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vinkkiä
kasvihuoneen ostajalle

Punakeltaraidallinen ’Tigerella’ on aikainen ja runsassatoinen tomaattilajike.
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9.

ITSE TEHTY KASVIHUONE
on persoonallinen vaihtoehto. Kierrätysmateriaaleista nikkaroidussa huoneessa
on kiinnitettävä erityistä huomiota huoneen
rakenteisiin ja tuuletukseen.
Kestotilaaja! Lue lisää itse tehdyistä kasvihuoneista lehtiarkistosta www.kotipuutarha.fi
Kotipuutarha 01/2012 s. 10–17.

6.

AMMATTILAISET SUOSIVAT
kevytrakenteista ja kestävää
EVA-kasvihuonekalvoa (etyylivinyyliasetaatti).
Se kestää jopa 10 vuotta ja eristää lämpöä
paremmin kuin tavallinen uv-suojattu kasvihuonemuovi.

1.

7.

ALUMIINI ON runkomateriaaleista
helppohoitoisin. Puurunkoinen huone on kaunis, mutta se vaatii toistuvaa huoltoa. Puulajeista kestävin on lehtikuusi, joka sietää hyvin kosteutta. Myös lämpökäsitelty puu ja
jättituija ovat kestäviä. Puurunko on sitä kestävämpi mitä paksumpaa puumateriaalia se on.

8.

HUONEEN ULKONÄKÖ
on tärkeä tekijä, sillä rakennus on
keskeinen osa puutarhaasi. Pienet yksityiskohdat – kaunis sokkeli tai kattokoriste – kruunaavat ansarin. Kirkas lasiseinä on tyylikäs ja sen
läpi näkee ulkoakin päin kuinka sato kypsyy.

2.

VALITSE PAIKKA,
joka on tasainen ja routimaton. Savimaa vaatii routaeristyksen,
sillä etenkin lasihuoneet voivat rikkoutua,
kun routa liikuttaa maata.

LATTIAPINTA-ALA
ei yksistään vaikuta viljelymukavuuteen tai tehokkuuteen – tilavuus
on yhtä tärkeä asia. Kasvihuoneen
on hyvä olla vähintään 8–10 neliön
kokoinen, seinäkorkeuden minimissään
1,60 metriä ja harjakorkeuden kaksi
metriä. Hoitokäytävän leveydeksi riittää
50 senttiä. Kasvit viihtyvät korkeassa
ja tilavassa huoneessa, sillä pieni
kasvihuone kuumenee helposti liikaa.
Se myös jäähtyy nopeasti.

Kaksiosainen
ulko-ovi
toimii samalla
tuuletusikkunana.
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Lehtikuusesta rakennettu ansari
on kestävä ja patinoituu kauniisti.

3.
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Kirkas lasi
Kestävyys

SIJOITA MATERIAALEIHIN
Kasvihuoneharrastus on palkitsevaa, kun materiaalit ovat pitkäikäisiä. Valitse mieluiten 6–10 millin paksuinen kennolevy.
Lasihuoneissa kannattaa suosia karkaistua
lasia. Materiaaleja voi myös yhdistellä. Kokeile kennolevykattoa ja lasiseiniä erityisesti
puolivarjoisalla pihamaalla.

Sopivasti tilaa
ja oikea paikka
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LASI, MUOVI VAI KENNOLEVY?

5.

TEKSTI TEIJA TUISKU KUVAT TEIJA TUISKU, HANNA MARTTINEN
JA PUUTARHALIITON KUVA-ARKISTO

sia)
(Brugman
Pasuunat
essa.
e
n
o
u
ih
v
as
viihtyvät k

4.

Kestotilaaja! Lue lisää valmiskasvihuoneista sekä rakennusohjeista
lehtiarkistosta www.kotipuutarha.fi Kotipuutarha 01/2011 s. 60–63.

Suunnitteletko kasvihuoneen hankintaa?
Saat kunnon sadon, kun valitset
oikeanlaisen ansarin, laitat sen hyvään
paikkaan ja hoidat kasveja taitavasti.

