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• Pihatöitä on muutakin kuin pihan huoltotyöt, kukkien ja kasvien 
kasvattaminen ja hoito.

• Piha tarjoaa paljon erilaisia vaihtoehtoja erilaiseen luovaan ideointiin 
ja työskentelyyn.



Hyönteishotellit, linnunpöntöt ja perhosbaarit

• Pihaan voi itse rakentaa erilaisia asumuksia linnuille ja hyönteisille.
• Nämä lisäävät pihan monimuotoisuutta

• Linnut kaipaavat usein linnunpönttöjä, koska nykyään metsissä ei ole 
enää niin paljon erilaisia koloja lintujen pesimiseen

• Hyönteishotelleiden ansiosta hyönteiset pääsevät tekemään 
enemmän pesiä, ja sitä kautta huolehtivat pihan kasvien 
pölyttämisestä ja vähentämällä haitallisia tuholaishyönteisiä

• Perhosbaari auttaa perhosia pysymään elossa koko kesän 
vaihtelevissa sääoloissa



Hyönteishotellin 
valmistus

• Tarvikkeet:

• Kuumaliimapyssy, saha (tarvittaessa), 
vasara ja nauloja

• Lautaa tai muita puupaloja

• Erilaisia luonnonmateriaaleja, kuten
käpyjä ja ruokoja

• Erilaisia kierrätysmateriaaleja, kuten
puiset pullonkorkit



Hyönteishotellin valmistus

Liimaa taustalevy ja 
sivuseinät ensiksi kiinni ja 
sen jälkeen kiinnitä 
hyllylevyt paikoilleen

Tee puupalikoista katto 
hyönteishotelliin. 
Kannattaa sahata tai hioa 
hotellin kulmia, jotta katon 
saa liimattua tukevasti 
pakoilleen.
Täytä Hyönteishotelli 
haluamillasi täytteillä.



Perhosbaari
• Valitse lasi- tai metallipurkki, ja tee 

siihen ripustinlenkit

• Valmista seos: sekoita fariinisokeria, 
siirappia tai hunajaa muutamaan 
desilitraan olutta tai viiniä ja anna 
seoksen tekeytyä yön yli

• Laita purkkiin pesusieni tai jokin rätti 
ja kaada seos siihen. Anna koko 
seoksen imeytyä rauhassa 
pesusieneen tai rättiin.

• Ripusta purkki roikkumaan oksalle ja 
nauti perhosvieraista!



Kasvitaulu 
kuivatetuista kasveista

• Kasvitaulut ovat ihana 
sisustuselementti niin sisälle, 
kuin uloskin

Kasvitaulun valmistus:

• Valitse pihalta jokin mieleisen 
kasvin lehti tai kukka

• Kuivata se kahden paperin 
välissä esimerkiksi paksun 
kirjan alla

• Voit lisätä kasvin päälle 
suolaa, jotta kasvin väri 
pysyy hyvänä

• Kuivatus tulee tehdä 
lämpimässä paikassa, jossa 
ei ole kovin paljon 
kosteutta

• Hämärä tai pimeä tila 
auttaa säilyttämään 
kasvien värin paremmin

• Kasvin voi asettaa kahden lasin 
väliin valokuvakehykseen tai 
lasin ja valkoisen paperin sekä 
taustan väliin



Pihan syötävät kasvit ja niiden hyödyntäminen

• Voikukka
• Voikukkaa on viljelty vuosikymmenten ajan ja Suomessa sitä kasvaakin lähes 

joka pihalla
• Kevät on parasta aikaa kerätä voikukkia hyötykäyttöön
• Voikukista voi valmistaa voikukkasiirappia ja –simaa
• Tuoreen voikukan lehtiä voi käyttää salaattiin

• Nokkonen
• Paras aika kerätä nokkosta hyötykäyttöön on kevät ja alkukesä ennen kukintaa
• Nokkosta kerätessä tulee käyttää käsineitä
• Ennen syömistä nokkonen on hyvä ryöpätä kiehuvassa vedessä muutaman 

minuutin ajan, koska kasvi kerää nitraattia
• Nokkosista voi tehdä esimerkiksi nokkoslettuja



Itse tehdyt ruukut
• Erilaiset kukat, yrtit ja kasvit 

tarvitsevat ruukkuja pihalle

• Ruukkuja voi ostaa kaupasta, 
mutta niitä voi myös tehdä itse eri 
kierräytysmateriaaleista

• Kuvassa oleva ruukku on tehty 
vanhasta metallipurkista, joka on 
spraymaalattu valkoisella maalilla. 
Pohjaan on tehty reiät naulan ja 
vasaran avulla

• Myös muovipulloista, vanhoista 
ämpäreistä, tölkeistä tai 
(askartelu)betonista voi tehdä 
ruukkuja!



Kasvien nimikyltit

• Pihalla on hyvä olla nimikyltit kasveille, jotta varsinkin 
kylvettäessä muistetaan mikä kasvaa missäkin

• Erilaisista kierrätysmateriaaleista voi tehdä erilaisia 
nimikylttejä

• Tässä kuvassa on käytetty vanhoja aterimia ja 
pullonkorkkeja

• Nimikylttejä voi tehdä lähes mistä vain!



Maalatut kivet

• Erikokoisista kivistä voi maalata pihalle 
erilaisia hahmoja piristämään pihan 
ilmettä

• Puhdista kivet hiekasta ja muista 
roskista

• Kivet voi maalata esimerkiksi 
kalkkimaalilla tai akryylimaalilla



Tehtävä

• Pohdi mitä luovaa voisit tehdä pihalle ja 
puutarhaan kierrätysmateriaaleista?

• Tai mitä luovaa voit tehdä pihalta 
saaduista materiaaleista?
• Mitä tarvikkeita tarvitset?
• Miten toteutat työn?
• Miten huomioit turvallisuuden?
• Voiko suunnittelemaasi luovaa työtä 

myydä?



Palaute

• Kahoot!-sovelluksella




