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Siemenluettelo
Suomen

NIITTYSIEMEN OY



Seoksissa 90% suomalaisia niittykukkia
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30 m2 15,00 €
80 m2  32,00 €
200 m2 49,00 €
400 m2 78,00 €
1000 m2 203,00 €
2000 m2 362,00 €

30 m2 15.00 €
80 m2  32,00 €
200 m2 49,00 €
400 m2 78,00 €
1000 m2 203,00 €
2000 m2 362,00 €
6000 m2 935,00 €
10000 m2 1537,00 €

AURINKOINEN TAI PUOLIVARJO

Perusseoksia

Pohjoinen niitty
Aurinkoinen – puolivarjoisa kuivahko tai tuore niitty.
Kasvilajisto sopii Pohjois-Suomeen.
Käyttökohde: kuivat ja tuoreet niityt, tieluiskat, pihaniityt,
puistoalueet, täyte- ja joutomaat.

Sisältää: ahomatara, ahosuolaheinä, harakankello,
kissankello, kultapiisku, metsäkurjenpolvi, niittyleinikki, ojakellukka,
pulskaneilikka, puna-ailakki, päivänkakkara, rantatädyke,
ruiskaunokki, siankärsämö ja särmäkuisma.

Kirjava niitty
Aurinkoinen – puolivarjoisa kuiva, tuore tai kosteahko
niitty. Hiekkaisille, savisille ja multaville maille.
Käyttökohde: tuoreet niityt, pihaniityt, tieluiskat, meluvallit,
vaihtelevat pelto-, täyte- ja joutomaat.

Sisältää: ahdekaunokki, harakankello, hirvenkello, kurjenkello,
kyläkellukka, käenkukka, lehtosinilatva, niittyleinikki,
nurmikaunokki, peurankello, puna-ailakki, päivänkakkara,
rantatädyke, särmäkuisma, tummatulikukka  ja
varsankello

Kuiva niitty
Aurinkoinen – puolivarjoisa kuiva niitty. Hiekkaisille,
savisille ja multaville maille.
Käyttökohde: kuivat kedot ja tuoreehkot niityt,
pihaniityt, tieluiskat, vaihtelevat pelto- ja täytemaat.

Sisältää: ahdekaunokki, hirvenkello, hopeahanhikki,
kangasajuruoho, kannusruoho, keltasauramo,
ketoneilikka, kissankello, mäkikuisma, mäkitervakko,
peurankello, puna-ailakki, päivänkakkara, siankärsämö,
ja ukontulikukka

Kirjava niitty

Pohjoinen niitty

Kuiva
niitty

30 m2 15,00 €
80 m2 32,00 €
200 m2 49,00 €
400 m2 78,00 €
1000 m2 203,00 €
2000 m2 362,00 €
6000 m2 935,00 €
10000 m2 1537,00 €



30 m2 15,00 €
80 m2 32,00 €
200 m2 49,00 €
400 m2 78,00 €
1000 m2 203,00 €
2000 m2 362,00 €
6000 m2 935,00 €
10000 m2 1537,00 €

Sisältää: ahdekaunokki, keltasauramo, ketokaunokki, kyläkurjenpolvi,
käenkukka, mäkimeirami, mäkitervakko, nurmikaunokki, nurmikohokki,
pietaryrtti, pulskaneilikka, puna-ailakki, purtojuuri, päivänkakkara,
rantakukka, ruiskaunokki ja ruusuruoho
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30 m2 15,00 €
80 m2 32,00 €
200 m2 49,00 €
400 m2 78,00 €
1000 m2 203,00 €
2000 m2 362,00 €
6000 m2 935,00 €
10000 m2 1537,00 €

30 m2 15,00 €
80 m2 32,00 €
200 m2 49,00 €
400 m2 78,00 €
1000 m2 203,00 €
2000 m2 362,00 €
6000 m2 935,00 €
10000 m2 1537,00 €

AURINKOINEN TAI PUOLIVARJO

Perusseoksia erityisesti multaville tai savipitoisille maille

Tuore maisemaniitty
Aurinkoinen – puolivarjoisa kuivahko, tuore tai
kosteahko niitty. Hiekkaisille, savisille ja multaville
maille.
Käyttökohde: tuoreet niityt, tieluiskat, meluvallit,
piha-ja puistoniityt, pelto-, jouto- ja täytemaat.

