän 

pituudelta – saat enemmän aikaan 

pienemmällä rasituksella. 

Pensaiden ja köynnösten leikkaus

L ehti- ja havupensaita voi tarvittaessa leikata keväällä 
ennen kasvun alkamista. Lehtipensaat leikataan maa-
lis-huhtikuussa. Ikivihreät havukasvit heräävät aikai-

semmin talvilevostaan, joten niitä voi leikata jo helmikuussa.

Pensaita voi harventaa myös keskikesällä, kun alkukesän kas-
vu on tasaantunut. Jos pensas kukkii alkukesällä, voit ensin 
nauttia väriloistosta ja harventaa vasta heinäkuussa kukinnan 
jälkeen. Jos mahlaa vuotavat pensaat ja köynnökset, esimer-
kiksi mongolianvaahtera ja kiinanlaikkuköynnös, kaipaavat 
leikkaamista, se kannattaa tehdä heinäkuussa. 

Astiataimet ovat yleensä hyvin haaroittuneet eivätkä vaadi 
leikkaamista. Sen sijaan aitataimet, jotka ovat yleensä piis-
kataimia (katso sivu 11), tarvitsevat leikkaamista haaroittu-
akseen.

Harvennus

Jos lehtipensas tekee säästeliäästi juuriversoja, sitä voi lei-
kata harventaen. Harvennettavia pensaita ovat vadelma, 
herukat, pensasvaahterat, onnenpensaat, kuusamat, toisen 
vuoden versoilla kukkivat pensasruusut, pihlaja, pallohorten-
sia ja syreenit.

Joitain pensaita voi nuorentaa alasleikkauksella ja vanhemmi-
ten harventaa vähän vuosittain, jotta kukinta ja kasvusto säily-
vät kauniina. Tällaisia pensaita ovat mm. jasmikkeet, kanukat, 
pensashanhikit ja pihasyreeni. Jos et ole varma, kestääkö 
lehtipensaasi alasleikkausta, käytä pelkästään harventamista. 

Harvennus on helppo tehdä monitoimileikkurilla tai mo-
nitoimioksaleikkurilla. Jos oksat ovat paksuja, voit tarvita 
puutarhasahaa. 

Pensaan voi uusia kokonaan esimerkiksi jakamalla leikkauk-
set kolmelle vuodelle. Ensimmäisenä keväänä/kesänä pois-
tetaan kolmannes pensaan vanhoista oksista ja uudet versot 
jätetään rauhaan. Jos pensaassa on seuraavana keväänä 
uutta kasvua, vanhoista oksista poistetaan jälleen kolman-
nes. Kolmantena vuona poistetaan loput vanhat oksat, jolloin 
pensas on kokonaan uusiutunut ja hyvässä kasvussa.

Alasleikkaus

Jos lehtipensas tekee runsaasti juuriversoja, se kestää yleen-
sä harventamisen lisäksi alasleikkauksen. Alasleikkaamista 
kestäviä pensaita ovat ainakin japaninhappomarja, herne-
pensas, pähkinäpensas, orapihlaja, vuosittain kukkivat pen-
sasruusut, tuoksuvatukka, terijoensalava, punapaju, pihlaja-
angervo, angervot ja lumimarja.

Alasleikkaus tehdään oksien koosta ja pensaan tiheydestä 
riippuen puutarhasahalla, voimasaksilla tai monitoimileik-
kurilla. Puutarhan monitoimileikkurilla leikkaus ja harven-
nus sujuvat ergonomisesti kumartelematta. Monitoimileikkuri 
puree enintään kolmen sentin paksuisiin oksiin. Leikkuupään 
kulmaa voi säätää.  

Eräät pensaslajit, esimerkiksi syyshortensia, leikataan eri ta-
voin kuin muut pensaat. Yli vuoden ikäisiin oksiin puhkeaa 
harvoin versoja. Siksi pensasta kannattaa leikata joka kevät, ja 
edellisen vuoden versoon kannattaa jättää vain pari silmuparia. 
Näin pensas pysyy matalana ja kukinnot suurina. 
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Marjapensaat
Marjapensaita leikataan kuten muitakin harvennettavia pen-
saita eli keväällä ennen lehtien puhkeamista. 
 
Mustaherukkapensas antaa runsaan sadon, kun leikkaat van-
himmat oksat pois pensaan ollessa 5–6-vuotias. Jätä hyvässä 
kasvussa olevaan pensaaseen noin 25 oksaa. Puna- ja val-
koherukkapensaasta poistetaan vanhimmat oksat pensaan 
ollessa 7–8-vuotias, ja oksia jätetään vähemmän kuin musta-
herukkapensaaseen. Vanhoja mustaherukkapensaita kannat-
taa harventaa joka vuosi, muita herukkapensaita muutaman 
vuoden välein. 
 
Vadelma on kaksivuotinen pensas, joka tekee marjat toisen 
vuoden versoihin. Leikkaa pensas keväällä istutuksen jälkeen 
viiden sentin korkeudelta. Syksyllä istutetut taimet leikataan 
seuraavana keväänä, jotta talvenkestävyys ei kärsi. Ensim-
mäisenä vuonna pensas versoo voimakkaasti. 
 
Vadelmaa voi harventaa joka vuosi. Poista satoa antaneet 
versot heti sadonkorjuun jälkeen. Nämä versot kuivuvat ja 
kuolevat syksyn aikana, ja taudinaiheuttajat voivat talvehtia 
niissä.

