
Muovipullosta kuivan maan kastelija

Istutukset tarvitsevat avomaallakin säännöllistä kastelua varsinkin kuumina päivinä. Kastelu-urakkaa voi 

kuitenkin helpottaa upottamalla reikäisiä muovipulloja kasvien juurten sekaan jo kasvien istutusvaiheessa. 

Pullo toimii vesisäiliönä, josta kasvin juuret saavat imettyä tarvitsemansa määrän vettä.  

 

Milloin? 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki  

  

 

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet: 

 Muovipullo 

 porakone ja pieni poranterä 

 Lapio 

Työohje:  

1. Pese pullo ja poista etiketti. 

2. Poraa pulloon reikiä muutaman sentin etäisyydelle toisistaan. 

3. Kaiva maahan pullon syvyinen kuoppa niiden kasvien läheisyyteen jotka tarvitsevat vettä. Pullon 

korkin tulee jäädä maanpinnalle. Pulloja voi asettaa maahan useita niin, että pullojen väliin jää 

muutamia istutuksia.  

4. Aseta korkilla suljettu pullo kuoppaan ja peitä kuoppa. 

5. Avaa korkki ja laske pullo täyteen vettä 

 

Ohjaajalle: 

 Pullon upottaminen maahan kannattaa tehdä kasvien istuttamisen yhteydessä, sillä näin vältetään 

kasvin juurien rikkoutuminen.  

Kuva: http://beautyharmonylife.com/25-diy-ideas-to-recycle-your-potential-garbage/ 

  

Toiminnan kesto:  

½-1 h 

Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

 
 -Porakoneen käyttäminen 

 

 

 

 

 



Nimikyltit puutarhaan kierrätysmateriaaleista 

Kodista löytyvää ylimääräistä pikkutavaraa voi hyödyntää puutarhassa 

istutuksien nimikyltteinä.  Näin myös puutarhassa vierailijat saavat tietää 

mitä kasvaa missäkin ja samalla puutarha saa persoonallisen ilmeen. 

Milloin? 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki    

 

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet: 

 Vedenkestävä tussi ja/tai kynsilakkaa 

Ideoita nimikylttimateriaaleiksi:  

 Jäätelötikut 

 Viinipullonkorkit 

 Pyykkipojat 

 Muovilusikat 

 Säilykepurkin kannet 

 Sälekaihtimen säleet 

 Keittiövälineet ja aterimet; esimerkiksi lusikat ja juustohöylä 

Työohje:  

 Kirjoita tussilla tai kynsilakalla kasvin nimi valitsemaasi esineeseen. Anna kuivua. 

Ohjaajalle: 

 Puisissa ja muovisissa kylteissä teksti pysyy parhaiten kun sen kirjoittaa vedenkestävällä tussilla 

 Metallisissa kylteissä teksti pysyy hyvin kun sen kirjoittaa kynsilakalla 

 

Ideoita: Haapalahti Heidi & Tuisku Teija. 2013. Kierrätyspuutarha. Turhan tavaran uusi elämä puutarhassa. Tammi, 64-67. 

Kuva juustohöyläkyltistä, Kierrätyspuutarha Facebookista 18.6.2015:  https://www.facebook.com/Kierratyspuutarha/ 

Kuva korkkihaarukoista: https://www.thismamaloves.com/herb-garden-markers/ 

 

  

Toiminnan kesto:  

½h 

 

Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

 
-Kirjallisten viestien tuottaminen 

 

 

 

 

 



Keilauspeli juomapulloista 

Tuo keilarata pihamaalle! Tyhjistä juomapulloista keilapelin askarteleminen on helppoa ja pelin 

parissa viihtyvät varmasti niin lapset kuin aikuisetkin.  

Milloin?  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki    

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet: 

 Kymmenen muovista 1,5 l juomapulloa 

 Askartelumaalia 

 Siveltimiä 

 Sanomalehtiä suojapaperiksi 

 Värikästä teippiä 

 Hiekkaa 

 Suppilo (voit tehdä sen leikkaamalla muovipullon puoliksi) 

 Pallo 

Työohje:  

1. Huuhdo pullot ja poista etiketit. 

2. Kaada pullon sisälle tilkka maalia ja sulje korkki. Pyöritä pulloa ympäriinsä jotta maali tarttuu 

kaikkialle pullon sisäpuolella. Anna kuivua.  

3. Teippaa pullojen yläosaan kaksi viivaa värikkäällä teipillä koristeeksi. 

4. Lisää pullonpohjalle pari senttiä hiekkaa painoksi suppilon avulla. 

 

Ohjaajalle: 

 Pienempien keilojen materiaaliksi sopivat puolen litran juomapullot. 

 Pelin haastavuutta voi muunnella valitsemalla heittovälineeksi erikokoisia ja painoisia palloja ja 

säätelemällä heittoetäisyyttä. 

 Pelin haastavuuteen vaikuttaa myös millaisella maaperällä pelataan. Tasaisen maan lisäksi peliä on 

hauska kokeilla myös ylä- tai alamäkeen.  