Sisältää: harakankello, käenkukka, niittyleinikki,
nurmikaunokki, puna-ailakki, päivänkakkara, särmäkuisma
ja varsankello

Kuiva maisemaniitty
Aurinkoinen – puolivarjoisa kuiva tai kuivahko niitty.
Hiekkaisille, savisille ja multaville maille.
Käyttökohde: kedot, niityt, pihamaat, tieluiskat, jouto- ja
täytemaat sekä maisemapellot.

Perhosniitty
Aurinkoinen – puolivarjoisa kuiva, tuore tai kosteahko niitty. Perhosten mesi- ja ravintokasveja. Perhosille
sopii parhaiten aurinkoinen ja suojaisa lämmin paikka. Hiekkaisille, savisille ja multaville maille.
Käyttökohde: perhosniityt ja -kedot, tuoreet niityt, maisema- ja pihaniityt,
pelto- ja täytemaat.

Sisältää: ahdekaunokki, keltasauramo,
ketoneilikka, kissankello, nurmikohokki,
peurankello, puna-ailakki,
päivänkakkara, ruiskaunokki ja
särmäkuisma

Kuiva
maisemaniitty

Tuore
maisemaniitty

Perhosniitty
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30 m2 15,00 €
80 m2 32,00 €
200 m2 52,00 €
400 m2 79,00 €
1000 m2 203,00 €
2000 m2 362,00 €
6000 m2 935,00 €
10000 m2 1537,00 €

30 m2 19,00 €
60 m2 36,00 €
100 m2 54,00 €
200 m2 85,00 €
400 m2 129,00 €

30 m2 19,00 €
60 m2 36,00 €
100 m2 54,00 €
200 m2 85,00 €
400 m2 129,00 €

AURINKOINEN JA PAAHTEINEN

Kalliolle, kivikkoon, kattokedolle

Hiekka- ja moreenimaille

Rinneketo
Aurinkoinen tai paahteinen kuiva keto; erityisesti
hiekkamailla tai rinteessä. Osa kasveista sitoo
kasvualustaa.
Käyttökohde: kedot ja kuivat niityt, rinnealueet, piha-
kedot, tieluiskat, sora-, hiekka-, hieta- ja moreenimaat.

Sisältää: ahdekaunokki, ahosuolaheinä, hopeahanhikki,
kannusruoho, keltamaite, ketoneilikka, kissankello,
metsänätkelmä, mäkikuisma, mäkitervakko, nuokkukohokki,
nurmikohokki, peurankello, päivänkakkara, ruusuruoho,
tähkätädyke ja ukontulikukka

Matala kallioketo
Aurinkoinen tai paahteinen, erittäin kuiva ja karu keto.
Ohutmultainen kasvualusta. Perhoskukkia ja matalia
maanpeitekasveja.
Käyttökohde: kalliokedot ja -hyllyt, katto- ja kivikkokedot,
myös kivikkopuutarhat ja kiviaidat.

Sisältää: ahomansikka,  hopeahanhikki, isomaksaruoho,
jänönapila, kalliomaksaruoho, kangasajuruoho, keltamaite,
keltamaksaruoho, ketoneilikka, keto-orvokki, kissankello,
kissankäpälä, mäkitervakko,  rohtotädyke, ruoholaukka ja
siankärsämö.

Kallioketo
Aurinkoinen tai paahteinen, kuiva ja karu keto.
Ohutmultainen kasvualusta. Runsaasti perhoskukkia.
Käyttökohde: kalliokedot, kalliokot, kalliohyllyt, karut
kedot, kuivat niityt, pihakedot ja kivikkopuutarhat.

Sisältää: ahomatara, ahosuolaheinä, jänönapila,
keltamatara, keltasauramo, kissankello, kultapiisku,
mäkikuisma, mäkimeirami, mäkitervakko, nuokkukohokki,
ruoholaukka, tähkätädyke ja ukontulikukka

Kallioketo

Matala
KALLIOKETO

Rinneketo

Seoksissa 90 % suomalaisia niittykukkia
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AURINKOINEN, VALOISA TAI PUOLIVARJO

30 m2 15,00 €
80 m2 32,00 €
200 m2 49,00 €
400 m2 78,00 €
1000 m2 203,00 €
2000 m2 362,00 €
6000 m2 935,00 €