SIJOITA KASVIHUONE
mahdollisimman valoisaan ja tuulelta
suojaisaan paikkaan. Katso, että huone saa
sekä aamu- että ilta-aurinkoa, tällöin viileä
yö jää mahdollisimman lyhyeksi. Vältä sijoittamasta huonetta alavalle paikalle, sillä
kylmä hidastaa kasvua.
Varmista, ettei huone jää suurten puiden
ja pensaiden varjoon. Osittainen varjo keskipäivän aikaan on suotavaa, mutta liian
metsäiseen kohtaan tontilla tai suuren rakennuksen varjoon huonetta ei kannata
pystyttää. Tarjoa mieluummin runsaammin
valoa kuin varjoa, sillä kasvihuonetta voi
aina varjostaa.

Materiaalilla on väliä

Tekniikka avuksi

10.

LISÄLAITTEET: kattoluukunavaajat, tippukastelu sekä
lämpöpuhaltimet helpottavat kasvien hoitoa.
Niiden avulla huoneen lämpötila ja ilmankosteus pysyvät tasaisina ja kasvualusta
riittävän kosteana.
Ilmankosteus- ja lämpömittarit ovat tärkeitä apureita, kun haluat maksimoida sadon.
Minimi- ja maksimilämpötilamittari näyttää

yön alimman ja päivän ylimmän lämpötilan.
Usein kasvu häiriintyy alle 12 ja yli 30 asteen
lämpötiloissa. Sopiva ilmankosteus on
60–80 prosenttia.
Lämpöpuhallin pitää hallan poissa pienestä
kasvihuoneesta. Kun kasvit syksyllä ovat karaistuneet vaihteleviin oloihin, kynttilä tai myrskylyhty kierrättää ilmaa ja pitää lämmön nollan
yläpuolella.

Jos kasvihuone kuumenee keskipäivän
aikaan liiaksi, istuta eteläseinustalle esimerkiksi muutama puolitoistametrinen aroniapensas varjostukseksi. Jos tämä ei riitä,
ripusta varjostusverhot huoneen kattoon
sekä eteläseinustalle.

>
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Kasvualusta

Munakoiso sopii
ruukkuviljelykseen
kasvihuoneessa.

11.
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KIINTEÄT KASVUALTAAT
ovat tehoneliöitä. Noin 50 senttiä
syvän alustan voi kaivaa sokkelin alapuolelle, jolloin siihen saa istutettua syväjuurisia ja
monivuotisia kasveja kuten viiniköynnöksiä.
Niiden juurella voit kasvattaa matalajuurisia
lehtivihanneksia tai yrttejä. Useimmille kasveille riittää noin 30 sentin syvyinen kasvualusta. Sen voi perustaa sorapedin päälle ja
kehystää esimerkiksi kuormalavakehikoilla.
Ostomullasta saa kuohkean ja vettäpidättävän, kun siihen lisätään kompostimultaa ja
noin viidesosa hiekkaa. Kiinteä multapatja ei
kaipaa joka vuosi vaihtoa, jos kasvu on hyvä. Kaavi vuosittain pintamaata noin viisi senttiä ja lisää joukkoon esimerkiksi palanutta lantaa tai kompostia. Jos kasvit nuupahtavat tai
kasvu on kituliasta, kasvualusta on syytä vaihtaa kokonaan.

22.

12.

SÄKKI- JA RUUKKUVILJELYSSÄ kasvit pääsevät joka vuosi uuteen, puhtaaseen multaan.
Edellisvuotiset kasvualustat voit käyttää
ruukkujen pohjalla tai maanparannukseen
puutarhassa. Jos viljelet astioissa, voit
aloittaa kauden viikon tai pari aikaisemmin
kuin pysyvissä kasvualtaissa.

13.

