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1 JOHDANTO 

 
Pelkkä perinteiseen viherrakentamiseen keskittyminen ei riittävästi edistä 
ilmastonmuutokseen sopeutumista, vaan säilyttämällä ja palauttamalla 
ekosysteemejä voidaan hyödyntää myös luonnon kykyä hillitä ja rajoittaa 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia (Helsingin kaupunki 2014).  
 
Vihreä infrastruktuuri on sekä luonnontilaisista että rakennetuista viher-
alueista käytettävä uusi politiikkakäsite, joka tähtää luonnon monimuotoi-
suuden lisäämiseen (Suomen ympäristökeskus 2013). Vihreän infrastruk-
tuurin keskeinen ajatus on nähdä ympäristö resurssina, joka kykenee oi-
kein hoidettuna tuottamaan monipuolisia hyödykkeitä ja palveluja (Nuotio 
2015). Viheralueiden on tuotettava ihmisen hyvinvoinnin kannalta tärkei-
den ekosysteemipalvelujen lisäksi lukuisia rakennettuja palveluita kuten 
esimerkiksi liikuntapaikat, urheilukentät, torit, pysäköintialueet, maton 
pesupaikat ja kierrätyspisteet.  
 
Vihertuotannon ekologinen jalanjälki saattaa muodostua melko suureksi 
rakentamisvaiheessa ja alalla ollaankin luotu ohjeistoa kestävälle, ympäris-
tönäkökohdat huomioivalle viherrakentamiselle. Tämän KESY -projektin 
puitteissa luodaan ympäristörakentamiselle yhteinen toimintamalli, jonka 
tavoitteena on mm. vesiekosysteemipalveluiden turvaaminen, terveen 
maaperän ja kasvillisuuden säilyttäminen, kasvupaikkaan soveltuvan kas-
villisuuden käyttö, biomassan lisääminen, ihmisten hyvinvointi ja kasvihuo-
nepäästöjen vähentäminen.  
 
Nämä edellä mainitut seikat kertovat siitä, että viheralueiden suunnittelu 
ja rakentaminen ovat muuttumassa. Tässä opinnäytetyössä on pohdittu, 
miten näihin vaatimuksiin suunnittelija pystyy vastaamaan. Miten suunni-
tella kestävän vihertuotannon mukaisia rakennettuja viherympäristöjä, joi-
den kuitenkin tulee tarjota useita viherpalveluita asukkaille ja olla esteet-
tisiä sekä viihtyisiä, mutta kuitenkin rakentamiseltaan ja ylläpidoltaan ta-
loudellisiakin? Onko suunnittelijan mahdotonta yhdistää nämä kaikki sa-
maan pakettiin? Vai olisiko juuri niin, että ekologisuuden huomioimisesta 
seuraa myös taloudellisia hyötyjä? Viheralueita suunniteltaessa on huomi-
oitava myös monia eri suosituksia, ohjeita, standardeja ja lakeja. 
 
Ekologinen kestävyys tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden ja ekosystee-
mien toiminnan varmistamista, joiden kannalta välttämättömiä ovat puo-
lestaan kasvit. Ekosysteemipalveluiden turvaamiseksi viheralueille tarvi-
taan lisää luonnon elementtejä, jotka tarjoavat elinympäristön monimuo-
toiselle lajistolle: metsäpuutarhoja, avoimia niittyjä ja ketoja pölyttäjineen, 
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kerroksellista kasvillisuutta, kosteikkoja, erilaisia ekosysteemejä ja laho-
puita. Ekosysteemipalvelut ovat ihmisen olemassa ololle välttämättömiä.  
Olisiko yksi keino ympäristörakentamisen taloudellisiin ja ekologisiin vaa-
timuksiin biotooppipohjainen eli maa-aineslähtöinen/kasvupaikkapohjai-
nen suunnittelu? Suunnittelija voi vaikuttaa viheralueiden ekologiseen ja 
taloudelliseen kestävyyteen esimerkiksi kasvi- ja materiaalivalintojen sekä 
hoitoluokan määrityksen kautta. 
 
Koska tieteellisiä tutkimuksia biotooppipohjaisuuteen perustuvan suunnit-
telun taloudellisista vaikutuksista ei ole, niin tässä työssä taloudellisuuden 
arviointi pohjautuu opinnäytetyön tekijän omiin laskelmiin, jotka perustu-
vat Ypäjän kartanon yläkoululle osittain biotooppipohjaisuuteen perustu-
vaan pihasuunnitelmaan. 
 
Työn tilaajana on Ypäjän kunta, jossa ollaan uudistamassa Kartanon ylä-
koulun piha-aluetta. Monien kuntien ja kaupunkien nykyinen taloustilanne 
vaatii kustannussäästöjä, mutta myös hankintojen ekologisuus on huomi-
oitava. Valtioneuvoston periaatepäätöksen (13.6.2013) mukaan tarvitaan 
edelläkävijäkuntia, jotka hyödyntävät kestäviä ympäristö- ja energiaratkai-
suja julkisissa hankinnoissa ja toimivat suunnannäyttäjinä muille kunnille. 
Kunnilla on velvollisuus ottaa huomioon vihreän teknologian ratkaisut, 
jotka pyrkivät ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ympäristönsuojeluun kai-
kissa julkisissa hankinnoissa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa alueiden käy-
tön suunnittelun tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta ja 
muiden luonnonarvojen säilymistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132 
§ 5). 
 

2 EKOSYSTEEMIPALVELUNÄKÖKULMAN HYÖDYNTÄMINEN 
SUUNNITTELUSSA 

Syksyllä 2014 ”Virkistys- ja ulkoalueiden ylläpito” -kurssin opettaja Sari 
Suomalainen esitteli meille Lahden kaupungin viheralueohjelman 2013 –  
2025. Ohjelmassa kerrotaan tavoitteista Lahden viheralueiden kehittä-
miseksi ja ylläpitämiseksi.  
 
Viheralueet tarjoavat ohjelman mukaan kaupunkilaisille virkistyspalve-
luita, ehkäisevät kaupunkitulvia, sitovat ravinteita, jolloin vesistöt pysyvät 
puhtaina. Kasvillisuus parantaa pienilmaston laatua sekä ehkäisee eroo-
siota ja meluhaittoja. Luonnon monimuotoisuuden kannalta kaupungin vi-
heralueiden merkitys voi olla yllättävänkin suuri. Lahden viheralueiden 
suunnittelussa ja ylläpidossa pyritäänkin jatkossa turvaamaan monipuoli-
sesti ekosysteemipalvelut. Ekosysteemipalvelujen kautta on helpompi tun-
nistaa viheralueisiin liittyviä arvoja ja ohjata ylläpitoa ekologisempaan 
suuntaan sekä nähdä kasvillisuuden merkitys. Kesällä 2011 Lahden kau-
pungin tekninen lautakunta kehotti laatimaan viheralueohjelman, jossa 
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myös ekosysteemipalvelut huomioidaan. Ohjelmassa sovitetaan yhteen vi-
heralueiden luontoarvoja ja ihmisten vaatimuksia. Kaupungin tavoitteena 
on toimia esimerkkinä myös yksityisille maanomistajille. Asukkaille tehdyn 
kyselyn perusteella Lahdessa toivotaan luonnonmukaisia virkistysalueita ja 
ekologisen näkökulman huomioimista. (Lahden kaupunki 2014.)  
 
Viheralueita suunniteltaessa olisikin heti aluksi hyvä tunnistaa alueen tär-
keimmät ekosysteemipalvelut. Tämän jälkeen turvataan ekosysteemien 
toiminnot ja hyödynnetään luonnon prosesseja suunnittelussa. Jatkossa vi-
heralueiden hoidossa huomioidaan ekosysteemipalvelut ja niitä ylläpitävä 
luonnon monimuotoisuus. Luonnon monimuotoisuutta taasen ylläpitää 
monimuotoinen kasvillisuus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 1. Ekosysteemipalvelunäkökulman hyödyntämisen periaate viher-
alueiden suunnittelussa ja hoidossa (Lahden kaupunki 2014). 

2.1 Viheralueiden tuottamat ekosysteemipalvelut 

 
Ekosysteemipalvelut ovat ihmisen luonnosta saamia aineellisia ja aineet-
tomia hyötyjä. Lahden viheralueohjelman mukaan luonnon ihmiselle tuot-
tamat hyödyt voivat olla suoraan luonnosta saatavia hyötyjä tai välillisesti 
ihmisen toiminnan kautta. Ne voivat olla paikallisia esimerkiksi asukkaiden 
hyvinvointiin vaikuttavia tai ilmastonmuutoksen kannalta koko maapalloa 
hyödyttäviä kuten kasvien kyky sitoa hiiltä. Ekosysteemipalvelut säätelevät 
myös erilaisia luonnon prosesseja mahdollistaen kelvollisen elinympäris-
tön kuten ravinto, ilman laatu ja veden kiertokulku. Ekosysteemipalveluita 
tuottavat niin elolliset kuin elottomatkin luontoon kuuluvat osat kuten 
maaperä, jossa sekä eloton maa-aines että elävä pieneliöstö muodostavat 
yhdessä edellytyksen kasvisten tuotannolle. Monilla aineettomillakin 
ekosysteemipalveluilla on valtava taloudellinen merkitys kuten viheraluei-
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den tuottamien terveysvaikutuksien kautta saatava hyöty. Viheralueet pa-
rantavat ja ylläpitävät ihmisten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä vi-
heralueiden läheisyys nostaa myös kaupunkiasuntojen hintaa. 
 

Kuva 2. Luonnon ihmiselle tuottamia hyötyjä eli ekosysteemipalveluja 
(Niinimaa 2016). 

 

2.2 Kasvillisuuden merkitys ekosysteemipalvelujen turvaajana  

Monimuotoinen kasvillisuus on edellytys luonnon monimuotoisuudelle, 
joka ylläpitää monia ekosysteemipalveluja.   Kasvillisuuden arvostus tulee 
varmasti tulevaisuudessa kasvamaan myös ilmastonmuutoksenkin myötä, 
sillä luonnon monimuotoisuus on edellytys ekosysteemien toimivuudelle 
ja luonnon palautumiskyvylle sään ääri-ilmiöiden kohdalla esimerkiksi hu-
levesien imeyttämisessä, viivyttämisessä ja puhdistamisessa. Luonnon mo-
nimuotoisuus on olennainen tekijä ilmastonmuutokseen sopeuduttaessa.  
Monimuotoisella luonnolla on paremmat edellytykset toipua luonnonva-
rojen liikakäytön jälkeen. Myös tuhoeläinten ja vieraslajien levittäytymisen 
uhatessa monimuotoisella luonnolla on paremmat edellytykset selvitä. 
(Lahden kaupunki 2014.) 
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Kaupunkiympäristössäkin erilaisten joutomaiden arvostus on kasvanut 
luonnon monimuotoisuutta lisäävänä tekijänä. Monimuotoisuuden lisää-
miseksi on myös mahdollista laskea Viheralueiden hoidon laatuvaatimuk-
set VHT`14 -julkaisussa määriteltyä hoitoluokitustasoa ja suunnitella esi-
merkiksi niitty- ja ketoalueita, mikäli viheralueen käyttötarkoitus sen sallii.  
 
Yksi viheralueiden tuottamista ekosysteemipalveluista on hiilen sidonta, 
joka alentaa ilmakehän hiilidioksidin määrää ja näin ehkäisee ilmaston-
muutosta. Kasvillisuus sitoo hiiltä itseensä, mutta lisää myös allaan olevan 
maaperän hiilivarastoa. On erittäin tärkeää alentaa viheralueiden perusta-
misen hiilikustannuksia. Jotta viheralueilla saavutettaisiin parhaat mahdol-
liset hiilensidontahyödyt, on mm. hyödynnettävä paikalla olevaa maa-ai-
nesta. Raskas rakentaminen aiheuttaa suuren hiilijalanjäljen, kun huomioi-
daan kasvualustat ja kantavat maanrakenteet, useat käytettävät materiaa-
lit, lannoitteet, kuljetukset ja koneiden käyttö. Kun käytetään paljon kovia 
pintoja, jää puuston ja muun kasvillisuuden osuus pieneksi. Kasvillisuus ja 
maaperä yhdessä muodostavat hiilinielun, jotka varastoivat hiiltä enem-
män kuin lisäävät sitä. On erityisen tärkeää ilmastonmuutoksen kannalta 
pyrkiä säilyttämään olemassa olevaa puustoa ja antaa puiden kasvaa mah-
dollisimman pitkäikäisiksi. Vihreän jalanjäljen saavuttamiseksi on siis aina-
kin koneiden, kuljetusten ja materiaalien käyttöä vähennettävä, paikalla 
olevaa kasvillisuutta ja maaperää säilytettävä sekä ylläpidossa vältettävä 
lannoittavan kasvijätteen poisvientiä. Kasvimateriaalia ei kannattaisi tur-
haan viedä viheralueilta pois, lahopuutakin voisi jättää ja muutenkin kat-
soa hoitoluokituksen tasoa. (Riikonen 2017.) 
 
Viheralueiden suunnitteluvaiheessa voidaan vaikuttaa joko positiivisesti 
tai negatiivisesti kasvillisuuden ja sitä kautta koko luonnon monimuotoi-
suuteen ja ekosysteemipalvelujen määrään.  

3 BIOTOOPPIPOHJAINEN SUUNNITTELU 

Biotooppi- eli kasvupaikkapohjaista viheralueiden suunnittelua on etenkin 
Hollannissa ja Saksassa käytetty jo pitkään (Vuori 2015). Nykyisin biotoop-
pipohjaista ajattelua sovelletaan Suomessakin viheralueilla etenkin suun-
niteltaessa hulevesialueille kosteikkoja, tienvarsille ja entisille soranotto-
paikoille monilajista kuivan paikan kasvillisuutta sekä joutomaille niittyjä 
tai perinnebiotooppien säilyttämisessä ja hoidossa. Kasvavat taloudelliset 
säästöpaineet saattaisivat puoltaa biotooppipohjaista viheralueiden suun-
nittelua, koska maarakenteet muodostavat suuren osan viheralueiden ra-
kentamisen kustannuksista. Ekologisestakin näkökulmasta tarkasteltuna 
on eduksi, kun hyödynnetään paikalla olevia maa-aineksia sen sijaan, että 
kuljetetaan suuria määriä uusia maa-aineksia, joita kaivamalla kulutetaan 
luonnonvaroja ja tuhotaan luonnon ekosysteemejä. Itse kuljetuskaan ei 
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ole taloudellisesti eikä ekologisesti kannattavaa (polttoaine, teiden kulu-
minen, ilmansaasteet, hiilidioksidipäästöt, pöly, ruuhkat, liikenneturvalli-
suus). 
 
Biotooppi on luontoalue tai kasvupaikka, johon ovat sopeutuneet juuri 
tälle alueelle tyypilliset kasvupaikkavaatimuksiltaan samanlaiset eliöt. Ym-
päristö voidaan jakaa erilaisiin biotooppeihin kuten kuiva kangasmetsä, 
tuore kangasmetsä, lehto, kosteikko, suoalueet. On myös erilaisia elin-
keino- tai maankäyttötoiminnan muovaamia luontotyyppejä eli perinne-
biotooppeja: niityt, kedot, ahot, metsälaitumet, tulvaniityt ja hakamaat.  
 