Köynnökset
Köynnöskasveja voi leikata harventaen, mutta koska oksat 
ovat useimmiten kietoutuneet toisiinsa, harventaminen voi 
olla vaikeaa. Siksi köynnöskasveille tehdään usein alasleik-
kaus keväällä ennen lehtien puhkeamista. Mahlaa vuotavat 
köynnökset, kuten kiinanlaikkuköynnös, leikataan heinäkuus-
sa varovasti harventaen.
 
Kärhöjen (Clematis) versot näyttävät joskus kuolleen talven 
aikana. Odota kuitenkin toukokuun loppuun, sillä lehdet 
puhkeavat myöhään. Kun tiedät varmasti, mitkä versot ovat 
kuolleet, leikkaa ne maata myöten. Jos köynnös on vanha ja 
kuolleita versoja on vaikea saada esiin elävien seasta, leikkaa 
koko köynnös alas ennen lehtien puhkeamista. Juuri talvehtii 
yleensä paremmin kuin maanpäälliset osat, ja uusia versoja 
alkaa kasvaa kesäkuun aikana.

Ryhmäruusut

Istutuksen yhteydessä vahvat versot leikataan 3–4 terveen 
silmun yläpuolelta. Ruusu kasvaa leveämmäksi, jos jokaisen 
verson ylin nuppu on suuntautunut ulospäin. Jos versot kas-
vavat kesän aikana hyvin pitkiksi, niiden latvoja voi syksyllä 
hieman lyhentää. Älä kuitenkaan leikkaa niitä liian lyhyiksi, 
jotta talvenkestävyys ei kärsi.

Ryhmäruusu leikataan keväällä kovien yöpakkasten mentyä, 
ennen lehtien puhkeamista. Poista kaikki paleltuneet versot 
maata myöten. Valitse talven yli selviytyneistä versoista 3–5 
vahvinta ja leikkaa ne 3–4 silmun yläpuolelta. Jos perusrun-
gosta kasvaa villiverso, joka on erinäköinen ja piikikkäämpi 
kuin muut, poista se heti maan alta niin läheltä runkoa kuin 
mahdollista. Se vie turhaan energiaa ja kasvutilaa jaloruusulta.

Köynnösruusu
Istutuksen yhteydessä versot leikataan silmun yläpuolelta 
20–30-senttisiksi. 

Vanhasta köynnösruususta poistetaan keväällä kaikki vaurioi-
tuneet ja kuivat versot ja oksat. Leikkaa versot jo ensimmäi-
sen terveen silmun yläpuolelta. Jos köynnös on liian tiheä, 
harvenna sitä pensaiden tapaan. Voit myös nuorentaa köyn-
nöstä leikkaamalla vanhimmat oksat maata myöten ja jättä-
mällä muutama terve, nuori verso 40–50-senttiseksi. Vältyt 
piikeiltä, kun käytät oksasaksia tai monitoimileikkuria.

Talveksi köynnös kannattaa irrottaa tuesta ja peittää kuivilla 
lehdillä ja oksilla, myöhemmin lumella. 

Alppiruusu
Koska alppiruusu eli rodopensas uusiutuu huonosti, pois-
ta siitä vain kuivuneet ja vaurioituneet oksat. Täysin kuivat 
oksat leikataan alhaalta tai seuraavan elävän oksanhaaran 
yläpuolelta. Harvaksi muuttuneeseen pensaaseen voi puhjeta 
silmuja myös puumaisiin oksiin. 

Leikkaa ryhmäruusu ulospäin kasvavan silmun kohdalta.  

Poista kaikki paleltuneet versot maata myöten.

Kun poistat osan versoa, leikkaa sopivan etäisyyden  

päästä silmusta. 
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Fiskarsin pitkävartiset Power-
Lever™ Ruoho- ja pensas-
sakset sopivat ruohikon, pienten 
pensaiden ja pensasaitojen 
vuosikasvujen leikkaamiseen. 
Kääntyvän leikkuupään ansiosta 
voit leikata esimerkiksi kaukaa 
pensaan keskeltä terät varren 
suuntaisina tai maan tasalta / 
pensasaidan päältä terät 90 as-
teen kulmassa varsiin nähden.

Tasoita 
pensasaita 
ilman tikkailla 
keikkumista

Vuorimänty säilyy tuuheana ja pensasmaisena, kun leikkaat 

sitä vuosittain. Puolet vuosikasvusta leikataan pois oksasak-

silla heti juhannuksen jälkeen. Havupensaat kestävät yleensä 

leikkaamista huonommin kuin lehtipensaat, joten niistä poiste-

taan vain kuolleet, sairaat ja vahingoittuneet oksat. 

Pensasaidat
Vapaasti kasvavaa pensasaitaa ei yleensä tarvitse leikata. 
Vanhemmiten aidasta saattaa tulla liian tiheä ja ränsistynyt, 
jolloin se kannattaa harventaa tai leikata kokonaan alas. Muo-
toon leikattuja pensasaitoja leikataan joka vuosi.