Sisältää: harakankello,  kurjenkello, kyläkellukka, käenkukka,
lehtosinilatva, niittyleinikki, nurmikaunokki, ojakellukka, peurankello,
puna-ailakki, päivänkakkara,ranta-alpi,
rantakukka, rantatädyke,särmäkuisma,
ukonkello ja varsankello

Sisältää: aitovirna, hiirenvirna, keltakurjenmiekka, kullero,
kurjenjalka, käenkukka, luhtalemmikki, niittyleinikki, nurmikaunokki,
ojakellukka, ojakärsämö, puna-ailakki, purtojuuri,
ranta-alpi, rantakukka,
rantatädyke, ratamosarpio

30 m2 15,00 €
80 m2 32,00 €
200 m2 56,00 €
400 m2 85,00 €
1000 m2 203,00 €
2000 m2 362,00 €
6000 m2 935,00 €
10000 m2 1537,00 €

Tulvaherkille niityille

Kosteille kasvupaikoille

30 m2 15,00 €
80 m2 32,00 €
200 m2 56,00 €
400 m2 85,00 €
1000 m2 203,00 €
2000 m2 362,00 €
6000 m2 935,00 €
10000 m2 1537,00 €

Sisältää: harakankello, kullero, kultapiisku, kurjenjalka,
käenkukka, niittyhumala, nurmikaunokki, ojakellukka,
ojakärsämö, peurankello, pulskaneilikka, puna-ailakki,
päivänkakkara, ranta-alpi, rantakukka, rantatädyke
ja siankärsämö
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Tulvaniitty
Aurinkoinen – puolivarjoisa tuore, kosteahko tai
kevättulvaniitty; kesätulvat lyhytaikaisia.
Käyttökohde: tuoreet ja kosteat niityt, rantaniityt
ja -törmät, kuivakosteikot, nopeasti kuivuvat
valuvesialueet ja suotovesien imeytyskentät.

Kostea niitty
Aurinkoinen – puolivarjoisa kostea niitty.
Sopii myös multaville tai savipitoisille maille.
Käyttökohde: tuoreet ja kosteat niityt, puustoiset
niityt, maisemaniityt, pelto- ja täytemaat, alavat maat
ja valuvesialueet.

Rantaniitty
Aurinkoinen – puolivarjoisa kostea niitty tai rantaniitty. Myös
koko kasvukauden kosteana säilyvät maat.
Käyttökohde: kosteat ja tulvaherkät niityt, rantaniityt, rehevät
niityt, pelto- ja joutomaat, hitaasti kuivuvat valuvesialueet
ja suotovesien imeytyskentät.

Tulvaniitty

Kostea niitty

Rantaniitty



VAIHTELEVASTI AURINKOA JA VARJOA
Havupuut tai rakennukset varjostavat

30 m2 15,00 €
80 m2 32,00 €
200 m2 56,00 €
400 m2 78,00 €
1000 m2 197,00 €
2000 m2 362,00 €

30 m2 15,00 €
80 m2 32,00 €
200 m2 58,00 €
400 m2 78,00 €
1000 m2 197,00 €
2000 m2 362,00 €

Sisältää: ahdekaunokki, ahosuolaheinä,
kangasajuruoho,keltamaite, keltamatara,
ketoneilikka, kissankäpälä, kumina, mäkikuisma,
mäkitervakko, niittynätkelmä, nurmikohokki,
päivänkakkara, tummatulikukka ja ruusuruoho
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Harjuketo
Aurinkoinen kuiva keto tai valo/varjo vaihtelee päivän aikana. Kuiva
paahteinen ja niukkaravinteinen keto erityisesti männikköisellä
kangasmaalla.
Käyttökohde: harjukedot, soramaiden niityt, rinnekedot, puustoiset
niityt, pihakedot, tieluiskat ja täytemaat.

Kuiva metsäniitty
Puolivarjoisa tai aurinkoinen kuiva niitty. Sopii
ravinteisille, karuille tai happamille paikoille.
Käyttökohde: metsäniityt, pohjoisrinteet, rakennusten
tai havupuuston varjoon, kuivat ja tuoreet niityt, pelto-
ja täytemaat.

Sisältää: ahopukinjuuri, harakankello, keltamatara,
keltamaite, kultapiisku, metsänätkelmä, metsävirna,
niittyhumala, nurmikaunokki, peurankello, puistolemmikki,
puna-ailakki, päivänkakkara, rohtotädyke, siankärsämö ja
särmäkuisma

Tuore metsäniitty
Puolivarjoisa tai aurinkoinen tuore tai kosteahko niitty.
Sopii ravinteisille, karuille tai happamille paikoille.
Käyttökohde: metsäniityt, pohjoisrinteet, rakennusten
tai havupuuston varjoon, tuoreet ja kosteat niityt, pelto-
ja täytemaat.

