
0 10 20 30

N

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N

33
52

26
58

8

27728

6540

25191

4412

34080

35290

10647

6999

53341

18220 11449 16144 5657

27
04

25
81

5
51

13

20776

18
23

3

320

25
72

5

AJO TONTILLE

AJO TONTILLE

ISTUTETTAVA TONTIN OSA

JÄTE

parv.las.

+93.95

+93.58

+94.74

+96.08

+96.55

+96.93
+97.03

+95.50

+94.88

+94.50

+94.64

MAALUISKA
KÄSIJOHTEET METALLIA

VAIHTOEHTOINEN SIJOITUS JÄTTEILLE

+94,4
(+94,1)

+96,4
(+94,9)

+96,9
(+95,1)

+94,0
(+93,5)

+94,3

+94,22

RK

RK

RK
RK

RKRK

RK

RK
+96,72

+94,30

RKRK

RK

+97,48
+96,5

+94,48

TUKIMUURI

PORTAAT, +kaide h700 ja 900mm
e=300,h130
n=16 kpl =h2080

+95,12

+97,2
(+95,3)

+94,48

+94,48

+94,48

+94,48

+94,9
(+94,8)

RK

RK

+96,8
(+95,3)

+97,35
(+95,24)

+96,6
(+96,2)

+96,8
(+96,2)

+97,0

+97,4

RK +94,3
(94,0)

+94,8

+94,75

+94,8
(94,0)

+94,3
(94,0)

+94,4

RK

RK RKRK

RK

RK
RK

RK

RK

RK

F I N N E N T I E

E
E

V
A

N
T

IE

L
II

S
A

N
T

IE

7 AP

7 AP

7 AP LEIKKI- JA
OLESKELUALUE

SISÄÄNKÄYNTI
ALAPIHALTA

SISÄÄNKÄYNTI
YLÄPIHALTA

TONTTI n. 2297 m2

min. 12 PUUTA
min. 70 PENSASTA

III

+94,2

2. KRS +97,5

+96,5

1. KRS +94,5

+96,0

+95,0

+94,0

+93,5

+93,43

+96,0

+97,0

+96,0

+94,5

+95,0

PAR.

PAR.

VSS

5

107

77

7

3

43
106

__

4

104

1:25 t
t

le

t

PURETTAVA PUUAITA RAJALLA

P
U

R
E

TT
AV

A 
P

U
U

A
IT

A 
R

A
JA

LL
A

js-1

18 PP

9 PP

2 PP

KART. 5 m2
SEKAJ. 5 m2

PAP. 3 m2
BIO 0,8 m2

ASF.

ASF.

KT.

LUMI , KT

TURVAH.

NURM.

NURM.

KÄYNTI 1.krs (osittain kellari)

KÄYNTI 1.krs (osittain kellari)

KÄYNTI 1.krs (osittain kellari)

KÄYNTI 1.krs (osittain kellari)

KÄYNTI 2.krs

6 PP

SÄHKÖ
LJH

AUTOKATOS 1

PAR.
LIIKE / TSTOTILA1

+96,63

+97,02

(+94,0)

+94,0

+94,0

(+95,0)

(+96,0)

(+95,24)

SVK +93,26

AU
TO

KA
TO

S 
11 AP

lumi

lumi

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

1516171819202122

RAK1

RAK2

RAK3

9 PP

EI30 EI30

+94,20 +93,89

KATTOVESIÄ

KATTOVESIÄ
KATTOVESIÄ

KATTOVESIÄ

KATTOVESIÄ

KATTOVESIÄ
KORKEIMMALTA KATOLTA

KATTOVESIÄ

KATTOVESIÄ

KATTOVESIÄ

KATTOVESIÄ

KATTOVESIÄ

KATTOVESIÄ

KATTOVESIÄ

KATTOVESIÄ

KATTOVESIÄ

KATTOVESIÄ

KATTOVESIÄ

KATTOVESIÄ

KATTOVESIÄ

 
Lamoherukka – Ribes glandulosum (kryprips) 
Hyvin talvenkestävä, terve ja monenlaisilla kasvupaikoilla viihtyvä maanpeittäjä tunnetaan 
myös nimellä pikkuherukka. Lamoherukka leviää tehokkaasti jopa 150-senttisten versojen 
ja nopean kasvunsa ansiosta. Syysväri on koristeellisen punainen. 
Korkeus: 30–50 cm. 
Lehdistö: Lehdet puhkeavat usein jo huhtikuun lopussa, mutta ne tuleentuvat niin varhain, 
että pensas hehkuu jo loppukesällä viinin- tai oranssinpunaisena. 
Kukinta: Alkukesällä avautuvia punertavia kukkaterttuja kehittyy avoimella paikalla 
runsaasti. 
Kasvupaikka: Aurinko–varjo, tuore–kostea, keskiravinteinen. 
Vyöhykkeet: I–VI. 
Taimiväli: 90 cm. 
Leikkaus: Vanhasta pensaasta poistetaan vain tarvittaessa ränsistyneitä versoja.	