Istutettavat lehtipensaiden aitataimet ovat usein piiskataimia, 
jotka ovat lepotilassa. Ne vaativat leikkauksen haaroittuak-
seen. Taimet leikataan pensassaksilla tai oksasaksilla noin 
10 sentin korkuisiksi. Jos aita istutetaan syksyllä, ensimmäi-
nen leikkaus tehdään vasta seuraavana keväänä. 

Alkukesän kasvua leikataan juhannuksen jälkeen. Silloin kas-
vua jätetään noin 15 cm sekä sivuille että latvaan. Loppuke-

sän kasvua tasoitetaan seuraavana keväänä ennen lehtien 
puhkeamista. Jos aita on jo halutun korkuinen, uutta kasvua 
jätetään vain pari senttiä. Jos aita on päässyt ränsistymään, 
voit nuorentaa sitä tekemällä alasleikkauksen keväällä voima-
saksilla tai monitoimileikkurilla.

Muotoon leikattavaksi pensasaidaksi sopivat esimerkiksi ai-
taorapihlaja, hernepensas, marja-aronia, taikinamarja ja piha-
syreeni. Vapaasti kasvavassa ja muotoillussa pensasaidassa 
voi usein käyttää samoja pensaslajeja. 

Keväällä istutetut havuaidan taimet leikataan juhannuksen 
jälkeen. Silloin vain tasoitetaan kevään kasvua. Yksirunkoisia 
tuijia ja kuusia leikataan vain sivuilta ja latvaverso jätetään 
kasvamaan. Monirunkoiset pensasmaiset marjakuuset leika-
taan sekä sivuilta että yläosasta. Jos taimet kasvavat paljon 
loppukesällä, kasvua voidaan tasoittaa seuraavan vuoden 
keväällä.

Kun tuija- tai kuusiaita on halutun korkuinen, latvaversoja lei-
kataan vuosittain ja sivuille jätetään vain muutama sentti uutta 
kasvua. Harvalta näyttävä latva tuuhentuu vähitellen. Havuai-
taa ei voi nuorentaa alasleikkauksella. Parhaiten leikkaamista 
kestäviä havupensaita ovat tuija ja marjakuusi. 

Matalaa pensasaitaa voit leikata tavallisilla pensassaksilla. 
Korkean pensasaidan leikkaamisessa kätevin väline on joko 
pitkäteräinen monitoimileikkuri tai pitkävartiset pensas-
sakset.

Leikkaa aita muotoon niin, että alaosa on leveämpi kuin yläosa.  

Näin alaoksat saavat valoa ja pysyvät vihreinä.
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Pitkä varsi avuksi
Varteen kiinnitettävällä he-
delmäpuimurilla saat ome-
nat talteen kolhiintumatto-
mina suoraan puusta. 

Saat monitoimi-
leikkuriin lisävarusteena 
sahan, jossa on tehokas 
vetohammastus.

Jos yläoksaa ei tahdo saa-
da leikattua terät suorina, 
vaihda terien kulmaa var-
teen nähden. Leikkuupää 
pyörii 230°.

Fiskarsin monitoimileikkurilla 

yletät leikkaamaan 3–4 metrin 

korkeudesta.

Kääntyvän leikkuu-
pään ja kevyen leikkuu-
mekanismin ansiosta 
puiden latvusten leikkaa-
minen on helppoa ja 
turvallista.Oksa katkeaa varren vetokahvasta tai 

varren päässä olevasta nupista vetämällä. 
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Puiden leikkaus

Muotoilua ja oksiston hoitoa

Keskikesä on parasta aikaa leikata sekä lehti- että havupuita. 
Havupuita ei tosin yleensä tarvitse leikata, eivätkä ne kestä 
leikkausta yhtä hyvin kuin lehtipuut. Kaikista puista voi kuiten-
kin poistaa kuolleita, huonokuntoisia ja vahingoittuneita oksia. 

Vaikka joitain lehtipuita voi leikata keväälläkin niiden ollessa 
vielä lepotilassa, erityisesti mahlaa vuotavat koivut ja vaah-
terat, herkästi lahoavat hevoskastanjat ja jalopähkinät sekä 
muut meidän olosuhteissamme herkät puut kannattaa leika-
ta vasta kesällä. Juhannuksen tienoilla vuosiversojen kasvu 
hidastuu ja kasvuvoima kohdistuu juuriin ja runkoon eli myös 
puun haavat umpeutuvat paremmin. Syksyn lähestyessä haa-
vojen umpeutuminen hidastuu ja lopulta loppuu, joten silloin-
kin puut on syytä jättää rauhaan.

Leikkaaminen aiheuttaa lähes aina lisäkasvua, mutta leik-
kausajankohta vaikuttaa kasvuun. Leikkaus keväällä ennen 
lehtien puhkeamista kiihdyttää puun kasvua. Leikkaus keski-
kesällä sen sijaan ei aiheuta yhtä paljon kasvua.

Puu on istutettu oikein, kun juurenkaula on näkyvissä. Poista  

vastaistutetusta puusta vain vaurioituneet oksat ja kaksoislatva.

Leikkaa nuoria puita

Puusta kannattaa poistaa tarvittavat elävät oksat sen olles-
sa vielä nuori. Vältä halkaisijaltaan yli seitsemän sentin pak-
suisten oksien poistamista. Suuret haavat ovat näet niin pit-
kään auki, että niistä tulee portti lahottajasienien itiöille. Liian 
voimakkaasti leikattu puu voi kuolla tai kasvattaa liian tiiviin 
lehvästön. Muista myös jättää rungon ja oksan välissä oleva 
paksumpi osa, oksankaulus, leikkaamatta.

