
Orkideoiden suosio kotien koristajana ja sisustuselementtinä on tuonut uuden haasteen myös 
harrastajaviherpeukaloille. Orkideoiden hoidon vaivalloisin osa on kastelu. Biolanin uusi Ilo Orkidea-
ruukku tuo oivaltavaa helppoutta orkideoiden kasvatukseen.

Monille orkideoille suositellaan upotuskastelua. Kerran viikossa orkidearuukut laitetaan likoamaan 
esimerkiksi pesuvatiin noin puoleksi tunniksi.
 
Ilo-kasvatussarjan isä on Biolanin projektipäällikkö, diplomi-insinööri Tuomas Pelto-Huikko. Hän 
innostui orkideoiden kasvatuksesta ja alkoi pohtia voisiko hankalaa upotuskastelua helpottaa 
jotenkin.
 
– Kyllästyin orkideoiden jokaviikkoiseen kylvettämiseen ja vettä valuvien ruukkujen siirtelyyn.  
Vaimon syntymäpäiväjuhlissa juomanlaskijana sain idean kokeilla viinipakkauksen varmatoimista ja 
kätevää hanaa orkidearuukun veden poistoon, kertoo Tuomas Pelto-Huikko.

Ilo Orkidearuukussa kasvit voidaan kastella kasvupaikalla. Kasteluveden annetaan seistä hetki 
ruukussa ja ylimääräinen vesi valutetaan siististi hanasta kannuun.

– Laiskuus ja lapset ovat aiemminkin ohjanneet ihmiskuntaa kohti parempaa huomista ja niin kävi 
myös tämän Ilo-kasvatussarjan kanssa. Seuraava tuotekehitysaskel otettiin kokeilemalla ratkaisu-
ja, joilla hyvin viihtyvät orkideat saadaan nostettua lasten käsien ulottumattomiin. Näin syntyivät 
Ilo Amppeli, Ilo Ruukkukannake ja Ilo Seinäteline, kertoo Tuomas Pelto-Huikko.

Keittiökasvien ja tasaisesta kastelusta pitävien ruukkukasvien kasvatusta helpottamaan syntyi Ilo 
Altakasteluruukku. Altakasteluruukun muotokieli ja mitat ovat samat kuin Orkidearuukun ja myös 
Altakasteluruukku voidaan sijoittaa tilaa säästäen seinälle tai valoon ikkunalle. 

Tuomas Pelto-Huikon ideoiman sarjan muotoilusta on vastannut australialainen Katie Bednarz, 
johon Tuomas tutustui Aalto-yliopiston Design Factoryn ja Biolanin yhteistyöprojektissa. 

Lisätietoja: 
Tuomas Pelto-Huikko
Biolanin projektipäällikkö
040 775 1212

Uusi Biolan Ilo-kasvatussarja syntyi viinihanan innoittamana

Ilo-kasvatussarja on toiminnaltaan ja muotoilultaan täysin uudentyyppinen ja 
viimeistelty modulaarinen tuoteperhe. Se mahdollistaa koriste- ja keittiökasvien 
kasvattamisen pöytä- ja lattiatilaa säästäen. Ilo-kasvatussarja toimii niin sisällä, 
parvekkeella kuin terassillakin.



Ilo Orkidearuukku tuo oivaltavaa helppoutta orkideoiden kasteluun ja 
kasvien hyvinvointiin.  Kasteltaessa ruukku täytetään kasteluvedellä, 
odotetaan 30 minuuttia ja ylimääräinen vesi valutetaan hanan kautta 
ruukusta pois. Ruukun pohjaosaan jää hieman vettä, joka ei kuitenkaan ole 
kosketuksissa orkidean juuristoon, vaan haihtuessaan kostuttaa orkidean 
juuristoa epäsuorasti. Orkidea voidaan istuttaa ruukun koriin tai laittaa 
kaupan ruukku korin sisään. Kauniin ja tukevan muotoilunsa ansiosta ruuk-
ku pysyy napakasti pystyssä. Orkidearuukku on valkoinen ja sisäruukusta 
on kaksi eri värivaihtoehtoa: harmaa ja fuksia. Orkidearuukku sopii sekä 
Amppeliin että Seinätelineeseen. 
Hinta noin 18,50 €

Ilo-kasvatussarja
Ilo-kasvatussarja on toiminnaltaan ja muotoilultaan täysin 
uudentyyppinen ja viimeistelty modulaarinen tuoteperhe. 
Se mahdollistaa koriste- ja keittiökasvien kasvattamisen 
pöytä- ja lattiatilaa säästäen. Ilo-kasvatussarja toimii niin 
sisällä, parvekkeella kuin terassillakin.

Ilo Altakasteluruukku mahdollistaa huolettoman koriste- ja keittiökas-
vien kasvattamisen. Ruukussa olevan altakastelupohjan ansiosta kasvien 
kasteluväli pitenee ja kosteus säilyy tasaisena. Kauniin ja tukevan muo-
toilunsa ansiosta ruukku pysyy napakasti pystyssä. Altakasteluruukku on 
valkoinen ja sisäruukusta on kaksi eri värivaihtoehtoa: harmaa ja fuksia. 
Ruukussa on 1,5 litran multatila ja 0,5 litran vesitila. Altakasteluruukku 
sopii sekä Amppeliin että Seinätelineeseen. 
Hinta noin 16,00 €



Ilo Seinäteline mahdollistaa kasvien sijoittamisen ikkunan läheisyyteen 
pöytätilaa valtaamatta sekä kasvatuksen seinällä. Seinäteline on mah-
dollista asentaa vaaka- tai pystysuoraan tai vinottain. Siihen mahtuu jopa 
kuusi ruukkua. Ruukut kiinnitetään Seinätelineeseen Ruukkukannakkeella. 
Seinäteline on rei’itettyä, valkoiseksi pulverimaalattua terästä. 
Hinta noin 49,00 €

Ilo Ruukkukannaketta voidaan käyttää yksittäisen ruukun kiinnittämisek-
si seinään tai sillä voidaan liittää ruukut Seinätelineeseen. Ruukkukannake 
on valkoista pulverimaalattua terästä. 
Hinta noin 22,00 €

Ilo Amppeli mahdollistaa kahden Ilo-kasvatussarjan 
ruukun ripustamisen kattoon tai verhotankoon. Tyylikäs, 
läpinäkyvästä materiaalista valmistettu Amppeli hel-
pottaa kasvien sijoittamista valoon ilman ikkunalautaa. 
Amppelin säädettävät vaijerit mahdollistavat asennuksen 
haluttuun korkeuteen ja amppeleita voidaan liittää jopa 
kolme päällekäin. 
Hinta noin 22,00 €


