
 

SYYSKYLVÖT MAAHAN JA KASVATUSKOKEILUT 

IKKUNALAUDALLA 

Syyskylvöt maahan 

Yleisiä ohjeita syyskylvöstä maahan 

Myös syksyllä on mahdollista kylvää vihanneksia. Etuja ovat sadon aikaistuminen, kevätkosteuden 

tehokas hyödyntäminen sekä siemenen luonnollinen kylmäkäsittely. Voit kylvää syksyllä seuraavia 

vihanneksia; porkkana, palsternakka, tarhamaltsa, mustajuuri, kaurajuuri, juurisikuri ja salaatti. 

Yrteistä voi kylvää mm. tilliä ja persiljaa.  

Näin onnistut : 

 – Sopiva kylvöajankohta on syys-lokakuun vaihde. 

– Tee syyskylvöt kohopenkkeihin, näin sadevesi ei jää makaamaan kylvöksien päälle. Kitke kesän 

rikkaruohot pois, jotta taimien ei tarvitse kilpailla niiden kanssa keväällä. 

– Kylvä siemenet riveihin ja peitä rivit ohuella hiekkakerroksella. Hiekka osoittaa rivien paikat ja 

pitää maanpinnan kuohkeana.  

– Kylvöksiä ei tarvitse erikseen kastella. Lisää maahan tarvittaessa hiekka, jotta maa-aines läpäisee 

vettä. Kylvös ei saa olla vetinen talvella. 

– Säänkestävät merkkitikut penkeissä ja viljelykartan laatiminen helpottavat kylvöpaikkojen 

muistamista keväällä. 

    Lähde: www.hyotykasviyhdistys.fi 

Keväällä syyskylvöt kannattaa peittää hallaharsolla, sillä se nopeuttaa itämistä ja jotta jo itäneiden 

siementen taimet eivät palellu säiden oikutellessa. 

Näin onnistut: 

Tilli, kylvetään suoraan siemenistä maahan syys-lokakuun vaihteessa.  

Persilja, on kaksivuotinen kasvi. Voi kylvää jo aikaisemmin elo-syyskuussa, niin kerkiää kasvattaa 

pienen lehtiruusukkeen. Tai sen voi kylvää myöhemmin syys-lokakuun vaihteessa.  

Porkkana, kylvetään suoraan siemeniä maahan syys-lokakuun vaihteessa.  

Keräsalaatti, voisi kokeilla pientä määrää siemenpussista. Kylvä sopivan harvaa, että taimilla on 

tilaa muodostaa kerää. Kylvä maahan syys-lokakuun vaihteessa. 

  



 

 

Ikkunalauta kasvatuskokeiluja 

Ikkunalaudalla 

Ikkunalaudalla voi kasvattaa joitakin lajeja läpi vuoden, mutta parhaiten kasvit kasvavat aikana 

jolloin valoa on tarpeeksi (maalis-lokakuun puoliväliin), kunnes syksyllä päivät pimenevät. Valitse 

eteläikkuna, myös länsi-itä ikkuna toimii. Jos valoa ei ole riittävästi, versokasvatus voi olla 

vaihtoehto varsinaiselle kasvatukselle.  

• Kaupasta ostetun ruukkuyrtin tai -salaatin voi istuttaa kotona kukkamultaan. Käytä versot 

tai uloimmat lehdet, mutta jätä muutama lehtipari ja istuta kasvi ripeästi oston jälkeen. 

Poista juuriston ympäristö muovikehikko. Istutuksen jälkeen sumuttele tai huolehti 

sopivasta kosteudesta. 

• Ikkunalaudalla voi kokeilla pienten vihannesten, kuten retiisien, salaatin tai pinaatin 

kasvatusta. 

Mausteyrtit kasvavat parhaiten suurehkoissa ruukuissa; juuret täyttävät helposti pienemmät 

ruukut ja kasvi alkaa tehdä vain rentoja varsia. Käytä vähintään 1,5 litran ruukkuja, läpimitaltaan 

15-20 cm. 

Käsittelemättömät saviruukut on liotettava vedessä ennen käyttöönottoa, jotta ne eivät vedä 

mullasta kosteutta. Ruukun pohjalle on hyvä laittaa ruukunpaloja, kiviä tai soraa, jotta 

ylimääräinen vesi pääsee valumaan salaojiin. 

Kasvualustana voit käyttää kaupasta saatavia multaseoksia, joista sopivimpia ovat hiekansekaiset 

ja vähäravinteiset seokset (esim. kaktusmulta, yrttimulta, taimimulta). Voit käyttää myös 

altakasteluruukkuja. Kasvukautena lisätään lannoitetta, esim. kananlantarakeita n. 3-5 viikon 

välein (vasta kun taimi on kasvanut kunnolla tai ruukku yrtti juurtunut hyvin ja lähtenyt kasvuun). 

Ruukkuunsa riittää muutama rae, muista peittää rakeet mullalla, jottei tule tuoksuhaittoja. Versot 

eivät tarvitse lisälannoitusta. 

Kylvä yrtit/salaatit siemenpussin ohjeiden mukaan, yleensä 4-6 siementä pintakylvönä, ja merkitse 

ruukkuihin mitä olet niihin kylvänyt. Kaikki sisällä kasvatettavat yrtit pitävät jatkuvasta 

suihkuttelusta ja lehtiä voi myös huuhdella aika ajoin tuholaisten estämiseksi. Suihkupullo on 

kätevä pienten taimien kasteluun, suuria voi kastella kastelukannulla. 

    Lähde: www.kaupunkiviljely.fi 

Herne, voi kasvattaa joko versoja ja syödä niitä. Tai voi tehdä kokeen muutamalla herneelle, saako 

kasvatettua herneenpalkoja      . Muista liottaa muutamia herneitä ennen istutusta.  

Lehtisalaatti, voi tehdä 4-6 siemenen kylvöksen ruukkuun hiekansekaiseen multaa ja kasvattaa 

minilehtiä, joita voi syödä kesken kasvuisena. Siemenet voi laittaa itämään elokuussa ulos ja 

nostaa ne syyskuussa ikkunalaudalle.  

Mangoldi, voi myös korjata salaattiin ns. baby-leaf-kokoisena eli noin 5 – 10 sentin pituisina 

lehtinä. Silloin ei kaivata ryöppäämistäkään, koska nitraattia ei ole vielä ehtinyt kertyä lehtiin. Voit 

kylvää ruukkuun 4-6 siementä.  