Ohuimpien oksien poistoon voit käyttää oksasaksia, yhdel-
lä tai kahdella jatkovarrella pidennettyä monitoimileikkuria 
tai teleskooppileikkuria. Kätevä kättä pidempi apuväline on 
monitoimioksaleikkuri, jonka avulla yletyt pienen puun lat-
vaan. Paksut oksat on syytä poistaa isolla puutarhasahalla 
tai monitoimi-/teleskooppileikkuriin kiinnitetyllä sahalla.

Nuoren lehtipuun hoitoleikkaus
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Hedelmäpuita leikataan sadon vuoksi

Omena- ja päärynäpuita voi leikata sekä keväällä että kes-
kellä kesää. Monet leikkaavat omenapuut mieluiten keväällä, 
jolloin oksat on helpompi erottaa paljaassa latvustossa ja ta-
kertumis- ja repeytymisvaara on pienempi. Hedelmäpuita voi 
leikata keväällä ennen kuin silmut alkavat turvota, yleensä 
huhtikuun puoliväliin asti.

Edellä kerrotut lehtipuun leikkausohjeet koskevat myös ome-
na-, päärynä-, kirsikka- ja luumupuita. Lisäksi kannattaa pois-
taa rungossa alle puolen metrin korkeudella maasta kasvavat 
oksat, koska ne jäävät helposti latvan varjoon eivätkä tuota 
hedelmää. Nuorista puista voidaan typistää latvaa, jotta he-
delmien poimiminen on helpompaa. 

Kirsikka- ja luumupuut hyötyvät nuorena tehdyistä leikkauk-
sista, joilla varmistetaan niiden kestävä rakenne. Jatkossa 
puista poistetaan vain kuivuneet ja vioittuneet oksat. 

Poista alaoksat. 

Suoraan ylöspäin 
rungon lähellä kas-
vavat oksat kannat-
taa poistaa. 

Poista kuolleet ja 
huonokuntoiset 
oksat.  

Jos kaksi oksaa kas-
vaa liian lähekkäin 
tai hankaa toisiaan, 
poista toinen. 

Poista kilpalatva.  

50 cm

Typistä liian 
pitkä latva.  

Nuoresta omenapuusta poistettavat oksat 

Lehtipuun istutus ja 
ensimmäinen leikkaus

Muista istuttaa puu niin, että juurenkaula jää näkyviin. Liian 
syvälle istutettu puu kasvaa kituliaasti, tekee epämuodostu-
neen latvan ja voi jopa kuolla. Sama koskee omenapuita. Kas-
tele puuta runsaasti kasvukauden aikana ja kokeile sormella, 
imeytyykö vesi kunnolla maahan vai jääkö se pintamaahan. 

Istuttamisen yhteydessä kannattaa siistiä rikkoutuneet juuret 
ja lyhentää ylipitkiä juuria. Siisti myös vaurioituneet oksat ja 
poista kuolleet oksat sekä heikompi kaksoislatva. Muita leik-
kauksia ei tarvita. 

Puu tarvitsee juurtumisen nopeuttamiseksi yhteyttävää leh-
västöä sekä kasvuärsykkeitä, joita se saa oksien kärkisilmujen 
tuottamista kasvuhormoneista. Mitä vähemmän poistat eläviä 
oksia, sitä nopeammin puu juurtuu.

Lehtipuun hoitoleikkaus

Kun puu on juurtunut kunnolla vuoden tai kahden ajan ja 
alkanut tehdä uusia voimakkaita versoja, voit ryhtyä hoito-
leikkauksiin. Tarkista, että sivuoksia kasvaa tasaisesti ympäri 
runkoa ja harvenna oksat, jotka kasvavat liian lähellä toisiaan. 
Poista kuolleet, huonokuntoiset ja toisiinsa hankaavat oksat, 
latvan sisään kasvavat oksat ja kilpalatvat (kilpalatva on lat-
van korkeudelle tai ylemmäs ulottuva oksa, joka voi olla yhtä 
paksu kuin runko). 

Liian pitkä, esimerkiksi kulkutielle kasvava oksa lyhennetään 
sopivan sivuhaaran kohdalta niin, että leikkauspinnan hal-
kaisija on alle seitsemän senttiä. Suoraan ylös rungon suun-
taisesti kasvavat oksat kannattaa poistaa, samoin helposti 
repeävät oksaliitokset, joissa kuori kasvaa sisäänpäin. Voit 
myös keventää oksaa leikkaamalla sen kärjestä osan pie-
nemmistä oksista pois. Näin puu säilyttää luonnollisen kas-
vutapansa, versokasvu pysyy kurissa eikä puun energia kulu 
kamppailuun lahottajasientä vastaan.

Ahtaaseen paikkaan istutetusta suuresta puusta kannattaa 
poistaa mieluummin monta pientä oksaa kuin yksi iso. Pak-
suja oksia voi lyhentää sopivasta elävästä oksanhaarasta. Älä 
jätä tappeja!

Painavan oksan poisto

1.  Aloita sahaaminen oksan alapuolelta.

2.  Tee toinen sahauslinja hieman ulommas, jotta oksa 

putoaa repäisemättä kuorta mennessään.