1.3 Lipputangon korkeus
Lipputangon korkeus valitaan sijoituspai-
kan mukaan niin, että lipun korkeus on
noin yksi kuudesosa lipputangon korkeu-
desta kuva 1 ja taulukko 1. Tangon tulee
korkeudeltaan sopia ympäröivään ulkoti-
laan ja viereisten rakennusten mittasuh-
teisiin. Lipun tulisi löysänä riippuessaan
näkyä tyynellä säällä yksi- ja kaksiker-
roksisen rakennuksen katonharjan yli.
Useampikerroksisen rakennuksen yhte-
ydessä olevan lipputangon korkeus vali-
taan siten, että se ulottuu kolmannen ker-
roksen korkeudelle. Lipputankorivistös-
sä kaikki tangot ovat yhtä korkeita.

Myös isännänviirit ovat vakiokokoisia.
Taulukossa 2 esitetään viirien koot ja
vastaavat lipputankojen korkeudet.

1.4 Katto- ja seinätanko
Kattotangon korkeus valitaan suhteutta-
en rakennuksen kokoon. Sen pituus on
tavallisesti noin 5…7 m. Kattotankoja
käytetään yleensä julkisissa rakennuk-
sissa. Lipputanko tulee sijoittaa niin, että
lipun nosto ja lasku on turvallista. Tarvit-
taessa asennetaan kaide, Suomen ra-
kentamismääräyskokoelman osa F2 Ra-
kennusten käyttö- ja huoltoturvallisuus.
Ohjeet 1983. Lipputangon kiinnittämistä
vesikattoon tulee välttää. Tasakattois-
tenkin rakennusten lipputangot on suosi-
teltavaa kiinnittää ulkoseinään.
Seinätankoa käytetään yleensä ker-

rostaloissa ja hallintorakennuksissa. Se
kiinnitetään seinään asennettavaan teli-
neeseen, kuva 2. Tanko kiinnitetään
enintään 3,5 m:n korkeuteen maasta tai
tasolta, jolta lippu nostetaan tankoon tar-
vittaessa tikkaita käyttäen.Telineen tulee

olla sellainen, että sadevesi ei pääse va-
lumaan siitä seinälle. Seinätangon kalte-
vuus on yleensä 30…40 o. Jos seinätan-
koja on yksi, se sijoitetaan esimerkiksi
keskeiselle paikalle oven yläpuolelle tai
ulkopuolelta katsoen oven vasemmalle
puolelle. Kaksi tankoa tai tankoparit sijoi-
tetaan symmetrisesti oven kummallekin
puolelle.
Seinä- ja kattotangon lipun koko vali-

taan niin, että lipun korkeus on tavallises-
ti kolmasosa tangon pituudesta, korkeis-
sa rakennuksissa enemmän.
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Kuva 1.
Lipputangon korkeus.

Rakennuksen katonharjan korkeus (m) Lipputangon kor-
keus, (m)
lipun numero

Suomen lipun
vakiokoko

4 500 x 830
5 700 x 1140
6 1000 x 1630

4,5 8 1250 x 2040
5 9 1500 x 2450
5...6 10 1650 x 2690
6,5 11 1800 x 2940
7 12 2000 x 3270
8 14 2250 x 3680
9...11 15 2500 x 4090
-"- 16 2650 x 4320
-"- 17 2750 x 4500
12 18 3000 x 4890

21 3300 x 5400
24 3750 x 6120
32 5000 x 8160
40 6260 x 10200

Taulukko 1.
Lipputangon korkeus ja lipun koko.

Tangon korkeus (m),
viirin numero

Viirin koko (mm)

4 300 x 2000 x 100
6 300 x 3000 x 100
8 400 x 4000 x 120
10 500 x 5000 x 160
12 600 x 6000 x 160
14 600 x 7000 x 180
16 700 x 8000 x 200

Taulukko 2.
Lipputangon korkeus ja viirin koko.

Kuva 2.
Seinätangon lipulla tulee olla riittävästi
liehumistilaa.

RT 89-10677 ohjetiedosto 2
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ISTUTUSSUUNNITELMA:

Yleisohje: "Istututettavien kasvien vähimmäisvaatimukset korttelialueella ovat:
Lehtipuilla korkeus 200 cm, riippamuodoilla 170 cm, havupuilla 150 cm.
Hedelmäpuut 1 luokkaa, 5 litran ruukku. Pensailla taimikoko 40-60 cm, astiataimi 3 litran ruukussa,
lehtipensailla 3-5 versoa, havupensailla latvuksen halkaisija 40 cm. Aitataimet haaroittuneita.
Köynnösten taimikoko 50.70 cm, astiataimi 3 litran ruukku, 2 versoa."

NOUDATETAAN LISÄKSI:
- MaaRYL 2000 , 17 Kasvillisuustyöt
- RT 89-10998 Kasvillisuuden maatyöt  (2010)
- RT 89-11001 Piha- alueiden kasvillisuustyöt  (2010)
VHT 14 -Viheralueiden hoito , Hoidon laatuvaatimukset

Taimien on täytettävä taimiaineistolaissa (1205/94 ja 727/2000) ja sen perusteella annetuissa
säädöksissä annetut vaatimukset. Taimien toimittajan tulee kuulua Eviran ylläpitämään
taimiaineistorekisteriin.

