
 

 
 
Taimikasvatus on keino pidentää kasvukautta. Suomen kesä on niin lyhyt, etteivät kaikki 
meillä viljeltävät vihannekset ehtisi tuottaa satoa tai kukat kukkia ennen pakkasia, ellei 
taimia esikasvatettaisi sisällä. Valoisa ikkunalauta sopii hyvin taimikasvatuspaikaksi. 
 
Maalis-huhtikuussa on aika kylvää pitkää taimikasvatusaikaa vaativat kasvit. 
Vihanneksista nyt kylvetään tomaatti, paprika, munakoiso ja purjo. Kukista esimerkiksi 
petunia ja lobelia kylvetään jo maaliskuussa.  
 

 Taimikasvatusta ei kannata aloittaa liian aikaisin, etteivät taimet kasva pitkiksi ja 
honteloiksi. Venähtäneet taimet katkeavat helposti ja niiden sato viivästyy. Koristekasveilla 
venyminen heikentää kasvin ulkonäköä. Kurkun, kurpitsojen ja sokerimaissin 
taimikasvatus aloitetaan vasta toukokuun alussa, kertoo Biolanin puutarhaneuvoja Riikka 
Kerttula. 
 
Kylvöastian on oltava puhdas. Käytetyt ruukut ja lokerikot pestään kuumalla vedellä. 
Kylvömultana kannattaa käyttää kaupassa myytävää hiekkapitoista kylvö- ja taimimultaa. 
Pussitetuissa multaseoksissa ei ole rikkakasvien siemeniä, tauteja eikä tuholaisia ja siksi 
ne ovat helppoja ja turvallisia käyttää.  
 

 Multa kannattaa kostuttaa pesuvadissa ennen käyttöä. Sopiva vesimäärä on noin 1 dl 
vettä/litra multaa. Multaseos tiivistetään kevyesti kylvöastiaan ja mullan pinta tasoitetaan 
ennen kylvöä. Siemenet ripotellaan mullan pinnalle ja peitetään ohuella multa- tai 
hiekkakerroksella. Sopiva kerroksen paksuus on noin kaksi kertaa siemenen läpimitta. 
Kylvön jälkeen kasteluksi riittää mullan pinnan sumutus, opastaa puutarhaneuvoja Riikka 
Kerttula. 
 
Kylvöksen päälle kannattaa laittaa itämisen ajaksi lasilevy tai läpinäkyvä muovikalvo 
tasaamaan kosteutta. Kun taimissa on ensimmäiset kasvulehdet, vahvimmat taimet 
koulitaan eli istutetaan omiin ruukkuihinsa.  
 

 Tomaatin ruukkuun voi jo istutuksen yhteydessä lisätä varastolannoitteeksi 
kanankakkarakeita. Nykyään varastolannoitteeksi sopivia luomulannoitteita on saatavana 
myös siististi käytettävinä puikkoina. Varastolannoitteelle tehdään ruukun reunaan syvä 
kolo, johon lannoite upotetaan. Lannoitteen päälle laitetaan vielä kerros multaa. Yksi 
yrttilannospuikko tai 40 ml kanankakkarakeita riittää tomaatin ravinnetarpeeksi koko 
taimikasvatuksen ajan. Varastolannoitettuja taimia saa kastella pelkällä vedellä, kertoo 
puutarhaneuvoja Riikka Kerttula. 
 
Kurkun, kurpitsojen ja sokerimaissin siemenet ovat niin suuria, että ne voidaan kylvää 
yksittäin ruukkuihin. Kylvöksiä hoidetaan samalla tavalla kuin hajakylvöjäkin, mutta 
useimmiten taimet voivat kasvaa samassa kylvöruukussa koko taimikasvatuksen ajan.  
 
 



 

 
 
 

Vihannekset Kylvöaika Huomioi kylvössä 

Kaalit huhtikuu hajakylvö tai kylvö lokerikkoon 

Kesäkurpitsa toukokuu kylvö ruukkuun 

Kurkku toukokuu kylvö ruukkuun 

Maissi toukokuu kylvö ruukkuun 

Meloni toukokuu kylvö ruukkuun 

Paprika maaliskuu hajakylvö tai kylvö lokerikkoon 

Tomaatti  maaliskuu   hajakylvö tai kylvö lokerikkoon 

 
 

Kukat Kylvöaika Huomioi kylvössä 

Ahkeraliisa maaliskuu hajakylvö, siemeniä ei peitetä 

Apinankukka huhtikuu hajakylvö 

Koristetupakka maaliskuu hajakylvö, siemeniä ei peitetä 

Lobelia maaliskuu hajakylvö, siemeniä ei peitetä 

Oppineittenkukka huhtikuu hajakylvö 

Petunia maaliskuu hajakylvö 

Samettikukka huhtikuu hajakylvö 

 
 
Lisätietoja: Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula, 040 5795 626, 
riikka.kerttula@biolan.fi 


