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Vuosi alkoi erittäin positiivisesti, kun jo pidem-
pään nähtävillä ollut viherkasvitrendi harp-
pasi ison askeleen, ja kuluttajat ryntäsivät 
ostamaan kasveja oheistuotteineen. Uusi tuo-
tesarjamme viherkasvien lannoitukseen osui 
hyvin tähän tarpeeseen. Myös puutarhanhoi-
don suosion kasvu jatkui viime kaudelta – ja 

uskomme, että vaikka maailma pikkuhiljaa 
taas avautuu, tulee moni jatkamaan kasvien 
hoitamista; osa on saanut siitä jopa uuden 
tärkeän harrastuksen. 

Puutarhatuotteiden kokonaismarkkina on 
saanut hyvän piristysruiskeen, ja se on näky-
nyt eri tuoteryhmissä. Yhteinen haaste meille 
puutarha-alan yrityksille on, miten onnistum-
me tukemaan näitä uusia harrastajia jatkossa; 
he tarvitsevat paitsi tietoa ja ohjeistusta, myös 
inspiraatiota. Myymälöiden rooli on suuri: 
tarvitaan kiinnostavia valikoimia ja kuluttajien 
tarpeisiin sopivia myyntikanavia. Ennakointi 
on tärkeää; vuonna 2021 puutarhatuotteiden 
pääsesonki ajoittui huhtikuulle, vuosi sitten 

toukokuulle. Kevät yllättää liian monet myy-
mälät, jolloin tarjonta ei kohtaa kysyntää. 
Meidän vastauksemme kuluttajien tarpeeseen 
on trendien seuraaminen ja jatkuva tuoteke-
hitys. Uudet PLUS+-lannoitteet ovat osoittau-
tuneet menestykseksi ja nostaneet Kekkilän 
kuluttajalannoitteiden markkinajohtajaksi. 
Tätä tuotesarjaa laajennamme edelleen 
kohtaamaan kasvanutta kysyntää. Uusia kiin-
nostavia tuotteita tulee myös katevalikoimaan. 
Katteet ovat loistava esimerkki kiertotaloudes-
ta – niissä pystytään hyödyntämään erilaisia 
ylijäämämateriaaleja ja niiden käyttäminen 
puutarhassa on ympäristöteko. Katteet vä-
hentävät kastelun tarvetta ja ravinnekilpailua 
rikkaruohojen kanssa sekä parantavat maan 
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kuntoa. Lisäksi niillä saa viimeisteltyä pihan 
nopeasti ja vähällä vaivalla. Myös sisäkasvien 
kasvattamiseen tulee uusia tuotteita. Mullaton 
kasvattaminen on kiinnostava uusi trendi, ja 
tähän liittyen valikoimaamme tulee Viher-
kasvisora sekä tuotepari Viherkasviravinne. 
Viherkasvisora sopii vesiviljelyn lisäksi myös 
omiin kasvualustasekoituksiin.

Näillä ajatuksilla ja uutisilla kannustan meitä 
kaikkia miettimään, miten saamme seuraavas-
ta kaudesta vähintään yhtä menestyksekkään 
– tehdään se yhdessä!

Jos viime vuosi oli 
puutarhatuotteiden 
myynnin osalta huikea, 
tämä kausi on menty 
vielä kovempaa. 
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Luodaan yhdessä
KUKOISTAVIA SUHTEITA

varmasti! Jaamme ympäri vuoden 
ohjeita ja vinkkejä eri kanavissa. 
Esimerkiksi Kasvi-kirjastostamme 
löytyy hoito-ohjeet yli 600 kasville  
ja seuraamalla meitä sosiaalisen 
median kanavissa saat aina muis- 
tutuksen, mitä juuri nyt kannattaa 
tehdä puutarhassa tai huone- 
kasvien hoidossa.  

 

    

Viime aikoina olemme sattu-
neesta syystä viettäneet kotona 
enemmän aikaa kuin tavallisesti.
Kodista on tullut kaiken keskus ja 
tunnelma siellä on tärkeä – jos 
seinät tuntuvat kaatuvan niskaan ja 
elämä ”junnaa” paikallaan, mitä 
tehdä? Me Kekkilässä uskomme, 
että vehreä puutarha ja vihreä 
koti lisäävät sekä ihmisten että 
ympäristön hyvinvointia. Samaa 
kertovat niin trendit, ihmisten 
käyttäytyminen kuin myyntiluvut-
kin.Viherkasvit ja puutarhanhoito 
ovat suositumpia kuin pitkään 
aikaan. Ennen koronarajoitusten 
tiukennuksia moni jonotti puutarha-
myymälään ostamaan kesäkukkia 
varmistaakseen niiden saamisen. 
Ja kevään 2021 myyntiluvut 
puutarhatuotteissa huitelevat uusia 
ennätyksiä. 

Toisille viherkasveista huolehtiminen 
on oikea intohimo, toiset arvostavat 
niitä sisustuselementteinä. Miten 
vaan, kasvit ovat tärkeitä, niiden 
halutaan kukoistavan ja voivan 
hyvin. Ja kun joku asia on tär-
keä, siihen ollaan valmiita myös 
panostamaan; aikaa, vaivaa ja 
rahaakin. Siksi puhummekin kas-
vien ja ihmisten välisestä suhteesta, 
joka on oikeastaan rakkaustarina! 
Näitä tarinoita on yhtä monia 
kuin on osapuoliakin – rakkauden 
kohde voi olla isoäidiltä peritty 
huonekasvi, täydellisen pehmeä 
nurmikko, koko kesän kukkiva ruu-
supensas, lahjaksi saatu tomaatin 
taimi. Kuten mikä tahansa hyvä 
suhde, myös suhde kasveihin on 
kahdensuuntainen – kun pidät 
huolta kasveistasi, ne pitävät 
huolta myös sinusta.  

Kasvit tuottavat iloa. Niiden istut-
taminen ja hoitaminen on mukavaa, 
konkreettista puuhaa ja kasvun 
ihmeen seuraaminen tekee mielelle 
hyvää. Ajattele, miten ilahdut, kun 
huomaat uusien taimien pilkistävän 
mullasta tai nuppujen avautuvan. 
Miten monta syytä iloita! Joskus 
saattaa tulla epäonnistumisia, mutta 
aina voi aloittaa alusta paremmalla 
onnella – uusi kasvukausi on aina 
uusi mahdollisuus. 

Meidän tehtävämme on olla 
mukana matkassa, tehdä kas-
vattamisesta helppoa ja mah-
dollistaa onnistumisen kokemus 
tarjoamalla kasveille paras 
koti ja paras ruoka – multa ja 
lannoitteet. Kekkilän lähes sadan 
vuoden kokemuksella kehitetyillä 
ja valmistetuilla tuotteilla onnistut 

KASVATETAAN ILOA – Vaivattomin tie kukoistavaan puutarhaan

Kasvatetaan yhdessä iloa 
ja pidetään huolta 

toisistamme!
kekkila.fi/kasvikirjasto

kekkila.fi/ideat-ja-ohjeet 
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Sloganimme “Kasvatetaan iloa” on hyvä kiteytys 
siitä, mitä tuotteillamme voidaan saada aikaan – paitsi 
että kasveista saa silmäniloa ja maukasta syötävää,  
jo niiden parissa puuhailu lisää tutkitusti hyvinvointia,  
rentouttaa ja rauhoittaa. Haluamme tehdä enem-
män ja tarjota kasvattamisen ilon myös niille, 
joille se ai aina ole mahdollista.

Lahjoitimme jo kolmatta kertaa tuotteitamme yleis-
hyödyllisiin projekteihin, jotka liittyvät kasvien kasvat-
tamiseen. Haluamme tukea erilaisia hankkeita, jotka 
edistävät kasvun voimaa ja siitä saatavaa iloa. Tänä 
keväänä julkaisimme sosiaalisen median kanavissam-
me kampanjan Mitä tekisit, jos saisit vapaat kädet 
ja tarpeeksi puutarhatarvikkeita? Lupasimme antaa 
tuotteitamme ilmaiseksi viherprojekteihin, jotka teke-
vät hyvää kaikille – myös heille, jotka eivät itse vielä 
osaa tai pysty. Suosio yllätti meidät täysin: saimme 
lähes 400 hakemusta, joista saimme lukea 
kauniita ja liikuttavia tarinoita siitä, mitä hakija 
tekisi, miten, kenelle ja miksi. Oli ilo huomata, 
että myös muut ovat aidosti sitä mieltä, että kasvien 
kasvattaminen tekee hyvää.

Valinnat eivät olleet helppoja! Hankkeeseen valittiin 
mukaan yli 20 hyvin erilaista projektia ympäri Suo-
mea. Kaikille projekteille yhteistä oli kuitenkin kasvat-
tamisen ilo, jota ne tuovat laajasti ympärilleen. 

Jaettu ilo,
PARAS ILO

Lue lisää
kekkila.fi/artikkeli/ 

kasvatetaan-iloa

 
Tulemme jatkamaan kampanjaa myös tulevina  
vuosina. Jokainen kasvukokemus on meille tärkeä ja 
mielenkiinnolla odotamme, mitä kaikkea hienoa tämän 
vuotisista projekteista seuraa. Toivottavasti ne inspiroivat 
myös uusia ihmisiä tekemään hyvää toisille <3. 

• Kittilän työpaja

•  Hoivapalvelut Onnenpisara, 
Salosaari

•  Iisalmen Nuorison Tuki,  
Kielo-hanke

•  Koillis-Lapin A-kilta ry, Kemijärvi

•  Lastensuojelulaitos Punapakka, 
Hormisto

•  Palvelukoti Kaisankallio,  
Sammatti

•  Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, 
Sanervakoti, Helsinki

• Daisy Ladies ry, Turku

• Aleksis Kiven koulu, Siuntio

• Toimintakeskus Pajulintu, 
Parkano

• Tampereen A-kilta ry

•  Kurpitsatalon lasten palstat, 
Tampere 

•  Halisten nuorisotalo Huudi, 
Turku

•  Ruskahovin palvelutalon  
Aurinkohovin yksikkö, Pori

•  Palvelutaloyhdistys  
Koskenrinne ry, Kotka

•  Honkaharjun toimintakeskus, 
Artunpirtti, Kokkola

•  Arkkukarin Siirtolapuutarha-
yhdistys, Raahe

• Unga Teatern, Espoo

• Tuusulan työtoimintakeskus

•  Vertsun lasten kasvitarha, 
Helsinki

•  Kaurialan liikennepuisto,  
Hämeenlinna

• Vihreän Oksan Werstas, 
Helsinki

TÄNÄ VUONNA TUOTTEITA LAHJOITETTIIN SEURAAVILLE TAHOILLE:
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Lue lisää ja opi 
vastuullisuudesta 

Kekkilän 
vastuullisuus- 

koulussa 
Vastuullisuuskoulu on verkossa 
oleva materiaali, jossa pääset 

tutustumaan yrityksemme 
vastuullisuusvalintoihin sekä 
tuotteidemme kestävyyteen.  

Voit suorittaa koulutuksen milloin 
vain, kesto on noin 15–30 min. 

Koulutus on osoitteessa 
 www.kekkila.fi/jalleenmyyjille  

88

Riitta Salenius-Mela 
Markkinointi- ja valikoimajohtaja

•Kotimaisuutta ja lähituotantoa
• Tuotteita, joiden avulla kasvit ja maa voivat hyvin
• Turvallisuutta ja puhtaita raaka-aineita
• Luonnollisuutta ja ympäristöystävällisyyttä
• Kierrätystä ja kompostointia
• Luonnon monimuotoisuudesta huolehtimista

PAIKALLISISTA RAAKA-AINEISTA,  
LÄHELLÄ VALMISTETTU
Suomalaisille tärkein vastuullisuuteen vaikuttava tekijä on koti-
maisuus. Tämä poikkeaa selkeästi muiden markkina-alueiden 
tuloksista. Paikallisuuden merkitys on koronan myötä kasvanut ja 
kiinnostavaa on, että se näkyy kaikissa kohderyhmissä.  

TOIMIVAT TUOTTEET
Hyvä kasvualusta tai lannoite ei ole vain ympäristöystävällinen, 
vaan sen avulla kasvattaminen onnistuu, se saa kasvin kukoista-
maan ja maan voimaan hyvin. Tämä kaikki on myös osa vastuul-
lisuutta.

Mitä vastuullisuus puutarhatuotteissa 
tarkoittaa kuluttajille? 

TURVALLISIA MYÖS LAPSILLE JA ELÄIMILLE
Puutarhatuotteiden turvallisuudesta puhuttaessa tutkimuksessa 
nousee esiin tuotteen turvallisuus  myös lapsille ja eläimille. Se 
on oletusarvo, jonka pitää olla kunnossa vaikka siitä ei erikseen 
viestittäisi esimerkiksi pakkauksissa.  

LUONNOLLISET RAAKA-AINEET
Luonnolliset ja kierrätetyt raaka-aineet ovat osa 
vastuullisuutta. Tavoitteemme on tulevaisuudessa lisätä 
kierrätettyjen raaka-aineiden, kuten kompostin käyttöä. 
Tutkimme ja testaamme jatkuvasti uusia vaihtoehtoja.

Lannoitteissa arvostetaan erityisesti tuotteiden luonnon-
mukaisuutta. Lannoitteet saattavat olla etenkin uusille 
kotipuutarhureille vielä vieraampia  ja sen vuoksi  
tarjoamme ohjeistusta ja opastusta niiden käytöstä.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET PAKKAUKSET
Pakkausten ympäristöystävällisyys on tutkimuksen mukaan 
jatkuvasti esiin nouseva aihe kaikilla markkina-alueilla. 
Pakkaus on osa tuotetta. Pakkauksessa vastuullisuus 
tarkoittaa, että se on kestävä, valmistettu ympäristöystä-
vällisistä materiaaleista ja että se voidaan käytön jälkeen 
kierrättää.

KOKONAISVALTAISTA HYVINVOINTIA
Vastuullisuus on yksi syy, miksi puutarhanhoidosta on viime 
vuosina tullut trendi ja se kiinnostaa yhä useampia iästä, 
sukupuolesta tai markkinasta riippumatta. Tuotteet, joiden 
avulla lisäät sekä omaa että ympäristön hyvinvointia, ovat 
haluttuja.

Nuorilla  aikuisilla ympäristöystävällisyys  ja luonnon mo-
nimuotoisuuden säilyttäminen korostuvat ja  he ovat myös 
valmiita maksamaan enemmän kestävästä valinnasta.  

Puutarhanhoito, kierrätys ja kasvien kasvattaminen ovat 
itsessään tärkeitä ympäristön ja oman hyvinvoinnin kan-

nalta. Kasvit sitovat hiiltä ja parantavat luonnon 
monimuotoisuutta. Puutarhassa työskentely on 
mitä parhainta hyötyliikuntaa, kasvit tekevät 
ympäristöstä viihtyisän ja tuovat kauneutta kotiin. 
Pienillä teoilla on merkitystä – kukaan ei voi tehdä 
kaikkea, mutta kaikki voivat tehdä jotain.

84%
kotipuutarhureista sanoo,  
että tuotteen vastuullisuus 

vaikuttaa heidän osto- 
päätökseensä.

”Pidetään huolta maasta, meistä ja tulevasta.”

MITÄ VASTUULLISUUS  
TARKOITTAA PUUTARHATUOTTEISSA?

Yrityksen, joka haluaa vastata kuluttajan tarpeisiin ja toiveisiin, on 
tutkittava ja analysoitava kuluttajan käyttäytymistä ohjaavia tekijöitä. 
Olemme kaikki erilaisia, arvostamme eri asioita, tarpeemme vaihtele-
vat elämäntilanteemme mukaan, emmekä halua, että meitä kohdel-
laan samalla tavalla.

Ymmärtääksemme, mikä on vastuullisuuden merkitys puutarhatuot-
teissa, teimme keväällä 2021 kattavan kuluttajatutkimuksen neljällä 

eri markkina-alueella; Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Hollannissa. 
Tavoitteena oli selvittää, miten vastuullisuus koetaan eri markkinoilla, 
mitä se tarkoittaa ja miten se vaikuttaa ostokäyttäytymiseen. Eroja 
painotuksissa löytyy, mutta yleisesti ottaen vastuullisuus osoittautuu 
olevan erittäin tärkeä valintaan vaikuttava tekijä kaikissa näissä 
maissa.

Vastuullisuus on ajankohtainen aihe, joka ohjaa monen yrityksen toimintaa. Se on laaja  
kokonaisuus ja merkitsee eri asioita riippuen siitä, keneltä kysyt ja mistä puhut. Vastuullisuus 
on paljon enemmän kuin hiilineutraalituotanto tai ympäristöystävälliset pakkaukset. Meillä 
Kekkilässä vastuullisuus tarkoittaa tekoja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kasvattamiseksi  
– se on luonnon monimuotoisuuden vaalimista ja ihmisten hyvinvoinnin edistämistä. 
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Kekkilän vastuullisuus alkaa tuotekehitykses-
tä. Tuotekehityksen lähtökohtana ovat aina 
kuluttajien ja ammattilaisten tarpeet ja toiveet. 
Useista vaihtoehdoista parhaat ideat etene-
vät testausvaiheiden kautta valmiiksi tuotteiksi. 
 ”Kekkilä-BVB:n ehdoton vahvuus on, 
että toimimme monissa Euroopan maissa ja 
saamme kattavasti tietoa kuluttajien tarpeista 
ja toiveista. Tällä tiedolla pystymme autta-
maan kuluttaja-asiakkaidemme lisäksi myös 
yhteistyökumppaneitamme menestymään 
ja kasvattamaan taloudellista ja sosiaalista 
hyvinvointiaan”, Kekkilä-BVB:n liiketoiminta-
johtaja Tiia Kujanpää painottaa.
 Tuotteiden toimivuuden kannalta on  
tärkeää löytää parhaat mahdolliset raaka-
aineet ympäristö- ja kierrätysnäkökohdat 
huomioiden.
 ”Teemme tuotetestausta yhteistyössä 
eri toimijoiden ja käyttäjäryhmien kanssa. 
Laatu ja sen pitkäjänteinen kehittäminen on 
meille erityisen tärkeää. Tästä kertoo omien 
kunnianhimoisten tavoitteidemme lisäksi se, 
että tuotteidemme valmistus ja tuotekehitys 
ovat sertifioitu ISO 9001 -laatujärjestelmän 
mukaisesti.”
 ”Edistämme vastuullisuutta YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Olemme 
jo nyt nettopositiivinen yritys, mikä tarkoittaa, 
että tuotamme maapallolle enemmän hyvää 
kuin mitä siltä otamme. On tärkeää, että 
tuotantomme, tuotteemme ja palvelumme pa-
rantavat todistetusti luonnon monimuotoisuut-
ta sekä työntekijöidemme, asiakkaidemme 
ja yhteistyökumppaneidemme hyvinvointia”, 
Kujanpää sanoo.

VASTUULLISTA LÄHITURVETTA
Turve on kasvualustojen oleellisin ja käytän-
nössä toimivimmaksi osoittautunut orgaaninen 

materiaali. Se on kasvien kannalta riskitön, 
rikkaruohoton ja vapaa kasvi- ja eläinperäi-
sistä taudeista. Turve myös tasapainottaa kas-
vualustan vesitaloutta ja parantaa ilmavuutta. 
Kekkilän käyttämän turpeen vastuullisuus 
todennetaan tarkasti.
 ”Turvetuotantoon valitaan luontoarvonsa 
jo menettäneitä soita, jotka ovat esimerkik-
si metsitystä varten kokonaan tai osittain 
ojitettuja. Turve tulee omilta soiltamme, joilla 
on sekä ympäristölupa että ISO 14001 
-ympäristösertifikaatti. Turve hankitaan aina 
tuotantolaitosten läheltä, jotta kuljetuksista 
aiheutuu mahdollisimman vähän ilmasto-
päästöjä”, Kujanpää kertoo.
 ”Kaikki käyttämämme turve on suomalais-
ta ja Responsible produced peat -sertifioitua. 
Suomessa ympäristövastuullisuus on oleel-
linen osa turvetuotantoa. Tähän eurooppa-
lainen RPP-vastuullisuussertifikaatti tuo vielä 
muutamia lisäkriteereitä.”
 RPP-sertifikaatti edellyttää muun muassa 
hiilipäästöjen suokohtaista laskentaa, tarkkaa 
vesiensuojelua ja suon kattavia jälkihoito-
suunnitelmia jo tuotantoaikana.
 ”Etsimme jatkuvasti myös vaihtoehtoisia 
materiaaleja turpeelle ja tuomme niitä kasvu-
alustoihin, kun niiden toimivuus ja vastuulli-
suus on riittävin tutkimuksin varmistettu.”
 Kekkilän Parkanon ja Eurajoen tuotanto- 
laitoksilla valmistetuilla tuotteilla on Avain-
lippu-merkki, mikä kertoo, että tuote on 
valmistettu Suomessa.

KIERTOTALOUTTA KOMPOSTEILLA
Kompostien käyttöä Kekkilän kasvualustois-
sa on lisätty vuosi vuodelta. Kekkilällä on 
Suomessa neljä kompostointilaitosta, joista 
saadaan raaka-ainetta myös kuluttajatuottei-
siin. Kompostit valmistetaan tarkasti valvotus-

sa ja turvallisessa tuotantoprosessissa. 
 ”Kuluttajatuotteissa käytämme vain 
viherjätepohjaista kompostia. Viherkompostin 
raaka-aineet ovat kotipihoilta haravoidut 
lehdet ja muu kasviaines.”, Kujanpää sanoo.  
 Muista uusista materiaaleista Kekkilässä 
tutkitaan parhaillaan rahkasammaleen, puun 
kuorien ja muun puumateriaalin käyttämistä 
kasvualustoissa. Lupaavimpia tuloksia on 
saatu rahkasammaleesta.
 ”Rahkasammal alkaa kasvaa uudestaan 
jo parin vuoden päästä ja on uusiutunut 
täysin 20–25 vuodessa. Rahkasammaleen 
käyttö turpeen korvaajana on hyvin ympäris-
töystävällistä. Sammaleen huokoisuus lisää 
kasvualustan ilmatilaa, mikä parantaa juurten 
kasvuoloja. Sammal imee myös hyvin vettä, 
minkä ansiosta kasvualusta kostuu tasaisesti.”
 Hyvänä esimerkkinä ympäristövastuulli-
suudesta on myös se, että Kekkilä on valinnut 
luomulannoitteena käytettävän Kanankakan 
raaka-aineeksi vain GMO-vapaata rehua 
syöneiden kanojen lantaa. Näin varmiste-
taan, ettei kananlannassa ole kasvinsuojelu-
aineiden jäämiä. 

VASTUULLISUUS MUKANA  
ARJESSA
Kekkilän tehtaiden tuotannossa tarvitaan 
vain vähän energiaa, eikä käytössämme ole 
raskaita prosesseja. Tuotantomme on pääosin 
raaka-aineiden sekoittamista reseptien mu-
kaan sekä tuotteiden pakkaamista. Tehtaissa 
ympäristöystävällisyyttä on parannettu myös 
muuttamalla valaistusta vähemmän sähköä 
kuluttaviksi ledvaloiksi ja lisäämällä lämmön 
talteenottoa tuotantolinjoilta. 
 Kekkilän pakkausten raaka-aineena 
käytetään niin paljon kierrätysmuovia kuin 
mahdollista. Multasäkeissä kierrätysmuovin 

VASTUULLISUUTTA TUOTTEIDEN  
laatu ja toimivuus huomioiden  

”Olemme nettopositiivinen 
yritys, mikä tarkoittaa, 

että tuotamme maapallolle 
enemmän hyvää kuin  

mitä siltä otamme.

Harri Peltonen
Tuotantojohtaja
Kekkilä tehtaat

Kekkilä työllistää Suomessa 135 ihmistä. 
Kun huomioidaan koko tuotantoketju, 
on työllisyysvaikutus vielä suurempi. 
Hyvänä ja arvostettuna työnantajana 
toimiminen on oleellinen osa Kekkilä-
BVB:n sosiaalista vastuuta.

osuus on vähintään kolmannes. Lannoite- 
pakit on valmistettu kokonaan kierrätetystä  
muovista.
 ”Vuoteen 2030 mennessä korvaamme  
80 prosenttia pakkaustemme kertakäyttöisistä 
muoveista kierrätysmuovilla tai vaihtoehtoisilla 
pakkausmenetelmillä. Kaikki pakkauksemme 
ovat täysin kierrätettäviä”, Kujanpää linjaa.
 Kaikki kuluttajatuotepakkaukset ovat 100 % 
kierrätettäviä.  
 ”Multapakkauksissa on siirrytty uuteen,  
entistä paremmin kierrätettävään muovi-

kalvoon. Aiempi musta sisäpuoli vaihdettiin 
vaaleanharmaaksi, jotta pakkaus ei joudu 
kierrätyslaitoksella hylätyksi. Materiaalia myös 
ohennettiin, jotta raaka-ainetta säästyy”, Kek-
kilän neljästä tehtaasta vastaava johtaja Harri 
Peltonen kertoo.
 Vastuullisuuteen voi vaikuttaa myös mini-
moimalla hävikin ja jätteen määrän. Tavoit-
teemme on, että vuoteen 2030 mennessä kaik-
ki jäte voidaan joko hyödyntää jossain muualla 
tai kierrättää. Tällä hetkellä raaka-aineista alle 
1 % päätyy jätteeksi.

