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Mikrobit päiväkoti Piilometsän puutarhassa 

Päiväkoti Piilometsä 

 

 

Päiväkoti Piilometsä on luonto- ja ympäristökasvatukseen erikoistunut päiväkoti. Päiväkodin 

puutarhassa on kasvamassa monenlaisia kasveja, pensaita ja hedelmäpuita. Lapset osallistuvat 

kasvien kasvattamiseen siementen kylvöstä sadonkorjuuseen ja huolehtivat myös esim. kasvien 

istuttamisesta ja kastelusta. Pyrimme aina miettimään toiminnat siten, että lapset pystyisivät 

osallistumaan mahdollisimman paljon, ikätasonsa mukaisesti.  Kaiken ikäiset osallistuvat kuitenkin 

johonkin eli siihen, mitä he pystyvät ja osaavat tehdä. Puutarhakasvatuksemme tärkein pointti on 

ohjata lapsia huomiomaan luonto ja ympäristö sekä opettaa lapsille pieniä ekotekoja.  Lapset 

osallistuvat mielellään toiminnalliseen kokeiluun ja tutkimukseen, jossa näkevät konkreettisesti 

tuloksellisuuden.  

 

Puutarhamme on täysin luonnonmukainen ja pölyttäjäystävällinen.  Tähän ilmastokilpailuun 

otimme käsiteltäväksi osa-alueita, joilla on tutkimuksissa todettu olevan merkitystä ympäristön ja 

maaperän hyvinvoinnille  sekä myös ilmastolle pienen hiilijalanjäjen muodossa. Haluamme tutkia, 

kokeilla ja vertailla, miten päiväkodin/varhaiskasvatuksen puutarhakasvatuksessa voidaan 

toteuttaa tehokasta kokonaisvaltaista ekologisuutta samalla huomioden myös ilmastonäkökulma. 

 

 

BIOHIILI 

TERRA PRETA: Maan parantaminen biohiilen avulla tulee tuhansien vuosien takaa, Etelä-Amerikan 

intiaaneilta. He paransivat maaperän sekoittamalla siihen hienojakoista puuhiiltä ja kompostin 

seosta. Näin voitaisiin myös nykyaikana hillitä tehokkaasti ilmastonmuutosta, parantaa 

viljelysmaiden kuntoa, sekä hillitä maatalouden ravinnepäästöjä, sillä biohiili pidättää ravinteita 

tehokkaasti. 

Valmistimme itse biohiiltä pyrolyysiprosessissa, jossa lämpötila nousee useisiin satoihin asteisiin.  

Teimme biohiilettimen itse kahdesta vanhasta rautatynnyristä, johon saimme ohjeen YouTubesta. 

• Pyrolyysi: Sisempi (pienempi) tynnyri oli alassuin isomman tynnyrin sisällä.  Laitoimme 

pienemmän tynnyrin sisälle oksia, joista muodostui pyrolyysin tuloksena biohiiltä. 

Poltimme oksia kahden tynnyrin välissä. Polttolämpötila oli n. 450°C. 

Biohiiltä valmistui yllättävän paljon ja sitä riitti mullan sekaan kasvilavoihin kurpitsalle, maissille ja 

mansikoille sekä astioissa kasvatettaville kasveille, kuten kasvihuone- ja avomaantomaateille. 



Latasimme biohiilen bokashinesteellä, joka sisältää runsaasti kaliumia ja fosforia. Kalium ja fosfori 

edesauttavat kukkivien kasvien, kuten tomaatin, kukintaa. 

 

TULEVAA: 

• Koealat Piilometsän puutarhassa: biohiilen tutkiminen. 

• Ensi kesänä aiomme ladata biohiiltä myös nokkoskäytteellä. Tutkimus. 

• Teemme keväällä lisää biohiiltä. (Yhteistyö: vanhemmat ja muut kiinnostuneet voivat 

tutustua DIY-hiilettimeen.) 

• Voimme kokeilla erilaisia hiilettimiä, jos siihen on taloudellisesti mahdollisuutta. 

(Yhteistyö: valmistutetaan kartiohiiletin?) 

• Biohiilen tutkiminen laboratoriossa (Yhteistyö: Oulun yliopisto / Luonnonvara-ala 

AMK) 

 

 

BOKASHI 

Bokashointi: 

Bokashi tarkoittaa "käynyttä orgaanista ainetta" ja kompostointimenetelmä on kotoisin Japanista. 

Prosessi  käyttää avuksi tehokkaita mikro-organismeja eli rouhetta, jonka avulla biojäte 

fermentoituu bokashisangossa.  

 
Aloitimme Bokashoinnin tekemällä itse bokashiämpärit tavallisista sangoista. Lapset halusivat 

osallistua reikien poraamiseen sankojen välipohjaan eli ylimmän sangon pohjaan. Tähän mennessä 

me olemme ehtineet tehdä lasten kanssa päiväkodille jo useita bokashiämpäreitä. 

