
ESPOONLAHTI       ESPOON KESKUS      HERTTONIEMI

SYKSY 2020

Kukkasipuleita
yli 400 eri
lajiketta!

Varaa omasi ennakkoon – hinnat ja koot löydät netti- 
sivuiltamme. Tarjoamme syyskuun aikana ostetuille 
normaalihintaisille havuille takuun talven yli. 

Upea 
Ukkolaukka 

15 kpl

6 ,95

(9,99)

€/ps

ERÄ
tulppaaneja

1
Uusi erä edullisia ja 

komeita havuja
saapuu 

18.9.
Varaa nyt!

€

Pussi sisältää 5 kpl keväällä kukkivia, laadukkaita 
tulppaanisipuleita.  Yksi pussi/asiakas.



Onko saapuvan syksyn tyylisi ruskan sävyissä hehkuva, vaalea vai hopeinen, yksinkertaisen 
tyylikäs vai rönsyilevän romanttinen?
Kokeilisitko tällä kertaa loppukesällä kukkivia monivuotisia perennoja ruukussa? 
Yhdistele heiniä ja kaunislehtisiä perennoja rohkeasti kausikukkien kanssa.
Saat upeita yhdistelmiä, herkullisia värejä ja muotoja.

Meillä voit hoitaa kaikki ostokset raikkaassa ulkoilmassa.  
Voit halutessasi soittaa myymälään ja tehdä tilauksen etukäteen. 
Kysy myös kotiinkuljetuksestamme – 
kausikukille ja kimpuille alk. 15 € pääkaupunkiseudulla.
Isommista eristä pyydä tarjous.

IHANA, VÄRIKÄS SYKSY

Suloinen syklaami kukkii pitkälle 
syksyyn. Pidä sateelta suojassa.

Kaunislehtinen tädyke kestää 
jopa -10 C pakkaset!

Värikäs syysasteri houkuttelee 
perhoset puutarhaasi syksyllä!

Monivuotiset maksaruohot ja mehikasvit 
sopivat myös ruukkuistutuksiin.

Hauskat koristekaalit piristävät 
istutuksia ja kestävät muutaman 
asteen pakkasta.

3 kpl

10 €

Syklaami

(á 3,95)

Tädyke 

6 ,95

(8,50)

Maksaruohot
3 kpl 

12 ,95
(à 4,95)

€

Kaali 

4 ,95

(6,95)

€

Skimmia

6 ,95

(8,50)

€

Variksen-
marja

3 ,95 €

Syysasteri 
3 kpl

12 ,95

(à 4,95)

€ €

Vaaleat ja vihreät sävyt sopivat 
hyvin kukka-asetelmiin.



Muhkeat
krysanteemit 
useita eri kokoja

alk.

4 ,95

Lyhtykoiso 

6 ,95

(9,50)

Helppohoitoinen lyhtykoiso hohtaa 
syysistutuksissa. Kuivata lyhtyjä, 
nauti istutuksissa tai istuta maahan 
monivuotiseksi perennaksi.

Istutuksissa
saa näkyä

juuri sinun 
kädenjälkesi

Keijunkukka
alk. 

4 ,95
(6,95)

Monivuotiset keijunkukat ihastuttavat nyt myös ruukuissa! 
Nauti syysistutuksissa monipuolisista väreistä tai istuta maahan ennen jäätymistä.
Kauniit lehdet säilyttävät värinsä lähes koko talven.

Yhdistele kurpitsoja mukaan syys- 
istutuksiin – ne tuovat väriä ja syksyn 
tunnelmaa. Yhdistä tummaan ja mo-
derniin tai leikittele väreillä oman maun 
mukaan. Halloweeniksi koverra kurpitsat 
ja laita tunnelmavalot sisälle – hauskaa 
tekemistä myös lasten kanssa! 

Laadukkaat
callunat

nyt
myymälöissä!

€

€

2 ,50

Koriste-
kurpitsat

alk.

€

€

€

Hopealanka
3 kpl

12 ,95

(à 4,95)

€

Harmaat ja hopeansävyiset kukat 
tuovat valoa pimeneviin syysiltoihin.



Kaikki 
kärhöt

Monivuotinen, upeasti kukkiva 
köynnös maahan istutettuna. 
Paljon eri lajikkeita!

Ihastuttava ja tuoksuva moni-
vuotinen mirrinminttu on yksi 
perhosten suosikkikasveista!

€10 ,  95

Mirrin-
minttu
XL-koko

(12,95)

Perhoset rakastavat näitä!