 Kekkilän kuljetusten hiilijalanjälkeä on 
vähennetty muun muassa kasvattamalla kuor-
makokoja ja optimoimalla kuljetusmuotoja ja 
-matkoja.  Sopimuskuljetusliikkeistämme käyt-
tää valmiiden tuotteiden jakeluun ainoastaan 
pitkiä yhdistelmäajoneuvoja, joiden kapasi-
teetti on neljänneksen aikaisempia ajoneuvoja 
suurempi. Näin kilometrejä kertyy vähemmän.

Me Kekkilässä haluamme antaa maapallolle enemmän kuin siltä otamme. Siksi 
meidän valintamme on kehittää tuotteita, jotka valmistetaan vastuullisesti, toimivat 
tarkoituksenmukaisesti ja tuottavat hyvinvointia sekä ihmisille että ympäristölle.  

Teksti: Markku Pulkkinen

Tiia Kujanpää
Liiketoimintajohtaja
Kekkilä-BVB
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Puutarhatuotteet tuotetaan lähellä kuluttajia  
ILOLLA JA INTOHIMOLLA 
Kekkilän kuluttajamultatuotteet valmistetaan Parkanossa, Pohjois-
Pirkanmaalla. Ympäristöystävällinen, vähän energiaa vaativa tuotanto, 
kotimaiset, läheltä hankitut raaka-aineet ja osaava, paikallinen työvoima 
ovat vastuullisten ja laadukkaitten tuotteiden perusta. 

Puutarhaharrastuksen kasvanut suosio näkyy Kekkilän Par-
kanon tuotantolaitoksella. Kasvualustoja pakataan keväisin 
kolmessa vuorossa. Parkanon työntekijöitä onkin paljolti 
kiittäminen siitä, että kotipuutarhurien nurmikot, kasvimaat ja 
kukkapenkit kukoistavat.  
 Tavallisena arkiaamuna tehtaan laajalla piha-alueella on 
vilskettä. Trukki nostaa rekan perävaunuun puutarhamullalla 
täytettyjä kuormalavoja. Lähialueelta hankittua kasvuturvetta 
ja hiekkaa virtaa portista sisään ja pyöräkuormaajat syöttävät 
raaka-ainetta siiloihin. Tehdasrakennuksessa neljä tuotantolin-
jaa jyskyttää puutarha- ja kukkamultasäkkejä.
 Tuotantotyöntekijä Raimo Leinonen valvoo kukkamultaa 
kymmenen litran pusseihin pakkaavaa tuotantolinjaa.
 ”Homma sujuu varsin automaattisesti. Turpeen ja hiekan 
joukkoon sekoitetaan kalkki ja lannoitteet. Pussituksen jälkeen 
robotti pinoaa pussit lavalle ja trukki hakee lavat tuotevaras-
toon.” 

Ikaalisissa asuva Leinonen on työskennellyt Parkanon tehtaalla 
vuoden. Hän huoltaa koneita ja vastaa pussituslinjojen toimin-
nasta. 
 ”Työ on ollut todella mukavaa ja monipuolista. Täällä on 
hyvä porukka. Kolmivuorotyötä olen tehnyt mielelläni. Hienoa, 
että puutarhatuotteilla on kysyntää ja töitä riittää”, Leinonen 
iloitsee.
 Kasvualustojen lisäksi Parkanon tehtaalla pakataan muun 
muassa kuori- ja koristekatteet, koristekivet, leikkihiekat ja hiekoi-
tussepelit. Leinonen kertoo itsekin käyttävänsä Kekkilän tuotteita 
omakotitalonsa puutarhassa ja on ollut niihin tyytyväinen.

TYÖVOIMA JA RAAKA-AINEET LÄHELTÄ
Parkanon tehdas sijaitsee kasvuturvesoiden välissä, vajaan 
kymmenen kilometrin päässä Parkanon keskustasta. Hyvän 
sijainnin ansiosta osaavaa ja sitoutunutta työvoimaa on löytynyt 
Parkanosta ja lähikunnista hyvin. 

Viime vuonna Kekkilässä 
aloittanut Raimo Leinonen 
valvoo tuotantolinjoja ja 
huoltaa niitä. Parkanon 
tehtaalla rikottiin viime 
vuonna kaikki aikaisemmat 
tuotantoennätykset.
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Teksti: Markku Pulkkinen
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Grow22-festivaali  
– viheralan virtauksia 
virtuaalisesti  

Innostavia keskusteluja, jännittäviä oivalluksia ja tulevaisuuden inno-
vaatioita. Tule mukaan viheralan verkkotapahtumaan keskustelemaan 
ja kehittämään puutarha-alaa kohti vastuullisempaa tulevaisuutta.

Rekisteröidy ja varaa paikkasi maaliskuun alussa järjestettävään 
Grow22-festivaaliin kuullaksesi, mitä asiantuntijat ajattelevat puutarha-
trendeistä ja muista viheralan aiheista. Julkaisemme ohjelman verkko-
sivullamme syksyllä – pysy kuulolla.

MENIKÖ GROW21-FESTIVAALI SINULTA OHI? 

Tallensimme parhaat palat ja voit katsella niitä videogalleriassamme  
(www.Kekkila-BVB.com/GrowFestival/videolounge).

Suosittelemme sinulle:
2. päivän avauspuheenvuoron pitäjä, maailmankuulu futuristi, Anne Lise Kjaer  
haastaa miettimään, miten hyvin organisaatio on valmistautunut tulevaisuuteen.

Toinen erittäin ajankohtainen puheenvuoro on ruotsalaisen myymälämarkkinoinnin 
edelläkävijän Retail Housen Martin Moströmin esitys kuluttajien ostokokemuksiin 
liittyvien odotusten sekä offline vs. online-ostopolun muutoksista.

Martinin puheenvuoron jälkeen vuorossa on kuuden asiantuntijan paneeli- 
keskustelu aiheesta instore marketing. 

GROW21-FESTIVAALISTA SANOTTUA:

Rakastan tätä ideaa. Meidän on inspiroiduttava ja rakennettava vihreän tulevaisuuden visio.  
MM Ruotsi 

Kiitos inspiroivista esityksistä ja hyödyllisestä tiedosta. 
EJB Alankomaat

Kiitos! Tämä oli todella inspiroivaa ja hyödyllistä!  
SK Suomi

Anne Lise Kjaer

 Tehtaalla työskentelee nykyisin reilut kaksikymmentä 
henkilöä. Lisäksi raaka-aineiden ja tuotteiden logistiikasta 
tehdasalueella vastaava koneyritys työllistää kymmenen 
henkilöä. Myös laitteistojen kunnossapito ja uusien raken-
taminen työllistää paikallisia yrittäjiä.
 Muutaman kuukauden Parkanon tehtaanjohtajana 
toiminut Juha Valli luotsaa parhaillaan tehdasta läpi suku-
polvenvaihdoksen.
 ”Täällä on perinteisesti tehty pitkiä työuria. Nytkin on 
jäämässä eläkkeelle yli 40 vuoden työuran tehneitä. Hy-
vin olemme kuitenkin saaneet uusia työntekijöitä lähiseu-
duilta”, Valli sanoo.
 Kekkilä tunnetaan Pohjois-Pirkanmaalla hyvin. Työpaik-
kojen lisäksi Kekkilä vilkastuttaa paikallista liike-elämää 
ostamalla tuotteita ja palveluita paikallisilta yrityksiltä.
 ”Ostamme kaikki pakkauslavat parkanolaiselta 
yritykseltä. Turpeen nostossa on paikallisia koneyrittäjiä ja 
hiekka hankitaan tästä lähiseudulta”. 
 Lannoitteet ja kalkit tulevat tehtaalle Kekkilän Eurajoen 
tuotantolaitokselta. Sieltä on matkaa Parkanoon vajaat 
sata kilometriä. 

ENNÄTYKSET RIKKI
Parkanon tehdas rikkoi viime keväänä aikaisemmat  
tuotantoennätykset, sillä parhaina kuukausina linjoilta  
pakattiin yli miljoona pakkausta. Kekkilän tuotteita käyttä-
vät kotipuutarhurit ja viherpeukalot ympäri maan.
 ”Koko viime vuoden aikana valmistimme kahdeksan 
miljoonaa pakkausta. Tänä vuonna määrä varmasti  
kasvaa”, Valli arvioi. 
 Tehtaan tuotantokapasiteetti kasvoi tänä vuonna, 
kun yksi neljästä pakkauslinjasta uusittiin täysin. Lisäksi 
rakennettiin varastotilaa raaka-aineille ja uusittiin yhden 
tuotantolinjan huputuslaite.
 1,7 miljoonan euron investoinnit toivat töitä myös  
monille paikallisille rakennusyrittäjille. Investointien  
ansiosta Kekkilän tuotteita riittää kasvavaan kysyntään.
 Eniten Parkanon tehtaalta lähtee suomalaisille 
kotipuutarhureille erilaisia multatuotteita. Myös Suomen 
myydyimmät kuluttajalannoitteet, PLUS+-lannoitteet, ovat 
herättäneet suurta kiinnostusta jälleenmyyjäkentässä sekä 
kuluttajissa.  

TARKKAA LAADUNVALVONTAA
Paljasjalkainen parkanolainen Emmi Lehtinen toimii 
Parkanon tehtaalla laatukoordinaattorina. Lehtinen vastaa 
sekä raaka-aineiden että lopputuotteiden laadunvalvon-
nasta tuotantotilojen vieressä sijaitsevassa laboratoriossa.
 ”Raaka-aineiden laatu testataan jokaisesta erästä. 
Valmiista tuotteista näytteet otetaan satunnaisotannalla 
kaksi kertaa päivässä. Tuotteesta mitataan litrapaino, 
kosteus, pH ja johtokyky, joka kertoo ravinnemäärän. Työ 
on todella mielenkiintoista ja viihdyn täällä oikein hyvin”, 
metsänhoitajaksi opiskellut ja aikaisemmin Neovalla 
työskennellyt Lehtinen hymyilee.
 Kun tuotteiden tasainen laatu on varmistettu, saa erä 
lähtöluvan. Turvalliset, laadukkaat ja helppokäyttöiset 
tuotteet ovat näin valmiit suomalaisten kotipuutarhurien 
käyttöön.

INTOHIMO PUUTARHANHOITOON

Kekkilän tuotekehitystiimiä ohjaa vahva ammattitaito ja oma intohimo 
puutarhanhoitoon.
 ”Koko tiimimme on todella kiinnostunut puutarhan hoidosta ja 
omista tuotteistamme. Monet tuoteideat syntyvätkin omista puutar-
hanhoitokokemuksistamme”, kuluttajatuotteiden valikoimapäällikkö, 
puutarhuri Minka Mannerla kertoo.
 ”Kuuntelemme tarkalla korvalla sekä puutarhaharrastajia että 
asiakkaitamme. Sillä ei riitä, että tuote on toimiva, sen pitää olla myös 
harrastajan tarpeen mukainen, sopivan hintainen ja jälleenmyy-
jälle kiinnostava ja helposti myytävä tuote. Kekkilässä seuraamme 
aktiivisesti puutarha-alan skandinaavisia ja eurooppalaisia trendejä, 
teemme kuluttajatutkimuksia ja jälleenmyyjäyhteistyötä. Meidän  
tehtävänämme on tarjota aina vain parempia, ympäristöystävällisem-
piä ja helppokäyttöisempiä turvallisia tuotteita puutarhaharrastajille, 
ja jakaa näin kasvattamisen iloa mahdollisimman monelle puutarhan-
hoidosta kiinnostuneelle”, Mannerla jatkaa. 

Laatuasiantuntija, hortonomi Anne Hannula on mukana tuote-
kehitystiimissä ja vastaa raaka-aineiden laadusta ja tuotereseptien 
kehittämisestä ja toimivuudesta. ”Multatuotteidemme raaka-aineet 
tulevat tehtaiden läheltä, jolloin raaka-aineiden laatu, puhtaus ja 
ympäristöystävällisyys on helppo varmistaa. Kaikista raaka-aineista 
tehdään kattava laatuanalyysi, kun ne saapuvat tehtaille ja sitten 
vielä tuotannon aikanakin”, Hannula valottaa. 
 ”Tärkein tavoitteemme on se, että puutarhaharrastaja onnistuu 
viljelyssään ja puutarhanhoidossaan kokonaisvaltaisesti ja kokee iloa 
ja onnistumisen elämyksiä harrastuksensa parissa. Kun kasvit kasvavat 
laadukkaassa kasvualustassaan hyvin, toimivat ne tärkeinä hiilinie-
luina, luovat edullista pienilmastoa ja ilahduttavat sekä ihmisiä että 
luontoa pitkäkestoisesti”, iloitsevat Mannerla ja Hannula yhdessä. 
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Minka Mannerla
Valikoimapäällikkö
Kekkilä-BVB

Anne Hannula
Laatuasiantuntija
Kekkilä-BVB

Minka Mannerlan, Anne Hannulan ja monen muun Kekkilässä 
työskentelevän puutarha-ammattilaisen ansiosta Kekkilällä on 
markkinoiden laajin tuotevalikoima puutarhaharrastajille.
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VEHREYTTÄ KOTIIN
17

Kasvit tekevät kodista kodikkaamman, ne rauhoittavat mieltä 
ja parantavat sisäilmaa. Yhä useampi tekee töitä etänä, 
joten kotiympäristön merkitys on erittäin tärkeä. Sisäkasveja 
hankitaankin erityisen paljon syksyllä, kun kesän jälkeen 
palataan taas sisätiloihin.
 

KASVIHARRASTAJAT JA VIHERSISUSTAJAT
Sisäkasvit ovat monille osa kodin sisustusta ja jopa keino ilmaista itseään. Joka 
vuosi nousee esille uusia trendikasveja, joita metsästetään suurella innolla. Mutta 
yhtä tärkeitä ovat myös isoäidiltä perityt kasvit tai vaikka ystävältä saadusta pis-
tokkaasta kasvatettu huonekasvi – kasveihin voi liittyä paljon tunteita ja niistä voi 
tulla ikään kuin lemmikkejä, joista halutaan pitää mahdollisimman hyvää huolta. 
Myymälöiden esillepanoissa kannattaa pitää mielessä molemmat näkökulmat, 
miten inspiroida visuaalisesti ja toisaalta tuoda esiin parhaat tuotteet kasvien 
hyvinvoinnin kannalta.  

VOIKO KASVEJA KASVATTAA ILMAN MULTAA?
Mullaton viljely on uusi trendi. Uusi Viherkasvisora sopii mullattomaan viljelyyn 
sellaisenaan sekä raaka-aineeksi itse tehtäviin kasvualustaseoksiin. Sen tuotepa-
rina toimii Viherkasviravinne, joka täydentää viime kaudella valikoimiin tulleiden 
pumppupullojen sarjaa. Lannoitteet eivät koskaan ole olleet näin kauniissa 
pakkauksissa! 

TUOTEPARIT 

Kasvi Multa Lannoite  

Isot viherkasvit ruukuissa Viherkasvimulta Viherkasviravinne, Kasviravinnepuikko

Kukkivat sisäkasvit Kukkamulta Kasviravinne, Kasviravinnepuikko

Orkideat Orkideamulta Orkidearavinne

Kaktukset ja mehikasvit Kaktus- ja mehikasvimulta Viherkasviravinne

Vesiviljely Viherkasvisora Viherkasviravinne

Taimikasvatus Kylvö- ja taimimulta Taimilannoite

16

Helppo tapa näyttää 
hinta ja kertoa  

tuotteesta:

tulostettavat  
tuotekyltit  

mediapankista

17

SISÄKASVITUOTTEET
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MULLATON VILJELY

Kokonaan tai osittain mullattomasta viherkasvien kasvat-
tamisesta on tullut viimeaikoina yhä suositumpaa. Lähes 
kaikkia huonekasveja voikin kasvattaa myös kokonaan 
mullattomassa kasvualustassa. Voit juurruttaa viherkasvin 
pistokkaita vedessä, tai pestä mullan pois kasvin juurista, 
ja siirtää sen kasvamaan Viherkasvisoraan. Lannoita 
Viherkasvisoraan istutetut kasvit säännöllisesti Viherkasvi-
ravinteella, sillä toisin kuin mullassa Viherkasvisorassa ei 
ole ravinteita. 

KUKKAMULTA
Kekkilä Kukkamulta on tumma ja täyteläinen yleismulta, joka sopii kaikille kodin kukkiville 
kasveille ja viherkasveille. Kukkamulta valmistetaan parhaista raaka-aineista, joilla taataan 
ihanteelliset ravinnesuhteet sekä ilmava ja rakenteensa hyvin pitävä koostumus.

BLOMSTERMYLLA
Kekkilä Blomstermylla är en mörk och fyllig universalmylla som lämpar  
sig för alla blommor och grönväxter i hemmet. Blomstermylla tillverkas  
av de bästa råvarorna som ger ideala näringsförhållanden för  
blommorna samt en luftig och hållbar struktur.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

6 L 31026 
31027

56X6 
150 / MYLA / ½ PALL

10 L 31033 
31034

40X5 
80 / MYLA / ½ PALL

30 L 31044 70

6 L

)!4DDA00-baacbc!
10 L

)!4DDA00-baadbb!
30 L

)!4DDA00-baaeij!

VIHERKASVIRAVINNE 
Kekkilä Viherkasviravinne on helposti annosteltava, kasteluveteen sekoitettava erikoislannoite 
kaikille viherkasveille. Sen tasapainoinen ravinnekoostumus ja monipuolinen hivenravinnesisältö 
varmistavat elinvoimaisen kasvun. Viherkasviravinne sopii myös viherkasveille altakasteluruu-
kuissa ja vesiviljelyssä. NPK 5-1-7.

GRÖNVÄXTNÄRING
Kekkilä Grönväxtnäring är ett lättanvänt specialgödsel för alla grönväxter som blandas med 
bevattningsvatten. Den balanserade näringssammansättningen tillsammans med en riklig 
mängd mikronäringsämnen säkerställer livskraftig tillväxt. Grönväxtnäringen är lämplig även  
för grönväxter i självbevattningskruka samt till vattenodling. NPK 5-1-7.

400 ML

)!4DDA00-deehfd!
TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MIN. TILAUS KPL 
MIN. ORDER ST.

400 ML 34475 80X10 10

VIHERKASVISORA
Kekkilä Viherkasvisora on kaikille kasveille sopiva luonnollinen kasvualustamateriaali. Se on 
valmistettu puhtaasta islantilaisesta hohkakivestä, joka huokoisen rakenteensa ansiosta imee  
ja varastoi suuria määriä vettä ja luovuttaa sitä kasvien käyttöön niiden tarpeen mukaan.  
Kekkilä Viherkasvisora sopii mullattomaan viljelyyn sellaisenaan sekä raaka-aineeksi itse  
tehtäviin kasvualustaseoksiin. Multaan sekoitettuna Viherkasvisora lisää kasvualustan ilmavuutta 
ja vedenpidätystilaa, parantaen näin kasvin kasvua ja helpottaen hoitoa.

GRÖNVÄXTGRUS
Kekkilä Grönväxtgrus är ett naturligt växtunderlagsmaterial som passar alla växter. Den är 
gjord av ren isländsk pimpsten, som tack vare sin porösa struktur absorberar och lagrar stora 
mängder vatten och gör den tillgänglig för växterna enligt deras behov. Kekkilä Grönväxtgrus 
är lämplig för jordfri odling som sådan och som råvara till egna växtunderlagsblandningar. 
Blandad med mylla ökar Grönväxtgruset växtunderlagets luftighet och vattenretention, vilket 
förbättrar tillväxt och underlättar skötsel.

5 L

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

5 L 34599 
34601

45X5  
102 / MYLA / ½ PALL

5 L

)!4DDA00-defjjg!

200 g  400 L

UUTUUS
Nyhet

                  

JORDFRI ODLING

Jordfri odling av grönväxter, helt eller delvis, har nyligen blivit 
allt populärare. Nästan alla krukväxter kan också odlas i ett 
helt jordfritt växtunderlag. Du kan rota sticklingar av grön-
växten i vatten, eller tvätta myllan bort från växtens rötter och 
överföra den till att växa i Grönväxtgrus. Gödsla växterna 
som planteras i Grönväxtgrus regelbundet med Grönväxt-
näring, eftersom Grönväxtgruset, till skillnad från mylla, inte 
innehåller några näringsämnen.

UUTUUS
Nyhet

VIHERKASVIMULTA
Kekkilä Viherkasvimulta on erikoismulta, joka on tarkoitettu kaikille viherkasveille, erityisesti 
altakasteluruukkuihin, isoille viherkasveille ja monivuotisille terassikasveille. Viherkasvimullan 
raaka-aineet on valittu siten, että multa pysyy ilmavana, ja vesi ja ravinteet leviävät tasaisesti 
koko multakerrokseen. Ihanteellisella hiekkamäärällä on vähennetty ylikastelun riskiä.

GRÖNVÄXTMYLLA
Kekkilä Grönväxtmylla är en specialmylla som är avsedd för alla grönväxter, speciellt för under-
bevattningskrukor, stora grönväxter, och för fleråriga terrassplanteringar. Myllans råvaror har valts 
så att myllan hålls luftig samt att vattnet och näringen sprider sig jämnt genom hela myllan. Genom 
en idealisk sandblandning har risken för överbevattning minskats.

KUKKARAVINNE
Kekkilä Kukkaravinne on kukkiville ruukkukasveille tarkoitettu kastelulannoite. Sen tasapainoinen 
ravinnekoostumus ja monipuolinen hivenravinnesisältö varmistavat runsaan kukinnan ja elinvoi-
maisen kasvun. NPK 12-6-19, jauhe. 

BLOMNÄRING
Kekkilä Blomnäring är ett bevattningsgödselmedel som lämpar sig för blommande krukväxter. 
Den balanserade näringssammansättningen och det rikliga spårämnesinnehållet säkerställer  
en riklig blomning och livskraftig tillväxt. NPK 12-6-19, pulver.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

200 G 33280 20X24 24

200 G
purkki / burk

)!4DDA00-gbaaha!

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

10 L 31037 
31038

40X5 
80 / MYLA / ½ PALL

30 L 31042 70

10 L

)!4DDA00-baadjh! 
30 L

)!4DDA00-baaegf!

400 ml 40 L
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ORKIDEARAVINNE LUONNONMUKAINEN
Kekkilä Orkidearavinne on luonnonmukainen kasteluveteen sekoitettava erikoislannoite  
orkideoille. Täysin kasviperäinen ravinnekoostumus varmistaa kasvun sekä runsaan kukinnan. 
Erittäin helppo annostella. NPK 3-4-3.

ORKIDÉNÄRING EKOLOGISK
Kekkilä Orkidénäring är ett ekologiskt gödselmedel som kan blandas i bevattningsvattnet.  
Den växtbaserade näringssammansättningen försäkrar växternas tillväxt, samt en riklig  
blomning. Lätt att dosera. NPK 3-4-3.

400 ML

)!4DDA00-gbabce!
TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MIN. TILAUS KPL 
MIN. ORDER ST.

400 ML 33284 80X10 10

MERILEVÄ LUONNONMUKAINEN
Kekkilä Merilevä on luonnonmukainen hajuton ja täysin kasviperäinen kasteluveteen  
sekoitettava lannoituksen lisänä annettava hoitoaine kaikille kasveille. Se tehostaa kasvien 
ravinteiden- ja vedenottokykyä. Lisäksi se parantaa vastustuskykyä ja lisää kasvien elinvoimaa 
etenkin pimeänä vuoden aikana. Erittäin helppo annostella.

HAVSALG EKOLOGISK
Kekkilä Havsalg är ett organiskt, lukfritt och fullt vegetabliskt skötselmedel som blandas i 
bevattningsvattnet. Lämpar sig till alla typer av växter. Den effektiviserar växternas näringsupp-
tagningsförmåga, förstärker deras motståndskraft och ger livskraft speciellt under den mörka 
vintertiden. Lätt att dosera.

400 ML

)!4DDA00-gbabbh!
TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MIN. TILAUS KPL 
MIN. ORDER ST.

