
KASVATUSKOKEILUT - nonfood-kasvit ja 
kierrätysmateriaalit maisemoinnissa 



Alueen raivaus- ja 
rajaustyöt

Maamassojen levitys
Maanparannusaineiden 

levitys
Pajujen istuttaminen Niittyseosten kylväminen



Kasvatuskoealan perustaminen

4. Pajujen istutus ja niittyseosten kylvö

• Pajut istutettiin 5.6.- ja 10.6.

• Niittyseokset kylvettiin 13.6.

3. Maanparannusaineiden levittäminen

• Raetuhkaa levitettiin ensimmäisen kerran 4.6. loput levitettiin 11.6.

• Mädätysjäännös levitettiin 11.6. 

2. Maamassojen levittäminen

• Opasakan levitys aloitettiin 22.5. ja maamassan levitys 3.6.

1. Raivaustyöt

• Työt aloitettu toukokuun alusta



Alueen raivaus- ja rajaustyöt



Välimaan kasvatuskoealue ennen raivaustöiden alkua

Kuvat: Virpi Käyhkö



Nonfood-kasvatuskoealue 
Välimaalla 20.5.2019

Raivauksen jälkeen

Alueelta poistettu puusto koneellisesti
Enimmät risut poistettiin käsin

Aluskasvillisuuden kartoitus:
Eniten koiranputkea, juolavehnää, nokkosta, 
rönsyleinikkiä, metsälauhaa sekä vieraslajina lupiinia

Havaintona myös kaatopaikalle tuotujen pihaperennojen
kasvu, esim. piharuusu, kurjenmiekka ja syreeni

Kuva: Laura Sihvonen



Alueen rajaus 
27.5.2019

Alue mitattiin gps-laitteen avulla ja 
ruudut merkattiin merkkipaaluilla

Alueen suuruus n. 1000m2

Kasvatuskoeala jaettiin kolmeen yhtä
suureen ruutuun, jotka jaettiin vielä
kahteen osaan, A- ja B-puoleen

Kuva: Toni Sankari

A-puoli B-puoli

Paju

Niittyseos

Kukkaniittyseos

Kuva: Laura Sihvonen



Opasakan ja 
maamassojen levitys



Opasakan levitystä 22.5.2019

n. 30 cm kerros

Opasakkaa ajettiin 

kasvatusalueelle 

yhteensä 10 kasettia
Opasakka levitettiin 

kaivinkoneen avulla

Kuvat: Laura Sihvonen



Maamassojen levitystä 3.6.2019

Maamassaa ajettiin 

yhteensä 400m2

Kasvualustan 

paksuus 30-40cm Kerrokset näkyvät selvästi

Kuvat: Laura Sihvonen



Haasteita maamassojen levityksessä

Maamassojen levityksen loppuvaiheessa 
haasteita toi huonot sääolosuhteet ja rankat 
vesisateet, joiden seurauksena maamassa oli 
hyvin märkää ja hankalasti käsiteltävissä

Tarkoituksena oli sekoittaa mädätysjäännös ja 
raetuhka kaivinkoneella kasvualustaan, mutta 
koska maa oli niin märkää, ja kaivinkone 
upposi siihen ei sitä pystytty tekemään

Ainoastaan 300 kg raetuhkaa levitettiin koneella 
koealueen oikealle reunalle, joka oli kerennyt jo 
kuivua ja kesti koneen painoa

Loput raetuhkasta sekä mädätysjäännös täytyi 
levittää käsin

Vesisateiden 

vuoksi maa-

aines oli hyvin 

upottavaa

Kuva: Laura Sihvonen



Maanparannusaineet



Raetuhkan levitystä  

Raetuhkan 

levitystä 

koneellisesti 

4.6.2019

Raetuhkan levitystä 

käsin 11.6.2019

Raetuhkaa oli 

yhteensä 700kg
Apuna ämpärit, lapiot 

ja kottikärryt

Kuvat: Laura Sihvonen



Mädätysjäännöksen levitystä 11.6.2019

Mädätysjäännöksen 

levitystä käsin 11.6.2019

Mädätysjäännöksen 

”pilkkomista” 

helpompaa levitystä 

varten
A-puoli

Raetuhka

B-puoli

Raetuhka ja 

mädätysjäännös

Kuvat: Laura Sihvonen



Pajujen istutus



Pajujen hankinta

Pajupistokkaat hankittiin 
Siikalatvalla sijaitsevalta 
Turveruukin Savalonevan 
pajuviljelyalueelta 24.5.2019

Noin metrin mittaisia pajuja 
säilytettiin jätesäkkeihin 
käärittyinä vesisangoissa 
laboratorion kylmäkaapissa 
odottamassa istuttamista

Ensimmäiset pajut istutettiin 
kasvatuskoealueelle 5.6. ja loput 
10.6.2019

Savalonevalla

pajuja hakemassa 5.6.2019

Kuvat: Laura Sihvonen



Turveruukin Savalonevan pajuviljelmiä 
Siikalatvalla

Kuva: Laura Sihvonen Kuva: Virpi Käyhkö

24.5.2019

27.6.2019



Pajujen istutus

Pajuista leikattiin kahden mittaisia 
pistokkaita: 40cm ja 20 cm

5.6.2019 istutettiin 40cm 

10.6.2019 istutettiin loput 20cm 

Istutusväli 70cm ja riviväli 75cm

40 cm 

Pajupistokkaita 

5.6.2019

Kuva: Laura Sihvonen



Pajujen istutus

Maahan istutettuja 

pistokkaita.

Kuva otettu 6.6.2019

Kuva: Kaija Karhunen

75 cm

70 cm

Kuva: Kaija Karhunen



Haasteita pajujen kanssa

Pajujen hankinta jäi liian myöhään
Sopivan ylijäämämaan löytyminen 
kasvatusalustaan jäi turhan myöhään, mikä 
vaikutti myös pajujen hankinta-aikatauluun

Sopivien pajuviljelmien löytyminen
Sopiva kohde löytyi Siikalatvalla sijaitsevalta 
Turveruukin Savalonevan pajuviljelmiltä, josta 
pajuja saatiin käydä itse hakemassa tarvittava 
määrä. 

Mutta harmiksi Savalonevalla sijainneet pajut 
olivat jo kerenneet  lehdelle

Vaikutus kasvuun lähtöön, juurien kasvatus yms. 

Maa oli vielä ensimmäisen istutuksen 
aikaan liian märkää ja upottavaa, mikä 
teki käsin istutuksesta haastavaa, joten 
loput pajut istutettiin 10.6.2019, kun maa 
oli kuivunut tarpeeksi

Pajupistokkaita olisi pitänyt olla enemmän, 
sillä ne loppuivat hieman kesken 
seuraavan istutuksen aikana, joten loput 
pistokkaat jouduttiin leikkaamaan 40cm 
mittaisista 20 cm mittaisiksi



Niittyseosten kylväminen



Niittyseosten kylvöä 13.6.2019

Niittyseokset kylvettiin hajakylvönä 
hiekkaan sekoitettuna

Niittyseosta yhteensä 900g 

Kukkaniittyseosta 600g

Lopuksi siemenet painettiin jyrällä 
tiiviisti maahan

Käsin vedettävä jyräHajakylvöä

Siemenet 

sekoitettiin 

hiekkaan 

levityksen 

helpottamiseksi

Kuvat: Laura Sihvonen