Sisältää: harakankello,keltamaite,kultapiisku,
kurjenkello, käenkukka, luhtalemmikki, metsäkurjenpolvi,
niittyhumala, niittyleinikki, nurmikaunokki,nurmikohokki,
peurankello, puna-ailakki, päivänkakkara, särmäkuisma ja
varsankello.

Tuore
metsäniitty

Kuiva
metsäniitty

Harjuketo

Seoksissa 90 % suomalaisia niittykukkia

30 m2 15,00 €
80 m2 32,00 €
200 m2 56,00 €
400 m2 78,00 €
1000 m2 197,00€
2000 m2 362,00 €
6000 m2 935,00 €
10000 m2 1537,00 €
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VAIHTELEVASTI AURINKOA JA VARJOA

AURINKO TAI PUOLIVARJO

Lehtipuut varjostavat

Merenrannalle

30 m2 15,00 €
80 m2 32,00 €
200 m2 56,00 €
400 m2 85,00 €
1000 m2 203,00 €
2000 m2 362,00 €

Sisältää: harakankello,
kevätesikko, kevätlinnunherne,
kielo, kurjenkello, kyläkellukka,
käenkukka,lehtosinilatva,
mäkimeirami, niittyleinikki,
nurmikaunokki, päivänkakkara,
ukonkello ja varsankello

30 m2 15,00 €
80 m2 32,00 €
200 m2 58,00 €
400 m2 85,00 €
1000 m2 203,00 €
2000 m2 362,00 €

30 m2 15,00 €
80 m2 32,00 €
200 m2 56,00 €
400 m2 85,00 €
1000 m2 203,00 €
2000 m2 362,00 €

30 m2 15,00 €
80 m2 32,00 €
200 m2 56,00 €
400 m2 85,00 €
1000 m2 203,00 €
2000 m2 362,00 €

Merenrantaketo
Aurinkoinen tai paahteinen kuiva
ja karu keto merenrannalla tai
sisämaassa. Sietää satunnaista
suolapitoista vettä.
Käyttökohde: merenrantakedot,
sisämaan kuivat niityt,
kalliokedot, soraikot,
kivikkopuutarhat sekä tieluiskat.

Sisältää: ahdekaunokki,
ahosuolaheinä, hopeahanhikki,
isomaksaruoho, kangasajuruoho,
kannusruoho, keltamaite,
keltamatara, keto-orvokki,
kissankello, merikohokki,
mäkikuisma, nuokkukohokki,
pietaryrtti,  ruoholaukka ja
siankärsämö

Merenrantaniitty
Aurinkoinen – puolivarjoisa tuore
tai kosteahko niitty. Kasvillisuus
sietää satunnaista suolaisuutta.
Käyttökohde: tuoreet
merenrantaniityt, sisämaan
tuoreet niityt, puustoiset niityt,
tieluiskat, vaihtelevat täyte-, pelto-
ja joutomaat.

Sisältää: ahdekaunokki, ahomatara,
hiirenvirna, isolaukku, kevätesikko,
kyläkellukka, käenkukka,
niittyhumala, niittyleinikki, pietaryrtti,
puna-ailakki, purtojuuri,
päivänkakkara, ranta-alpi,
rantakukka, rantatädyke

Kuiva lehtoniitty
Keväisin aurinkoinen; kesällä
aurinkoinen tai lehtipuuston
varjostama kuiva niitty.
Käyttökohde: kuivat niityt,
lehtoniityt, puistoniityt,
hedelmätarhat, multavat täyte-
ja peltomaat.

Tuore lehtoniitty
Keväisin aurinkoinen, kesällä
lehtipuuston varjostama tuore tai
kosteahko niitty. Sopii myös
multaville tai savipitoisille maille.
Käyttökohde: lehto- ja
puistoniityt, rehevät puutarhaniityt
sekä pelto-, jouto- ja täytemaat.

