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Mansikka 
Frida 
10 kpl

12 ,95

(15,90)

€

ERÄ
kärhöjä

6 ,95

(16,95)

€

Nauti  
puutarhan

rauhoittavasta 
tuoksusta ja
tunnelmasta 

kotona!

Marjat ovat herkullisen makuisia, maussa vivahdus metsä-
mansikan aromia. Satoisa lajike tuorekäyttöön ja pakastuk-
seen.

Monivuotinen, upeasti kukkiva köynnnös maahan 
istutettuna. Käy kesäköynnökseksi myös ruukkuun tai 
parvekkeelle.
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Kesäkukkamulta 30L
Korkealaatuinen multa kesä-
kukkaistuksiin. Mahdollistaa 
kasvien nopean juurtumisen ja 
runsaan kukinnan.

Kesälannoite 800g
Se vaaleanpunainen riittoisa 
kastelulannoite kaikille kesäku-
kille ja vihanneksille.

Meillä voit hoitaa ostokset 
raikkaassa ulkoilmassa!
Nyt on aikaa laittaa pihat ja parvekkeet kuntoon! Olemme 
valinneet lehteen muutamia tämän kauden suosikkejamme, 
mutta myymälöistä löydät tuhansia tuotteita. Nyt kaikissa 
myymälöissä ulkokassat  jolloin ostokset voi hoitaa täysin 
raikkaassa ulkoilmassa. 

Tämän kauden tavoitteenamme on luoda pieniä 
paloja paratiiseja jokaisen kotiin - kotiin jossa 
viihtyy.

2 kpl

10 €

Laventeli

(à 6,95)

3 kpl

10 €

Neilikka

(à 4,95)

€

alk.

4 , 95

Koristeheinät

3 kpl

(à 4,95)

Muratti/
Lankaköynnös/

Hopeakäpälä

12 €

Rauhoittava, eteerinen tuoksu on parhaimmillaan 
aurinkoisella paikalla.

Helppohoitoinen ja kestävä kaunotar aurinkoi-
selle paikalle.

2 kpl 

10 €
(7,95)

7 , 95 €

Puutarhurisi suosittelee

(10,95)
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€

alk.

6 , 95

Tuoksuvat
ruusut

€4 , 95
Kosmoskukka

(6,95)

3 kpl

12 , 95

(à 5,95)

€1 , 25
Petunia

alk.
€10

Muurikello

€6 , 95

Enkeli- 
pelargoni

7 , 95 €

Auringossa koko kesän runsaasti kukkiva 
kiitollinen kesäkukka. 

Kukkii syksyyn saakka puolivarjoisalla/
varjoisalla paikalla.

Helppohoitoinen kaunotar aurinkoi-
selle paikalle.

Valikoimassa kymmeniä eri värejä! 
Sopii aurinkoon tai puolivarjoon.

Monivuotinen perenna, jota käytetään 
paljon myös kesäkukkaistutuksissa ja 
ruukuissa. 

Tuoksuvat ruusut kukkivat parvekkeilla, terasseilla tai maahan 
istutettuna koko kesän!

( á 6,95)

Helppohoitoinen, runsaasti kukkiva 
enkelipelargoni sopii myös 
paahteiselle paikalle.

€19 , 50

Terassi-
hortensia

alk.

Tähtisilmä

2 kpl

(7,95)

(10,95)
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€6 , 95
Rusokki

3 kpl

12 €

Marketta

(à 4,95)

€6 , 95

Vesiputous-
pelargoni

(8,95)

”Keväällä mun äiti 
häviää aina  

puutarhaan”.
-Eevi 5v.

Sametti-
kukka

1€
€2 , 99

Krassi

€6 , 95
Koristebataatti

Paahteisen paikan riippuva reunus-
kasvi kukkapenkkeihin ja ruukkuihin.

Aurinkoisen paikan raikas kesto- 
suosikki!

Uskomattoman helppo, paahteisella 
paikalla kestävä riippapelargoni. Myös 
vaaleanpunaisena!

Tuoksuva paahteisen paikan  helppo-
hoitoinen kesäkukka jota löytyy myös 
keltaisena.

Sopii ruukkuun, säleikköihin ja 
amppeleihin. Kukat ovat syötäviä!

(1,25)
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Luonnollinen 
niittymäisyys, rentous ja 

monilajisuus tarjoaa 
kodin sekä ravintoa 

monille 
pieneliöille.

€3 , 95

Kotimaiset
niittykukkien

siemenet
alk.

Kesän 
kukkasipulit

1€/pss
(3,95-6,95)

3 kpl

12 €

Kivikko-
kasvit

(à 4,95)

4 , 95
Myskimalva

€
€

alk.