400 ML 33283 80X10 10

                  

LANNOITE ON KASVIEN RUOKAA

Kaikki kasvit tarvitsevat ravinteita kasvaakseen. Nopeasti ja 
suuriksi kasvavat kasvit tarvitsevat enemmän ravinteita kuin hitaasti 
kasvavat. Erilaiset kasvit tarvitsevat ravinteita hieman erilaisissa 
suhteissa. Kasvit saavat ravinteensa mullasta, pääasiassa juuriston 
kautta. Multa onkin kuin kasvien ruokakaappi. Välillä ruokakaappi 
pitää täyttää, mikä onnistuu parhaiten kasteluveden sekaan annos-
tellulla lannoitteella tai kätevillä multaan pistettävillä Kasviravinne-
puikoilla. 
 Uusittu Sisäkasviravinne-display tarjoaa kaikki Kekkilän suosi-
tut ravinteet helposti ja näyttävästi myymälävalmiissa ratkaisussa.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

SEKALAVA/MIXPALL 34687 270   1 DISPLAY
Kasviravinne/Växtnäring 400 ML 34686 40  

Orkidearavinne luonnonmukainen/
Orkidenäring ekologisk

400 ML 33284 20

Merilevä luonnonmukainen/
Havsalg ekologisk

400 ML 33283 40

Viherkasviravinne/Grönväxtnäring 400 ML 34475 20

Kasviravinnepuikko luonnonmukainen
Växtnäringspinnar ekologisk

33267 150

lava/pall 270 kpl/st.

400 ml 40 L

400 ml 40 L

                  

GÖDSEL ÄR VÄXTENS MAT

Alla växter behöver näringsämnen för att växa. Växter som växer 
snabbt och stort behöver fler näringsämnen än de som växer lång-
samt. Olika växter behöver näringsämnen i lite olika proportioner. 
Växterna får sina näringsämnen från jorden, främst genom rotsys-
temet. Myllan fungerar som ett skafferi för växter. Ibland måste 
skafferiet fyllas på, vilket lyckas enklast med gödselmedel som 
blandas i bevattningsvattnet eller med praktiska växtnäringspinnar 
som trycks ner i myllan.
 Den förnyade Inomhusnärings-displayen erbjuder alla Kekkiläs 
populära näringsämnen i en enkel och tilltalande butiksklar lösning.

UUSI  
KOOSTUMUS

Förbättrad  
konsistens

400 ml 40 L

SISÄKASVIRAVINNE-DISPLAY
INOMHUSNÄRING-DISPLAY

KASVIRAVINNEPUIKKO LUONNONMUKAINEN
Kekkilä Kasviravinnepuikko on luonnonmukainen, pitkävaikutteinen yleislannoite kaikille 
kasveille. Tasapainoinen ravinnekoostumus ja luontaiset hivenravinteet varmistavat kasvun sekä 
runsaan kukinnan ja sadon. Kätevät puikot ovat helppokäyttöisiä. Puikko luovuttaa tasaisesti 
ravinteita jopa kolmen kuukauden ajan. NPK 5-1-4.

VÄXTNÄRINGSPINNAR EKOLOGISK
Kekkilä Växtnäringspinnar är ett organiskt långtidsverkande universalgödsel som lämpar sig  
till alla typer av växter. Den välbalanserade näringssammansätningen och de naturliga mikro- 
näringsämnena säkerställer en harmonisk tillväxt och riklig blomning och skörd. Lätt att använda. 
Pinnan frigör näringen jämt och effekten räcker t.o.m. i tre månader. NPK 5-1-4.

)!4DDA00-gaaaac!
TUOTENRO 
ART.NR

MIN. TILAUS KPL 
MIN. ORDER ST.

33267 25

KASVIRAVINNE
Kekkilä Kasviravinne on kasteluveteen sekoitettava mineraalilannoiteliuos kaikille kasveille. 
Tasapainoinen ravinnekoostumus varmistaa kasvun sekä runsaan kukinnan ja maukkaan sadon. 
Kasviravinne sisältää myös kasveille tärkeät hivenravinteet. Valmistettu Suomessa puhtaista ja 
turvallisista mineraaleista. Ei sisällä eläinperäisiä ainesosia, eikä vinassia. NPK 5-1-8.

VÄXTNÄRING
Kekkilä Växtnäring är en mineralgödsellösning som blandas med bevattningsvatten för alla växter. 
Den balanserade näringskompositionen säkerställer tillväxt, riklig blomning och en god skörd. Växt-
näringen innehåller också mikronäringsämnen som är viktiga för växterna. Tillverkad i Finland av rena 
och säkra mineraler. Innehåller inte ingredienser av animaliskt ursprung eller vinass. NPK 5-1-8.

400 ML
TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MIN. TILAUS KPL 
MIN. ORDER ST.

400 ML 34686 80X10 10

)!4DDA00-jgcfee!

)!4DDA00-degigd!
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KORISTEKIVI HELMENVALKOINEN JA GRAFIITINHARMAA 
Kekkilä Koristekivillä saa viimeisteltyä ruukkuistutukset ja helpotettua kasvien hoitoa. Koriste- 
kivipinta siistii multapinnan ja vähentää kasteluntarvetta. Koristekivi sopii hyvin myös muuhun 
sisustamiseen.

DEKORATIONSSTEN PÄRLVIT OCH GRAFITGRÅ 
Med Kekkiläs Dekorationssten kan krukplanteringar dekoreras och skötseln av växter således 
underlättas. Dekorationsstenarna snyggar till jordytan och minskar på bevattningsbehovet. 
Dekorationsstenarna passar även till övrig inredning. 

Helmenvalkoinen/
Pärlvit 1 L

)!4DDA00-babccg!
  

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MIN. TILAUS KPL 
MIN. ORDER ST.

Helmenvalkoinen/
Pärlvit 1 L

31089 56X6 12

Grafiitinharmaa/
Grafitgrå 1 L

31088 56X6 6

KAKTUS- JA MEHIKASVIMULTA
Kekkilä Kaktus- ja mehikasvimulta on miedosti lannoitettu erikoismulta, joka soveltuu erin-
omaisesti kaktuksille sekä mehikasveille. Multa on hiekkapitoista ja läpäisee hyvin vettä.

KAKTUS- OCH SUCCULENTMYLLA
Kekkilä Kaktus- och succulentmylla är en milt gödslad specialmylla som lämpar sig för  
kaktusar och succulenter. Myllan är sandhaltig och genomsläpplig. 

ORKIDEAMULTA
Kekkilä Orkideamulta on puun kuoresta valmistettu erikoiskasvualusta orkideoille. Se soveltuu 
useimmille ruukussa kasvatettaville orkideoille sekä muille ilmavasta kasvualustasta pitäville 
kasveille.

ORKIDÉMYLLA
Kekkilä Orkidémylla är ett specialväxtunderlag av bark för orkidéer. Den lämpar sig för de 
flesta orkidéer som odlas i kruka samt för andra växter som behöver ett luftigt växtunderlag.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

6 L 31031 
31029

56X6 
102 / MYLA / ½ PALL

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

6 L 31024 
31025

45X5 
102 / MYLA /½ PALL

6 L

)!4DDA00-baacji!

6 L

)!4DDA00-baacaf!

RUUKKUSORA
Kekkilä Ruukkusora on erikoismenetelmällä poltettua savea. Ruukkusora sopii mullan keventä-
miseen, ruukkujen pohjalle ja vesiviljelyyn. Ruukkusora ei varastoi vettä, joten sen voi sekoittaa 
mullan sekaan, jolloin mullasta tulee ilmava ja kevyt. Ruukkusoran avulla on helppo keventää 
isojen ruukkujen painoa.

KRUKGRUS
Kekkilä Krukgrus är lera som har bränts med en särskild metod. Krukgrus lämpar sig för att göra 
jorden mer lucker och luftig. Eftersom Krukgrus inte lagrar vatten kan det även blandas i jord, vilket 
gör grogrunden luftig och lätt. Med hjälp av Krukgrus är det enkelt att göra stora krukor lättare.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

5 L 31670 
31671

45X5 
102 / MYLA / ½ PALL

25 L 34737 60

5 L

)!4DDA00-bfjafa!
25 L

)!4DDA00-bfjcad!

Grafiitinharmaa/
Grafitgrå 1 L

)!4DDA00-babcbj!

KESTORAVINNE
Kekkilä Kestoravinne lannoittaa kasveja pitkävaikutteisesti jopa 4 kuukauden ajan. Kesto- 
ravinne takaa tasaisen ja terveen kasvun sekä näyttävän kukinnan yhdellä lannoituskerralla. 
Sopii kaikille kasveille sisällä, parvekkeella ja puutarhassa. Helppokäyttöiset rakeet eivät  
sisällä mikromuoveja. NPK 19-4-8.

LÅNGTIDSVERKANDE NÄRING 
Kekkilä Långtidsverkande näring är ett långverkande gödselmedel, som verkar i upp till  
4 månaders tid. Långtidsverkande näringen försäkrar en jämn, sund tillväxt, samt en vacker  
blomning med endast en dos av gödselmedlet. Den lämpar sig för alla typer av växter; inom-
husväxter, balkongsväxter och trädgårdsväxter. Gödselkornen är lätta att använda och de  
innehåller inga mikroplaster. NPK 19-4-8.

200 G

)!4DDA00-gbaaej!
TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MIN. TILAUS KPL 
MIN. ORDER ST.

200 G 33277 20X24 24

KORISTEKIVI DISPLAY 
DEKORATIONSSTEN DISPLAY

)!4DDA00-jgbjcj!

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

SEKALAVA/MIXPALL 31087 72   1 DISPLAY
Koristekivi Helmenvalkoinen / 
Dekorationssten Pärlvit

1 L 31089 36  

Koristekivi Grafiitinharmaa /
Dekorationssten Grafitgrå

1 L 31088 36

1 L
lava/pall 72 kpl/st.
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 KASVATA OMIA TAIMIA  
 – SIEMENTEN KYLVÄMINEN

Monet suosikkivihannekset on helppo esikasvattaa itse. Siemen-
pussista tulee reilusti taimia ja niitä on mukava jakaa muillekin!
 Helmi-huhtikuussa on hyvä aika kylvää pidempää taimikasva-
tusaikaa tarvitsevat kasvit. Siemenpussin tiedoista löydät sopivan 
kylvöajan. Esimerkiksi tomaatit on hyvä kylvää jo maaliskuussa, mutta 
nopeakasvuisemmat vihannekset, kuten kurpitsat, kylvetään vasta 
toukokuussa. Aikataulutus on tärkeää, sillä liian pitkä taimikasvatusai-
ka aiheuttaa sen, että taimet venyvät ja niistä tulee honteloita.
 Kekkilä Kylvö- ja taimimulta on kaikkiin siemenkylvöihin tarkoi-
tettu erikoismulta. Kevytrakenteinen ja ilmava, hienojakoista vaaleaa 
turvetta ja hiekkaa sisältävä multa on ihanteellinen kasvualusta 
pienille hentojuurisille taimille.

1.

2.

3.

TEE NÄIN: 
Vie kylvökset lämpimään paikkaan itämään ja sumuttele 
kylvöstä tarpeen mukaan, vain jos pintamulta on aavistuk-
sen kuivahtanut. Itämisvaiheessa kylvös ei saa kuivahtaa, 
muttei toisaalta olla liian märkäkään. Liian kostea multa voi 
aiheuttaa siementen mätänemisen ja mullan pinnalle saattaa 
tulla homesienikasvustoa.

Kun kylvökset ovat itäneet, ne siirretään mahdollisimman 
valoisaan ja viileään paikkaan, yleensä ikkunalaudalle. 

Lannoita kylvöksiä Taimilannoitteella, kun ensimmäiset 
varsinaiset lehdet alkavat kehittyä. Taimet kasvavat elin-
voimaisiksi ja tanakoiksi kunhan ne saavat riittävästi valoa 
ja lannoitetta. 

ODLA DINA EGNA PLANTOR – SÅ FRÖN

Många av dina favoritgrönsaker är lätta att förodla själv. Av en 
fröpåse blir det många plantor och det är trevligt att dela dem med 
andra!
 Februari-april är en bra tid för att så plantor som behöver längre 
utvecklingstid. Den lämpliga tiden för sådd hittar du i informationen 
på fröpåsen. Till exempel tomater bör man så redan i mars, men 
snabbväxande grönsaker, till exempel pumpor, sås inte förrän i maj. 
Rätt tidtabell är viktigt eftersom en för lång förodlingsperiod kan 
göra att plantorna blir långa och rangliga. 
 Kekkilä Så- och plantmylla är en specialjord för all sådd. Den 
är en lätt och luftig mylla som innehåller finkornig ljus torv och sand, 
och är ett idealiskt växtunderlag för små plantor med späda rötter.

1.

2.

3.

GÖR SÅ HÄR:
Ställ sådden på en varm plats för att gro och fukta med 
en sprayflaska efter behov endast om jordytan har torkat 
något. Under groddfasen får sådden inte torka ut, men 
den får inte heller dränkas. För fuktig jord kan orsaka att 
fröna ruttnar och det kan bildas mögel på jordytan.

När plantorna har börjat gro flyttas de till den ljusaste och 
svalaste platsen, vanligtvis på en fönsterbräda.

Gödsla plantorna med Plantnäring när de första bladen 
börjar utvecklas. Plantorna blir starka och robusta och så 
länge de får tillräckligt med ljus och gödsel.

KYLVÖ- JA TAIMIMULTA
Kekkilä Kylvö- ja taimimulta on kaikkiin kylvöihin tarkoitettu erikoismulta. Kevytrakenteinen ja ilmava 
multa on ihanteellinen kasvualusta pienille hentojuurisille taimille. Kylvö- ja taimimulta on kalkittu, 
miedosti lannoitettu ja siihen on lisätty juuriston kehittymistä ja juurtumista parantavaa humusyhdistettä 
Kekkilä Juurivoimaa™.

SÅ- OCH PLANTMYLLA
Kekkilä Så- och plantmylla är specialmylla avsedd för all sådd. Den lätta och luftiga myllan är ett idealiskt 
växtunderlag för små plantor med späda rötter. Så- och plantmyllan är kalkad och lätt gödslad. Myllan 
innehåller Kekkilä Rotkraft™-humusblandning som främjar rotbildning samt skapar ett starkare rotsystem.

30 L

)!4DDA00-degehe!

10 L

)!4DDA00-degeib!TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

10 L 34649
34648

40X5
80

30 L 34647 70

YRTTIMULTA LUONNONMUKAINEN
Kekkilä Yrttimulta on puhtaista raaka-aineista valmistettu seosmulta mauste- ja yrttikasveille keittiössä, par-
vekkeella ja yrttitarhassa. Se on lannoitettu kasviperäisellä, luonnonmukaisella lannoitteella. Yrttimultaan 
on lisätty kasvien juurtumista ja ravinteiden ottoa parantavaa Kekkilä Juurivoima™ -humusyhdistettä.

ÖRTMYLLA EKOLOGISK
Kekkilä Örtmylla är en naturlig blandmylla för krydd- och örtväxter i köket, på balkongen och i örtträd-
gården. Den tillverkas av rena råmaterial och den är gödslad med ett växtbaserat, naturligt gödsel. Myl-
lan innehåller Kekkilä Rotkraft™-humusblandning som förbättrar växternas rotbildning och näringsintag.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

6 L 31020 
31021

56X6 
150 / MYLA / ½ PALL

15 L 31022 51/ MYLA / ½ PALL

6 L

)!4DDA00-baabdh!
15 L

)!4DDA00-baabhf!

TAIMILANNOITE
Veteen sekoitettava mineraalilannoite taimille. Tasapainoinen ravinnekoostumus ja monipuoliset hiven-
ravinteet varmistavat hyvän ja tukevan kasvun taimille. NPK 19-4-20.

PLANTGÖDSEL
Ett mineralgödsel för småplantor som blandas med vatten. Den balanserade näringssammansättning-
en och mångsidiga spårämnena säkerställer en god och riklig tillväxt för småplantorna. NPK 19-4-20.

200 G

)!4DDA00-dedffi!
TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MIN. TILAUS KPL 
MIN. ORDER ST. 

200 G 34355 20X24 24UUTUUS
Nyhet

UUTUUS
Nyhet

200 g 100 L
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KASVATA  
HERKKUJA!
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Yhä useampi haluaa kasvattaa hedelmiä,  
marjoja, yrttejä tai vihanneksia. Sato maistuu  
erityisen hyvältä, kun sen on itse kasvattanut.  
Voiko olla parempaa lähiruokaa kuin omalla 
pihalla tai parvekkeella kasvatetut tomaatit  
tai paprikat! 

 

KASVATTAA VOI MELKEIN MISSÄ VAIN: MULTASÄKISSÄ,  
VILJELYLAATIKOSSA, RUUKUSSA, KASVIHUONEESSA 
Aloittelevalle puutarhurille voi vinkata yrttien tai muiden maustekasvien kasvattamisesta – 
niitä on helppo kasvattaa ruukussa vaikka ympäri vuoden. Kasvatussäkki on monikäyttöi-
nen. Siinä voi kasvattaa vihanneksia vaikka kerrostalon pihalla, parvekkeella tai omassa 
puutarhassa. Viljelylaatikoissa onnistuu hyvin esimerkiksi porkkanoiden tai herneiden 
kasvattaminen. Kasvihuone tai lasitettu parveke tarjoaa useita mahdollisuuksia; niissä on 
mahdollista viljellä useita eri lajikkkeita tai erikoistua muutamaan itselle tärkeään kasviin. 
Eikä kukaan kiellä yhdistämästä syötävien kasvien joukkoon kukkivia kukkia väriläiskiksi.  

KASVUALUSTA JA LANNOITE VAIKUTTAVAT NIIN SADON  
MÄÄRÄÄN KUIN MAKUUNKIN
Jotta sadosta tulee runsas ja maukas, tarvitaan oikeanlainen multa ja kasvin tarpeita 
vastaava lannoite. Yhdistämällä myymälän esillepanossa tomaatin taimet Tomaatti- ja 
chilimullan sekä Tomaattilannoitteen kanssa, voi helposti inspiroida asiakasta aloittamaan 
tomaatin kasvatuksen, tehdä ostamisen helpoksi ja myydä enemmän kerralla. Uudelle 85 l 
Kasvatussäkille loistava tuotepari on Kastelulannoite ja Viherkompostimulta sekä Kasvi-
maalannoite ovat hyvästarttipaketti vihannesten kasvattamiseen.   

Syötävien kasvien 
kasvattamiseen 

kaivataan helppoja 
ratkaisuja:

uudistimme  
kasvatussäkit

TUOTTEET SYÖTÄVIEN KASVIEN  
KASVATTAMISEEN 

TUOTEPARIT 

Kasvi Multa Lannoite  

Vihannekset ja maustekasvit Viherkompostimulta Kasvimaalannoite, Kanankakka

Viljelylaatikko Luonnonmukainen Puutarhamulta Kasvimaalannoite, Kanankakka

Tomaatit, paprikat ja chilit Tomaatti- ja chilimulta Tomaatti- ja chililannoite

Hedelmät ja marjat Viherkompostimulta Marjalannoite

Piha- ja parvekeviljely Kasvatussäkit  Kastelulannoite

Ruukkuviljely Ruukkuviljelymulta Kasviravinne

Siemenkylvöt  Kylvö- ja taimimulta  Taimilannoite
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KASVATUSSÄKKI
Kekkilä Kasvatussäkki on käyttövalmis viljelyalusta kaikille kasveille. Se sopii erinomaisesti 
esimerkiksi tomaattien, kurkkujen, kurpitsojen ja muiden vihannesten kasvattamiseen parvek-
keella, terassilla ja kasvihuoneessa. Kasvit istutetaan suoraan pakkaukseen. Multaan sekoitettu 
kasvusammal lisää ilmavuutta ja vedenpidätyskykyä pidentäen kasteluväliä. Parasta kasvua  
ja satoa ajatellen multa sisältää juurtumista nopeuttavaa ja ravinteiden vapautumista  
edistävää Kekkilä JuurivoimaTM -humusyhdistettä. Kasvatussäkki on mineraalilannoitettu  
Kekkilä StartGrowTM -peruslannoitteella. Ei sisällä eläinperäisiä ainesosia.

ODLINGSSÄCK
Kekkilä Odlingssäck är ett användningsklart odlingsunderlag för alla växter. Den lämpar sig 
utmärkt för till exempel odling av tomater, gurkor, squash och andra grönsaker på balkongen, 
terrassen och i växthuset. Växterna planteras direkt i förpackningen. Myllan innehåller mossa för 
att öka luftigheten och vattenretentionen, vilket förlänger bevattningsmellanrummet. För bättre 
tillväxt och skörd innehåller myllan Kekkilä RotkraftTM-humusblandning, som främjar rotning 
och frisättning av näringsämnen. Odlingssäcken är mineralgödslad med Kekkilä StartGrowTM- 
grundgödsel. Innehåller inte ingredienser av animaliskt ursprung.

KASVATUSSÄKKI, LUONNONMUKAINEN
Kekkilä Luonnonmukainen kasvatussäkki on helppo ja käyttövalmis viljelyalusta kaikille kasveille. 
Se sopii erinomaisesti esimerkiksi tomaattien, yrttien, salaattien ja muiden vihannesten kasvattami-
seen parvekkeella, terassilla ja kasvihuoneessa. Kasvit istutetaan suoraan pakkaukseen. Multaan 
sekoitettu kasvusammal lisää ilmavuutta ja vedenpidätyskykyä pidentäen kasteluväliä. Parasta 
kasvua ja satoa ajatellen multa sisältää juurtumista nopeuttavaa ja ravinteiden vapautumista 
edistävää Kekkilä JuurivoimaTM -humusyhdistettä. Kasvatussäkki on lannoitettu luonnonmukaisella 
kasviperäisellä Kekkilä OrganicGrowTM -lannoitteella. Ei sisällä eläinperäisiä ainesosia.

ODLINGSSÄCK, EKOLOGISK
Kekkilä Ekologisk Odlingssäck är ett enkelt och användningsklart odlingsunderlag för alla 
växter. Den är lämplig för exempelvis odling av tomater, örter, sallader och andra grönsaker på 
balkongen, terrassen och i växthuset. Växterna planteras direkt i förpackningen. Mossa blandad 
med mylla ökar luftigheten och vattenretentionen, vilket förlänger bevattningsmellanrummet. 
För bättre tillväxt och skörd innehåller myllan Kekkilä RotkraftTM-humusblandning, som främjar 
rotning och frisättning av näringsämnen. Odlingssäcken är gödslad med organiskt växtbaserat 
Kekkilä OrganicGrowTM-gödselmedel. Innehåller inte ingredienser av animaliskt ursprung.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

85 L 34602 36

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

40 L 34614 56

85 L
)!4DDA00-degacd!

40 L
)!4DDA00-degbeg!

LUONNONMUKAINEN PUUTARHAMULTA
Kekkilä Luonnonmukainen puutarhamulta on luonnon omista aineista valmistettu koko  
puutarhan yleismulta. Korkealaatuisen, käyttövalmiin mullan raaka-aineina käytetään vain  
luonnonmukaiseen viljelyyn sopivia raaka-aineita. Luomulannoitettu ja kalkittu multa sopii  
sellaisenaan kasvualustaksi tai maanparannukseen.

EKOLOGISK TRÄDGÅRDSMYLLA
Kekkilä Ekologisk trädgårdsmylla tillverkas av naturens egna ämnen och är en universalmylla  
för hela trädgården. Denna högklassiga, användningsklara mylla består endast av råvaror  
som lämpar sig för ekologisk odling. Den ekologiskt gödslade och kalkade myllan är klar att 
användas som växtunderlag eller jordförbättring.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

40 L 31718 70

40 L

)!4DDA00-caahhg!

TOMAATTI- JA CHILIMULTA
Kekkilä Tomaatti- ja chilimulta on erityisesti parveke- ja ruukkuviljelyyn suunniteltu erikoismul-
ta. Multa on valmistettu parhaista raaka-aineista, jotta tomaattien ja chilien kasvattaminen ja 
hoitaminen olisi mahdollisimman helppoa ja sadosta tulisi runsas ja maukas. Multaan sekoitettu 
kasvusammal ja ruukkusora lisää ilmavuutta ja vedenpidätyskykyä pidentäen kasteluväliä. 
Parasta kasvua ja satoa ajatellen multaan on lisätty kaliumpitoista bioapatiittia sekä juurtumista 
nopeuttavaa ja ravinteiden vapautumista edistävää Kekkilä JuurivoimaTM -humusyhdistettä. 
Tomaatti- ja chilimulta on mineraalilannoitettu Kekkilä StartGrowTM -peruslannoitteella. Ei sisällä 
eläinperäisiä ainesosia.

TOMAT- OCH CHILIMYLLA
Kekkilä Tomat- och chilimylla är en specialmylla för balkong- och krukodling. Myllan tillverkas 
av de bästa råvarorna, för att göra odling och skötsel av tomater och chili så lätt som möjligt, 
och för att skörden ska bli riklig samt välsmakande. Myllan innehåller mossa och krukgrus för 
att öka luftigheten och vattenretentionen, vilket förlänger bevattningsmellanrummet. För bättre 
tillväxt och skörd har tillsatts kaliumhaltig bioapatit samt Kekkilä RotkraftTM-humusblandning, som 
främjar rotning och frisättning av näringsämnen. Tomat- och chilimyllan är mineralgödslad med 
Kekkilä StartGrowTM- grundgödsel. Innehåller inte ingredienser av animaliskt ursprung.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYMÄLÄLAVA 
HALV PALL

15 L 34598 51 51 / MYLA / ½ PALL

15 L

)!4DDA00-defjij!