Yksinkertaisimmillaan biotooppipohjaisessa suunnittelussa kasvit valitaan 
kasvupaikkavaatimusten mukaan vaihtamatta olemassa olevaa maaperää 
ja säästäen mahdollisimman paljon alkuperäistä kasvillisuutta. Monimut-
kaisimmillaan kopioidaan koko kasviyhteisö ja biotooppi luonnosta, jolloin 
voidaan hyödyntää ylijäämämaita, joita ei mitenkään parannella, vaan is-
tutetaan siihen soveltuvat kasvit (Vuori 2015). Kasvit joko istutetaan tai 
kylvetään mielellään kotimaista, alueelle soveltuvaa, siemen- tai taimima-
teriaalia käyttäen. Biotooppipohjaisesti suunnitellut istutusalueet ovat 
monimuotoisia, monilajisia ja kasviyhdyskunta toimii ja muuttuu luontai-
sen sukkession avulla eikä sitä pidetä hoitotoimilla staattisena.  
 
Ruotsissa biotooppipuistoja, joihin pääsee tutustumaan, on esimerkiksi 
Ruotsissa Alnarpin maatalouskorkeakoulun alueella sekä Sävsjön kun-
nassa. 

3.1 Kasvillisuus 

Biotooppipohjaisen suunnittelun periaatteena on kasvillisuudeltaan moni-
lajinen ja -muotoinen kokonaisuus, jossa eri lajit käyttävät alueen resurs-
seja monipuolisesti ja eri aikaan. Istutusalueen heikoimmat lajit korvautu-
vat muiden kasvien kasvullisella tai siemenistä tapahtuvalla lisääntymi-
sellä. Kasviryhmä pysyy aukottomana, kun heikoimmat lajit voivat korvau-
tua muilla lajeilla, kun kasvien annetaan siirtyä ja levitä luontaisesti istu-
tusalueella (Nuotio 2016). Biotooppipohjaisesti suunnitelluilla alueilla hyö-
dynnetään myös pintamaiden siemenpankkia. Tällaiset monimuotoiset 
kasviyhdyskunnat ovat terveempiä ja vakaampia ympäristön aiheuttamia 
muutoksia vastaan, koska kasviyhdyskunnassa eri lajit hyötyvät toisistaan 
esimerkiksi tarjoamalla varjostusta toisille tai parantamalla näiden vesita-
loutta.  
 
Istutusalueella kasvilajien juuristot ovat erilaiset, joten ne pystyvät jaka-
maan kasvualustan resurssit keskenään ja menestyvät keskinäisessä kilpai-
lussa. Kasvivalintoihin vaikuttavat monet eri tekijät ja Gunnarsonin mu-
kaan yksi tärkeimmistä tekijöistä biotooppipohjaisen alueen onnistumi-
sessa onkin hyvä kasviasiantuntemus (Vuori 2015). On tärkeää osata valita 
kasviyhdyskuntiin kilpailukyvyltään tasavertaisia lajeja. Varsinkin varvut, 
heinät ja perennat ovat yleensä tarkkoja valo- ja kosteusolosuhteiden 
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muutoksille. Kasvillisuuden kerroksellisuutta pitää miettiä, mitkä kasvit 
pärjäävät alimpana. Monimuotoiset viheralueet tuovat kaupunkikuvaan 
myös värikkyyttä ja iloa.  

3.2 Maaperä 

Anu Riikosen (2015) mukaan LCA in Landscaping -tutkimus osoitti viheralu-
eiden suurimpien ympäristövaikutuksien tulevan rakennetuista kasvualus-
toista ja maa-ainesten kuljettamisesta. ”Viherympäristöliiton kasvualusta-
suosituksista on tullut monessa kohteessa määräyksiä, jotka pakottavat 
maa-ainesten vaihtoon. Nyt etsimme tälle vaihtoehtoa”. (Vuori 2015.)  
 
Viherrakentamisen kustannuksistakin huomattavan osan muodostavat 
maarakenteet. Kuvista 3 ja 4 nähdään, että molempien puistojen rakenta-
miskustannuksista maarakenteet muodostavat lähes 50 %. Huomion ar-
voista on myös kasvillisuuden vaatimaton 8 % osuus kaikista rakentamisen 
kustannuksista.  
 

 
 

Kuva 3. Kirkkopuiston viherrakentamisen kustannusten jakautuminen 
(Aino-Kaisa Nuotio 2016). 
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Kuva 4. Kirkkopuiston viherrakentamisen kustannusten jakautuminen 
(Aino-Kaisa Nuotio 2016). 

 
Biotooppipohjaisesti suunnitelluilla alueilla kasvit istutetaan joko olemassa 
olevaan maaperään tai hyödynnetään paikallisia ylijäämämaita. Ylijäämä-
maita hyödynnettäessä istutetaan juuri tähän maaperään soveltuvia kas-
veja eikä käytetä maanparannukseen muita maa-aineksia eikä lannoitteita. 
Ylijäämämaiden pintamaat ovat usein varsinkin biologisilta ominaisuuksil-
taan arvokkaita sisältäessään paljon eläviä organismeja. Huonolaatuiset 
(savet, moreeni) ja lievästi pilaantuneet maa-ainekset ovat muodostaneet 
ylijäämämaaongelman. Ruskeat savet kylläkin sopisivat kasvualustoiksi ja 
vaalean harmaat savet hulevesien pidätykseen, mutta kantavaksi raken-
teeksi routivat savet eivät sovellu. Oona Niiranen on tutkinut pilaantunei-
den maa-ainesten paikallista hyödyntämistä diplomityössään. Tutkimuk-
sen mukaan pilaantuneiden maa-ainesten käytön hyödyntäminen vähensi 
kustannuksia ja kyselytutkimuksen perusteella pilaantuneiden maiden 
hyödyntäminen nähdään alalla työskentelevien parissa myönteisenä, 
mutta haastavaksi koettiin mm. sekava lainsäädäntö. Diplomityönsä johto-
päätöksenä Niiranen toteaa, että pilaantuneiden maa-ainesten hyödyntä-
misen edistämiseksi tarvitaan selkeää ohjeistusta. (Niiranen 2016.) 
 
Paikallisten ylijäämämaiden läjittäminen vaatii paljon tilaa, joka olisi hyvä 
ottaa huomioon jo kaavoituksessa. Ylijäämämaita käytettäessä on mietit-
tävä myös olemassa olevien lakeja. Maa-aineksia voi läjittää kolme vuotta 
ilman, ettei tarvita maakaatopaikkalupaa ja 1,5 metriä korkeita kasoja voi 
läjittää meluvalliksi ilman erillistä lupaa. (Nuotio 2015.)  
 
Viherrakentamisen yleisen työselostuksen vaatimusten (juridisesti sitovia) 
mukaan tuotteistetun kasvualustan kasvualustamateriaalina käytetään 
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Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) rekisterissä olevan kasvualustaval-
mistajan toimittamaa materiaalia, josta on esitettävä tuoteseloste. Kasvu-
alustan on täytettävä lannoitevalmistelain 29.6.2006/539 sekä maa- ja 
metsätalousministeriön asetus nro 12/07 (haitalliset aineet ja rikkakasvit) 
vaatimukset. Ruokamultaa voidaan kuitenkin käyttää suunnitelma-asiakir-
jojen mukaan. Ruokamullan toimittajan ei tarvitse olla rekisteröitynyt eikä 
ruokamullasta tarvita tuoteselostetta. Teknisesti, esimerkiksi seuloen käsi-
teltyä maa-ainesta, koskevat samat vaatimukset kuin tuotteistettua kasvu-
alustaa. Paikalla tehtävien kasvualustojen on myös täytettävä lakien ja ase-
tusten vaatimukset. Ohjeen mukaan paikalla tehtävällä kasvualustalla tar-
koitetaan paikalla olevista maa-aineksista valmistettua kasvualustaa, jo-
hon on lisätty maanparannusaineita ja lannoitteita. (Tajakka 2011, 43-53.) 
 
Maaperän osalta pitää ottaa huomioon ja tunnistaa maaperän fysikaaliset, 
kemialliset ja biologiset ominaisuudet. Fysikaalisia ominaisuuksia ovat 
mm. maalaji, mururakenne, ilmavuus ja kosteus. Kemiallisia ominaisuuk-
sia: ravinteet, happamuus ja myrkylliset aineet. Maan pieneliöstö ja humus 
ovat biologisia tekijöitä. Kaikilla kasvilajeilla on omat vaatimuksensa kas-
vuolojen ja maaperän suhteen. Viherympäristöliiton kasvualustatyöryh-
män puheenjohtaja Anu Riikonen myös painottaa suunnittelijan hyvää kas-
viosaamista, että voidaan käyttää paikallisia maita (Vuori 2015).  

3.3 Hoito 

Perinnebiotooppien ja luonnontilaisten metsämaiden hoitotoimiin kuulu-
vat niitto, raivaus, kulotus ja laidunnus. Kasviryhmiä hoidetaan poistaen 
rikkakasvit kaksi ensimmäistä vuotta tehostetusti, jotta kasvit, joiden halu-
taan menestyvän, selviävät kilpailussa rikkaruohoja vastaan. Pääasiassa vi-
heralueiden annetaan kehittyä luontaisesti ilman jatkuvia hoitotoimia.  
 
Eliöyhteisöjen koostumuksessa ja rakenteessa ajan myötä tapahtuvaa 
muutosta kutsutaan sukkessioksi. Primaarisukkessiossa eliöt asettuvat en-
nalta kasvittomalle alueelle. Primaarisukkession aikana menestyvät lajit 
ovat niin sanottuja pioneerilajeja, jotka levittäytyvät tehokkaasti uusille 
alueille ja sietävät hyvin abioottista stressiä, jota aiheuttavat ympäristön 
elottomat kemialliset ja fysikaaliset tekijät.  Primaarisukkessiota tapahtuu 
esimerkiksi maankohoamisen seurauksena rannikolla. Sekundaarisukkes-
siota tapahtuu alueilla, joilla kasvillisuus on jo saanut jalansijaa. Sekundaa-
risukkession aikana ilmaantuvat lajit ovat pioneerilajeja parempia kilpaili-
joita, mutta sietävät huonommin abioottista stressiä. Sukkession edetessä 
abioottinen stressi vähenee, kun taas elävien eliöiden muodostamien ym-
päristötekijöiden aiheuttama bioottinen stressi kasvaa. Sekundaarisukkes-
sion aikana kasviyhteisöissä jo olemassa olevat lajit joko edistävät (fasili-
taatio) tai haittaavat (kilpailu ja allelopatia) tulokkaiden selviytymistä. Kas-
viyhteisöt kilpailevat monenlaisista resursseista kuten valosta, vedestä, ra-
vinteista, lämmöstä ja tilasta.  Tiivis heinikko voi haitata puiden itämistä ja 
kasvua ja siten hidastaa sukkession etenemistä. Toisaalta heinämättäiden 
on havaittu myös edistävän myöhempien sukkessiovaiheiden lajien kasvua 
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kerryttämällä orgaanista ainesta ja lisäämällä maan pintakerroksen kos-
teutta. (Ikävalko 2016.) 
 
Kemiallisia kasvitautien ja tuhoeläinten torjunta-aineita ei biotooppipoh-
jaisesti suunnitelluilla alueilla käytetä. Hoitotoimissa pyritään säilyttämään 
monimuotoinen kasvillisuus ja ekosysteemien toiminta kuormittamatta 
ympäristöä turhaan. Maaseudun tulevaisuuden mukaan yhdysvaltalaiset 
mehiläistarhaajat ovat yhden vuoden aikana huhtikuusta 2015 huhtikuu-
hun 2016 menettäneet 44 % mehiläisistään ja syiksi epäillään ulkoloista, 
torjunta-aineita sekä maankäytön muutoksista johtuvaa ravintopulaa 
(Viilo 2016). Harvardin yliopiston tutkimus vahvistaa käsitystä, että 
neonikotinoidi -pohjaiset torjunta-aineet sairastuttavat ja tuhoavat mehi-
läisiä (Lu, Warchol & Callahan 2014). Suomessa tapahtui heinäkuussa 2015 
Loimaalla suuri mehiläisten joukkokuolema (Reku 2015). Loimaalla kuol-
leista mehiläisistä löytyi tuhohyönteisten torjuntaan hyväksyttyä torjunta-
ainetta (dimetoaatti) pitoisuutena, joka todennäköisesti selittää mehiläis-
ten kuoleman (Tukes 2016). Erittäin huolestuttavaa onkin epäily, että osa-
syynä mehiläiskuolemiin ovat sallitut ja sääntöjen mukaan tehdyt torjunta-
aineruiskutukset. Kaikki toimet torjunta-aineiden käytön vähentämiseksi 
ovat pölyttäjienkin parhaaksi. 
 
Istutettujen kasvien kuolleet kasvinosat jätetään syksyllä maatumaan pai-
kalleen ja keväällä ne murskataan istutusalueelle katteeksi ja lannoitteeksi. 
Mikäli muuta lannoitusta tarvitaan, niin se tehdään humuspitoisuutta li-
säävillä orgaanisilla maanparannusaineilla, jotka ovat eloperäisiä maape-
rän kemiallisia, fysikaalisia tai biologisia ominaisuuksia parantavia lannoi-
tevalmisteita. Orgaanisia maanparannusaineita ovat mm. maanparannus-
komposti, lantaseos, kasvijätekomposti. 
 
Parin ensimmäisen vuoden tehostetun hoidon jälkeen päästään tavan-
omaista helpommalla hoitotöissä, kun annetaan luonnolle tilaisuus muo-
vata aluetta sukkession myötä. Sukkessiota tapahtuu, koska kasvit itse 
muuttavat kasvuolosuhteita kasvaessaan. Kasviryhmien ei ole tarkoitus-
kaan pysyä muuttumattomina, ja hallittu hoitamattomuus on tiettyyn ra-
jaan asti sallittua. 

3.4 Esimerkkikohteita biotooppipohjaisesta suunnittelusta 

 
Ida Aalbergin puisto ja Vuosaaren huippu ovat ylijäämämaiden hyötykäyt-
tökohteita, joissa kasvillisuus on valittu kasvupaikan mukaan eikä ylijäämä-
maita ole mitenkään paranneltu. 
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Kuva 5. Ida Aalbergin puisto Pohjois-Haagassa (Niinimaa 2016). 

 
1. IDA AALBERGIN PUISTO  
 
Helsingin Pohjois-Haagassa sijaitseva Ida Aalbergin puisto on tyypillinen 
1960-luvulla rakennettu puisto, jossa kulkee vanhan sekametsän ja kallioi-
den lomassa kävelyreittejä. Puiston luoteisosassa sijaitsee leikkikenttä ja 
kivituhkapintainen urheilukenttä. Puiston keskiosassa on muinaismuisto-
lain rauhoittamia muinaisjäännöksiä mm. ensimmäisen maailmansodan ai-
kainen tykkiaseman luolan suuaukko. Puiston keskiosassa on toiminut 
1920-1940-luvuilla ampumarata, jonka toiminnan seurauksena alueen 
maaperä on pilaantunut. Tämän pilaantuneen maa-aineksen korvaami-
seen on käytetty kaupungin muilta työmailta ylijääneitä puhtaita maita. 
Maamassoja ei ole tarvinnut ostaa eikä kuljettaa kaukaa. Alueelle tuotuja 
ylijäämämaita ei mitenkään paranneltu, vaan alueelle istutettiin sinne 
luontaisesti soveltuvia rungollisia havu- ja lehtipuita sekä metsitystaimia 
ryhmiin. Käytävien reunat ja metsäsaarekkeet kylvettiin kukkivalla niitty-
kasvillisuudella ja vanhaa puustoa säilytettiin. Keskiosassa puistoa on myös 
pieni oleskelunurmialue. Puiston annetaan kehittyä luontaisen sukkession 
mukaisesti. Alueelle odotetaan muodostuvan kukkiva keto. Puiston sanee-
rauksen on suunnitellut Ramboll Finland Oy. (Yli-Jama 2016.) 
 



