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LUKIJALLE

muualta maailmasta, mutta kokonaisuuden tulisi pysyä 
tasapainoisena. Yleisilmeen pihalla, niin kuin rakennuk-
sissakin, tulee olla hallittu ja kaunis. 

Resepti ihannepihaan on yksinkertainen. Suunnit-
tele harmoninen ja mielenkiintoinen pohjasuunnitelma. 
Käytä laadukkaita pohja- ja pintamateriaaleja ja ensiluok-
kaisia taimia. Tee pohjatyöt ja materiaalien eristys huo-
lella, istuta kasvit oikeaoppisesti ja sijoita ne oikeanlaisiin 
kasvuolosuhteisiin. Noudata työohjeita pintamateriaalien 
asennuksessa. Huolehdi kasvien kastelusta ja hoidosta 
erityisesti ensimmäisien kasvukausien aikana. 

Onnistunut lopputulos vaatii joka työvaiheessa tie-
toa, taitoa ja vaivannäköä. Puutarhan luominen ei silti 
ole mitään salatiedettä, vaan oikeilla eväillä jokainen pys-
tyy siihen. Jotta onnistuisit ensimmäisellä yrityksellä, ei 
suunnittelusta, perustamisesta, työvaiheista tai mate-
riaaleista tule tinkiä. 

Tämä kirja on opas helppohoitoisempaan pihapiiriin, 
lopputuloksen kauneudesta tinkimättä. Ole itse oman 
pihasi suunnittelija!

Päivi Rahikka, puutarhasuunnittelija ja puutarhuri

K aunis piha on hyvän mielen lähde omista-
jalleen. Sen näkeminen ilahduttaa, siellä 
kulkeminen rauhoittaa ja luo kodin tun-
teen. Piha on myös kiinteistösi käynti-
kortti, ensimmäinen asia, jonka vierailija 

tai ohikulkija näkee. Se viestii sinun ja perheesi kauneus-
arvoista, siitä miten pidätte huolta omaisuudestanne ja 
kuinka siinä onnistutte. Hyvin toteutettu pihapiiri koros-
taa talosi hyviä puolia ja peittää huonot, ja se myös nos-
taa kiinteistön arvoa. 

Unelmien puutarhassa kasvit kukoistavat ilman jat-
kuvaa huomiota ja hoitoa. Puutarhatöissä vietetyn ajan 
tulisi olla linjassa omien toiveittesi kanssa. Loppujen 
lopuksi on kyse siitä, kuinka paljon vapaa-ajastasi haluat 
viettää puutarhassa. Oman pihan ja ympäristön   muok-
kaaminen tuo iloa ja hyvää mieltä, kunhan työmäärä on 
mitoitettu jokaisen pihanomistajan omien toiveiden ja 
mahdollisuuksien mukaan. 

Tämä kirja auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan 
helposti hoidettavan, toimivan ja kauniin pihan. Olen 
tehnyt kaikki esimerkkeinä käytetyt suunnitelmat Suo-
men  oloihin.  Mausteita ja ideoita voi ja tuleekin ottaa 
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MILLAINEN ON SINUN 
HAAVEITTESI PIHA?

Pihan suunnittelussa on kyse 
haaveen toteuttamisesta.  
Lähde liikkeelle antamalla aikaa 
unelmoinnille. Millainen piha 
miellyttää sinun silmääsi ja 
palvelee sinua parhaiten tässä 
elämänvaiheessa? Selvitä sen 
jälkeen käytännön rajoitukset, 
jotta saat parhaat edellytykset 
pihasuunnitelmasi onnistumiselle.

K asvimaan ja kukkapenkkien kuopsutus 
tutkitusti rauhoittaa ja saa ihmisen tunte-
maan itsensä levänneeksi, iloiseksi ja ter-
veeksi. Puutarhassa vietetty aika kartuttaa 
lisää aktiivisia elinvuosia. Aivomme osaa-

vat lukea luontoa, sen värejä ja elementtejä harmoniana. 
Ihmiset kaikkialla maailmassa nimeävät mieluisimmaksi 
paikaksi sen, jossa on puita, kukkia ja vettä. Me hakeu-
dumme luontaisesti paikkaan, joka on kaunis ja tasapai-
noinen. Meillä jokaisella on oikeus tällaiseen paikkaan, ja 
meistä jokainen voi luoda sen myös omaan pihapiiriin. 

