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4.1Yleiset tehtävät  

Ulkoalueiden hoito on kiinteistönhoitoa, joka kohdistuu viherrakenteisiin, päällysrakenteisiin, 

aluevarusteisiin ja ulkopuolisiin rakenteisiin. Ulkoalueiden hoitoa ovat mm.  

• puhtaanapito  

• talvikunnossapito  

• kasvillisuustyöt.  

Hoito sisältää myös kohteiden kunnon tarkkailun ja vioista raportoimisen esimerkiksi huoltokirjaan. 

Ulkoalueiden kunnossapito on toimintaa, jolla kohteen ominaisuudet säilytetään uusimalla tai 

korjaamalla vialliset ja kuluneet osat ilman, että kohteen laatutaso olennaisesti muuttuu. 

Kunnossapitoa ovat esimerkiksi  

 

• kasvillisuusalueiden täydennysistutukset • 

• yksittäisten pihapuiden kaato •  

• päällysrakenteiden reikien ja paikallisen kulumisen paikkaukset  

• routimisesta aiheutuneiden halkeamien korjaaminen • 

• yksittäisten laattojen vaihto tai oikaisu  

• ajorata- ja paikoitusaluemerkintämaalauksien vahvistaminen • 

• aluevarusteiden ja ulkopuolisten rakenteiden maalaus, korjaus ja osien uusiminen.  

 

Hoitoluokitus  

Ulkoalueet jaetaan hoitoluokkiin alueen laatutavoitteen mukaan. Hoitoluokka kuvaa alueen 

yleisilmettä, käyttöä ja hoidon laatutasoa. Samaan hoitoluokkaan kuuluvat kohteet pidetään 

yhdenmukaisessa kunnossa. KiinteistöRYL 2009 käyttää ulkoalueiden hoitoluokituspohjana 

julkisilla ulkoalueilla käytössä olevaa Viheralueiden hoitoluokitusta ( Viherympäristöliitto ry, 

julkaisu 36. 2007) .  

 

Luokituksen mukaan ulkoalueiden päähoitoluokat ovat  

• A Rakennetut viheralueet  

• B Avoimet viheralueet  

• C Taajamametsät. 

Rakennetut viheralueet (A-hoitoluokka) on tarkoitettu jatkuvaan edustus- tai käyttötoimintaan. 

Avoimet viheralueet (B-hoitoluokka) ovat maisemapeltoja tai niittyalueita. Taajamametsät (C-

hoitoluokka) ovat asutuksen lähellä käytön ja kulutuksen kohteena olevia pieniä metsiköitä. A-

hoitoluokka jaetaan kolmeen alaluokkaan: • 

• A1 Edustusviheralueet • 

• A2 Käyttöviheralueet • 

• A3 Käyttö- ja suojaviheralueet. 



A1-hoitoluokan alueita ovat esimerkiksi yritysten pääkonttorien ulkoalueet, yritysten 

pääsisäänkäyntien yhteydessä olevat ulkoalueet ja edustuskiinteistöjen sekä tärkeiden 

julkisten rakennusten piha-alueet.  

Hoidon tavoitteena on paikan omaleimaisen arkkitehtonisen, historiallisen ja puutarhataiteellisen 

ilmeen ylläpitäminen jatkuvasti edustuskelpoisena. Ylläpito on intensiivistä ja hoitotoimia tehdään 

alueella päivittäin. Havaitut puutteet korjataan välittömästi. Alueen yleisilme pyritään säilyttämään 

tasaisena hoitotoimien välillä. 

A2-hoitoluokan alueita ovat tavallisten toimitila-, liike- ja asuinkiinteistöjen sekä koulujen ja 

päiväkotien pihat paikoitusalueineen ja kulkuväylineen. 

Hoidon tavoitteena on monipuolisen, viihtyisän, turvallisen ja hyvin toimivan piha-alueen 

ylläpitäminen hyvässä kunnossa. Kasvillisuuden, rakenteiden ja varusteiden turvallisuutta ja alueen 

siisteyttä tarkkaillaan säännöllisesti. Havaitut puutteet korjataan mahdollisimman pian. 

Turvallisuutta vaarantavat vauriot korjataan välittömästi. Alueen yleisilme voi vaihdella hieman 

hoitotoimien välillä. 

 A3-hoitoluokan alueita ovat piha-alueiden luonnonmukaisemmin hoidettavat alueet ja 

tonttien reunalla olevat vaihettumisvyöhykkeet, joissa rakennettu piha-alue muuttuu 

vähitellen luonnonmukaiseksi alueeksi.  

Vaihettumisvyöhyke yhdistää tontin ympäröivään luonnonympäristöön. Teollisuuskiinteistöjen 

piha-alueet ovat yleensä A3hoitoluokan alueita. Hoidon tavoitteena on pihamaisen yleisilmeen 

säilyttäminen, turvallisuuden ja suojavaikutuksen ylläpitäminen sekä kasvillisuuden, kulkureittien, 

rakenteiden ja varusteiden kunnon ja turvallisuuden ylläpito. Alueen yleisilme voi vaihdella 

runsaasti hoitotoimien välillä.  

KiinteistöRYL 2009 määrittää laatuvaatimukset kiinteistöjen ulkoalueille A1…A3 -hoitoluokissa. 

B- ja C-hoitoluokkien laatuvaatimukset ovat Viheralueiden hoito VHT ’05 mukaiset ( 

Viherympäristöliitto ry, julkaisu 32. 2005 ).  

 

Puhtaanapidon jätelajit  

KiinteistöRYL 2009 jaottelee jätelajit  

• kasvijätteisiin  

• kulttuuriroskiin  

• eritteisiin 

• muihin alueelle kuulumattomiin esineisiin. 

Kasvijätteisiin kuuluvat ruohosilppu, lehdet, oksat, risut ja muut kasviperäiset jätteet. 

Kulttuuriroskilla tarkoitetaan ihmisten alueelle jättämiä roskia kuten karamellipapereita, pulloja, 

tölkkejä, pahvilaatikoita ja tupakantumppeja. Kulttuuriroskat jaetaan edelleen pieniin, häiritseviin ja 

vaarallisiin roskiin sekä ongelmajätteisiin. Pieniä roskia ovat esimerkiksi yksittäiset 

karamellipaperit, tupakantumpit, pienet mehutölkit ja pullonkorkit. Häiritseviä roskia ovat pullot, 

tölkit ja niiden pahvipakkaukset, pitsalaatikot ja muut pakkauslaatikot ja-pussit. Myös pienet roskat 

voivat olla häiritseviä, jos niitä on runsaasti pienellä alueella. Vaarallisia roskia ovat esimerkiksi 



huumeruiskut ja lasinsirut. Ongelmajätteitä ovat esimerkiksi paristot, akut ja öljyt. Eritteitä ovat 

ihmisten ja eläinten ulosteet, veri, sylki ja oksennus. Alueelle kuulumattomat esineet ovat 

esimerkiksi hylättyjä kodinkoneita, huonekaluja, polkupyörän runkoja ja autonrenkaita.  

Viitteet • 

Viheralueiden hoito VHT ’05. Viherympäristöliitto ry:n julkaisu 32. Viheralueiden hoitoluokitus. 