UUTUUS
Nyhet

UUTUUS
Nyhet UUTUUS
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KUKOISTAVA  
PUUTARHA 

Puutarhasta on tullut toinen olohuone, jossa vietetään yhä 
enemmän aikaa, rentoudutaan, tavataan ystäviä, luetaan 
kirjaa, pidetään piknikkiä, pelataan, joogataan – kuka 
mitäkin. Puutarha on paikka, jossa voi levätä ja rauhoittua.
 

ERIKOISTUOTTEILLA HELPPOUTTA
Jokainen voi luoda puutarhasta omannäköisen paikan; sisustaa kesäkukilla, perennoilla, 
pensailla ja puilla. Meidän tehtävämme on inspiroida ja auttaa ihmisiä toteuttamaan omat 
puutarhaunelmansa. 
 Useimmiten puutarhasta halutaan mahdollisimman helppohoitoinen. Valitsemalla 
oikeat tuotteet se onnistuu; hyvä multa oikeiden lannoitteiden kanssa saa puutarhan 
kukoistamaan ja puutarhurin iloiseksi! Erikoismullat ja lannoitteet on suunniteltu juuri 
tietyn kasvin tarpeiden mukaan, jolloin onnistuminen on helppoa. 

PUUTARHANHOITO TEKEE HYVÄÄ ITSELLE JA LUONNOLLE
Kauneuden lisäksi monimuotoinen puutarha voi olla hyönteisten pelastus, tarjota linnuille 
pesäpuun ja tukea luonnon monimuotoisuuden säilymistä laajalla lajikirjolla. Ja puutarhas-
sa puuhastelu tekee hyvää mielelle ja fyysiselle kunnolle. Monella tavalla oiva yhdistelmä 
huvia & hyötyä!

TUOTEPARIT 

Kasvi Multa Lannoite  

Kesäkukat, daaliat Kesäkukkamulta Kesäkukkaravinne

Pelargoniat  Pelargonimulta Kesäkukkaravinne

Hortensiat Hortensiamulta Kesäkukkaravinne

Ruusut ja perennat Perenna- ja ruusumulta Ruusulannoite

Alppiruusut ja havukasvit Havu- ja rodomulta Havu- ja rodolannoite PLUS+

Puut ja pensaat Puutarhamulta  Kevätlannoite PLUS+

Inspiroiva  
esillepano syntyy 

kasveista ja käyttö-
yhteystuotteista:

yhdistele kasvit,  
multa ja lannoite

MULLAT
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                 MIKSI SUOSITELLA ERIKOISMULTAA?

Kuluttajatutkimustemme mukaan asiakkaat haluavat ostaa kalliimpia  
erikoistuotteita, jos ymmärtävät niiden edut. 

  Erikoismulta tukee esim. puiden juuriston nopeaa levittäytymistä  
 tai perennojen versokasvua.

  Sopivan tuotteen avulla asiakkaasi onnistuu ja palaa  
 ostoksille myymälään.

VARFÖR REKOMMENDERA SPECIALMYLLA?

Enligt våra konsumentundersökningar vill kunderna köpa dyrare  
specialprodukter om de förstår fördelarna med dem. 

  Specialmylla främjar t.ex. trädrötternas snabba utbredning eller  
 perennernas skottbildning.

 Med hjälp av en passande produkt lyckas din kund och  
 återvänder till butiken.
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MITEN NURMIKON HOITOMULTAA KÄYTETÄÄN?

Paras tulos saadaan levittämällä Nurmikon hoitomulta aikaisin  
keväällä, kun nurmikko alkaa vihertää. Voit myös levittää  
sen juuri leikatulle nurmikolle. 

 Haravoi ensin pois kuivunut ruoho, sammal ja kuivat lehdet.

 Levitä multa nurmikon pintaan tasaisena kerroksena (n. 2 cm).

 Lannoita nurmikkoa kesällä Kekkilä Nurmikkolannoite PLUS+-  
-lannoitteella.

HUR ANVÄNDS MYLLA FÖR GRÄSMATTEGÖDSEL?

Använd Mylla för gräsmatteskötsel tidigt på våren när gräset börjar 
grönska för att uppnå det bästa resultatet. Du kan även sprida ut myllan 
på en nyklippt gräsmatta.

  Kratta först bort torrt gräs, mossa och skräp.

  Sprid sedan ut myllan med en kratta så jämnt som möjligt. 

  Vi rekommenderar att du under sommaren gödslar gräsmattan   
 med Kekkilä Gräsmattegödsel PLUS+.

PERENNA- JA RUUSUMULTA
Kekkilä Perenna- ja ruusumulta sopii monivuotisten kasvien istuttamiseen ja uusien istutus- 
alueiden perustamiseen. Multa on alkulannoitettu ja kalkittu, ja siihen on lisätty kasvien  
kasvua ja juurtumista parantavaa Kekkilä Juurivoima™ -humusyhdistettä. Tuote käytetään  
maanparannukseen sekoittamalla puolet uutta multaa ja puolet pohjamaata.

PERENN- OCH ROSMYLLA
Kekkilä Perenn- och rosmylla är en högklassig mylla för fleråriga växter som trivs i näringsrik 
jord samt för nya planteringsområden. Myllan är rikligt kalkad och gödslad för en bra växtstart 
och har tillsatts Kekkilä Rotkraft™-humusblandning som förbättrar växternas rotbildning och 
näringsintag. Användas som en jordblandning av ny mylla och den ursprungliga jorden.

HAVU- JA RODOMULTA
Kekkilä Havu- ja rodomulta on korkealaatuinen multa hapanta maata suosivien kasvien tar-
peisiin. Mullan rakenne on kestävä, ilmava ja vettä pidättävä. Mullan sisältämät hivenravinteet 
syventävät ikivihreiden kasvien lehtien väriä. Multaan on lisätty kasvien juurtumista ja ravintei-
den ottoa parantavaa Kekkilä Juurivoima™ -humusyhdistettä.

BARRVÄXT OCH RHODODENDRONMYLLA
Kekkilä Barrväxt och rhododendronmylla är en högklassig mylla för växter som kräver sur  
jord. Myllan har en hållbar och luftig struktur. Mikronäringsämnena fördjupar bladfärgen  
för vintergröna växter. Specialmyllan innehåller Kekkilä Rotkraft™ -humusblandning som  
förbättrar växternas rotbildning och näringsintag. NURMIKON HOITOMULTA

Kekkilä Nurmikon hoitomulta on nurmialueiden hoitoon suunniteltu vahvasti lannoittava erikois-
multa. Nurmikon hoitomullan avulla nurmikko elpyy nopeasti, sen pinnasta tulee tasainen ja 
kulutusta kestävä, ja nurmikosta tummanvihreä ja tiheä. Nurmikon hoitomulta sisältää runsaasti 
lannoitteita. Se parantaa nurmikon pintakerroksen rakennetta niin, että nurmikon juurenkasvu 
ja versominen edistyvät. Nurmikon hoitomultaan lisätty rauta tekee nurmikosta vihreämmän. 
Tuuhea ja terve nurmikko on vastustuskykyisempi sammalelle ja rikkaruohoille.

MYLLA FÖR GRÄSMATTESKÖTSEL
Kekkilä Mylla för gräsmatteskötsel gör ytan på gräsmattan jämn och slitstark, och gräsmattan 
blir mörkgrön och tät. Mylla för gräsmatteskötsel innehåller rikligt med gödsel. Den förbättrar 
strukturen i gräsmattans ytskikt, vilket får gräsets rötter att växa och gräset att skjuta skott snab-
bare. Mylla för gräsmatteskötsel innehåller järn, som gör gräsmattan grönare. En tät och frisk 
gräsmatta har bättre motståndskraft mot mossa och ogräs.

PUU- JA PENSASMULTA
Kekkilä Puu- ja pensasmullan rakenne on puuvartisten kasvien kasvua ajatellen ihanteellinen. 
Multa sisältää karkeita aineksia, joiden ansiosta kasvit juurtuvat tukevasti maahan, ja kasvatta-
vat nopeammin latvustoaan ja uusia versoja. Multa sisältää sekä nopea- että hidasvaikutteisia 
lannoitteita sekä Kekkilä Juurivoima™ -humusyhdistettä.

TRÄD- OCH BUSKMYLLA
Kekkilä Träd- och buskmylla har en idealisk struktur som stöder växternas tillväxt. Myllan 
innehåller grova partiklar som gör att växterna får en stark förankring i jorden. Det främjar 
trädkronornas tillväxt och skottbildning. Den innehåller både snabb- och långverkande näring, 
samt Kekkilä Rotkraft™-humusblanding.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

40 L 31716 70

40 L

)!4DDA00-caahcb!

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

40 L 31715 70

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

40 L 31817 70

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

40 L 31719 70

40 L

)!4DDA00-caahbe!

40 L

)!4DDA00-aachgj!

40 L

)!4DDA00-caahid!



M
U

LL
A

T 
| 

M
Y

LL
O

R

34

MULLAT | MYLLOR 35

KESÄKUKKAMULTA
Kekkilä Kesäkukkamulta on korkealaatuinen multa kukoistaviin kesäkukkaistutuksiin. Ilmava  
rakenne ja pitkävaikutteinen lannoite turvaavat tasaisen kasvun ja kukinnan kesän aikana.  
Kesäkukkamultaan on lisätty kasvien juurtumista parantavaa Kekkilä Juurivoima™ -humus- 
yhdistettä. Kesäkukkamulta sisältää ympäristölle haitattomia ja turvallisia kastelukiteitä  
pidentämään kasteluväliä. 
  
SOMMARBLOMMYLLA
Kekkilä Sommarblommylla är en högklassig mylla för frodiga sommarblommor. Myllans luftiga 
struktur och tillsats av långsamt verkande gödselmedel främjar snabb tillväxt och blomning. 
Myllan innehåller Kekkilä Rotkraft™-humusblandning som förbättrar rotbildning samt natur-
vänliga bevattningskristaller som förlänger bevattningsmellanrummet. 

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

10 L 31624 80 / MYLA / ½ PALL

30 L 31050 70

10 L

   )!4DDA00-beadei!
30 L

)!4DDA00-baagcf!

HORTENSIAMULTA
Kekkilä Hortensiamulta on erikoismulta ruukuissa kasvatettaville hortensioille. Se sopii kaiken 
värisille hortensioille, mutta on kalkittu ja lannoitettu tavalla, joka säilyttää sinisen hortensian 
sävyn kauniina. Multa sopii myös esim. huoneatsaleoille ja ruukuissa kasvatettaville havu- 
kasveille. Multaan sekoitettu sammal toimii vesivarastona ja helpottaa kastelua. Hortensia-
multaan on lisätty Kekkilä Juurivoima™ -humusyhdistettä.

HORTENSIAMYLLA
Kekkilä Hortensiamylla är en specialmylla för hortensior som 
odlas i kruka. Myllan passar alla färger, men den är kalkad och 
gödslad på ett sätt som bevarar den blå hortensians vackra färg. 
Också för azaleor och barrväxter som odlas i kruka. Mossan 
som blandats i myllan fungerar som vattenreserv och underlättar 
bevattningen. Hortensiamyllan innehåller Kekkilä Rotkraft™- 
humusblandning.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

15 L 31040 51/MYLA / ½ PALL

15 L

)!4DDA00-baaeeb!

15 L

)!4DDA00-baaehc!

PELARGONIMULTA
Kekkilä Pelargonimulta on vahvasti lannoitettu erikoismulta kaikille pelargoneille. Huolellisesti 
valikoitujen raaka-aineiden ansiosta mullan rakenne on kestävä ja ilmava. Pelargonimulta 
sisältää nopeavaikutteisia lannoitteita hyvään kasvuunlähtöön sekä pitkävaikutteisia lannoittei-
ta, jotta kasvit saavat ravinteita tasaisesti pitkin kesää. Multaan lisätty sammal ja savi pidättävät 
kosteutta, ja helpottavat näin kastelua.

PELARGONMYLLA
Kekkilä Pelargonmylla är en specialmylla av högsta kvalitet, speciellt framtagen för olika  
pelargonier. Tack vare de noggrant utvalda råvarorna är jordens struktur hållbar och luftig. 
Pelargonmylla innehåller både snabb- och långtidsverkande näring. Plantorna får en god start 
och förses med näring för att blomma rikligt under en lång tid. Mossan och leran som blandats  
i jorden fungerar som vattenreserv och underlättar bevattningen.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

15 L 31043 51 / MYLA / ½ PALL

RUUKKUVILJELYMULTA LUONNONMUKAINEN
Kekkilä Ruukkuviljelymulta on erityisesti parveke- ja ruukkuviljelyyn suunniteltu, ja sopii kaikille 
kasveille. Multaan sekoitettu sammal lisää ilmavuutta ja helpottaa kastelua. Ruukkuviljely-
multaan on lisätty juurtumista parantavaa Kekkilä Juurivoima™ -humusyhdistettä sekä biohiiltä. 
Ruukkuviljelymulta on luonnonmukainen ja kasviperäisesti lannoitettu.

KRUKODLINGSMYLLA EKOLOGISK
Kekkilä Krukodlingsmylla är en specialmylla för balkong- och krukodling som passar till alla 
växter. Mossan som blandats i myllan gör den luftigare och underlättar bevattningen. För att 
främja tillväxten innehåller myllan Kekkilä Rotkraft™-humusblandning samt biokol. Krukodlings-
myllan är ekologisk och gödslad med vegetabiliskt gödsel. 

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

15 L 31046 51 / MYLA / ½ PALL )!4DDA00-baafcg!
15 L
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                  PUUTARHAMULTA ON OIVA YLEISTUOTE

  Puutarhamulta myy parhaiten, kun sitä on esillä useampia  
 lavoja.

  Pidä multalavamassa siistinä, poista lavamuoveja ja avaa  
 uusia lavoja.

  Sijoittelu kannattaa miettiä tarkasti, jotta se ei estä erikoismultien  
 myyntiä, mutta on kuitenkin esillä houkuttelevasti sitä etsiville.

TRÄDGÅRDSMYLLA, VAR SÅ GODA!

 Säsongens basprodukt Trädgårdsmylla säljer bäst om den  
 exponeras med många lastpallar.

 Håll lastpallen med mylla snygg, ta bort plast och öppna nya pallar.

 Det lönar sig att välja placeringen noggrant så att den inte hindrar   
 försäljningen av specialjord men ändå finns på en lockande plats   
 för dem som söker den.
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PUUTARHAMULTA
Kekkilä Puutarhamulta on korkealaatuinen ja käyttövalmis yleismulta kaikille kotipihan kasveille. 
Puutarhamullan raaka-aineena käytetään hietasavea, karkeaa ja hienoa hietaa, kompostia 
sekä eri maatumisasteen turvelaatuja. Se on peruslannoitettu sekä kalkittu, ja sopii sellaisenaan
kasvualustaksi tai maanparannukseen.

TRÄDGÅRDSMYLLA
Kekkilä Trädgårdsmylla är en högklassig användningsklar universalmylla som kan användas för 
alla växter i trädgården. Som råvara för trädgårdsmyllan används sandblandad lera, grov och 
fin sand, kompost samt torv av olika förmultningsgrader. Myllan är grundgödslad och kalkad 
och är klar att användas som växtunderlag eller för jordförbättring.

50 L

)!4DDA00-caaafj!

40 L

)!4DDA00-caagai!
TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

40 L 31714 70

50 L 31712 60

LUONNONTURVE
Kekkilä Luonnonturve on kalkitsematon ja lannoittamaton vaalea rahkaturve. Sopii maan- 
parannukseen, mullan raaka-aineeksi ja kompostin seosaineeksi sekä juuresten ja koriste- 
kasvien mukuloiden ja juurakoiden talvisäilytykseen.

NATURTORV
Kekkilä Naturtorv är ljus vitmosstorv utan tillsatt kalk och gödselämnen.  
Passar utmärkt för jordförbättring, som råvara av egen trädgårdsjord,  
till kompostering och vinterförvaring av rotfrukter samt knölar och lökar. 

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

50 L 33954 60

50 L

PUUTARHATURVE
Kekkilä Puutarhaturve on peruslannoitettu ja kalkittu turve, joka soveltuu kasvualustaksi kasvi-
huoneisiin ja maanparannukseen kotipihan kaikille kasveille. Puutarhaturve parantaa hiekka-
maan ravinteiden ja veden pidätyskykyä, ja lisää tehokkaasti maan humuspitoisuutta.

TRÄDGÅRDSTORV
Kekkilä Trädgårdstorv är en kalkad och gödslad torv. Den är utmärkt för växthus och jordför-
bättring i trädgården. Den förbättrar närings- och vattenabsorerande egenskaper i sandjordar 
samt ökar effektivt humushalten i jorden.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

50 L 33953 60

320 L 31439 21

50 L

320 L

)!4DDA00-iaabgh!

TALVISUOJA
Kekkilä Talvisuoja on vaalea, vettähylkivä erikoisturve, joka suojaa arkoja ruusuja, kärhöjä  
ja perennoja pakkasella. Kasvit peitetään Talvisuojalla heti maanpinnan jäädyttyä. Lannoit-
tamattoman ja kalkitsemattoman turpeen voi käyttää keväällä maanparannukseen tai  
kompostissa väliaineena.

VINTERSKYDD
Kekkilä Vinterskydd är en ljus och vattenavstötande torv som används för att skydda köld- 
känsliga växter, som rosor, klematisar och perenner. Växternä täckas med vinterskyddtorv  
när tjälen gått i jorden. Vinterskydd är ogödslad och okalkad och kan på våren används  
för jordförbättring eller som mellansubstans i komposten.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

50 L 33213 54

50 L

)!4DDA00-aafibe!

)!4DDA00-caafbg!VIHERKOMPOSTIMULTA LUONNONMUKAINEN
Kekkilä Viherkompostimulta on ympäristöystävällisistä raaka-aineista valmistettu korkealaa-
tuinen ja käyttövalmis yleismulta kaikille pihan kasveille. Viherkompostimulta on valmistettu 
turvallisista ja tutkituista, täysin luonnonmukaisista, kierrätetyistä ja uusiutuvista raaka-aineista.

GRÖNKOMPOSTMYLLA EKOLOGISK
Kekkilä Grönkompostmylla är en högklassig universalmylla tillverkad av miljövänliga råvaror 
som är färdig att använda för trädgårdens alla växter. Grönkompostmylla är tillverkat av 
säkra och undersökta, helt ekologiska, återvunna och förnybara råvaror.

40 L
TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

40 L 31720 70
)!4DDA00-caahja!

)!4DDA00-caafaj!
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LANNOITTEET 
OVAT KASVIEN 
RUOKAA

39

Kun kasvit saavat tarvitsemansa ravinteet, ne palkitsevat 
puutarhurin kukoistuksellaan. Taimet kasvavat tanakoiksi, 
nurmikko pehmeäksi ja vihreäksi matoksi, perennat 
ilahduttavat kukkaloistolla ja sadosta tulee runsaampi ja 
maukkaampi. Seuraamalla pakkausten ohjeita, jokainen voi 
kokea olevansa oikea viherpeukalo. 
 

PLUS+-LANNOITTEET
Kekkilä PLUS+-lannoitesarja valittiin vuonna 2021 vuoden puutarhatuotteeksi. 
Niin asiakkaamme kuin kuluttajatkin ovat olleet tuotteisiin äärimmäisen tyytyväisiä – ne 
todella toimivat. PLUS+-lannoitteiden kivennäisravinteet käynnistävät kasvien kasvun 
nopeasti, kun taas orgaaniset aineet vapautuvat hitaasti parantaen maata ja ylläpitäen 
kasvua pitkään. Ja mikä parasta, suurin osa raaka-aineista on kiertotaloudesta saatuja 
ruokatuotannon sivutuotteita, jotka palaavat näin hyötykäyttöön ympäristöystävällisellä 
tavalla. Kaudella 2022 sarja täydentyy Havu- ja rodolannoitteella, joka on täydellinen 
tuotepari Kekkilä Havu- ja rodomullalle. 

VIHREÄMPI NURMIKKO 
Tuuhea, vihreä ja sammaleeton nurmikko on monen unelma. Nurmikonhoidon ABC 
on yksinkertainen: kalkitus, lannoitus ja säännöllinen leikkaaminen. Kun 
nurmikko kalkitaan ennen lannoitusta, saadaan lannoituksesta paras hyöty ja hyvä 
kasvu nurmelle. Kekkilä Nurmikonhoitomulta tasaa ja elvyttää nurmikkoa, Kekkilä 
Nurmikkolannoite PLUS+ tekee siitä tuuhean ja kauniin vihreän. Nurmikon hoito on 
paras aloittaa aikaisin keväällä, mutta lannoittaa kannattaa myös kesän aikana, 
etenkin, jos nurmi kasvaa huonosti tai näyttää keltaiselta.  

TUOTEPARIT 

Ongelma/käyttötarkoitus Tuote vaihe 1 Tuote vaihe 2  

Hapan maa Rakeinen kalkki Nurmikkolannoite PLUS+

Sammaleinen nurmikko Nurmikonsammalsyöjä PLUS+ Paikkauskylvö ja Nurmikonhoitomulta

Kuiva ja eloton nurmikko Nurmikonhoitomulta Nurmikkolannoite PLUS+

Kuoppia tai aukkoja nurmikossa   Nurmikonhoitomulta Paikkauskylvö, Nurmikkolannoite PLUS+

Robottiruohonleikkuri Nurmikkolannoite PLUS+

Ajoitus ja inspiroiva  
esillepano:

muistuta kulut-
tajaa lannoitteen 
ostosta oikeaan 

aikaan 

LANNOITTEET & RAVINTEET
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  VUODEN PUUTARHATUOTE: 

  PALKITTU PLUS+-LANNOITESARJA  
  LAAJENEE KAHDELLA UUDELLA  
  TUOTTEELLA

 Kekkilä PLUS+-lannoitteet ovat monivaikutteisia:

 TEHOKKAITA Kivennäisravinteet vaikuttavat nopeasti ja käynnistävät  
 kasvien kasvun. Ne ovat myös hyvin riittoisia.

 PITKÄVAIKUTTEISIA Orgaaniset ravinteet vapautuvat hitaammin,  
 ne eivät huuhtoudu, ja ylläpitävät kasvua pitkään. 

 HOITAVAT MAATA Orgaaniset ainesosat vilkastuttavat maaperän  
 pieneliötoimintaa, ja parantavat maan luonnollista kasvukuntoa  
 pitkäjänteisesti.

 SÄÄSTÄVÄT YMPÄRISTÖÄ Suurin osa raaka-aineista on kierto- 
 taloudesta saatuja, ruokatuotannon sivutuotteita, ja palaavat näin  
 hyötykäyttöön ympäristöystävällisellä tavalla. PLUS+-sarjan  
 pakkaukset ovat kierrätysmuovia.

ÅRETS TRÄDGÅRDSPRODUKT:

DEN PRISBELÖNTA PLUS+ GÖDSELMEDELSERIEN 
UTVIDGAS MED TVÅ NYA PRODUKTER

 Kekkilä PLUS+ gödselmedlen är mångverkande:

 EFFEKTIVA Mineralgödselmedlen verkar snabbt och sätter igång  
 tillväxten. De är också mycket dryga.

 LÅNGVERKANDE De organiska näringsämnena frigörs  
 långsammare, de sköljs inte bort och upprätthåller tillväxten  
 länge. 

 VÅRDAR JORDEN De organiska beståndsdelarna stimulerar   
 jordens  mikroorganismverksamhet och förbättrar jordens naturliga  
 tillväxtförhållanden på lång sikt.

 SKONAR MILJÖN Största delen av råvarorna kommer från  
 den cirkulära ekonomin, de är biprodukter från livsmedels- 
 produktionen, vilka således återanvänds på ett miljövänligt sätt.  
 PLUS+ seriens förpackningar är av återvunnen plast. 

KEVÄTLANNOITE PLUS+
Kekkilä Kevätlannoite PLUS+ on puutarhan monivaikutteinen yleislannoite. Se käynnistää  
keväisen kasvun sekä antaa elinvoimaa ja kestävyyttä kaikille puutarhan kasveille. Kevät- 
lannoite PLUS+ on pölyämätön, rakeinen seos, joka on helppo levittää. NPK 9-4-11 Mg 2,9.

VÅRGÖDSEL PLUS+
Kekkilä Vårgödsel PLUS+ är ett mångsidigt verkande universalgödsel för trädgården. Det sätter 
igång den vårliga tillväxten och ger alla växter i trädgården livskraft och härdighet. Vårgödsel 
PLUS+ är en dammfri och kornig blandning som är lätt att sprida ut. NPK 9-4-11 Mg 2,9.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MIN. TILAUS KPL 
MIN. ORDER ST.

5 L 33362 90 20

10 L 33357 50 50

20 L 33358 35 35

5 L 150 m2

10 L 300m2

20 L 600 m2

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PAL

MIN. TILAUS KPL 
MIN. ORDER ST.

5 L 33360 90 20

10 L 33354 50 50

20 L 33355 35 35

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MIN. TILAUS KPL 
MIN. ORDER ST.

