
 



 

Miten hoidat ja istutat nurmikkoasi 

 

Nurmikon käyttäminen 

 

Hemmanetin valmiit nurmikot kestävät heti että niitten päälle kävellään. Mutta alussa 

kannattaa olla vähän varovainen ettei rasita nurmikkoa liikaa ennen kun nurmikko on 

juurtunut kunnolla. 

 

Leikkaaminen 

 

Yhden tai viimeistään kahden viikon jälkeen nurmikkoa pitää leikata ensimmäisen 

kerran.  Jos voi säätää ruohonleikkurisi niin kannattaa vain leikata pari senttiä 

ensimmäisellä kerralla ja sitten lisäät leikkaamisen 1/3 jokaisella kerralla kunnes pääset 

toivotulle pituudelle. 

 

Omakotitalon nurmikon pituus saa leikata kunnes se on 3,5 cm. Leikattu nurmi saa 

jäädä nurmikolle niin kauan kun ei jää isoja kasoja. Kasat kannattaa siivota pois. 

 

Vinkki:  Jos nurmikkosi on pitkä esim. lomamatkan jälkeen niin kannatta säätää 

leikkuukorkeus niin että ensin leikkaat vähän ja toisella kerralla loput. Tällä tavalla et 

joudu siivoamaan jäännöksiä ja nurmikkosi voi hyvin. 

 

 

Ravinto 

 

Hemmanetin valmiit nurmikot ovat vapaita rikkaruohoista ja sammaleista. Jos 

nurmikko saa sen ravinnon, kalkin ja veden mitä se tarvitsee niin sammal ja rikkaruoho 

pysyvät poissa.  

 

Lannoita nurmiko keväällä,  Juhannuksena, ja elokuussa.  Käytä 2-3 kg 

puutarhalannoitetta 100:lla neliömetrillä kasvillisuuden aikana ja PK-lannoitetta syksyllä 

Kalkkia kannattaa laitta joka kolmas vuosi. Käytä 10 KG 100:lla neliömetrillä. 



Kevät- ja syksytyöt 

 

Keväällä nurmikkosi voi hyvin jos haravoit sitä kun maa on kuivunut. Haravoi 

varovaisesti jos nurmikkosi on uusi ja otettu käyttöön vasta viime syksynä. 

Syksyllä nurmikkosi kannattaa leikata tavallisesti ja jätteet, lehdet ja ym. kerätään pois. 

 

 

 

Nurmikon istuttaminen. 

 

Jokainen rulla on 40 cm leveä ja 2,50 m, eli 1 neliömetrin. Rulla painaa noin 15 kg, 

mitä tarkoittaa että nurmikkoa voi istuttaa käsin  

 

On sekä helppoa että hauskaa istuttaa nurmikkoa - siis jos olet tehnyt esityöt hyvin. 

Hemmanetin valmiit nurmikot ovat ainoastaan 2 cm paksuja ja paljastavat heti vanhoja 

mättäitä ja kiviä 

 

 

Toimitus 

 

On etu jos lavat mahtuvat tontille niin työ sujuu nopeammin ja et tarvitse kantaa rulla 

niin pitkän matkan. Nurmikkoa kannattaa istuttaa vuorokauden sisällä, mutta 

viimeistään kahden vuorokauden jälkeen. 

 

 

Uuden nurmikon istuttaminen. 

 

Levitä 10 cm paksu kerros ruokamultaa ja jos ruokamultaa levitetään murskattujen 

kivien päälle niin suosittelemme että kerros on 20cm. Tämä siksi että nurmikko säilyy 

hienona ilman kastelemista kuivien ja lämpimien kesien aikana 



Lannoita pinta puutarhalannoitteella. Käytä 4-6 kg 100:lla neliömetrillä. Kalkkia 

kannattaa laittaa 40 kg 100:lla neliömetrillä. 

Tasoita pinta ja haravoi huolellisesti. 

Kävele pinnan päälle ja jos on mahdollista käytä höyryjä, petonirengas tai vedellä 

täytetty tynnyri. Se on tärkeää että koko pinta on kiinni ja täytä reikiä jos niin löytyy. 

Kun pystyt kävellä nurmikolla ilman että jää jälkiä koroista niin pinta on valmis 

istutukselle. 

Kastele kunnolla. 

 

Laita nurmi suorassa kulmassa mahdollisimman kauan lavoista.  Jokainen osa laitetaan 

huolellisesti vierekkäin. Käytä tiili-tekniikka ja käytä veistä jos tarvitset leikata nurmea 

oikeaksi kokoiksi jos sinulla on esimerkiksi käytäviä, lipputankoja ym. 

Aloita kasteleminen ja nurmikko ei saa missään nimessä olla kuiva ensimmäisten 

kolmen viikon aikana. Kasteleminen sopii parhaiten tehdä iltasin. Nosta ja tarkista 

saumoissa että nurmi on päässyt kunnolla ruokamultaan. Liikaa vettä tukehduttaa 

nurmikon. 

10-14 päivän jälkeen nurmikkoa leikataan ensimmäisen kerran. 

Jos voi säätää ruohonleikkurisi niin kannattaa vain leikata pari senttiä ensimmäisellä 

kerralla ja sitten lisäät leikkaamisen 1/3 jokaisella kerralla kunnes pääset toivotulle 

pituudelle. 

 

 

Vanhan nurmikon korvaaminen. 

 

Jyrsi vanha nurmikko vähintään kaksi kertaa eri suunnista ja syvyys pitää olla vähintään 

5 cm. Poista kiviä, mättäitä, juuria ym. 

Levitä ruokamultaa ja tasoita pinta. 2-5 cm paksu kerros riippuen kuinka epätasainen 

vanha nurmikko oli 

Lannoita pinta puutarhalannoitteella. Käytä 4-6 kg 100:lla neliömetrillä. Kalkkia 

kannattaa laittaa 40 kg 100:lla neliömetrillä. 

Tasoita pinta ja haravoi huolellisesti. 



Kävele pinnan päälle ja jos on mahdollista käytä höyryjä, petonirengas tai vedellä 

täytetty tynnyri. Se on tärkeää että koko pinta on kiinni ja täytä reikiä jos niin löytyy. 

Kun pystyt kävellä nurmikolla ilman että jää jälkiä koroista niin pinta on valmis 

istutukselle. 

Kastele kunnolla. 

 

 

 

 

 

Nurmikon istuttaminen 

Laita nurmi suorassa kulmassa mahdollisimman kauan lavoista.  Jokainen osa laitetaan 

huolellisesti vierekkäin. Käytä tiili-tekniikka ja käytä veistä jos tarvitset leikata nurmea 

oikeaksi kokoiksi jos sinulla on esimerkiksi käytäviä, lipputankoja ym. 

Aloita kasteleminen ja nurmikko ei saa missään nimessä olla kuiva ensimmäisten 

kolmen viikon aikana. Kasteleminen sopii parhaiten tehdä iltasin. Nosta ja tarkista 

saumoissa että nurmi on päässyt kunnolla ruokamultaan. Liikaa vettä tukehduttaa 

nurmikon. 

10-14 päivän jälkeen nurmikkoa leikataan ensimmäisen kerran. 

Jos voi säätää ruohonleikkurisi niin kannattaa vain leikata pari senttiä ensimmäisellä 

kerralla ja sitten lisäät leikkaamisen 1/3 jokaisella kerralla kunnes pääset toivotulle 

pituudelle. 

 