Viherympäristöliitto ry:n julkaisu 36. 

4.1.1Tilaajan velvollisuudet 

Tavoitteen määrittäminen  

Tilaaja määrittää alueen hoidon ja kunnossapidon tavoitteen. Tavoitetilaa kuvataan hoitoluokalla. 

Joissakin kohteissa samalla piha-alueella voi olla käytössä eri kohdissa eri hoitoluokka 

käyttötarpeen ja tavoiteltavan esteettisen yleisilmeen mukaan. 

Nykytilanteen kartoitus  

Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon sopimus ja sitä edeltänyt tarjouspyyntö perustuvat 

nykytilanteen kartoitukseen. Nykytilanteen kartoitukseen kirjataan kohteen pinta-alat, nykytilanteen 

hoitoluokat, hoitovelka, käyttäjämäärä, käyttötapa ja kohteen ulkopuolinen kuormitus kuten 

roskaantumisaste. 

Liitteessä 4.1 on esimerkkejä roskaisuuden ja tehtäväkertojen välisestä suhteesta. Sopimuskauden 

alkaessa nykytilanteen hoitoluokka vastaa sopimuksessa sovittua hoitoluokkaa ja hoitovelka 

hoidetaan ennen uuden sopimuskauden alkua tai sopimuksessa sovitaan siitä erikseen. Hoitovelalla 

tarkoitetaan tekemättömiä hoitotöitä, joiden vuoksi alueen nykyinen ilme ei vastaa määriteltyä 

hoitoluokkaa. 

Mahdollisuus tutustua kohteeseen  

Palvelun tarjoajalle varataan mahdollisuus tutustua kohteeseen ennen tarjouksen laatimista. 

Palvelun tarjoaja voi itsenäisesti tutustua kohteeseen ennen tarjouksen antamista. 

 

Tarjouspyyntöasiakirjat  

Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon tilaaja määrittää tarjouspyyntöasiakirjoihin 

hoitoluokan tai -luokat pihan eri alueille. Lisäksi voidaan määrittää hoitotehtävien 

laatupoikkeamat. Talvikunnossapidon osalta määritetään lumien läjityspaikat ja läjityksen 

kesto. 

Lumen läjityksen kesto sovitaan erikseen kunnan kiinteistövastaavan kanssa. 

 

 

 



Tarjouspyyntöön laaditaan liitteiksi erilliset hoitosuunnitelmat. Esimerkki 

puhtaanapitosuunnitelmasta on liitteessä 4.2 ja talvikunnossapitosuunnitelmasta liitteessä 4.3 

Esimerkki viherhoitoalueiden hoitosuunnitelmasta on liitteessä 4.4 .  

Tarjouspyynnön liitteenä kartat hoitoalueista. 

4.1.2Palvelun tarjoajan velvollisuudet  

Asiakirjat  

Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon palvelun tarjoaja kirjaa tarjousasiakirjoihin kaikki tilaajan 

pyytämät tiedot.  

Tehtävien hoito 

Palvelun tarjoaja tekee hoito- ja kunnossapitotehtävät huolellisesti sopimuskauden ajan noudattaen 

alueen hoitoluokkaa. Mahdollisista poikkeamista ilmoitetaan ensi tilassa tilaajalle.  

Huoltokirja  

Piha-alueen hoito ja kunnossapito kirjataan kiinteistön huoltokirjaan, josta ilmenevät tehdyt 

hoito- ja kunnossapitotehtävät, kuten tarkastukset, hoito- ja huoltotyöt, paikkaukset, 

korjaukset, auraukset ja hiekoitukset.  

Huoltokirjan täyttö käydään erikseen läpi urakan saaneen palvelun tuottajan kanssa. 

Viitteet • 

 KH X4-00285 Isännöinti- ja kiinteistönhoitosopimuksen laatiminen. • KH X4-00404 , LVI 03-

10425 Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot ISE 2007. • KH X4-00405 , LVI 03-10432 

Kiinteistöpalveluiden yleiset sopimusehdot KP YSE 2007. • KH 90-00268 , LVI 01-10297 

Asuintalon huoltokirjan käyttö. • KH 90-00276 , LVI 01-10303 Toimitilakiinteistön huoltokirjan 

käyttö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Viherrakenteet  

4.2.1 Nurmikot  

4.2.1.1 Yleinen laatuvaatimus  

A1-hoitoluokan nurmikko eli koristenurmikko on terve, vihreä, tasainen ja rikkakasviton eikä siinä 

näy vaurioita, roskia tai muuta likaa. Hoitotoimet tehdään säännöllisesti ennen kuin näkyviä 

vaurioita alkaa esiintyä. Nurmikko on aina moitteeton ja edustava.  

A2-hoitoluokan nurmikko eli käyttönurmikko on elinvoimainen voimakkaasta kulutuksesta 

huolimatta. Hoitotoimia tehdään, kun ulkonäköhaittoja alkaa esiintyä. Nurmikko on yleisilmeeltään 

siisti.  

A3-hoitoluokan nurmikko eli luonnonnurmikko antaa hoidetun vaikutelman. Hoitotoimia tehdään 

siinä määrin, että nurmikko on yleisilmeeltään yhtenäinen.  

Ohje  

Nurmikkoa hoidetaan ohjekortin KH 85-00420 Piha-alueiden kasvien hoito mukaan.  

Viitteet •  

KH 85-00420  Piha-alueiden kasvien hoito.  

4.2.1.2 Hoitovaatimus  

Kevätkunnostus  

A1- ja A2-hoitoluokan nurmikolla ei ole hiekoitushiekkaa eikä muita alueelle kuulumattomia 

esineitä. Talvituhosienten ja jääpoltteen aiheuttamia vauriota ei ole. Nurmikkokasvusto on 

yhtenäinen. Lannoitus on kohdan Lannoitus ja kalkitus laatuvaatimusten mukainen.  

A3-hoitoluokan nurmikolla ei ole hoitoa ja kasvua oleellisesti haittaavaa kasvijätettä.  

Lannoitus ja kalkitus  

A1- ja A2-hoitoluokan nurmikon lannoitus ja kalkitus perustuvat maa-analyysiin. Lannoitteiden ja 

kalkin levitysjälki on tasainen koko alueella. Nurmikko on tasavärinen. Ohje Maa-analyysiä varten 

otetaan maanäytteet ohjekortin KH 82-00414 Maanäytteen otto kasvualustasta mukaan. A1-

hoitoluokan nurmikoilla maa-analyysi suositellaan tehtäväksi joka toinen vuosi ja A2-hoitoluokan 

nurmikoilla joka kolmas vuosi. 

Leikkuu  

Nurmikolla ei ole roskia eikä vaaraa aiheuttavaa materiaalia ennen leikkuuta. Leikkuujälki on 

huolellista ja tasaista. Nurmikkoa ympäröivillä alueilla, kuten käytävillä, ei ole leikkuujätettä. 

Nurmikolla kasvava muu kasvillisuus tai nurmikkoon liittyvät rakenteet ovat vaurioitumattomia. 

A1-hoitoluokan nurmikon pituus on 40…70 mm. Leikkuujätettä ei ole. Esteiden ympärykset ja 

rakenteiden reunat eivät poikkea nurmikon yleisilmeestä.  