VILJELE KERROKSITTAIN
ja säästä tilaa. Istuta yrttejä runkotomaattien juurelle, ripusta kattoon amppeleita ja kasvata taimia seinähyllyillä.

Herkkuja helposti

21.

ERIKOISUUKSIA
OMASTA TAKAA

MUNAKOISO pitää lämmöstä ja valosta.
Saat parhaiten satoa, jos keskilämpötila
pysyy 18 asteen tietämillä. Varo liika-

Maan tasossa
olevat kasvualtaat ja tiilikäytävät ovat
tehokäytössä.

lannoitusta, sillä ylirehevä kasvu saa
munakoison kukat näivettymään. Munakoiso on itsepölytteinen.
SALKOPAPU muodostaa runsaasti
kukkia ja palkoja, kun karsit alimpia lehtiä ja annat mullan välillä kuivahtaa. Anna
muutama ylimääräinen typpilannoitus,

Kastelu ja lannoitus

14.

LÄMMIN
VESI
edistää kasvua. Varaa
huoneeseen iso saavi, jossa vesi saa lämmetä rauhassa. Vesijohtoveden
kloori kerääntyy erityisesti turpeeseen ja sitoo ravinteita. Astiassa se haihtuu
pois parissa päivässä.

15.

VESI
TOIMII
lämpöpatterina yöllä,
sillä se luovuttaa päivällä varastoitunutta lämpöä
huoneeseen. Mustassa
saavissa vesi lämpenee
tehokkaimmin.

16.
38

KASTELE
päivittäin
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ellei huoneessa ole kasteluautomaattia. Täysi-ikäinen
lehtevä kurkku käyttää
aurinkoisina jaksoina
jopa 5–10 litraa vettä
vuorokaudessa.

17.

VILJELY
ASTIOISSA
sujuu helpoimmin tippukastelun avulla, sillä pieni
kasvualusta kuivuu
kuumalla nopeasti.

18.

SYKSYLLÄ
ILMANKOSTEUS on usein liian
korkea. Vältä kasvien
kastelua kello 18 jälkeen,
sillä sienitaudit lisääntyvät
helposti liian kosteassa
huoneessa.

kun palot alkavat valmistua.

19.

JOS
PAAHDE
KORVENTAA
kasveja eikä tuuletus
viilennä huonetta riittävästi, kastele käytävät
kylmällä vedellä. Viileä
suihku alentaa lämpötilaa
ja nostaa ilmankosteutta.

Venäh
täneen
tomaa
istutta
tin voi
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eellee
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MELONI pitää lämmöstä. Istuta 10 neliön kausihuoneeseen vain yksi tai kaksi tainta, sillä meloni vie lehtevänä kurkkukasvina paljon tilaa. Sujauta kypsyvä meloni verkkopussiin ja sido se huoneen raken-

20.

TAIMIVAIHEEN
LANNOITTEEKSI
riittää komposti tai eloperäinen peruslannoite keväällä. Kun satoa alkaa
muodostua, lisälannoitusta

voi antaa kasteluveden
mukana. Ruohosilppu ja
erilaiset keitteet sopivat
lannoitteeksi myös kasvihuonekasveille. Levitä
ruohosilppua noin 5 sentin
kerros ja kastele. >

teisiin, ettei painava hedelmä kaada kasvia
nurin. Meloni on hyönteispölytteinen.