Punahattu
Mirrinminttu
Päivänhattu
Syreeni
Yrttikoiso
Salvia

Leimut
Asterit
Punalatva
Syrikkä
Väriminttu
Rantakukka

Helppohoitoinen perenna, joka pitää 
ravinteikkaasta maasta. Istuta siis 
hyvään puutarhamultaan ja nauti 
upeasta kukinnasta loppukesällä!

Istuta aurinkoiseen paikkaan, vettä-
läpäisevään maahan. Kukkii runsaas-
ti syyskesällä. 

Punahattu kukkii näyttävästi ja pitkään 
syyskesällä. Tunnettu myös hyvänä 
rohtokasvina.

ERÄ
perennoja

Punahattu

4,
95

 
€

Komea
maksaruoho

3 kpl

12 ,95

(à 4,95)

€4,
95

 
€

Loisto-
päivänhattu

Sitkeä konnanyrtti kukkii syksyllä, 
kun muut kukat ovat jo talvilevolla.

Paljon kotimaisia lajikkeita niin aurinkoisiin kuin varjoisampiinkin paikkoihin. 
Puutarhurimme suunnittelevat koko kesän kukkivan perennapenkin.

-50%

-40%

Konnanyrtti
useita eri kokoja



Mustaherukka 
Pohjanjätti

9, 95

(12,95)

€

Herkullinen mustaherukka, jolla todel-
la suuret ja aromikkaat marjat.

Terve ja kestävä tiheäkasvuinen 
kotimainen lajike, jonka marjat ovat 
suurehkoja ja maukkaita. 
 Terveyspommi!

Terve ja kestävä,  kotimainen lajike 
jonka marjat ovat makeita.

Tyrni 
Tytti

19, 50

(29,-)

€

Mustikka 
Aino

11, 95

(16,95)

€

Omenapuut 
alk.

24 , 95

(35,-)

€

Elephant 
UUTUUS! 

Jättikokoinen lajike
 (120-150g/sipuli) 

kasvattaa 
6-8 kynttä.

4,50 €

Talvivalkosipulit ovat lajikkeita, 
jotka istutetaan syksyllä 
Lajikkeet ovat suurempia ja voimakkaamman makuisia kuin tavalliset 
valkosipulit. Parhaillaan niissä on yli 12 kynttä! Istuta syys-lokakuussa.
Sprint Aikainen, keskikokoinen, vaaleanlila sipuli, jossa tasakokoiset 
kynnet. Tekee aikaisin kukkavarren.
Messidrome Kaunis valkoinen lajike, jossa on helposti letitettävät 
varret.
Sabagold Suurikokoinen, satoisa valkosipuli, jolla on kaunis vaalean lila 
väritys.
Germidour Aikainen ja suurikokoinen lajike, jolla on voimakkaan lila 
väritys. Hyvin kaunis sipuli, jossa on letitettävä varsi.
Primor Aikaisin lajikkeemme, keskikokoinen sipuli.  
Kaunis lilahtava väri ja pyöreät tasakokoiset kynnet.
Aulxito UUTUUS! Todella aikainen lajike,  
jonka voi nostaa jo heinäkuussa.  
Suuri,valkoinen lajike,  
jolla tulee parhaimmillaan yli 12 kynttä! 2,

95
 
€

tai 4 kpl 10 €



Katso kaikki tarjoukset www.puutarhanikkarit.fi ja varaa omasi ennakkoon. 
Kysy myös tarjousta kotiinkuljetettuna. Syyskuun aikana ostettuihin havuihin 
tarjoamme taimitakuun talven yli. 

Kaunis ja kestävä havu, joka sopii myös syksyn ruukku- 
istutuksiin. Koristele esimerkiksi tunnelmavaloilla!   
Koko 60-80 cm.

Kestävä, suureksi kasvava vuorimänty viihtyy vaatimattomis- 
sakin paikoissa. Typistämällä vuosikasvun saat sen pysymään 
tuuheana ja tiiviskasvuisena. Myös kääpiölajikkeita!

Hopeakuusi 
Baby Blue

35
(39€)

€

Monivuotiset
hortensiat

alk.

15 ,95 €

Kaikki 
ruusut

Uusi erä edullisia ja 
komeita havuja

saapuu 
18.9.

Varaa nyt!

Villiviini 

8 ,95
(12,95)

€

Vuorimänty 
30-40cm

19 ,50 €

-50%

Havu-Rodo -multa  ja kuorikate - Kekkilä

Puutarhamulta
Kekkilä

Musta multa ja 
Biolan

5 säkkiä

19, 50€

5 säkkiä

30€

http://www.puutarhanikkarit.fi


Kukkasipulit nyt myymälöissä!
Kevään

ensimmäiset

Kukkameri
pihallesi?