Olemme keränneet päiväkodilla kertyneen biojätteen ensin erilliseen keruuastiaan, josta olemme 

siirtäneet biojätteen 1-2 päivän välein bokashiastian ylempään ämpäriin.  Kun olemme lisänneet 

bokashisankoon biojätettä, on sen päälle pitänyt ripotella ruokalusikallinen kuivaa rouhetta, jossa 

on juuri tärkeitä mikro-organismeja (EM =Effective Micro-organisms, eng.). Mikro-organismien 

ansioista keittiöbiojäte muuttuu ravintorikkaaksi ja eläväksi mullaksi erittäin nopeasti ja 

hajuttomasti. Alempaan ämpäriin kertyy kaliumpitoinen bokashineste, jota kutsumme 

päiväkodissamme kukkien taika-aineeksi. 

Bokashi fermentoituu ensin kaksi viikkoa omassa ämpärissään. Sen jälkeen se sekoitetaan vanhan 

”maamullan” sekaan kahdeksi viikoksi. Pidetään N. 20-25 asteisessa huoneessa. Valmis bokashi-

kompostimulta pitää vielä laimentaa ennen käyttöä.  

Bokashointi on ollut kaikille päiväkotimme lapsille uusi tuttavuus. Myös vanhemmat ovat olleet 

kiinnostuneita aiheesta. Muutama vanhempi on innostunut valmistamaan omat bokashisangot ja 

onnistunut valmistamaan bokashimultaa myös kotona. 

 

 



TULEVAA: 

• Koealat Piilometsän puutarhassa: bokashin tutkiminen. 

• Ensi kesänä aiomme kokeilla ja vertailla myös mikrobien vaikutusta ruohon 

multaantumiseen ja tutkia tämän vaikutusta kasvien kasvuun. 

• Toteutamme keväällä vanhemmille bokashi-neuvontapäivän. (Yhteistyö: vanhemmat 

ja muut kiinnostuneet voivat tutustua DIY-bokashiastioihin.) 

• Voimme kokeilla erilaisia bokashointiastioita, jos siihen on taloudellisesti 

mahdollisuutta. (Yhteistyö?) 

• Bokashin tutkiminen laboratoriossa (Yhteistyö: Oulun yliopisto/Luonnonvara AMK) 

• Hiilijalanjälki 

 

KASVIEN KASVATUS LYHYESTI: 

Kasvien kasvatusprosessi alkoi siitä, kun lapset laittoivat siemenet itämään veteen. Siementen 

idettyä taitavat kädet siirsivät taimet taimille sopivaan, vähäravinteiseen multaan. Kun taimet 

olivat kasvaneet pituutta ja varren vahvuutta, siirsimme lasten kanssa taimet ulkona isompiin 

astioihin, joihin tuli: 

• vanhaa maamultaa 50% 

• bokashin ja vanhan maamullan sekoitusta 50% 

• biohiiltä n. 10% kokonaismultamäärästä   

 

TUTKIMINEN: 

Kun nyt olemme tutustuneet ja opetelleet bokashointi- sekä biohiilen valmistusprosessit, 

siirrymme seuraavaksi tekemään erilaisia kokeita ja vertailuja. Teemme koekenttiä, joiden avulla 

pyrimme selvittämään kasvukaudella 2022, millainen merkitys bokashimullalla ja biohiilellä on 

kasvien kasvuun ja sadon määrään sekä laatuun. Käytämme omaa ja lainattua tutkimusvälineistöä 

ja lapset merkitsevät tuloksia ylös.  Vertailun aiomme toteuttaa esim. lapsentasoisella diagrammi 

menetelmällä. Tavoitteenamme on päästä tekemään tutkimuksia myös Oulun yliopistolle, 

laboratorio-olosuhteisiin.  Voi kulua useita kasvukausia, ennen kuin saamme selville biohiilen 

lopullisia vaikutuksia maaperään. 

MITTAUKSIA: 

* Maaperä-/lehti-/hedelmäanalyysi 

(sis. Ph) 

* Kasvunopeus 

* Ilman lämpötila 

* Kasteluveden määrä 

* Lisälannoitus 

* Matojen määrä 

* Maaperän kuvaaminen sanoilla. 

* Maun voimakkakuus 

* Ulkonäkö ja laatu 

* Kasviravinteet 

* Lehtien biomassa 

* Säilyvyys 

Raportoimme tuloksia seuraavina vuosina myös ”Piilometsän luonnollinen puutarha” -projektin 

yhteydessä. Päiväkoti on myös mukana Ylikiimingin koulujen ja päiväkotien yhteisessä 

puutarhakasvatus-projektissa. 

 