A2-hoitoluokan nurmikon pituus on 40…120 mm. Nurmikolla ei ole kasvua haittaavaa 

leikkuujätettä. Esteiden ympärykset ja rakenteiden reunat eivät poikkea nurmikon yleisilmeestä.  



A3-hoitoluokan nurmikon pituus 40…250 mm. Leikkuujäte ei haittaa oleellisesti alueen käyttöä tai 

rumenna oleellisesti alueen yleisilmettä.  

Rajaus  

Nurmikon rajaukset ovat suunnitelmaan merkityn muotoiset. Irrotettua kasvijätettä ei ole.  

A1-hoitoluokan nurmikon rajaukset ovat aina moitteettomassa kunnossa. Poikkeamia rajauksen 

päälinjaan ei ole.  

A2-hoitoluokan nurmikon rajaukset ovat siistit. Rajaus poikkeaa päälinjasta enintään 100 mm.  

A3-hoitoluokan nurmikon rajaus poikkeaa päälinjasta enintään 150 mm. 

Rikkakasvitorjunta  

Leikkipaikoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä ei käytetä kemiallista torjuntaa. Säilytettävä 

kasvillisuus tai ympäröivät rakenteet ja päällysteet ovat vaurioitumattomia kemiallisen 

rikkakasvitorjunnan jälkeen.  

A1-hoitoluokan nurmikon rikkakasvitorjunnassa ei käytetä kemiallista torjuntaa. 

Rikkakasvitorjunnasta ei jää havaittavaa kasvijätettä.  

Ohje  

Kemiallisten torjunta-aineiden käytöstä tiedotetaan aina kiinteistön käyttäjille. Tiedotteessa 

ilmoitetaan käytetyn torjunta-aineen tuotenimi, tehoaine, varoaika, levitysaika ja levityspaikka sekä 

kerrotaan, keneltä saa lisätietoja. 

Kastelu  

Nurmikon kastelujärjestelmät ovat luvussa  

4.5.3 Ulkovesiaiheet ja kastelujärjestelmät esitettyjen laatuvaatimusten mukaiset.  

A1-hoitoluokan nurmikossa ei ole kuivumisen merkkejä. Kastelun aiheuttamia kasvualustan, 

leikkuujätteen tai roskien valumia ei ole.  

A2-hoitoluokan erikseen määritellyillä nurmikoilla ei esiinny kulottumista. 

 

Ohje  

A1-hoitoluokan nurmikon kastelu aloitetaan ennen kuin kuivumisen merkkejä esiintyy. Vain 

erikseen sovituilla A2-hoitoluokan nurmikoilla kastelu aloitetaan, kun nurmikko alkaa kulottua.  

 

Syyskunnostus  

A1-hoitoluokan nurmikko on lumen tuloon saakka tasaisen vihreä. Nurmikolla ei ole kasvijätettä.  

A2-hoitoluokan nurmikko on lumen tuloon saakka tasaisen vihreä. Nurmikolla ei ole häiritsevää 

kasvijätettä, joka kasautuu tai leviää ympäröiville kulkuväylille. Jos ylimääräinen kasviaines 

silputaan paikalleen, on jälki siistiä eikä silppu haittaa nurmikon talvehtimista.  



A3-hoitoluokan nurmikolla ei ole kasvua oleellisesti häiritsevää kasvijätettä. Kasvijäte ei leviä 

ympäröiville kulkuväylille.  

 

Talvikunnossapito 

A1-hoitoluokan nurmikolla ei ole jääpoltetta. Lumen läjitys ei ole sallittu.  

A2-hoitoluokan nurmikolla ei ole merkittäviä vaurioita lumen läjityksen jälkeen. 

Puhtaanapito  

A1-hoitoluokan nurmikolla ei ole kulttuuriroskia, kasvijätettä, eritteitä eikä alueelle kuulumattomia 

esineitä.  

A2-hoitoluokan nurmikolla voi olla pieniä kulttuuriroskia ja vähäisiä määriä kasvijätettä ja eritteitä. 

Yleisilmettä häiritseviä roskia tai alueelle kuulumattomia esineitä ei ole. Vaaralliset roskat on 

poistettu ensi tilassa.  

A3-hoitoluokan nurmikolle saattaa kertyä jonkin verran häiritseviä kulttuuriroskia, kasvijätettä, 

eritteitä ja alueelle kuulumattomia esineitä näkyville paikoille niin, etteivät ne häiritse alueen 

käyttöä. Vaaralliset roskat on poistettu ensi tilassa.  

Ohje  

Nurmialueen siisteys tarkistetaan sopimuksen, hoitoluokan ja roskaantumisasteen mukaan. 

Tarkastuskäyntien määrää ja tiheyttä arvioidaan esimerkiksi liitteen 4.1 Hoitoluokat ja puhtaanapito 

roskaisuuden mukaan perusteella. Puhtaanapito kirjataan sopimukseen esimerkiksi liitteen 4.2 

Puhtaanapitosuunnitelma mukaisesti. Puhtaanapidon tasoa voi arvioida vertaamalla liitteeseen 4.5 

Puhtaanapito hoitoluokkien mukaan.  

 

4.2.1.3 Kunnossapitovaatimus  

Paikkaus  

A1- ja A2-hoitoluokan nurmikon paikkausalat liittyvät luontevasti ympäröivään nurmikkoon. 

Käytetty kasvualusta on kasvupaikkaan sopivaa ja julkaisun InfraRYL 2006 Infrarakentamisen 

yleiset laatuvaatimukset, Osan 1 Väylät ja alueet mukainen sekä asianmukaisesti tiivistetty. Paikka-

alueen kasvuun lähdöstä on huolehdittu ja nurmikon yleisilme on paikkaukset huomioon ottaen 

siisti. Kylvös on tasainen ja riittävä. Siirtonurmikon asennustapa on julkaisun InfraRYL 2006 

Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osan 1 Väylät ja alueet mukainen. Kastelusta on 

huolehdittu siten, että kylvös orastuu ja siirtonurmi juurtuu. A3-hoitoluokan nurmikon aukkopaikat 

eivät haittaa alueen käyttöä tai rumenna oleellisesti alueen yleisilmettä.  

 

Lannoitus ja kalkitus 

A3-hoitoluokan nurmikon lannoitus ja kalkitus perustuvat maa-analyysiin. Lannoitteiden ja kalkin 

levitysjälki on tasainen koko alueella. Ohje A3-hoitoluokan nurmikon lannoitus ja kalkitus 

sisältyvät ulkoalueiden kunnossapitoon, kun A1- ja A2-hoitoluokan nurmikon lannoitus ja kalkitus 



sisältyvät ulkoalueiden hoitoon. Maa-analyysiä varten otetaan maanäytteet ohjekortin KH 82-00414 

Maanäytteen otto kasvualustasta mukaan . A3-hoitoluokan nurmikoilla maa-analyysi tehdään 

tarvittaessa, kun epäillään kasvuongelmien johtuvan kasvualustasta. 

Ilmastointi, pystyleikkuu ja kattaminen  

A1- ja A2-hoitoluokan nurmikolla ei ole havaittavia maalieriöitä tai irronnutta kasvijätettä. 