3.  Poista tappi niin, että oksankaulus ei vahingoitu.
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Terveessä oksaliitoksessa 

on kuoriharjanne, joka  

tekee liitoksesta vahvan.

Sisään kasvanut kuori 

tekee oksaliitoksesta 

heikon.

Puutarhasahan erikois-
hammastetulla terällä sahaat  
5–12 sentin paksuiset oksat  
tehokkaasti poikki. 

Ison puutarhasahan terän saat 
turvallisesti suojaan kädensijan 
sisään. Mukana vyölenkki.

Pitkä puutarhan monitoimi-
leikkuri ulottuu neljään metriin.

Jatkovarsi tuo yli metrin lisää 
ulottuvuutta. 

Puutarhan teleskooppileikkurin 
varren voit säätää portaattomasti 
2,3–4,1 metrin pituiseksi. Ulotut 
jopa kuuden metrin korkeuteen.

Garden Light -sarjan työkalut ovat 
kevyitä ja vähentävät selän rasi-
tusta. Pistolapio sopii kevyeen 
istutustyöhön.

Puutarhan pistolapiossa on tele-
skooppivarsi, jolla voit säätää var-
ren pituuden käyttäjän mukaan. 
Oikea työasento säästää selkää.

Näillä onnistut
Omenapuu kasvaa ensimmäisinä kesinään voimakkaasti, jo-
ten sitä saattaa olla kiusaus leikata liikaa. Siiloin versokasvu 
voi kiihtyä ja satoikään tulo viivästyy. Sivuoksia tarvitsee ly-
hentää vain, jos ne kasvavat ylipitkiksi muihin oksiin verrattu-
na. Lähellä runkoa ja suoraan ylöspäin kasvavia oksia kannat-
taa poistaa mahdollisimman nuorina. Harvenna oksat, jotka 
kasvavat rungosta alle 15 sentin päässä toisesta oksasta.

Tärkeää: Taivuta nuoren omenapuun pystyyn kasvavat versot 
alas tai poista ne kokonaan! Tee alastaivutus ennen juhannus-
ta, varo versojen repeytymistä. Sido versot narulla runkoon 
kiinni kolmeksi viikoksi tai kunnes ne ovat puutuneet uuteen 
asentoon. Vaakatasossa oksa tuottaa kukkimiseen tarvitta-
via hormoneja ja pystysuorassa kasvuhormoneja. Kun ver-
so taivutetaan, pituuskasvu hidastuu eikä leikkaaminen ole 
tarpeen. Latvuksesta tulee avoin ja valoisa, ja saat puusta 
enemmän satoa.

Viiden vuoden kuluttua omenapuun peruskasvu on yleensä 
ohi. Sen jälkeen voit pitää silmällä uusien versojen kasvu-
suuntaa edellä annettujen ohjeiden mukaisesti ja poistaa 
kuivia oksia. Parhaan sadon saat, kun huolehdit omenapuun 
kunnosta, mutta et leikkaa kerralla liian paljoa. 

Ammattimaista metsänhoitoa

Nuoren koivikon ja männikön pystykarsinta parantaa tyvitukin 
laatua. Männikköä karsitaan kerrallaan vähintään neljän met-
rin korkeuteen yhdessä tai kahdessa vaiheessa. Kevättalvi on 
parasta karsinta-aikaa. Koivua karsitaan keskikesästä heinä-
kuun loppuun, ja lopullinen karsintakorkeus on 5–6 metriä.

Pystykarsintaan sopivia työkaluja ovat oksasakset ja monitoi-
mileikkuri jatkovarrella tai ilman sekä teleskooppivartinen mo-
nitoimileikkuri. Koivun karsimisessa kannattaa välttää sahan 
käyttämistä, koska se voi aiheuttaa kuorivaurioita ja repeämiä. 
Oksa leikataan läheltä runkoa, mutta oksankaulukseen ei kos-
keta. Leikkuupää säädetään loivaan kulmaan ja leikkaava terä 
pidetään oksan alapuolella. 

Joulukuusen viljelyssä kuuset leikataan muotoon kevättal-
vella. Latvojen leikkaamiseen ja tyvioksien harventamiseen 
sopivat ergonomiset, pitkä- ja lyhytteräiset monitoimileikkurit. 
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Rikkaruohoille kyytiä

Teleskooppivarren pi-
tuutta voi säätää, jotta 
työasento on mahdol-
lisimman mukava. 

Näin käytät rikkaruohonpoistajaa
1. Paina terät jalalla maahan rikkaruohon ympärille.
2. Käännä vartta tukijalan suuntaan.
3. Poista rikkaruoho teristä työntökahvalla.

Syvälle maahan työntyvät 
terät tarttuvat juureen  
tiukasti. Juuri nousee  
ylös vipuvoimalla. 

Työntökahva auttaa 
irrottamaan rikkaruohon 
teristä. 
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Nurmikon, puutarhan ja  
kasvimaan hoito

Pitkäjuuriset kiusankappaleet

Voikukka on yksi vihatuimmista rikkaruohoista, sillä se leviää 
nopeasti ja on vaikea kitkettävä. Lähes yhtä hankalia ovat 
takiaiset. Jos niistä haluaa kokonaan eroon, ne on poistettava 
juurineen. Ongelma onkin siinä, että juuri voi tunkeutua 30 
sentin syvyyteen ja katkeaa helposti vedettäessä.