Basilikaruukut
pysyvät tasaisen kosteana
tippukastelun
avulla.
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TOMAATTITARHURIN MINIOPAS
Totuta taimet auringon valoon ennen
kuin istutat ne kasvihuoneeseen, tai
suojaa taimet auringolta harsolla.
Jos kasvihuoneessasi ei ole lämmitystä, istuta tomaatit vasta, kun yöt
ovat noin 10-asteisia.
Istuta honteloksi venähtäneet tomaatin taimet syvälle petiin tai hiukan lappeelleen. Tomaatti tekee jälkijuuria suoraan varresta ja kääntää latvansa ylöspäin itsestään. Tomaatit viihtyvät parhaiten huoneen valoisammalla seinustalla.
Istuta runkotomaatit noin 50 sentin
päähän toisistaan, pensastomaatit ja
kurkut noin 60 sentin välein.
Suurin osa tomaattilajikkeista ei kasva, jos lämpö laskee alle 15 asteen tai
nousee yli 35 asteen. Optimilämpötila
on 21–24 astetta. Kukat eivät kehity
liian varjoisassa huoneessa.
Tomaatti on itsepölytteinen. Edesauta pölytystä täristämällä runkoa
säännöllisesti. Auennut kukka hedelmöittyy 1–2 päivän ajan.
Poista runkotomaatin oksahankoihin kasvavat sivuversot eli varkaat, sillä
ne vievät voimia kypsyviltä hedelmiltä.
Poista korkeaksi kasvaneista tomaateista alimmat lehdet noin puolen
metrin korkeuteen asti. Myös pensastomaatin voi kasvattaa runkomaisena
ja poistaa liikoja haaroja.
Katkaise tomaatin latva, kun kasvissa on 6–7 terttua. Tällöin se ehtii kypsyttää sadon ennen syksyä.
Jos tomaatit halkeilevat, se voi johtua liiallisesti kastelusta tai liian suuresta ilmankosteudesta. Vähennä kastelua
ja tuuleta huonetta tehokkaammin.
Halkeilu liittyy usein myös syksyn
viileisiin öihin ja kosteuteen sekä
matalaan ravinnetasoon.
Vihreät tomaatit voit jälkikypsyttää
huoneenlämmössä noin 15 asteessa.
Sitä lämpimämmässä tomaatit nahistuvat ennen kypsymistä. Tomaatti erittää
runsaasti etyleeniä, joten pidä kypsät
tomaatit erillään muista vihanneksista.

Kestotilaaja! Lue lisää tomaatinviljelystä Kotipuutarha 02/2010 s. 12–19.
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23.

KURKKUFARMARIKSI
Istuta kurkut kasvihuoneeseen vasta, kun yölämpötila
on 12–15 astetta.
Kurkut istutetaan
50–60 sentin päähän toisistaan kasvihuoneen varjoisammalle seinämälle. Kurkulla
on erityisen herkkä juuristo –
kylmä ja märkä maa on sille
myrkkyä. Varmista, että juurenniska on mullan tasalla
tai vähän sen päällä.
Jos tilaa on vähän, kurkkua
kannattaa kasvattaa runkomallisena. Lyhennä tällöin sivuversot kahden lehden takaa. Voit katkaista latvan noin
kahden metrin korkeudelta.
Kurkun sivuversosta saa
alkukesällä juurrutettua
uuden taimen.
Kurkku tuottaa hedelmiä
ilman pölytystä.
Kasvihuonekurkun pahin
vihollinen on punkki, joka iskeytyy lehtien alapinnoille.
Tasainen kosteus ja lehtien
alapintojen sumutus
pitää punkit loitolla.

Makean ja mehevän suippopaprikan kasvatusta
kannattaa kokeilla.

Huolto
pidentää ikää

31.

PUHDISTA
KATTOKOURUT
lehdistä ja neulasista säännöllisesti
pitkin kasvukautta.

32.

KORJAA VANHA
KASVUSTO syksyllä pois.
Siivoa huoneesta kaikki pudonneet lehdet,
sillä ne lisäävät kosteutta ja tautivaaraa.

Ryhmäsamettikukka ’Jolly
Jester’ harhauttaa tuholaisia.

30.