Sisältää: harakankello,
kevätesikko, kielo, kurjenkello,
kyläkellukka, käenkukka,
lehtosinilatva, luhtalemmikki,
metsäkurjenpolvi, nurmikaunokki,
ojakellukka, peurankello,
puistolemmikki, puna-ailakki,
purtojuuri, ukonkello ja varsankello

Merenrantaket

Merenrantaniitty

Tuore
lehtoniitty

Kuiva
Lehto-
niitty
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Historialliset teemaniityt - historiallisen alkuperän mukaan valikoituja kasvilajeja

30 m2 15,00 €
80 m2 32,00 €
200 m2 58,00 €
400 m2 94,00 €

30 m2 15,00 €
80 m2 32,00 €
200 m2 58,00 €
400 m2 94,00 €

Sisältää: harakankello,
ketoneilikka, nurmikaunokki,
nurmikohokki, peurankello,
päivänkakkara, ruiskaunokki,
siankärsämö ja särmäkuisma

Sisältää: ahomatara,
ahosuolaheinä, keto-orvokki,
kissankello, kultapiisku,
metsäkurjenpolvi,
mäkitervakko ja niittyhumala.

30 m2 15,00 €
80 m2 32,00 €
200 m2 58,00 €
400 m2 94,00 €

Sisältää: hirvenkello,
hopeahanhikki, ketokaunokki,
keto-orvokki, nurmikaunokki,
nurmikohokki, peurankello,
päivänkakkara, rohtotädyke ja
ruusuruoho

30 m2 15,00 €
80 m2 32,00 €
200 m2 58,00 €
400 m2 94,00 €

Sisältää: ahdekaunokki,
aurankukka, hietapitkäpalko,
iltahelokki, kaunokainen,
keltapäivänkakkara,
keltasauramo, kyläkurjenpolvi,
puna-ailakki ja ruisunikko

Alkuniitty
Aurinkoinen ja kuiva niitty. Alkuperäiset niittykukat
levisivät Suomeen jääkauden jälkeen.
Käyttökohde: kuivat kedot, niityt tai pihakedot,
kallio- tai harjukedot, kivikkopuutarhat.

Muinaisniitty
Aurinkoinen – valoisa kuiva tai tuore niitty.
Muinaistulokaskasvit kulkeutuivat Suomeen
ihmisten mukana.
Käyttökohde: kuivat ja tuoreet niityt, pihakedot,
kyläniityt, puustoiset niityt, maisema- ja
puutarhaniityt.

Painolastiniitty
Aurinkoinen – valoisa kuiva tai tuore niitty.
Purjelaivojen painolasti -täytemaassa
kulkeutuneita kasveja.
Käyttökohde: kuivat ja tuoreet niityt, hiekkapitoiset
jouto- ja täytemaat, piha- ja kyläniityt.

Kaskiniitty
Aurinkoinen – valoisa kuiva tai tuore niitty.
Kaskimaiden valoisassa maisemassa viihtyneitä
kukkia.
Käyttökohde: kuivat kedot, tuoreehkot niityt,
harjuniityt, kuivat maisemaniityt, piha- ja kyläkedot.

AURINKO TAI PUOLIVARJO

Painolastiniitty

Alkuniitty
Muinaisniitty

Kaskiniitty

Seoksissa 90 % suomalaisia niittykukkia
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AURINKO TAI PUOLIVARJO

Väriniityt - värisävyn mukaan valikoituja kasvilajeja

Sisältää: harakankello, hirvenkello, kissankello,
kurjenkello, lehtosinilatva, mäkitervakko,
nurmikaunokki, nurmikohokki, peurankello,
pulskaneilikka, puna-ailakki, päivänkakkara,
ruiskaunokki, ruisunikko, ruusuruoho, silkkiunikko,
tähkätädyke, ukonkello ja varsankello

30 m2 15,00 €
80 m2 35,00 €
200 m2 61,00 €
400 m2 96,00 €

Sisältää: hopeahanhikki,
kannusruoho, keltamatara,
keltapäivänkakkara,
keltasauramo, kevätesikko,
mäkikuisma,niittyleinikki,
pietaryrtti,särmäkuisma
ja tummatulikukka

30 m2 15,00 €
80 m2 35,00 €
200 m2 61,00 €
400 m2 96,00 €

Sisältää: ahdekaunokki,
illakko, ketokaunokki,
ketoneilikka, käenkukka,
mäkitervakko, nurmi-
kaunokki, puna-ailakki ja
silkkiunikko.