5 L 33361 90 20

10 L 33352 50 50

20 L 33353 35 35
)!4DDA00-gcdgcj!

)!4DDA00-gcdgdg!

10 L
säkki / säck

)!4DDA00-gcdgfa!
20 L
säkki / säck

)!4DDA00-gcdggh!

5 L
pakki / förpackning

)!4DDA00-gcdhci!

10 L
säkki / säck

)!4DDA00-gcdgaf!
20 L
säkki / säck

)!4DDA00-gcdgbc!

10 L
säkki / säck

20 L
säkki / säck

NURMIKON SAMMALSYÖJÄ PLUS+
Kekkilä Nurmikon Sammalsyöjä PLUS+ on sammaloituneelle nurmikolle tarkoitettu erikois- 
lannoite, joka hävittää sammaleen nurmikolta ja nopeuttaa samalla nurmikon kasvua. Se  
sisältää nurmikolle tärkeitä ravinteita ja hivenaineita, joiden ansiosta nurmikko jatkaa kasvuaan 
elinvoimaisena käsittelyn jälkeen. Tuuhea ja hyvinvoiva nurmikko estää sammaleen kasvua. 
Paras teho saadaan, kun tuotetta käytetään keväällä tai kesällä. NPK 10-1-7 Fe 2, S 7.

MOSSÄTARE FÖR GRÄSMATTOR PLUS+
Kekkilä Mossätare för gräsmattor PLUS+ är ett specialgödsel för mossbevuxna gräsmattor som 
avlägsnar mossan från gräsmattan och samtidigt försnabbar gräsets tillväxt. Den innehåller närings-
ämnen och mineraler som är viktiga för gräsmattan, vilka gör att gräsmattans livskraft och tillväxt 
håller i sig efter behandlingen. En tät och välmående gräsmatta förhindrar  
tillväxt av mossa. Den bästa effekten uppnås om produkten används på  
våren eller på hösten. NPK 10-1-7 Fe 2, S 7.

5 L 200 m2

10 L 400 m2

20 L 800 m2

5 L
pakki / förpackning

)!4DDA00-gcdhae!

NURMIKKOLANNOITE PLUS+
Kekkilä Nurmikkolannoite PLUS+ on hyvin hoidetulle nurmikolle tarkoitettu tehokas erikoislannoite. 
Lannoite sisältää oikeassa suhteessa nurmikolle tärkeitä ravinteita ja hivenaineita, joiden ansiosta 
nurmikko kasvaa tuuheana ja hyvinvoivana läpi kesän. Tasaista kasvua ajatellen lannoitteen typpi 
liukenee koko kesäkauden ajan eikä aiheuta polttovioituksia. Tumma rae on huomaamaton ja 
helppo levittää. Lannoitettu nurmikko kestää hyvin kulutusta ja vaihtelevia sääolosuhteita. Tuuhea 
nurmikko on vastustuskykyisempi sammalelle ja rikkaruohoille. NPK 16-2-7 1,2 Mg + 1 Fe.

GRÄSSMATTEGÖDSEL PLUS+
Kekkilä Gräsmattegödsel PLUS+ är ett effektivt specialgödsel för välskötta gräsmattor. Gödseln 
innehåller näring och spårämnen som är viktiga för gräsmattan i rätt proportioner, vilket bidrar till 
en tät och välmående gräsmatta hela sommaren. Kvävet i gödselmedlet frigörs under hela som-
marsäsongen och främjar en jämn tillväxt utan att förorsaka brännskador. Det mörka granulatet  
är diskret och lätt att sprida ut. En gödslad gräsmatta tål slitage och växlande väderförhållanden. 
En tät gräsmatta har bättre motståndskraft mot mossa och ogräs. NPK 16-2-7 1,2 Mg + 1 Fe.

5 L 200 m2

10 L 400 m2

20 L 800 m2

5 L
pakki / förpackning

)!4DDA00-gcdhbb!
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LUONNONMUKAINEN PUUTARHALANNOITE
Kekkilä Luonnonmukainen puutarhalannoite on kasviperäinen, puhtaista kierrätetyistä raaka-
aineista valmistettu koko puutarhan lannoite. Luonnonmukainen puutarhalannoite ei sisällä 
eläinperäisiä raaka-aineita eikä aiheuta hajuhaittoja levityksen jälkeen. Rakeista ja pölyämä-
töntä lannoitetta on helppo levittää. NPK 5-1-7.

EKOLOGISK TRÄDGÅRDSGÖDSEL
Kekkilä Ekologisk trädgårdsgödsel är ett vegetabiliskt gödsel avsett för hela trädgården. Produk-
ten är tillverkad av rena återvinningsråvaror. Ekologisk trädgårdsgödsel innehåller inga råvaror 
som har animaliskt ursprung och gödslet skapar inte några oönskade lukter efter spridningen. 
Det kornade och dammfria gödslet är lätt sprida. NPK 5-1-7.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

10 L 33317 60 20

10 L
pakki / förpackning

)!4DDA00-gcacai!

PERUNALANNOITE
Kekkilä Perunalannoite on täsmälannoite puutarhan ja palstan perunoiden lannoittamiseen.  
Perunalannoite sisältää kaikki tarvittavat hivenravinteet ja perunalle optimaalisen määrän  
typpeä. Lannoitteen runsas kaliumpitoisuus parantaa mukuloiden laatua ja makua, eivätkä  
ne tummu keitettäessä. Kekkilä Perunalannoite on rakeista ja helppo levittää. NPK 6-4-17.

GÖDSEL FÖR POTATIS
Kekkilä Gödsel för potatis är en specialgödsel avsedd för gödsling av potatislandet i trädgården. 
Gödseln för potatis innehåller alla behövliga mikronäringsämnen och måttligt med kväve. Den 
innehåller rikligt med kalium som förbättrar knölarnas kvalitet och smak, och för att de inte  
mörknar vid kokning. Kekkilä Gödsel för potatis i granulatform är lätt att sprida ut. NPK 6-4-17.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

10 KG 33330 60 20

20 KG 33339 48 24

10 KG
pakki / förpackning

)!4DDA00-gcbbjj!
20 KG
säkki / säck

)!4DDA00-gcbcaf!

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MIN. TILAUS KPL 
MIN. ORDER ST.

10 KG 33300 56 56

20 KG 33299 48 48

10 KG
säkki / säck

20 KG
säkki / säck

)!4DDA00-gbaecb!

)!4DDA00-gbaedi!

RAKEINEN KALKKI
Kekkilä Rakeinen kalkki on runsaasti magnesiumia sisältävää luonnollista kalkkikiveä. 
Rakeistettu kalkki on helppo levittää tasaisesti, se liukenee nopeasti ja vaikuttaa pitkään. 
Kalkitseminen kohottaa maan pH-arvoa ja vähentää happamuutta. Sen ansiosta maa-
perän ravinteet ovat helpommin kasvien käytettävissä. Erityisesti savimailla maan rakenne 
muuttuu kalkitsemalla ilmavammaksi, jolloin kasvien juurtuminen helpottuu.

KORNAD KALK
Kekkilä Kornad kalk är en naturenlig kalksten som innehåller rikligt med magnesium.  
Kalken i granulatform är lätt att sprida ut jämnt, och den är snabblöslig samt långverkande. 
Kalkning höjer jordens pH-värde och minskar surheten. Kalken gör att växterna lättare 
kan ta upp näring ur jorden. Speciellt på lerjord gör kalkning jordens struktur luftigare, 
vilket gör att växterna lättare rotar sig.

PUUTARHAKALKKI
Kekkilä Puutarhakalkin raaka-aine on puhdasta ja luonnonmukaista marmorirouhetta. Koos-
tumukseltaan Puutarhakalkki on murumainen ja kostea, minkä vuoksi se on helppo levittää 
tasaisesti ilman pölyä. Puutarhakalkki liukenee nopeasti kasvin käyttöön ja vaikuttaa pitkään.

TRÄDGÅRDSKALK
Råvaran i Kekkilä Trädgårdskalk består av ren och naturenlig marmorkross. Till sin samman-
sättning är Trädgårdskalken grynig och fuktig och därför mycket lätt att breda ut jämnt utan  
att det dammar. Trädgårdskalken löser upp sig snabbt och har en lång verkningstid.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

7,5 KG 33302 60 60

25 KG 33301 40 40

7,5 KG
säkki / säck

)!4DDA00-gbaegj!
25 KG
säkki / säck

)!4DDA00-gbaefc!

10 kg 100 m2

20 kg 200 m2

7,5 kg 50 m2

25 kg 150 m2

10 L 50 m2

10 kg 120 m2

20 kg 250 m2
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KASVIMAALANNOITE LUONNONMUKAINEN
Kekkilä Kasvimaalannoite on luonnonmukainen, puhtaista kierrätetyistä raaka-aineista valmis-
tettu lannoite kasvimaalle. Se sisältää kaikki tarvittavat ravinteet ja hivenaineet, joiden ansiosta 
vihannekset ja juurekset kasvavat elinvoimaisesti ja tuottavat hyvän sadon. Lisätty merilevää. 
Sopii vegaaneille. NPK 5-1-7.

GÖDSEL FÖR GRÖNSAKSLAND EKOLOGISK
Kekkilä Gödsel för grönsaksland är ett ekologiskt gödselmedel för grönsaksland, framställt av 
rena, återvunna råvaror. Det innehåller alla nödvändiga näringsämnen och mineraler för att ge 
grönsaker och rotfrukter livskraft så att de ger en god skörd. Tillsatt havsalg. Lämplig för veganer. 
NPK 5-1-7.

  

MARJALANNOITE LUONNONMUKAINEN
Kekkilä Marjalannoite on luonnonmukainen, puhtaista kierrätetyistä raaka-aineista valmistettu 
lannoite marja- ja hedelmäkasveille. Se sisältää kaikki tarvittavat ravinteet ja hivenaineet, joiden 
ansiosta marja- ja hedelmäkasvit kukkivat runsaasti ja tuottavat hyvän ja aromikkaan sadon. 
Lisätty merilevää. NPK 5-1-8.

BÄRGÖDSEL EKOLOGISK
Kekkilä Bärgödsel är ett ekologiskt gödselmedel för bärväxter och fruktbärande växter. Den  
är framställd av rena, återvunna råvaror. Det innehåller alla nödvändiga näringsämnen och 
mineraler för att bärväxter och fruktbärande växter ska kunna blomma rikligt och ge en god  
och aromatisk skörd. Tillsatt havsalg. NPK 5-1-8.

KANANKAKKA
Kekkilä Kanankakka on vahvan kasvun ja runsaan kukinnan antava aito luonnonlannoite  
kaikille kotipihan kasveille. Kekkilä Kanankakka on valmistettu GMO-vapaalla rehulla  
ruokittujen kotimaisten kanojen lannasta. Kanankakka on huolellisesti kompostoitu, kuivattu, 
hygienisoitu ja rakeistettu. NPK 3-1-3.

HÖNSGÖDSEL
Kekkilä Hönsgödsel är ett äkta naturgödselmedel som ger en god skörd och blomning.  
Kekkilä Hönsgödseln är finskt gödsel från hönor matade med GMO fritt foder. Den är  
noggrannt komposterad, torkad, hygieniserad och kornad. NPK 3-1-3.

KANANKAKKA-DISPLAY
Tyylikäs ja informatiivinen myymäläratkaisu kuiviin tiloihin. Suosittu  
1 litran koko sopii parvekeviljelyyn.

HÖNSGÖDSEL-DISPLAY
Ett informativt och stiligt display för inomhussäljning. Den populära  
1 litersstorleken passar till balkongodling.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

1 L 31679 72 1 DISPLAY

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

1 L 31682  48X12 12

6 L 31683 80 20

20 L 31685 70 25

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

3 L 33350 150 20

3 L
pakki / förpackning

)!4DDA00-gcddai!

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

3 L 33349 150 20

3 L
pakki / förpackning

)!4DDA00-gcdcaj!

1 L 
display 72 kpl/st.

)!4DDA00-bfjjhf!

)!4DDA00-bgacaj!
6 L
pakki / förpackning

20 L
säkki / säck

)!4DDA00-bgadai!

1 L
purkki / burk

PERUNALANNOITE LUONNONMUKAINEN
Kekkilä Perunalannoite on luonnonmukainen, puhtaista kierrätetyistä raaka-aineista valmistettu 
erikoislannoite maukkaille perunoille. Perunalannoite parantaa perunoiden makua ja laatua 
sekä kasvattaa sadon määrää. NPK 5-1-8.

POTATISGÖDSEL EKOLOGISK
Kekkilä Potatisgödsel är en ekologisk specialgödsel för välsmakande potatis, framställd av rena, 
återvunna råvaror. Potatisgödseln förbättrar potatisens smak och kvalitet samt ökar skörden. 
NPK 5-1-8.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

3 L 33348 150 20

3 L
pakki / förpackning

)!4DDA00-gcdbaa!

 PUHDASTA KANANKAKKAA

Julkisuudessa on keskusteltu glyfosaattijäämistä lannoitteissa, etenkin kanan- 
kakassa. Soija on tärkeä kanojen rehukasvi, ja varsinkin geenimuunnellun soijan  
tuotannossa voidaan käyttää rikkakasvien torjuntaan glyfosaattia, jota sitten jää  
myös soijapapuihin ja edelleen rehuun ja lantaan. 

Perinteinen luonnonlannoite, Kekkilä Kanankakka on valmistettu GMO-vapaalla 
(ei geenimuunnennulla) rehulla ruokittujen kanojen lannasta jo muutamien vuosien 
ajan. Toimittajamme koko ketju on GMO-vapaa.

REN HÖNSGÖDSEL

Produkternas säkerhet är viktig för oss. I medierna har det diskuterats mycket om  
glyfosatrester i gödselmedel, speciellt i hönsgödsel. I sojaproduktion kan glyfosater  
användas för att bekämpa ogräs, som sedan stannar i söjabönorna, fodret och dyngan. 

Den klassiska ekologiska gödseln, Kekkilä Hönsgödsel har redan i några års tid  
producerats av inhemska hönors hönsgödsel, som blivit matade med GMO-fritt  
(ej genmanipulerat) foder. Vår leverantörs hela produktkedja är GMO-fri, vilket  
betyder att halterna förblir väldigt låga. 

)!4DDA00-bgaagd!

3 L 15 m2

3 L 15 m2

3 L 30 m2

1 L 2,5 m2

6 L 15 m2

20 L 50 m2
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KASTELULANNOITE
Kekkilä Kastelulannoite on kaikkien kotipuutarhan kasvien aito ja alku-
peräinen, vaaleanpunainen hoitolannoite. Se liukenee nopeasti veteen, 
joten lannoitteen antaminen kastelukannulla käy vaivattomasti. Veden 
mukana ravinteet tulevat välittömästi kasvien käyttöön antamaan uutta 
elinvoimaa. NPK 17-4-25.

BEVATTNINGSGÖDSEL
Kekkilä Bevattningsgödsel är det ursprungliga rosa vattenlösliga under-
hållsgödselmedlet som lämpar sig för alla trädgårdsväxter. Bevatt-
ningsgödsel löser sig snabbt i vattnet så att växterna genast kan ta upp 
näringsämnena och få ny växtkraft. NPK 17-4-25.

RUUSULANNOITE
Kekkilä Ruusulannoite on ruusuille tarkoitettu erikoislannoite, jota annetaan kasteluveden 
mukana. Ruusulannoitteen avulla saadaan voimakkaat versot, paljon nuppuja ja runsas, kauan 
kestävä kukinta. Hyvin ravitut ruusut kestävät paremmin tauteja ja tuholaisia. NPK 22-4-19.

ROSENGÖDSEL
Kekkilä Rosengödsel är ett specialgödselmedel för rosor, som ges i samband med bevattningen. 
Rosengödseln ger kraftig skottbildning, rikligt med knoppar och långvarig blomning. Välnärda 
rosor är härdigare mot sjukdomar och skadeinsekter. NPK 22-4-19.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

800 G 33270 48X12 12

33271 224 224 / MYLA / ½ PALL

2,5 KG 33273 30X6 12

33307 72 72 / MYLA / ½ PALL

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

800 G 33268 72 1 DISPLAY  

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

800 G 33322 48X12 12

800 G
purkki / burk

)!4DDA00-gaahaf!

800 G
display 72 kpl/st.

)!4DDA00-gaagdh!

2,5 KG
pakki / förpackning

)!4DDA00-gaaifj!

800 G
purkki / burk

)!4DDA00-gcaifh!
KASTELULANNOITE-DISPLAY
BEVATTNINGSGÖDSEL-DISPLAY

KESÄKUKKARAVINNE
Kekkilä Kesäkukkaravinne on riittoisa jauhemainen lannoite kesäkukille. Kesäkukkaravinne takaa 
kaikille kesäkukille sopusuhtaisen kasvun sekä runsaan ja värikkään kukinnan. NPK 19-4-20.

SOMMARBLOMSNÄRING
Kekkilä Sommarblomsnäring är specialgödsel som späds ut med vatten. Den ger vacker tillväxt 
och riklig och färggrann blomsterprakt. NPK 19-4-20.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

200 G 33281 20X24 24

200 G
purkki / burk

)!4DDA00-gbaaih!

KESÄKUKKARAVINNE-DISPLAY / SOMMARBLOMSNÄRING-DISPLAY

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

200 G 33269 18X84 1 DISPLAY

200 G
display 84 kpl/st.

)!4DDA00-gaagfb!UUTUUS
Nyhet

200 g 200 L

800 g 1600 L

2,5 kg 5000 L

TOMAATTI- JA CHILILANNOITE
Kekkilä Tomaatti- ja chililannoite on veteen sekoitettava erikoislannoite tomaateille, chileille 
ja muille satovihanneksille. Sen tasapainoinen ravinnekoostumus, erityisesti tomaatin kasvulle 
tärkeä korkea kaliumpitoisuus, sekä luontaiset hivenravinteet varmistavat runsaan kukinnan ja 
maukkaan sadon. NPK 16-4-23.

TOMAT- OCH CHILINÄRING
Kekkilä Tomat- och chilinäring är ett bevattningsgödselmedel för tomater, chili och andra grön-
saker. Den balanserade näringssammansättningen, särskilt den höga kaliumhalten som är viktig 
för tomaternas tillväxt, samt de naturenliga spårämnena säkerställer en riklig och smaklig skörd. 
NPK 16-4-23.

200 G
purkki / burk

)!4DDA00-dedfde!

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MIN. TILAUS KPL 
MIN. ORDER ST.

200 G 34353 20X24 24

200 g 100 L

800 g 400 L
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SYYSLANNOITE, KASTELU
Kekkilä Syyslannoite on kaikille kasveille sopiva erikoislannoite. Se on 
typetön, ja sisältää runsaasti kaliumia, fosforia ja hivenaineita. Syyslan-
noite auttaa kasveja talvehtimaan, ja takaa seuraavan vuoden kukinnan 
ja kasvun. Syyslannoite, kastelu (1 kg) jauhe PK 16-26. 

HÖSTGÖDSEL
Kekkilä Höstgödsel är ett specialgödselmedel för alla trädgårdsväxter. 
Höstgödsel innehåller inget kväve, men rikligt med kalium, fosfor och 
spårämnen. Höstgödsel (1 kg) pulver PK 16-26. 

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

1 KG 33275 48X12 12

1 KG
purkki /burk

)!4DDA00-gaajba!

20 L
säkki / säck

)!4DDA00-gcdghe!

KUKKASIPULIRAVINNE
Kekkilä Kukkasipuliravinne on sipulikukille kehitetty erikoisravinne, joka takaa värikkään ja  
runsaan kukinnan vuodesta toisteen. NPK 38-0-0.

BLOMLÖKNÄRING
Kekkilä Blomlöknäring är en specialnäring för blommande lökväxter som garanterar grann  
och riklig blomning varje år. NPK 38-0-0.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

200 G 33328 20X24 24

200 G
purkki / burk 

)!4DDA00-gcbagj!

SYYSLANNOITE PLUS+
Kekkilä Syyslannoite PLUS+ on puutarhan monivaikutteinen erikoislannoite. Se edistää seuraa-
van vuoden kukintaa ja satoa, ja auttaa kasveja valmistautumaan talven tuloon ja talvehtimaan 
vaativissa talviolosuhteissa. Lannoitteen sisältämä fosfori vahvistaa juuristoa, runsas kalium 
vahvistaa satoa ja kukintaa. Pieni määrä typpeä edesauttaa kaikkien ravinteiden vaikutusta. 
Syyslannoittaminen on tarpeen kukkiville ja satoa tuottaville kasveille. Syyslannoite PLUS+ on 
pölyämätön, rakeinen seos, joka on helppo levittää. NPK 1-2-18 Mg 3.

HÖSTGÖDSEL PLUS+
Kekkilä Höstgödsel PLUS+ är trädgårdens mångverkande specialgödsel.  
Den främjar nästa års blomning och skörd och hjälper växter att förbereda  
sig för vinterns ankomst och övervintra i krävande vinterförhållanden.  
Fosfor i gödseln stärker rötter, en stor mängd kalium stärker skörden och  
blomningen. En liten mängd kväve främjar effekten av alla växtnäringens  
ämnen. Höstgödsling är nödvändigt för blommande växter och växter som  
producerar skörd. Höstgödsel PLUS+ är en dammfri och kornig blandning  
som är lätt att sprida. NPK 1-2-18 Mg 3.

10 L
säkki / säck

)!4DDA00-gcdged!
TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MIN. TILAUS KPL 
MIN. ORDER ST.

5 L 33363 90 20

10 L 33356 50 50

20 L 33359 35 35

UUTUUS
Nyhet

5 L 150 m2

10 L 300 m2

20 L 600 m2

1 kg 330 L

200 g 5 m2

HAVU- JA RODOLANNOITE
Kekkilä Havu- ja rodolannoite on erikoislannoite havuille ja muille hapanta maata suosi-
ville kasveille. Havu- ja rodolannoite parantaa ikivihreiden kasvien väriä ja kukkanuppujen 
muodostumista sekä ylläpitää maan happamuutta. Havu- ja rodolannoite, kastelu (800 g) 
jauhemainen NPK 9-5-18.

BARRVÄXT- OCH RHODODENDRONGÖDSEL
Kekkilä Barrväxt- och rhododendrongödsel är specialgödsel i granulatform för barrväxter och 
andra växter som föredrar sur jord. Barrväxt- och rhododendrongödsel ger ständigt gröna  
växter bättre färg och främjar knoppbildningen samt upprätthåller jordens surhetsgrad.  
Barrväxt- och rhododendrongödsel pulver (800 g) NPK 9-5-18.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

800 G 33324 48X12 12

800 G
purkki / burk

)!4DDA00-gcaihb!

800 g 800 L

HAVU- JA RODOLANNOITE PLUS+
Kekkilä Havu- ja rodolannoite PLUS+ on monivaikutteinen erikoislannoite havuille ja muille 
hapanta maata suosiville kasveille. Havu- ja rodolannoite PLUS+ parantaa ikivihreiden kasvien 
väriä, antaa elinvoimaa, kestävyyttä ja edistää kukkanuppujen muodostumista sekä ylläpitää 
maaperän happamuutta. NPK 8-2-12.

BARRVÄXT- OCH RHODODENDRONGÖDSEL PLUS+
Kekkilä Barrväxt- och rhododendrongödsel PLUS+ är ett mångverkande specialgödsel för 
barrväxter och andra växter som föredrar sur jord. Barrväxt- och rhododendrongödsel PLUS+  
förstärker färgen på vintergröna växter, ger livskraft, härdighet och förbättrar knoppbildning 
samt upprätthåller jordens surhetsgrad.  NPK 8-2-12.

10 L
säkki / säck

)!4DDA00-dedfhc!

3 L
pakki / förpackning

)!4DDA00-dedfgf!
TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MIN. TILAUS KPL 
MIN. ORDER ST.

3 L 34356 150 20

10 L 34357 50 50

3 L 90 m2

10 L 300 m2

)!4DDA00-gcdhdf!

5 L
pakki / förpackning
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Tämän helpommaksi ei puutarhanhoito ja viimeistely voi 
tulla. Katteiden käyttö on uusi trendi – monestakin syystä! 
Kattamalla istutusten maanpinnan, voi paitsi parantaa 
kasvien kasvua ja helpottaa niiden hoitoa, saada nopeasti ja 
vähällä vaivalla kauniin puutarhan. 

KATTEILLA VOI UUDISTAA PUUTARHAN HETKESSÄ
Vain mielikuvitus on rajana, mitä kaikkea katteilla voi tehdä: yhtenäistää istutusalueita tai toisaalta jakaa 
pihaa erilaisiin osioihin, tehdä kuviota tai polkuja. Niillä voi elävöittää alueita, joissa kasveja ei voi 
kasvattaa, kuten talon vieruksia ja varjoisia paikkoja. 