Maanalainen kunnallistekniikka, kastelulaitteisto ja puiden juuret ovat vaurioitumattomat. 

Ilmastointi ja pystyleikkuu on tehty koko nurmikkoalueelle. Hiekkaa on tasaisesti ja oikea määrä 

koko ilmastoidulla alalla. Viitteet • KH 82-00414  Maanäytteenotto kasvualustasta. • KH 85-00240  

Piha-alueiden kasvien hoito. • InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 1 

Väylät ja alueet. 

4.2.2. Niityt  

Niittyjen hoidon ja kunnossapidon laatuvaatimukset ovat Viheralueiden hoito VHT ’05:n mukaiset. 

Viitteet • Viheralueiden hoito VHT ’05, Viherympäristöliitto ry:n julkaisu 32.  

 

4.2.3 Puut  

4.2.3.1 Yleinen laatuvaatimus  

Puu on elinvoimainen, turvallinen, kaunis, pitkäikäinen, rakenteellisesti kestävä ja kasvilajilleen 

tyypillinen yksilö, joka sopii hyvin kasvuympäristöönsä. Puiden omat biologiset lainalaisuudet on 

otettu huomioon.  

Ohje  

Puita hoidetaan ohjekortin KH 85-00420 Piha-alueiden kasvien hoito mukaan.  

Viitteet •  

KH 85-00420  Piha-alueiden kasvien hoito.  

4.2.3.2 Hoitovaatimus  

Runko- ja juurivesojen poisto  

A1-hoitoluokan puissa ei ole runko- eikä juurivesoja.  

A2-hoitoluokan puissa voi olla runko- ja juurivesoja, mutta ne poistetaan ennen seuraavaa 

kasvukautta.  

A3-hoitoluokan puissa voi olla runko- ja juurivesoja, mutta niiden ei anneta kehittyä kahta vuotta 

vanhemmiksi.  

 

Rikkakasvitorjunta  

Leikkipaikoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä ei käytetä kemiallista torjuntaa.  

Säilytettävä kasvillisuus tai ympäröivät rakenteet ja päällysteet ovat vaurioitumattomia kemiallisen 

rikkakasvitorjunnan jälkeen. 



Puunkuorikate on tasaisesti koko kasvualusta-alueella 70…100 mm:n paksuisena kerroksena. Kate 

ei ulotu puun juurenniskan päälle eikä ole puun rungossa kiinni. Katekankaan ja sepelin 

yhdistelmässä sepelikerroksen paksuus on 50…70 mm. A1-hoitoluokan alueilla ei käytetä 

kemiallista torjuntaa. A1- ja A2-hoitoluokan puiden tyvet ovat nurmikosta ja rikkakasveista 

vapaana alueelta, joka ulottuu vähintään 300 mm:n päähän puun rungosta. Rikkakasvitorjunnasta ei 

jää havaittavaa kasvijätettä. A3-hoitoluokan puiden tyvet ovat nurmikosta ja rikkakasveista vapaana 

alueelta, joka ulottuu vähintään 300 mm:n päähän puun rungosta kahden vuoden ajan istutuksesta. 

Ohje  

Kemiallisten torjunta-aineiden käytöstä tiedotetaan aina kiinteistön käyttäjille. Tiedotteessa 

ilmoitetaan käytetyn torjunta-aineen tuotenimi, tehoaine, varoaika, levitysaika ja levityspaikka sekä 

kerrotaan, keneltä saa lisätietoja.  

Tuentojen tarkastus ja korjaus  

Yleisen kasvukunnon silmämääräisen seurannan mukaan vaarallisia puun osia tai puita ei ole. 

Raportoimattomia kasvukunnon muutoksia ja vikoja ei ole. Vaarallisia puun osia tai puita ei ole. 

Raportoimattomia kasvukunnon muutoksia ja vikoja ei ole.  

Ohje  

Yleistä kasvukuntoa seurataan vuosittain täyslehtisyyden aikana. Kasvukunnon muutoksista ja 

vioista raportoidaan tilaajalle ensi tilassa. 

Paikkaus 

Kahden vuoden aikana istuttamisesta ei esiinny kuolleita tai kituvia puita. Paikkauksessa käytettävä 

kasvilaji ja taimilaatu vastaavat muita ryhmässä kasvavia puita.  

Lannoitus ja kalkitus  

A1- ja A2-hoitoluokan puiden lannoitus ja kalkitus perustuvat maa-analyysiin. Lannoitteiden ja 

kalkin levitysjälki on tasainen koko juuristoalueella. Lehdistön väri ja vuosikasvu on kasvilajille 

tyypillinen. 

Ohje 

Maa-analyysiä varten otetaan maanäytteet ohjekortin KH 82-00414 Maanäytteenotto kasvualustasta 

mukaan. Puiden kasvualustalle maa-analyysi tehdään tarvittaessa, kun epäillään kasvuongelmien 

johtuvan kasvualustasta 

 

4.2.3.3 Kunnossapitovaatimus  

Talvikunnossapito  

Puut ovat vaurioitumattomia talvikunnossapidon jälkeen.  

Rakenne- ja muotoleikkaus  

Leikkaukset ovat hoidon tavoitteiden mukaiset ja kasvilajikohtaiset poikkeukset on otettu 

huomioon. Puun muut osat ovat vaurioitumattomia. Vaurioituneita ja vaaraa aiheuttavia oksia ei 

ole. Leikkauspinnat ovat siistejä eikä tappeja tai liian rungonmyötäisiä leikkauksia esiinny. 



Leikkaushaavojen läpimitta ei huonosti kylestyvillä lajeilla ylitä 50 mm ja paremmin kylestyvillä 

100 mm. Muotoon leikattavilla puilla ensimmäisen leikkauksen yhteydessä syntyvät leikkaushaavat 

ovat läpimitaltaan alle 40 mm. Ajoradan yläpuolella oleva vapaa tila ajoradalta reunakiven vierestä 

yläpuolella olevaan esteeseen on vähintään 4,8 m, jalankulku- ja pyöräteillä vähintään 3 m. Vapaa 

tila ajoradasta raitiovaunun virroittimeen on vähintään 6,5 m. Näkemäalueet ja kulkuväylien 

esteettömyys on kunnossa. Puita ei leikata, kun pakkasta on enemmän kuin –10 °C. 

Ohje 

 Kylestymisellä tarkoitetaan puun keinoa korjata oksanpoiston tai kolhiintumisen yhteydessä 

syntyneitä runkovauriota kasvattamalla vaurion päälle erilaistunutta puusolukko eli kallusta. Hyvin 

kylestyviä puulajeja ovat •tammet (Quercus) •lehmukset (Tilia) •jalavat (Ulmus) •lehtikuuset 

(Larix) •männyt (Pinus). Huonosti kylestyviä lajeja ovat muun muassa •vaahterat (Acer) •lepät 

(Alnus) •omenapuut (Malus) •pihlajat (Sorbus) •saarnet (Fraxinus) •useimmat havupuut. Puut 

leikataan noudattaen liitteen 4.6 Viheralueiden yleisimpien pensaiden, köynnösten ja puiden 

leikkaustaulukko-ohjetta. Puiden leikkaustyöt suositellaan annettavaksi puunhoidon ammattilaisten, 

kuten arboristien, tehtäväksi. Leikkauksia ei tehdä voimakkaimman kasvun aikana keväällä eikä 

tuleentumisen aikaan syksyllä/myöhäissyksyllä. 