12 
 

 
 

 

Kuva 6. Ida Aalbergin puistoon istutettuja puuryhmiä (Niinimaa 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 7. Ida Aalbergin puiston kävelyreittejä (Niinimaa 2016). 

Puiston hoitoluokat ovat A3 (käyttö- ja suojaviheralue, avoimena käyt-
tönurmena pidettävä niitty), B2 (käyttöniitty, avoimena pidettävä niitty), 
C1 (lähimetsä, nykyinen metsäalue, jolla ei ole suoritettu pintamaiden 
vaihtoa), C5 (arvometsä, niitystä metsäksi kehitettävä niitty). (Yli-Jama 
2016.) 
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Kuva 8. Ida Aalbergin puiston hoidon suunnittelu (Yli-Jama 2016). 
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2. VUOSAAREN HUIPPU 
 
Vuosaaren huippu Helsingissä on täyttömäki, jonne on kasattu ylijäämä-
maita vuosikymmeniä. Vuosaaren sataman rakennustyömaalta on tuotu 
pintamaat, joiden mukana tulivat myös maassa olevat siemenet. Nämä 
kasvit, pieneliöt, mikrobit ja sienirihmastot saivat näin jatkaa kasvuaan. 
Alueella kasvavat kotimaiset luonnonkasvit niitty- ja kallio-olosuhteissa 
luonnonmukaisesti. Alueelle on istutettu rannikolta luonnonkasveja. Tun-
turinäkymiä on tavoiteltu istuttamalla matalia karujen paikkojen kasveja: 
katajia, kanervia sekä ajuruohoja. Alueella on jo nyt valaistuja reittejä, 
mutta alueelle on tarkoitus tulla reittejä myös ratsastukseen ja pyöräilyyn 
sekä rinteitä mäenlaskuun. Täyttömäki on palkittu useaan kertaan moni-
muotoisuuden edistämisestä. (Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2015.) 
 
Vuosaareen on perustettu monia eri biotooppeja kuten soita, lehtoja ja 
paahdeketoja. Aluetta laajennetaan yhä tuomalla uusia kuormia ylijäämä-
maita kaupungin muilta työmailta. Myös kiviä ja kantoja tuodaan alueelle 
ja ne hyödynnetään maisemoinnissa. Huipun suunnittelusta vastaa puutar-
huri Jukka Toivonen, jonka mukaan alueen rakentaminen on todella edul-
lista taloudellisesti. Toivosen mukaan alueen hoito on helppoa, kun oikeat 
kasvilajit ovat oikeassa paikassa. Hänen mukaansa oppia voi hakea luontoa 
tarkkailemalla. Toivonen sanoo myös, että suunnittelijoilla ja rakentajilla 
on suuri vastuu ohjata ihmisten esteettisiä valintoja monimuotoisempien 
viheralueiden suuntaan. Vuosaaren huipulta on tavattu yli 400 kasvilajia, 
matelijoita, harvinaisia lintuja ja suurnisäkkäitä. Myös retkeilijät ovat löy-
täneet huipun. (Vuori 2015.) 
 

 

Kuva 9. Vuosaaren täyttömäki (Helsingin kaupunki 2015). 
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Runar Schildtin ja Aino Ackten puistoon sekä Haagan alppiruusupuistoon 
on istutettu kasvillisuus kasvupaikan mukaan paikalla olevaan maaperään 
ja olemassa olevaa kasvillisuutta on säilytetty runsaasti. 

 
3. RUNAR SCHILDTIN PUISTO  
 
Runar Schildtin puisto sijaitsee Helsingissä Pohjois-Haagan 50-luvun ker-
rostaloalueella. Puisto on erittäin merkittävä ja siellä liikkuu jatkuvasti pal-
jon ihmisiä, koska sen kautta kulkee ulkoilureittejä ja yhteys Pohjois-Haa-
gan rautatieasemalle. Puisto sijaitsee kallioisessa sekametsässä ja siellä on 
ensimmäisen maailmansodan linnoitusrakennelmia. Pääkäytävä ja raken-
nettu leikki-/kuntoilualue on avoimemmalla ja kosteammalla alueella pai-
nanteessa, jonka keskellä virtaa avo-oja.  
 

 

Kuva 10. Runar Schildtin puiston metsikköä (Niinimaa 2017). 

 

Kuva 11. Runar Schildtin puiston kosteikon ylittävä silta (Niinimaa 2016). 
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Puistoa on kunnostettu ja kehitetty kesällä 2015. Metsäalueilta on pois-
tettu huonokuntoiset puut. Pääkäytävä on levennetty neljä metriä leveäksi 
ja sen varrelle on sijoitettu taitavasti maisemaa kunnioittaen useita kun-
toilulaitteita ja leikkivälineitä (Kuva 12). Alue on tehty esteettömäksi. Avo-
ojan ympäristö muodostaa kauniin kosteikkoalueen, joka ylitetään siltoja 
pitkin (Kuva 11). Vesiuomaa on levennetty hulevesien viivyttämiseksi ja ve-
sielementin korostamiseksi. Uoman yhteyteen on istutettu kosteikkokas-
villisuutta (Kuvat 13 ja 14). Puistoon on tarkoitus istuttaa alueelle ja 1950-
luvulle tyypillistä kasvillisuutta. 

Kuva 12. Runar Schildtin puiston kuntoiluvälineitä (Niinimaa 2016). 

Kuva 13. Avo-ojan yhteyteen istutettua 
kosteikkokasvillisuutta (Niinimaa 2016). 

Kuva 14. Kosteikkokasvillisuutta (Niinimaa 2016). 
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Tuoreen kankaan mustikkatyypin metsään on istutettu isojen puiden lo-
maan pääasiassa lehtipuiden taimia, mutta myös marjakuusia on istutettu. 
Lehtipuista on istutettu ainakin pennsylvanianvaahteran, korenvaahteran, 
viitavaahteran sekä amerikanhumalapyökin taimia (Kuvat 15, 17 ja 18).  

 
 
 
 

Kuva 15. Viita-
vaahteran taimia (Niini-
maa 2017). 

 
 
 
 

Kuva 16. Sii-
piköynnöksen taimia 
(Niinimaa 2017). 

 

 

Pennsylvanianvaahtera, Acer pensylvanicum, on Suomessa harvinainen, 
mutta kasvaa Pohjois-Amerikassa rehevissä ja varjoisissa lehti- ja sekapuu-
metsissä. Se on pienikokoinen puu, jolla on juovikas runko ja suuret vaa-
leanvihreät lehdet (Mustila Arboretum, n.d.) Koreanvaahtera, Acer pseu-
dosieboldianum, kasvaa Koreassa kivikkoisten rinnemetsien pensaskerrok-
sessa. Se on pienehkö puu, jolla on pienet kauniisti liuskoittuneet lehdet. 
Koreanvaahteralla on hieno syysväri ja lehdet jäävät usein talveksi oksiin 
kiinni. (Mustila Arboretum, n.d.) Viitavaahtera, Acer barbinerve, on Itä-Aa-
siasta kotoisin oleva pensasmainen vaahtera, jonka lehdet ovat herukka-
maiset ja puhkeavat aikaisin keväällä sekä saavat kauniin syysvärin. Viita-
vaahtera viihtyy parhaiten suojapuuston alla puolivarjossa tuoreessa tai 
lehtomaisessa kangasmetsässä. (Mustila Arboretum, n.d.) Amerikanhuma-
lapyökki, Ostrya virginiana, on pienikokoinen lehtevä puu, jolla on kaunis 
keltainen syysväri ja jonka hedelmänorkot muistuttavat humalan (Hu-
mulus lupulus) käpyjä. Humalapyökki menestyy muun puuston suojassa 
lehdossa tai lehtomaisessa kangasmetsässä, mutta sietää myös savea. 
(Mustila Arboretum, n.d.) Isojen kuusten tyville on istutettu köynnöksiä, 
jotka nimilapun perusteella osoittautuivat harvinaisemmiksi siipiköynnök-
sen taimiksi (Kuva 16). Siipiköynnös, Tripterygium regelii, kiipeilee hyvin 
esimerkiksi kiertyen puuta vasten useisiin metreihin, mutta ilman tukea 
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siitä muodostuu leveä pensas. Siipiköynnös tekee juurivesoja, joten va-
paasti kasvaessaan se levittäytyy varmasti hyvin metsässä. Se viihtyy puo-
livarjoisassa paikassa tuoreessa metsässä ja on kotoisin Japanista. (Mustila 
Arboretum, n.d.) Mustikkatyypin sekametsän valtapuulajina on kuusi. Pen-
saskerroksen muodostavat pääasiassa pihlaja, harmaaleppä ja pajut. Kent-
täkerroksen tyypillinen varpu on mustikka. Kenttäkerroksessa kasvaa myös 
mm. oravanmarjaa, käenkaalia, sananjalkaa ja vanamoa. Puistoon on sijoi-
tettu useita penkkejä ja valaistusta uusittu. 
 

 

Kuva 17.   Koreanvaahtera (Niinimaa 2017). 

Kuva 18. Amerikanhumalapyökki (Niinimaa 2017). 

 

 
 
 
 

Kuva 19. Runar Schildtin puistossa leikkivälineiden turva-alustan yhdistää 
metsään pieni leikattavan nurmen kaistale (Niinimaa 2016). 
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4. AINO ACKTĖN PUISTO 
 
Aino Acktén puisto sijaitsee Helsingin Pohjois-Haagassa. Haagan aluesuun-
nitelmassa 2007-2016 kerrotaan, että Aino Acktén puiston yleisilme on vai-
kuttava ja sitä se todella onkin. Puisto on pitkänomainen ja se sijaitsee ala-
vassa laaksossa, jonka keskellä kulkee leveä avo-oja. Alue on ollut suota, 
joka on ojitettu pelloksi. Suoraan kulkevan ojan molemmin puolin on van-
hojen peltojen jäänteenä niittyaukiot. Puisto sijaitsee Haagan alppiruusu-
puiston läheisyydessä. Lounaispuolella puisto rajautuu Peikonhampaan 
rinteeseen, jossa vanhan hyppyrimäen kohdalla on talvella pulkkamäki. 
Koillispuolella rinteen yläosassa on Ohjaajantien asuinalue. Puistossa on 
uusittu koirapuisto ja skeittipaikka. Puiston itäpäädyssä on viljelypalsta-
alue sekä kivituhkapintainen koululaistenkin käytössä oleva urheilukenttä. 
Alueella risteilee useita kivituhkapinnoitteisia reittejä, molemmin puolin 
aluetta pitkittäin ojan suuntaisesti sekä ojan yli poikittain. Ojan yli kulkee 
useita siltoja. Puistossa kasvaa pääasiassa koivuja harvassa sekä ryhmissä, 
jotta näkymä uomaan on säilytetty. Alueen reunoilla on luonnontilaista se-
kametsää, jossa valtapuulajina ovat kuusi, haapa, harmaaleppä ja pajut. 
Puistoa hoidetaan hoitoluokkien C1 (Lähimetsä) ja B2 (Käyttöniitty) mu-
kaan. Puistoa on kunnostettu muutama vuosi sitten uomaa avaamalla ja 
pajuvesakkoa raivaamalla. (Haagan aluesuunnitelma 2007-2016.) Puiston 
koillisrinteeseen on lehtipuuvaltaisen metsikköön, jonka valtapuulajeina 
ovat haapa ja rauduskoivu, istutettu pienehköjä lehtipuiden taimia (Kuva 
21). Metsikön kenttäkerros koostuu pääasiassa eri heinälajeista ja lehtipui-
den vesoista. 
 
Aino Acktén puisto on luonnollisen oloinen, toiminnallinen ja maisemalli-
sesti elämyksellinen, jonka lenkkeilypolut ovat runsaassa käytössä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 20. Aino Acktén puiston silta, pulkkamäki, koirapuisto sekä skeitti-
alue (Niinimaa 2017). 
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Kuva 21. Aino Acktén puiston keskellä sijaitsevan avo-ojan uomaa (Niini-
maa 2017). 

Kuva 22. Aino Acktén puiston metsään istutettujen lehtipuiden taimia 
(Niinimaa 2017). 

 
 
 
5. HAAGAN ALPPIRUUSUPUISTO 
 

 

Kuva 23. Haagan alppiruusupuiston alppiruusuja mäntyjen katveessa (Nii-
nimaa 2016). 
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Haagan alppiruusupuisto on ainutlaatuinen paikka, joka on yliopiston kas-
vinjalostuksen kohde ja samalla yleisölle aina avoinna oleva puisto. Puisto 
on rakennettu suoalueelle, jonka happamilla, eloperäisillä, kuohkeilla ja 
kosteilla kasvupaikoilla alppiruusut luontaisesti viihtyvät. Puiston etelä-
osassa on alppiruusualue ja pohjoispäässä voimalinjan toisella puolella 
kasvavat puistoatsaleat. Alueen keskellä on avoin alue, jossa kulkee voima-
linja, mutta muuten puiston alppiruusut ja atsaleat kasvavat isojen mänty-
jen aluskasvillisuutena. (Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2015.) 
 

 

Kuva 24. Haagan Alppiruusupuisto sijaitsee vanhalla suoalueella voimalin-
jan molemmin puolin (Niinimaa 2017). 

 
Helsingin yliopiston kasvinjalostusohjelman koealueelle istutettiin ensim-
mäiset alppiruusut vuona 1975. Tutkimustarkoituksiin istutettiin 3000 alp-
piruusuristeymää. Hankkeen käynnistäjiä olivat Helsingin entinen kaupun-
ginpuutarhuri Pekka Jyränkö sekö emeritusprofessori Peter Tigerstedt. Ke-
väällä 1996 puistoa laajennettiin ja sen pohjoispuolelle istutettiin tuhansia 
uusia keltaisia alppiruusuja sekä noin 1500 puistoatsaleaa. Atsalean jalos-
tusohjelma on käynnistynyt vuonna 1986 ja ensimmäiset kotimaiset puis-
toatsalealajikkeet tulivat markkinoille vuonna 2010. Alppiruusupuiston 
reuna-alueilla kasvaa luontaisena suopursua (Rhododendron tomento-
sum), Suomen luonnonvaraista alppiruusujen sukuun kuuluvaa lajia. (Hel-
singin kaupunki 2015.) 
 
Vuonna 2009 korjattiin puiston rakenteita ja uusittiin opastaulut. Alue on 
esteetön ja siellä on helppo kulkea puisia pitkospuukäytäviä sekä kivituh-
kapinnoitteisia polkuja pitkin. Puistossa on myös kaksi katselulavaa, joista 
kukintaa voi ihailla pensaiden yläpuolelta. Atsalea-alueella aloitettiin 
vuonna 2010 rakentaa metsäpuutarhaa, jonka pensaiksi on valittu horten-
sioita, atsaleoita ja muita kukkivia varjopensaita. (Helsingin kaupunki 
2015.)  
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Kuva 25. Haagan alppiruusupuiston esteetön näköalatasanne (Niinimaa 
2017).  

 
 

 

Kuva 26. Pitkospuukäytävä ja suopursukasvillisuutta (Niinimaa 2016). 

Kuva 27. Alppiruusupuiston leveä kivituhkakäytävä (Niinimaa 2016). 
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3.5 Biotooppipohjaisen suunnittelun taloudelliset hyödyt 

Vihreään infrastruktuuriin panostaminen on myös taloudellisesti järkevää: 
Luonnon tarjoamien palveluiden korvaaminen keinotekoisilla järjestelmillä 
(esimerkiksi sadevesiviemärit) olisi sekä teknisesti että taloudellisesti haas-
tavaa ja kaupunkivihreän on todettu vaikuttavan myös suoraan tonttien 
hintoihin (Helsingin kaupunki 2014). 
 
