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Maisemasuunnitteluyritys SNITSIG suunnittelee unelmien pihoja 
Skånessa, Etelä-Ruotsissa, jossa usein voi rakentaa, säästä riippuen 
tietenkin, myös talvella. SNITSIG on käytännössä sama kuin 
maisemasuunnittelija Karin Malmberg, joka mielellään haluaisi elää 
suunnittelemiensa kohteiden mukana toteutuksen kaikissa vaiheissa, 
aina asiakkaan kanssa käydyistä ensi keskusteluista, viimeisen 
kasvin istutukseen ja pihavalojen sytyttämiseen

Toimittanut Pia Harju-Jeanty, kuvat Snitsig
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K
arin Malmberg perusti maisemasuunnittelu-
yritys SNITSIGIN vuonna 2005. Koulutuksel-
taan hän on maisemasuunnitteluinsinööri, joka 
aiemmin työskenteli vuosikausia puutarhurina 
suuressa herraskartanossa, jossa hoidettavana oli 

suuret puistot puistokäytävineen, keittiöpuutarha ja kasvi-
huone sekä talvipuutarha. Omassa yrityksessään Karin työs-
kentelee yksin, mutta kuitenkin tiiviissä yhteistyössä laajan 
rakentajien, käsityöläisten sekä kivi- ja kasvialanyrittäjien 
verkoston kanssa.

Yritys suunnittelee suurimmaksi osaksi viheralueita yksi-
tyishenkilöille, mutta myös asumisoikeus- ja vuokrataloyhti-
öille. Karin pitää tärkeimpänä osaamisalueenaan menestyvien 
kasviyhdistelmien rakentamista, sekä taitoa luoda muodol-
taan ja tilaltaan sellaisia ulkoalueita, joissa pihan omistajat 
viihtyvät ja haluavat viettää aikaansa. ”Minulla on aina läh-
tökohtana työssä se, että jokainen puutarha on yksilöllinen, 
toimiva ja juuri kulloisenkin asiakaan makuun ja tarpeisiin 
tehty”, selittää Karin.

Karinin toimialue on eteläisessä Ruotsissa, sillä säännölliset 
asiakaskäynnit kohteessa ovat hänen mielestään onnistuneen 
lopputuloksen perusta. ”Jotta lopputuloksesta tulee hyvä, on 
ensiarvoisen tärkeää tuntea suunniteltavan paikan sielu ja 
tavata sen asukkaat”, selittää hän ja jatkaa: ”Lisäksi kartoitan 
tietenkin joka kerta myös kohteen maaperää ja ilmastollisia 
olosuhteita, jotta osaan valita asiakkailleni juuri heidän pi-
haansa sopivat ja siellä menestyvät kasvit.”

Karinin mielestä on valitettavaa, että asiakkaat usein ot-
tavat häneen yhteyttä vasta keväällä ja ovat sitten hämmäs-
tyneitä, kun hän ei heti pääse heitä tapaamaan. Hän kyllä 
ymmärtää, että pohdittuaan puutarhansa muutosta mahdol-
lisesti jopa vuosikausia, ei useimmille tule mieleenkään, että 
paras aika suunnitella pihamuutosta olisi juuri syksy ja talvi. 
Jos suunnittelu on aloitettu ajoissa syksyllä ja saatu varattua 
taitavat rakentajat kevääksi, on asiakkaalla hyvät mahdolli-
suudet päästä nauttimaan uudesta puutarhastaan heti kesäl-
lä. ”Onkin suuri haaste saada asiakkaat tajuamaan, että me 
puutarhasuunnittelijat voimme tehdä töitä jopa talviaikaan”, 
nauraa Karin.

Neljä ajankohtaista puutarhatrendiä Karinin mukaan:

HETI VALMIS PUUTARHA
Helppohoitoinen

Nopeasti kasvavat kasvit

Muodoltaan ja sisällöltään minimalistinen

EKOLOGISUUS
Ympäristötietoisuus ja unelma omavaraisuudesta

RETRO
Käytetään 50 – 70 –luvuilla suosittuja materiaaleja niin pihan 

katteissa kuin kalusteissakin (esim. Höganäs:in keraamisia laatto-

ja ja 50 - 60 -luvulla suosittuja metallikalusteita jne)

KUKKIVA PUUTARHA
Aina ajankohtainen
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1 MIAMILAISTYYLINEN TALO 
MEREN LÄHEISYYDESSÄ
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T ämä kahden aikuisen perhe – lap-
set ovat jo muuttaneet omilleen – 
onnistui jotenkin löytämään tontin 

”kultarannikolta”. He olivat yhteydessä 
SNITSIGIIN hyvissä ajoin, heti talvel-
la, talon ollessa vielä rakennusvaiheessa. 
Näin ollen Karinin ensi kertaa kohteessa 
käydessä oli piha pullollaan autoja ja eri-
laisia rakennusmateriaaleja.