Oman pihan suunnittelu on osa kodin rakentamispro-
sessia. Kaikesta teknisyydestään ja erityisosaamista vaa-
tivista vaiheistaan huolimatta koko prosessissa on kyse 
yhden suuren haaveen toteuttamisesta, olipa kyseessä 
vanhan pihan kunnostus tai täysin uuden rakentami-
nen. Tämä työ on usein yksi suurimpia urakoita, johon 
me ryhdymme elämämme aikana. Koti alkaa jo portilta, 
sen tulisi toivottaa tervetulleeksi kadulle näkyvällä piha-
puulla tai muulla rakkaalla elementillä. 
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RESEPT I  IHANNEPIHAAN 

• Suunnittele harmoninen ja 
 mielen kiintoinen pohjasuunnitelma. 

• Käytä laadukkaita pohja- ja pinta 
 materiaaleja ja ensiluokkaisia taimia. 

• Tee pohjatyöt ja materiaalien eristys
 huolella.

• Istuta kasvit oikeaoppisesti ja 
 sijoita ne oikeanlaisiin kasvu-
  olosuhteisiin. 

• Noudata työohjeita pinta-
 materiaalien asennuksessa. 

• Huolehdi kasvien kastelusta ja
 hoidosta erityisesti ensimmäisien  
 kasvukausien aikana.

tunnista unelmasi

Suunnittelun alkuvaiheessa lähtökohtana ovat toiveet, 
mielikuvat ja mukana sinnikkäästi kulkeneet muistot 
puutarhoista ja niiden eri elementeistä. Kirjaa kaikki 
paperille tai muistiin, tee leikekirja, kartta tai kokoelma 
kaikista asioista, jotka ovat tehneet sinuun vaikutuk-
sen joskus näkemälläsi pihalla tai puistossa. Pyydä kaik-
kia perheenjäseniä listaamaan omat toiveensa samalla 
tavalla. Tehkää jokainen omat karttanne. Tämä vaihe 
on tärkeä, sillä se luo piilossa oleville unelmille tilaisuu-
den tulla esiin ja samalla konkretisoi prosessin.  

Ehkä et tiennytkään unelmoivasi omasta omenatar-
hasta? Olitko jo haudannut ajatuksen suuresta vesiai-
heesta keskellä pihaa, koska ajattelit sen olevan mahdo-
tonta toteuttaa? Tämä luova ja aikaakin vaativa haavei-
luvaihe on välttämätön hyvän lopputuloksen kannalta. 
Luo itsellesi mielikuva lopputuloksesta, unohda rajoit-
tavat tekijät kuten aika, raha tai paikkakunnan raken-
nustapaohjeet, niiden aika tulee myöhemmin. Kir-
jaa  mielikasvisi kasviluetteloiksi: mitä kasveja haluat 
ehdottomasti pihalle, mikä puu on sinulle rakas, minkä 
kukinnan tuoksu on sinulle tärkeä. Poimi kasvit listalta 
puutarhasi karttaan, sijoita ne aitakasveiksi, reunusta-
maan oleskelualuetta tai vesiaihetta, korostamaan pää-
sisäänkäyntiä. 

Kun teet suunnitelmaa, pidä koko ajan tähtäimessä 
valmis piha. Suunnitelman tulee olla kuva lopputulok-
sesta, ei sen välivaiheesta. Luonnostele pihan pohja-
kuva itsellesi, aseta siihen toiminnot, jotka ovat sinulle 
ja perheellesi tärkeitä. Yhdistele toimintoja ja niiden 
vaatimia alueita, mikäli tila tuntuu loppuvan kesken. 
Tässä vaiheessa on jo tärkeää huomioida tietyt mää-
räykset, kuten raja-aidan sallittu korkeus tai kunnan 
asettamat määräykset parkkipaikkojen määrästä pihal-
lasi. Tätä vaihetta voisi verrata asunnon sisustamiseen: 
mihin mahtuu uusi kookas ruokailuryhmä, kuinka pal-
jon sisäänkäyntiin täytyy varata vapaata tilaa. 

