
OmaleikkokukkaOmaleikkokukka

”Jotta kukkien 
kasvattaminen 
olisi helppoa!”

Viljelijämme

Tee näin –
taimen kasvatus



LÄHIKUKKAILMIÖ
Lähileikkokukkia kannattaa kysellä ja laittaa 
someseurantaan:
Anna-Maija Niittynen @annaniitty
Pieni kukkafarmi @pieni_kukkafarmi
Monosilla Garden @monosillagarden

#slowflowersfinland
Uusi sivusto kokoaa yhteen avomaalla leikko- 
kukkia kasvattavat viljelijät.
Tsekkaa lisää viljelijöitä: www.slowflowersfinland.fi

Järvenpään Kukkatalo on ensimmäinen puutarha- 
alan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen avomaan- 
leikkokukkien taimia. 

Kokeile taimien lisäksi suorakylvönä muun muassa:
punapellava, punakosmoskukka, auringonkukka,  
kehäkukka, ruiskaunokki, kesämalvikki, 
köynnöskrassi, unikot

Pitelet käsissäsi Järvenpään Kukkatalon en-
simmäistä omaa julkaisua. Kyseessä on avo-
maan leikkokukkien taimista kertova lehti 
”Omaleikkokukka”, jossa kerromme uudesta 
aluevaltauksestamme. Leikkokukkataimileh-
ti kertoo sinulle, kuinka kasvavat itse omia 
leikkokukkia.

Muutaman viime vuoden aikana lähikuk-
kailmiö on nostanut päätään myös Suomessa 
mm. Yhdysvalloista liikkeelle lähteneen lähi-
kukkabuumin myötä. Avomaalla kasvatettu-
jen lähileikkokukkien suosiota vauhdittavat 
lähiruoka-ajatus, kukkien lyhyet kuljetus-
matkat, hidastamaan innostava elämäntyyli 
ja kukista huokuva artesaanihenki. Avo-
maakukkien viljelijöitä tulee enemmän ja 
viljely ammattimaistuu. Tänä kesänä entistä 
useampi tulee törmäämään kotimaisiin avo-
maaleikkokukkiin ja yhä useammat pääsevät 
nauttimaan niistä omassa maljakossaan. 
Tuotanto on hyvin läpinäkyvää ja viljelijät 
helposti lähestyttäviä mm. somen ansiosta, 
jossa tietoa ja kuvia jaetaan.

Näiden seikkojen myötä monella nousee 
ajatus, josko minäkin. ”Ennustamme, että 
tänä kesänä entistä useamman kasvimaalla, 
kukkapenkissä ja ruukuissa kasvaa itse kas-
vatettuja leikkokukkia”, Sanna Rasku pohtii. 
Eikö olekin superihana ajatus, että #omaleik-
kokukka – itse kasvatettu, kerätty ja aseteltu 
kukkarunsaus löytyy pian omasta maljakosta 
ja toimii omien seppeleiden materiaalina! 
Tämä johtoajatuksena Järvenpään Kukkatalo 
on tuonut uudenlaisen konseptin kaikille 
kukkainnokkaille, myös niille, jotka halua-
vat hiukan oikaista esikasvatusvaiheessa. 
Leikkokukkataimi on vastaus joskus hieman 
haastavan esikasvatusvaiheen yli. Se on vasti-

ne kasvimaalle myymälästä ostetulle valmiille 
kurpitsan tai tomaatin taimelle. Ja hei, mitä 
enemmän kukitamme tienootamme, sitä 
iloisempia ovat ihmisten lisäksi pölyttäjät. 
Iloista, värikästä ja luovaa kukkakesää!

Kukkaterveisin, 
Järvenpään Kukkatalon väki

P.S.  Teimme lehden sinulle, jotta sinä  
voisit inspiroitua. Kukkainspiroidutaan 
yhdessä somessa 
#järvenpäänkukkatalo  
#tuhansiaideoita 
#omaleikkokukka

JOTTA OMIEN KUKKIEN KASVATTAMINEN OLISI HELPPOA!

LEIKKOKUKKATAIMET 

LÖYDÄT MYYMÄLÄSTÄ 

VIIKOSTA 21 LÄHTIEN 

RAJOITETUN AJAN.
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KUKKIA OMALTA MAALTA
Hyvillä vinkeillä saat parhaan sadon, joten sukelle-
taanpa leikkokukkien kasvattamiseen.