Rikkaruohonpoistajalla juuret nousevat maasta helposti. 
Operaatio sujuu kumartelematta, joten säästät sekä polvia 
että selkää. Jos juuresta jää pala maan sisään, pinnalle ilmes-
tyy uusi pieni lehtiruusuke. Jos jaksat sitkeästi poistaa myös 
uudet rikkaruohojen alut, juuri on vähitellen niin heikko, ettei 
se jaksa työntää enää uutta alkua. 

Rikkaruohonpoistajalla voi poistaa sekä kaikkia rikkakasveja 
että väärässä paikassa kasvavia pieniä puuntaimia. Jos taimi 
on kasvanut siemenestä eikä ole juurestaan kiinni emopuus-
sa, voit istuttaa sen saman tien uuteen paikkaan.

Nurmikon kimppuun

Lehdet on hyvä haravoida syksyisin, koska paksu lehtiker-
ros tukehduttaa nurmikkoa. Työ sujuu kevyesti Garden Light 
-haravoilla. Kapealapaisella haravalla yletyt pensaiden ja 
perennojen väliin. Räystäskouruun kertyvät lehdet on helppo 
poistaa Garden Light -harjalla, jossa on leveä, kääntyvä ja 
haluamaasi kulmaan lukittuva harjaosa. 

Nurmikko yrittää usein kasvaa myös sorakäytäville. Kant-
tausraudalla saat käytävän ja nurmikon rajan siistiksi. Vai-
keista paikoista, kuten pihalaattojen kapeista väleistä, saat 
pitkävartisella puhdistusraudalla ruohon pois ergonomises-
ti, kumartelematta. 

Samalla kannattaa poistaa hiekkalaatikosta sinne eksyneet 
ruohotupsut; tämä työ sujuu esimerkiksi Classic-sarjan hei-
luriharalla tai käytäväraudalla. Irronneiden nurmitupsujen 
kokoamisessa toimii parhaiten rautaharava. 

Jos hiekkakäytävät kaipaavat lisää hiekkaa, sen levitykseen 
suosittelemme kevyttä Garden Light -puutarhalapiota tai 
-kuuppalapiota ja pinnan tasoittamiseen rautaharavaa. 

Moni on saanut selkänsä kipeäksi siistiessään nurmikkoa 
sieltä, minne ruohonleikkurilla ei voi ajaa: pensaiden, puiden 
ja istutusten sekä koristekivien ja valopylväiden ympäriltä. 
Selkää säästävä vaihtoehto ovat pitkävartiset ruoho- ja 
pensassakset. Viimeistelyyn sopivat ehkä parhaiten ruoho-
sakset, koska leikkuupään saa säädettyä sopivaan kulmaan. 
Molemmat pitkävartiset sakset soveltuvat myös vesikasvien 
ja kaislojen leikkaamiseen vesirajan alapuolelta.

Nuoren puun ympärille rajataan pyöreä ruohoalue ja ruoho nostetaan 

pois lohko kerrallaan.

Nuorten puutaimien juurella kasvava ruoho kannattaa poistaa, 
koska se vie puulta ravinteet ja veden. Aloita työ rajaamalla 
pistolapiolla tai kanttausraudalla halkaisijaltaan 1–1,5 met-
rin ympyrä taimen ympärille. Jaa ympyrä lohkoihin samalla 
työkalulla ja nosta lohkoista nurmea pois puutarhatalikolla. 
Näin saat ruohon pois juurineen, mutta et vahingoita puun 
juuria. Jos alueelle jää rikkaruohoja, saat ne helposti pois rik-
karuohonpoistajalla. 

Kata paljaaksi jäänyt maa esimerkiksi kuorikatteella, lehtipuu-
hakkeella tai nurmisilpulla, joka pitää maan kosteana ja estää 
siemenrikkaruohojen itämisen. Katetta on helppo levittää rau-
taharavalla. Kätevä työkalu katteen levittämiseen pensaiden 
alle on kapea ja hyvin kevyt ruusuharava. 

Kasvimaa kuntoon

Kun maa on keväällä sulanut ja kuivanut vähän, on aika kään-
tää kasvimaa. Se käy parhaiten pistolapiolla, joka uppoaa 
helposti maahan. Maata voi muokata myös puutarhatalikol-
la. Kompostimullan tai kalkin levityksessä puutarhalapio on 
parempi kuin pistolapio, koska siinä on leveämpi teräosa. 
Tasoita vielä pintamaa rautaharavalla, koska tasainen maa 
kuivuu paremmin. 
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Kanttausraudalla 
siistit nurmikon 
reunat ja kiveysten 
välit.

Garden 
Light -sar-
jan harjas-
sa on 360° 
kääntyvä ja 
paikoilleen 
lukittava  
harjaosa. 

Käytäväraudalla 
poistat rikkaruohot 
hiekkakäytävältä 
ja pihalaattojen 
välistä.

Näillä selviät 
helpommalla

Kylvövaot voi tehdä vaikkapa rautaharavan reunalla. Leveäm-
män vaon saat harvennuskuokalla ja syvemmän peruna-
kuokalla. Tasoita maa kylvön jälkeen.