Viherympäristöliito ry:n hyväksymiä kasvillisuuden toimitus- ja takuuehtoja (www.taimistoviljelijat.fi)

Istutusten ympärille on rakennetaan suojaaitaus h=500mm

Nurmialueen ja toisen materiaalin (soran) reunakohdassa nurmi tuodaan 100 mm sora-alueen
päälle RT-10639, kuvan 12 mukaan.

Kuorike tumman ruskea Kekkilä / rikkakasvien kasvunestoon- riittävä paksuus!!!.

Alue kuuluu menestuysvyöhykkeeseen II-III , viheralue: A rakennetut viheralueet: A1 Edustusviheralue.
Nurmikot: Nurmikko A1,KL1, kylvömäärä': 3,0 kg, pinnantasaisuus +- 10 mm

171 10 LIIKENNEALUEIDEN RAKENNEKERROKSET JA PINNOITTEET

171 101 Liikennealueiden rakennekerrokset ja pinnoitteet
Tiet ja tasanteet tehdään piha- ja pintavesisuunnitelman mukaiseen kaltevuuteen siten, että pintavesien
poistuminen alueelta varmistetaan. Pihateiden kaltevuudet pintavesisuunnitelman mukaan. Ks.
rakennusselostus  ja rakennetyypit.
Rakennekerrokset geosuunnitelmien mukaisesti.

171 102 Betonilaattapintaiset alueet
Ks. rakennusselostus  ja rakennetyypit.
Tehdään asemapiirustuksen esittämässä laajuudessa.
Laatat asennetaan valmistajan ohjeiden mukaan.

171 103 Asfalttipintaiset alueet
Ks. rakennusselostus  ja rakennetyypit.

171 104 Luonnonsora / kivituhkapintaiset alueet
Kts. geosuunnitelmat.
Tehdään asemapiirustuksen esittämässä laajuudessa.
Kivituhka/luonnonsora-alueella pinnoitteeksi tiivistetään kosteana jyräten 4 cm:n kerros 0…6 mm
kivituhkaa tai vaihtoehtoisesti seulottua luonnonsoraa kantavan kerroksen päälle enintään 20 mm.

171 106 Hiekka-alueet
Leikkialueella hiekan raekoko on 0,2-2,0 mm. Leikkivälineiden turva-alueilla kerroksen paksuus on
300-500 mm putoamiskorkeuden mukaan.

171 107 Seinänvierustat
Rakennukset ympäröidään vähintään 400 mm leveällä ja 100 mm paksuisella sepelillä 16-32 mm.
Sepelireunat rajataan istutus- ja nurmialueista muovi- / puureunalla.
Voidaan jättää reuna pois miukäli tilaaja niin hyväksyy.

171 108 Reunukset ja pintavesikourut
Kivituhka, hiekka/luonnonsorapintaiset alueet rajataan istutusalueista 50 x 100 mm:n kestopuisella
lankulla, nurmialueiden reunat kantataan.Reunat nurmialueista muovireunalla. Voidaan jättää reuna pois
miukäli tilaaja niin hyväksyy.
Kohteessa ei ole vesikouruja, kaikki vedet johdetaan kaivoihin

171 20 KASVUALUSTAT
171 201 Kasvualustan laatu ja koostumus, viljavuustutkimus

RT 89-10620, RT 89-10639
Multana käytetään tarkoitukseensa soveltuvaksi parannettua ja lannoitettua peltomultaa tai seosmultaa.
Käytettävistä aineksista tehdään viljavuustutkimus kts. 17 1.
Mikäli valittu kasvi vaatii tietynlaisen happamuuden tulee kasvialustan multa / Ph arvot valita kullekin
kasville omansa.

171 30 NURMETUKSET
171 301 Nurmikoiden kasvualustat ja pinnat

Jos pensas-alueen reunalla on pikkuinen kaista, siihen ei tehdä nurmikkoa vaan laitetaan kuoriketta.

Nurmikon liittyessä muuhun pihaan huolehditaan, että myös raja-alueilla nurmikon kasvualusta on
tiivistettynä 20 cm, siis leikataan jyrkästi.
Viherurakoitsija kutsuu kokoon kasvuunlähtökatselmuksen.

Nurmikoiden kasvualustan on oltava tiivistettynä 20 cm:n, +/-5 cm, vahvuinen.
Luonnonnurmikot perustetaan paikalla olevaan, lannoitettuun ja muokattuun kasvualustaan.
Nurmikoiden pinnanmuodot istutussuunnitelmassa. Tasaisuusvaatimus näillä nurmikoilla on +/- 5 cm 3-5
m:n matkalla. Kallistukset hoidetaan siten, ettei synny vesipaineita. 1:2 ja sitä jyrkemmät nurmiluiskat
katetaan rullanurmella tai vastaavalla pihasuunnitelman mukaisesti.
Kivituhka-/luonnonsorapintaisten alueiden sekä istutusalueiden vieressä nurmikon reuna kantataan
suoraksi nurmikon vahvistuttua, kuitenkin viimeistään kasvuunlähtökatselmukseen mennessä.
Laatoitettujen alueiden reunoilla käyttövalmis nurmipinta on n. 2 cm laatan pinnan alapuolella. Liittyessään
kivituhka-/luonnonsorapintaiseen alueeseen nurmikko tehdään hieman murskepintaa korkeammalle.
Luonnonnurmikoilla noudatetaan luonnollisia maanpinnan muotoja kuoppia tasaten ja töyryjä pyöristellen.
Tasaisuusvaatimus: 10 cm:n poikkeamat sallitaan 7 m:n matkalla.