AJATUS LOPPUTULOKSEEN
Käytä ensin muutama ajatus siihen, mitä kukkia - ja 
miksi - haluat niitä kasvattaa. Haluatko tehdä juhan-
nuksena kukkaseppeleitä, ovatko kookkaat maalauk-
selliset asetelmat sinun juttusi, rakastatko kuivakuk-
kia tai odotatko eniten syksyn kranssikautta? Valitse 
juuri sinun tarkoituksiisi parhaiten soveltuvat kukat 
Järvenpään Kukkatalon kuratoidusta valikoimasta. Ne 
löytyvät sivulta 10–11.

HELPPO KASVATTAA
Paras leikkokukkataimi – kuten kaikki muutkin 
taimet – on tuoreen oloinen ja terveen vihreä. Lisäksi 
se on hyvässä nestejännityksessä eli on terhakka. Pidä 
taimista kotona hyvää huolta. Erityisesti tässä kannat-
taa olla tarkka, jos taimi joutuu hetken odottamaan 
istuttamista – taimivauvaa ei saa päästää kuivahta-
maan. Istuta leikkokukkataimi mieltymyksiesi mu-
kaan esimerkiksi esimerkiksi kasvimaalle, lavaan tai 
avopenkkiin, tai vaikka kukkapenkkiin perennojen 
sekaan noin 35 cm välein. Ne soveltuvat myös ruuk-
kuihin muiden leikkokukkataimien joukkoon tai pe-
rinteisten kesäkukkien sekaan. Silloin hyvä istutusväli 
on noin 20 cm.  Huolehdi, että ruukku on riittävän 
iso. Pienessä ruukussa kasvualusta kuivuu nopeam-
min, joten ison ruukun kanssa kastelu on helpompaa. 
Jotta taimet juurtuvat hyvin, säännöllinen kastelu heti 
istuttamisen jälkeen on tärkeää. Lannoittamisessa voit 
käyttää esimerkiksi kastelulannoitteita pitkin kesää 

tai laita istutuksen yhteydessä kanankakkaa ruukun 
pohjalle, josta ravinteita vapautuu kasvien käyttöön 
hiljalleen. Leikkokukkataimet viihtyvät parhaiten 
auringossa tai puolivarjossa. 

KASVATTAMINEN PALKITSEE
Maljakkoa, asetelmia, seppeleitä ja kransseja varten 
kukat kannattaa kerätä mieluiten aamulla tai myö-
hään illalla, erityisesti kuumana kesäpäivänä. Näin 
kukilla on paras nestejännitys, ja ne eivät nuukahda ja 
kestävät maljakossa hyvin. Muista myös, että nuppui-
sempina kerätyt kukat kestävät maljakossa yliavautu-
neita kukkia paremmin. Laita kukat heti leikkaamisen 
jälkeen vesisankoon ja pidä mieluusti varjossa. ”Nyrk-
kisääntö; käsittele kukat vaikka edellispäivänä, poista 
alimmat lehdet, laita runsaaseen veteen ämpäriin, 
ja sijoita mahdollisimman viileään paikkaan. Näin 
ne ovat mahdollisimman hyvässä nestejännityksessä 
silloin kun haluat sitoa niistä kimpun tai asetelman”, 
neuvoo Saija Sitolahti kukkien käsittelystä.

TAIMIEN LISÄKSI
Valmiiden leikkokukkataimien lisäksi omalla maalla 
kannattaa kasvattaa kylvettäviä yksi- ja kaksivuotisia 
kukkia, sipulikasveja, juurakoita ja mukuloita. Lisäksi 
kukkapenkkien perennat, heinät, erilaiset köynnök-
set, pensaat ja puut antavat mahtavasti leikkokukkasa-
toa. Oman puutarhan kasvivalikoimaa voi siis ajatella 
myös leikkokukkanäkökulmasta. ”Ehkä leikkokukka-
puutarha on puutarhasuunnittelun seuraava hot-jut-
tu”, Sanna Rasku maalailee tulevaisuutta.

Näin helppoa se on!Näin helppoa se on!Happy growing!Happy growing!

Taimesta kukaksi: 
    1.  Mieti, istutatko taimet kasvimaalle, ruukkuun kesäkukkien seuraan 
 vai kukkapenkkiin?
    2.  Hyvä leikkokukkataimi on terhakka ja tukeva.
    3.  Huolehdi, ettei taimi pääse kuivahtamaan ennen istuttamista.
    4.  Istuta taimi aurinkoon-puolivarjoon samaan syvyyteen 20–35 cm välein.
    5.  Lannoittamisessa voit käyttää esim. kastelulannoitteita pitkin kesää 
 tai laita istutuksen yhteydessä kanankakkaa ruukun pohjalle.
    6.  Muista huolehtia kastelusta istuttamisen jälkeen, jotta taimet juurtuvat nopeasti.
    7.  Osa lajeista hyötyy latvomisesta, kts sivu 10-11.
    8.  Tarkkaile kasvustoa ja torju mahdolliset tuholaiset (esimerkiksi kirvat) 
 torjunta-aine pyretriinillä.
    9.  Kukat kannattaa kerätä mieluiten aamulla tai myöhään illalla
 (varsinkin kuumina kesäpäivinä).
    10.  Ja sitten paras vaihe: valitse kauneimmat kukat, leikkaa ja asettele maljakkoon,
 tee asetelma, seppele tai ilahduta ystävää itse kasvatetuilla kukilla!