VOIT LUODA KAUNIIN JA

HARMONISEN KEITAAN

OMAAN PIHAPIIRIIN.
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hyVäksy käytännÖn rajoitukset

Sitten kun kaikki puutarhaunelmat on tyhjentävästi 
kirjattu ja dokumentoitu pihakarttaasi, on aika siir-
tyä eteenpäin. Tässä vaiheessa sisustaminen muuttuu 
puutarhasuunnitteluksi. Nyt on huomioitava myös val-
litsevat olosuhteet, niiden muokkausmahdollisuudet 
sekä kasvien kasvuolosuhdevaatimukset. Periaatteena 
kasvilajien valinnassa on vallitsevien (tai muutostöi-
den jälkeen vallitsevien) kasvuolosuhteiden täydellinen 
sopivuus valitulle kasvilajille. Tätä sääntöä noudattaen 
rakennat automaattisesti helppohoitoisen puutarhan. 

Huomioi valon määrä, pai-
kan suojaisuus, kasvualus-
tan  koostumus ja kasvin 
lopullinen koko. Valitse 
kasvit luettelostasi näiden 
mukaan. Kuvittele itsesi sei-
somaan muodostuneen kas-
viryhmän viereen, tarkista 
ettei se ole liian sekava, eikä 
peitä arvokasta näköalaa. 
Kulje näin läpi koko tulevan 

puutarhasi, alue kerrallaan. Lisää suunnitelmaan pinta -
materiaalit. Noudata mielijohteitasi tässä vaiheessa, älä 
murehdi vielä kokonaisuudesta. 

Nyt kaikki on mielikuvissasi paikoillaan ja puutar-
ha si näyttää valmiilta. Vuorossa on muutos- ja karsinta-
prosessi. On aika ottaa huomioon materiaalien ja värien 
yhteensopivuus ja harmonisuus, tilankäyttö ja tilan riittä-
vyys, tyylien yhteensopivuus ja kokonaisuuden yleisilme. 
Rakennussäännöksiä tai luonnonlakeja ei voi muuttaa, ne 
täytyy hyväksyä ja omaksua. Säännökset ja määräykset 
on tehty varmentamaan asumisen turvallisuus ja asuin-
alueen viihtyvyys. 

Tässä vaiheessa sinulla on valmiina visio pihastasi. 
Karsiminen on tässä vaiheessa helpompaa, kun tiedät 
mihin lopputulokseen tähtäät. Vaikkakin kompromissit 

JOKAISELLE PIHALLE

MAHTUU ENEMMÄN

TOTEUTUNEITA

KUIN MENETETTYJÄ

UNELMIA.

SUUNNITELMAN

TULEE OLLA KUVA 

LOPPUTULOKSESTA,

EI VÄLIVAIHEESTA.

MIET I  TEHDESSÄS I

P IHASUUNNITELMAA:

•  materiaalien yhteensopivuus 

•  värien harmonisuus

• tilankäyttö ja tilan riittävyys

• tyylien yhteensopivuus 

• kokonaisuuden yleisilme.

ja luopumiset ovat osa puutarhan luomisprosessia, suu-
rin osa pihanrakennusvaiheen työstä on kuitenkin unel-
mien toteuttamista. Jokaiselle pihalle mahtuu enemmän 
toteutuneita kuin menetettyjä unelmia. Kun noudatetaan 
oikeata rakennustapaa ja käytetään laadukkaita materiaa-
leja, lopputulos on työmäärän arvoinen. Hyvin suunni-
teltu ja perustettu pihamaa kasvaa ja kukoistaa vuodesta 
toiseen, ilahduttaen asukkaita ja vierailijoita.
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PIHASUUNNITTELIJAN 
TYYLIUNELMIA
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Puutarhan teeman ja tyylin määrittelevät pit-
kälti ympäristö ja siinä sijaitsevat rakennuk-
set. Tyyli voi olla esimerkiksi perinteinen, 
moderni, romanttinen tai pelkistetty. Koko 
pihan ei tarvitse pysyä tiukasti teemassaan. 

