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”Haluaisin vielä voittaa kultaa”
VIIKON KYSYMYKSET

8TAINA SUONIO

TAINA SUONION KUVA-ARKISTO

LOVIISALAINEN
MAISEMASUUNNITTELIJA pokkasi perinteisessä
Chelsean puutarhanäyttelyssä
hopeisen mitalin
toistamiseen.
Voitit Chelsean perinteikkäässä
puutarhanäyttelyssä suunnittelemallasi puutarhalla Silver
Gilt -mitalin, joka on näyttelyn
toiseksi korkein palkinto. Oliko
tämä ensimmäinen saamasi
kansainvälinen palkinto?

– Ei, sillä sain vastaavan palkinnon vuonna 2019. Olen
ollut mukana kilpailussa jo
16 vuotta ja tehnyt työtä eri
suunnittelijoiden kanssa.
Mitä kilpailu ja palkinto sinulle
suunnittelija merkitsee?

– Se merkitsee paljon. Olen
muun muassa suunnittelemassa Japanin Sapporoon
kattopuutarhaa ja Kiinaan
avataan ensi kuussa puisto, jonka olen suunnittelut.
Suomalaiselle suunnittelijalle kilpailu lisää kansainvälistä tunnettuutta ja tuo
näkyvyyttä.
Mistä sait inspiraation siihen?

– Suomalaisuudesta. Suomen luontoa osaa arvostaa
nyt iän ja kokemuksen kart-

Puutarhasuunnittelija Taina Suonio sanoo olevansa nöyrän kiitollinen siitä, että on saanut olla
Suomi-lähettiläänä.
tuessa sekä maailmaa yhä
enemmän nähneenä. Työstäni saamani palaute on ollut todella hyvää. Pienestä
tilasta saa paljon.
Korona-aika räjäytti ihmisten
puutarhainnon. Miten se näkyy
omassa työssäsi?

– Tein keväällä ennen lähtöä-

ni Lontooseen Ylelle puutarhaohjelmaa, olen kirjoittanut
artikkeleita sekä neuvonut ja
tukenut ihmisiä. Nyt ollaan
entistä kiinnostuneempia jopa ruuan kasvattamisesta ja
siitä, miten puutarhan avulla
voidaan tukea luonnonmukaisuutta varsinkin kaupunkiympäristössä.

Onko luonnonmukaisuus
tämän hetken trendi puutarhoissa?

– Näen, että se tulee olemaan hyvinkin voimakas
trendi kotipuutarhojen ja
julkisten puutarhojen suunnittelussa. Luonnonmukaisuuden voi tehdä esteettisesti kauniisti ilman, että

puutarha näyttää hoitamattomalta.
Entäpä missä tilassa on suomalainen julkinen viherrakentaminen tällä hetkellä?

– Se on kehittynyt huimaa
vauhtia viimeisten vuosien
aikana. Me suomalaiset
olemme valmiit oppimaan
uutta, emmekä arastele kysyä neuvoa. Antaisin täydet pisteet suomalaiselle
maisemasuunnittelulle ja
viherrakentamiselle, vaikka
meillä on niin nuori puutarhakulttuuri.
– Kun meillä rakennetaan
uusia asuinalueita, niin ymmärretään niissä käyttää kotimaisia kasveja ja mietitään
miten ympäristöä voidaan
tehdä esteettisesti kauniiksi.
Suurin haaste on ylläpidossa; ettei käytetä kemiallisia
aineita ja annetaan luonnon
monimuotoisuudelle sijaa.
– Esimerkiksi kaupungeissa voisi olla enemmänkin
kukkaruukkuja sekä uskallettaisiin vallata kaupungin
julkisia viheralueita kutsumalla niitä lähipuistoiksia
ja -kukkapenkeiksi. Näin
vähennetään kovia pintoja.
Millaisessa puutarhassa tai
vihertilassa itse viihdyt mieluiten?

– Se vaihtelee. Toisaalta
viihdyn Lontoon kattopuutarhassa tai historiallisessa
puistossa. Sielullisesti nautin eniten, kun saan tulla

Suomeen, laittaa saappaat
jalkaan ja mennä metsään,
josta ammensin myös kilpapuutarhaani.
Mitä kysyisit itseltäsi?

– Teetkö vielä uudelleen
kilpapuutarhan, kun tiedät
kuinka rankkaa se on? Hyvä
kysymys, sillä en ole vielä kunnolla ehtinyt toipua.
Ideoita on jo muhimassa,
joten olisi mielenkiintoista
päästä tekemään vielä kerran. Nälkä jäi siihen, että
haluaisin voittaa kultaa.
MARKO WAHLSTRÖM

Taina Suonio
B Syntynyt Vihdissä. Asuu
Loviisan Pernajassa.
B Koulutukseltaan filosofian
maisteri, ympäristöbiologi ja
maisemasuunnittelija.
B Työskentelee yrittäjänä sekä
toimii Helsingin yliopiston
Viides ulottuvuus – kasvikatot ja -seinät kaupunkialueilla -tutkimusryhmän
jåsenenä.
B Perheeseen kuuluvat
aviopuoliso ja neljä aikuista
poikaa
B Yhdistää vapaa-ajallaan
työn ja harrastuksen viihtymällä puutarhassa sekä
nauttii luonnossa liikkumisesta ja tietokirjallisuuden
lukemisesta.
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