KATTEET TEKEVÄT HYVÄÄ KASVEILLE JA MAALLE
Katteet suojaavat kasvia, parantavat sen kasvua ja tasaavat kasvuolosuhteita. Katteiden ansiosta 
puutarhassa on vähemmän rikkaruoja ja kastelun tarvetta, kuohkeampi maa, puhtaammat satokasvit ja 
viimeistelty ilme. Ja mikä parasta, ne ovat kierrätystuotteita, joissa hyödynnetään materiaaleja, joita ei 
muualla voida käyttää, ovat lähellä tuotettuja, luonnollisia ja turvallisia käyttää. 
 Kaudella 2022 katevalikoimamme laajenee entisestään: erilaisille istutusalueille on nyt 
juuri sopivat katevaihtoehdot. Kekkilä Istutuskate lannoittaa samalla uudet istutukset ja kukkapenkit, 
Kekkilä Kasvimaakate taas on kaivattu tuote kasvimaalle suojaamaan rivivälit ja pitämään sadon puh-
taana. Uuden Puutarhakatteen, Koristekatteiden ja Rajausreunan avulla puutarhaan tulee uutta ryhtiä ja 
tyylikkyyttä. 
 Katteiden myynnissä tärkeää on antaa ostajalle mahdollisuus nähdä ja tunnustella, miltä eri 
katemateriaalit tuntuvat. Myös informaatio eri katteiden käyttötarkoituksesta ja käyttöiästä 
helpottaa ostopäätöksen tekemistä – oheinen taulukko kertoo selkeästi, miten tuotteet eroavat toisistaan. 

 
Katteiden käyttö 

on uusi trendi 
puutarhan- 

hoidossa

HELPPOA, NOPEAA JA  
LUONNONMUKAISTA  
PUUTARHANHOITOA  
– pihan viimeistely katteilla 

KATTEET JA KIVET

 Suositeltu  Pihan Polut ja   Kukkapenkit,  Uudet    
 käyttöikä  viimeistely käytävät  Ruukut Kasvimaa perrennat istutukset  

Kasvimaakate 1 vuosi    ✔ ✔ ✔   

Istutuskate 1 vuosi ✔    ✔ ✔

Kuorikate 2 vuotta ✔ ✔    ✔

Puutarhakate 3 vuotta ✔    ✔ ✔ 

Koristekate 3 vuotta ✔ ✔ ✔  ✔ ✔

Pinjakate 5 vuotta ✔  ✔   ✔

Kivikate,  10 vuotta ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ 
Koristekivet 

50 51



53
PI

H
A

N
 V

II
M

EI
ST

EL
Y

 |
 F

IN
T 

I T
R

Ä
D

G
Å

R
D

EN
PIHAN VIIMEISTELY | FINT I TRÄDGÅRDEN 53

52

PINJA KORISTEKATE
Kekkilä Pinja Koristekate on seulotusta ja laadukkaasta pinjamännynkuoresta valmistettu kate-
materiaali. Pinjan punaruskeat ja pyöreämuotoiset palat ovat koristeellisia ja kestäviä, ja sopivat 
pihan viimeistelyyn ja yksityiskohtien korostamiseen, koristepinnaksi ja ruukkujen katteeksi. 
Palakoko 20–40 mm.

PINJE DEKORATIONSFLIS
Kekkilä Pinje Dekorationsflis är ett täckmaterial av sållad och högklassig pinjebark. Pinjens 
rödbruna och runda flisor är dekorativa och hållbara och passar till finputsning av gården, för 
att framhäva detaljer, som dekorativ yta och som täckmaterial i krukor. Flisstorlek 20–40 mm.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

35 L 31107 32

35 L

)!4DDA00-babjdg!

 PUUTARHAKATTEET OVAT HELPPOA  
 PUUTARHANHOITOA 

 HELPPOA PUUTARHANHOITOA Viimeistelty puutarha nopeasti,  
 vähemmän kastelua ja kitkemistä, puhdas ja runsas sato.

 PARAS KASVEILLE Suojaa kasvia, parantaa kasvua ja tasaa kasvuolosuhteita.

 YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN Parantaa maan hyvinvointa, säästää vettä ja  
 raaka-aineet kiertotaloudesta.

 LUONNOLLINEN Lähellä tuotettuja luonnontuotteita, myrkyttömiä ja  
 turvallisia käyttää.

TÄCKMATERIAL UNDERLÄTTAR TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 

 UNDERLÄTTAR TRÄDGÅRDSSKÄTSEL En finputsad trädgård  snabbt,   
 mindre bevattning och rensning, ren och god skörd.

 BRA FÖR VÄXTERNA Skyddar växterna, förbättrar tillväxt och jämnar  
 ut tillväxtförhållnden.

 MILJÖNVÄNLIG Förbättrar jordens bördighet, sparar vatten och  
 rävaror från cirkulär ekonomi.

 NATURLIGA Närproducwrade naturprodukter, giftfria och säkra att  
 använda.

KUORIKATE
Kekkilä Kuorikate on männynkuoresta valmistettu laadukas katemateriaali. Kuorikatetta käy-
tetään puu- ja pensasistutusten sekä hedelmä- ja marjatarhan maapinnan katteena estämään 
rikkakasvien kasvua ja säilyttämään maan kosteutta. Palakoko on 0–100 mm.

TÄCKBARK
Kekkilä Täckbark är ett högkvalitativt täckmaterial gjord av ren tallbark. Täckbarken är avsedd 
för täckning av marken runt träd och buskar samt i frukt- och bärträdgårdar för att förebygga 
ogräs och hålla jorden fuktig. Flisstorlek 0–100 mm.

ISTUTUSKATE
Istutuskate on valmistettu kevyesti maatuneesta ylijäämäpuusta ja se on sekä kalkittu että 
lannoitettu Kekkilä Start Grow ™ -lannoitteella. Istutuskatetta käytetään juuri tehtyjen istutusten 
maanpinnan katteena parantamaan kasvien kasvua, estämään siemenrikkakasvien itämistä ja 
ylläpitämään maan tasaista kosteutta. Istutuskate vähentää veden haihtumista maaperästä ja 
parantaa maan pinnan vedenläpäisykykyä, ja estää maata liettymästä tai siirtymästä istutuksen 
jälkeen. Katteen avulla istutusalue saadaan nopeasti ja helposti viimeistellyksi ja helppohoitoi-
seksi. Katteen annetaan maatua paikoilleen. Palakoko 0–50 mm.

PLANTERINGSFLIS
Planteringsflis är gjord av lätt förfallet överskottsträd, och det är kalkat samt gödslat med Kekkilä 
Start Grow ™-gödsel. Planteringsflis används som täckmaterial vid planteringar för att förbättra till-
växt, hindra ogrästillväxt och för att hålla markens fuktighet jämn. Planteringsflis minskar avdunst-
ning och förbättrar jordytans dränering, samt hindrar jordytan från att slammas igen eller flytta på 
sig efter plantering. Med hjälp av täckmaterial blir planteringsområdet enkelt och snabbt både 
finputsat och lättskött. Täckmaterialet kan lämnas på plats för nedbrytning. Flisstorlek 0–50 mm.

KASVIMAAKATE
Kekkilä Kasvimaakate on puhdasta kuituhampun olkea. Kasvimaakate sopii kaikille satoa tuot-
taville kasveille kasvimaalla ja viljelylaatikoissa. Se sopii myös viljelyrivien välien kattamiseen 
sekä perennapenkkeihin.

TÄCKMATERIAL FÖR GRÖNSAKSLAND
Kekkilä Täckmaterial för grönsaksland är ren hamphalm. Täckmaterialet lämpar sig för alla  
växter som ger skörd i trädgårdslandet eller i odlingslåda. Den kan också användas för mark-
täckning mellan odlingsraderna samt i perennrabatter.

45 L

)!4DDA00-deeedc!

150 L

)!4DDA00-deeecf!

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

45 L 34443 60

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

150 L 34442 15

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

50 L 33327 60

PUUTARHAKATE
Kekkilä Puutarhakate valmistetaan luonnollisesta, käsittelemättömästä ja kestävästä ylijää-
mäpuusta. Puutarhakate on luonnollinen yleiskate kaikkialle puutarhaan. Se sopii esimerkiksi 
puu- ja pensasistutusten, hedelmäpuiden ja marjapensaiden maanpinnan katteeksi estämään 
rikkakasvien kasvua ja säilyttämään maan kosteutta. Puutarhakate vähentää veden haihtumista 
maaperästä ja parantaa maan pinnan vedenläpäisykykyä. Palakoko 0–70 mm.

TRÄDGÅRDSFLIS
Kekkilä Trädgårdsflis är tillverkat av naturligt, obehandlat och hållbart överskottsträd. Trädgårds-
flis är ett naturligt täckmaterial för hela trädgården. Trädgårdsflis kan användas som marktäck-
ningsmaterial runt träd- och buskplanteringar, fruktträd och bärbuskar för att hindra ogrästillväxt 
samt hålla marken fuktig. Trädgårdsflis minskar avdunstning och förbättrar jordytans dränering. 
Flisstorlek 0–70 mm.

45 L

)!4DDA00-deeeej!
TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

45 L 34444 60

50 L

)!4DDA00-aagcbh!

UUTUUS
Nyhet

UUTUUS
Nyhet

UUTUUS
Nyhet
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Koristekatteet
Kekkilä Koristekatteet ovat luonnonvärein värjättyä kotimaista puu-
haketta. Luonnolliset värisävyt sopivat hyvin yhdistettäväksi erilaisten 
kasvien, puupintojen ja luonnonmateriaalien kanssa. Kate on värjätty 
luonnollisilla rautaoksideilla ja se on täysin turvallinen ympäristölle.  
Koristekatteen väri kestää hyvin sääolosuhteidemme vaihtelun. Koriste- 
kate pidättää kosteutta ja vähentää näin kastelutarvetta. Katteen  
käyttö estää myös rikkakasvien siementen itämistä.

Dekorationsflis
Kekkilä Dekorationsflis är träflis färgat med naturfärger. De naturliga
nyanserna passar bra ihop med olika växter, träytor och naturmaterial.
Dekorationsflis är färgad med naturliga järnoxider och är helt säkert 
för miljön. Färgen på flis håller bra i våra väderförhållanden.
Dekorationsflis behåller fukt och minskar bevattningsbehovet.  
Dekorationsflis förhindrar också ogräsfrön från att gro.

ANTIIKINPUNAINEN
Punamultaa muistuttava värisävy korostaa 
kauniisti esimerkiksi kellanvihreä- ja tumma-
lehtisiä kasveja. Palakoko on 7–50 mm.

ANTIKRÖD
En färgnyans som liknar rödmylla betonar 
vackert till exempel gröna och mörkgröna 
växter. Storleken är 7–50 mm.

HIILENMUSTA
Tyylikäs musta väri sopii hyvin havukasvien 
sekä harmaalehtisten ja valkokukkaisten 
kasvien pariksi. Palakoko on 7–50 mm.

KOLSVART
Den snygga svarta färgen passar bra ihop 
med barrväxter samt med växter med grå löv 
och vita blommor. Storleken är 7–50 mm.

PÄHKINÄNRUSKEA
Kauniin ruskea värisävy sopii hyvin erilaisten 
pensaiden, perennoiden ja havukasvien 
kanssa. Palakoko on 7–50 mm.

NÖTBRUN
Den vackra bruna färgen är väl lämpad  
för olika buskar, perenner och barrväxter. 
Storleken är 7–50 mm.

Koristekivet
Luonnolliset ja monikäyttöiset Kekkilä Koristekivet sopivat koriste- 
pinnaksi istutusalueille ja rakennusten seinustoille, kiveysalueiden,  
vesiaiheiden ja ruukkupuutarhan huolitteluun. Koristekivi on mainio 
pari esimerkiksi isommille luonnonkiville, pihakiville ja erilaisille  
kasveille. Varsinkin pienillä pihoilla ja vaikeasti hoidettavilla alueilla 
kivi on varteenotettava vaihtoehto perinteiselle nurmikolle. Koristekivet  
ovat kivimursketta.

Dekorationssten
Naturlig och mångsidig Kekkilä Dekorationssten som passar på  
odlingar och längs sockeln på byggnader, samt för dekoration av 
stenlagda områden, vattenelement och krukträdgårdar. Dekorations-
sten passar utmärkt ihop med större natursten, gårdssten och olika 
växter. Speciellt på små gårdar och svårskötta områden är sten  
ett bra alternativ till den traditionella gräsmattan. Krossad sten.

VALKOINEN GABRO
Valkoinen kivi sopii moderniin ja selkeä-
linjaiseen pihaan ja yhdisteltäväksi erilaisten 
havukasvien, maksaruohojen ja koristeheinien 
kanssa. Raekoko 5–12 mm.

VIT GABRO
Den vita stenen passar på en modern  
och rätlinjig gård, tillsammans med olika  
barrväxter, fetknopp och prydnadsgräs.  
Kornstorlek 5–12 mm.

MUSTA DIABAASI
Tumma kivi sopii monenlaisten kasvien,  
esimerkiksi valkokirjavalehtisten tai valko- 
kukkaisten kasvien kanssa. Raekoko  
8–12 mm.

SIDENSVART DIABAS
Den mörka stenen passar med många slags 
växter, t.ex. sådana med vitfläckiga blad eller 
vita blommor. Kornstorlek 8–12 mm.

PUNAINEN GRANIITTI
Punaharmaa kiven väri sopii hyvin joko perus-
vihreiden tai puna- ja harmaalehtisten kasvien 
kanssa, esimerkkeinä vuorimännyt, keijun-
kukat, monet kuunliljat ja sinikatajat. Raekoko 
8–12 mm.

RÖD GRANIT
Den rödgrå stenen passar bra ihop med  
gröna eller röd- och gråbladiga växter, t.ex. 
bergtallar, alunrot, funkia och himalayaen. 
Kornstorlek 8–12 mm.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

45 L 31104 60

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

45 L 31106 60

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

45 L 31105 60

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

25 KG 31055 42

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

25 KG 31056 42

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

25 KG 31054 42

45 L 45 L)!4DDA00-baajcc! 45 L)!4DDA00-baajbf!)!4DDA00-baajai! 25 KG )!4DDA00-baahbh! 25 KG )!4DDA00-baahce! 25 KG )!4DDA00-baahaa!
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ISO KORISTEKIVI
Kekkilä Iso Koristekivi on litteä, pyöreä ja luonnonhioma kivi. Mattapintainen kivi soveltuu 
erityisesti ruukkuistutuksiin ja puutarhan yksityiskohtiin, kuten kiveysalueiden ja rakennusten 
reunustamiseen. Raekoko 30–50 mm.

STOR DEKORATIONSSTEN
Kekkilä Stor Dekorationssten är en rund, platt och naturslipad sten. Matt sten i diskret nyans 
som passar speciellt i krukplanteringar och för trädgårdens detaljer, såsom olika stenytor. 
Kornstorlek 30–50 mm.

ISO KORISTEKIVI HELMENVALKOINEN
Kaunis luonnonvalkoinen kivi sopii ruukkujen ja kiveysalueiden 
lisäksi sisustukseen ja maalattavaksi.

STOR DEKORATIONSSTEN PÄRLVIT
Den vackra naturvita stenen lämpar sig, förutom ytorna av 
krukor, också ypperligt för inredning och kan också målas.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

Grafiitinharmaa / grafitgrå  10 KG 31085 60

Helmenvalkoinen / pärlvit    10 KG 31086 60

10 KG
grafiitinharmaa / 
grafitgrå

)!4DDA00-babbhc!

10 KG
helmenvalkoinen /
pärlvit

)!4DDA00-babbij!

RANTAKIVI
Kekkilä Rantakivi on sekoitus kauniin sävyisiä, sileitä, pieniä luonnonkiviä, jotka sopivat pihan 
viimeistelyyn, kuten ruukkujen, istutusalueiden ja vesiaiheiden koristeluun. Raekoko 8–12 mm.

SJÖSTEN
Kekkilä Sjösten är en blandning av släta, små naturstenar i vackra färger, som passar för finputs-
ning av gården, till exempel dekoration av krukor, planteringar och vattenelement. Kornstorlek 
8–12 mm.

ISO RANTAKIVI HARMAA VALKOINEN
Kekkilä Iso rantakivi Harmaavalkoinen sisältää monisävyisiä luonnonkiviä, jotka sopivat hyvin 
ruukkuistutuksiin ja puutarhan yksityiskohtiin sekä rakenteiden, kuten talon seinustojen ja terassien 
huolitteluun. Raekoko 16–32 mm. 

STOR SJÖSTEN GRÅVIT
Kekkilä Stor sjösten Gråvit är flerfärgade, naturliga stenar som passar bra i krukplanteringar och 
för trädgårdens detaljer samt för dekoration av området kring sockeln och terrasser. Kornstorlek 
16–32 mm. 

LEIKKIHIEKKA
Kekkilä Leikkihiekka on puhdasta luonnonhiekkaa, josta on helppo muovailla hiekka-
kakkuja ja -linnoja sen sisältämän hienoaineksen ansiosta. Leikkihiekkaa voi käyttää 
myös laattojen asentamiseen ja saumaamiseen, nurmikon ilmastamiseen sekä oman 
mullan valmistukseen. Leikkihiekka on sävyltään punertavaa ja sen raekoko on 0–4 mm.

SANDLÅDESAND
Kekkilä Sandlådesand är en ren natursand, som är lätt att forma till sandkakor och 
sandslott eftersom materialet är finkornigt. Sandlådesanden har en rödaktig nyans och 
kornstorleken är 0–4 mm. Sanden kan också användas vid läggning av plattor och till 
fogar, för luftning av gräsmatta och för tillverkning av egen jord.

Kivituhka 

Kekkilä Kivituhka on murskattua kiveä. Hienoaineksen ansiosta siitä 
saa tiivistettyä tasaisen ja kestävän pinnan. Kivituhka soveltuu käytä-
vien pinnaksi, pihakiveysten asennus- ja saumaushiekaksi. Kivituhka 
sopii multaan sekoitettuna nurmikon kuoppien paikkaamiseen. Rae-
koko: 0–8 mm. 

Stenmjöl 
Kekkilä Stenmjöl är krossad sten. Tack vare det finkorniga  
materialet kan det packas till en jämn och hållbar yta. 
Stenmjölet passar som yta på gångar och som underlag eller 
fogmaterial för stenläggning. Kan också blandas med jord för  
att fylla upp gropar i gräsmattan. Kornstorlek: 0–8 mm.TUOTENRO 

ART.NR
KPL/LAVA 
ST./PALL

25 KG 31059 42

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

25 KG 31052 42

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

Tummanharmaa / mörkgrå  20 KG 31057 56

Punagraniitti / röd granit      20 KG 31060 56

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

25 KG 31053 42

25 KG

)!4DDA00-baaiaj!

25 KG

)!4DDA00-baaggd!

20 KG
punagraniitti / 
röd granit

)!4DDA00-baajdj!

20 KG
tummanharmaa / 
mörkgrå

)!4DDA00-baahff!

25 KG

)!4DDA00-baagih!
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TURVEHARKKO
Kekkilä Turveharkko on puhdas luonnonmateriaali puutarharakentamiseen, ja nimensä mukaan 
se on kuivattua sararuskosammalturvetta. Kestäviä turveharkkoja on helppo muotoilla, ja ne 
sopivat matalien pengerrysten ja istutusaltaiden rakentamiseen. Sopii myös happaman maan 
kasvien kasvualustaksi.

TORVBLOCK
Kekkilä Torvblock är en ren naturprodukt för trädgårdsanläggning av torkad brunmoss-starrtorv. 
Torvblocken är hållfasta och de kan skäras till olika dimensioner vid anläggning av låga murar 
och odlingsbänkar. Lämpar sig också som direkt växtunderlag för surjordsväxter.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

4 KPL/ST. 31489 24

IRTO/BULK 31496 96

4 KPL/ST.

)!4DDA00-aabbic!
IRTO/BULK

)!4DDA00-aabcbc!

          NÄIN RAKENNAT TURVEHARKOILLA

Turveharkoista voi tehdä matalia muureja ja pengerryksiä, ja se sopii mai-
niosti kukkapenkkeihin, puiden ympärille ja kasvimaan kohopenkkeihin.

SUUNNITTELE JA SOMMITTELE Yhdestä pakkauksesta saa tehtyä 
reilun metrin verran muuria. Hahmota muurin muoto ja poista nurmikko 
ja monivuotiset rikkakasvit. Tarvittaessa käytä juurimattoa.

LEIKKAA JA LADO Muotoile harkkoja villaveistä apuna käyttäen,  
ja lado haluamaasi muotoon, joko yhteen tai kahteen kerrokseen.  
Sido harkot tikuilla toisiinsa ja pohjamaahan.

MUOTOILE JA TILKITSE Pyöristä kulmat veitsellä. Sekoita  
leikkuujätteestä ja vedestä massaa, jolla voi tilkitä saumat.

ISTUTA JA KASTELE Täytä alue kasveille sopivalla mullalla.  
Istuta ja levitä puhtaan mullan päälle kerros katetta.

Katso ohjevideo kekkila.fi

SÅ HÄR BYGGER DU MED TORVBLOCK

Med Torvblock kan du skapa låga murar och vallar och de passar utmärkt till 
rabatter, runt träd eller upphöjda bänkar i grönsakslandet.

PLANERA OCH ARRANGERA En förpackning ger drygt en meter 
mur. Planera murens form och ta bort gräs och fleråriga ogräs. Använd 
markduk vid behov.

SKÄR OCH ORDNA Forma blocken med hjälp av en mineralullskniv 
och ordna dem i önskad form, i ett eller två lager. Fäst blocken vid 
varandra och vid markunderlaget med pinnar.

FORMA OCH TÄTA Runda hörnen med en kniv. Blanda det material du 
skurit bort med vatten till en massa för att täta skarvarna.

PLANTERA OCH VATTNA Fyll området med jord som är lämplig för 
växterna. Plantera och bred ut ett lager täckmaterial på den rena jorden.

)!4DDA00-cbahjj!

RAJAUSREUNA
Kekkilä Rajausreuna on ainutlaatuinen tuote pihan eri alueiden rajaamiseen. Maahan upotet-
tava, mattamustaksi maalattu metallinen Rajausreuna tekee pihasta hetkessä siistinnäköisen ja 
helppohoitoisen. Uudistetun mallin ansiosta reuna pysyy hyvin paikoillaan ja taipuu helposti 
sekä kulmiin että pyöreisiin muotoihin.

TRÄDGÅRDSKANT
Kekkilä Trädgårdskanten ger eleganta avgränsningar mellan olika ytor i trädgården. Det  
underlättar skötsel och sätter gränsen mellan gräsmattan, rabatter eller gångar. Tack vare den 
förnyade modellen, hålls kanten på plats och kan lätt formas i mjuka linjer eller skarpa hörn.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

31732 
31731

80 
48 

5 
1 DISPLAY

Materiaali: mustaksi maalattu metalli 
Tuotteen mitat: 1000x172x1 mm
Tuotteen paino: 5 kg
Pakkauksen sisältö:  
4 kpl reuna 1 m, 4 kpl kiinnityspala

Material: svartlackerad metall
Mått: 1000x172x1 mm
Produktvikt: 5 kg
Förpackningen innehåller:  
4 st. kanter 1 m, 4 st. monteringsdelar

musta / svart

)!4DDA00-cbaiaf!

display 48 kpl / st.

    RAJAUSREUNAN ASENTAMINEN  
Suositulla ja monikäyttöisellä Rajausreunalla saa nopeasti viimeis-
tellyn ilmeen pihalle.

SUUNNITTELE Nurmikon ja istutusalueen rajauksen voi muo-
toilla esim. puutarhaletkun avulla. Muodon voi hahmotella myös 
spraymaalilla.

VALMISTELE Uuteen kuohkeaan multaan Rajausreuna uppoaa 
ilman esivalmisteluja. Tiiviimpään maahan on hyvä tehdä ura joko 
lapiolla tai kanttausraudalla painamalla.

MUOTOILE JA YHDISTÄ Rajausreuna koostuu neljästä metrin 
pituisesta palasta, jotka liitetään yhteen. Rajausreunaa voi muo-
toilla pyöreää muotoa, kuten polvea tai puuta vasten varovasti 
taivuttamalla.

ASENNA Toisiinsa liitetyt ja kevyesti muotoillut palat naputellaan 
sopivaan syvyyteen kumivasaralla. Katepinnan ja nurmikon välis-
sä reunan voi jättää pari kolme senttiä maanpinnan yläpuolelle, 
jolloin katemateriaali pysyy paikoillaan.

KEVÄTTARKISTUS Talven jäljiltä roudan liikuttelemaa Rajaus-
reunaa voi joutua hieman naputtelemaan takaisin paikoilleen. 
Myös nurmikon pinta nousee ja niinpä reunaa voi nostaa pihtien 
avulla tarpeen vaatiessa hieman ylemmäs. 

MONTERING AV TRÄDGÅRDSKANT 
Den populära och mångfunktionella Trädgårdskanten ger gården 
snabbt ett elegant utseende.

PLANERA Avgränsningen mellan gräsmattan och planterings-
området kan utformas med hjälp av exempelvis en trädgårdsslang. 
Formen kan även markeras med sprayfärg.