171 302 Nurmikoiden kylvöajat, siemenseokset ja jyräys
Ennen kylvöä valvojan on hyväksyttävä pinnan tasaus ja tiivistys.
Nurmikoiden kylvö suoritetaan keväällä 15.6. mennessä ja sitä jatketaan tarvittaessa 15.8.-20.9. välisenä
aikana.
Nurmikoiden siemenseoksena käytetään siemenseosta, jossa on niittynurmikkaa sekä puna- ja
puistonataa. Punanadan osuuden tulee olla alle 45%. Seoksessa ei saa olla raiheinää. Seosta käytetään
2,5 kg/aari. Valtion siementarkastuslaitoksen tarkastuslipukkeet tulee toimittaa valvojalle ennen kylvöä.
Luonnonnurmien siemenseoksessa tulee olla varjoa ja kuivuutta kestävien heinien siemeniä ja 3 %
valkoapilaa. Siementä käytetään 2,0 kg/aari.
Jyräys kaikilla nurmikoilla suoritetaan enintään 100 kg:n painoisella, verkkojyrällä.

171 303 Nurmikoiden viimeistely ja paikkaus
Keväällä suoritettujen kylvöjen tarkistuspaikkaukset tehdään 15.8.-30.9. välisenä aikana. Syyskylvöjen
paikkaukset suoritetaan seuraavana keväänä 15.6. mennessä.
Yhden kasvukauden jälkeen nurmikoiden peittävyyden tulee olla 95% alasta.

171 40 ISTUTUKSET
171 401 Taimet

Istutukset tehdään pihasuunnitelman mukaisesti.
Työkohteessa käytettävien kasvien tulee olla todistetusti kotimaista alkuperää ja ne hankitaan kotimaisilta
taimistoilta.
Taimien tulee olla elinvoimaisia, hyvin kehittyneitä ja tasalaatuisia. Niiden on täytettävä taimiaineistolain
1205/95 vaatimukset ja kasviluettelossa kunkin kasvin kohdalla erikseen mainitut kokovaatimukset.
Ellei taimia voida välittömästi istuttaa, on taimet säilytettävä varjossa, latvukset avattuina ja riittävästä
kastelusta on huolehdittava. Säilytysaika ei saa ylittää kahta vuorokautta.

171 402 Istutusten kasvualustat
Kasvualustat 171 201 mukaiset.
Istutusalustat liitetään ympäristöönsä seuraavasti:
• puiden istutusalustat ovat samassa tasossa ympäristön kanssa.
• puiden ympärille halkaisijaltaan 500 mm:n nurmeton alue, jolle levitetään 70-100 mm:n paksuinen

kuorikekerros.
• pensaiden alustat ovat alueittain yhtenäiset ja alueen keskiosa tai seinän vierustoilla takaosa ovat

noin 5 cm reunaa korkeammalla.
Maanpeitepensaat istutetaan yleensä 70–100 sentin välein vähintään 40 cm syvään  
kasvualustaan. Peittoperennat taas sijoitetaan 30–40 sentin etäisyyksille toisistaan
30 cm paksuun alustaan. Tarkoitus on, että kasvit peittävät maanpinnan mieluiten
istutusvuonna, mutta viimeistään kahden vuoden kuluessa istutuksesta

• 171 403 Istutustyö ja istutusajat
• Kunkin kasviryhmän kohdalla on merkitty kasvilaji, ryhmässä olevien kasvien määrä ja istutustiheys,
ks. istutuspiirustus.
• Lehtipuut ja -pensaat istutetaan keväällä 1.5.-15.6. ja istutustyötä jatketaan tarvittaessa syksyllä 15.8.
jälkeen versojen tuleennuttua. Istutuksen tulee kuitenkin olla valmiina 31.9. mennessä.
• Jos istutustyötä halutaan suorittaa kesällä on viherurakoitsijan käytettävä astiataimia ilman erillistä
korvausta.
• Taimet kastellaan istutuksen yhteydessä runsaasti. Kastelua on tarvittaessa jatkettava takuuajan.

• 171 404 Puut
• Runkopuiden istutuskuoppien tulee olla läpimitaltaan vähintään 100 cm ja 80 cm syviä.
• Istutuskuoppiin ei saa jäädä vesi seisomaan.
• Lehtipuut tuetaan sitoen kahdesta tai kolmesta kohdasta tukiseipääseen (halkaisija n. 5cm), jonka on
ulotuttava puun alaoksiin asti. Tukiseiväs lyödään tukevasti maahan.
• Kasviluettelo istutussuunnitelmassa.

• 171 405 Pensaiden istutus
• Pensaiden kasvualustan syvyys on vähintään 60 cm. Pensasistutusalueille levitetään 5-10 cm
puuhaketta tai kuoriketta. Ennen kuoren levitystä istutusalueet lannoitetaan 10kg/100m2 puutarhan
yleislannoksella.
• Taimet leikataan istutuksen yhteydessä tarvittaessa.
• Kasviluettelo istutussuunnitelmassa.

