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Lajikevalinta
Itse kasvattaen saa laajemman lajikevalikoiman 
kuin mitä puutarhamyymälöissä on tarjolla

Kestäviä lajikkeita 5 vyöhykkeelle:
Stupice (aikainen avomaan lajike, hyvin kylmän kestävä ja yllättävän 
satoisa. Makea kiinteä perustomaatti, luotettava)

Glacier (rungollinen, hieman pensastava, aikainen, 
ulkokasvatukseen kehitetty)

Jantarmoi (kelt. Avomaan pensastomaatti)

Kotlas (aikainen ja makea)

42 Days (matala pensastomaatti)

Alaskan Fancy (satoisa, suuret tomaatit, avomaalle sopiva, 
voimakas arominen)

OutDoor Girl (aikainen, avomaalle sopiva)

Matina (aikainen, avomaalle, keskikoiset hedelmät, makea)

Potatomato (kastelu ja lannoitus säännöllistä, satoa koko kesän)

Tamina, Katja (avomaalle sopivia)



Talvilajikkeita ja 
erikoisuuksia



Myös
amppelitomaatit
ovat mukavia:

Kuvassa Tumbling 
Tom Yellow



Taimikasvatus

• Taimikasvatukseen tomaateilla kannattaa 
varata aikaa noin 2 kk.

• Maaliskuu on hyvä aika aloittaa.
• Kylvöalustoja on tarjolla paljon, kivivillasta 

ja kookoskuidusta erilaisiin kylvö- ja 
taimimultiin, kylvöturpeeseen, sammaliin 
ja erilaisiin sammalsekoituksiin. 

• Omissa kylvöksissäni olen käyttänyt 
enimmäkseen taimi- ja puutarhamultaa tai 
moler savea. 



Siementen kylvö
• Siemenet kylvetään joko hajakylvönä tai pieniin 

potteihin.
• Puhtaat potit täytetään mullalla, kastellaan 

alakautta ja annetaan veden imeytyä multaan.
• Kylvetään noin 3 siementä per potti, peitetään 

siemenet arviolta 0,5 cm:n multakerroksella.
• Pintakerros kostutetaan suihkepullolla varoen 

ettei siemenet siirry paikaltaan. 
• Peitetään astia ja siirretään itämään lämpimään 

paikkaan, esimerkiksi lämpömaton päälle. 
Ihanne idätyslämpötila on noin 25 astetta. 



Taimivaihe
• Kun taimia alkaa ilmaantua mullan päälle, asiat siirretään heti päivänvaloon ja vähän 

viileämpään, noin 18 - 20 asteiseen tilaan. 
• Jos luonnonvaloa ei ole riittävästi, muista antaa lisävaloa.
• Liian lämmin ja pimeä kasvupaikka kasvattaa taimien pituutta ja tekee niistä hentoja.



Taimien valaistusratkaisut

• Kaksi kattoon kiinnitettävää Airam Fresa II 56W 4000K / 
6000 lm valaisinta. (Lisävalaistusaika 12-14 tuntia )

• Kevytrakenteisiin metallihyllyköihin on kiinnitetty 
T5 13W 4000K loisteputkivalaisimet. 

• Valaisimet on ketjutettu, joten ne voi sytyttää 
samalla kertaa tai varustaa halutessaan ajastimella. 



Kouliminen
• Ensimmäisten kasvulehtien ilmestyttyä on aika siirtää 

taimet omiin noin 7 cm:n ruukkuihinsa. Täytä ruukut 
miedosti lannoitetulla mullalla, älä tiivistä tässä 
vaiheessa. 

• Kastele taimet ennen koulimista.
• Irrota taimi juuripaakkuineen kasvualustasta käyttäen 

apuna koulintapuikkoa tai jotain muuta sopivaa 
välinettä. 

• Tee ruukun keskelle pieni reikä ja aseta taimi siihen. Voit 
istuttaa taimen mielellään entistä syvempään, mutta jätä 
kuitenkin alimmat lehdet multapinnan yläpuolelle. 

• Tiivistä multaa varovasti taimen ympärillä. 



• Kastele koulittu taimi hyvin ja jatka kasvatusta valoisassa paikassa.
• Ensin kastellaan pelkällä vedellä ja lannoitus aloitetaan vasta, kun 

taimeen on kasvanut muutama lehti.
• Lannoitustarve riippuu käytetyn kasvualustan ravinnemäärästä. 



Siirto suurempiin astioihin

• Kun ovat juuret ovat kasvaneet 
ruukun reunaan, tomaatit 
istutetaan hieman isompiin ja 
syvempiin astioihin.

• Astiaksi käy: Maitopurkit, 
kahvipussit, isot kertakäyttömukit 
ym. 

• Taimen voi istuttaa taas entistä 
syvempään sillä tomaatti kasvattaa 
uusia juuria myös varteen.