FÖRBERED Trädgårdskanten sjunker lätt ner i ny, luftig jord utan 
förberedelser. I tätare jord är det bra att göra ett spår med en 
spade eller en kantskärare.

UTFORMA OCH KOMBINERA Trädgårdskant består av fyra en 
meter långa bitar, som kopplas ihop. Trägårdskanten kan rundas 
genom att pressa den till exempel mot knät eller mot ett trästycke.

MONTERA De sammankopplade, lätt formade bitarna knackas 
till ett passande djup med en gummihammare. Så att flismaterial 
stannar på plats mellan flisytan och gräsmattan, kan man lämna 
Trädgårdskanten 2–3cm ovanför jordytan.

VÅRGRANSKNING Efter vintern kan Träsgårdskanten behöva 
knackas tillbaks på plats, då tjälen kan ha flyttat på dem. Även 
gräsmattans yta kan stiga och då kan man med hjälp av en tång 
lyfta kanterna högre upp.
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KIERTOTALOUTTA 
OMALLA PIHALLA

Pienillä teoilla jokainen voi vaikuttaa. Kompostointi, kierrätys 
ja sadeveden talteenotto omalla pihalla ovat asioita, joilla voi 
helposti tehdään ympäristöstä terveemmän ja turvallisemmman. 
Näillä teoilla on vaikutusta niin kasvihuonekaasujen kuin 
rehevöitymisenkin vähentämiseen. 

SADEVESISÄILIÖ ON VIISAS RATKAISU
Kuivat kesät saavat miettimään puutarhan vesihuoltoa. Vesijohtoveden käyttö 
kasteluun on joskus ainoa vaihtoehto, mutta sadeveden hyödyntäminen 
kastelussa on viisasta niin luonnon kuin kustannustenkin puolesta. Uusi Kekkilä 
Sadevesisäiliö on käytännöllinen ratkaisu sadevesien keräämiseen ja hyödyn-
tämiseen: se liitetään rännin syöksyputkeen ja vesi saadaan käyttöön kätevästi 
hanasta. Tyylipuhdas muotoilu, helppo asentaa ja käyttää!

OIKEALLA TUOTTEELLA ONNISTUT 
Kekkilän valikoimasta löytyy monenlaisia tuotteita kodin ja pihan kierrätystar-
peisiin. Tyylikkäillä ja helppokäyttöisillä tuotteilla kompostoiminen on helppoa 
ja tehokasta. Laajasta valikoimasta löytyy oikea tuote kulloiseenkin tarpeeseen; 
on paksusti eristettyjä, ympärivuotiseen kompostointiin tarkoitettuja tuotteita ja 
kevyempiä ratkaisuja esimerkiksi mökille. Toimivilla lisätuotteilla, kuten laaduk-
kailla ja ympäristöystävällisillä kuivikkeilla, varmistat hyvän lopputuloksen.

UUTTA: 100 % KIERRÄTYSMATERIAALISTA VALMISTETTU 
KOMPOSTORI JA KUIVIKEKÄYMÄLÄ
Kekkilässä tehdään jatkuvasti työtä tuotteiden ja niiden ympäristövaikutusten 
parantamiseksi ja tuotteiden valmistusprosesseihin ja materiaaleihin kiinnitetään 
erityisesti huomiota. Tällä kaudella uutta on entistä ympäristöystävälli-
sempi versio ikonisesta Puutarha- ja mökkikompostorista sekä Teho-
käymälästä. Molemmat ovat nyt saatavilla tyylikkään mustina, mutta entistä 
vihreämpinä: tuotteet on valmistettu 100 % kierrätetystä materiaalista ja niiden 
valmistusprosessissa käytetyt lisäaineet on vaihdettu entistä ympäristöystävälli-
sempiin ja paremmin kierrätykseen sopiviksi!

KOMPOSTOINTI JA KIERRÄTYS

 
Musta on uusi  
vihreä – väri  

kertoo kierrätys-
materiaalista.
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SADEVESISÄILIÖ 250 L
Kekkilä Sadevesisäiliö 250 l on uudenlainen, kestävä ja toimiva menetelmä sadevesien 
talteenottoon ja hyödyntämiseen puutarhassa. Tyylipuhdas suomalainen muotoilu, laatu ja 
käyttöä helpottavat yksityiskohdat tekevät tuotteesta ainutlaatuisen. Sadevesisäiliö liitetään 
rännin syöksyputkeen helposti asennettavalla yhteellä. Tukeva kansi on lapsiturvallinen ja 
suojaa vettä likaantumiselta. Vesi saadaan hanasta kätevästi käyttöön laskemalla se suoraan 
kastelukannuun tai yhdistämällä hanaan kasteluletku. Valmistettu Suomessa.

REGNVATTENBEHÅLLARE 250 L
Kekkilä Regnvattenbehållare 250 l är ett nytt, hållbart och funktionellt system att ta tillvara 
och återanvända regnvatten i trädgården. Snygg finsk design, kvalitet och lättanvända de-
taljer gör produkten unik. Regnvattenbehållaren ansluts till rännan med en lättanvänd anslut-
ning. Det robusta locket är barnsäkert och skyddar vattnet från smuts. Vattnet kan bekvämt 
användas från kranen genom att tappa vattnet i en vattenkanna eller genom att ansluta en 
bevattningsslang till kranen. Tillverkad i Finland.

Alkuperämaa: Suomi
Väri: tummanharmaa
Materiaali: muovi 
Tuotteen mitat: 100 x70 cm
Pakkauksen sisältö: 
runko, kansi, hana, liitoskappale

Ursprungsland: Finland
Färg: mörkgrå
Material: plast
Mått: 100 x70 cm
Förpackning innehållar: 
stomme, lock, kran, föreningsdel

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MIN. TILAUS KPL 
MIN. ORDER ST.

MYYNTIERÄ 
FÖRSÄLJNINGSPARTI

250 L 34196 10 1 1

250 L
tummanharmaa / mörkgrå

)!4DDA00-debjgh!

musta /svart

PUUTARHA- JA MÖKKIKOMPOSTORI 310 L, EKO
Kekkilä Puutarha- ja mökkikompostori 310 l, EKO on kevyesti eristetty kompostori kaikkien 
maatuvien jätteiden tehokkaaseen kompostointiin. Pyöreä muoto sulautuu ympäristöön ja tekee 
rakenteesta kestävän. Kompostori soveltuu erityisesti puutarhajätteen kompostointiin ja kaikkeen 
jälkikompostointiin. Valmistettu Suomessa 100 % kierrätysmuovista.

TRÄDGÅRDSKOMPOSTBEHÅLLARE 310 L, EKO
Kekkilä Trädgårdskompostbehållare 310 l, EKO är en lätt isolerad kompost för effektiv kom-
postering av all slags förmultnande avfall. Den runda formen smälter in i omgivningen och gör 
konstruktionen hållbar. Kompostbehållaren passar speciellt för kompostering av trädgårdsavfall 
och all slags efterkompostering. Producerad i Finland av 100% återvunnen plast.

Materiaali: 100 % kierrätysmuovi
Tuotteen mitat: 990x990x700 mm
Tuotteen paino: 12 kg
Pakkauksen sisältö: ilmastointiventtiili, yläosa, 
alaosa, käyttöohje

Material: 100% återvunnen plast
Mått: 990x990x700 mm
Produktvikt: 12 kg
Förpackningen innehåller: luftventil, 
överdel, underdel, bruks- och  
monteringsanvisning

PUUTARHA -JA MÖKKIKOMPOSTORI 310 L
Kekkilä Puutarha- ja mökkikompostori 310 l on kevyesti eristetty kompostori kaikkien maatuvien 
jätteiden tehokkaaseen kompostointiin. Pyöreä muoto sulautuu ympäristöön ja tekee rakenteesta 
kestävän. Kompostori soveltuu erityisesti puutarhajätteen kompostointiin ja kaikkeen jälkikom-
postointiin.

TRÄDGÅRDSKOMPOSTBEHÅLLARE 310 L
Kekkilä Trädgårdskompostbehållare 310 l är en lätt isolerad kompost för effektiv kompostering 
av all slags förmultnande avfall. Den runda formen smälter in i omgivningen och gör konstruk-
tionen hållbar. Kompostbehållaren passar speciellt för kompostering av trädgårdsavfall och all 
slags efterkompostering.

Materiaali: muovi 
Tuotteen mitat: 990x990x700 mm
Tuotteen paino: 12 kg
Pakkauksen sisältö: ilmastointiventtiili, yläosa, 
alaosa, käyttöohje

Material: plast
Mått: 990x990x700 mm
Produktvikt: 12 kg
Förpackningen innehåller: luftventil, överdel,  
underdel, bruks- och monteringsanvisning

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

310 L 31746 7 1

31747 10 10tummanvihreä /
mörkgrön

)!4DDA00-cbdbad!

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MIN. TILAUS KPL 
MIN. ORDER ST.

310 L 34758 7 1

34759  10 10
VALMISTETTU  

100  % KIERRÄTYS-
MATERIAALISTA

100% återvunnen plast

UUTUUS
Nyhet

tummanharmaa /
mörkgrå

)!4DDA00-cbdbij!

KOTIKOMPOSTORI 230 L
Kekkilä Kotikompostori 230 l on uudenlainen lämpökompostori, jonka tyylikäs muotoilu 
ja viimeistellyt yksityiskohdat sekä helppokäyttöisyys tekevät siitä erinomaisen valinnan 
ympäri-vuotiseen kompostointiin. Esimerkiksi kompostorin suuri kansi ja markkinoiden suu-
rin tyhjennysluukku ovat kestävää, erittäin hyvin lämpöä eristävää erikoissolumuovia.

HEMKOMPOSTOR 230 L
Kekkilä Hemkompostor 230 l är en ny slags värmekompost med stilren design och snygga  
detaljer. Den är lättanvänd och är ett utmärkt val för kompostering året om. Kompostens 
stora lock och marknadens största tömningslucka är i hållbar, värmeisolerande specialcell-
plast.

Materiaali: muovi ja polystyreeni 
Tuotteen mitat: 710x710x1090 mm
Tuotteen paino: 16 kg
Pakkauksen sisältö: ilmastointiventtiili, runko, 
kansi, tyhjennysluukku, salvat (2 kpl),  
suotonestesiivilä, suotonesteyhde ja -letku, 
käyttöohje

Material: plast och polystyren
Mått: 710x710x1090 mm
Produktvikt: 16 kg
Förpackningen innehåller: luftventil, 
stomme, lock, lockhandtag (2 st.), 
slangkoppling, vätskeslang, sil till 
filtrerad vätska, bruks- och  
installationsanvisning

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MIN. TILAUS KPL 
MIN. ORDER ST.

MYYNTIERÄ 
FÖRSÄLJNINGSPARTI

230 L 31749 4 1 1 

)!4DDA00-dehfih!
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   MITÄ HYÖTYÄ ON KUIVIKKEEN KÄYTÖSTÄ  
   KOMPOSTOINNISSA JA KUIVIKEKÄYMÄLÖISSÄ?

   Tehostaa kompostoitumista

  Sitoo hajun ja nesteen itseensä

  Pitää kompostointijätteen ilmavana

VILKEN ÄR NYTTAN MED ANVÄNDA STRÖ VID  
KOMPOSTERING OCH I TORRTOALETTER?

 Effektiviserar komposteringen

 Binder lukt och vätska

 Håller kompostavfallet luftigt

KOMPOSTIVIRKISTE JA HUUSSIKOMPOSTOIJA
Kekkilä Kompostivirkiste ja Kekkilä Huussikompostoija ovat riittoisia mineraali- ja hivenaine-
valmisteita puutarhan ja keittiön biojätteen sekä käymäläjätteen kompostoinnin tehostamiseen  
ja nopeuttamiseen. Ne vähentävät hajuhaittoja, ehkäisevät ravinnehävikkiä ja parantavat  
kypsän kompostin laatua. Tuotteita käytetään yhdessä kuivikkeen kanssa.

KOMPOSTAKTIVATOR OCH KOMPOSTERINGSMEDEL FÖR UTEDASS
Kekkilä Kompostaktivator och Kekkilä Komposteringsmedel för utedass är drygta mineral-  
och spårämnespreparater för att effektivera och försnabba kompostering av bioavfall från  
kök, trädgård och utedass. De minskar lukten, motverkar näringsämnessvinn och förbättrar  
den färdiga kompostens kvalitet. Produkten används i kombination med strö.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

3 KG 33371 72 10
)!4DDA00-gdaeaf!

3 KG
Kekkilä Kompostivirkiste / Kekkilä Kompostaktivator

KEKKILÄ KOMPOSTI- JA HUUSSIKUIVIKE
Kekkilä Komposti- ja huussikuivike on imukykyinen seosaine, joka pitää kompostin ilmavana 
ja huussin hajuttomana. Kuivikkeen käyttö tehostaa kompostoitumista sillä sen sisältämä turve 
imee itseensä nesteitä ja poistaa hajuja. Säilytä pakkaus kuivassa, sateelta suojattuna.

KOMPOST- OCH TORRTOALETTSTRÖ 
Kekkilä Kompost- och torrtoalettströ är ett blandningsmedel med god uppsugningsförmåga 
som håller komposten luftig och torrtoaletten luktfri. Användning av strö gör komposteringen 
effektivare eftersom den innehåller torv som suger upp vätska och motverkar lukt. Förvara 
förpackningen torrt, skyddad mot regn.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

50 L 34655 65

50 L

HAJUSIEPPO
Kekkilä Hajusieppo on käymälän kuivike, joka sitoo hajun ja nesteen itseensä. Hajusieppo  
valmistetaan imukykyisestä rahkaturpeesta ja kutterilastusta käymäläjätteiden toimivaa  
käsittelyä ja kompostointia varten. Hajusieppo sopii myös lemmikkieläinten kuivikkeeksi.  
Säilytä pakkaus kuivassa, sateelta suojattuna.

STRÖTORV
Kekkilä Strötorv är strö för torrtoaletter som binder lukt och vätska. Strötorv tillverkas av  
absorberande vitmosstorv och kutterspån för en välfungerande behandling och kompostering 
av avfall från torrtoaletter. Strötorv passar också som strö för husdjur. Förvara förpackningen 
torrt, skyddad mot regn.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

50 L 31090 65

50 L

)!4DDA00-aagbha!

)!4DDA00-degffj!

TEHOKOMPOSTORI 225 L
Kekkilä Tehokompostori 225 l on tyylikäs ja tilava, hyvin eristetty lämpökompostori keittiön  
ja puutarhan biojätteiden ympärivuotiseen kompostointiin. Käyttömukavuuteen on kiinnitetty  
erityistä huomiota: täyttökorkeus on ihanteellinen, ja valmiin kompostin tyhjentäminen on  
helppoa suuren luukun ansiosta.

VARMKOMPOSTBEHÅLLARE 225 L
Kekkilä Varmkompostbehållare 225 l är en stilren och rymlig, välisolerad varmkompost för  
året-om kompostering av bioavfall från kök och trädgård. Användarvänligheten är hög: påfyll-
nadshöjden är optimal och tömning av färdig kompost är enkel tack vare den stora luckan.

Materiaali: muovi ja polystyreeni 
Tuotteen mitat: 800x860x740 mm
Tuotteen paino: 24 kg
Pakkauksen sisältö: ilmastointiventtiili x 2,  
ilmakeuhko, massankannatuslevy, suotoneste-
letku, suotonesteyhde, lämpömittari,  
käyttöohje

Material: plast och polystyren
Mått: 800x860x740 mm
Produktvikt: 24 kg
Förpackningen innehåller: luftventilstomme x 2, 
luftningsplatta, bärplatta för massan, översvämmings-
slang och slangkoppling, komposttermometer, bruks- 
och monteringsanvisning

tummanharmaa /
mörkgrå

)!4DDA00-cbdaae!

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

3 KG 33372 72 10

3 KG

)!4DDA00-gdafae!

KOMPOSTIN SEKOITUSSAUVA
Kekkilä Kompostin sekoitussauva on kätevä apuväline kompostin ilmastamiseen ja  
kompostoinnin edistämiseen. 

LUFTNINGSSTAV FÖR KOMPOST
Kekkilä Luftningsstav för kompost är ett behändigt redskap för att lufta komposten  
och främja komposteringen. Materiaali: teräs 

Tuotteen mitat: 900x150x20 mm
Pakkauksen sisältö: sekoitussauva
Material: stål
Mått: 900x150x20 mm
Förpackningen innehåller: luftningsstav

TUOTENRO 
ART.NR

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

31755 1 )!4DDA00-cbdgai!
teräs /stål

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MIN. TILAUS KPL 
MIN. ORDER ST.

MYYNTIERÄ 
FÖRSÄLJNINGSPARTI

225 L 31743 4 1 1

Kekkilä Huussikompostoija / Kekkilä Komposteringsmedel för utedass

LAAJENNETTU 
KÄYTTÖ- 

TARKOITUS
Utvidgat använd-

ningsändamål

SÄILYTÄ  
SATEELTA  

SUOJATTUNA
Förvara skyddad  

mot regn
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         KÄYMÄLÄKOMPOSTIN KÄYTTÖ 

 Käymälä täyttyy, mitä pitää tehdä?

     Käymäläjätettä on suositeltavaa jälkikompostoida 1–2 vuoden ajan.

     Puutarha- ja mökkikompostori sopii hyvin tähän tarkoitukseen.

     Myös 50 L vaihtosäiliön voi jättää tekeytymään, kunnes toinen astia  
 alkaa täyttyä.

    Kypsä komposti sopii esim. pensaiden ja puiden katteeksi  
 (ei suositella syötäville kasveille).

SUOTONESTE: Erilliseen astiaan kertyneen suotonesteen voi laimentaa 
vedellä ja käyttää puutarhan koristekasvien ja nurmikon lannoitteena. Suoto-
neste sopii myös puutarhakompostoriin vauhdittamaan kuivan puutarhajätteen 
kompostoitumista.

ANVÄNDNING AV KOMPOSTERAT TOALETTAVFALL

Vad borde man göra då ekotoaletten fylls?

     Det rekommenderas att toalettavfall efterkomposteras i 1–2 års tid.

 Vår Trädgårds- och stugkompostor passar väl för detta ändamål.

 Komposten kan även mogna i 50 L Tilläggsbehållaren, medan den andra  
 behållaren fylls.

 Mogen kompost kan användas som täckmaterial runt buskar och träd  
 (rekommenderas inte för ätbara växter).

FILTRERAD VÄTSKA: Den filtrerade vätskan som runnit ned i en skild behållare 
kan spädas ut med vatten och användas som gödsel för prydnadsväxter och gräs-
mattor i trädgården. Filtrerad vätska kan också användas i trädgårdskompostorer 
för att försnabba komposteringsprocessen av torrt trädgårdsavfall.

KOMPOSTOIVA KUIVIKEKÄYMÄLÄ 100 L
Kekkilä Kompostoiva kuivikekäymälä 100 l on tyylikäs valinta niin ulkohuussiin kuin lämpimään 
tilaan vapaa-ajan asunnolle. Viimeistelty ulkokuori kätkee kolme sisäsäiliötä, joiden patentoitu 
kierrätysmekanismi pidentää tyhjennysväliä. Se myös helpottaa hoitoa, sillä jäte tyhjennetään 
esikompostoituneena. Asennetaan suoraan lattiapinnalle.

KOMPOSTERANDE EKOTOA 100 L
Kekkilä Komposterande ekotoa 100 l är ett stilrent val för både uthuset och uppvärmda  
utrymmen i fritidshuset. Den snygga yttre formen innehåller tre behållare med en patenterad 
återvinningsmekanism som förlänger tömningsintervallen. Detta underlättar också underhållet 
eftersom avfallet som töms är förkomposterat. Installeras direkt på golvet.

Materiaali: muovi 
Tuotteen mitat: 800x460x800 mm
Tuotteen paino: 15 kg
Pakkauksen sisältö: lämpöistuin, suotonesteletku 
ja yhde, nostokahvat, sisäsäiliöt 3 kpl, käyttöohje, 
ilmastointiputken hattu

Material: plast
Mått: 800x460x800 mm
Produktvikt: 15 kg
Förpackningen innehåller: värmesits, lakvattenslang 
och slangkoppling, lyfthandtag för innerbehållare, 
innerbehållare x 3, kåpa för ventilationsrör, bruks- 
och monteringsanvisning

tummanharmaa /
mörkgrå

)!4DDA00-cbdjcj!

tummanharmaa /
mörkgrå

)!4DDA00-cbd448!

KUIVIKEKÄYMÄLÄ 50 L
Kekkilä Kuivikekäymälä 50 l on tyylikäs, tehokas ja näppärän kokoinen käymälä, joka  
sopii pienempäänkin tilaan. Monikäyttöisen kuivikekäymälän voi asentaa niin huussiin kuin 
lämpimään sisätilaan. Kuivikekäymälä on helppo tyhjentää ja pitää puhtaana patentoidun 
mekanismin ansiosta. Asennetaan suoraan lattiapinnalle.

EKOTOA 50 L
Kekkilä Ekotoa 50 l är en snygg, effektiv toalett i behändig storlek som passar också i små 
utrymmen. Den mångsidiga torrtoaletten kan installeras både på uthuset och i uppvärmda 
utrymmen. Torrtoaletten är lätt att tömma och hålla ren tack vare den patenterade mekanismen. 
Installeras direkt på golvet.

KUIVIKEKÄYMÄLÄ 50 L VAIHTOSÄILIÖ KANNELLA
Kekkilä Kuivikekäymälä 50 l vaihtosäiliö kannella tarjoaa joustoa ja käytön mukavuutta  
kuivikekäymälälle, ja tekee sen hoitamisesta entistäkin helpompaa. Vaihtosäiliö kannella  
soveltuu käymäläjätteen varastointiin ja jälkikompostointiin ennen tyhjentämistä.

TILLÄGGSBEHÅLLARE MED LOCK FÖR EKOTOA 50 L
Kekkilä Tilläggsbehållare med lock för Ekotoa 50 l ökar torrtoalettens flexibilitet och  
användarvänlighet och gör toan ännu lättare att sköta. Behållaren med lock passar för  
lagring och efterkompostering av toalettavfall före tömning.

Materiaali: muovi 
Tuotteen mitat: 500x470x510 mm
Tuotteen paino: 7 kg
Pakkauksen sisältö: lämpöistuin, sisäsäiliö,  
suotonesteletku ja putkiliitos, ilmastointiputken 
hattu, käyttöohje

Material: plast
Mått: 500x470x510 mm
Produktvikt: 7 kg
Förpackningen innehåller: värmesits, innerbehållare, 
lakvattenslang och röranslutning, kåpa för ventila-
tionsrör, bruks- och monteringsanvisning

Materiaali: muovi 
Pakkaus: 450x450x450 mm
Tuotteen paino: 1,5 kg
Pakkauksen sisältö: vaihtoastia ja kansi

Material: plast
Mått: 450x450x450 mm
Produktvikt: 1,5 kg
Förpackningen innehåller: tilläggsbehållare och lock

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

50 L 31753 1

vaaleanharmaa /
ljusgrå

)!4DDA00-cbdica!

musta / svart

)!4DDA00-cbdedb!

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MIN. TILAUS KPL 
MIN. ORDER ST.

MYYNTIERÄ 
FÖRSÄLJNINGSPARTI

50 L 31765 16 1 1

KOMPOSTOIVA HUUSSIKÄYMÄLÄ 230 L
Kekkilä Kompostoiva huussikäymälä 230 l on uudenlainen kompostoiva kuivikekäymälä, jonka 
tyylikäs muotoilu, paksu eristys ja helppo käytettävyys tekevät siitä erinomaisen valinnan ulko-
käymälöihin. Asennus on joustavaa pyöreän muodon ja vapaasti asettuvan kannen ansiosta. 
Kansi ja istuin ovat lämmintä ja kestävää EPP-solumuovia. Markkinoiden suurin tyhjennysluukku 
tekee tyhjentämisestä helppoa.

EKOTOA FÖR UTHUS 230 L
Kekkilä Ekotoa för uthus 230 l är en ny typ av komposterande torrtoalett med snygg design, 
tjock isolering och god användbarhet – ett utmärkt val till alla utedass. Enkel att installera tack 
vare den runda formen och ett lock som ligger fritt. Locket och sitsen består av varm och hållbar 
EPP-cellplast. Marknadens största tömningslucka underlättar tömningen.

Materiaali: muovi ja polystyreeni
Tuotteen mitat: 710x710x1090 mm
Tuotteen paino: 16 kg
Pakkauksen sisältö: runko, kansi, lämpökansi 
ja lämpöistuin, tyhjennysluukku, salvat (2 kpl), 
suotonestesiivilä, suotonesteyhde, -letku ja -säiliö, 
käyttöohje, tuuletusputken hattu

Material: plast och polystyren
Mått: 710x710x1090 mm
Produktvikt: 16 kg
Förpackningen innehåller: stomme, värmesits,  
lock och lockhandtag (2 st.), sil till filtrerad vätska, 
lakvattenslang och slangkoppling, behållare, kåpa 
för ventilationsrör, bruks- och monteringsanvisning

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MIN. TILAUS KPL 
MIN. ORDER ST.