Biotooppipohjaisesti suunnitellut alueet harvoin kuuluvat viheralueiden 
hoidon laatuvaatimuksiltaan rakennettujen viheralueiden hoitoluokkiin A1 
tai A2, vaan rakennetun ja luonnonympäristön välimaastoon sijoittuvaan 
hoitoluokkaan A3 tai hoitoluokkiin B (Avoimet viheralueet) tai C (Taajama-
metsät). Otin tähän esimerkiksi taulukon Hyvinkään puistojen hoitokustan-
nuksista hoitoluokittain vuonna 2009 (Taulukko 1). Taulukon mukaan A1 
Edustusviheralueiden hoitokustannukset ovat moninkertaiset muihin hoi-
toluokkiin verrattuna. A2-hoitoluokkaan kuuluvilla varsinkin pienillä liiken-
neviheralueilla hoito on kustannuksiltaan vielä vähintään kaksi kertaa kal-
liimpaa kuin esimerkiksi A3-hoitoluokkaan kuuluvilla alueilla. B-hoitoluo-
kan, johon niityt kuuluvat, hoitokustannukset ovat 10 – 155 kertaa A-hoi-
toluokan kustannuksia pienemmät. Taajamametsien (hoitoluokka C) hoi-
tokustannukset olivat vielä Niittyjenkin hoitokustannuksia alhaisemmat. 

 
 

Taulukko 1. Vuoden 2009 puistojen hoitokustannuksia hoitoluokittain (Hy-
vinkään kaupunki 2010). 

 
 
Hyvinkään viheralueohjelman 2011 – 2020 mukaan hoitoluokkien väliset 
kustannukset ovat siis merkittäviä alempien hoitoluokkien hyväksi. Maise-
maniittyjen ja taajamametsien suosiminen viheralueina on paitsi ekologi-
nen myös hyvin suuressa määrin taloudellinen ratkaisu. Hyvinkäällä pyri-
tään korostamaan maisemaniittyjen ja taajamametsien merkitystä viher-
alueiden suunnittelussa. Alueilla, joissa on paljon kulutusta, viheralueet on 
kuitenkin rakennettava paremmin kulutusta kestäväksi. (Hyvinkään kau-
punki 2010.) 
 
Hyvinkäällä viheralueiden hoidon kustannuksia on puistoyksikössä seu-
rattu 1990-luvun puolivälistä alkaen Kuntaliiton Tekpavertti -tilastossa. Va-

Hoitoluokka Puistot €/m² Liikenneviher-
alueet €/m² 

Taajamamet-
sät €/m² 

A1 Edustusviheralueet 6,2   

A2 Käyttöviheralueet 0,8 1,9  

A3 Luontoviheralueet 0,4 0,5  

B Niityt 0,04 0,09  

C Taajamametsät   0,02 
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litettavasti kuntien innostus Tekpaverttiin on vuosien kuluessa laimentu-
nut ja vertailukuntia on enää hyvin vähän. Seurannassa mukana oleminen 
on kuitenkin antanut puistoyksikölle tarpeellista tietoa omasta toimin-
nasta kehittämistyötä varten. (Hyvinkään kaupunki 2010.) 

 

3.6 Omat laskelmat biotooppipohjaisuuden taloudellisuudesta 

 
RAKENTAMINEN 
 
Ypäjän Kartanon yläkoululle tehtiin pihasuunnitelman lisäksi myös Viher-
rakentamisen yleiseen työselostukseen (VRT`11) pohjautuva määräluet-
telo ja suunnittelijan kustannusarvio. Tästä kustannusarviosta on poimittu 
luvut alla olevaan taulukkoon, jossa on kerrottu suunnittelukohteen raken-
tamisen kustannukset yhteensä sekä jaoteltuina osiin (Taulukko 2). Liit-
teenä olevassa määräluettelosta ja suunnittelijan kustannusarviosta kus-
tannusten muodostuminen selviää tarkemmin, tässä ne ovat pelkkinä lu-
kuina merkittynä.  
 
Taulukosta voidaan huomata, että biotooppipohjaisesti suunniteltaessa 
kohta 23110 Kasvualustat jää kustannusarviossa tyhjäksi. Kasvualustat 
muodostavat yleensä viherrakentamisessa merkittävän kustannuserän ja 
nyt saadaan tässä kohti huomattavia säästöjä aikaan. Myös kohta 21000 
Päällys- ja pintarakenteet jäi normaalia alhaisemmaksi kustannuksiltaan, 
sillä ainoastaan kuntoilu- ja leikkivälinealueet vaativat järeämpää rakenta-
mista. Runsaan kasvillisuuden vuoksi ei tarvita paljoakaan kallista maamas-
sojen vaihtoa kantavuuden lisäämiseksi eikä kustannuksia lisääviä kivipääl-
lysteitä. 

 

Taulukko 2. Laskelma Kartanon koulun piharakentamisen kustannuksista 
(€ / kustannuserä). 

KUSTANNUSERÄ biotooppipohjaisesti suunniteltu             € 

RAKENTAMINEN  

10000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET  

11000 OLEVAT JA POISTETTAVAT RAKENTEET JA 
RAKENNUSOSAT 

 

11100 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus  

11111Poistettava kasvillisuus (kannot)      1 200  

11410 Poistettavat pintamaat      2 180  

14000 POHJARAKENTEET  

14300 Kuivatusrakenteet  

14391 Pintakuivatus         480  

20000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET  
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YLLÄPITO 

Kartanon koulun biotooppipohjaisuuteen perustuvan suunnitellun alueen 
ylläpitokustannuksia laskettiin hoitoluokkien mukaan, koska Hyvinkäällä 
viheralueiden hoidon kustannusten seurannassa oli osoittautunut, että 
hoitokustannukset vaihtelevat hoitoluokittain huomattavasti. Tehtyjen 
piha- ja hoitosuunnitelmien pohjalta arvioitujen työtuntien sekä Sari Suo-
malaisen kaupunkiympäristön ylläpidon -oppitunnilla esittämien seuran-
nasta saatujen kertoimien avulla laskettiin teoreettiset hoitokustannukset 
alueelle (Taulukko 3). 
 
 
 
 
 

21000 PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT JA ALUSRAK  

21400 Päällysteet ja pintarakenteet    10 645  

22000 REUNATUET, ASKELMAT, KOURUT JA 
EROOSIOSUOJAUKSET 

          71  

23000 KASVILLISUUSRAKENTEET  

23100 Kasvualustat ja katteet  

23110 Kasvualustat -  

23120 Katteet         631  

23200 Nurmi- ja niittyverhoukset  

23220 Niityt         200  

23300 Istutukset  

23320 Metsitykset      1 236  

23330 Pensaat ja köynnökset        250  

23340 Perennat     1 049  

23361 Sipuli- ja mukulakasvit        200  

30000 JÄRJESTELMÄT  

33000 SÄHKÖ-, TELE- JA KONETEKNISET JÄRJ.  

33632 Puistovalaisimet        888  

46000 RAKENNELMAT JA KALUSTEET  

46200 Kalusteet ja varusteet  

46210 Leikki- ja oleskelualueiden kalusteet ja varusteet     5 252  

46220 Urheilualueiden kalusteet ja varusteet   16 869  

46290 Muut kalusteet ja varusteet     4 701  

                Näiden asennukset yht.     2 000  

Yhteensä rakentamiskustannukset 47 852€ 
(alv 0 %) 
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Taulukko 3. Laskelma Kartanon koulun pihan ylläpidon kustannuksista (€ / 
hoidettava alue). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mikäli koko suunnittelualue olisi määritelty kuuluvaksi hoitoluokkaan A2, 
niin ylläpidon kustannukset voitaisiin hoitokustannusten seurannasta saa-
dun kertoimen mukaan arvioida seuraavaan tapaan: 14 000 m2 x 0,8 €/m2 
= 11 200 €.  
 
 
 
 
 
RAKENTAMINEN JA YLLÄPITO 
  
Alla olevassa taulukossa (Taulukko 4) on yhteenveto näistä laskelmista. 
Taulukossa vertailtiin rakentamisen ja hoidon kustannuksia. Biotooppipoh-
jaisuutta verrattiin kuvitteelliseen suunnitelmaan, jossa myös olisi urheilu- 
ja leikkialueet sekä seinän viereen sepeli samoin kuin tehdyssä suunnitel-
massa. Kylvönurmen rakentamisen kulut laskettiin Viher- ja ympäristöra-
kentajat ry:n laskurin mukaan. Taulukosta voidaan huomata, että tehdyn 
suunnitelman rakentamisen kustannukset ovat karkeasti arvioiden ainakin 
puolet pienemmät kuin, jos alue kylvettäisiin kokonaan nurmelle ilman is-
tutuksia ja kiveyksiä, jotka nostaisivat kuluja vielä enemmän. Näiden las-
kelmien mukaan ylläpidonkin kustannukset jäisivät tehdyn suunnitelman 
mukaan rakennettaessa puoleen A2-hoitoluokan nurmialueen hoitokus-
tannuksista. 

ALUEET HOITOLUOKITTAIN Suunnittelukohteessa  
hoitokustannukset €/vuosi 

Leikattava nurmi A2-hoitoluokka, kuntoi-
luväline- ja keinualue sekä kuntopolku 
E-hoitoluokka (kivituhka, turvasora) 

A2 nurmea, E-alue  
0,75 € / m2 x 3 000 m2 =  
2 250 € 

Istutusalueet A2-hoitoluokka  
Ei kasvinsuojelua, lannoitusta 

Kitkentä aluksi (2-3v) 
80 h x 20 € / h = 1 600 € 

Avoimet alueet (niitty + lehto) 
B-hoitoluokka 
Ei kasvinsuojelua, lannoitusta 

Niitto (440 m2 + 2700 m2) 
40 h x 20 € / h = 800 € 

 

Taajamametsät 
C-hoitoluokka 
Ei kasvinsuojelua, lannoitusta 

Raivaus 
6 000 m2 
40 h x 20 e = 800 € 

Yhteensä 5 450 € alussa (2-3v) kit-
kentä 
Myöhemmin 3 850 € 
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Taulukko 4. Kartanon koulun pihan hoito- ja rakentamiskustannukset 
biotooppipohjainen/ perinteinen suunnittelu. 

SUUNNITTELUTAPA RAKENTAMINEN  HOITO  

Biotooppipohjainen 
Sisältää urheilu- ja leikki-
alueiden kustannukset. 

47 852 €   5 450 € 

Koko suunnittelualue 
14 000 m2 kylvönurmel-
le. Hoitokustannukset on 
arvioitu seurannasta saa-
dun kertoimen mukaan 
ja rakentamiskustannuk-
set Viher- ja ympäristöra-
kentajat ry:n laskurin 
mukaan. 

Kylvönurmi 46 816 € (ei sis. alv)   
Urheilu- ja leikkialueet sekä 
kaikki samat päällysteet sekä ka-
lusteet ja varusteet kuin 
biotooppipohjaisessa 40 355 € 
Yhteensä 87 171 € 
Huom! Tästä puuttuvat puuston 
poisto ja pohjan tasaus, joten 
summa kohoaa vähintään 
100 000 € 

11 200 € 

4 PIHASUUNNITELMA YPÄJÄN KARTANON KOULULLE 

Siitä huolimatta, että kasvillisuuden ja luonnon vaikutuksista ihmisten hy-
vinvointiin on paljon tutkittua tietoa, niin kasvillisuuden määrä näyttää vä-
hentyneen monien koulujen piha-alueilla. Ypäjän Kartanon koulun pihassa 
kasvillisuutta on runsaasti ja tämän myötä piha tarjoaa useita ekosystee-
mipalveluita. Opinnäytetyö alussa kerrottiinkin, että Lahden kaupungin vi-
heralueohjelmassa korostetaan ekosysteemipalvelunäkökulman hyödyn-
tämisen tärkeyttä viheralueiden suunnittelussa ja hoidossa. Kartanon kou-
lun piha-alueen tarjoamien ekosysteemipalveluiden jatkuvuus on turvat-
tava ja vielä parannettavakin ekosysteemipalveluiden laatua (esimerkiksi 
esteettiset elämykset näkymien avaamisen kautta). Luonnon prosesseja 
hyödynnetään kasvillisuusalueita suunniteltaessa, kun huomioidaan suk-
kession vaikutukset ja annetaan kasvillisuusalueiden kehittyä ja muuttua 
luontaisesti. 
 
Lisäksi on huomioitava se tosiasia, että Suomessa pienet lapset liikkuvat 
paljon, mutta murrosiässä liikkuminen vähenee jyrkästi (Jyväskylän yli-
opisto 2014).  Yläkoululaisten liikkumiseen pitää myös ympäristösuunnit-
telun avulla kannustaa ja uuden opetussuunnitelman mukaisesti saada 
koko piha ja liikunta kaikkeen opetuskäyttöön. Ihminen on osa luontoa ja 
täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän ymmärtä-
minen on keskeistä ihmisenä kasvussa. (Opetushallitus, 2016.) ”Uusi ope-
tussuunnitelma kannustaa koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen 
hyödyntämistä opiskelussa ja opetuksen rikastamista mobiilivälineillä. Mo-
biilioppiminen voi olla esimerkiksi valmiiksi tehty reitistö, jota oppilaat 
käyttävät opetusmateriaalina tai oppilaat voivat itse tuottaa oman reitin 
lähiympäristöönsä.” (Lehtinen 2016.)  
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Kuva 28. Kartanon koulun kaunista etupihaa (Niinimaa 2016). 

Kuva 29. Kartanon koulun pihan itäosaa (Niinimaa 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 30.  Kartanon koulun takapihaa, jossa sijaitsee peliareena (Niinimaa 
2016). 
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4.1 Suunnittelualueen sijainti ja historia 

 
 
 

 

Kuva 31. Ypäjän sijainti Helsingin, Turun ja Tampereen     
keskellä (Google maps, 2017). 

 
Kartanon koulu on Ypäjän kunnassa sijaitseva yläkoulu, jossa tällä hetkellä 
opiskelee noin 80 oppilasta 7.-9. luokilla. Tulevaisuudessa oppilasmäärä 
saattaa kasvaa, kun myös 6. luokan oppilaita on esitetty siirrettäväksi ylä-
kouluun. Ypäjän yhteiskoulu aloitti toimintansa vuonna 1962 entisissä puo-
lustuslaitoksen ratsukoulun tiloissa. Koulun tiilinen lisärakennus on vuo-
delta 1964. (Häme-Wiki, n.d.) 

 
 

 

Kuva 32. Kartanon koulun piha ilmakuvassa (Google maps, 2017). 

Kartanon koulu sijaitsee erityisellä paikalla Hevosopiston ympäröimänä. 
Ypäjän Hevosopisto on Pohjoismaiden suurin hevosalan koulutusta järjes-
tävä oppilaitos. Ammatillisen koulutuksen lisäksi Hevosopisto tarjoaa ly-
hytkursseja, nuorten hevosten koulutusta ja palveluja matkailijoille sekä 
järjestää vuosittain lukuisia ratsastuskilpailuja ja muita hevostapahtumia. 
Ypäjän Hevosopisto perustettiin vuonna 1993 Ypäjän Hevostalousoppilai-
toksen ja Suomen Ratsastusopiston tilalle. Samalla alueella ja yhteistyössä 
Hevosopiston kanssa toimivat Osaamiskeskus Hippolis, Suomen hevosur-
heilumuseo, Luonnonvarakeskus (LUKE), Ypäjän Hevossairaala Oy ja eläin-
näytteisiin erikoistunut laboratorio Ellab. (Ypäjän Hevosopisto, n.d.) 
 