Kastelu (kaksi vuotta istutuksesta)  

Nuutumisen merkkejä ei ole.  

Ohje  

Kastelu aloitetaan pidempien poutajaksojen aikana, ennen kuin nuutumisen merkkejä on alkanut 

esiintyä.  

Kattaminen  

Katteella suojattu kasvualusta on rikkakasviton.  

Kattamistapa on julkaisun InfraRYL 2006 Infrarakentamisenyleiset laatuvaatimukset, Osa 1 Väylät 

ja alueet mukainen. 

Paikkaus (kaksi vuotta istutuksesta)  

Rikkakasvien torjunta ja kasvuston siistiminen Paikkauksessa käytettävä kasvilaji ja taimilaatu 

vastaavat muita ryhmässä kasvavia puita.  

Viitteet • 

 KH 82-00414  Maanäytteenotto kasvualustasta. • KH 85-00420  Piha-alueiden kasvien hoito. • 

InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 1 Väylät ja alueet. 

4.2.4 Metsiköt  

Metsiköiden, taimikoiden ja pienpuuston hoidon ja kunnossapidon laatuvaatimukset ovat 

Viheralueiden hoito VHT ’05 :n mukaiset. 4 4.2 Viitteet • Viheralueiden hoito VHT ’05, 

Viherympäristöliitto ry:n julkaisu 32.  

 

 



4.2.5 Pensaat ja köynnökset  

Köynnöksillä tarkoitetaan tässä yhteydessä vain monivuotisia köynnöksiä.  

4.2.5.1 Yleinen laatuvaatimus  

Pensasryhmät, yksittäispensaat ja köynnökset ovat siistejä, elinvoimaisia ja näyttäviä lajeille 

tyypillistä kasvutapaa suosien ja istutusryhmän koko ja muoto huomioiden.  

A1-hoitoluokan alueella istutukset ovat yleisilmeeltään aina moitteettomia ja edustavia.  

A2-hoitoluokan alueella istutukset ovat yleisilmeeltään siistejä.  

A3-hoitoluokan alueen istutukset ovat yleisilmeeltään hoidettuja ja yhtenäisiä.  

Ohje  

Pensaita hoidetaan ohjekortin KH 85-00420 Piha-alueiden kasvien hoito mukaan.  

4.2.5.2 Hoitovaatimus 

Kevätkunnostus  

Istutusalueilla työt aloitetaan roudan sulettua, kun maa kestää liikkumisen. Alueelle kuulumattomia 

aineksia ja talvisuojauksia ei ole. Kasvit ovat oikeassa kasvusyvyydessä roudan sulamisen jälkeen. 

A1-hoitoluokan istutusalueella ei ole kasvijätettä. A1- ja A2-hoitoluokan istutusalueella ei ole 

aukkopaikkoja. Lannoitus on kohdan Lannoitus ja kalkitus laatuvaatimusten mukainen. 

Lannoitus ja kalkitus  

A1- ja A2-hoitoluokan istutusalueen lannoitus ja kalkitus perustuvat maa-analyysiin. Lannoitteiden 

ja kalkin levitysjälki on tasainen koko juuristoalueella. Lehdistön väri ja vuosikasvu ovat 

kasvilajille tyypillisiä.  

Ohje  

Maa-analyysiä varten otetaan maanäytteet ohjekortin KH 82-00414 Maanäytteen otto 

kasvualustasta mukaan. A1-hoitoluokan istutusalueille maa-analyysi suositellaan tehtäväksi joka 

toinen vuosi ja A2-hoitoluokan istutusalueille joka kolmas vuosi.  

Rikkakasvien torjunta ja kasvuston siistiminen 

Leikkipaikoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä ei käytetä kemiallista torjuntaa. 

Leikkipaikkojen läheisyydessä ei ole allergisoivia kasveja, kuten pujoa. Säilytettävä kasvillisuus tai 

ympäröivät rakenteet ja päällysteet ovat vaurioitumattomia kemiallisen rikkakasvitorjunnan jälkeen. 

Puunkuorikate on tasaisesti koko kasvualusta-alueella 70…100 mm:n paksuisena kerroksena. 

Katekankaan ja sepelin yhdistelmässä sepelikerroksen paksuus on 50…70 mm.  

A1-hoitoluokan istutusalueen rikkakasvintorjunnassa ei käytetä kemiallista torjuntaa. Rikkakasveja, 

kuolleita kasveja tai kasvinosia ei ole. Rikkakasvitorjunnasta ei jää kasvijätettä. Rikkakasveista 

puhdistetun kasvualustan pinta on aina moitteettomassa kunnossa.  

A2-hoitoluokan istutusalueella ei ole näkyvillä kuolleita kasveja eikä siistiä yleisilmettä selvästi 

häiritseviä kuolleita kasvinosia. Istutuksen reunoilla, alla eikä kasvuston läpi kasva siistiä 

yleisilmettä häiritsevää rikkakasvillisuutta. Itsekseen kylväytyneitä puuntaimia ei ole. 



Rikkakasvitorjunnasta ei jää havaittavaa kasvijätettä. Rikkakasveista puhdistetun kasvualustan pinta 

on siisti.  

A3-hoitoluokan istutusalueella ei ole yleisilmettä häiritseviä ja kasvua heikentäviä kuolleita kasveja 

tai kasvinosia. Kasvuston yli kasvaneita tai kasvua häiritseviä rikkakasveja ei ole. Yli kaksivuotiaita 

itsekseen kylväytyneitä puuntaimia ei ole.  

Ohje  

Takuuaikana kahden vuoden sisällä istutuksesta rikkakasvitorjunta tehdään A1-hoitoluokan alueilla 

vähintään joka toinen viikko, A2-hoitoluokan alueilla säännöllisin väliajoin yleensä kerran 

kuukaudessa ja A3-hoitoluokan alueilla säännöllisin väliajoin yleensä kolme kertaa kasvukaudessa. 

Kahden vuoden jälkeen istutuksesta rikkakasvitorjunta tehdään A1-hoitoluokan alueella edelleen 

vähintään joka toinen viikko, A2-hoitoluokan alueella säännöllisin väliajoin kolme kertaa 

kasvukaudessa ja A3-hoitoluokan alueella säännöllisin väliajoin kaksi kertaa kasvukaudessa. 

Rikkakasvitorjuntatarpeeseen ja hoitotoimien säännöllisyyteen vaikuttavat sääolosuhteet. Erityisesti 

lämpiminä ja kosteina kesinä rikkakasvitorjunnan tarve on suuri. Kemiallisten torjunta-aineiden 

käytöstä tiedotetaan aina kiinteistön käyttäjille. Tiedotteessa ilmoitetaan käytetyn torjunta-aineen 

tuotenimi, tehoaine, varoaika, levitysaika ja levityspaikka sekä kerrotaan, keneltä saa lisätietoja.  

