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Osta tai tee itse

• Kasvulavoja myydään
puutarhakaupoissa, mutta ne voi yhtä
hyvin rakentaa myös itse laudoista, 
betonista tai tiilistä

• Voi sijoittaa sinne, missä vain on 
tarpeeksi auringon paistetta (min 8h)

• Korkeus määrää kasvien juuritilan –
huomioi syväjuurisia lajeja tai juureksia
viljellessä

• Helpottaa hoitoa, jos esim. 
selkäongelmia

• Lajivalinnoilla pystytään ottamaan kaikki
hyöty irti lavan tarjoamasta kasvualasta



Vinkkejä rakentamiseen

• Suunnittele sijainnit niin, että välit on helppo pitää siistinä 
ja hoito onnistuu helposti:

• tarpeeksi levät välit ruohonleikkuuta ajatellen 

• rikkoja estävät suojakankaat myös lavojen väleissä, päälle esim. 
hiekkaa tai haketta

• kitkemiseen sopiva korkeus jne.

• Materiaalina kannattaa käyttää sellaisia, joista ei liukene 
multaan esim. kemikaaleja (ei painekyllästettyä puuta!) ja 
kestävät vuosia - kestävin puuaines on siperianlehtikuusi

• Lavat tarvitsevat enemmän kastelua kuin kasvimaa, joten 
mieti vesipisteen sijainti mahdollisimman lähelle

• Valmiin lavan pohjalle on hyvä tehdä salaojitus estämään 
juurien seisomisen vedessä - tähän käy hyvin esim. 15 cm 
kerros kiviä ja soraa

Kuva ja lisätietoja www.meillakotona.fi/artikkelit/nain-perustat-lavatarhan



Vinkkejä 
rakentamiseen
• Laita rikkojen kasvun estämiseksi pohjalle 

sanomalehtiä, pahvia tai kaupasta ostettavan 
suodatinkankaan yms. vettä läpäisevää 
materiaalia – suojakerrokseen on hyvä tehdä 
aukkoja pieneliöiden kulkua varten ja etenkin 
pahvi kannattaa kastella ennen mullan lisäämistä

• Kasvualustaan eli multakerrokseen voi käyttää 
kaupasta ostettavaa puutarhamultaa tai sen voi 
sekoittaa itse savesta, hiekasta ja kompostista

• Lavan päälle voi laittaa vanhan ikkunan tai 
harsosta tehtävän tunnelin tuomaan suojaa 
taimille ja lisäämään lämpöä

Kuva: www.meillakotona.fi/artikkelit/kiinnostaako-viljely-kasvatuslaatikoissa-katso-toteutusideat



• Lämpölavan toiminta perustuu pohjalla olevan kompostoituvan materiaalin 
tuottamaan lämpöön

• Mahdollistaa kylvön ulos aikaisemmin kuin avomaalle – aikaista satoa

• Voidaan käyttää taimikasvatukseen keväällä – parempi valo kuin ikkunalla

• Lämpimässä viihtyvät lajit, kuten kesäkurpitsa, tomaatti ja kurkku viihtyvät

• Lavan rakentamisen voi aloittaa myös syksyllä: heinä- ja lehtikomposti on 
hyvä pohja kasvualustalle



Sekaviljelyä
parhaimmillaan

• Kasvulavoista saa näyttäviä kokonaisuuksisa, kun eri
lajeja yhdistellään monipuolisesti

• Keskellä korkeakasvuiset lajit (salkopapu, maissi, 
tomaatti, köynnöstävät kukat) tai jopa
monivuotinen puu/pensas

• Matalat lajit peittämään multatilaa rikoilta

• Juurekset – mahdollisuudet pinnan alla

• Kukat tuomaan väriä ja houkuttamaan pölyttäjiä

• Huomioi kumpanuuslajit, kaikki eivät tule toimeen
keskenään

Kuva: www.meillakotona.fi/artikkelit/kiinnostaako-viljely-kasvatuslaatikoissa-katso-toteutusideat



Viljely 
parvekkeella

• Viljely umpinaisessa / pohjasta rei'itetyllä laatikossa tai kaupasta saatavissa 
kasvusäkeissä mahdollistaa viljelyn myös parvekkeella, kunhan vain 
ilmansuunta on suopea – kasvit tarvitsevat valoa – vaikuttaa lajeihin, joita 
voit viljellä

• Muista tehdä riittävä salaojitus pohjalle ja kastele kohtuudella, jotta laatikon 
pohjalle ei kerry vettä! 

Kuva ja lisätietoja kaupunkiviljely.fi/missa/parvekkeella_ja_ikkunalaudalla/ sekä www.tarhuri.fi/keittiotarha/parvekkeella/