30 m2 15,00 €
80 m2 35,00 €
200 m2 61,00 €
400 m2 96,00 €

Sisältää: hiirenvirna,
kellosinilatva, kurjenkello,
kyläkurjenpolvi, lehtosinilatva,
purtojuuri, ruiskaunokki,
tähkätädyke, ukonkello,
ja varsankello

30 m2 15,00 €
80 m2 35,00 €
200 m2 61,00 €
400 m2 96,00 €

Sisältää: ahomatara,
ahopukinjuuri, hietapitkäpalko,
ketoneilikka, kumina,
merikohokki, nuokkukohokki,
nurmikohokki, ojakärsämö,
ruiskaunokki, siankärsämö,
tummatulikukka ja ukonkello

30 m2 15,00 €
80 m2 32,00 €
200 m2 58,00 €
400 m2 94,00 €
1000 m2 203,00 €
2000 m2 362,00 €

Punainen niitty
Aurinkoinen – puolivarjoisa kuiva tai tuoreehko
niitty. Punaisia niittykukkia.
Käyttökohde: kedot, niityt, pihaniityt, aurinkoiset
perhosniityt, maisemaniityt ja täytemaat.

Kelloniitty
Aurinkoinen – puolivarjoisa kuiva, kuivahko tai
tuore niitty. Runsaasti kellokukkia, sini-puna-
valkoinen seos.
Käyttökohde: kuivat ja tuoreet niityt, maisema- ja
pihaniityt, vaihtelevat jouto- ja täytemaat.

Sininen niitty
Aurinkoinen – puolivarjoisa kuiva tai tuore niitty.
Sinisiä niittykukkia.
Käyttökohde: kedot, tuoreet niityt, puutarhat,
piha- ja puistoniityt, maisemaniityt ja
täytemaat.

Keltainen niitty
Aurinkoinen – valoisa kuiva tai tuoreehko niitty.
Keltaisia niittykukkia.
Käyttökohde: kuivat kedot ja niityt, aurinkoiset
perhosniityt, piha- ja kyläkedot, maisemaniityt
ja täytemaat.

Valkea niitty
Aurinkoinen – valoisa kuiva tai tuoreehko
niitty. Valkoisia kukkia tai kasvien valkoisia
värimuotoja.
Käyttökohde: kuivat kedot ja niityt, piha- ja
kyläkedot, harjuniityt,
maisemaniityt ja
täytemaat.

Keltainen niitty Valkea niitty

Punainen niitty

Sininen niitty

Kelloniitty
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20 m2 15,00 €
60 m2 32,00 €
100 m2 73,00 €
200 m2 84,00 €
400 m2 118,00 €

Sisältää: ahomansikka,
etelänkevätesikko,
heinäratamo, hopeahanhikki,
kaunokainen, keltamaite,
ketoneilikka, keto-orvokki,
kevätesikko, niittyhumala,
piharatamo, pihasaunio,
puistolemmikki,
rohtotädyke, siankärsämö
ja syysmaitiainen.

Matalia kukkia

AURINKO TAI PUOLIVARJO

20 m2 13,00 €
60 m2 29,00 €
100 m2 48,00 €
200 m2 56,00 €
400 m2 89,00 €

Sisältää: aurankukka, kelta-
päivänkakkara, ruiskaunokki,
ruisunikko ja silkkiunikko

Käyttökohde: kuivat kedot
ja niityt, piha- ja puutarha-
niityt, yksivuotiset maisema-
niityt.
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Ruiskukkaniitty
Aurinkoinen - valoisa kuiva tai kuivahko niitty.
Yksivuotisia niittykukkia maisemapellolle,
kesäkukiksi tai niitylle monivuotisten kukkien

joukkoon.

Pihaketo
Aurinkoinen – puolivarjoisa kuiva pihaketo.
Matalakasvuinen; kasvit kestävät kevyttä kulutusta
ja niittoa. Säännöllinen niitto noin 10 cm
korkeudelta aloitetaan heti kasvukauden alusta.
Käyttökohde: pihakedot, kukkanurmet, kuivat
kedot ja niityt, leikkialueet ja puutarhat.

Yksivuotisia kukkia

Pihaketo

Ruiskukkaniitty

Pihaniitty
Aurinkoinen – puolivarjoisa, kuivahko – tuore niitty,
hiekkaisille, multaville tai osittain savikkoisille maille.
Käyttökohde: pihaniityt, kukkakedot,
puutarhat, puistoniityt, tieluiskat,
meluvallit, puiden ja pensaiden
ympärille.

