
Perunoita voi kasvat-
taa myös kauppa-
kassissa. Istuta 2-3 

perunaa/kassi. 

PERUNOITA 
ASTIASSA

Näin kasvatat 3
Valitse istutus-

astiaksi ämpäri, iso 
ruukku tai kasvusäk-
ki ja sopiva alusvati. 
Tee astian pohjaan 

reikä, josta liika 
kasteluvesi pääsee 

valumaan 
aluslautaselle. 

2
Idätä perunoita pari viik-
koa valoisassa paikassa, 

kunnes idut ovat noin 
sentin mittaisia. Valo 

vahvistaa ituja eivätkä 
ne katkea istutettaessa. 
Suihkuta mukuloita sil-
loin tällöin, jos huoneil-

ma on kuivaa.

4 
Laita astian pohjalle

 n. 5 cm kerros lecaso-
raa/soraa salaojaksi ja 
parikymmentä senttiä 
hiekkapitoista multaa. 

5 
Laita 2 (-3) perunaa 

erilleen toisistaan 
mullan pinnalle ja peitä 
kymmenen sentin mul-
takerroksella. Astia on 
noin puolillaan. Kastele 

niin, että multa on
 kosteaa.

6
Siirrä astia valoisaan paikkaan 
viimeistään sitten, kun ensim-
mäiset taimet tulevat mullan 

pintaan. Pidä astia sisällä, kunnes 
ilmat lämpiävät ja siirrä se sitten 

päiväksi ulos. Ulkona perunat pär-
jäävät yölläkin vasta sitten, kun 
yöpakkaset ovat kokonaan ohi.

7
Kastele perunoita 

veden kulutuksen mu-
kaan: ensin vähemmän 
ja kun varret kasvavat, 

runsaammin. Huo-
lehdi siitä, että multa 

pysyy kosteana. Kaada 
valunut kasteluvesi pois 

alusvadilta.

8
Kun varret ovat kasvaneet 
7-10 cm mittaisiksi, lisää 

multaa niin, että vain 
latvat näkyvät. Toista 

multaus aina kun varret 
ovat kasvaneet kymmeni-
sen senttiä kunnes astia 

on täynnä. Multaus estää 
kehittyvien mukuloiden 

vihertymisen.

9
Korjaa sato parin kuu-
kauden päästä (60-70 

vrk) kääntämällä ämpäri 
ylösalaisin. Jos et halua 

käyttää koko satoa 
kerralla, irrota toinen 

taimi varovasti ja kerää 
tarvitsemasi määrä 

mukuloita.

ALOITA TÄSTÄ

1
Valitse perunapussista pari 

jo itänyttä perunaa tai hanki 
siemenperunoiksi puutar-
hamyymälästä aikaista 

lajiketta (esim. Siikli, Jussi tai 
Timo).  

Multaa
20 cm

Leca-
soraa 
5 cm



PERUNOITA 
VILJELY-

LAATIKOSSA

Näin kasvatat 

4
Vuoraa laatikko 

muovilla, jos vesi ei 
saa valua lattialle. 

Jos laatikon ei tarvit-
se olla vesitiivis, vuo-
raukseen voi käyttää 

kuitukangasta tai 
sanomalehteä. 

Multa
20 cm

Kuitu-
kangas

Lecasora

9
Sato on valmis 
runsaan parin 

kuukauden kuluttua 
(kun peruna alkaa 

kukkia).

8
Kun perunan versot 
ovat kasvaneet n. 
10 cm pituisiksi, 

lisää multaa niin, 
että vain versojen 

kärjet näkyvät. 
Lisää multaa verso-
jen kasvaessa vielä 
pari-kolme kertaa 
niin, että laatikko 

tulee täyteen.

6
Lisää laatikkoon 20 cm 

kerros hyvää multaa (jos 
ostat mullan säkeissä, 
katso tuoteselosteesta, 

että multaan on sekoitettu 
turvetta ja hiekkaa). Jos 
kasvatat laatikossa muu-
takin, täytä toinen puoli 
melkein reunoihin asti.

5
Laita pohjalle n. 10 cm 

kerros lecasoraa tai 
soraa ja soran päälle 

kuitukangas (sanoma-
lehti) estämään mullan 
sekoittuminen soraan.

7
Laita idätetyt 

perunat 25-30 cm 
välein mullan pin-

nalle ja peitä 10 cm 
multakerroksella. 

Kastele hyvin.

3
Poraa reunaan n. 
10 cm korkeudelle 
pohjasta reikä, ja 
laita siihen muo-
viputki, josta liika 
kasteluvesi pääsee 
valumaan astiaan.

2
Idätä perunoita pari 
viikkoa valoisassa 

paikassa, kunnes idut 
ovat noin sentin mit-
taisia. Valo vahvis-
taa ituja eivätkä ne 

katkea istutettaessa. 
Suihkuta mukuloita 

silloin tällöin, jos 
huoneilma on kuivaa.

1
Valitse perunapussista 
pari jo itänyttä peru-
naa tai hanki siemen-
perunoiksi puutarha-
myymälästä aikaista 
lajiketta (esim. Siikli, 

Jussi tai Timo).  

ALOITA TÄSTÄ