Terhakoista leikkokukkataimista kasvaa hyvä kukkasato. Voit kasvattaa niitä kasvimaalla, 
kukkapenkissä tai vaikka ruukussa.

Tee näinTee näin
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VILJELIJÄESITTELY 4

Siemenestä taimeksi menee noin kahdeksan viik-
koa, jona aikana kylvetään, koulitaan, kastellaan 
ja ihaillaan kasvun ihmettä. Tämän työn meille 
hoitavat Anna-Maija Niittynen Perniössä ja Marko 
Nieminen Mäntsälässä.

IDEASTA TÄYTÄNTÖÖN
Kun Järvenpään Kukkatalon idea helpottaa omien 
leikkokukkien kasvattajien alkuvalmisteluja ja asiansa 
osaavien viljelijöiden osaaminen kohtasivat, syntyi 
jotain aivan uutta – leikkokukkataimi. Anna-Maija 
Niittysen osaaminen nimenomaan leikkokukkien 
viljelystä avomaalla ja Marko Niemisen vuosien 
kokemus kasvihuoneessa kasvatettavien kesäkukkien 
viljelystä luovat mahtavan osaamispohjan uudelle 
aluevaltaukselle. ”Olen floristina aina enemmän kuin 
innoissani, kun saatavana on kotimaisia leikkokukkia, 
ja aivan yhtä innoissani olen niiden itsekasvattami-
sesta. Vaikein osuus on aina se esikasvatus ja sen 
halusimme tuoda helpoksi asiakkaillemme valmiiden 
taimien avulla. Nyt jokainen voi päästä kokeilemaan 
kukkien kasvatusta omalla pihalla ja sitä myöten sito-
maan kimppuja omista tarpeista”, summaa Kukkata-
lon toimitusjohtaja Saija Sitolahti uutta aluevaltausta.

LEIKKOKUKKIA PERNIÖSTÄ
Anna-Maija Niittynen on viljellyt muutaman vuo-
den ajan leikkokukkia avomaalla päivätyönsä ohessa 
maisema-arkkitehtitoimistossa. Aluksi viljelykoke-
musta kerrytettiin Vantaalla kokeilumielessä. Nyt-
temmin viljely tapahtuu Perniössä hieman isommassa 
mittakaavassa. Niittysen veli viljelee Kallelan suku-
tilan pelloilla mm. sokerimaissia, myskikurpitsaa ja 
kaaleja. Nyt pelloilta on lohkaistu 0,2 hehtaarin ala 
kukkia varten. Anna-Maija Niittynen, äitinsä Virvan 
avustuksella, on ollut ensimmäisiä uuden aallon avo-
maaleikkokukkien viljelijöitä Suomessa ja innostaneet 
sittemmin monia muitakin kukkien avomaaviljelyn 
saloihin. Heillä kukkien asiakkaisiin lukeutuvat kuk-
kakaupat, floristit ja lähiruokakaupat. 

KESÄKUKKIA IHAN VIERESTÄ
Niemisen puutarhaa Mäntsälän Ohkolassa luotsaa-
va kolmannen polven viljelijä Marko Nieminen on 
kasvihuoneiden vetovastuussa toista vuotta. Puutarha 
on perustettu 1947. Kasvihuoneilla viljellään leikko-
kukkataimien lisäksi amppelikukkia, ruukku- ja ryh-
mäkasveja jälleenmyyjille, muun muassa Järvenpään 
Kukkatalolle. Kasvihuonepinta-alaa on 1,4 hehtaaria. 
”Olemme aina keskittyneet yrityksessämme kesäkuk-
kien kasvattamiseen, joten kukkien viljely on kaikin 
puolin tuttua. Tämä uusi tuoteryhmä on mielenkiin-
toinen”, Marko Nieminen kertoo.