Koululta avautuvat ainutlaatuiset maisemat Hevosopiston laitumille (pe-
rinnebiotooppialueille), Loimijokilaaksoon sekä entisen hevosjalostuslai-
toksen alueille, jotka nykyisin kuuluvat Hevosopistolle. Koulu sijaitsee lou-
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naaseen viettävässä rinteessä, jossa maaperä on hiekkamoreenia. Luon-
nontilaisen alueen pohjoispäädyssä on kuivahkoa mäntykangasta, joka rin-
teen alaosiin päin muuttuu sekametsätyyppisestä jopa lehtomaiseksi.  
 

 

Kuva 33. Hevosopiston laitumia, näkymä koulun länsipihalta katsoen (Nii-
nimaa 2016). 

Hevosopisto ja Kartanon koulu sijaitsevat Ypäjän Kartanonkylässä, jossa on 
kasvatettu hevosia jo 1800-luvulla. Puolustuslaitoksen Hevoshuoltokoulu 
aloitti toimintansa Kartanonkylän kartanon mailla vuonna 1934, ja vuonna 
1937 perustettiin sen rinnalle Valtion hevossiittola, jonka tehtävänä oli 
Suomen hevosjalostuksen edistäminen ja työntekijöiden kouluttaminen. 
Tehtävät olivat siis samat, joita nykyisin jatkavat Hevosopisto sekä MTT:n 
hevostutkimus. Alueen rakennuskantaan kuuluvat muun muassa Karta-
nonkylän kartanon päärakennus ja muita rakennuksia sekä armeijan omis-
tuskaudella 1930-luvulla rakennetut suuret punatiiliset tallit. (Wikipedia, 
n.d.) 

 

Kuva 34. Hevosopiston hevostalleja ja -tarhoja, näkymä koulun eteläpi-
halta (Niinimaa 2016). 
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Ypäjän Hevosopiston hevoslaitumet muodostavat poikkeuksellisen laajan 
hevosten laiduntaman niittyjen ja metsälaidunten kokonaisuuden, joka on 
Natura 2000 -aluetta. Alue on valtakunnallisesti hyvin merkittävä perinne-
biotooppialue, jossa sijaitsee monilajisia tuoreita niittyjä ja ketoja. Se on 
ehkä laajin hevosten laiduntama alue Suomessa. (Hämeen ELY-keskus 
2013.) 
 
Koulu sijaitsee museoviraston määrittelemän valtakunnallisesti merkittä-
vän rakennetun kulttuuriympäristön (Ypäjän hevosjalostuslaitos) alueella 
sekä valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen (Loimijokilaakson vilje-
lymaisema) välittömässä läheisyydessä. Maankäyttö- ja rakennuslaki vel-
voittaa huomioimaan valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuu-
riympäristöt (RKY) sekä valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet kaa-
voituksessa ja lupamenettelyssä (Hämeen ELY-keskus 2013). 
 

 

Kuva 35. RKY-aluemaiset kohteet (Maanmittauslaitos 2017). 

4.2 Pihan inventointi 

Kartanon koulun pihaa käytiin valokuvaamassa kaksi kertaa kasvukaudella 
2016, ensin kesäkuussa ja toisen kerran elokuussa. Kirjattiin pihan hyviä 
puolia sekä kehitettäviä kohteita ja tärkeimpiä näkymiä. Koulun etupiha on 
kaunis ja toimiva, joten keskityttiin takana sijaitsevan piha-alueen suunnit-
teluun ja kehittämiseen. Piha-alue on hyvin laaja ja puustoinen. Pihassa 
maan pinnan kallistukset ovat pääsääntöisesti kunnossa ja vedet ohjautu-
vat hyvin sadevesiviemäreihin ja maastoon. Itäpuolen sisäänkäynnin kohta 
on hieman ongelmainen rinteen viettäessä koulurakennusta ja sisään 
käyntiä kohti. Koulun pihalla on aivan uusi peliareena, mutta toiminnalli-
suutta olisi hyvä saada vielä lisääkin. Maisemat koululta ovat erittäin hie-
not ja ainutlaatuiset hevoslaitumineen, mutta näkymät ovat jääneet run-
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saan puuston taakse. Näkymien avaaminen lisäisi viihtyisyyttä. Alla ole-
vissa kuvissa on esitetty näkymät koululta poispäin (Kuva 36) sekä näkymät 
koululle päin (Kuva 37). 

Kuva 36. Kartanon koulun näkymät koululta poispäin (Niinimaa 2017.) 
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Kuva 37. Kartanon koulun näkymät koululle päin (Niinimaa 2017.) 
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Taulukko 4. Kartanon koulun pihan inventointitaulukko. 

 
 

 
Yllä esitetyn inventointitaulukon (Taulukko 4) sekä alapuolella olevassa ku-
vassa (Kuva 38) näkyvän piirroksen pohjalta mietittiin, miten aluetta voisi 
kehittää niin, että olemassa olevat ekosysteemipalvelut pystytään säilyttä-
mään ja jopa tuottamaan uusia ekosysteemipalveluita. Esimerkiksi huleve-
sien käsittelyä voitaisiin edistää rakennettavan kosteikon avulla. Nykyisel-
lään pihan runsas kasvillisuus torjuu ilmastonmuutosta sitomalla hiiltä. 
Kasvillisuus myös luo hyvän elinympäristön puhdistaessaan ilmaa, torju-
malla melua ja säätelemällä pienilmastoa suojaten tuulelta ja tasaten läm-
pötiloja. Luonnon monimuotoisuutta olisi vielä mahdollista lisätä kasvila-
jistoa monipuolistaen. Ympäristön mahdollisuuksia oppimisympäris-
tönäkin voisi vielä kehittää kuten luonnon tarjoamia hyötyjä ihmisen hy-
vinvoinnille: esteettiset kokemukset, inspiraation lähde, liikunta sekä muut 
harrastukset kuten valokuvaus ja luonnon tutkiminen. 
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Koulun pihasta avautuvat kaakkoon, etelään, lounaaseen ja luoteeseen 
erittäin kauniit ja merkitykselliset maisemat, jotka kuitenkin ovat monin 
paikon lähes piilossa kasvillisuuden peittäminä. Pihassa on myös paljon 
luonnontilaista aluetta, joka koostuu erilaisista biotooppialueista kuten 
kuiva kangasmetsä, tuore kangasmetsä sekä lehtomaista aluetta puustoi-
sena ja avoimena.  

 

Kuva 38. Kartanon koulun pihan inventointia (Niinimaa 2017.) 
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Kartanon koulun pihan koillis-, itä-, kaakkois- ja eteläosat ovat suhteellisen 
luonnontilaisia alueilta aivan koulurakennuksen lähiympäristöä lukuun ot-
tamatta. Koillispuolella sijaitsee koulun jokapäiväisessä arkikäytössä oleva 
parkkialue. Itäpuolelle on A2 hoitoluokan mukaan hoidettavaa nurmialu-
etta ja eteläisellä puolella sijaitsee uusi kesällä 2016 rakennettu peliareena 
sekä pingispöytä. Tästä eteläisestä alueesta on tarkoitus kehittää toimin-
nallinen alue. Alue on koulun takapihaa ja etupihalla sijaitsee koulun enti-
nen asfaltoitu paikoitusalue, jonne edelleenkin tapahtumien yhteydessä 
autot pysäköidään. Molemmat pääsisäänkäynnit sijaitsevat näiden parkki-
alueiden yhteydessä. Koulun etupihassa kasvaa monilajista ja runsasta kas-
villisuutta ja piha on kaunis ja rauhallinen yleisilmeeltään. 

 
 
 

4.3 Suunnittelun tavoitteet ja tarkoitus 

 
Alueen luonnontilaisia osia ei kannattaisi hävittää rakentamalla kokonaan 
uudenlaista viheraluetta, vaan säilyttää olemassa olevaa kasvillisuutta. 
Metsikköä raivaamalla ja harventamalla saadaan kasvillisuus monimuotoi-
semmaksi ja näkymät avatuiksi. Luonnontilaisen kasvillisuuden lomaan is-
tutetaan ja kylvetään uutta kasvillisuutta, joka soveltuu kasvupaikkavaati-
muksiltaan kyseisille alueille. Koulurakennuksen etelän puoleiselle toimin-
nalliselle alueelle ehdotetaan rakennettavaksi kuntoilu-ja leikkialueet, 
jotka vaativat järeämpää rakentamista, mutta muuten pyritään välttä-
mään maamassojen uusimista. Kangasmetsään on suunniteltu reitti, johon 
tulisi kivituhka- /hakepinnoite. Polun on tarkoitus kierrellä luontevasti 
metsikköalueella muodostaen pienen lenkin. Polkua voisi hyödyntää eri 
oppitunneilla opetuskäytössä. UKK-instituutin ”Terve koululainen” -hank-
keen yhteydessä on tehty opas QR-koodien mahdollisuuksista opetuskäy-
tössä: http://tervekoululainen.fi/opetusmateriaalit/koulutusarkisto/get-
file.php?file=1021 .  
Suunnittelutyössä on päädytty myös kolmen täysin uuden biotoop-
pialueen muodostamiseen.  Koillisesta ylärinteestä parkkipaikalle virtaavat 
hulevedet olisi järkevää johtaa yhteen painanteeseen, josta olisi tavoit-
teena muodostua kaunis kosteikkoalue kasveineen. Eteläosan hevosalu-
eille avattaisiin maisema ja tälle alueelle voisi saada hakamaan tyyppistä 
niittyä sekä ketoaluetta pelailuun ja oleiluun. Kedolle kylvetään matalana 
pysyvää nurmea, jota ei siis tarvitse leikata eikä niittää.  
 
Suunnittelun tarkoituksena on saada pihasta entistäkin toiminnallisempi ja 
liikuntaan kannustavampi ottaen kuitenkin mahdollisimman paljon hank-
keen ekologisuus ja taloudellisuus huomioon. Tavoitteena on kasvillisuu-
deltaan monimuotoinen, entistäkin viihtyisämpi ja esteettinen piha-alue, 
jossa oppilaat viihtyvät ja viettävät toiminnallisempia välitunteja ja ehkä 
oppituntejakin. Ypäjän kunta voisi olla valtioneuvoston periaatepäätöksen 

http://tervekoululainen.fi/opetusmateriaalit/koulutusarkisto/getfile.php?file=1021
http://tervekoululainen.fi/opetusmateriaalit/koulutusarkisto/getfile.php?file=1021
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(13.6.2013) mukainen edelläkävijäkunta, joka hyödyntää kestäviä ympä-
ristö- ja energiaratkaisuja julkisissa hankinnoissa ja toimii suunnannäyttä-
jinä muille kunnille. 

4.4 Pihan nykyiset biotooppialueet 

 

Kuva 39. Kartanon koulun pihan biotooppialueet (Niinimaa 2017). 

 
Alue 1. Kuiva kangasmetsä 
 
Tontin ylärinteessä sijaitsee luonnontilainen kuiva puolukkatyypin kangas-
metsä, jossa valtapuuna ovat isot männyt. 
 

 

Kuva 40. Koulurakennuksen läheisyydessä kasvaa useita mäntyjä (Niini-
maa 2016). 
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Alue 2. Tuore kangasmetsä 
 
Tontin itäreunan rinnettä alaspäin etelään tultaessa luonnontilainen 
metsä muuttuu hyvin tiheäksi tuoreeksi mustikkatyypin kangasmetsäksi, 
jossa kasvaa monilajista eri kokoista puustoa: kuusi, mänty, koivu, haapa, 
pihlaja, pajut ja harmaaleppä. Ehkä ylempänä rinteessä on joskus tehty 
harvennusta, koska vadelma on vallannut alaa. Ylempänä rinteessä kasvaa 
runsaasti nuoria koivuja, joita oppilaat ovat joskus istuttaneet. 
 

 

Kuva 41. Rinne muuttuu alemmaksi mentäessä tuoreeksi kangasmetsäksi 
(Niinimaa 2017) 

Alue 3. Lehto 
 
Tontin eteläosa alarinteessä on tuoretta, ravinteikasta lehtomaista alu-
etta. Tällä luonnontilaisella alueella kasvaa enimmäkseen lehtipuita: koivu, 
vaahtera, saarni, pajut. Alue on osittain myös avoimempaa ja hakamaan 
tyyppistä.  

 

Kuva 42. Tontin eteläosan lehtomaisia alueita (Niinimaa 2016). 
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4.5 Pihalle suunnitellut biotooppialueet 

Tällä suunnittelulla on tarkoitus tukea luonnon monimuotoisuutta unohta-
matta alueen virkistyskäyttöä sekä samalla saada ehkä taloudellisiakin 
hyötyjä alueen rakentamisessa ja hoitotoimissa.   

 
 
 
 
 
 

Kuva 43. Kartanon koulun pihalle suunnitellut biotooppialueet (Niinimaa 
2017). 

 
 
 
Alue 1. Kuivakangasmetsä 
 
Kuiva kangasmetsäalue, jonka on tarkoitus olla mäntyvaltainen kuten kou-
lurakennuksen läheisyyskin. Muilla alueilla suositaan pääasiassa lehtipuita 
ja kuusia. Risukkoa voidaan harventaa, jotta saadaan valoa kenttäkerrok-
seen ja näin vahvistetaan aluskasvillisuutta. 
 
Alue 2. Tuorekangasmetsä 
 
Tuoretta kangasmetsää harvennetaan näkymien avaamiseksi hevosopis-
ton suuntaan. Näin saadaan alueesta valoisampi ja aluskasvillisuus moni-
puolisemmaksi. Puustoa jätetään monilajisesti ja eri-ikäisiä sekä erityisen 
kauniita yksilöitä säästäen. Oppilaiden istuttamaa koivikkoa harvennetaan. 
Kiviä raivataan näkyviin ja joitakin lahopuita jätetään alueelle, mutta muu-
ten raivausjäte viedään pois rehevöittämästä maata.  



40 
 

 
 

 

Kuva 44. Näkymiä avaamalla saataisiin hevosopiston kauniita alueet esille 
(Niinimaa 2016). 

 
 

Kuva 45. Oppilaiden istuttamia koivuja (Niinimaa 2016). 

 
 
Alue 3. Kosteikko 
 
Tällä alueella olevaan painanteeseen johdetaan ylärinteestä tulevat hule-
vedet ja istutetaan uutta kosteikkokasvillisuutta. Pihasuunnitelman istu-
tussuunnitelmadetaljissa (Liite 4) on esitetty kosteikkoalueen kasvillisuu-
den kasvilajit, istutuspaikat sekä taimimäärät. Ojauoman yli rakennetaan 
kaksi siltaa, joita myöden kuntopolku ylittää ojan. 
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Kuva 46. Tuleva kosteikkoalue mäntyjen takana (Niinimaa 2016). 

Alue 4. Niitty/hakamaa 
 
Tämän alueen pohjoisosa on tällä hetkellä leikattavaa nurmea ja alempi 
osa ravinteikkaan ja multavan oloista, mutta kuitenkin osittain melko avo-
naista hakamaan tyyppistä. Suunnitelmissa olisi muodostaa alueelle kukki-
vaa niittyä sekä puustoisempaa hakamaata puustoa raivaamalla ja heinik-
koa niittämällä ilman uusien lajien kylvöä. Vesakkoa on harvennettava ja 
heinäkasvillisuutta on niitettävä aluksi kaksi kertaa kesässä, ensimmäisen 
kerran ennen siementen kypsymistä juhannuksen tienoilla ja toisen kerran 
elokuun lopulla. Niittojäte jätetään paikalleen siementen varisemisen 
ajaksi pariksi päiväksi, mutta viedään tämän jälkeen pois kompostoita-
vaksi, jotta maaperä köyhtyisi kukkiville niittykasveille sopivaksi. Niittämi-
sen tavoitteena on köyhdyttää maaperää sekä saada myös valoa aluskas-
villisuuteen, jotta lajisto monipuolistuu. 