• Suosin altakastelua kaikessa 
taimikasvatuksessa ja leikkaan 
astioihin pohjareiät. 



Kevään edetessä:

• Siirto kasvihuoneeseen lähestyy 
huhtikuun lopulla.

• Hyvä aika siirtoon on, kun 
ensimmäinen kukkaterttu on 
avautumassa.

• Karaise taimia ulkoiluttamalla niitä 
muutama tunti päivässä vähintään 
viikon ajan. Eli totuta niitä 
kasvihuoneen olosuhteisiin ennen 
lopullista siirtoa. 

• Suojaa tarvittaessa liialta auringolta 
harsolla. 



Lisälämmitys

• Aurinkoisena päivänä lämpötila voi nousta yli
20 asteeseen, mutta pilvisinä päivinä ja öisin 
voi tarvita lisälämmitystä. 

• Lämmitettäviä ilmakuutioita on pyritty 
vähentämään rajaamalla kasvihuoneen 
nurkkaan parin neliömetrin kokoinen 
kasvihuone-kuplamuovilla eristetty osasto, 
jonka hyllyillä tomaattien lisäksi on tilaa myös 
muille taimille. 

• Etuosaan kiinnitetään vielä kaksinkertaisesta 
kasvuharsosta ommellut verhot. 

• Lämmitys hoituu sähköpuhaltimella.
• Rakennelma on helppo purkaa, kun lopullinen 

istutus on ajankohtainen. 



Kasvihuone kasvihuoneessa• Kevytrakenteiset  
kasvihuoneet, joissa 
muutama 20 W 
lämpömatto. 

• Superkylmien öiden 
varalle itse ommellut 
kuplamuoviset huput.

• Kasvihuoneen tilanne nyt 
alkukeväällä, kun 
minikasvihuoneet on 
nostettu kasvatuspaljujen 
/altakastelualtaiden päälle. 
Myöhemmin keväällä ne 
siirretään kesäajaksi ulos 
seinustalle, pois 
lopullisten istutuksien 
tieltä. 



Kesän
kynnyksellä

• Säiden lämmettyä 
tomaatit istutetaan 
lopullisille 
kasvupaikoilleen.

• Kajaanissa tämä 
tapahtuu yleensä 
toukokuun lopussa.



Osa lajikkeista sopii kasvatettavaksi avomaalla 
tai seinustalla



Osa menee tunnelikasvihuoneisiin, joissa 
myös altakastelu



Tomaatit istutettu
lopullisille
paikoilleen paljuihin
kastelulaatikoiden
päälle



Muutaman 
viikon päästä 
alkaa olla jo 
tungosta



Samulin ja Elsan 
altakastelusysteemi

Materiaalit: muottivaneri, muoviastia, putkea, 
vesiastia, sukkahousut



Vinkkejä valkosipulien 
kasvatukseen

• Talvivalkosipulit istutetaan kynsinä 
myöhään syksyllä. Ne saavat 
kylmäkäsittelyn talven aikana ja lähtevät 
kasvuun varhain keväällä.

• Talvivalkosipuleille kannattaa muotoilla 
kohopenkki, jotta syksyn sateet eivät 
jäädy kasvualustan päälle. Lannoita 
reippaasti, valkosipuli tykkää vahvasta 
maasta. 

• Kohopenkkiin voi kerätä päällimmäiseksi 
vielä kuivia lehtiä eristyskerrokseksi.



Hoitotoimenpiteet

• Huolehdi kastelusta sateettomina aikoina

• Kastelulannoita alkukesällä kananlanta-
tai nokkosvedellä.

• Kata maa kesäkuussa ruohosilpulla, joka 
pidättää kosteutta ja estää rikkaruohojen 
kasvua

• Levitä toinen, ohut katekerros 
heinäkuun alussa



Itusilmuvarsia eli skeippejä
alkaa ilmestyä kesäkuun 
lopulla. Mikäli et aio käyttää 
niitä lisäykseen ne kannattaa 
leikata pois. Käytä 
ruoanlaitossa tai säilö talven 
varalle.

Jos annat varsien kasvaa 
tuloksena on itusilmupallero.



Kasvatus itusilmuista

• Palleroista saadut itusilmut voi istuttaa 
syksyllä kynsien tapaan ja nostaa 
maasta seuraavana kesänä.

• Lokerikko helpottaa hallintaa.
• Syksyllä nämä istutetaan taas maahan 

jatkamaan kasvuaan ja korjataan 
seuraavana vuonna, luultavasti jo 
jakautuneina valkosipuleina.



Sadonkorjuu

Kun alimmat lehdet kellastuvat, on 
korjuun aika.



Sipulien kuivaus ja 
säilytys

• Sipulit kuivataan ilmavassa 
sateelta suojassa olevassa 
paikassa.
• Kuivaus kestää useita 
viikkoja.
• Lopuksi varret typistetään.
• Säilytys huoneen 
lämmössä.
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