SIEMENESTÄ SE ALKAA
Kaikki alkaa siemenestä. Sopivia ja kiinnostavia 
lajikkeita etsitään monilta siementarjoajilta. Leikko-
kukkataimien kylvöt aloitetaan maaliskuun lopussa 
valon määrän lisääntyessä ja ilmojen lämmetessä. 
Muutaman viikon päästä siitä taimet koulitaan 
jokainen omaan ruukkuunsa, jolloin taimilla on 
enemmän kasvutilaa. ”Meillä taimet kasvavat veljeni 
Laurin kasvihuoneen lämmössä, jossa lämmitykseen 
käytetään kotimaista pellettiä. Pyrimme käyttämään 
tuotannossa mahdollisimman pitkälti uusiutuvia 
luonnonvaroja. Kasvuturpeenkin käyttöä olemme 
pyrkineet vähentämään ympäristösyistä”, Anna-Maija 
Niittynen luettelee. 

IHANA VALIKOIMA
Kukkavalikoima on kuratoitu huolella juuri Järven-
pään Kukkatalon asiakkaita ajatellen. Valikoimasta 
löytyy sekä tuoreena käytettäviä, että myös kuivaku-
kiksi sopivia lajeja. ”Valikoimasta löytyy ehdottomia 
suosikkejani kuten leijonankita ja tsinnia eli oppineit-
tenkukka sekä uusia tuttavuuksia minullekin, kuten 
kosmoskukka”, Saija Sitolahti kertoo innoissaan. 
Taimiviljelijä Anna-Maija Niittysen suosikki taimiva-
likoimasta on kultahehku. ”Se on niin omaleimaisen 
ja eksoottisen oloinen, vaikka todellisuudessa sitä on 
helppo kasvattaa”, hän summaa.

TAIMIVILJELIJÖILTÄ 
KUKKARUNSAUDEN ALKU
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Ota pala kanaverkkoa ja painele siitä so-
pivan kokoinen pyöreähkö mytty. Laita 
se astiaan. Verkko saa tulla pari senttiä 
astian reunan yläpuolelle. Lisää astiaan 
reilusti vettä.

Valmistele kukat. Poista kukista ja ok-
sista lehdet, jotka yltävät veteen saakka. 
Asettele kukat verkon lomaan halua-
maasi korkeuteen, kohtaan ja muotoon. 
Kääntele asetelmaa työn edetessä, jotta 
näet mikä kohta kaipaa lisää kukkia.

Tee kranssin runko rautalangasta. Yhdistä 
kaksi rautalankaa teippaamalla ne yhteen. 
Venytä kukkateippiä ja pyöritä sitä rauta-
langan ympärille. Mittaa pohja suunnilleen 
päähän sopivaksi. Taivuta rautalangasta 
molempiin päihin koukut.

Leikkaa kaikki kukat noin viiden sentti-
metrin mittaisiksi. Ota pieni nippu kukkia 
rautalankapohjan päälle. Kiinnitä kukat 
ohuella rautalangalla pyörittämällä sitä 
muutaman kerran kukkien ympäri. Kiristä 
hellästi joka kierroksen jälkeen. Jatkan näin 
kunnes kranssi alkaa näyttää sopivan ko-
koiselta ja sovita sitä päähäsi. Yhdistä päät 
koukuilla ja tarkista vielä koko. Lopuksi 
voit lisätä kranssiin kukkia tai terälehtiä 
kukkaliimalla.

KUKKASIDONTA
OMALEIKKOKUKKA -ASETELMA

Kukat:
lupiini
oppineittenkukka eli tsinnia
keijunkukka
koreatörmäkukka
pioni
leijonankita
jättilaukka
koristesalvia
koristeheiniä tai jänönhäntiä

OMALEIKKOKUKKA -SEPPELE

Kukat:
tuoksuherne
harjaneilikka
poimulehti
koristeporkkana
leijonankita
ikiviuhko
jänönhäntä
sinipiikkiputki

Tarvikkeet:
vedenpitävä ruukku tai muu 
astia
kanaverkko
kukkaveitsi, kukkaleikkurit

Tarvikkeet:
30-40 cm pitkä rautalanka
kukkateippi
puolalanka eli rauta- 
lankaa puolassa
(kukkaliimaa)

Tee
 nä

in
Tee

 nä
in
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8.

10.

IhananIhananvalkoinen!valkoinen!

NiinNiinsuloinen!suloinen!

SaijanSaijansuosikkisuosikki

7.

9.

11.

LATVONTA:

Osa kasveista hyötyy latvonnasta.  
Kun kasvi on noin 20–30 cm korkea 

 ja hyvin juurtunut, siitä voidaan latvoa 
eli leikata1/3 käsin tai sekatööreillä lehti- 

parin yläpuolelta. Latvotut taimet haaroittu-
vat ja tekevät enemmän kukkavarsia.