Kuva 47. Tulevaa kukkivan niityn ja hakamaan aluetta (Niinimaa 2016). 
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Kun kukkiva niitty on muutaman vuoden kuluttua muodostunut, paras nii-
ton ajankohta on heinä – elokuu, jolloin siemenet ovat kypsyneet eikä häi-
ritä enää lintujen pesimistä. Niitylle ja hakamaalle voidaan istuttaa kukka-
sipuleita esimerkiksi idänsinililjaa, jotta saadaan aikaisin keväällä koululais-
ten iloksi kukkivaa kasvustoa. 

 
 

Alue 5. Ketomainen luonnostaan matalana pysyvä nurmialue 
 
Tälle alueelle, suunnitellun maavalli-/rinnekatsomon, alapuolelle olisi tar-
koitus saada kylvämällä luonnostaan matalana pysyvä ketomainen nurmi-
alue, joka olisi tapahtuma-aukio/oleskelualue/pelailukenttä. Leikkaamat-
takin matalana pysyvä nurmialue kylvetään esimerkiksi tunturinurmikan, 
lapissa luonnonvaraisena kasvavan heinän, siemenistä (Niemeläinen, Nis-
kanen & Jauhiainen 2012.) Kedoksi suunniteltu alue muokataan hyvin ja 
tunturinurmikan siemenet kylvetään tälle muokatulle alueelle joko ke-
väällä toukokuussa tai syksymmällä elo-syyskuussa. Ainakin alkuvuosina 
aluetta kannattaa niittää matalaksi jäävän kylvetyn heinäkasvillisuuden 
yläpuolelta kaksi kertaa kesän aikana (juhannuksen aikaan ja elokuun lo-
pulla), koska varmasti korkeampaa paikalla ennestään kasvanutta heinä-
kasvillisuutta työntyy esiin varsinkin kylvön jälkeisinä ensimmäisinä vuo-
sina. Niittämällä vahvistetaan toivotun matalana pysyvän heinäkasvillisuu-
den kasvumahdollisuuksia ja luodaan kasvumahdollisuuksia kukkiville ma-
talakasvuisille ketokasveille, joiden annetaan vapaasti levittäytyä alueelle 
mikäli tähän luonnostaan kylväytyvät. Niittojäte viedään heti pois ennen 
kuin ei-toivotun kasvillisuuden siemenet varisevat maahan. 
 
Alue 6. Lehto 
 

 

Kuva 48. Tontin eteläosan rehevää kasvillisuutta (Niinimaa 2016). 
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Luonnostaan lehtomaista aluetta pyritään säilyttämään ja kehittämään 
lehtona. Tiheää puustoa harvennetaan ja puulajien monipuolistamiseksi is-
tutetaan uusia alueella hyvin menestyvien jalojen lehtipuiden kotimaisia 
metsitystaimia. Alueella kasvaa useita saarnen ja vaahteran taimia. Vaah-
teran taimia on harvennettava ja aluskasvillisuutta muutenkin harvennet-
tava, jotta saadaan valoa kenttäkerrokseen: alueelle toivotaan muodostu-
van valko- ja sinivuokkokasvustoa. 

 

4.6 Suunnitelma-asiakirjat 

Suunnitelmaan sisältyvät seuraavat asiakirjat: yleissuunnitelma (alueen 
toimintojen sijoittuminen), pihasuunnitelma kasviluetteloineen (toteutus-
suunnitelma, joka on yleissuunnitelmaa tarkempi ja jonka pohjalta urakoit-
sijan on mahdollista toteuttaa pihan rakentaminen), määräluettelo ja 
suunnittelijan kustannusarvio, poikkeamatyöseloste sekä hoitosuunni-
telma. 

4.6.1 Yleissuunnitelma 

Koulun piha-alueen suunnitelmapiirustuksista on ensiksi tehty yleissuunni-
telma (Kuva 49), jonka pohjalta kysyttiin sähköpostiviestissä koulun henki-
lökunnan mielipidettä suunnitelmastani. Yleissuunnitelmassa hahmotel-
tiin kuntorataa ja kuntoiluvälinealuetta sekä luonnontilaista aluetta ja nä-
kymien avaamista.  
 

 

Kuva 49. Kartanon koulun yleissuunnitelma (Niinimaa 2017). 
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4.6.2 Pihasuunnitelma 

Pihasuunnitelmaan merkittiin ja nimettiin suunnitellut kuntoiluvälineet, 
detaljit istutussuunnitelmista, kasviluettelon, varusteet, mitat, korkeus-
käyrät sekä säilytettävät ja kehitettävät pihan biotooppialueet (Liite 4). Alla 
olevassa kuvassa (Kuva 50) on esitetty pihasuunnitelmaplanssista suunni-
telma-alue. Aluetta kiertävä ulkoilureitti näkyy kuvan alareunassa. suunni-
tellut kuntoiluväline- ja leikkialueet sijaitsevat kuvassa koulurakennuksen 
vasemmalla puolella ja kosteikkoalue sekä paikoitusalueen istutusalue 
koulurakennuksen alapuolella. 

 
 

Kuva 50. Kartanon koulun pihasuunnitelman suunnittelualue (Niinimaa 
2017). 
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Kuva 51. Piha-alueelle suunniteltuja kuntoilu- ja leikkivälineitä sekä muita 
varusteita (Niinimaa 2017). 

 
 
 
Kahdella seuraavalla sivulla on esitetty kasviluetteloon sisältyvä kasviluet-
telo (Kuvat 52, 53), jossa on mainittu kaikkien suunniteltujen kasvien suo-
men kieliset sekä tieteelliset nimet ja suunnitelmassa käytetyt tieteelli-
sestä nimestä johdetut lyhenteet. Luettelosta löytyy myös käytettävä tai-
mikoko, istutusetäisyys tai -tiheys sekä taimien kappalemäärä yhteensä. 
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Kuva 52. Pihasuunnitelmaan sisältyvä kasviluettelo (Niinimaa 2017). 
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Kuva 53. Pihasuunnitelmaan sisältyvä kasviluettelo (Niinimaa 2017). 
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Kuva 54. Kosteikkoalueella ylempänä sijaitseva suunniteltu istutusalue 
(Niinimaa 2017). 

 

Kuva 55. Kosteikkoalueella alempana rinteessä sijaitseva suunniteltu istu-
tusalue (Niinimaa 2017). 
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Kuva 56. Paikoitusalueen keskelle suunniteltu viherpainanne (Niinimaa 
2017). 

Edellä olevissa kuvissa (Kuvat 54, 55 ja 56) on esitetty kosteikon istutusalu-
eiden detaljikuvat sekä paikoitusalueen keskelle suunniteltu viherpai-
nanne. Kuvissa näkyvät suunniteltujen kasvien tieteellisten nimien lyhen-
teet sekä istutettavien kasvien kappalemäärät. Kuvassa 56 on näkyvissä 
myös korkeuskäyrät pinnantasausta varten.  
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Alla on kuva pinnantasaussuunnitelmasta (Kuva 57), jossa mustat korkeus-
käyrät ovat olemassa olevia korkeuksia ja siniset käyrät suunniteltuja kor-
keuksia. 

 

Kuva 57. Pinnantasaussuunnitelma (Niinimaa 2017). 
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4.6.3 Määräluettelo ja suunnittelijan kustannusarvio 

Yleiseen työselostukseen VRT`11 pohjautuvaan määräluetteloon on kir-
jattu kaikki pihan rakentamiseen tarvittavat materiaalit kustannuksineen. 
Peliareenan taakse suunniteltu maavalli-/rinnekatsomo portaineen jätet-
tiin määräluettelosta ja kustannuksista pois, koska rakennesuunnittelijan 
kanssa olisi vielä hyvä määrittää katsomon/portaiden rakenteisiin kohdis-
tuvat vaatimukset ja hänen asiantuntemuksensa avulla etsiä kohteeseen 
paras ja käyttökelpoisin ratkaisu, jonka pohjalta piirretään detaljipiirustuk-
set katsomosta. Katsomo kannattaisi rakentaa ainutlaatuisten hevosmai-
semien ihailuun sekä tapahtumien, ulko-oppituntien ja liikuntatuntien 
käyttöön. Määräluetteloa ja suunnittelijan kustannusarviota voidaan käyt-
tää apuna laskettaessa urakkatarjousta pihan rakentamisesta (Liite 2). 

4.6.4 Poikkeamatyöseloste 

Työseloste pohjautuu yleiseen työselostukseen VRT`11. Se on määräluet-
telon tapaan urakkasopimukseen liitettävä tekninen sopimusasiakirja ti-
laajan, urakoitsijan ja valvojan käyttöön. Työseloste on liitteenä (Liite 3).  

4.6.5 Hoitosuunnitelma 

Hoitosuunnitelma perustuu viheralueiden hoidon laatuvaatimuksiin 
(VHT`14) tehtyihin poikkeamiin. Hoitosuunnitelma auttaa laskettaessa yl-
läpidon kustannuksia sekä opastaa eri biotooppien sekä muiden alueiden 
hoitotoimissa (Liite 4). 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 
Kuten opinnäytetyön alussa todettiin viheralueiden suunnitteluun ja ra-
kentamiseen kohdistuu tällä hetkellä muutospaineita ekologisen jalanjäl-
jen pienentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Suunnit-
telijan vaikutusmahdollisuudet edellä mainittuihin seikkoihin ovat merkit-
tävät. Suunnittelija voi vaikuttaa viheralueiden ekologiseen ja taloudelli-
seen kestävyyteen esimerkiksi kasvi- ja materiaalivalintojen sekä hoitoluo-
kan määrityksen kautta.  
 
Opinnäytetyön otsikossa esitettiin kysymys, olisiko yksi keino vastata ym-
päristörakentamisen taloudellisiin ja ekologisiin vaatimuksiin biotooppi-
pohjainen suunnittelu. Kasvupaikkapohjainen suunnittelu näyttäisi olevan 
sekä ekologisesti että taloudellisesti kannattavaa. Täysin ongelmatonta 
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biotooppipohjainen suunnittelu ei kuitenkaan ole, haasteita esiintyy var-
sinkin rikkakasvien, maa-aineslainsäädännön, kasvitietämyksen ja vallitse-
vien estetiikkakäsitysten suhteen. 
 
Ekologinen kestävyys tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden ja ekosystee-
mien toiminnan varmistamista, joiden kannalta välttämättömiä ovat puo-
lestaan kasvit. Biotooppipohjainen suunnittelu on suunnittelua, jossa kas-
vit valitaan kasvupaikan mukaan, jolloin muodostuu erilaisia ekosystee-
mejä, metsäpuutarhoja, avoimia niittyjä ja ketoja pölyttäjineen, kerroksel-
lista kasvillisuutta ja kosteikkoja. Näin viheralueille saadaan lisää kaivattuja 
luonnon elementtejä, jotka tarjoavat elinympäristön monimuotoiselle la-
jistolle. Biotooppipohjaisesti suunnitelluilla alueilla hoitotoimissa pyritään 
säilyttämään monimuotoinen kasvillisuus ja ekosysteemien toiminta kuor-
mittamatta ympäristöä turhaan. 
 
Biotooppipohjaisesti suunnitellun alueen taloudellista kannattavuutta las-
kettiin sekä rakentamisessa että ylläpidossa saatavilla säästöillä. Viheralu-
eiden kustannuksista huomattavan osan muodostavat maarakenteet. 
Biotooppipohjaisesti suunnitelluilla alueilla kasvit istutetaan joko olemassa 
olevaan maaperään tai hyödynnetään paikallisia ylijäämämaita, jolloin 
säästetään maa-ainesten muodostamissa kustannuksissa. Biotooppipoh-
jaisesti suunnitellun alueen ylläpitokustannuksissa todettiin myös talou-
dellisia säästöjä syntyvän, kun hyödynnetään sukkessiota ja annetaan vi-
heralueen kehittyä luontaisesti ilman jatkuvia hoitotoimia. Monimuotoi-
sen kasvillisuuden myötä lisääntyvien luonnon tarjoamien ekosysteemipal-
veluiden hyödyntäminen tuo taloudellisia säästöjä, kun esimerkiksi hule-
vedet ohjataan imeytyspainanteisiin ja kosteikkoihin välttäen kalliiden kei-
notekoisten sadevesijärjestelmien rakentaminen. Kaupunkivihreän on to-
dettu vaikuttavan myös tonttien hintoihin. 
 
Esimerkkialueiden kautta havaittiin, että biotooppipohjainen suunnittelu 
onnistuu ja näin saadaan toimivia ja esteettisiä viheralueita, mutta haas-
teitakin vielä on. Ypäjän Kartanon koulun pihasuunnitelmassa eniten epä-
varmuutta suunnitelman tekijälle aiheuttaa niitty- ja ketoalueiden kehitty-
minen: saadaanko niittykasvillisuus kehittymään ja menestyykö luonnos-
taan matala nurmi vai valtaako korkeampi heinäkasvillisuus ketoalueen.  
 
Opinnäytetyön myötä voidaan todeta, että kasvien ja luonnon tuntemus 
on todella tärkeää viheralueita suunniteltaessa. On osattava tunnistaa eri-
laisia luontoalueita ja niiden ominaisuuksia sekä osattava valita kyseiselle 
biotooppialueelle soveltuvat kasvit. On ymmärrettävä sukkession vaiku-
tukset ja eri vaiheet, mitkä kasvit menestyvät sukkession eri vaiheissa. Rik-
kakasvien torjunta on haastavaa ilman torjunta-aineita: vaaditaan kitken-
tätyötä ja rikkakasvien esiintymisen hyväksymistäkin. Varsinkin suunnitte-
lijoiden ja viheralueiden ylläpitäjien on tärkeää ymmärtää, miten toivotut 
kasvit pärjäävät rikkakasveja vastaan ja miten sukkessio muuttaa kasvilli-
suutta ja miltä vähemmällä hoidolla oleva alue tulee näyttämään. Työn te-
kijä ainakin koki nämä asiat vaikeiksi suunnitelmaa tehdessään. Viheralan 
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opetuksessa on varmasti tulevaisuudessa ekologian opinnoilla entistäkin 
suurempi merkitys. 
 
Toivottavasti lähitulevaisuudessa saamme lisää esimerkkialueita biotoop-
pipohjaisesti suunnitelluista alueista. Näiden kautta saatava oppi ja kan-
nustus biotooppipohjaista suunnittelua kohtaan olisi tärkeää vihertuotan-
non ekologisen kestävyyden kannalta. Biotooppipohjainen suunnittelu on 
varmasti tulevaisuudessa entistäkin merkittävämpää ja siksi aiheesta olisi 
tärkeää tehdä lisää tutkimuksia ja selvityksiä. Etenkin sukkession vaikutuk-
sia kasvillisuusalueen kehityksessä voisi tutkia lisää. Erilaisia pieniä 
biotooppialueita voitaisiin koemielessä luoda ylijäämämaita ja näiden sie-
menpankkia hyödyntäen ja seurata, miten tämä onnistuu. Niitty- ja keto-
kokeita olisi hyvä tehdä ja tutkia, miten kukkivan niityn perustaminen eri-
laisille alueille onnistuu ja miten eri lajit näillä menestyvät. Luonnostaan 
matalakasvuisia heiniä voisi tutkia, miten ne menestyvät ja miten vähällä 
nurmikon leikkaamisella kasvukauden aikana voidaan selvitä. Rikkakasvien 
määrästä ja leviämisestä sukkession eri vaiheissa olisi hyvä saada lisää tie-
toa. Pilaantuneiden maiden hyödyntäminen vaatisi selkeämpää ohjeis-
tusta.  
 