Voit maustaa poimimalla vaikutteita – värejä, kasveja, 
materiaaleja – monestakin eri tyylistä, kunhan yleisilme 
on hallittu. Suositut itämaiset elementit tuovat eksotiik-
kaa ja jännitettä pihaan. Ne sopivat hyvin moderniin ja 
pohjoismaiseen rakennustyyliin, kuten myös kaupun-
kiympäristöön. Romanttisen englantilaisen puutarhan 

VALITSE TYYLI 
TALON MUKAAN
Puutarhan tyyli kuvastaa omistajansa 
ajatustapaa ja kauneuskäsitystä. Kun 
toteutat tyylin taitavasti, se korostaa 
yksilöllisyyttä ja sitoo ympäröivät 
elementit luontevasti toisiinsa. Piha 
sopeutuu ympäristöön ja pystyy 
säilyttämään silti omaleimaisuutensa.



runsaus ja värimaailma täydentävät kauniisti sekä perin-
teistä rakennustyyliä että kartano- tai huvilatyyliä. 

Mikäli haluat rakentaa pihalle yhden tai useamman 
osion, joka poikkeaa täysin ympäristön tyylistä, piha-
alueelle voidaan suunnitella ikään kuin huoneita. Näin 
suunniteltu piha koostuu useista eri huoneista, joita 

yhdistävät esimerkiksi saman-
laiset pensasaidan muodosta-
mat seinäelementit. Seinä voi 
olla korkea ja lähes läpinäky-
mätön, tai kevytrakenteinen 
pergola tai matala istutus-
ryhmä. 

Kasvilajien suosio on vaih -
dellut eri aikakausina. Lajien 
määrä on myös kasvanut vuo-
sien saatossa. Monet lajit ovat 
muotoutuneet tiettyjen tyy-
lien ikoneiksi. Esimerkiksi 

kukkivat puut ja pensaat sekä monet perinnekasvit ovat 
tyypillisiä romanttisen puutarhan kasveja. Modernin tai 
itämaiseen vivahtavan puutarhan kasveiksi puolestaan 
ovat valikoituneet erilaiset muotoon kasvavat tai muoto-
leikattavat lajit sekä selkeälinjaiset perennat.

Luonnonomaiset metsäpuutarhat ovat yleisimmin 
yhtenä osana pihapiiriä. Kasvilajit valikoituvat alueen ja 
kasvuvyöhykkeen kasveista, ja valikoimaa täydennetään 
tyyliin sopivilla puutarhakasveilla. Eurooppalaiset mai-
semapuutarhat puistomaisine alueineen ovat yksityispi-
hoissa harvinaisuus jo pelkästään tonttien rajallisen koon 

VOIT VALITA 

PIHAASI USEITA

TYYLEJÄ, JOS 

EROTAT NE

TOISISTAAN 

KUIN HUONEET.
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takia, mutta samaa tunnelmaa voi luoda käyttämällä ton-
tilta aukeavaa maisemaa osana pihan elementeistä.

Huomioi materiaaleja valitessasi vuodenaikojen ai -
heut    ta  mat vaatimukset piha-alueilla. Lehdet putoavat 
puista ja ne pitää haravoida, samoin lunta sataa joka talvi 
ja se pitää pystyä luomaan pois kulkuväyliltä ja kasaamaan 
kohtuullisen lähelle lumenkeruualueita. Sopivat   värit, 
materiaalit ja puutarhan muodot luovat tyylin, mutta 
kasvi valinnoissa ensisijainen valintakriteeri on, että kasvi 
selviy tyy sillä kasvuvyöhykkeellä, jonne puutarha raken-
netaan.

pehmeyttä ja romanttisuutta

Tämän kategorian alle kuuluu moni suosittu puutar-
hatyyli, muiden muassa englantilainen, ranskalainen, 
välimerellinen ja perinteinen suomalainen. Suuret yhte-
näiset istutusalueet reunustavat kulkuväyliä, kukkivia 
köynnöksiä käytetään niin seinustoilla kuin puissakin 
köynnöstämässä ja kasvilajien määrä on runsas. Kas-
vien eri korkeudet ja kukintavärit korostuvat suurissa 
ryhmissä – niitä on tarkoitus katsella sekä läheltä että 
kaukaa. Puutarhan kulkuväylät ovat nurmea, askel kiviä 
tai luonnonkivestä tai vanhan näköiseksi käsitellystä 
betoni kivestä tehtyä kapeaa kivetystä. Polut eivät kulje 
suorinta reittiä, vaan kaartuvat ihailtaviksi tarkoitettu-
jen puiden ja istutusten kautta, jotta kulkija saa nauttia 
puutarhan annista koko matkansa ajan. Puukujanteet 
johdattamassa sisäänajoa ovat myös osa romanttista 
puutarhaa.

