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Kukkaniitty siemenkangas – näin perustat kukkaniityn 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
Kukkaniityn lajikkeet: 
Convolvulus tricolor - kirjokierto (sini-valko-keltainen) 
Eschscholzia californica - kaliforniantuliunikko (oranssi / keltainen) 
Iberis umbellate - sarjasaippo (sininen/ pinkki / valkoinen) 
Callistephus chinensis - kiinanasteri (mix värit) 
Centaurea cyanus - ruiskaunokki (sininen / valkoinen / pinkki) 
Godetia grandiflora - isosilkkikukka (pinkki / punainen / valkoinen) 
Linum annum - pellava (sininen /punainen) 
Nigella damascene - tarhaneito (sininen/ pinkki / violetti / valkoinen) 
Tagetes patula - ryhmäsamettikukka (keltainen / oranssi / bicolor) 
Calendula officinalis - tarhakehäkukka (oranssi / keltainen) 
Lobularia maritima - tuoksupielus (liila / valkoinen) 
Malcolmia maritima - merimalkomia (liila / pinkki / valkoinen) 

 
 
 

 

Valitse kukkaniitylle 
aurinkoinen kasvupaikka. Vältä 
paikkaa, jossa niitty joutuu 
alttiiksi seisovalle vedelle. Sopii 
hyvin myös rinteisiin. 

Muokkaa kasvualusta noin 10 cm 
syvyydeltä. Poista rikkakasvit, kivet 
ym. epäpuhtaudet. Tasoita 
kasvualusta tasaiseksi. Kastele 
kunnolla ennen kankaan levitystä. 

Levitä kangas tasatulle alueelle. 
Pidä huoli, että kangas on 
kosketuksissa kasvualustan 
kanssa joka paikasta.  

Leikkaa kangas saksilla sopivan 
kokoiseksi. Tavalliset sakset 
soveltuvat kankaan 
leikkaamiseen hyvin. 
 

Kiinnitä kangas kiinni 
kasvualustaan esim. maatuvilla 
kiinnitystikuilla tai kevyellä 
kerroksella multaa.  

Kastele kangas ja huolehdi 
jatkossa säännöllisestä 
kastelusta, ettei kangas pääse 
kuivumaan. Siementen idettyä 
kastellaan 1- 3 kertaa viikossa. 

Kukinta alkaa noin 8 – 10 viikon 
kuluttua istutuksesta ja jatkuu 
aina pakkasiin asti. Huom! Eri 
lajikkeilla on erilainen itämis- ja 
kukinta-aika. 
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Kukkaniitty siemenkangas 
 
Nyt voit kasvattaa unelmiesi kukkaniityn ennennäkemättömän helposti, nopeasti, ekologisesti ja 
edullisesti! 
 
TURFQuick siemenkangas on Ruotsissa kehitetty ja patentoitu vallankumouksellinen istutuskangas, 
jota mm. ruotsalaiset ammattiviherrakentajat suosivat. Siemenkangas on Elmia garden Award 
2019 voittaja (= vuoden puutarhatuote). Kankaalla on kahden vuoden 100 % kasvutakuu. 
 
Siemenkangas 
+ ympäristöystävällinen, 100 % selluloosapohjainen biohajoava kangas 
+ hajoaa maahan lannoitteeksi 6-8 viikossa 
+ siemenet on kiinnitetty kankaaseen patentoidulla menetelmällä, joka takaa siementen paikallaan 
pysyvyyden sateiden tai kastelun aikana 
+ tasainen kylvös, siemenet ovat juuri sopivassa syvyydessä, ei siementen hävikkiä 
+ rikkakasvit jäävät kankaan alle, eivätkä kilpaile kasvutilasta 
+ helppo käsitellä (leikata ja muotoilla) 
+ joustava kangas, joka muotoutuu hyvin kaikenlaiseen maastoon. Soveltuu hyvin myös rinteisiin. 
+ helppo käyttää 

- muokkaa maa, kankaan alla tulee olla vähintään 10 cm maata 
- leikkaa ja levitä kangas maahan 
- kastele 

+ kangas kiinnitetään maahan joko maatuvilla kiinnitystikuilla tai laittamalla ohut kerros multaa 
kankaan päälle. 
+ kastele kangasta päivittäin, mikäli ei ole vesisadetta. Kun siemenet ovat itäneet, kastellaan 
kangasta säännöllisesti 1-3 kertaa viikossa, ilmasta riippuen. 
 
 
Fields Flower -kukkaniitty 
+ 12 ihastuttavan lajikkeen näyttävä kukkaseos 
+ kukinta alkaa noin 8 viikon kuluttua istutuksesta ja jatkuu pakkasiin asti 
+ istutusaika keväästä alkukesään (juhannukseen asti)  
+ lajikkeiden korkeus vaihtelee 30 – 50 cm välillä 
+ mukana myös paljon perhosia houkuttelevia ja pölyttäjäystävällisiä lajikkeita 
+ osa lajikkeista on monivuotisia ja siementämällä myös yksivuotiset nousevat yleensä hyvin 
seuraavana vuotena 
+ kasvustosta saa kerättyä pitkin kesää ja syksyä leikkokukkakimppuja 
 


