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Onnellisin vuodenaika. 
 

Sadonkorjuulla on aina ollut erityinen merkityksensä kulttuureissa ympäri 
maailman. Paikallinen sato on muokannut perinteitämme ja keittiöidemme 
tarjontaa. Sadonkorjuun aikaan juhlimme työmme tuloksia sekä nautimme 
parhaista luonnon antimista. Jos kysyt puutarhurilta, sadonkorjuu on 
todellakin kaikista onnellisin vuodenaika. 
 

 
 
Onnellisuus kasvaa puutarhassa – tai vaikka parvekkeella. Vuonna 2020 tehdyn Fiskarsin 
onnellisuustutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia kotipuutarhureista on sitä mieltä, että puutarhanhoito lisää 
onnellisuutta ja hyvinvointia. Ei ole yllättävää, että sadonkorjuu oli suosituimpien puutarhapuuhien listan 
kärjessä, onhan kyseessä koko vuoden työn huipentuma. 
 
Pandemian ja muiden maailmanlaajuisten epävarmuustekijöiden ja haasteiden aikana ihmiset ovat löytäneet 
lohtua puutarhoistaan, ja oman ruoan kasvattaminen on lisännyt suosiotaan. Puutarhanhoito on monille tapa 
lievittää stressiä ja harjoittaa läsnäoloa. 
 

Sadonkorjuukauden juhliminen ystävien ja perheen kanssa on ollut perinteisesti vuoden kohokohta etenkin 
maaseutuyhteisöissä. Nykyään myös kaupunkipuutarhurit ovat kiinnostuneita kasvattamaan itse terveellistä 
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luomu- ja lähiruokaa takapihan kasvimaalla, yhteisöpuutarhoissa tai lavakauluksessa parvekkeella. Toisin 
sanoen puutarhanhoidon ja sadonkorjuun ilot eivät ole enää vain harvojen onnekkaiden saatavilla. 
 
Fiskars on suunnitellut kaikkien puutarhaharrastajien tarpeisiin sarjan monipuolisia, ergonomisia 
puutarhatyökaluja, jotka tekevät hedelmien, vihannesten, yrttien ja kukkien keräämisestä ja poimimisesta 
entistä nautinnollisempaa. 

 
Parhaat vinkit ja työkalut sadonkorjuuseen 
 

1. Puutarhassa työskentelyn tulee olla mukavaa myös sadonkorjuun aikaan. Vankka ja vedenpitävä 
Fiskars Solid -polvisuoja suojaa polviasi, kun työskentelet kovilla tai epätasaisilla pinnoilla. Kätevän 
kantokahvan ansiosta alustaa on helppo liikutella paikasta toiseen. Polvisuoja on helppo puhdistaa 
puutarhaletkulla ja ilmakuivata käytön jälkeen.  
 

2. Joskus kaksi kättä ei ole tarpeeksi. Fiskars Plus -sadonkorjuukori auttaa sinua kuljettamaan kaikki 
maukkaat aarteesi puutarhasta keittiöösi. Monikäyttöisessä sadonkorjuukorissa kulkevat kätevästi niin 
vihannekset, hedelmät ja kukat kuin sadonkorjuutyökalutkin. Näppärän siiviläpuolen ansiosta koria voi 
käyttää myös ruokien pesemiseen. Ergonomisten kahvojen ansiosta koria voi kantaa kahdella 
kädellä, ja siinä voi kuljettaa painavaakin lastia.  
 

3. Kerää sato talteen muita kasveja vahingoittamatta. Taitettava X-sarjan sadonkorjuuveitsi soveltuu 
erinomaisesti hennompien varsien siistimiseen ja tarkkaan leikkaamiseen. Tarkkuushiotussa, 
ruostumattomasta teräksestä valmistetussa terässä on kaareva kärki, joka sopii työntöleikkaamiseen 
myös tiheässä kasvustossa ympäröiviä kasveja vahingoittamatta. Turvallinen nappilukko tekee 
veitsen käytöstä ja kuljetuksesta helppoa. 
 

4. Valitse paksuvartisten kasvien käsittelyyn X-sarjan puutarhaveitsi. Erittäin kestävä sadonkorjuuveitsi 
takaa tarkan ja siistin leikkuujäljen. Veitsessä on tarkkuushiottu, ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu terä ja tasainen terän kärki nopeaan työntöleikkaamiseen. Veitsessä on muovinen, 
vyölenkillinen teräsuoja turvalliseen käyttöön ja säilytykseen. 
 

5. Lopuksi tarvitset parin – tai kaksi – korkealaatuisia saksia, jotka eivät ole vain erilaisia 
puutarhasaksia. Tarkat ja näppärät Fiskars Solid -yrttisakset ovat näppärin vaihtoehto syötävien 
yrttien ja koristekukkien leikkaamiseen. Näissä elintarvikekelpoisissa yrttileikkureissa on irrotettavat 
hammastetut terät puhdistamisen helpottamiseksi ja tukevat kahvat, jotka tarjoavat hyvän otteen.  
Muihin leikkuutehtäviin valitse Fiskarsin oksasakset.  
 

6. Nappaa inspiraatio omasta tai muiden maiden sadonkorjuuperinteistä ja järjestä sadonkorjuuillallinen 
ystävien, perheen tai naapureiden kanssa – tai valmista herkullinen illallinen yhdelle. Muista nauttia 
työsi hedelmistä! 
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Tuote- ja hintatiedot 
 

 

 

 

 

 

Solid-polvisuoja 
tuotenumero 1062832 
ovh 6,90 e 

 Plus-sadonkorjuukori 
tuotenumero 1062831 
ovh 27,90 e 

 Fiskars by Maria Korkeila 
puutarhaessu 
tuotenumero 1059101 
ovh 110,00 e 

 

 

 

 

Solid-yrttisakset SP220 
tuotenumero 1063326 
ovh 9,90 e 

 Taitettava sadonkorjuuveitsi K80 
tuotenumero 1062819 
ovh 19,90 e 

 
 

Sadonkorjuuveitsi K82 
tuotenumero 1062830 
ovh 24,90 e 

 

 

 

 

Ohileikkaavat oksasakset L P961 
tuotenumero 1057175 
ovh 41,50 e  
 

 QuikFit-hedelmäpoimuri 
tuotenumero 1000693 
ovh 25,90 e 

 Ergo pop-up puutarhasäkki M 175l 
tuotenumero 1028372 
ovh 26,60 e  

Linkki kuviin 
https://fiskars.emmi.fi/l/BScg8crrBjFr  
 
Lisätietoa  
Mari Rouvi, PR- ja viestintäpäällikkö, Fiskars  
mari.rouvi@fiskars.com    
 
Kuvauslainat 
Miltton Studios, jenny.akerfeldt@miltton.fi  
   
 
 