ROMANTTINEN PIHA VOI 

OLLA SUOMALAINEN TAI

 VÄLIMERELLINEN, YHTEISTÄ 

ON KUITENKIN RUNSAUS.
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Ruukkupuutarhat kuuluvat myös oleellisena osana 
tähän tyyliin, erityisesti välimerelliseen tyylisuuntaan. 
Suomessa useimmiten yksivuotisina kasvatettavat eri-
laiset pelargoniat ja jalohortensiat ovat ruukkupuutar-
hojen tyypillistä kasvivalikoimaa. Voit talvehdittaa niitä 
viileissä sisätiloissa, jolloin ne kasvavat muutamassa vuo-
dessa upeisiin mittoihin. Monivuotisista lajeista ruu-
kuissa viihtyvät mehikasvit ja kukkivat yrtit kuten laven-
teli. 

Puutarhapatsaiden ja vesiaiheiden käyttö on romant-
tisessa tyylissä yleistä, niiden muotoilu noudattaa pihan 
tyyliä ja koko pihan kokoa. Myös muotoonsa leikatut pik-
kupuut ja pensaat kuuluvat romanttiseen puutarhaan, 
kartio- ja pallomuoto ovat suosituimpia.

Klassinen muotopuutarha yrtteineen ja ruusuineen 
on oleellinen osa romanttista tyyliä. Reunuskasvit voivat 
olla muotoleikattavaa puksipuuta (suomalainen toimiva 
vaihtoehto on pikkutaikinamarja) tai vapaasti kasvavaa 
yrttiä. Muotopuutarha on usein myös hyötypuutarha, jol-
loin keskellä viljellään vihanneksia. Kasvihuone on tär-
keä osa kokonaisuutta. Siihen on usein viljelyalan lisäksi 
sovitettu pöytä ja tuolit. Myös lehti- ja huvimajat täyden-
tävät tyyliä.

Suomalainen perinnepuutarha ei ole alun perin ollut 
näin runsas ja romanttinen, vaan enemmänkin käytän-
nöllinen, mutta vuosien saatossa on siihen tarttunut vai-
kutteita muualta Euroopasta. Vielä 50-luvun loppuun 
saakka piha oli enimmäkseen hyötytarkoitusta varten. 
Varallisuuden kasvaessa suomalainen pihakulttuuri on 
monipuolistunut.

Pioni

Hevoskastanja
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ROMANTT ISEEN TYYL I IN

SOPIVIA KASVILAJEJA

PUUT:

•  koristeomenapuut
•  koristekirsikat
•  jalopuut (hevoskastanja, saarni,  
   tammi, lehmus) 
•  perinnepuut (koivu, pihlaja).

PENSAAT: 

•  hortensiat (jalo- ja syyshortensiat) 
•  jasmikkeet 
•  syreenit (piha ja jalonnetut) 
•  angervot 
•  puistoruusut, jaloruusut.

PERENNAT: 

•  akileijat 
•  ritarinkannukset 
•  sormustinkukat 
•  kurjenpolvet 
•  särkyneet sydämet 
•  pionit 
•  leimukukat 
•  kukkivat maanpeittokasvit 
•  yrtit.

KÖYNNÖKSET: 

•  piippuköynnökset 
•  kiinanlaikkuköynnös 
•  jalokärhöt 
•  humala 
•  kuusamat 
•  köynnösruusut.

Norjanangervo
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modernia otetta ja itämaisia mausteita

Moderniin tai jopa itämaiseen vivahtavan puutarhan 
kasvilajeiksi ovat valikoituneet pelkistetyn kasvumuo-
don omaavat kasvit, joiden lisäarvona on upea kukinta 
tai ruskaväri. Tällaisia ovat esimerkiksi monet kirsikat. 
Katseenvangitsijoina toimivat monimuotoisen ja lähes 
luonnottomankin kasvutavan omaavat kasvit. Kasvua 
voidaan ohjailla muotoleikkauksin.

