
 

Minikasvimaa omalle pihalle  

Parvekkeelle, pihalle tai terassille on helppo perustaa oma minikasvimaa 

ruukkuihin, laatikkoihin tai säkkeihin. Tuoreen ruuan kasvatus voi olla koko 

perheen harrastus ja mukava kesäinen puuha.  

Minikasvimaa voidaan perustaa monella eri tavalla. 

- Vaihtoehto 1: Valmis Yrttimaa tai Kasvualusta -kasvusäkit ovat 

helppoja ratkaisuja perustaa oma minipuutarha. Näissä ”kansimuovi” 

leikataan auki, niin että multapinta tulee esille ja säkin pohjalle tehdään 

viillot ylimääräisen veden poistumiseksi.  Voit katsoa yrttimaan 

perustamisesta ja kylvöstä videon: 

https://drive.google.com/file/d/1HMegoCCJ8t3EpgzyThLUzKKXUT6

mQs3x/view 

 

- Vaihtoehto 2: Minipuutarhan voi perustaa myös kehystämällä itse 

multa reunoilta esim. lavakauluksella tai muulla vastaavalla 

reunuksella. Pohjalle nurmikkoa tai maata vasten voi laittaa esim. 

ruskeaa pahvia. Myös laakeapohjainen muovilaatikko käy, mutta muista 

tehdä reiät laatikon pohjaan ylimääräisen kosteuden poistumiseksi. 

o Sijoita viljelys paikkaan, jossa se saa auringon valoa vähintään 6-8 

tuntia päivässä.  

o Lisää noin 15-25 cm paksuinen kerros multaa. Multana voi 

käyttää esim. puutarhamultaa, sammalmultaa tai turvemultaa. 

Nämä ovat peruslannoitettuja multia ja tarvitsevat lisälannoitusta. 

o Tasoita multa tasaiseksi ennen kylvöjä. Voit kastella etukäteen 

koko minipuutarhan mullan tai kastella vain kylvörivin pohjan 

hyvin. Varsinaiset kylvötoimet voit katsoa yllä olevasta videosta.  

 

https://drive.google.com/file/d/1HMegoCCJ8t3EpgzyThLUzKKXUT6mQs3x/view
https://drive.google.com/file/d/1HMegoCCJ8t3EpgzyThLUzKKXUT6mQs3x/view


 

Suunnittele etukäteen mitä kasveja kasvatat. Mieti mitä kasveja käyttäisit. 

Helppoja hyötykasveja ovat esim. herne, salaatit, tilli ja mangoldi.  

o Herneitä kannattaa liottaa 2 tuntia etukäteen vain se määrä 

minkä kylvää esim. pienelle alalle riittää noin 10-15 kpl. Kylvä 

herneet noin 3-5 cm välein. Pienellä alalla kylvös voi olla 

tiheämpi, jos kaikki herneet eivät idäkään. Herneet voivat vaatia 

tukea esim. kanaverkko tai ristikkäin asetellut kepit. 

Silpoydinherneen kasvuaika on noin 2,5 kuukautta.  

 

o Salaatit itävät parhaiten keväällä, yli 25 C lämpötilassa monet 

lajikkeet eivät enää idä ja kasvavan salaatin laatu heikkenee. 

Muista kastella kylvöksiä ja taimia. Jos lämpötila on liian korkea 

ja multa pääsee usein kuivumaan, salaatista tulee kitkerää. Satoa 

korjataan aluksi harventamalla, niin että taimille jää kasvutilaa. 

Salaatin uloimpia lehtiä poimitaan yksitellen tai koko 

lehtiruusuke kerralla.  

 

o Tillin siemenet kylvetään vieri viereen ja peitetään mullalla. 

Kuivina kausina huolehditaan tillin kastelusta. Jos haluaa korjata 

lehtisatoa jatkuvasti, tilliä kylvetään noin kolmen viikon välein. 

Lehtitilli on maukkainta, kun taimet ovat 10–20 sentin mittaisia. 

 

o Mangoldi on lehtivihannes, jota voi käyttää pinaatin tavoin. 

Syötäväksi kelpaa koko kasvin maanpäällinen osa. Kasvista tulee 

kookas, noin 15-20 cm korkea.  Voit kylvää siemenet aluksi 

tiheämpään ja käyttää harvennustaimia salaateissa. Kastellaan 

runsaasti kuivina jaksoina. Korjuu aloitetaan uloimmista lehdistä.   

 

Valmis Yrttimaa säkki on peruslannoitettu ja sisältää pitkävaikutteisia 

lannoitteita. Myös puutarhamulta on peruslannoitettua. Minikasvimaalle 

tulee laittaa lisälannoitetta varastolannoitustyyppisesti erityisesti 

peruspuutarhamultaan. Varastolannoitus (kanankakka) sijoitetaan kahden 

kylvörivin väliin vakoon ja peitetään se mullalla. Juurten kasvaessa kasvi 

ottaa lannoitevaosta tarvitsemansa ravinteet. 

Pienelle viljelysalalle riittää pieni määrä siemeniä, voit säilyttää siemenpussit 

seuraavan vuoden kylvöksiä varten tai tehdä uusintakylvöksiä esim. tillistä, 

lehtisalaatista, herneestä. 

Kasvattamisen iloa! 