• 171 406 Kuntta
• Mikäli alueita päällystetään kuntalla- tulee alusmaata olla kuntan suosituksen mukainen kerros. Kuntan
alku hoitoon kiinnitettävä huomiota.

• 171 50   PIHAN VARUSTEET
• Varusteita piha-alueella on pihasuunnitelman osoittamat määrät.
• Oleskelu- ym. alueiden kalusteet ja aidat tehdään suunnitelmien mukaan noudattaen valmistajan tai
suunnittelijan antamia pystytys- ja kokoamisohjeita.
• Tarvittavat (valvojan arvio) istutusten matalat suoja-aidat tehdään hienosahatusta kestopuusta ja
höylätystä rallilaudasta, korkeus noin 350 mm, runko 50 x 100.
• Asuntopihojen suoja-aidat aitakuvan ja asemapiirroksen mukaisesti.
• Pihasuunnittelija, valvoja ja urakoitsija suorittavat lain vaatiman käyttöönottotarkastuksen, josta
tehdään pöytäkirja.

• 171 60  NURMIKOIDEN JA ISTUTUSTEN HOITO
• Hoitotyöt kuuluvat urakoitsijalle ilman eri korvausta kasvuunlähtökatselmukseen asti.
• Pensaiden istutusleikkaus kuuluu urakoitsijalle ilman eri korvausta. Toukokuussa istutetut pensaat
leikataan istutuksen yhteydessä n. 10 cm haaroittumiskohdan yläpuolelta. Myöhemmin keväällä istutetut
pensaat leikataan seuraavana keväänä samalla tavalla.
• Hoitotyöt aloitetaan välittömästi kylvön ja istutuksen jälkeen ja niitä on jatkettava siten, että nurmikot
ovat kasvuunlähtökatselmuksessa tasaisesti orastuneita ja vähintään kerran leikattuja. Nurmikko leikataan
aina kun sen pituus on enintään 10 cm. Leikkuukorkeus on 5 cm.
• Istutusalueet pidetään mulloksella, rikkaruohot poistetaan ja reunat oikaistaan.
• Urakoitsija saa hoitoon tarvitsemansa veden korvauksetta.
• Viheralueiden kunto kasvuunlähtökatselmuksessa:
• kasvien tulee olla kasvussa, kuolleet kasvit vaihdettuina
• nurmikon tulee olla leikattu
• pensasistutusalueiden tulee olla mulloksella, vapaina rikkaruohoista ja reunat oikaistuina
• tarvittavat lannoitukset tulee olla suoritettu
• puiden tuennan tulee olla tarkistettu
• Mikäli eri sopimusta ei tehdä, siirtyvät istutusten ja nurmikoiden hoito kasvuunlähtökatselmuksen
jälkeen taloyhtiölle.
• Urakoitsija luovuttaa taloyhtiölle tarvittavat hoito-ohjeet.
• Taimien kasteluvastuu siirtyy kasvuunlähtökatselmuksessa yhtiölle.

• 171 70 KATSELMUKSET
• Esikatselmus (katso kohta 171 00)
• Pohjatöiden katselmus. Ennen mullan levitystä on urakoitsijan ilmoitettava valvojalle pohjatöiden
valmistumisesta ja varattava hänelle mahdollisuus pohjantasausten ja istutusalueiden multasyvyyksien
tarkastamiseen.
• Vastaanottokatselmus piha- ja istutustöille pidetään heti töiden valmistuttua, kuitenkin viimeistään 1.11.
mennessä urakan valmistumisvuonna. Katselmuksessa todetaan onko työt sopimuksen mukaisesti tehty.
• Kasvuunlähtökatselmus pidetään heti, kun kasvuunlähtö on silmämääräisesti todettavissa, kevättöiden
osalta 30.8.mennessä ja syystöiden osalta seuraavana keväänä 15.6. mennessä. Katselmuksessa
tarkastetaan nurmikkoalueiden ja istutusten kasvuunlähtö. Istutusalueiden tulee olla vapaita
rikkakasveista ja kasvien terveitä sekä normaalissa kasvussa. Nurmikoiden tulee olla vähintään kerran
leikattuja ja nurmikoiden peittävyyden 90%.
• Viherurakoitsija korjaa kustannuksellaan kaikki kasvuunlähtötarkastuksessa todetut puutteet
välittömästi. Virheiden ja puutteiden korjaamisen jälkeen levitetään vihertyöselostuksen edellyttämä
kuorikekerros.
• Vuositakuukatselmus vuoden kuluttua vastaanotto-päivästä, yleisten sopimusehtojen mukaisesti,
mutta kuitenkin ao. kalenterivuonna 15.10. mennessä
• Kuolleet kasvit on korvattava syksyllä 30.9. mennessä kevätistutusten osalta ja syysistutusten osalta
30.5. mennessä seuraavana vuonna. Kts. 171 80.