 

Kuvat ja ohje: https://fi.pinterest.com/pin/61572719886405705/ 

 

Toiminnan kesto:  

1h 

Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

 
-Sorminäppäryys 

  

 

 

 

 

 



Kasvuseinä kuormalavoista 

Kasvuseinät ovat trendikäs ja tilaa säästävä tapa viljellä. Kasvuseinän voi itse nikkaroida 

kuormalavasta.  

Milloin?  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki  

  

 

 

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet:  

 Kuormalava 

 Maanrakennuskangasta 

 Niittipyssy 

 Pätkä lautaa  

 Saha 

 Puukko tai mattoveitsi 

 Multaa 

 Istutettavia kasveja 

Työohje:  

1. Jos kuormalavassa on asetettuna lautoja tiheästi molemmilla puolilla, poista enimmät laudat toiselta 

puolelta. Näin mahdut pingottamaan maanrakennuskankaan kasvuseinän etupuolen sisäpuolelle.  

2. Pingota kangas kasvuseinän etupuolen sisäpuolelle ja kiinnitä niittaamalla. 

3. Pingota kangas myös kasvuseinän takapuolen ulkopuolelle ja reunoilla. Kankaan kiinnitettyäsi 

kuormalavasta tulisi olla näkyvissä vain etupuolen laudat. 

4. Täytä kasvuseinä mullalla ja kastele multa. 

5. Tee kasvuseinän etupuolen kankaaseen istutusreiät puukolla. 

6. Istuta kasvit. Kastele tarvittaessa uudelleen. 

7. Nosta lava pystyyn ja kiinnitä tai aseta lava siten, ettei se pääse kaatumaan.  

Ohjaajalle: 

 Kasvuseinässä viihtyvät esimerkiksi petuniat, jotka kasvaessaan tekevät seinästä näyttävän 

puutarhaelementin.  

Kuva: http://mustaovi.blogspot.fi/2013/07/diy-viherseina.html 

Toiminnan kesto:  

1h 
Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

 
-Sahaaminen, nostaminen, 

hienomotoriikka 

  

 

 

 

 

 



Betoniruukku pyyhkeestä tai pitsiliinasta

Vanhoista pyyhkeistä tai pitsiliinoista ja betonista voi tehdä näyttäviä istutusruukkuja. Pitsiliinasta tehtyä 

ruukkua voit käyttää myös valokoristeena laittamalla sen sisälle koristevalot.  

 

Milloin? 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

            

            

        Milloin mahdollista?    Sesonki    

 

 

 

 

Tarvikkeet ja työvälineet: 

 Vanha pyyhe tai pitsiliina 

 Suojakäsineet 

 Ämpäri betonin sekoitusta varten 

 Pieni puutarhakuokka tai muu työkalu betonin sekoitusta varten 

 Ämpäri, maalipurkkeja tai jokin muu purkkipino jonka päälle pyyhe asetetaan 

kuivumaan 

 Betonia 

 Vettä 

 Muovinpala; esimerkiksi auki leikattu muovipussi tai jätesäkin pala 

 Sanomalehtiä suojaksi 

Työohje:  

1. Sekoita betoni ja vesi ämpärissä. Jätä seos melko juoksevaksi, mutta kuitenkin sellaiseksi että se 

tarttuu hieman käsiin. 

2. Suojaa työtaso muovilla ja kokoa muovin päälle väärinpäin olevista kukkapurkeista pino. Aseta 

muovinpala pinon suojaksi. 

3. Kastele pyyhe kauttaaltaan betonissa. 

4. Aseta pyyhe tekemäsi purkkipinon päälle ja anna kuivua noin 1-2 päivää. 

5. Kun pyyhe on kokonaan kuivunut, nosta se pois purkkipinon päältä.  

Ohjaajalle: 

 Purkkipinon korkeutta säätämällä voi vaikuttaa siihen, tuleeko ruukun reunoista suorat vai hieman 

kääntyvät. Kääntyvissä reunoissa pyyhe osuu kuivuessaan hieman kuivausalustaan. Puolestaan 

pienistä purkeista koottu pino muovaa ruukusta korkean ja kapean.  

 Hankkiessasi betonia kiinnitä huomiota sen karkeuteen. Mitä pienempi sorakoko säkissä ilmoitetaan, 

sitä sileämpää betoni on. Esimerkiksi S25 tai S30 on ruukkujen tekemiseen sopivaa.  Myytävänä on 

myös pienemmissä pakkauksissa olevaa askartelubetonia, joissa pieni sorakoko takaa sileän pinnan. 
Kaksi ylintä kuvaa: http://www.woohome.com/garden-2/awesome-draped-planter-from-an-old-towel 

Toiminnan kesto:  

1h + kuivuminen 

Kustannukset: 

€    €€    €€€  
 

  

 

 

 

Vaikeusaste & erityisvaatimukset 

-Hienomotoriikka, esineiden liikuttaminen  

 

  

 

 

 

 

 


