
Puutarhan
Kalkitusopas

Jokainen päivä on kalkkipäivä



Aito kalkitus palkitsee!
Tässä sinulle lyhyt tietopaketti kalkituksesta. Useimmat puutarhamme 
kasvit ovat melko vaativia happamuuden suhteen, ja myös nurmikko 
tarvitsee kalkkia. Kalkkia kuluu maasta mm. typpilannoituksen 
happamoittavan vaikutuksen seurauksena, joten kalkkia on lisättävä 
maahan säännöllisesti. Kalkki vähentää maan happamuutta ja parantaa 
ravinteiden liukoisuutta, jolloin ravinteet ovat paremmin kasvien 
käytettävissä. Kalkitus on siten myös ympäristöteko!

www.aitokalkki.fi

Nordkalk Aito 
Puutarhakalkki
• Jauhettu kalkki
• Lähes pölyämätön
• Helppo levittää
• Pakkauskoko: 25 kg

Nordkalk Aito  
Rakeinen Puutarhakalkki
• Rakeistettu kalkki
• Ei pölyä
• Sisältää myös magnesiumia
• Pakkauskoko: 20 kg

Nordkalk Aito Kaivokalkki
• Happamien kaivovesien käsittelyyn
• Estää putkiston korroosiota
• Kotimainen luonnontuote 
• Pakkauskoko: 25 kg

Nordkalk Aito Kalkkimaali
• Kalkki- ja kalkkisementti-  
 rappausten maalaukseen
• Valmiiksi sekoitettu 
• Pakkauskoko: 10 litraa



Sivu 3: Nurmikon kalkitus kuva



Nurmikon kalkitus 
Nurmikon säännöllinen kalkitus on tärkeää. Kalkki vapauttaa 
ravinteita kasvien käyttöön ja parantaa maan rakennetta. 
Nurmikasvit kuluttavat maasta runsaasti kalkin sisältämää 
kalsiumia ja magnesiumia, joten ylläpitokalkitus kannattaa tehdä 
noin kolmen vuoden välein. 

Kalkitse keväällä 
Paras ajankohta kalkitukselle on varhain keväällä ennen 
kasvukauden alkua tai myöhään syksyllä. Keväällä lumen sulaessa 
kalkki painuu sulamisvesien mukana maahan. Jos maa on 
kalkituksen aikana kuiva, maata kannattaa kastella kalkituksen 
jälkeen. Kalkki painuu kasteluveden mukana maahan ja samalla 
vältetään kalkin kulkeutuminen jalkineiden mukana.

Nordkalk Aito Rakeinen Puutarhakalkki sisältää runsaasti nurmikon 
tarvitsemaa magnesiumia.

www.aitokalkki.fi

Nurmikon kalkitussuositus:

Peruskalkitus 50-75 kg/100 m2 500-750 g/m2 

Ylläpitokalkitus  25-40 kg/100 m2 250-400 g/m2     

NURMIKKO VEHREÄKSIHyvinvoivan nurmikon salaisuus on säännöllinen hoito. Nurmikkoa kannat-taa kalkita noin kolmen vuoden välein.  Lisää kalkitusvinkkejä www.aitokalkki.fi

Vinkki!



www.aitokalkki.fi

Erittäin vaateliaat puutarhakasvit 
Juurikkaat ja vihannekset viihtyvät multavassa ja ravinteikkaassa maassa. 
Avomaan ravintokasvien pH-suositus on 6-6,5. Erityisesti herne ja kaali 
vaativat kasvualustakseen lähes neutraalit olosuhteet. 

Peruskalkitus kg/100 m2 g/m2

Herne  70-100 700-1000
Keräkaali
Kurkku
Porkkana
Punajuuri
Salaatti
Sipuli

Erittäin vaateliaat puutarhakasvit:
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Vinkki!

Alppiruusut, kanervat, mustikat  

ja suomuuraimet viihtyvät happa-

massa maassa ja niiden osalta  

kalkitus on maltillista. Kalkitus  

kannattaa tehdään näille kasveille 

usein, mutta pieninä määrinä. 