PUNAREVONHÄNTÄ 
(Amaranthus caudatus ’Hot Biscuit’)

Tummanoranssit-ruskehtavat kukinnot. Helppo- 
hoitoinen. Viihtyy täydessä auringossa. Korkeus  
70–120 cm, hyötyy latvonnasta. Kukkii elo-syys- 
kuussa. Leikkokäyttöön tuoreena ja kuivattuna.  
Maljakkokestävyys 1–2 viikkoa.

LEIJONANKITA (Antirrhinum)

Perinteinen ja helppohoitoinen. Mieluinen kasvu- 
paikka aurinko-puolivarjo. Korkeus 40–60 cm,  
hyötyy latvonnasta. Kukkii heinä-elokuussa.  
Leikkokäyttöön tuoreena. Maljakkokestävyys  
noin viikko. Voidaan myös kuivata.

KIINANASTERI 
(Aster chinensis ’Matador Salmon Pink’)

Kaunis vaaleanpunakukkainen asteri. Viihtyy 
täydessä auringossa. Korkeus 50–60 cm.
Kukkii heinä-lokakuussa. Leikkokäyttöön tuo- 
reena. Maljakkokestävyys noin kaksi viikkoa.

PUNAKOSMOSKUKKA 
(Cosmos bipinnatus ’Double Click Pink’)

Yleisilme siro tillimäisten lehtien ansiosta, on  
kuitenkin vahvavartinen. Viihtyy auringossa –  
puolivarjossa. Korkeus 90–120 cm. Saattaa kaivata 
tukemista. Kukkii heinäkuusta myöhään syksyyn. 
Maljakkokestävyys noin kaksi viikkoa.

KULTAHEHKU 
(Craspedia globosa ’Drumstick’)

Kukinto keltainen pallo ja varsi lehdetön. 
Viihtyy auringossa. Korkeus 60–70 cm.  
Kukkii heinä–syyskuussa. Leikkokäyttöön 
tuoreena ja kuivattuna.
 
KORISTEPORKKANA 
(Daucus carota ’Dara’)

Sarjakukinnot valkoisesta viininpunaiseen. 
Viihtyy auringossa. Korkeus 80–90 cm.  
Saattaa kaivata tukemista. Kukkii kesä– 
elokuussa. Leikkokäyttöön tuoreena ja 
kuivattuna (erityisesti siemenkotavaiheessa).

SAATAVILLA OLEVAT TAIMET
1.

2.

3.

4.

5.

6.

2.

1.

3.

4.

5.

6.

Anna- Anna- MaijanMaijansuosikkisuosikki

SannanSannansuosikkisuosikki

ISO-OLKIKUKKA 
(Helichrysum bracteatum ’Salmon’)

Perinteinen kuivakukka, lajike ’Salmon’ kaunis lo-
henpunainen. Viihtyy auringossa. Korkeus 70–90 cm. 
Kukkii heinä-syyskuussa. Leikkokäyttöön tuoreena ja 
kuivattuna. Maljakkokestävyys noin kaksi viikkoa.

JÄNÖNHÄNTÄ (Lagurus ovatus)

Tähkä on vihertävän harmaa. Viihtyy auringosta 
puolivarjoon. Korkeus 40–50 cm. Kukkii heinäkuusta 
halloihin saakka. Leikkokäyttöön tuoreena ja kuivattu-
na. Maljakkokestävyys noin viikko.

SINI-IKIVIUHKO 
(Limonium sinuatum ’Apricot Beauty’ ja ’QIS White’)

Kaunis, perinteinen leikkokukka. Viihtyy auringossa. 
Korkeus 60–70 cm. Kukkii heinä-syyskuussa. Leikko-
käyttöön tuoreena ja kuivattuna. Maljakkokestävyys 
noin kaksi viikkoa.

KOREATÖRMÄKUKKA 
(Scabiosa atropurpurea ’Snow Maiden’)

Kauniit, valkoiset kukat rentojen varsien päässä. Viih-
tyy auringossa. Korkeus 80–100 cm. Saattaa kaivata 
tukemista. Kukkii heinä-syyskuussa. Leikkokäyttöön 
tuoreena ja kuivattuna (erityisesti siemenkotavaihees-
sa). Maljakkokestävyys reilu viikko.

TSINNIA (Zinnia)

Kaunis ja vahvakukkainen. Viihtyy auringossa.  
Korkeus 50–90 cm, hyötyy latvonnasta. Kukkii  
heinä-syyskuussa. Leikkokäyttöön tuoreena.  
Maljakkokestävyys noin viikko.
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