Rikkaruohot viihtyvät valitettavasti myös kasvimaalla, mutta 
onneksi kitkentätyöhön on saatavana ergonomisia työkaluja. 
Käsittele maan pintaa möyhennyskuokalla niin, etteivät rik-
karuohon siemenet saa jalansijaa. Viljelykasvien joukosta saat 
rikkaruohot parhaiten pois harvennuskuokalla, jolla myös 
harvennat vihannesten kylvörivejä. Käytävillä olevat rikka-
ruohot voi kitkeä esimerkiksi heiluriharalla. 

Sadonkorjuuta varten on syytä ottaa esiin puutarhatalikko ja 
perunakuokka. Jos kesä on ollut kuiva, perunat, porkkanat ja 
muut juurekset eivät nouse maasta paljain käsin. 

Puutarhassakin tarvitaan saksia

Fiskarsin laadukkaita saksia voit käyttää myös ulkotöissä. 
Puutarhassa voit tarvita saksia mm. multapussien avaami-
seen ja vesiletkujen leikkaamiseen. Myös mausteyrttien keruu 
sujuu parhaiten saksilla. Kukka- ja viherkasvisakset sopivat 
pienten kasvien, sisä- ja ulkokukkien, huonekasvien, yrttien ja 
bonsaikasvien leikkaamiseen, siistimiseen ja trimmaukseen.

Leveälapaisella lehtiharavalla keräät 
lehdet nopeasti isoltakin alueelta.  
Garden Light -sarjan haravassa on  
pehmustettu kädensija.

Möyhennys-
kuokassa on 
kevyt ja kestä-
vä alumiinivar-
si kuten muis-
sakin Garden 
Light -sarjan 
varrellisissa 
työkaluissa.

Garden Light 
harvennus-
kuokalla 
poistat  
rikkaruohot 
kasvimaalta. 
Varren päässä 
on oranssi 
ripus tuslenkki.

Garden Light 
ruusu harava 
soveltuu  
pensaiden välien  
haravointiin.
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Hyvä tietää

Valitsemalla 
oikean työkalun 
säästät voimiasi 
ja varmistat  
kasviesi 
hyvinvoinnin.

Oksasakset  
sopi vat pienimpiin 
leikkaustöihin.

Käytä monitoimi-
oksaleikkureita  
piikikkäiden kasvien 
ja matalien puiden 
leikkamiseen.

Raivaussakset sopivat 
erityisesti paksumpien 
oksien leikkaamiseen.

Monitoimileikkurilla 
yllät hankaliin kohtiin 
parhaiten.

Saha sopii erityisesti 

paksujen (yli Ø 5 cm) 

oksien poistamiseen.

Paksuimpien oksien  
halkaisemiseen ja  
halkojen pilkkomiseen 
kirves on sopiva  
työkalu.

Oksasakset 
111140

Oksasakset 
sormilenkillä 111440

Oksasakset 
voimanivelellä 111340

Power GearTM

Oksasakset PRO 111540

Monitoimileikkuri 111640

Monitoimileikkuri 115360

Puutarhasaha 123850

Yleiskirves 121150

Ø 16 mm

Ø 16 mm

Ø 20 mm

Ø 20 mm

Ø 22 mm

Ø 32 mm

Ø 32 mm

Ø 35 mm

Ø 50 mm

Ø 50 mm

Ø 120 mm

Hyvin huolletut työkalut toimivat 
paremmin ja kestävät pitempään. 
Säännöllisellä parin minuutin huollolla 
työkalu pysyy uuden veroisena vuo-
desta toiseen. 
Fiskars Huoltopakkaus sisältää kaikki 
tarvittavat välineet ja ohjeet  
työkalujesi kunnostamiseen.

HUOLTO

1.

3.

2.

Kuvitetut huolto-ohjeet kertovat, 
miten työ kaluja kannattaa säilyttää,  
teroittaa ja pestä.

MITEN JA MILLÄ 
LEIKKAAT

Teroitus
Jatkuvassa käytössä terä tylsyy ja leikkuukyky heik-
kenee. Leikkuujälki ei ole enää siisti ja terien väliin 
tarttuu puun kuorta ja säikeitä. Leikkuri on tällöin te-
roitettava. Teroitettujen työkalujen käyttöön tarvitset 
huomattavasti vähemmän voimaa. Työkalujen teroi-
tus sujuu timanttiviilalla parhaiten. 

Öljyäminen
Terät, nivelet ja jouset on hyvä käsitellä öljyllä sään-
nöllisesti. Muutama tippa riittää pidentämään työka-
lusi käyttöikää.

Jouset
Jotta jousi säilyttäisi kireytensä, säilytä jousella  
varustettu työkalu suljettuna. 

Teroitusvinkki
1. Värjää teroitettava alue mustalla tussilla.
2. Teroita tasaisesti, kunnes musta väri on kauttaaltaan  

hioutunut pois.
3. Kun varsinainen teräkulma on hiottu, terän vastakkaiselle  

puolelle on muodostunut jäystettä, joka poistetaan joko  
timanttiviilalla, hiomakivellä tai kuivalla puupalikalla. 
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Power GearTM 
Puutarhan pienet voimasakset 112170

Power GearTM Raivaussakset M 112290

Power GearTM Raivaussakset L 112590
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Timanttiviila on tarkoitettu 
karkaistujen terien teroittamiseen,  
kestää hyvin kulutusta.

Öljy vähentää kitkaa ja 
suojaa teriä kulumiselta.