• 171 80 TAKUUTYÖT JA JÄLKIHOITO
• Viherurakoitsija antaa kaikelle tekemälleen työlle kahden vuoden teknisen takuun ja kasveille
kasvuunlähtötakuun vastaanottopäivästä lukien.
• Takuukatselmuksessa hyväksytään vain kasvit, joissa on kullekin lajille ja lajikkeelle ominainen uusi
kasvu.
• Takuutöihin kuuluu:
• painumien lisätäytöt
• nurmikoiden paikkaus talven jälkeen 15.5. mennessä
• roudan nostamien taimien uudelleen istutus heti roudan sulettua
• kuolleiden taimien korvaaminen uusilla kts. 171 60
• Takuu ei koske:
• kasveille aiheutettuja mekaanisia vahinkoja
• talvivaurioita, jotka ovat aiheutuneet poikkeuksellisen ankarasta talvesta

__________________________________________________________

PUU 1, PUISTOLEHMUS
2-2,5

taimen korkeus [m]
Rungon
ympärysmitta

cm[ ]
 määrä korkeus h= [m]   d=lev.

PUU 2, SEBRAMÄNTY

Lopullinen

PE 2, MUSTA ARONIA

KASVIT 

0,30-0,50 2

Huomioitavaa:

Huomioitavaa:

aidanteissa
 0,5 m

PUUT

PENSAAT

1,5-2

0,1 - 0,2 0,2PE 1, Sammalleimu
white delight

0,10-0,15PE 3,Sammalleimu
’Atropurpurea’

PE 4, Koivuangervo
Spiraea betufolia

0,80,5 m
PE 5, -
-

- -
PE 6, kääpiövuorimänty
Pinus mugo 'Pumilio'

0,40-0,60 0,5 - 1
PE 7, juhannusruusu
Rosa pimpinellifolia 'Plena'

0,40-0,60 1,5

PE 8, mongolianvaahtera
Acer tataricum subsp. ginnala

0,50-0,70 3 - 5

PE 9, SYREENI

0,40-0,60

0,7 m

PE 10, -

PE 11 ,SEPPELVARPU
Stephanandra incisa ’Crispa’
 (stefanandra)

0,2 m 0,2 m KIVIÄ
perennojen kanssa

"Tukimuurin yhteyteen"
0,3-0,5m

8-15
PUU 3, KOTIPIHLAJA 82-2,5
PUU 4, KIRSIKKAPUU 2-2,5
PUU 5, OMENAPUU 2-2,5
PUU 6  UNKARIN SYREENI 2-2,5 4

KASVAA LEVEÄKSI!!

0,50-0,70

0,15-0,3

Määrä m2 tai JM Taimitiheys:

0,15-0,3

0,8 m

PE 12 KELTAKURJENMIEKKA
Iris pseudacorus (svärdslilja)

Kts. suunnIitelmasta

Kts. suunnIitelmasta

Tuotteet löytyvät esim. suomalainentaimi.fi sivuston kautta lähin toimittaja.

0,25-0,3 m

Peittoperennoja
 ”Jokapaikan” perennat ovat monikäyttöisimpiä maanpeittäjiä.
Tällaisia ovat:

- PER1=  
herttavuorenkilpi
(Bergenia cordifolia)

- PER2= 
peittokurjenpolvi
(Geranium x cantabrigiense)

- PER3= 
maahumala
(Glechoma hederacea)

- PER4= 
rönsyansikka
(Waldsteinia ternata)

Auringon paahteeseen istutetaan:

- PER5= 
hopeahärkki
(Cerastium tomentosum)

- PER6= 
kultahanhikki
(Potentilla aurea)

- PER7= 
kaukasianmaksaruoho
 (Sedum spurium) TYYPPI  KUITENKIN VÄRIN MUKAAN

- PER8= 
kangasajuruoho
(Thymus serpyllum)

PE 13 , ALPPIRUUSU
Catawbiense Grandiflorum

aurinkoinen puolivarjo varjoinen

RR=Runsasravinteinen maa

VL=Vettä hyvinläpäisevä maaaines

RR VL
0,9 m

Vyöhykkeet: I-VI

I-III

= Tarvii leikkausta

= Ei tarvitse leikkausta

1,5-3m

= sitoo hyvin maa-ainesta

= Tarvii vähän leikkausta

I-IV
0,3-0,4 peitto
0,7 m yksitt

6 = kukkii (kk)

6

6

RR VL

NR=Niukkaravinteinen maa

- PER9=  
kääpiökataja
(Juniperus communis ’Repanda’ )

taimen korkeus [m] korkeus h= [m]   d=lev.
Lopullinen

Huomioitavaa:Taimitiheys:Määrä m2 tai JM
Kts. suunnIitelmasta

taimen korkeus [m] korkeus h= [m]   d=lev.
Lopullinen

Huomioitavaa:Taimitiheys:Määrä m2 tai JM
Kts. suunniitelmasta

taimen korkeus [m] korkeus h= [m]   d=lev.
Lopullinen

h=0,25-0,3m
d=1,5m

K=kuiva maa T=tuore maa

KVL

- PER10=  
Pensashanhikki
(’Abbotswood’ – Dasiphora fruticosa)

KR=Keskiravinteinen maa

H= Hapanmaa

H

6-8(9)