9, 
50

Talonpoikais-
pioni

Aurinkoisella ja kuivallakin paikalla viihtyvät monivuotiset 
kivikkokasvit joista löytyy useita eri lajikkeita.

Keskikesällä runsaasti kukkiva vanhanajan perenna. Aikainen ja matala vanhanajan pioni, jota löytyy kolmessa 
eri värissä!
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 Kasvata omat herkut
Tämän vuoden selkeä trendi on omavaraisuus. Mitä jos tänä vuonna kasvattaisit perunaa ruukussa, maistaisit omassa maassa  
kasvanutta pensasmustikkaa tai herkuttelisit omilla tomaateilla?

Puutarhurisi suosittelee - parasta kasvimaalle!

€
alk.

4 , 95

Tomaatit

Biolan kasvusäkki
Kotitarhurin istutusvalmis luonnonmukainen 
kasvualusta kasvihuoneeseen tai seinustalle 
esim. tomaatin, kurkun, paprikan tai melonin 
kasvatukseen. Säkki sisältää kevyesti peruslan-
noitetun kasvualustaosan ja erillisen varasto-
lannoiteosan.

alk.
Paprika

2 , 99

Potatom

15 , 95

(16,90) €4, 
95

Chilit

Herkullinen perunatomaatti, joka 
tekee maan alla perunaa ja rungosta 
tomaatteja, nam!

Kymmeniä eri lajikkeita todella tulisista mietoihin!

€9 , 95
(13,95)

19 , 50
5 skk

(5,95)

€

LUOMU

LUOMU

Vuoden 2020 vihannes on paprika! 
Useita eri lajikkeita.

UUTUUS Kekkilän tomaattimulta 15L
Erityisesti parveke- ja ruukkuviljelyyn suun-
niteltu erikoismulta tomaateille. Hoitaminen 
helpottuu ja sadosta tulee runsaampi, mauk-
kaampi ja terveellisempi.

Biolan turvemulta
Luonnonmukainen turve-multaseos, joka 
soveltuu käytettäväksi kasvuturpeen tapaan 
kaikkialla puutarhassa.

6, 
95 €
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Puutarhurisi suosittelee

Biolan yrttimaa
Valmis kasvualusta salaateille, 
yrteille ja pikkuvihanneksille. 
Kylvä tai istuta valmiit taimet 
suoraan pussiin.

€2 , 99

Kotimaiset
yrtit

€2 , 99
Lehtikaali

Kymmeniä eri lajikkeita!

Kekkilä yrttimulta 6 L
Mauste- ja yrttikasveille 
sopiva laadukas luomumulta, 
jolla saat herkullisen ja run-
saan sadon niin pihalla kuin 
parvekkeella.

Keittiöpuutarhalannoite
Tehokas, rakeinen luomulan-
noite kasvimaan ja keittiöpuu-
tarhan syötäville kasveille.10 

€

(19,95 €)

€7, 
95

€6 , 95

Parsan
ruukkutaimet

Lehtikaali on todellista superfoodia!
Viljely onnistuu aloittelijaltakin – kasvata ruukussa tai 
maassa ja kerää satoa läpi kauden.

Parsa on parasta kevätruokaa! Kasvata omat parsat  
aurinkoisella paikalla kuohkean kalkitussa maassa.

€6
2 pss

(á 5,95)

LUOMU
alk.
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 Marjasato omasta maasta

€15
Kotimainen

pensasmustikka
Razz

€14 , 90

Kuukausi-
mansikka
amppelisssa

(19,50)

€25
Ruukku-
vadelma

€12 , 95
Punaherukka

Katri

(15,95)

€12 , 95

Vaaleanpuna-
herukka 

Aili

(15,95)

€12 , 95
Mustaherukka

Pohjan Jätti

(15,95)

Herkullinen kuukausimansikka kukkii ja tuottaa marjoja 
koko kesän. Aromikas marja muistuttaa metsämansikkaa

Matala, piikitön ja runsassatoinen lajike jota 
voi viljellä myös ruukussa. Tuottaa satoa jo 
tänä kesänä.

UUTUUS! Suurikokoiseksi kasvava pensas, jonka tummansinisissä marjoissa 
hieno vadelmainen aromi ja lehdissä upea punainen syysväri.

Suuret, aromikkaat marjat. 
Terve ja kestävä pensas.

Makeat vaaleanpunaiset 
marjat ovat herkullisia!

Todella suuret ja aromik-
kaat mustat marjat!

(29,50)
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3 5
Päärynä
Souvenirs

€

€35 
Omenapuu

Hillittykasvuinen
Punakaneli

Maukkaat, erittäin mehukkaat suuret päärynät. Itsepölyt-
tyvä ja talvenkestävä lajike.