MYYNTIERÄ 
FÖRSÄLJNINGSPARTI

100 L 31766 4 1 1

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MIN. TILAUS KPL 
MIN. ORDER ST.

MYYNTIERÄ 
FÖRSÄLJNINGSPARTI

230 L 31754 4 1 1
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Tuotteen mitat: 50x400x420 mm
Tuotteen paino: 0,3 kg  
Pakkauksen sisältö: istuin, sarana ja kansi
Tuotteen väri: musta 

Mått: 50x400x420 mm
Produktvikt: 0,3 kg
Förpackningen innehåller: sits, gångjärn och lock
Färg: svart

TEHOKÄYMÄLÄ 230 L, EKO
Kekkilä Tehokäymälä 230 l, EKO on tyylikäs, tehokas ja hajuton kuivikekäymälä, joka on  
lämpöeristetty myös ympärivuotista käyttöä ajatellen. Se kompostoi käymäläjätteet tehokkaasti.  
Siinä on suuri tyhjennysluukku ja rakenne, joka mahdollistaa välityhjennykset esim. syksyllä. 
Valmistettu Suomessa 100 % kierrätysmuovista.

KOMPOSTERANDE TORRTOALETT 230 L, EKO
Kekkilä Komposterande torrtoalett 230 l, EKO är en stilren, effektiv och luktfri torrtoalett, som  
är värmeisolerad med tanke på användning året om. Den komposterar effektivt toalettavfallet. 
Toan har en stor tömningslucka och en konstruktion som möjliggör mellantömning t.ex. på hösten. 
Producerad i Finland av 100% återvunnen plast.

Materiaali: 100 % kierrätysmuovi
Tuotteen mitat: 800x980x600 mm
Tuotteen paino: 20 kg
Pakkauksen sisältö: lämpöistuin, suotonesteletku  
ja yhde, suotonestesiivilä, käyttöohje,  
ilmastointiputken hattu

Material: 100% återvunnen plast
Mått: 800x980x600 mm
Produktvikt: 20 kg
Förpackningen innehåller: värmesits, lakvattenslang 
och slangkoppling, lakvattenfilter, kåpa för ventila-
tionsrör, bruks- och monteringsanvisning 

musta  / svart

KUIVAKÄYMÄLÖIDEN LÄMPÖISTUIMET
Kekkilä Kuivikekäymälän lämpöistuimessa on lämmin solumuovinen istuin ja kovamuovinen, 
helposti puhdistettava kansi. Sopii Kekkilä 50 l ja 100 l kuivikekäymälöihin.

Kekkilä Huussikäymälän lämpöistuin on kokonaan solumuovinen istuin, jossa kannen muoto 
ohjaa tiivistyvää kosteutta. Istuin sopii Kekkilä Kompostoivan huussikäymälän lisäksi 50 l ja  
100 l kuivikekäymälöihin. 

VÄRMESITS FÖR EKOTOA
Kekkilä Värmesits för Ekotoa är en snygg och lättskött värmesits med dubbla gångjärn som är 
lämplig för Ekotoa 50 l och Komposterande ekotoa 100 l.

Kekkilä Värmesits för Uthus är en snygg och lättskött värmesits med dubbla gångjärn som är 
lämplig för Ekotoa för uthus, Ekotoa 50 l och Komposterande ekotoa 100 l. TUOTENRO 

ART.NR
KPL/LAVA 
ST./PALL

MIN. TILAUS KPL 
MIN. ORDER ST.

MYYNTIERÄ 
FÖRSÄLJNINGSPARTI

230 L 34760 4 1 1

)!4DDA00-dehgaa!

TUOTENRO 
ART.NR

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

Kuivikekäymälän lämpöistuin  
Värnesits fär ekotoa

31762 1

Huussikäymälän lämpöistuin
Värmesits för uthus

31763 1

)!4DDA00-cbdhah!

Huussikäymälän lämpöistuin
Värmesits för uthus

KUIVIKEKÄYMÄLÄN ILMASTOINTIPUTKIPAKETTI 75 MM
Kekkilä Kuivikekäymälän ilmastointiputkipaketti 75 mm helpottaa kuivikekäymälän asennusta. 
Se on mitoitukseltaan yhteensopiva kaikkien Kekkilä-kuivikekäymälämallien kanssa. Pakkaus 
sisältää kolme putkea ja läpivientitiivisteen kattorakenteen päälle.

VENTILATIONSRÖR TILL TORRTOALETT 75 MM
Kekkilä Ventilationsrör till torrtoalett 75 mm underlättar installationen av torrtoaletten.  
Den passar alla Kekkiläs modeller av torrtoalett. Förpackningen innehåller tre rör och  
rörgenomföring upp på takkonstruktionen.

Materiaali: muovi 
Tuotteen mitat: 1000x80x200 mm
Tuotteen paino: 1 kg
Pakkauksen sisältö: 3 kpl ilmastointiputki 1 m,
läpivientitiiviste

Material: plast
Mått: 1000x80x200 mm
Produktvikt: 1 kg
Förpackningen innehåller: 3 st. ventilationsrör 1 m, 
rörgenomföring

TUOTENRO 
ART.NR

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

31760 1

harmaa / grå

)!4DDA00-cbdgga!

Kuivikekäymälän lämpöistuin 
Värnesits fär ekotoa

)!4DDA00-cbdgjb!

ILMASTOINTIPUTKEN HATTU 75/110 MM
Kekkilä ilmastointiputken hattu 75/110 mm on lisävaruste Kekkilä-kuivikekäymälöihin. Se  
tehostaa kuivikekäymälöiden ilmanvaihtoa ja vähentää hajuhaittoja. Ilmastointiputken hattu 
estää hyönteisten pääsyn käymälään, mutta antaa ilman virrata vapaasti. Yhteensopiva  
ø 75 mm tai 110 mm putkiin.

KÅPA FÖR VENTILATIONSRÖR 75/110 MM
Kekkilä Kåpa för ventilationsrör 75/110 mm är en tilläggsutrustning för Kekkiläs torrtoaletter.  
Den effektiverar torrtoalettens luftväxling och minskar lukten. Kåpa för ventilationsrör förhindrar  
att insekter kommer in i toan, men låter luften strömma fritt. Passar till ø 75 mm eller 110 mm rör.

Materiaali: muovi 
Tuotteen mitat: 100x150x150 mm
Tuotteen paino: 0,2 kg
Pakkauksen sisältö:  
ilmastointiputken hattu, hyönteisverkko

Material: plast
Mått: 100x150x150 mm
Produktvikt: 0,2 kg 
Förpackningen innehåller:  
kåpa för ventilationsrör, insektnät

TUOTENRO 
ART.NR

MYYNTIERÄ KPL 
MIN. PARTI ST.

31761 1

harmaa / grå

)!4DDA00-cbdgie!

VALMISTETTU  
100  % KIERRÄTYS-

MATERIAALISTA

100% återvunnen plast
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10 L

7170

20 KG

)!4DDA00-bfjceb!

)!4DDA00-bfjdac!

HIEKOITUS- JA PUUTARHAMURSKE
Kekkilä Hiekoitus- ja puutarhamurske on erittäin kevyt ja riittoisa tuote pihojen ja kulkuväylien 
liukkauden torjumiseen. Keveytensä vuoksi sitä on helppo käsitellä ja levittää. Multaan sekoitet-
tuna murske lisää ilmavuutta ja parantaa siten kasvien juurtumista.

HALKSKYDDS- OCH TRÄDGÅRDSKROSS
Kekkilä Halkskydds- och trädgårdskross är en mycket lätt och dryg produkt för sandning av 
hala gångvägar och ytor i trädgården. Tack vare sin lätta vikt är den enkel att strö och hantera. 
Halkskydds- och trädgårdskross kan även användas för att ge ökad luftighet i markjord och jord 
i krukor och odlingslådor.

HIEKOITUSSEPELI
Kekkilä Hiekoitussepeli on riittoisa kivimurske pihojen, kulkuväylien ja katujen liukkauden  
torjumiseen. Tuote on murskattua kotimaista kiveä, ja sen raekoko 3–8 mm. Tuote on helppo 
levittää suoraan pakkauksesta, ja 10 kg säkki riittää n. 40 m2 hiekoittamiseen, 20 kg vastaavasti 
80 m2.

SANDNINGSGRUS
Kekkilä Sandningsgrus är en dryg produkt för halkbekämpning på gårdar, gångleder och 
gator. Kekkilä Sandningsgrus är krossad finsk sten och kornstorleken är 3–8 mm. En säck  
på 10 kg räcker till för att sanda cirka 40 m2, 20 kg räcker till 80 m2.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ 
FÖRSÄLJNINGSPARTI

10 L 31677 60 60

25 L 31675 60 60

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ 
FÖRSÄLJNINGSPARTI

10 KG 31674 64 64

20 KG 31673 56 56

25 L

)!4DDA00-bfjcgf!

10 KG

)!4DDA00-bfjcfi!

UUSI KOKO
Ny storlek

Talvikaudella suomalaisilla pihoilla korostuvat lumisateen, 
pintojen jäätymisen ja muiden ympäristötekijöiden tuomat 
haasteet. Pihan turvallisuus -tuoteryhmä sisältää nimensä 
mukaisesti tuotteita, joiden avulla niin liikkuminen kuin muu 
toiminta pihapiirissä olisi mahdollisimman turvallista. Tuottei-
den lähtökohtana on aina myös niiden ympäristöystävällisyys 
ja helppokäyttöisyys. 
 Viime kauden uutuus, Jääsula, sulattaa nopeasti jäiset 
ja liukkaat kulkureitit, kuten portaat, piha-alueet, kadut ja 

jalkakäytävät ja sopii myös kattorännien jäänsulatukseen. 
Jääsula ei sisällä suolaa, eikä se vahingoita pihakiveyksiä, 
asfalttia, autonrenkaita tai kasvillisuutta. Tuote on turvallinen 
myös kotieläimille.
 Muista varautua liukkaiden säiden tuomaan äkilliseen 
kysynnän kasvuun ajoissa! 

PIHAN TURVALLISUUS
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JÄÄSULA 
Kekkilä Jääsula on tehokas, helppokäyttöinen ja nopeasti vaikuttava rakeinen jäänsulatus- ja 
liukkaudentorjunta-aine. Jääsula sulattaa tehokkaasti jäiset ja liukkaat kulkureitit, kuten portaat, 
piha-alueet, kadut ja jalkakäytävät. Sitä voi käyttää kattorännien jäänsulatukseen. Se on helppo 
levittää ja vaikutus alkaa heti. Ureapohjainen jääsula ei sisällä suolaa, eikä se vahingoita piha-
kiveyksiä, asfalttia, auton renkaita ja kasvillisuutta. Tuote on turvallinen myös kotieläimille.

ISSMÄLTARE
Kekkilä Issmältare är ett lättanvänt och snabbverkande issmältning- och halkskyddsmedel. Det 
smälter effektivt isiga och hala gångrutter, såsom trappor, gårdsområden, gator och trottoarer. 
Kan också användas för att smälta is i takrännor. Det korniga Issmältare är lätt att sprida ut och 
det börjar genast verka. Issmältare är teknisk urea och innehåller inte salt och det skadar inte 
stenläggningar, asfalt, bildäck eller växtlighet. Produkten är också trygg för husdjur.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ 
FÖRSÄLJNINGSPARTI

5 L 33336 60 60

10 L 33337 60 60
NAVIGERA  

Butiken har ett tydligt 
upplägg och det är lätt att 
hitta, välja och köpa olika 

produkter. 

INSPIRERA 
Använd exponering för 
att visa på nya sätt att 

använda produkter och 
förverkliga trädgårds-

drömmar. 

UTBILDA 
Ge råd längs kundvarvet. 
En passande produkt med 

en växt är ett råd. 

INFORMERA 
Tydlig exponering, pro-
duktskyltar och priser på 
jord- och gödseltorget.

SÄLJA 
En positiv kundupplevelse 

ökar de genomsnittliga 
inköpen och får kunden 

att återvända.

PÅMINNA 
Kassaområdet är den 

sista chansen att påminna 
om aktuella produkter.

6 
VINKKIÄ MYYMÄLÄÄN

Tips till butiken

Kunnig och engagerad  
personal är butikens viktigaste  

konkurrensfördel. 
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OPASTA  
Myymälä on selkeä ja  

eri tuotteet on vaivatonta 
löytää, valita ja ostaa.

INSPIROI 
Näytä esillepanoin uusia 
mahdollisuuksia käyttää  

tuotteita ja toteuttaa  
pihaunelmia.

NEUVO 
Vinkkaa pitkin matkaa.  

Sopiva tuote kasvin kanssa 
on neuvo.

KYLTITÄ 
Selkeät esillepanot,  
tuotekyltit ja hinnat  

multa- ja lannoitetorille.

MYY 
Positiivinen asiakaskokemus 
nostaa keskiostosta ja lisää 
käyntikertoja myymälässä.

MUISTUTA 
Kassa-alueella on  

viimeinen mahdollisuus 
muistuttaa ajankohtaisista 

tuotteista.

Ammattitaitoinen ja motivoitunut  
henkilökunta on myymälän  

tärkein kilpailuetu 

10 L

)!4DDA00-gcbdgg!

5 L

)!4DDA00-gcbdfj!

         ÖLJYNIMEYTYSTURVE

  TEHOKAS Öljynimeytysturve 50 l imee tehokkaasti noin  
 20–26 litraa öljyä, lähes neljä kertaa painonsa verran. 

 NOPEA Alkaa toimia välittömästi, imee öljyn nopeasti ja  
 vähentää sen tuomaa vaaraa sekä lyhentää jälkisiivoukseen  
 kuluvaa siivousaikaa. 

 TALOUDELLINEN Kevyt ja helppo säilyttää. Tuote on tiivistetty,   
 jolloin se vie vähän varastotilaa. Myös hävittäminen on edullista. 

 EKOLOGINEN Puhdasta erikoiskuivattua turvetta, ei jätä  
 kemikaali- tai vierasperäisten aineiden jäämiä luontoon.  
 Käytetään vain kerralla tarvittava määrä. 

OLJEABSORBERANDE TORV

  EFFEKTIV Oljeabsorberande torv 50 l suger effektivt upp   
 cirka 20–26 liter olja, nästan fyra gånger sin egen vikt. 

 SNABB Fungerar omedelbart, suger snabbt upp oljan och  
 minskar faran samt förkortar tiden som går åt till efterstädning. 

 EKONOMISK Lätt och enkel att förvara. Produkten är  
 komprimerad och tar därför lite plats. Även förmånlig att   
 avyttra. 

 EKOLOGISK Ren, specialtorkad torv, lämnar inga rester av  
 kemikalier eller främmande ämnen i naturen. Använd endast  
 den mängd som behövs. 

ÖLJYNIMEYTYSTURVE
Kekkilä Öljynimeytysturve on erikoismenetelmällä lämpökäsitelty öljynimeytysturve, joka imee 
öljyn tehokkaasti. Vettähylkivä eli hydrofobinen öljynimeytysturve on puhdas luonnontuote,  
eikä siihen ole lisätty kemikaaleja tai muita lisäaineita.

OLJEABSORBERANDE TORV
Kekkilä Oljeabsorberande torv har värmebehandlats med en specialmetod och suger effektivt 
upp olja. Den vattenavvisande, hydrofoba oljeabsorberande torven är en ren naturprodukt och 
den innehåller inga tillsatser av kemikalier eller andra tillsatsämnen.

TUOTENRO 
ART.NR

KPL/LAVA 
ST./PALL

MYYNTIERÄ 
FÖRSÄLJNINGSPARTI

50 L 33266 54 54 

50 L

)!4DDA00-aaficb!



MITEN SAAN HINNOITTELUKYLTIT 
MEDIAPANKISTA?

Ota käyttöösi tulostettavat hinnoittelukyltit Kekkilän koko 
tuotevalikoimasta. Tuotekyltit löytyvät helposti jälleen- 
myyjille suunnatusta mediapankistamme. Saat ladattua 
ne helposti, ja täytettyä myyntihinnan ennen tulostamista. 
Pohja laskee tuotteen kilo- tai litrahinnan automaattisesti.

Vinkki: Kokeile tulostamisenkestävää muovikalvoa lami-
noinnin sijaan. Kyltit ovat sopivia digipainoon, ja voit myös 
teettää niistä säätä kestävät kyltit hieman suuremmassa 
koossa. esim. A4 > A3 tai A3 vaakakyltit  
A2 tai A1 kokoon.

HUR FÅR JAG PRISSÄTTNINGSSKYLTAR FRÅN  
MEDIABANKEN?

Skriv ut prissättningsskyltar för hela Kekkiläs produktsortiment. 
Produktskyltarna är lätta att hitta i vår mediabank som riktar sig 
till återförsäljare. De är lätta att ladda ner och du behöver bara 
fylla i priset innan du skriver ut dem. Modellen beräknar produk-
tens kilo- eller literpris automatiskt. 

Tips: Testa plastfilm som håller för utskrift istället för laminat. Skyl-
tarna lämpar sig för digitaltryck och du kan även låta göra  
väderbeständiga skyltar i ett lite större format , t.ex. A4 > A3  
eller A3 liggande skyltar till storlek A2 eller A1.

Hinnoittelukyltit ovat tarjolla suomeksi. / Produkskylterna bara på finska.

          LAADUKKAITA PUUTARHAKUVIA  
          KÄYTTÖÖNNE

Kekkilän tuotekuvat löytyvät helposti jälleenmyyjille suunnatusta, uudistetusta 
mediapankistamme. Kuvat on tallennettu tuoteryhmittäin. Jokaisesta tuotteesta 
on pakkauskuvan lisäksi kuvia tuotteesta käytössä, osassa myös ihmisiä muka-
na. Mediapankissa on myös opastus-videoita.

Kauniit ja inspiroivat kuvat herättävät kasvien kasvattamiseen liittyviä 
haaveita ja unelmia. Voit hyödyntää näitä kuvia omassa mainonnassanne 
Kekkilän tuotteiden yhteydessä. Kuvat ja videot soveltuvat myös sosiaalisen 
median kanaviin. Innostetaan yhdessä ihmisiä puutarhanhoidon maailmaan!

Tutustu kuviin ja lataa ne käyttöösi.

TERVETULOA KEKKILÄN MEDIAPANKKIIN

Rekisteröidy sivulla  
kekkila.fi/jalleenmyyjille

HÖGKLASSIGA TRÄDGÅRDSBILDER  
FÖR ANVÄNDNING I REKLAM

Kekkiläs produktbilder är lätta att hitta i vår förnyade mediabank som riktar sig 
till återförsäljare. Bilderna är ordnade enligt produktgrupp.För varje produkt 
fi nns en förpackningsbild samt bilder på produkten i användning, en del med 
människor. Mediabanken innehåller också instruktionsvideor. 

Vackra och inspirerande bilder väcker drömmar om odling. Du kan 
använda dessa bilder i er reklam i samband med Kekkiläs produkter. Det går 
använda bilderna i sociala medier också. Låt oss tillsammans inspirera männis-
kor till trädgårdsskötsel!

Bekanta dig med bilderna och ladda ner dem.

VÄLKOMMEN TILL KEKKILÄ MEDIABANK

Registrera dig på adressen  
kekkila.fi/jalleenmyyjille

 Kalkki vähentää 
maan happamuutta.

 Parantaa kasvien kasvua  
ja lannoitteiden tehoa.

 Rakeistettua kalkkikivijauhetta.

 Helppo levittää, 
liukenee nopeasti.

10 kg

Rakeinen 
kalkki

Hinta

9,90
0,99 €/kg

Puutarhassa kaikki on hyvin.

Kohti tuuheaa ja

VIHREÄÄ NURMIKKOA
Nurmikon tavallisimmat haasteet 
voidaan ratkaista oikeiden tuotteiden avulla. 
Hyvin ravittu nurmikko kasvaa tasaisesti 
ja voittaa kilpailun rikkakasveja ja 
sammalta vastaan.

Rakeinen kalkki on helppo 
levittää ja liukenee nopeasti. 
Kalkitseminen 2–4 viikkoa 
ennen lannoittamista parantaa 
lannoitteiden tehoa ja kasvien 
kasvua.

Nurmikkolannoite PLUS+ on 
huippulannoite nurmikolle. 
Samalla reseptillä valmistetaan 
lannoitetta ammatti käyttöön, 
esim. golfkentille. Voidaan 
käyttää koko kesän ajan.

Nurmikon sammalsyöjä 
PLUS+ on moni vaikutteinen 
erikois lannoite, joka hävittää 
sammalen nurmikolta ja 
nopeuttaa samalla nurmikon 
kasvua.

Nurmikon hoitomulta sopii 
nopeaan nurmikon elvyttämi
seen. Kätevää ja toimivaa hoito
multaa voi levittää keväästä 
syksyyn, myös sammalen 
poiston jälkeen.

1490 1990 1990 490
0,75/kg

20 kg

1,99/L

10 L

1,99/L

10 L

0,12/L

40 L

Mikä PLUS+ -lannoite? Kekkilän uutuustuotteiden, PLUS+ -lannoitesarjan tehostettujen luonnonlannoitteiden etuna on moni-
vaikutteisuus: niissä on sekä nopeasti vaikuttavia kivennäisaineita että hitaasti vapautuvia, pitkään vapautuvia orgaanisia 
ravinteita. Suurin osa raaka-aineista on kiertotaloudesta saatuja.

NYT MYÖS NIPPU-
TARJOUKSET

Nu även  
pakettpris 

1

2

Yleensä asiakas tulee myymälään tietyt kasvit mielessään. 
Niiden tarpeiden perusteella hän valitsee mullan, lannoit-
teet ja muut oheistuotteet. Siksi on tärkeää osata kertoa eri 
kasviryhmille sopivista tuotteista.

Rekisteröidy. Linkki sisäänkirjautumiseen löytyy sivulta kekkila.fi/jalleenmyyjille

Opiskele. Koulutus on jaettu eri aiheisiin, joihin voit tutustua joko kerralla tai  
kauden edetessä. 

• Taimikasvatus 

• Puutarhan lannoittaminen

• Vihreämpi nurmikko

• Kasvimaan vinkit

• Kesäkukat

• Puut, pensaat ja perennat

• UUTTA: Vastuullisuuskoulutus 

MYYNTI- JA TUOTEKOULUTUS 
KEKKILÄN

TEE NÄINAIHEITA

Koulutuksen lopuksi voit antaa palautetta ja kertoa toiveistasi. Niiden avulla voimme kehittää 
sisältöjä edelleen.

MITEN ASIAKASTA VOI AUTTAA VALITSEMAAN 
SOPIVAN TUOTTEEN?
Kasveille ja käyttötarkoitukseen sopivan mullan ja lannoitteen  
ostamisen tulisi olla helppoa. On tärkeää, että kyltit ovat kun-
nossa, tuotteet löytyvät helposti ja niitä näkee ostopolun varrella 
myös kasvien yhteydessä. Valintoja on vaivatonta tehdä kun 
ymmärtää, miksi kannattaa ostaa erikoismultaa tai lannoitetta. 

TIEDÄMME, ETTÄ TIETO LISÄÄ MYYNTIÄ!
Tieto antaa varmuutta valintoihin, eikä vain asiakkaalle. Onkin 
erittäin tärkeää, että myymälän henkilökunta osaa suositella 
sopivia tuotteitta. Asiantuntevat myyjät ovat suuri kilpailuetu 
alati kiristyvillä markkinoilla, ja uusien harrastajien aloittaessa 
kasvien kasvattamisen. Tarjoamme tulevalle puutarhakaudelle 
sähköisen koulutuksen, joka on helppo tehdä itsenäisesti.
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KOULUTUS 
LISÄÄ 

VARMUUTTA

Koulutus on tarjolla suomeksi / Produktutbildning bara på finska
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PERTTI UTRIAINEN
020 790 6598
pertti.utriainen@kekkila.fi
Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, pohjoinen Itä- ja 
Keski-Suomi / Norra Österbotten, Lappland, 
Norra Östra och Mellersta Finland

4

Kekkilä Oy 
020 790 4800 | kekkila.fi

MIIKA KERÄNEN
020 790 4875
miika.keranen@kekkila.fi

ALUEMYYNTIPÄÄLLIKÖT / REGIONCHEF

MYYNTIPÄÄLLIKKÖ / FÖRSÄLJNINGSCHEF

KRISTINA JOKIO
020 790 4874
kristina.jokio@kekkila.fi
Varsinais-Suomi, Satakunta ja Kanta-Häme
Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland

2

NIKLAS OITOLA
020 790 4828
niklas.oitola@kekkila.fi
Etelä-Suomi, Kaakkois-Suomi ja Ahvenanmaa
Södra Finland, Sydost Finland, Åland

1

JOUNI SAARIJÄRVI
020 790 4955
jouni.saarijarvi@kekkila.fi
Pohjanmaa, Pirkanmaa, Itä- ja Keski-Suomi
Österbotten, Birkaland, Östra och Mellersta Finland

3

Asiakaspalvelu | Kundcenter
020 331 482

tilaukset@kekkila.fi

1