Kasvitautien ja tuholaisten torjunta  

A1-hoitoluokan köynnösruusuilla ei esiinny härmää.  

A1- ja A2-hoitoluokan istutusalueella ei ole havaittavia kasvitautien ja -tuholaisten vioitusjälkiä.  

Ohje  

Kemiallisten torjunta-aineiden käytöstä tiedotetaan aina kiinteistön käyttäjille. Tiedotteessa 

ilmoitetaan käytetyn torjunta-aineen tuotenimi, tehoaine, varoaika, levitysaika ja levityspaikka sekä 

kerrotaan, keneltä saa lisätietoja. 

 

Rajaus 

Istutusalueiden rajaukset ovat suunnitelmaan merkityn muotoiset. Irrotettua kasvijätettä ei ole. 

Rajauksen reuna on kasvilaji ja kasvutapa huomioiden 200…1000 mm:n päässä ryhmän uloimman 

pensaan tyvestä. Yksittäispensaan ympärillä on halkaisijaltaan 500…1000 mm:n mullos tai katettu 

alue.  

A1-hoitoluokan istutusalueen rajaukset ovat aina moitteettomassa kunnossa. Poikkeamia rajauksen 

päälinjaan ei ole.  

A2-hoitoluokan istutusalueen rajaukset ovat siistit. Rajaus poikkeaa päälinjasta enintään 100 mm.  

A3-hoitoluokan istutusalueen rajaus poikkeaa päälinjasta enintään 150 mm. 

Ohje  

A1-hoitoluokan istutusalueet rajataan yleensä kaksi kertaa ja A2-hoitoluokan alueet kerran 

vuodessa. A3-hoitoluokan istutusalueet rajataan yleensä joka toinen vuosi.  

 



Hoito- ja muotoonleikkaus  

Pensaiden leikkaukset ovat hoidon tavoitteiden mukaiset ja kasvilajikohtaiset poikkeukset on 

huomioitu. Näkemäalueet sekä kulkuväylien ja sadevesikourujen esteettömyys ovat kunnossa. 

Muotoleikkaukset on tehty huolellisesti ja niissä leikataan vain viimeisiä vuosikasvaimia (huom. 

poikkeukset).  

A1-hoitoluokan istutusalueella ei ole leikkuujätettä.  

A2- ja A3-hoitoluokan istutusalueella leikkuujätettä voi esiintyä pensaiden alle haketettuna 

olemassa oleva kate ja kasvualustan pinta huomioiden. Kasvuston alle haketetussa leikkuujätteessä 

ei ole kasvitauteja eikä -tuholaisia.  

Ohje 

 Pensaat ja köynnökset leikataan noudattaen liitteen 4.6 Viheralueiden yleisimpien pensaiden, 

köynnösten ja puiden leikkaus-taulukkoa.  

Kastelu  

A1- ja A2-hoitoluokan istutusten lehvästö on terveen ja elinvoimaisen näköinen, lehdet laajentuneet 

ja niiden reunat ulospäin taittuneet. Nuutumisen merkkejä ei ole. Kastelun jälkeen kasvuston 

ulkopuoliset alueet ovat siistejä. Kastelujärjestelmät ovat luvussa 4.5.3 Ulkovesiaiheet ja 

kastelujärjestelmät esitettyjen laatuvaatimusten mukaiset.  

Tuentojen tarkastus ja korjaus  

Köynnösten tuennat ovat aina kunnossa. Sidokset tai tukirakenteet eivät hankaa köynnöstä.  

Talvikunnossapito  

Pensaat ja köynnökset ovat vaurioitumattomia talvikunnossapidon jälkeen.  

Puhtaanapito  

A1-hoitoluokan istutusalueella ei ole kulttuuriroskia, kasvijätettä, eritteitä eikä alueelle 

kuulumattomia esineitä.  

A2-hoitoluokan istutusalueella voi olla pieniä kulttuuriroskia ja vähäisiä määriä kasvijätettä ja 

eritteitä. Yleisilmettä häiritseviä roskia tai alueelle kuulumattomia esineitä ei ole. Vaaralliset roskat 

on poistettu ensi tilassa.  

A3-hoitoluokan istutusalueelle saattaa kertyä jonkin verran häiritseviä kulttuuriroskia, kasvijätettä, 

eritteitä ja alueelle kuulumattomia esineitä näkyville paikoille niin, etteivät ne häiritse alueen 

käyttöä. Vaaralliset roskat on poistettu ensi tilassa.  

Ohje  

Istutusalueen siisteys tarkistetaan sopimuksen, hoitoluokan ja roskaantumisasteen mukaan. 

Puhtaanapito kirjataan sopimukseen esimerkiksi liitteen 4.2 Puhtaanapitosuunnitelma mukaisesti. 

Tarkastuskäyntien määrää ja tiheyttä voi arvioida liitteen 4.1 Hoitoluokat ja puhtaanapito 

roskaisuuden mukaan avulla. Puhtaanapidon tasoa voi arvioida vertaamalla liitteeseen 4.5 

Puhtaanapito hoitoluokkien mukaan.  

 



4.2.5.3 Kunnossapitovaatimus  

Alas- ja harvennusleikkaukset Istutuksissa alasleikkauksen korkeus on koko pensasryhmässä sama, 

kasvilajin mukaan 100…300 mm maanpinnasta. Leikkauspinnat ovat siistit. Harvennusleikkauksen 

leikkuujälki on siisti ja kasvuston yleisilme on aukoton.  

A1-hoitoluokan istutusalueella ei ole leikkuujätettä.  

A2- ja A3-hoitoluokan alueella leikkuujätettä voi esiintyä pensaiden alle haketettuna olemassa 

oleva kate ja kasvualustan pinta huomioiden. Kasvuston alle haketetussa leikkuujätteessä ei ole 

kasvitauteja eikä -tuholaisia.  

Ohje  

Pensaat ja köynnökset leikataan liitteen 4.6 Viheralueiden yleisimpien pensaiden, köynnösten ja 

puiden leikkaus -taulukon mukaan.  

Paikkaus  

Pensasalueet ovat kahden vuoden sisällä istutuksesta aukottomia. Pensasaidat ja -aidanteet ovat 

aukottomia. Istutusleikkuujätteitä ei ole. Paikkausistutuksen kasvualustan pinta on siisti. 

Köynnökset ovat 300 mm:n päässä tuesta ja tukeen päin vinossa. Juuripaakku on kokonaan 

kasvualustan peitossa. Kärhöjen ja köynnösruusujen juurenniska ja jalonnuskohta ovat kasvilaji ja -

lajike huomioiden 150…300 mm:n syvyydessä. Juuripaakku ja sen ympäröimä kasvualusta ovat 

kosteat mutta eivät märät ensimmäisen kasvukauden ajan kasvin istutuksesta.  

A1- ja A2-hoitoluokan pensasalue on kahden vuoden jälkeen istutuksesta yhtenäinen.  

A3-hoitoluokan pensasistutuksessa ei ole kahden vuoden jälkeen oleellisia aukkoja. 

Ohje 

Paikkauksena tehtyjä kesä- ja syysistutuksia kastellaan vähintään istutuskasvukausi sekä seuraava 

täysi kasvukausi. Kevätistutuksille riittää istutusvuoden kastelu.  