Mikäli biotooppipohjainen suunnittelutapa tulevaisuudessa valtaa alaa, on 
mielenkiintoista nähdä, miten ihmiset ottavat tällaiset vähemmän hoide-
tut ja monilajiset viheralueet vastaan. Kauanko kestää yleisen estetiikka-
käsityksen muuttuminen luonnollisempien viheralueiden suuntaan? Viher-
alueiden suunnittelijoiden on tarjottava erilaisia vaihtoehtoja viherraken-
tamiseen. Biotooppipohjainen suunnittelu ei aina sovi varsinkaan edustus-
kohteisiin, mutta se on vaihtoehto, jota voidaan käyttää joillakin alueilla tai 
ainakin osana rakennettua ympäristöä.  
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YLEISTÄ 
RAKENNUSHANKE    Kartanon koulun pihan peruskorjaus 

   Ypäjän kunta 

KOHDE  Tämä työseloste koskee Kartanon koulun piha-alu-
een peruskorjausta. Urakassa tehdään maaston 
muotoilua, harvennetaan metsää, luodaan olosuh-
teet eri luontotyyppien muodostumiselle sekä istu-
tetaan eri lehtipuiden metsitystaimia, perennoja ja 
sipulikukkia. Pihaan rakennetaan kuntoiluväli-
nealue, johon asennetaan peruslihaskuntoharjoit-
teluun ja venyttelyyn tarkoitettuja välineitä sekä 
keinualue. Pihan puistomaiselle alueelle rakenne-
taan polku liikunta- ja opetuskäyttöön (valaistus-
suunnitelma ei sisälly asiakirjoihin). Eri luontotyyp-
pialueet tehdään C1 hoitoluokan tasoon. Alueella ei 
ole tehty pohjatutkimuksia. 

   

Rakennuttaja  Ypäjän kunta 

    

  

Tekniset vaatimukset Työselostus perustuu julkaisuun Viherrakentamisen 
yleinen työselostus VRT`11, Viherympäristöliito ry:n 
julkaisu 49. Tässä hankkeessa noudatetaan VRT`11 
ohjeita ellei poikkeamatyöselostuksessa toisin mai-
nita. Poikkeamatyöselostus noudattaa VRT`11 otsi-
kointia ja siinä täydennetään ja tarkennetaan em. 
julkaisussa esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita.  

Hankekohtaiset asiakirjat Hankkeen asiakirjojen pätevyysjärjestyksessä poik-
keamatyöselostus on painoarvoltaan tärkeämpi 
kuin piirustukset, ja nämä tärkeämpiä kuin yleinen 
työselostus. Työssä noudatetaan lisäksi seuraavia 
ohjeita:  

 Viheralueiden hoito VHT`14, Viherympäris-

töliitto ry 

 Taimitarhakasvien lajittelu- ja niputusoh-

jeet, Viherrakentamisen yleinen työselos-

tus VRT`11 

 Lehtipuiden taimilaatuvaatimukset, Viher-

ympäristöliitto ry, julkaisu 22 

 InfraRYL 2010 osa 1 
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10000  MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET 

11000  OLEVAT JA POISTETTAVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT 

11100  Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus 

11111  Poistettava kasvillisuus 

   Noudatetaan VRT`11 

Kaikki tontilta poistettava kasvillisuus eritellään 
energiapuuksi ja muuksi kasvillisuudeksi.  

Puut poistetaan kantoineen vain, mikäli kulkureitillä 
tai muuten vaaraksi. Kannot jyrsitään ja alue tasoi-
tetaan.  

11113 Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet 

   Noudatetaan VRT`11 

Säilytettävä iso makedonianmänty suojataan taulu-

kon 11113:T1 esitetyn luokan 1 mukaan. Kaivuu-

töissä mahdollisesti vioittuneiden puiden juurien 

hoito hyväksytetään valvojalla.  

 

11400 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet 

11410 Poistettavat pintamaat 

   Noudatetaan InfraRYL 2010 osa 1 + VRT`11 

Poistettavia pintamaita käytetään tasoitettaville 

alueille kuten palloilunurmikolle sekä täyttöä vaati-

ville alueille pinnantasaussuunnitelman mukaan. 

Kuntopolun pohja tasoitetaan poistamalla kerros 

pintamaata sekä mahdolliset kannot. Kuntoiluvä-

line- ja keinualueilta poistetaan pintamaat ja tasoi-

tetaan. Paikoitusalueen keskellä sijaitsevalta viher-

alueelta poistetaan pintamaat piirustuksissa mainit-

tuun korkeuteen. 

14000  POHJARAKENTEET 
 

14300 Kuivatusrakenteet 

14311  Aluesalaojat 

   Noudatetaan InfraRYL 2010 osa 1 
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Pohjamaa on melko hyvin vettä läpäisevää karkeaa 

hietaa ja tontti sijaitsee rinteessä, joten salaojitus 

ainoastaan koulurakennuksen ympärillä. Salaojituk-

sen vedet johdetaan  

perusvesikaivosta sadevesiviemäriin. Mikäli sala-

ojaa kuitenkin tarvitaan esimerkiksi kuntoiluväli-

nealueella, asennetaan salaoja perustusten alapuo-

lelle. Salaoja ei saa olla pohjamaata vasten, vaan 

putken alle laitetaan 10 cm ja sivuille 20 cm paksuu-

delta salaojasoraa. Salaojaan tulee 0,5 % pituuskal-

tevuus. 

14311.5          Salaojan vaatimusten mukaisuuden osoittaminen 

Salaojitus on valokuvattava ja hyväksytettävä val-

vojalla ennen täyttöä. 

14320 Salaojan kaivot ja tarkastusputket 

   Noudatetaan InfraRYL 2010 osa 1  

14330 Avo-ojat ja -uomat 

   Noudatetaan InfraRYL 2010 osa 1+ VRT`11  

Avo-ojat ovat painannetyyppisiä siis hyvin loivia, 

joten reunojen tuentaa ei tarvita.  

14352 Imeytyspainanteet 

   Noudatetaan VRT`11  

Paikoitusalueen keskelle alueen itäpuolelle tulee 

loivaluiskainen (1:10) ympäristöään alempana oleva 

kasvillisuuden peittämä alue, jota käytetään sekä 

huleveden johtamiseen, että hulevesien imeyttämi-

seen ja viivyttämiseen. Painanne vähentää vesien 

valumista rakennusta kohti.   

Imeytyspainanne toteutetaan suunnitelma-asiakir-

jojen mukaan. Tontilla on hyvin vettäläpäisevä maa-

perä, joten painanne ei edellytä muita rakennus-

töitä kuin lievän pinnan muotoilun sekä kasvien is-

tuttamisen (tarvittaessa humuspitoista kasvualus-

taa hieman.  

Painanteeseen istutettavat kasvit on merkitty piha-

suunnitelmaan ja löytyvät myös kasvilistasta. Sipe-

rian kärhöt istutetaan mäntyjen tyvelle ja ohjataan 

kasvamaan runkoja myöden. Isosiniheinät istute-

taan kivien ympärille ja niittyhumalaa ympärille.  
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krookuksen sipulit istutetaan syksyllä heinien lo-

maan. Istutusalue katetaan hienojakoisella koriste-

katteella, jota levitetään vain 2 cm kerros, ei enem-

pää perennoille! 

14391 Pintakuivatus 

   Noudatetaan VRT`11  

Pintavesiä ohjataan maaston muotoilulla siten, 

että maan pinnalla virtaavat vedet ohjataan halut-

tuun suuntaan. Pintavesiä ohjataan myös painan-

teilla ja avo-ojilla. Kattovedet ohjattu rännikaivojen 

kautta sadevesiviemäriin, jonne myös asfalttialu-

een pintavedet kulkeutuvat sadevesikaivojen 

kautta. 

20000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET 

21000 PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT JA ALUSRAKENNEKERROKSET 

21400 Päällysteet ja pintarakenteet 

Noudatetaan InfraRYL 2010 osa 1 

Puiston polulle levitetään mustaa kivituhkaa  0-

16 mm 5 cm kerros. 

Sokkelin viereen levitetään sepeliä  16-32 mm 

vähintään 0,5 m leveydeltä 20 mm paksuinen ker-

ros suodatinkankaan päälle. Sepeli ei saa sisältää 

nolla-ainesta. 

Kuntoiluvälinealueen rakennekerros kalliomurske 

 0-16 mm 25 cm kerros ja pintamateriaali kivituh-

kaa  0-8 mm 10 cm kerros. Vaihtoehto pinnoit-

teeksi tekonurmialusta joustoineen tai valettava 

turva-alusta (kts. määräluettelo). 

Keinualueen rakennekerros 25 cm kalliomurske 0-

16 mm 25 cm kerros ja pintamateriaali turvahiek-

kaa 2-8 mm 30 cm kerros. 

22000 REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA EROOSIOSUOJAUKSET 

22100 Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit 

22110 Reunatuet 

   Noudatetaan VRT`11 

Sepelin rajaus sokkelin vieressä kestopuulla 50 x 

100 mm, tukitapit 2 m välein. 
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23000 KASVILLISUUSRAKENTEET  

23100 Kasvualustat ja katteet 

23110 Kasvualustat   

Tuotteistettuja kasvualustoja ei tarvita kuin tarvitta-

essa paikoitusalueen kasvillisuuspainanteen tai-

mien kasvualustaksi. Lehtipuiden metsitystaimet is-

tutetaan olemassa olevaan maaperään. 
  

23120 Katteet 

   Noudatetaan VRT`11 

Kasvualustan katteena käytetään hienojakoista ko-

ristekatetta 2-40 mm 2 cm kerros. Kate ei saa ulot-

tua taimien tyvelle asti.  

Puiden metsitystaimille ei käytetä katetta. 

 

23200 Nurmi- ja niittyverhoukset 

23220 Niityt   

   Noudatetaan VRT`11 

23220.1 Niityn materiaalit  

Suunnitelmassa esitetty ketomainen vapaasti kas-

vava luonnostaan matala niitty/nurmialueelle kyl-

vetään esimerkiksi tallausta kestävän tunturinurmi-

kan siementä.  

Toinen niittyalue muodostetaan niittämällä aluetta 

aluksi 3 kertaa kasvukauden aikana ensimmäinen 

kerta vähän ennen juhannusta, niittojäte haravoi-

daan ja kerätään pois. Myöhemmin 1-2 kertaa ke-

sässä, kun toivottujen kasvien siemenet kypsyneet. 

Ravinteita ja heinäkasveja vähentämällä lisätään 

perinteisten niitty- ja ketokasvien elintilaa, kun 

myös valon määrä aluskerroksessa lisääntyy. 

23220.2          Niityn alusta 

Ennen kylvöä alue tasataan ja muokataan. Ei tar-

vitse olla täysin rikkakasviton. Kylvetään olemassa 

olevaan maaperään. 

23300 Istutukset 
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23320 Metsitykset 

   Noudatetaan VRT`11 

23330 Pensaat ja köynnökset 

  

23330.2            Pensas- ja köynnösistutusten alusta 

Pensaat istutetaan olemassa olevaan maaperään. 

Siperiankärhö köynnöksille voidaan hieman laittaa 

istutuskuoppaan humuspitoista kasvualustaa.

    

23330               Perennat 

23340.2            Perennaistutusten alusta  

Perennat istutetaan pääsääntöisesti olemassa ole-

vaan maaperään. 

23361               Sipuli- ja mukulakasvit  

23361.2          Sipuli- ja mukulakasvien alusta 

   Sipulit istutetaan olemassa olevaan kasvualustaan. 

 

30000 JÄRJESTELMÄT 

33000 SÄHKÖ-, TELE- JA KONETEKNISET JÄRJESTELMÄT  

33632 Puistovalaisimet   

   Noudatetaan VRT`11 

46000 RAKENNELMAT JA KALUSTEET 

46200 Kalusteet ja varusteet 

46210 Leikki- ja oleskelualueiden kalusteet ja varusteet 

   Noudatetaan VRT`11 

Keinualueelle turvahiekka 2-8 mm 30 cm kerros yli 

metrin putoamiskorkeudesta johtuen. 

46220               Urheilualueiden kalusteet ja varusteet 

   Noudatetaan VRT`11 

Kuntoiluvälineille riittää pelkkä kivituhka pintama-

teriaaliksi, koska putoamiskorkeus alle 1 m, mutta 

DIP`N FLY laitteelle turvahiekka 2-8 mm 40 cm ker-

ros 2,32m putoamiskorkeudesta johtuen. 
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1 YLEISTÄ 
 

 

Viheralueet jaetaan hoitoluokkiin alueen laatutavoitteen mukaisesti. Hoitoluokka kuvaa alueen 

yleisilmettä, käyttöä ja hoidon laatutasoa. Käytännön hoitotyöt tehdään Viherympäristöliitto 

ry:n julkaisun nro 55 Viheralueiden hoito VHT`14 laatuvaatimukset mukaan. Jokaisen hoitoluo-

kan sisällä kasvillisuustyypeille, rakenteille ja päällysteille on määritetty hoidon laatuvaatimuk-

set. 

 

Viheralueiden päähoitoluokat ovat: 

B Avoimet viheralueet  

A Rakennetut viheralueet 
 

 
A1 Edustusviheralueet 
A2 Käyttöviheralueet 
A3 Käyttö- ja suojaviheralueet 
 

B Avoimet viheralueet  
 

 
B1 Maisemapelto 
B2 Käyttöniitty 
B3 Maisemaniitty ja laidunalue 
B4 Avoin alue ja näkymä 
B5 Arvoniitty 
 

C Taajamametsät 
 

 
C1 Lähimetsä 
C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä 
C3 Suojametsä 
C4 Talousmetsä 
C5 Arvometsä 
 

 

Luokitusta täydentävät: 

 E Erityisalueet 

 S Suojelualueet 

 R Maankäytön muutosalueet 

 O Hoidon ulkopuolella olevat alueet 

 P Puhtaanapitoluokitus 

 

Suunnitelmaan sisältyvät niittyalueet hoidetaan B3 Maisemaniityt ja laidunalueet -hoitoluokan 

mukaan. Kangasmetsät ja lehto hoidetaan C1 Lähimetsät -hoitoluokan mukaan. Perennat ja si-

pulikukat hoidetaan A3 Käyttö- ja suojaviheralueet -hoitoluokan mukaan.  Kivituhka-alueet hoi-

detaan hoitoluokan C1 mukaan. Kalusteet ja varusteet hoidetaan hoitoluokan C mukaan. Kun-

toiluvälinekenttä ja keinualue hoidetaan hoitoluokan E mukaan. 
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2 KASVILLISUUS 

2.1 RAKENNETUT VIHERALUEET 

2.1.5 PERENNAT 

Perennat hoidetaan A3 Käyttö- ja suojaviheralueet -hoitoluokan 

mukaan seuraavin poikkeuksin: 

2.1.5.2  Hoitotöiden laatuvaatimukset 

  Kemiallisia torjunta-aineita ei saa käyttää. 

2.1.5.2  Erikseen sovittavien töiden laatuvaatimukset 

Kemiallisia torjunta-aineita ei saa käyttää. Ei lannoiteta eikä kal-

kita. 

2.1.5 SIPULI- JA MUKULAKASVIT 

  Sipulikasvit hoidetaan hoitoluokan A3 mukaan. 