Muutitko juuri asuntoon, jossa on oma piha? Oletko hankkimassa viljely- tai siirtolapuutarhapalstaa? Peritkö kesä-
mökin? Aloittelevan viherpeukalon kannattaa hankkia ensin perustyövälineet, joilla pääsee alkuun, ja täydentää 
valikoimaa pikku hiljaa tarpeen mukaan. Ensi kesänä tiedät jo paljon paremmin, kaipaatko lisää välineitä polttopuiden 
tekoon, voikukkien torjuntaan vai pensastaideteosten tekemiseen. 

OKSASAKSET
Oksasaksista muodostuu helposti se puu-
tarhan käytetyin kapine, joka kulkee aina 
mukana. Fiskarsin oksasaksissa on kään-
teentekeviä mekanismeja, jotka vähentävät selvästi työn kuormitta-
vuutta ja käteen kohdistuvaa rasitusta. Kolmessa vaiheessa leikkaa-
va PowerStep on kokeilemisen arvoinen uutuusmekanismi.

MONITOIMILEIKKuRI
Monitoimileikkurilla saat mallista riippuen 4–6 metriä ulot tuvuutta. 
Nyt saat karsittua piikkipensaat matkan päästä  ja leikattua maan 
tasalta kumartelematta. Voit samalla työkalulla leikata omenapuut 
ja muita pikkupuita maan tasolta. Myöhemmin voit hankkia samaan 
varteen kiinnitettävän jatkovarren, sahan ja hedelmäpoimurin. 

RAIVAuSSAKSET
Nämä sakset ovat hyvät varsinkin 
vanhojen, paksuoksaisten pen-
saiden leikkaamiseen. Häm mästyt 
hammasvaihteen tehokkuutta ja 
pinnoitetun terän siistiä leikkausjälkeä. Kokeile kaupassa 
alasinmallia ja ohileikkaavaa mallia, koukkuterää ja saksiterää.

PuuTARHASAHA
Saha on syytä ottaa käyttöön, kun oksan 
paksuus on yli viisi senttiä. Fiskarsin sa-
hoissa on karkaistu, kaksoishammastettu 
terä, joka sahaa sekä veto- että työntöliikkeellä. Terä leikkaa kuin 
partaveitsi ja säilyy turvallisesti varren sisällä sahausten välillä. 

PENSASSAKSET
Vaikka vajan nurkasta löytyisivät-
kin ne perinteiset pensas sakset, 
harkitse vaihtamista uusiin, jotka 
leikkaavat koko terän pituudelta, 
jättävät pensasaitaan siistimmän ja sileämmän 
pinnan ja vaativat vähemmän voimaa. 
 

RuOHOSAKSET
Ruohosaksilla leikataan sieltä, 
minne ruohonleikkurilla ei pääse: 
käytävien ja kukkapenkkien reunoilta, kivien ympäriltä ja 
puun juurelta. Lyhytvartisilla saksilla leikkaaminen sujuu 
yhdellä kädellä, pitkävartisilla kumartelematta. Teräosassa 
on säädettävä leikkuukulma.

RIKKARuOHONPOISTAJA
Pitkäjuurisista rikkaruohoista, kuten  
voikukista, takiai sista ja hierakoista, 
et pääse eroon millään muulla konstilla
kuin kiskomalla ne juurineen pois.  
Fiskarsin täsmätyökalulla säästät 
selkää ja polvia.

ISTuTuSTYÖKALuT
Joka sään kestävät ja pestävät  
Fiskarsin istutuslapiot ja möyhennys- 
kuokat sopivat taimien ja sipuli-
kasvien istuttamiseen, rikkaruohojen  
kitkemiseen ja kukkapenkin  
möyhentämiseen.

HARAVA 
Halusitpa haravoida syksyn lehtiä  leveällä 
rintamalla tai kuoputtaa  pensaiden välejä, 
paras väline on Fiskarsin vaihtovarsiharava. 
Samaan varteen voit hankkia ensi kesänä 
kapeamman tai leveämmän lapaosan.
Lapa napsahtaa paikoilleen lujasti 
eikä takuulla irtoa!

PITKäVARTISET 
PuuTARHATYÖKALuT
Lapio, talikko ja harja ovat pihan ja 
puutarhan perustyökaluja. Fiskarsin 
Garden Light -sarjan tuotteet ovat kevyt 
ja kestävä valinta. Tämä harja on muuten 
nerokas kapistus: harjaosa lukittuu mihin  
asentoon tahansa, joten sitä voi käyttää 
vaikka lehtien pudottamiseen räystäs-
kourusta. Sarjaan kuuluu myös mm. 
kiveysten puhdistusrauta ja 
ruusuharava. 

HuOLTOPAKKAuS
Kun nyt olet investoinut laadukkaisiin 
ja ergo nomisiin puutarhavälineisiin, ota 
alusta asti tavaksi myös huoltaa ne ennen 
talviteloille laittamista. Timanttiviilalla voit
teroittaa kaikkien leikkaavien työkalujen 
terät. Metalliosat kannattaa öljytä ja 
terät lukita kiinni.

Fiskars Brands Finland Oy Ab, puh. (09) 350 9000, faksi (09) 3509 0090, info@fiskarsbrands.fi, www.fiskars.com, www.kotipuutarhuri.com

Viherpeukalon starttipaketti
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