Vaateliaat puutarhakasvit 
Marjat ja hedelmät ovat monivuotisia kasveja, joten niiden 
perustamisvaiheen kalkitus on tärkeää. Jos ylläpitokalkitus tehdään sulaan 
maahan, maa kannattaa kastella kalkituksen jälkeen, jotta kalkki liukenee 
ja imeytyy maahan paremmin.

Peruskalkitus kg/100m2 g/m2

Herukat  60-75 600-750
Karhunvatukka
Karviainen
Mansikka 

Marjakasvien kalkitussuositus:
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Hedelmä- ja koristepuut

Hedelmä- ja koristepuita istutettaessa on tehtävä peruskalkitus, sillä puut 
ovat pitkäikäisiä ja ylläpitokalkitus tehdään maan pintaan. Istutuksen 
yhteydessä istutuskuoppaan sekoitetaan 1-2 litraa kalkkia. Ylläpitokalkitus 
tehdään parin kolmen vuoden välein levittämällä muutama kourallinen 
kalkkia neliömetriä kohden juuriston alueelle keväällä tai syksyllä.

Hedelmäpuiden kalkitussuositus:

 Peruskalkitus kg/100m2 g/m2

 Kirsikka 60-75 600-750
 Luumu
 Omena
 Päärynä



Maustekasvien ja yrttien liikaa 

typpilannoitusta on vältettävä, 

jotta yrttien aromit eivät muutu 

väkeviksi.

Vinkki!
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Koristekasvit

Monivuotiset ruohovartiset koristekasvit suositellaan kalkittavan 
perustamisen yhteydessä. Tavoite-pH perennoilla on 6-6,5. 
Kalkinsuosijoita ovat esimerkiksi akilejia, vuohenjuuri, harsokukka, 
palavapensas ja pionit. Myös köynnöskasvit kuten villiviini ja kärhöt 
viihtyvät kalkitussa maassa. Koristekasvien peruskalkitukseen tarvitaan 
puutarhakalkkia n. 0,5-1 litra/ m2.

Maustekasvit ja yrtit

Mausteiden ja yrttien tavoite pH on noin 6. Ne ovat kasvualustan suhteen 
melko vaatimattomia ja viihtyvät vähäravinteisilla vettäläpäisevillä mailla.



Juomaveden hyvän laadun varmistamiseksi suosittelemme kaivon kunnon tarkistamista sekä vesianalyysin teettämistä ennen kalkkikivirouheen lisäämistä.

Vinkki!

Kalkkituote kaivojen kalkitukseen

Kotimainen Nordkalk Aito® Kaivokalkki on helppo ja luonnollinen keino 
parantaa kaivoveden pH:ta rengaskaivoissa. Aito Kaivokalkki estää 
vesiputkien korroosiota sekä kylpyhuonekalusteiden värjäytymistä. 
Rouhetta tulee lisätä kaivoon aika-ajoin, sillä hapan vesi liuottaa kalkkia. 
Myös rautapitoinen vesi voi heikentää kalkin tehoa, sillä rauta saostuu 
kalkin pinnalle.

Kaivokalkin annosteluohje

Huuhtele pölymäinen aines kalkkikivirouheen pinnalta pois juomavedellä.
Lisää Nordkalk Aito® Kaivokalkkia n. 20 cm kerros kaivon pohjalle.
Noudata kalkkikivirouheen käsittelyssä erityistä puhtautta ja huolellisuutta. 
Varmista, että myös työkalut ovat puhtaat.

Rouhetarve ja käsittelytulos riippuvat kaivoveden ominaisuuksista sekä 
veden viipymästä kaivossa. Tarkista veden pH apteekista saatavalla pH-
paperilla. Kalkkikivikäsitellyn veden pH on tavallisesti 7,5–8,5. Tarkkaile 
veden pH:ta ja tarvittaessa lisää rouhetta. 

Aito Kaivokalkin annostelu:
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 Kaivorenkaan halkaisija      Aito Kaivokalkkia (25 kg)

 80 cm 6 kpl
 90 cm 8 kpl
   100 cm 10 kpl



Sekoita maali huolellisesti ennen maalaustyön aloitusta ja tarvittaessa myös maalauksen aikana.