 

2.2 AVOIMET VIHERALUEET 

2.2.3  B3 MAISEMANIITYT JA LAIDUNALUEET 

 

Niittyalueet hoidetaan B3 Maisemaniityt ja laidunalueet -hoito-

luokan mukaan seuraavin lisäohjein: 

Ensimmäiset vuodet niitetään kolme kertaa kesässä ja myöhem-

min kaksi kertaa kesän aikana. Niittojäte haravoidaan ja viedään 

pois maaperän köyhdyttämiseksi. Myöhemmin 1-2 kertaa ke-

sässä, kun toivottujen kasvien siemenet kypsyneet. Ravinteita ja 

heinäkasveja vähentämällä lisätään perinteisten niitty- ja ketokas-

vien elintilaa, kun myös valon määrä aluskerroksessa lisääntyy. 

Suunnitelmassa esitetty ketomainen vapaasti kasvava luonnos-

taan matala niitty/nurmialueelle kylvetään esimerkiksi tallausta 

kestävän tunturinurmikan siementä, joten pääsääntöisesti sitä ei 

tarvitse juurikaan edes niittää. 

 

2.3 TAAJAMAMETSÄT C 
 

Kangasmetsäalueita ja lehtoa hoidetaan C1 Lähimetsät -hoitoluo-

kan mukaan seuraavin poikkeuksin: 
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2.3.4  PIENPUUSTON POISTO 

2.3.4.2  Hoitotöiden laatuvaatimukset eri hoitoluokissa 

Näkymät hevosopiston suuntaan pyritään pitämään melko avoi-

mina. 

2.3.4.2  Hoitotöiden laatuvaatimukset  

  Kemiallista vesakon torjuntaa ei saa käyttää. 

 

2.3.4  HARVENNUSHAKKUUT 

2.3.4.2  Hoitotöiden laatuvaatimukset eri hoitoluokissa 

Kantokäsittelyä ei saa tehdä torjunta-aineella. 

2.3.4.2  Kunnossapitotöiden laatuvaatimukset 

Kemiallisia torjunta-aineita ei saa käyttää. 

  

 

3 RAKENTEET 

3.1 PÄÄLLYSTETYT ALUEET 

3.1.1  SITOMATTOMAT PÄÄLLYSTEET 

Kivituhka-alueet hoidetaan hoitoluokan C1 mukaan. 

 

 

3.2 RAKENTEET JA JÄRJESTELMÄT 

3.2.3  KALUSTEET JA VARUSTEET 

Kalusteet ja varusteet hoidetaan hoitoluokan C mukaan. 

3.2.4  LEIKKI- JA TOIMINTAVÄLINEET SEKÄ ALUSTAT 

  Hoidetaan VHT´14 mukaan. 

 

 

 

 



MÄÄRÄLUETTELO JA SUUNNITTELIJAN KUSTANNUSARVIO Liite 3/1

MÄÄRÄLUETTELO JA SUUNNITTELIJAN KUSTANNUSARVIO 29.3.2017 Kartanon koulu Tarja Niinimaa 

Tunniste Rakennusosa Kuvaus Määrä Yksikkö Yks.hinta/€ Hinta yht € alv 0 %

10000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET

11000 OLEVAT JA POISTETTAVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT

11100 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus

11111 Poistettava kasvillisuus Puut (Puita ja pensaikkoa raivataan melko paljon, 40 h 30 € 1 200 €

joten tuntihinta.)

Kantojen jyrsintä (Kannot voidaan jättää paikalleen lahoamaan,

ellei ole keskeisellä paikalla.)

11113 Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet Ison makedonianmännyn juuristoalue suojataan, 1,5 m latvuksen ulkopuolelle. Alue merkitään nauhalla maastoon

 ei merkittäviä kustannuksia

11410 Poistettavat pintamaat Poistettava pintamaa käytetään täyttömaaksi, joten ei kustannuksia pois viennistä, vaan ainoastaan kaivuusta ja tasauksesta

Kunt.välinekenttä: 150m2x0,25=37,5m3 (k.tuhkalla) Konetyö 10 h 60 € 600 €

Keinualue: 46m2 (turva-alue)x0,5m=23m3 Konetyö 6 h 60 € 360 €

Kosteikko: 1,5m2x70m=105m3 Konetyö 10 h 60 € 600 €

Uutta avo-ojaa länsireunaan: 50mx1mx 0,3m= 50m3 Konetyö 5 h 60 € 300 €

Parkkipaikan viherpainanne: 90m2x0,1m=9m3 Pintamaa pois  lapiotyönä 16 h 20 € 320 €

yht 3 380€

14000 POHJARAKENTEET

14300 Kuivatusrakenteet

14311 Aluesalaojat Kuntoiluvälinealuettakaan ei tarvitse salaojittaa rinnemaastossa

14330 Avo-ojat ja uomat Tontin länsipäädyssä 50 m yhden metrin levyistä ja 0,3 m syvyistä

avo-ojaa. Kaivuutyön kustannukset näkyvät kohdassa 11410. 

14352 Imeytyspainanteet 50 m2 Kaivuutyön kustannukset merkitty kohtaan 11410, kasvillisuuden kustannukset näkyvät kohdissa 23311 ja 23330, katteet

kohdassa 23120. Pohjamaan veden läpäisy riittävä, ei tarvita täytemateriaalia. Pinta jää 10 cm ympäröivää aluetta alemmaksi.

Ei suodatinkankaita

14391 Pintakuivatus Maaston muotoilua, konetyö 8 h 60 € 480 €

kattovedet ohjattu rännikaivojen kautta sadevesiviemäriin, jonne myös asfalttialueen pintavedet sadevesikaivojen kautta 

480 €

Tunniste Rakennusosa Kuvaus Määrä Yksikkö Yks.hinta/€ Hinta yht € alv 0 %

20000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET

21000 PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT JA ALUSRAKENNEKERROKSET

21400 Päällysteet ja pintarakenteet

Sepeli 16/32 sokkelin viereen väh 0,5 m leveydeltä 27m2 7,29 tn=5,4m3 25 € 182 €

Sepelin levitystyö 20 cm kerros 1 erä 160 € 160 €

Kivituhka polulle,musta  0-8 mm, 5 cm paksuinen kerros 70 tn (50m3) 14 € 980 €

Kivituhkan levitys- ja rakennekerrosten työ 996m2 1 erä 2 000 € 2 000 €

Polun kivituhkan rakennekerrokset KaM 0-16 10 cm kerros 153 tn(99,6m3) 14 € 2 142 €

Kentän rakennekerrokset Kam 0-16 25cm kerros n.150m2 57,75 tn(37,5m3) 14 € 809 €

Kentän kivituhka 0-8 mm 119,4 m2x0,1m=11,94m3 16 tn 14 € 224 €

Kentän turvahiekka 2-8 mm 23,6m2x0,4m=9,44m3 14,3 tn 99 € 1 416 €
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Kentän ja keinualueen rakennekerrosten ja pintamateriaalien levitystyö 1 erä 500 € 500 €

Keinualueen rakennekerrokset Kam 0-16 25 cm kerros 46m2 (11,5 m3) 18tn 14 € 252 €

Keinualueen turvahiekka 2-8mm 30 cm kerros (13m3) 20 tn 99 € 1 980 €

yht. 10 645

22000 REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA EROOSIOSUOJAUKSET

22110 Reunatuet Kestopuu 50 x 100 mm, tukitapit 2 m välein 51 m 1,4€/m 71 €

yht. 71€

23000 KASVILLISUUSRAKENTEET

23100 Kasvualustat ja katteet

23110 Kasvualustat

23111 Tuotteistetut kasvualustat 0 m3

Metsitystaimet, pysäköintialueen ja jätekatoksen viherkaistale

sekä kosteikko: istutus olemassa olevaan maahan

0 m3

23112 Paikalla tehtävät kasvualustat Lannoitus ja kalkitus (ei lannoitusta eikä kalkitusta) 0 m3

23120 Katteet

     Suodatinkangas sepelin alle sokkelin vieressä 27 m2 5,4 146 €

     Pysäköintialueen ja jätekatoksen viherkaistale

       ruskea koristekate 2-40 mm 2 cm kerros Heinät ja perennat 30m2x 0,02 cm 0,6 m3 197 € 118,00 €

       ruskea koristekate 2-40 mm 7 cm kerros Köynnökset 1,8 m2x 0,07 m 0,13 m3 197 € 25 €

Kuorikatteen levitystyö 1 erä 160 € 160 €

    Kosteikko

      ruskea koristekate 2-40 mm 2 cm kerros Heinät ja perennat 46m2x 0,02 m 0,92 m3 197 € 182 €

23200 Nurmi- ja niittyverhoukset

23211 Kylvönurmikot

23220 Niityt Vapaasti kasvava luonnostaan matala nurmikko esim. niittytunturinurmikan siemen 200 €

23300 Istutukset

23311 Puistopuut

23320 Metsitykset Taimi, rungonsuoja, työ 103 kpl 12 € 1 236 €

23330 Pensaat ja köynnökset Istutus ja taimi 10 m2 25 € 250 €

23340 Perennat Istutus ja taimi 90 m2 11,40 € 1 049 €

23361 Sipuli- ja mukulakasvit 1 erä 200 €

yht. 3 566€

Tunniste Rakennusosa Kuvaus Määrä Yksikkö Yks.hinta/€ Hinta yht € alv 0 %

30000 JÄRJESTELMÄT

33000 SÄHKÖ- TELE- JA KONETEKNISET JÄRJESTELMÄT

33632 Puistovalaisimet ei sähkötyöt, mater. Pylväsvalaisin, Konstsmide, 560-750 Vega, musta matta 8 kpl 111 € 888,00 €

yht. 888€

46000 RAKENNELMAT JA KALUSTEET

46200 Kalusteet ja varusteet

46210 Leikki- ja oleskelualueiden kalusteet ja varusteet 
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TANTALUM keinuteline 220005, LAPPSET 1 kpl 5 252 € 5 252 €

46220 Urheilualueiden kalusteet ja verusteet

A. Vaihtoehto Kenttä 081305M FITNESS TRACK M LAPPSET 1 kpl 20 806 € 20 806 € EI

yht. 41 235 € 1. Vaihtoehto alustaksi (Tekonurmialusta joustoineen kentälle 081305M, toimitus rahtikuluitta ) 1. vaihtoehto20 429 € 20 429 € EI

yht. 51 820 € 2. Vaihtoehto alustaksi (Valettavalle turva-alusta asennettuna ) 2. vaihtoehto31 014 € 31 014 € EI

081270 DIP`N FLY, LAPPSET 3 183 € 3 183 €

08121 BACK`N ABS, LAPPSET 2 627 € 2 627 €

081225M PUSH-UP, LAPPSET 1 033 € 1 033 €

081240M MEDICINE BALL THROW, LAPPSET 3 718 € 3 718 €

08125M JUMPER, LAPPSET 1 896 € 1 896 €

081200M BOX S, LAPPSET 1 411 € 1 411 €

081201M BOX M, LAPPSET 1 474 € 1 474 €

081202M BOX L, LAPPSET yht. 16 869€ 1 527 € 1 527 €

Turva-alustana turvahiekka 2-8 mm 40 cm kerros DIP`N FLY laitteelle,kun putoamiskorkeus 2,32 m

Muilla alustana voi olla kivituhka 0-8 mm 10 cm kerros, kun putoamiskorkeus alle 1m

Kivituhka 0-8 mm 119,4 m2x0,1m=11,94m3 NÄMÄ PINTAMATERIAALIT HUOMIOITU KOHDASSA 21400

Turvahiekka 2-8 mm 23,6m2x0,4m=9,44m3

46290 Muut kalusteet ja varusteet

Pyöräteline SPIRAL J17831, LAPPSET 5 kpl 327 € 1 635 €

PARK REST penkki 052211-16, LAPPSET 3 kpl 370 € 1 110 €

Kaarisiltaelementti 98x98 cm OM13, ruskea, Stark. 12 kpl 163 € 1 956 €

Kalusteiden asennustyö 1 erä 2 000 € 2 000 €

yht. 28 822

MATERIAALI JA TYÖKULUT YHTEENSÄ 47 852,00 €

TYÖMAATEHTÄVÄT 10 % 4 785 €

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ (alv 0 %) 52 637,00 €

Alv 24 % 12 633 €

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ (alv 24 %) 64 915 €
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KALUSTEET JA VARUSTEET
Penkki, Park rest 052211-16, harmaa, LAPPSET, 3 kpl

Liikuntavälineiden alue, 081305M FITNESS TRACK M

Kestopuurajaus,  50 x 100 mm tukitapit 2 m välein, 155 jm

Betonilaatoitus (olemassa oleva)

Liuskekiveys betonisaumalla (olemassa oleva)

Betonikiveys (olemassa oleva)
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sepelin ja nurm
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Istutettava lehtipuu
- kasvualustan syvyys 70 cm
- katekerros istutusalueella 5 - 7 cm, puun tyvestä 10 cm ilman katetta

Istutettavat perennat ja heinätPe

Pyörätelineet ja katos,
50 paikkaa

Pyöräteline, Spiral J17831 LAPPSET. 5x2,3m, 50 paikkaa
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Pylväsvalaisin, Konstsmide; 560-750 Vega, musta matta

Keinuteline, Tantalum 220005, LAPPSET
Keinun alle turvahiekkalla (raekoko 1-8 mm) 30 cm paksuinen kerros. 
Turva-alue 144 m2, joten 43 m3 hiekkaa.

Alue päällystetään joko tekonurmella joustokerroksineen tai
Softex wetpour kumirouheinen turva-alusta LAPPSET. Alue 240m2. 
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Pylväsvalaisin, Konstsmide; 560-750 Vega, musta matta

Keinuteline, Tantalum 220005, LAPPSET
Keinun alle turvahiekkalla (raekoko 1-8 mm) 30 cm paksuinen kerros. 
Turva-alue 144 m2, joten 43 m3 hiekkaa.

Alue päällystetään joko tekonurmella joustokerroksineen tai
Softex wetpour kumirouheinen turva-alusta LAPPSET. Alue 240m2. 

ALUKSI NIITTO 3 KRT KESÄSSÄ (NIITTOJÄTE POIS)
MYÖHEMMIN 1-2 KRT KESÄSSÄ KUN TOIVOTTUJEN KASVIEN SIEMENET KYPSYNEET
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Infokyltti, jossa kuntoilun aloittamista 
helpottavia harjoitusohjelmia kuvin.
Kyltissä QR-koodit, jotka yhdistävät
harjoitteluvideoihin.

Tämä väri

081305M 
FITNESS TRACK M
Trackit ovat suunniteltu ratamaiseen harjoitteluun erityisesti yläkoulujen pihoille, mutta sopivat muihinkin ympäristöihin.

Softex® wetpour
Punainen RAL 3016

081210M 
BACK'N ABS

081201M 
BOX M

081200M 
BOX S

081270M 
DIP'N FLY

081225M 
PUSH-UP

081240M 
MEDICINE BALL THROW

081250M 
JUMPER

081202M 
BOX L

Kivien ympärille isosiniheinää,
isojen mäntyjen tyvelle siperian-
kärhöä ja heinäistutusten väleihin
ja jätekatoksen ympärille niitty-
humalaa. Heinäistutusten lomaan
sipulikukkia kuten krookuksia.

Lehtoalueelle istutetaan kasviluettelossa
mainitut lehtipuiden ja -pensaiden taimet
kasvilajeittain 3-5 kasvin ryhmiin.

Tuoreen kangasmetsän alueelle istutetaan kasviluettelossa
mainitut havupuiden taimet puulajeittain ryhmiin
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