Perheen päätoive oli, että merinäköalaa 
ei millään tavalla saisi rajoittaa. He ha-
lusivat mahdollisimman helppohoitoisen 
puutarhan, jossa olisi vain vähän kasveja 
”perheen mies olisi itse asiassa halunnut 
vain pelkän nurmikon. Karin joutui selit-
tämään hänelle, ettei hän koskaan suun-
nittele puutarhoja, joissa ei ole kasveja. 
Ja lopulta hän sai pihan suhteen vapaat 
kädet. Tosin perhe oli jo valinnut pihan 
yhdeksi pintamateriaaliksi liuskekiven, 
joka myös Karinin mielestä sopi taloon 

ja pihaan erinomaisesti.
Pihaan valittiin moderni muotokieli, 

suorine linjoineen. Pihassa lehtikuusi- 
se maalattiin Sioo-puukäsittelyaineella, 
joka teki puusta nopeasti hopeanvärisen 
- kohtaa luonnonkiven, ja piha-alue ra-
jattiin valkoisella muurilla, joka on eri-
korkuinen eri paikoissa. Merenlähei-
syyteen sopivat kasvit loistavat vihreän” 

hopeisen ”valkoisen” roosan ja sinisen 
värisinä. Koska pihapiiristä löytyy kiveä 
paljon, sitä on niin talossa kun pihalla-
kin, ovat pihan puupinnat erityisen tär-
keä elementti. Ilman puupintoja ympä-
ristöstä olisi tullut helposti liian kylmä, 
lähes jäinen.

Pihan rakentaminen kesti 6 viikkoa.

 ENNEN

”PARAS AIKA SUUNNITELLA PIHAMUUTOSTA ON SYKSY JA TALVI.”
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2 VANHA PUUTARHA 
SKÅNEN KALASTUSALUEELLA
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K aupunkilaisperhe osti tämän 
vanhan, skånelaisen talon ke-
säasunnokseen muutama vuo-

si sitten. Ostohetkellä talon puutarha oli 
niin ylikasvanut, että sieltä tuntui puuttu-
van kokonaan sekä valo että ilma.

Perhe halusi tehdä puutarhastaan ro-
manttisen, kukkivan keitaan siten, että 
kadulta talolle johtava suora sisäänkäyn-
titie jäisi kuitenkin paikoilleen. Lisäksi 
he halusivat pihaansa enemmän näkösuo-
jaa ja sen vuoksi tien puolelle rakennet-
tiin sekä matala muuri että kasvatettiin 
pensasaita.

Talon asukkaat pitävät pehmeistä 
muodoista ja vahvoista väreistä ja niiden 
kaikista mahdollisista, ihanista sekoituk-
sista. Ja koska talo on valkea, oli värien 
suhteen mahdollista jopa hieman revitel-
lä. Pihan kukkaloisto keskittyy luonnol-
lisestikin kesäkuukausiin, koska silloin 
perhe on kesäasunnollaan. Muutokses-
sa kadunpuoleiset kasvit poistettiin suu-
rimmaksi osaksi, mutta tietyt, valikoidut 

kasvit istutettiin myöhemmin takaisin ja 
niiden seuraksi uusia kasveja.

Talon ympärykset kivettiin ja keittiön 
päätyyn tehtiin kivistä sievä, pieni aukio, 
jolla voi nauttia auringosta suurimman 
osan päivää. Lisäksi talon seinustalle ra-

kennettiin suurehkot, kiinteät puupen-
kit, joista on tullut perheen mieluinen 
lepo- ja leikkipaikka.

Puutarhan muutostyöt kestivät 4 viik-
koa. Perhe on erittäin tyytyväinen tehtyi-
hin muutoksiin.

 ENNEN
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MINUN TEHTÄVÄNI ON SELVITTÄÄ, MILLAISEN PUUTARHAN 
ASIAKKAAT TODELLA HALUAVAT, SEN JÄLKEEN JALOSTAA 
HEIDÄN UNELMIAAN JA TODELLAKIN LUODA JOTAIN, 
MINKÄ HE LUULIVAT OLEVAN MAHDOLLISTA.
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Tämän 20-luvun villan sisäänkäynnissä on 
suuret korkeuserot. Talossa asuva lapsiper-
he pyysi Karinilta ideoita siitä, kuinka sisään-

käyntiä voisi uudistaa ja miten pihaa kannattaisi 
rytmittää siten, etteivät pienet lapset kuitenkaan 
pääse helposti vaeltamaan sieltä pois. Lasten lei-
kit ovat tärkeitä ja leikkipaikkojen lisäksi, heille 
toivottiin sisääntuloaukiolta myös pyöräilyaluetta. 
Pihan hienot, vanhat, keraamiset Högnäs-laatat 
haluttiin palauttaa loistoonsa, ja lisäksi perhe tah-
toi kasvihuoneen. Pihaan haluttiin ikivihreitä ha-
vuja ja kevät- ja kesäkukkia. Perheellä on myös 
kesämökki, jossa he viettävät kesäisin paljon aikaa, 
joten pihaan asennettiin automaattinen kastelujär-
jestelmä ja lisäksi hankittiin automaattinen ruo-
honleikkuri. Perhe tykkää puuhastella pihallaan, 
mutta koska sekä äidin että isän työt vievät paljon 
aikaa, pitää pihan olla helppohoitoinen.

Pihalle tuli eloperäisiä muotoja ja luonnonki-
veä, sinne rakennettiin Classicum:in kasvihuone 
ja olemassa olevaa puista terassia laajennettiin si-
ten, että sitä pitkin pääse kulkemaan talon ympäri. 
Sisäänkäynnin yhteyteen rakennettiin suurempi 
oleskelualue tukimuurin avulla ja portaat, joiden 
ansiosta terassille on helpompi mennä. Lapsille ra-
kennettiin omat leikkialueet.

Tämän pihamuutoksen tekeminen kesti 6 viik-
koa. Pihaan muutoksen yhteydessä rakennettu 
kasvihuone poistettiin myöhemmin. 

3 20 –LUVUN VILLA
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