UUTUUS! Itsepölyttyvä, pienehkö tyrnilajike, jolla on kauniit 
harmaat lehdet, näyttävät oranssit marjat ja erityisen runsas 
sato. Loistava valinta myös pienempään pihaan!

3 9
Luumu

Lase

€

(48)

UUTUUS! Keltaluumulajike, jonka hedelmät 
ovat suuria ja vahapintaisia. Maultaan erittäin 
makea ja aromikas. 

Vanha ja kestävä lajike, jonka herkullisen punaposkiset 
omenat maistuvat hienostuneesti kanelilta. Hillittykasvuinen 
lajike jää tavallisia puita pienemmäksi. 

UUTUUS! Kauniit pinkit kukat ja hyvänmakuiset, aromik-
kaat syötävät marjat. Kaunis syysväritys! Voidaan kasvat-
taa amppelissa kesän ja istuttaa monivuotisena maahan. 

€16 , 90

Tyrni
Friesdorfer

Orange

(19,50)

(42)

12 , 90

Mesimarja
amppelissa

€

(15,95)
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1 kpl  6,90 €       
10 kpl    65 €  

50 kpl     295 €  

Paras aitatuija
Brabant 80 -100 cm

€14 , 90

Kääpiövuori-
mänty

korkeus. 20 -25 cm

Matala, pensasmainen kääpiövuo-
rimänty  kestää vaatimattomissakin 
paikoissa.

€49, 
50

Erikoishavut 
ja Bonsait

€14, 
90

Timanttituija
Smaragd

80 -100 cm

(19,50 €)

€14 , 50
Pesäkuusi

alk.

€19 , 50
Siilivalkokuusi

alk.

€

Marjakuusi
Hicksii

80 -100 cm

19 , 50

(29,50)

alk.

Myös isoja kokoja, kysy tarjous!

Matalat ja hidaskasvuiset pikkukuuset sopivat pieneenkin pihaan!

Kaunis tummanvihreä marjakuusi viih-
tyy varjoisammallakin paikalla. Kestää 
hyvin leikkausta.
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€24 , 90

Alppiruusu
Helsingin 
Yliopisto

(32)

€6 , 95
Erä kärhöjä

€25
David Austin

ruusut

€15
Syreeni
Moskovan
kaunotar

(25)

(16,95)

€14 ,  95

Pallo-
hortensia

Sweet
Annabelle

(16,95)

 Pieni pala paratiisia monivuotisilla pensailla

Erittäin kestävä, vaaleanpunainen ja tuuhea pensas. Muista lannoittaa
myös kukinnan jälkeen, sillä silloin muodostuvat seuraavan vuoden nuput.

Muista
havurodo-

multa!

Monivuotiset köynnöstävät kärhöt 
kukkivat pitkään. Voi käyttää myös
kesäköynnöksenä ruukussa.

Pieneenkin pihaan sopiva runsaskuk-
kainen puu.

Tuoksuvat, runsaasti kerrotut englanti-
laiset ruusut kukkivat pitkälle syksyyn!

39
Pikkusyreeni

Palibin

(45)

€

Suloinen ja hempeän vaaleanpunainen tuoksuva 
jalosyreeni.

UUTUUS!  Upea ja pitkään kukkiva vaaleanpunainen pallo-
hortensia, joka säilyttää värinsä.



ESPOONLAHTI
Espoonlahdenranta 5
02320 ESPOO
Puh. 09 7001 8824
espoonlahti@puutarhanikkarit.fi

ESPOON KESKUS
Viskaalinkuja 5
02770 Espoo
Puh. 09 7001 8822
espoonkeskus@puutarhanikkarit.fi

HERTTONIEMI
Abraham Wetterin tie 3
00810 Helsinki
Puh. 09 7001 8826
herttoniemi@puutarhanikkarit.fi

Tarjoukset voimassa 20 .6.2020 saakka tai niin kauan kuin tarjouseriä riittää.

Katso myös uusi verkkokauppamme!
www.puutarhanikkarit.fi

Voit tilata kotiinkuljetuksen verkosta, puhelimitse myymälästä tai sähköpostilla.

Meillä
toteutuu
turvaväli!

 isot ulkotilat

verkkokauppa

ulkokassa

tilaa ja nouda

Kysy
kotiinkuljetus-

palvelusta!

mailto:espoonlahti@puutarhanikkarit.fi
mailto:espoonkeskus@puutarhanikkarit.fi
mailto:herttoniemi@puutarhanikkarit.fi
http://www.puutarhanikkarit.fi



