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STARAN KIERRÄTYSKASVUALUSTATUOTTEET / KIVIKON KÄSITTELYKENTTÄ
Kivikon nurmikkomulta (vastaa Talin nurmikkomultaa)

Tuote soveltuu sellaisenaan käytettäväksi A2-A3 nurmikoiden valmistukseen

Tuoteseloste (ei lannoitettu tai kalkittu)

• Tyyppinimi: teknisesti käsitelty pintamaa 

• Tuotenimi: Kivikon nurmikkomulta 

• Raaka-aineet: Staran työmailta tuleva pintamaa, jonka soveltuvuus analysoidaan ennen käyttöä + 
komposti, joka voi sisältää sekajätettä max. 2 til-% (lannoitevalmistelain sallima enimmäismäärä)

• Käsittely: välpätty ja seulottu (25 mm:n seula)

• Rakeisuus ja ravinteisuus: viherrakennusmaa-analyysi tuotteesta (Viite: Tyyppi 1, VYL A)

• Käyttöohje: käytettävissä sellaisenaan nurmetuskohteissa

• Rikkakasvit: tuote sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvisiemeniä 

• Erätunniste: aumanumero

• Valmistaja: STARA / Kivikon käsittelykenttä
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Kivikon niitty I

Tuote soveltuu käytettäväksi niittykohteissa, tuoreet niityt

Tuoteseloste (ei lannoitettu tai kalkittu)

• Tyyppinimi: teknisesti käsitelty irtomulta 

• Tuotenimi: Kivikon niitty I 

• Raaka-aineet: Staran työmailta tuleva pelto- ja lehtometsätyyppinen pintamaa, jonka soveltuvuus 
analysoidaan ennen käyttöä 

• Käsittely: välpätty ja seulottu (25 mm:n seula)

• Rakeisuus ja ravinteisuus: viherrakennusmaa-analyysi tuotteesta  (Viite: Tyyppi 2, VYL B)

• Käyttöohje: tuote soveltuu käytettäväksi niittykohteissa

• Rikkakasvit: tuote sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvisiemeniä 

• Erätunniste: aumanumero

• Valmistaja: STARA / Kivikon käsittelykenttä. 
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Kivikon niitty II (vastaa Talin niitty- ja havupuumultaa) 

Tuote soveltuu käytettäväksi kuivissa niityissä, metsäalueiden maisemointikohteissa sekä havupuuistutuksissa

Tuoteseloste (ei lannoitettu tai kalkittu)

• Tyyppinimi: teknisesti käsitelty pintamaa 

• Tuotenimi: Kivikon niitty II

• Raaka-aineet: Staran työmailta tuleva metsänpohjapintamaa, jonka soveltuvuus analysoidaan ennen 
käyttöä 

• Käsittely: välpätty ja seulottu (25 mm:n seula)

• Rakeisuus ja ravinteisuus: viherrakennusmaa-analyysi tuotteesta (Viite: Tyyppi 2, VYL B)

• Käyttöohje: käytettävissä sellaisenaan kuiva niitty -kohteissa, metsäalueiden maisemoinneissa, 
metsäpolkujen reunojen täytöissä ja havupuuistutuksissa

• Rikkakasvit: tuote sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvisiemeniä 

• Erätunniste: aumanumero

• Valmistaja: STARA / Kivikon käsittelykenttä
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Kivikon seulaylitteet (0 - 40 mm sekä 40 - 300 mm)

Soveltuvat käytettäväksi maisemoinnin alemmissa kerroksissa ja ovat routimattomia

Tuoteseloste (ei lannoitettu tai kalkittu): molemmat seulaylitteet sisältävät kiviä (max. raekoko 300 mm), 
juuria ja puuainesta sekä vähäisen määrän humusta ja hienoainesta. Tuotteesta otetaan pistokoeluonteisesti 
rakeisuuskäyriä 

• Tyyppinimi: teknisesti käsitelty pintamaa 

• Tuotenimi: Kivikon seulaylite (joko 0-40 mm tai 40 - 300 mm)

• Raaka-aineet: Staran työmailta tuleva pintamaa 

• Käsittely: välpätty ja seulottu, voi sisältää sekajätettä max. 2 til.-%:a (lannoitevalmistelain sallima 
enimmäismäärä)

• Käyttöohje: käytettävissä sellaisenaan niittykohteissa (ks. Työselostusmalli)

• Ravinteisuus: ravinnereservit hienoaineksesta (Ca, K, Mg, P)

• Rikkakasvit: tuote sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvisiemeniä

• Erätunniste: aumanumero

• Valmistaja: STARA / Kivikon käsittelykenttä
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Seulomaton metsänpohjapintamaa (vastaa Talin seulomatonta metsänpohjapintamaata) 

Tuote soveltuu käytettäväksi sellaisenaan mm. metsäpohjan vauriokohteissa, metsäalueiden 
maisemoinneissa, metsäpolkujen reunojen täytöissä

Tuoteseloste (ei lannoitettu tai kalkittu)

• Tuotenimi: Seulomaton metsänpohjapintamaa 

• Raaka-aineet: Staran työmailta tuleva metsänpohjapintamaa 

• Käsittely: voi sisältää sekajätettä max. 2 til.-%:a (lannoitevalmistelain sallima enimmäismäärä)

• Käyttöohje: käytettävissä sellaisenaan metsäisissä maisemointikohteissa

• Ravinteisuus: ravinnereservit hienoaineksesta (Ca, K, Mg, P)

• Rikkakasvit: tuote sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvisiemeniä

• Erätunniste: aumanumero

• Valmistaja: STARA / Kivikon käsittelykenttä
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