Yksittäisten lehtien selkeät muodot ja muotoon leika-
tut pensaat ja havukasvit luovat jännitettä puutarhaan. 
Voit luoda muotoja ja kerroksia yhdistelemällä element-
tejä. Yhdistä koristeellisia yksittäisiä puita ja kukkivia 

eksoottisen näköisiä pensaita laatoitettuihin tai sora-
pintoihin ja luonnonkiviryhmään tai yksittäiseen kiveen. 
Vesiaihe tai yksinkertainen penkki lisää alueeseen itämai-
suutta.

Alue voi olla muodoiltaan vaihteleva. Sen kulkuväylä 
voi kaartua kasvien taakse ohjaten kulkijan kävelemään 
läpi aukean tai yli sillan. Yksinkertaisuus ei sulje pois mie-
lenkiintoisten yksityiskohtien ja tunnelmien luomista 
puutarhaan. Ne vain luodaan hienovaraisemmin kuin 
runsaissa ja yltäkylläisissä tyyleissä.

Puhtaasti itämainen puutarhanhoito ei sovi kiireisen 
pihanomistajan elämäntyyliin. Perinteinen itämainen 
puutarha vaatii paljon hoitoa. Mutta mausteina ja pie-
nissä osissa, vihreänä huoneena tai osana puutarhaa se 
antaa vihjeen pihan haltijan mieltymyksistä. Itämainen 
tunnelma syntyy kaikkien siihen kuuluvien elementtien 
yhdistämisestä – selkeälinjaiset kasvit, kivet ja vesi teke-
vät tyylin.

Skandinaavinen moderni puutarha voi tunnelmal-
taan  olla lähellä itämaista puutarhaa, mutta elementit 
ovat melko erilaiset. Pihan kulkuväylät on pinnoitettu 
joko luonnonkivi- tai betonisilla laatoilla. Valitut kasvi-
lajit ovat joko luonnonvaraisia kasvejamme tai muistut-
tavat niitä muotokieleltään. Erilaiset kurjenpolvet, sani-
aiset ja varpukasvit kuuluvat pohjoismaiseen pihatyyliin, 
samoin luonnonkivet, sammal tai metsänpohja. Näitä 
luonnollisia elementtejä yhdistetään metalliin, hiottuun 
kivipintaan tai geometrisiin vesiaiheisiin, jolloin moderni 
tyyli korostuu. 

YHDISTÄ PELKISTETTYJÄ LINJOJA 

JA MUOTOJA TOISIINSA,NIIN 

SAAT LUOTUA JÄNNITETTÄ

JA MIELENKIINTOISUUTTA.
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MODERNI IN TYYL I IN

SOPIVIA KASVILAJEJA

PUUT: 

•  mongolian- ja japaninvaahtera 
•  katsura 
•  sembramänty 
•  vuorimänty 
•  koristekirsikka.

PENSAAT: 

•  puksipuu 
•  magnoliat 
•  atsaleat 
•  alppiruusut 
•  pikkutaikinamarja.

PERENNAT: 

•  kuunliljat 
•  kurjenmiekat 
•  pensaspionit 
•  koristeheinät 
•  jalokellot.

KÖYNNÖKSET: 

•  piippuköynnös 
•  kiinanlaikkuköynnös 
•  kärhöt 
•  köynnöshortensia. 

Köynnöshortensia

Alppiruusu

Mongolianvaahtera Kotkansiipi
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metsänhaltijan kotipiha

Kasvatat metsäpuutarhan monimuotoisuutta istutta-
malla alueelle kasvuolosuhteisiin sopivia kasveja ja esi-
merkiksi valmista metsänpohjaa eli kunttaa. Lisää myös 
kerroksellisuutta, jotta metsämäinen vaikutelma koros-
tuu: sijoita pensasryhmiä puiden juureen, puita avonai-
sille aukioille, perennaistutuksia kulkureittien viereen. 
Tyypillinen pensasaidoilla rajaaminen ei sovi luonnon-
omaiseen tyyliin. Istuta rajalle erillisiä ryhmiä pensaita 
tai puita, joiden lomasta maisema jatkuu ympäröivään 
luontoon.

Puutarhan tyyli ja kasvusto valikoituvat vallitsevan 
ympäristön mukaan. Kasvilajien kirjo on runsas, riippuen 
onko kyseessä kuiva kangasmetsä vai kostea lehto. Leh-
tomaisen metsäpuutarhan kasvusto on runsas ja osittain 
tiheä, kangasmetsän kasvusto on harvempaa ja kasvilajit 
matalakasvuisempia.
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