Sisältää: hopeahanhikki, ketoneilikka,
kevätesikko, kissankello, niittyhumala,
päivänkakkara

Perennapuutarha
Aurinkoinen - valoisa tuore niitty. Vanhoja
maatiaisperennoja ja suosittuja niittykukkia.

Käyttökohteita: pihaniityt, 
puutarhaniityt,
“mummon mökkipihat”.

Sisältää: keltapäivänkakkara, 
kurjenkello, ruiskaunokki,
myös valkea, ukonkello, 
harjaneilikka, isoukonkello, 
valkea, karpaattienkello, 
lehtoakileija, maariankello, 
maatiaisritarinkannus, 
myskimalva, palavarakkaus, 
purppuratulikukka, ruusumalva,
salkoruusu, valkohanhikki.

Katso tuotetiedot ja
hinnasto nettisivuiltamme

SUOJAHEINÄT JA
NURMIKKOHEINÄT

20 m2 14,00 €
60 m2 29,00 €
100 m2 52,00 €
200 m2 61,00 €

30 m2 15,00 €
80 m2 32,00 €
200 m2 56,00 €
400 m2 92,00 €
1000 m2 203,00 €
2000 m2 346200 €

Unikkoniitty
Perinteisten peltojen yksivuotisia kukkia maisemapelloille tai kukkaniityille monivuotisten
kasvien joukkoon.
Käyttökohteet: kuivat ja tuoreet niityt, maisemaniityt, suojakasvustoksi niityn
perustamiskesänä.
Kasvupaikka: vettä läpäisevä, hiekkapitoinentai moreenimaa.Osa tanskalaisia siemeniä.

Sisältö: oopiumunikko, öljypellava, kesämalvikki, ruiskaunokki, ruisunikko, silkkiunikko,
hunajakukka, maloppi, kruunupäivänkakkara

30 m2 15,00 €
80 m2 32,00 €
200 m2 58,00 €
400 m2 94,00 €



NIITTYKUKKIA ANNOSPUSSEISSA

  www.niittysiemen.fi

Annospussien riittoisuus noin 1 m2 11

Verikurjenpolvi
Geranium sanguineum
Blodnäva

Keto-orvokki
Viola tricolor
Styvmorsviol

Kevätesikko
Primula veris
Gullviva

Kielo
Convallaria majalis
Liljekonvalj

Kissankello
Campanula rotundif.
Liten blåklocka

Kissankäpälä
Antennaria dioica
Kattfot

Kullero
Trollius europaeus
Smörbollar

Kurjenkello
Campanula persicifolia
Stor blåklocka

Kyläkurjenpolvi
Geranium pratense
Ängsnäva

Käenkukka
Lychnis flos-cuculi
Gökblomster

Lehtosinilatva
Polemonium
caeruleum, Blågull

Merikohokki
Silene uniflora
Strandglim

Metsäkurjenpolvi
Geranium sylvaticum
Skogsnäva

Metsänätkelmä
Lathyrus sylvestris
Skogsvial

Metsävirna
Vicia sylvatica
Skogsvicker

Mäkikuisma
Hypericum perforatum
Äkta johannesört

Mäkitervakko
Lychnis viscaria
Tjärblomster

Niittyhumala
Prunella vulgaris
Brunört

Nuokkukohokki
Silene nutans
Backglim

Nurmikaunokki
Centaurea phrygia
Ängsklint

Peurankello
Campanula glomerata
Toppklocka

Puistolemmikki
Myosotis sylvatica
Skogsförgätmigej

Puna-ailakki
Silene dioica
Skogslyst

Päivänkakkara
Leucanthemum vulgare
Prästkrage

Ranta-alpi
Lysimachia vulgaris
Strandlysing

Rantakukka
Lythrum salicaria
Fackelblomster

Rantatädyke
Veronica longifolia
Strandveronika

Ruiskaunokki
Centaurea cyanus
Blåklint

Ruisunikko
Papaver dubium
Rågvallmo

Ruusuruoho
Knautia arvensis
Åkervädd

Tummatulikukka
Verbascum nigrum
Mörkt kungsljus

Tähkätädyke
Veronica spicata
Axveronika

Ukonkello
Campanula latifolia
Hässleklocka

Ukontulikukka
Verbascum thapsus
Kungsljus

Varsankello
Campanula trachelium
Nässelklocka

Annospusseissa yli 300 lajia.
Luettelo ja tilaukset: www.SuomenNiittysiemen.fi ja www.niittysiemen.fi