= Runsaskukinto+väri (V=Valk,K=Kelt,Vi=Viol

VALK h=0,8m
0,7 m

I-III (IV)

- PER11=  
Pensashanhikki
(’Elizabeth’ – Dasiphora fruticosa)

K-TVL

6-8(9)

KELT

I-III (IV)VL
KR

KR

PER 12, tuivio
Microbiota Decussata

0,25-0,30
K

VR=Vähäravinteinen maa

VR->KR I-VI

ruskettuu syksyllä vihertyy keväällä h=0,2-0,3m
d=1,5m

PE 8, mongolianvaahtera
Acer tataricum subsp. ginnala

PE 6, kääpiövuorimänty
Pinus mugo 'Pumilio'

PER 12, tuivio
Microbiota Decussata

PE 4, Koivuangervo
Spiraea betufolia

PE 2, MUSTA ARONIA

PE 9, SYREENI

PE 11 ,SEPPELVARPU
Stephanandra incisa ’Crispa’
 (stefanandra)

PER 14 , KUNTTA

- PER8= 
kangasajuruoho
(Thymus serpyllum)

PE 13 , ALPPIRUUSU

Catawbiense Grandiflorum

VIOL

h=0,05-0,1m
K KALLIO
6-7

VR
0,3 m

I-IV
H

- PER9=  
kääpiökataja
(Juniperus communis ’Repanda’ )

h=0,05-0,2m
6-8

LAJISTA RIIPP:
KELT/VALK/LILPUN

KVL VR

PER 13,
KELTAMAKSARUOHO

h=0,05-0,2m
6-8

KELT

KVL VR

h=0,1-0,2mKELT

6-7KR

K-T

K-T

KIVIKKOON-HIEKKAPIT

0,3 m

0,3 m

0,3 m

h=0,1-0,2m
VALK

6-7

IKIVEHREÄ

VR
K

VALITTU
KOHTEESEEN

0,3 m

h=0,8m

PER 14 , KUNTTA 0,15-0,3 0,3

NURMIKKO

SYMBOLI

0,7 m

h=0,05-0,1m
sini-viol-riippuvat pikät versot

0,4 m 5-7

K->kostea

0,8-1,2m6-7
TUORE-MÄRKÄ

KR0,45-0,5m

h=0,05-0,15m5-6KR K-T
VL

- PER7= 
kaukasianmaksaruoho
 (Sedum spurium)

PER 13,
KELTAMAKSARUOHO

- PER6= 
kultahanhikki
(Potentilla aurea)

- PER5= 
hopeahärkki
(Cerastium tomentosum)

- PER10=  
Pensashanhikki
(’Abbotswood’ – Dasiphora fruticosa)

- PER3= 
maahumala
(Glechoma hederacea)

PE 12 KELTAKURJENMIEKKA
Iris pseudacorus (svärdslilja)

PE 3,Sammalleimu
’Atropurpurea’
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RAKENNUKSEN NUMERO / RAKENNUSTEN NUMEROT / RAKENNUSTUNNUS / RAKENNUSTUNNUKSET :

SUUNNITTELUALA:

JUOKS.N:O

ISTUTUSSUUNNITELMA  1:200

Mikäli aiheuttaa ongelmia hankkia tai
istuttaa tulee harkita nurmikkoa / peitekasvia.
Asiasta sovittava tilaajan kanssa

URAKOITSIJA JA TILAAJA VOI NEUVOTELLA KASVIEN SAATAVUUDESTA JA KASVUN MAHDOLLISUUKSISTA
JA ON OIKEUS YHDESSÄ TILAAJAN KANSSA VAIHTAA / HARVENTAA JA SOVELTAA
KASVEJA YHDESSÄ SUUNNITTELIJAN KANSSA HYVÄN JA TARKOITUKSENMUKAISEN
LOPPUTULOKSEN SAAVUTTAMISEKSI!

HYVÄKSYTTY ISTUTUSSUUNNITELMA ___.___.2017 HYVÄKSYJÄ:_____________________________________

PER 15
Lamoherukka

0,15-0,3 h=0,30-0,50m
LOPPUKESÄ- LEHDET SYYS ORANSSIN -PUN
6-7

I-VI Pituus 1,50mKR T- KOSTEA

PE 15 , LAMOHERUKKA

Ribes glandulosum (kryprips)