 Yhdistele eri aikaan kukkivia kukkasipuleita ja istuta niitä monivuotisten perennojen joukkoon. Saat  keväästä syksyyn kukkivan 
pihan!  Puutarhurimme auttavat mielellään valitsemaan yhteensopivat lajikkeet.

Helmililjat kukkivat uskollisesti 
vuodesta toiseen.

Lumikellot kukkivat heti kun 
kevätaurinko sulattaa ensimmäiset 
lumet.

Kevättähti ja idänsinililja eli scilla leviävät upeaksi kukkamatoksi 
pihanurmelle, kukkapenkkeihin ja rinteisiin.

Suloinen ja herkkä posliinihyasintti 
kukkii aikaisin keväällä ja leviää upeaksi 
kukkamereksi nurmikolle tai kukka-
penkkeihin .

Erittäin aikainen krookus joka leviää  
ihaniksi kukkiviksi mättäiksi kevät-
puutarhassa.

Puutarhamulta
Kekkilä

Krookus
Ruby giant 
20 kpl

2,
99

 
€

(3,99)

Posliini-
hyasintti 

20 kpl

2,
99

 
€

(3,99)

Helmi-
lilja

20 kpl

2,
99

 
€

(3,99)



Kevät istutetaan 
nyt!

Vaikka syksy saapuu, ovat ajatukseni jo keväässä. Parasta syksys-

sä on se kun saan suunnitella ja istuttaa ensi keväänä kukkivat 
kukkasipulit. Pitkä talvi on helpompi kestää kun odottaa taas 
kevään ensimmäisiä lumikelloja, krookuksia ja tietenkin hehkuvia 
tulppaaneja. 

Keväisin keräännymme työpäivien jälkeen vanhempieni puutar-
haan syömään yhdessä. Nautimme toistemme seurasta, mutta 
etenkin upeasta tulppaaniloistosta. Tulppaaneita on satoja - toi-
nen toistaan erikoisempia ja upeampia lajikkeita.

Nyt kun minulla on oma pieni piha, saan vihdoin suunnitella ja 
kokeilla erilaisia lajikkeita. Tällä hetkellä ehdottomia suosikkejani 
ovat Snow Chrystal, Dreamer ja Violet Pranaa. Onneksi pieneenkin 
pihaan saa mahtumaan tulppaaneja niin paljon, että niitä raaskii 
kerätä sisälle maljakkoon.

Valitse  satojen lajikkeiden joukosta omat suosikkisi, istuta aurin-
koisena syyspäivänä ja saat nauttia kauniista keväästä!  
 

Janni Nikkari-Puhakka

”Istuta tulppaaneja 
niin paljon, että raas-
kit leikata niitä myös 

maljakkoon!”

5,
99

 
€

5,
99

 
€ 5,

99
 
€

5,
99

 
€5,

99
 
€

5,
99

 
€

9,
99

 
€

9,
99

 
€

Ps. Voitko uskoa, että nämä ovat 
tulppaaneja?



Älä unohda näitä!
Trico Garden
Vuoden puutarhatuote 2020! 
Loistava tuote, joka oikeasti 
toimii - peurat eivät syö Trico 
Gardenilla suihkutettuja 
kasveja.
Nyt sinäkin voit nauttia 
tulppaaneista ilman vaaraa 
peuroista! 

5,
99

 
€ 5,

99
 
€ 5,

99
 
€ 5,

99
 
€

5,
99

 
€

5,
99

 
€ 9,

99
 
€

5,
99

 
€

5,
99

 
€5,

99
 
€ 4,

99
 
€

4,
99

 
€

Verijauhe
 on tehokas hajukarkoite pupuja ja peuroja 
vastaan. Levitetään ensimmäisten pakkasten 
tultua.

Kukkasipuliravinne
Kukkasipuliravinne on sipulikukille kehitetty 
pitkävaikutteinen erikoislannoite, joka takaa 
värikkään ja runsaan kukinnan vuodesta 
toiseen. 

19 ,50

(24,95)



NÄIHIN EIVÄT PUPUT TAI PEURAT KOSKE

Ukkolaukka
15 kpl

6 ,95 €

Narsissit ilahduttavat  joka vuosi 
keväisellä, näyttävällä  kukinnallaan!

Ihanat tuoksuvat vanhanajan runoilijan- 
narsissit kukkivat kiitollisena vuodesta 
toiseen.