Talvi ja kevätsuojaus  

A1- ja A2-hoitoluokan istutusalueen talvi-/kevätsuojat, kuten suojaukset myyriä ja jyrsijöitä vastaan 

sekä varjostuskankaat, ovat asianmukaiset ja siistit. Syksyllä asennetut suojat kestävät 

vahingoittumattomana paikallaan sääoloista riippumatta poistamiseensa saakka.  

Kattaminen  

Katettava kasvualusta on rikkakasviton. Kattamistapa on julkaisun InfraRYL 2006 

Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osan 1 Väylät ja alueet mukainen.  

Lannoitus ja kalkitus  

A3-hoitoluokan istutusalueen lannoitus ja kalkitus perustuvat maa-analyysiin. Lannoitteiden ja 

kalkin levitysjälki on tasainen koko alueella.  

 

 

 



Ohje 

A3-hoitoluokan pensaiden ja köynnösten lannoitus ja kalkitus sisältyvät ulkoalueiden 

kunnossapitoon, kun  

A1- ja A2-hoitoluokan pensaiden ja köynnösten lannoitus ja kalkitus sisältyvät ulkoalueiden 

hoitoon. Maa-analyysiä varten otetaan maanäytteet ohjekortin KH 82-00414 Maanäytteen otto 

kasvualustasta mukaan.  

A3-hoitoluokan istutusalueille maa-analyysi tehdään tarvittaessa, kun epäillään kasvuongelmien 

johtuvan kasvualustasta. 

 

Viitteet • KH 82-00414  Maanäytteen otto. • KH 85-00420  Piha-alueiden kasvien hoito. • InfraRYL 

2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 Väylät ja alueet.  

 

4.2.6 Perennat, ryhmäruusut, sipuli- ja mukulakasvit, ryhmäkasvit 

4.2.6.1 Yleinen laatuvaatimus  

Perennat, ryhmäruusut ja ryhmäkasvit ovat hyvässä kasvukunnossa ja kasvilajille tyypillisiä. Kasvit 

peittävät kasvualustan pian istutuksen jälkeen. Sipuli- ja mukulakasvustot ovat runsaita ja 

elinvoimaisia. Kasvustot eivät rumenna alueen yleisilmettä kukkimiskautensa jälkeen.  

A1-hoitoluokan alue on yleisilmeeltään aina moitteeton ja edustava,  

A2-hoitoluokan alue on siisti. 

A3-hoitoluokan alue yhtenäisen ja hoidetun näköinen.  

Ohje 

Perennoja, ryhmäruusuja, sipuli- ja mukulakasveja ja ryhmäkasveja hoidetaan ohjekortin KH 85-

00420 Piha-alueiden kasvien hoito mukaan.  

4.2.6.2 Hoitovaatimus  

Kevätkunnostus 

Istutusalueilla työt aloitetaan roudan sulettua, kun maa kestää liikkumisen. Alueelle kuulumattomia 

aineksia, kuolleita kasveja tai kasvinosia ja talvisuojauksia ei ole. Kasvit ovat oikeassa 

kasvusyvyydessä roudan sulamisen jälkeen. Sipulit ja mukulat ovat vaurioitumattomia 

kevätkunnostuksen jälkeen. A1-hoitoluokan istutusalueella ei ole kasvijätettä. A1- ja A2-

hoitoluokan istutuksessa ei ole aukkopaikkoja. Ryhmäruusut on leikattu. Lannoitus on kohdan 

Lannoitus ja kalkitus laatuvaatimusten mukainen. Ryhmäruusujen ja ryhmäkasvien kasvualusta on 

siisti ja muotoiltu. A2-hoitoluokan perennaistutuksessa leikkuujätettä voi esiintyä kasvuston alla 

olemassa oleva kate ja kasvualustan pinta huomioiden. Kasvuston alle murskatussa leikkuujätteessä 

ei ole kasvitauteja eikä -tuholaisia. A3-hoitoluokan perennaistutuksessa ei ole kuolleita kasveja eikä 

huomattavia ja kasvua haittaavia kasvijätteitä.  

 



Ohje  

Ryhmäkasvi-istutusten kasvilajit valitaan kasvupaikan olosuhteiden mukaan. Maassa kasvavien 

ryhmäkasvien kasvualusta juuristosyvyydeltä ja istutusastioiden koko kasvualusta vaihdetaan 

kolmen vuoden välein. 

Lannoitus ja kalkitus  

A1- ja A2-hoitoluokan istutusalueiden lannoitus ja kalkitus perustuvat maa-analyysiin. 

Lannoitteiden ja kalkin levitysjälki on tasainen koko istutusalueella. Lehdistön väri ja kukinta ovat 

kasvilajille tyypillisiä.  

Ohje  

Maa-analyysiä varten otetaan maanäytteet ohjekortin KH 82-00414 Maanäytteen otto 

kasvualustasta mukaan. A1-hoitoluokan istutusalueille maa-analyysi suositellaan tehtäväksi joka 

toinen vuosi ja A2-hoitoluokan istutusalueille joka kolmas vuosi.  

Kasvuston siistiminen  

A1-hoitoluokan perenna-, ryhmäruusu- tai ryhmäkasvikasvustossa ei ole kuihtuneita kukkia eikä 

kuolleita kasveja tai kasvinosia. Kasvusto on pystyssä ja tuennat ovat aina kunnossa. Nurmikolla tai 

yksittäisenä ryhmänä olevien sipulikasvien maanpäälliset osat ovat kukinta-ajan näyttävässä 

kukassa. Heti kukinnan jälkeen ne on poistettu tai leikattu nurmen leikkuun yhteydessä. A2-

hoitoluokan perenna-, ryhmäruusu- tai ryhmäkasvikasvustossa voi olla kuihtuneita kukkia tai 

kuolleita kasvinosia vähäisiä määriä, niin etteivät ne häiritse istutuksen yleisilmettä. Nurmikolla tai 

yksittäisenä ryhmänä olevien sipulikasvien maanpäälliset osat ovat kuihtuneet ennen niiden 

leikkaamista tai poistamista. A1- ja A2-hoitoluokan muun kasvuston yhteydessä kasvavissa sipuli- 

ja mukulakasveissa ei ole kasviryhmän yleisilmettä häiritseviä siemenkotia tai tuleentuneita 

kasvinosia.  

Rikkakasvien torjunta  

Leikkipaikoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä ei käytetä kemiallista torjuntaa. 

Leikkipaikkojen läheisyydessä ei ole allergisoivia kasveja kuten pujoa. Säilytettävä kasvillisuus tai 

ympäröivät rakenteet ja päällysteet ovat vaurioitumattomia kemiallisen rikkakasvitorjunnan jälkeen. 

Puunkuorikate on tasaisesti koko kasvualusta-alueella 70…100 mm:n paksuisena kerroksena. 

Katekankaan ja sepelin yhdistelmässä sepelikerroksen paksuus on 50…70 mm. A1-hoitoluokan 

istutusalueen rikkakasvitorjunnassa ei käytetä kemiallista torjuntaa. Rikkakasveja ei ole. 