A 1 AS C8 PÄÄTYYN ALKUPERÄISEN 1.11.16 IDEAN MUKAINEN PE3+kuorike KUNTAN TILALLE IR SE 20.4.2017

ISTUTUSSUUNNITELMAN SELOSTUS
171 00 YLEISTÄ

MaaRYL 2000, RT 89-10620, RT 89-10639, Rakennusselostus
Suunnitelmien edellyttämät istutus- ja pihatyöt on suoritettava niin, että ne täysin valmiina voidaan
sopimuksessa määrättynä ajankohtana luovuttaa rakennuttajalle.
Rakennusalueen esikatselmuksessa määritellään kunnostettavat ja koskemattomiksi jäävät
maastokohdat, raivauksen laajuus ja suojaustoimenpiteet.
Piha-alue rakennetaan suunnitelmien edellyttämältä alalta, kuitenkin niin, että kaikki maasto- ja
rakennustöiden rikkomat alueet kunnostetaan. Raivaustöiden yhteydessä säilytetyt tontille varastoidut
luonnonkivet sijoitetaan pihasuunnittelijan ohjeiden mukaisesti.
Urakoitsijan tehtäviin kuuluvat kaikki sellaiset rakentamisessa tarpeelliset työt ja niihin kuuluvat hankinnat,
joita tarvitaan piha-alueiden saattamiseksi suunnitelmien edellyttämään kuntoon, elleivät asiakirjat
nimenomaan mainitse, etteivät ne kuulu urakoitsijan suoritusvelvollisuuksiin ja ilmoittavat niiden kuuluvan
rakennuttajalle.
Urakoitsijan on noudatettava yleisiä käytännössä hyväksyttyjä työtapoja. Työ on tehtävä ammattitaitoista
työnjohtoa käyttäen. Pihaurakoitsija on hyväksytettävä valvojalla ennen töiden aloittamista.
Takuuaika on kaksi vuotta ja takuuaika alkaa pihatöiden vastaanotto-tarkastuspäivästä kts. 171 80.

171 001 Vihertyösuunnitelman piirustukset ja asiakirjat
Istutusten ja nurmetusten paikat on osoitettu istutussuunnitelmassa.
Jos osoitetuille paikoille ei voida istuttaa, on viherurakoitsijan ilmoitettava siitä vihersuunnittelijalle ja
saatava muutoksiin rakennuttajan ja suunnittelijan hyväksyminen.
Tässä kohteessa ei ole säilytettävää puustoa tai pensaikkoa.

171 002 Luonnonvaraiset alueet
Tontilla ei ole luonnonvaraisiksi jätettäviä alueita.

171 003 Pohjatyöt
Urakka-alue raivataan/pintamaa poistetaan siinä laajuudessa kun se työn suorittamisen kannalta on
tarpeellista. Raivausjätteet on kuljetettava pois tontilta.
Pohjamaasta poistetaan rakennusjätteet ja sellaiset roskat, jotka myöhemmin lahotessaan voisivat
aiheuttaa painumia. Ympäristölle vahingollisten aineiden saastuttamat maamassat poistetaan.
Pohjamaa tasoitetaan ohjeellisten korkeuksien mukaisesti ottaen huomioon määrätyt pintakerrokset.
Luiskat tehdään koveriksi tai suoriksi ja nurmikon hoidon kannalta mahdollisimman loiviksi. Pohjamaahan
ei saa jäädä pintavesiä kerääviä painanteita, vaan se on muotoiltava viettäväksi, vähintään 1:50 siten, että
pintavesillä on vapaa poispääsy alueelta, ja pintavedet virtaavat aina rakennuksen seinustoilta poispäin.
Viheralueiden täyttöihin voidaan käyttää humuspitoista hiekkaa tai savimaata, mutta ei kasvillisuudelle
haitallisia aineita (ei alunapitoista savea).
Puiden ja pensasistutusalueiden vaatimat kuopat ja alueet tehdään pohjamaan tasauksen yhteydessä
(tarvittaessa louhintatyön yhteydessä, jos kallion pinta puiden tai istutusten vaatiman istutuskuopan
yläpuolella)  ja merkitään myöhempää istutusta varten.
Rikotut maaston kohdat esim. rakennusten vierellä korjataan istutuksin pihasuunnitelmaa noudattaen.
Mikäli merkityllä paikalla on istutusta vaikeuttavia esteitä tai istutuspaikka ei muusta syystä ole sopiva,
tulee urakoitsijan sopia uudesta paikasta vihersuunnittelijan kanssa.
Istutusalueita ei saa perustaa rikkomattoman alkuperäisen maapohjan päälle.
Kasvualusta voidaan levittää, kun pohjatyöt on todettu asianmukaisiksi pohjatöiden katselmuksessa.

RAKENNUSOSA

19KANGASALA, PIKKOLA 2

36200 KANGASALA
EEVANTIE 4
AS OY KANGASALAN EEVANTIEN KRUUNU

39,3 m2

40,9 m2

13,6 m2

6,9 m2

4,0 m2

33,4 m2

76,5 m2

50,7 m2

3,0 m2

PE8 PE8

PE8

PE8

PE8

PE8

PER10

PER12

PER10

PER10

PER12

PER12

PE8

PE8

PER12

PE13

PE13

PE13
PE11

PE11
PE11

PE8

PE11PER10

PER12

PER10

PER12

PER12

PE13

PE11

PE11

PE6

PE6

PUU2

PUU2

PUU2

PUU5

PUU6
PUU6

PUU6
PUU6

PUU6

PUU5

PUU5

PUU5

300x300x50mm
harmaa kiveys

300x300x50mm
harmaa kiveys tai betoni + "kiveysleima"

300x300x50mm
harmaa kiveys tai betoni + "kiveysleima"

300x300x50mm
harmaa kiveys tai betoni + "kiveysleima"

asf

asf

kiveys harmaa 100x100x100
tai erikseen sovittaessa muu sitova aines

PE8

asf

asf
asf

turvahiekka

bet pintaiset portaat
asftukimuuri paasio-musta-h 1m

Lipputanko
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