Vinkki!
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Kalkkimaali -rappausten maalaamiseen 

Nordkalk Aito® Kalkkimaali

Aito Kalkkimaali on valmiiksi sekoitettu maali, joka soveltuu 
kalkki- ja kalkkisementtirapattujen pintojen maalaukseen 
sekä kalkkimaalillamaalattujen pintojen uusintamaalaukseen 
ulko- ja sisätiloissa. Kalkkimaalia voidaan käyttää myös 
karjarakennusten tai kellareiden sisätilojen kalkitukseen.

UUTUUS!



TYÖTURVALLISUUS:  
Käytä silmäsuojaimia, suoja-
vaatetusta ja suojakäsineitä. 
Jos maalia joutuu silmiin tai 
iholle, huuhtele runsaalla 
vedellä. Kalkkimaali on tuo-
reena voimakkaan emäksistä. 
Säilytä lasten ulottumatto-
missa.

MAALIN OHENNUS: 
Kalkkimaalin ohentamiseen 
käytetään puhdasta vettä. 
Pohja- ja välimaalauksessa 
kalkkimaalia voidaan tarvit-
taessa ohentaa 15-40 %.

MAALIN MENEKKI:  
Kalkkimaalin menekki 
riippuu maalattavan alustan 
karkeudesta, imukyvystä ja 
levityskertojen määrästä. 
Ohjeellinen menekki 2-3 
maalauskerran käsittelyssä 
on noin 0,5-0,9 kg/m2  
(n. 1 litra/ m2). Paikka- 
rappausta maalattaessa  
pinta on maalattava  
vähintään kolme kertaa.

MAALIN VARASTOINTI: 
Säilytä kalkkimaali lämpimäs-
sä. Kalkkimaali ei saa jäätyä. 
Tuotteen varastoinnissa 
on huolehdittava siitä, että 
veden haihtuminen tuotteesta 
on estetty ja säilytysastia on 
ilmatiivis. 

MAALAUSJÄTTEIDEN 
HÄVITYS:  
Nestemäinen kalkkimaali 
tulee toimittaa vaarallisten 
jätteiden keräyspisteeseen 
hävitettäväksi. Kuiva maalijä-
te voidaan hävittää sekajät-
teen mukana. Kalkkimaalia 
ei saa kaataa viemäriin 
(tukkeutumisvaara). 

Maalausohje:

Puhdista maalausalusta liasta ja 
pölystä painepesurilla tai ruostu-
mattomasta teräksestä valmistetulla 
teräsharjalla.

Suojaa maalaamattomiksi tarkoitetut 
pinnat kuten ikkunalasit, pellitykset ja 
metalli- ja luonnonkivipinnat maalaus-
työn ajaksi.

Poista heikosti kiinni olevat rappauk-
set ja paikkaa tarvittaessa halkeamat 
kohteeseen sopivalla laastilla. Kostuta 
maalattava alusta ennen maalausta 
puhtaalla vedellä imukyvyn tasaami-
seksi.

Sekoita maali huolellisesti ennen 
maalaustyön aloitusta ja tarvittaessa 
myös maalauksen aikana esimerkiksi 
porakoneen maali- tai laastivispilällä. 
Maalaustyön ja maalin kovettumisen 
aikana lämpötilan tulee olla yli + 5 °C 
ja suhteellisen kosteuden 40-90 %. 

Levitä kalkkimaali kalkkihakkurilla tai 
harjalla ristikkäisin vedoin, niin ettei 
valumia synny. Toista käsittely 2-3 
kertaa. Kastele kalkkimaalattu pinta 
ennen ja jälkeen maalauksen pinnan 
kuivuttua. Pintaa kastellaan kunnes 
se kiiltää. 

Tee uusintamaalaus aikaisintaan 
seuraavana päivänä. Maalauksen 
rajakohtien minimoimiseksi päätä 
maalaustyö esimerkiksi kulmaan tai 
nurkkaan. Yhtenäisen maalaustulok-
sen varmistamiseksi suosittelemme 
hankkimaan riittävän suuren määrän 
saman tuotantoerän maalia. Tuotan-
nollisista syistä erien välinen vaaleus 
voi hieman vaihdella.

Pese työvälineet heti käytön jälkeen 
laimealla etikkahappoliuoksella ja 
puhtaalla vedellä.
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