Ripsiäinen

Torjuntaeliö:
kirvasääski
amerikanleppäpirkko
ansaripetopunkki
ripsiäispetopunkki
jauhiaiskiilukainen
Eija Lundberg

CHILEJÄ JA
PAPRIKOITA
Istuta chilien ja paprikoiden
taimet samaan syvyyteen kuin
missä ne ovat taimettuneet.
Molempien pieni juuristo sijaitsee lähellä pintaa, joten sato
kypsyy parhaiten, kun ravinteet
ja vesi ovat helposti saatavilla.
Kasvit kestävät alhaisia lämpötiloja melko hyvin. Pidempiaikainen viileys vahingoittaa juuristoa ja pysäyttää kasvun. Paprikat ja chilit pudottavat nuput sekä pienet alut, jos
huoneen lämpötilat nousee yli
30 asteen. Molemmat ovat itsepölytteisiä.
Pidä kasvusto ilmavana.
Harmaahome, punkit ja kirvat
iskevät helposti, jos kasvuolosuhteet eivät ole kohdallaan.

Ansarijauhiainen

Kolme
kasvihuoneen
yleisintä
tuholaista.

Tuholainen:
lehtikirva
villakilpikät
vihannespunkki
ripsiäiset
ansarijauhiainen

Kestotilaaja! Lue lisää torjuntaeliöiden
käytöstä lehtiarkistosta, www.kotipuutarha.fi
Kotipuutarha 5/2010 s. 73-75.

33.

PESE HUONE
KEVÄÄLLÄ
ennen käyttöönottoa. Katto ja pienet raot
on helppo siivota painepesurilla. Saippualiuos
ja kuuma vesi tehostavat puhdistusta.

34.

KENNOKASVIHUONEEN
avoimiin kennostoihin kasvaa levää ja sammalta. Ne on syytä puhdistaa 3–4 vuoden välein. Varaa urakkaan aikaa,
sillä lokerot on puhdistettava pienellä harjalla
ja vedellä kenno kerrallaan.

35.

IRROTA
AUTOMAATTISET
luukunavaajat ja kastelulaitteet talveksi
ja varastoi ne sisällä.

36.

ASENNA KATOLLE
suojalevyt ennen talven tuloa.
Runsas lumi rikkoo helposti lasikaton
tai taivuttaa muovi- ja kennolevyt pois
paikaltaan.

Mikä avuksi jos taudit ja ötökät iskevät?

25.

27.

26.

28.

TARKKAILE
ostotaimia
noin viikon päivät ennen kuin
viet ne kasvihuoneeseen.
Hyvinvoivat kasvit ovat huono alusta tuholaisille.
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KOKEILE OSTETTUJA
ÖTÖKÖITÄ
Biologinen torjunta toimii myös kotihuoneissa, kun vain havaitset ja
tunnistat tuholaiset ajoissa. Torjuntaeliöitä kannattaa kokeilla, jos kasvatat suuria määriä kasvihuonevihanneksia. Niitä myyvät muun muassa
www.forestum.fi ja www.biotus.fi

Vihannespunkki

24.
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Peston pääraaka-aine basilika
pitää ötökät loitolla.

KIRVAT
VIIHTYVÄT
ansarissa. Ne iskeytyvät kasvupisteisiin ja nuorten lehtien
alapinnoille. Toimi heti: poista
kirvat mekaanisesti, suihkuta
vedellä tai mäntysuopaliuoksella tai pyretriinivalmisteilla.
Kaksi jälkimmäistä eivät sovi
lehtivihanneksille.

PYYDYSTÄ
KIRVOJA
kaatamalla pesuvatiin vettä
ja muutama pisara astianpesuainetta. Veteen hukkuneet
kirvat paljastuvat heti, ja voit
aloittaa torjunnan.

29.

ERITYISESTI
SYKSYLLÄ
kasveihin voi tulla harmaahometta. Poista homeiset
kasvinosat heti ja lisää tuuletusta ja lämmitystä. Peruspuhtaus estää homekasvustojen muodostumista.

BASILIKA JA
ROSMARIINI
sekä muut voimakkaasti
tuoksuvat yrtit harhauttavat
ja karkottavat tuholaisia. Samettikukat ovat perinteisiä
harhauttajia. Istuta niitä muuriksi kasvualustan reunalle.

Kirva

Jyrkkäharjaisen lasihuoneen
katolta lumet putoavat itsestään.
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