Pietaryrtti
Tanacetum vulgare
Renfana
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Niittyheinät ovat osa niittyä

Hinta

1 kg 11€

10 kg 75,00 €

500 g 11 €

1 kg 14 €

1 kg 11,00 €

10 kg 83,00 €

TUOTETILAUKSET

Suomen Niittysiemen Oy - Finlands Ängsfrö Ab
Kotipaikka Jyväskylä, Y: 1703174-3, Alv rek.
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Verkkokauppa www.niittysiemen.fi 

Sähköposti:     
Postiosoite:    

Puh.      

myynti@niittysiemen.fi
Suomen Niittysiemen Oy 
Pirttijärventie 197, 41440 Ruuhimäki 
050 352 0990

Helpointa on käyttää verkkokaupan palveluita ja eri 
maksutapoja, tutustu sivuihimme!

TOIMITUS- JA KÄSITTELYKULUT
Verkkopankki, luottokortti, lasku tai osamaksu 
Postimaksu lähetyksen painon mukaan, alkaen 3,00 €

Postiennakolla postiennakkomaksu + postimaksu 
lähetyksen painon mukaan, alkaen 9,60 €

Toimitusehdot: Tuotteet toimitetaan postitse tai 
sopimuksen mukaan.
Toimitusaika: 3-7 vrk tilauksen saapumisesta. 
Postiennakko: tuotteet maksetaan postiin 
noudettaessa.

Kaikki hinnat sisältävät alv 24%. Hinnat voimassa 
toistaiseksi.
Tuotteilla on 14 vrk:n vaihto- ja palautusoikeus. 
Palautettavan tuotteen on oltava alkuperäinen ja 
avaamaton. Oikeus muutoksiin pidätetään.

www.niittysiemen.fi

Niittyheinäseos
Sisältää: punanata Herald/Corail

43%, lampaannata Ridu/ vast.43%,

nurmirölli Hihgland 4%, Englannin

raiheinä Gator/vast. 10%

Tulossa myös BERNERin niittyheinä,

kts. nettisivuiltamme.

Lampaannata Ridu / vast

Hortus Valkoapila

Pouta-nurmikko
Sisältää: punanata Herald/Corail

80%, lampaannata Ridu/

vast.10%, niittynurmikka Miracle/

Baron/vast.10%

Käyttökohteet: Kuivahkot ja

karut nurmikkon kasvuolosuhteet.

Paroni-nurmikko
käyttöluokka Extra Viherpeittävyydeltään 
huippuluokan nurmikko. Kestää parhaiten lyhyeksi 

leikkuuta. Paroni-nurmikko on aurinkoisen paikan 
kaunis, kestävä ja tyylikkäin nurmikko. 

Nurmikkoseoksessa on käytetty tunnettuja 

golfkenttien lajikkeita.
Käyttökohteet: säännöllisesti leikattavat nurmikot. 
Pituuskasvu: kasvukauden aikana noin 60 cm. 
Leikkuukorkeus 1,5 - 3 cm.
Kasvupaikka: kuiva - tuore, aurinkoinen - valoisa. 
Maaperä: ravinteinen, viljava. Nurmikon kasvualusta 
on tehty huolella.

Kylvömäärä: 2-3 kg/100m2. Seoksessa on 100%
heinien siemeniä. Huom. siemenet ulkomaisia. 
Sisältö: Puistonata Darwin, 60%, Niittynurmikka 
Limousine, 35%, Nurmirölli Bardot/Rasti, 5%

1 kg  14,00 €     3 kg  39,00 €

Niittyheinäseos on tarkoitettu käytettäväksi
niittykukkien suojaheinänä

Kylvömääräsuosituksia:

50-100 g /100 m2

• harva suojaheinä, niittykukat ja heinä kylvetään sekaisin

100-200 g/100 m2

• tiheä suojaheinä, ravinteisilla kasvupaikoilla, niittykukat

kylvetään laikkuihin ilman suojaheinää

• niukkaravinteisilla kasvupaikoilla niittykukat ja suojaheinä

kylvetään sekaisin

200-250 g/100 m2

• tiheä suojaheinä, niittykukat kylvetään laikkuihin ilman

suojaheinää