Kirjopikarililja vanhanajan suosikki, 
joka leviää puutarhassa. 
 Istuta kukkapenkkeihin ja puiden ja 
pensaiden lomaan

Puutarhahyasintit tuovat kevät-
puutarhaan ihanaa tuoksuaan ja kukkivat 
pitkään ja näyttävästi. 
Useita ihania värejä!  

4 ,99
pussi

Keisarinpikarililjan eli keisarinkruunun 
näyttävät kukinnot hurmaavat touko-
kuussa. Sipulien sanotaan karkottavat 
myyriä tuoksullaan. 

4 ,99

Upeat laukat  kukkivat pitkään kevätkesällä. Laukat ovat kestäviä ja näyttäviä ja 
tukevien varsien päähän kohoaa näyttävät kukkapallot! 

Keisarin-
pikarililja

€
€

Hyasintti Kirjopikari-
lilja

4 ,99 €

Narsissit
alk.

3 ,99
pussi

€



Kotitoimistossa 
ei tarvitse 

olla yksin – 
kasveista on

seuraa!

Iso erä 
uusia 

viherkasveja 
nyt 

myymälöissä!

Kasvien 
lisäksi tunnelmaa 

luovat kauniit 
kynttilät, 
lyhdyt ja 

valosarjat

Muista myös 
hienot 

viikkokimput 
ja upeat 

tilaustyöt! 

10 kpl 

10 €
Voimassa 30.10. 

saakka

Kaikki
viherkasvit

ota 3, 
maksa 2

Kerää kukkabaarista haluamasi nippu kauniita kuivakukkia, heiniä ja erilaisia 
vihreitä oksia. Sido itsellesi unelmien kimppu tai askartele vaikka kranssi oveen! 
Meiltä löydät myös tarvikkeet askarteluun sekä sidontaan.

Supersuosittu Kukkabaari tulee taas  – 
tällä kertaa kuivakukista

tarjoamme 
edullisimman



ESPOONLAHTI
Espoonlahdenranta 5
02320 ESPOO
Puh. 050 400 0247 
espoonlahti@puutarhanikkarit.fi

ESPOON KESKUS
Viskaalinkuja 5
02770 Espoo
Puh. 050 400 0457 
espoonkeskus@puutarhanikkarit.fi

HERTTONIEMI
Abraham Wetterin tie 3
00810 Helsinki
Puh. 050 567 5225 
herttoniemi@puutarhanikkarit.fi

Tarjoukset voimassa 31.10. 2020 saakka tai niin kauan kuin tarjouseriä riittää.

Tiesitkö, että syksyllä istutetut kasvit lähtevät keväällä nopeammin kasvuun kuin keväällä istutettavat? Ne ovat 
jo ehtineet juurtua ja pystyvät käyttämään alkukevään kosteuden hyödyksi. Syksyllä maa on kostea, joten istut-
tamisen jälkeinen kasteluntarve on pienempi kuin touko-kesäkuussa. 

Pihan rakennus
Syksy on oivallista aikaa toteuttaa pihan istutukset. Saamme uusia 
taimia joka viikko ja istuttaa voi niin kauan kunnes maa jäätyy.

Taimitakuu
Myönnämme syyskuussa ostetuille normaalihintaisille puille, pen-
saille sekä havuille takuun talven yli. Kysy lisää myymälästä tai lue 
lisää www.puutarhanikkarit.fi

Puutarhakonsultointi
Pyydä puutarhuri pihallesi! Hyvin suunniteltu ja toteutettu piha 
nostaa talon arvoa. Toimiva puutarha on asukkaidensa näköinen 
ja sopivan helppohoitoinen. Jo tunnissa saat paljon vinkkejä ja 
ideoita siitä, mitä pihalle voisi tehdä.
Puutarhakonsultointi 169€ (1h) pääkaupunkiseudulla.
Varaa omasi espoonlahti@puutarhanikkarit.fi

Syksyiset 
suojaruukut nyt

 myynnissä!

39 €

Erä isoja
termo-

ruukkuja

esim. ø 60cm, 
pyöreä

Termoruukku on kevyt ja tyylikäs. Monivuotiset kasvit talvehtivat 
siinä hyvin. Istuta ikivihreitä havuja, puita tai kausikukkia ja koristele 
ne tunnelmavaloilla.

Syksy
on parasta

istutusaikaa!

mailto:espoonlahti@puutarhanikkarit.fi
mailto:espoonkeskus@puutarhanikkarit.fi
mailto:herttoniemi@puutarhanikkarit.fi
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