Rikkakasvitorjunnasta ei jää kasvijätettä. Rikkakasveista puhdistettu kasvualustan pinta on aina 

moitteettomassa kunnossa. A2-hoitoluokan istutuksen reunoilla, alla eikä kasvuston läpi kasva 

siistiä yleisilmettä häiritsevää rikkakasvillisuutta. Itsekseen kylväytyneitä puuntaimia ei ole. 

Rikkakasvitorjunnasta ei jää havaittavaa kasvijätettä. Rikkakasveista puhdistettu kasvualustan pinta 

on siisti. A3-hoitoluokan kasvuston yli kasvaneita tai kasvua häiritseviä rikkakasveja ei ole. 

Itsekseen kylväytyneitä puuntaimia ei ole.  

 

 

 

 



Ohje  

Rikkakasvit torjutaan A1-hoitoluokan alueilla yleensä kaksi kertaa viikossa ja A2-hoitoluokan 

alueilla joka toinen viikko. A3-hoitoluokan istutuksissa rikkakasvitorjunta tehdään yleensä joka 

toinen viikko kahden vuoden ajan istutuksesta. Tämän jälkeen torjunta tehdään säännöllisin 

väliajoin yleensä kolme kertaa kasvukaudessa. Lisäksi katteeton kasvualusta kuohkeutetaan A1-

hoitoluokan alueilla yleensä kerran kuukaudessa ja A2-hoitoluokan alueilla vähintään kaksi kertaa 

kasvukaudessa. Rikkakasvitorjuntatarpeeseen vaikuttavat sääolosuhteet. Erityisesti lämpiminä ja 

kosteina kesinä rikkakasvitorjunnan tarve on suuri. Kemiallisten torjunta-aineiden käytöstä 

tiedotetaan aina kiinteistön käyttäjille. Tiedotteessa ilmoitetaan käytetyn torjunta-aineen tuotenimi, 

tehoaine, varoaika, levitysaika ja levityspaikka sekä kerrotaan, keneltä saa lisätietoja.  

Rajaus  

Istutusalueiden rajaukset ovat suunnitelmaan merkityn muotoiset. Irrotettua kasvijätettä ei ole. 

Rajauksen reuna on kasvilaji ja kasvutapa huomioiden 200…1000 mm:n päässä ryhmän uloimman 

taimen tyvestä.  

A1-hoitoluokan istutusalueen rajaukset ovat aina moitteettomassa kunnossa. Poikkeamia rajauksen 

päälinjaan ei ole.  

A2-hoitoluokan istutusalueen rajaukset ovat siistit. Rajaus poikkeaa päälinjasta enintään 100 mm. 

A3-hoitoluokan istutusalueen rajaus poikkeaa päälinjasta enintään 150 mm. Perennakasvusto ei 

leviä nurmikolle, käytäville eikä muille sille kuulumattomille alueille.  

Ohje  

A1-hoitoluokan istutusalueet rajataan yleensä kaksi kertaa ja A2-hoitoluokan alueet kerran 

vuodessa. A3-hoitoluokan istutusalueet rajataan yleensä joka toinen vuosi.  

Kastelu  

A1- ja A2-hoitoluokan kasvit näyttävät aina elinvoimaisilta eikä kukintojen tai kasvualustan 

ulkonäkö ole kärsinyt. Kastelun jälkeen kasvuston ulkopuoliset alueet ovat siistejä. 

Kastelujärjestelmät ovat luvussa 4 .5.3 Ulkovesiaiheet ja kastelujärjestelmät esitettyjen 

laatuvaatimusten mukaiset.  

Kasvitautien ja tuholaisten torjunta  

A1-hoitoluokan ryhmäruusuilla ei esiinny härmää. A1- ja A2-hoitoluokan istutuksissa ei ole 

havaittavia kasvitautien eikä -tuholaisten vioitusjälkiä.  

Ohje  

Kemiallisten torjunta-aineiden käytöstä tiedotetaan aina kiinteistön käyttäjille. Tiedotteessa 

ilmoitetaan käytetyn torjunta-aineen tuotenimi, tehoaine, varoaika, levitysaika ja levityspaikka sekä 

kerrotaan, keneltä saa lisätietoja. Syyskunnostus Työ on tehty ennen maan jäätymistä. Ryhmäkasvi-

istutuksessa ei ole kasveja, niiden osia, roskia tai tukirakennelmia. Istutusalue on siististi muotoiltu. 

Ryhmäruusut on talvisuojattu ja tasausleikattu. Leikkuujätteitä ei ole ja kasvualusta on siisti. 

Talvikunnossapito Istutukset ovat vaurioitumattomia talvikunnossapidon jälkeen.  

 

 



Puhtaanapito  

A1-hoitoluokan istutusalueella ei ole kulttuuriroskia, kasvijätettä, eritteitä eikä alueelle 

kuulumattomia esineitä.  

A2-hoitoluokan istutusalueella voi olla pieniä kulttuuriroskia ja vähäisiä määriä kasvijätettä ja 

eritteitä. Yleisilmettä häiritseviä roskia tai alueelle kuulumattomia esineitä ei ole. Vaaralliset roskat 

on poistettu ensi tilassa.  

A3-hoitoluokan istutusalueelle saattaa kertyä jonkin verran häiritseviä kulttuuriroskia, kasvijätettä, 

eritteitä ja alueelle kuulumattomia esineitä näkyville paikoille niin, etteivät ne häiritse alueen 

käyttöä. Vaaralliset roskat on poistettu ensi tilassa.  

Ohje 

Päällystealueen siisteys tarkistetaan sopimuksen, hoitoluokan ja roskaantumisasteen mukaan. 

Puhtaanapito kirjataan sopimukseen esimerkiksi liitteen 4.2 Puhtaanapitosuunnitelma mukaisesti. 

Tarkastuskäyntien määrää ja tiheyttä voi arvioida liitteen 4.1 Hoitoluokat ja puhtaanapito 

roskaisuuden mukaan avulla. Puhtaanapidon tasoa voi arvioida vertaamalla liitteeseen 4.5 

Puhtaanapito hoitoluokkien mukaan .  

4.2.6.3 Kunnossapitovaatimus  

Jakaminen  

Istutusalueilla kasvien jakaminen on tehty kasvilajin vaatimalla tavalla. Kasvit ovat oikeassa 

kasvusyvyydessä. Istutusalue on siisti ja kasvijätteitä tai roskia ei ole. A1-hoitoluokan perennojen 

kasvukunto on paras mahdollinen. A2-hoitoluokan perennojen kasvukunto on hyvä. 

Paikkaus  

Perennaistutukset ovat kahden vuoden sisällä istutuksesta aukottomia. Sipulit ja mukulat on 

istutettu kasvilajikohtaisesti oikeaan istutusaikaan ja oikeaan istutussyvyyteen. Paikkausistutuksen 

kasvualustan pinta on siisti. A1-hoitoluokan istutukset ovat aina aukottomia. A2-hoitoluokan 

istutusalueella voi kahden vuoden jälkeen istutuksesta esiintyä myöhemmin kasvukaudella taimen 

kokoisia aukkoja.  

Ohje  

Paikkauksena tehtyjä kesä- ja syysistutuksia kastellaan vähintään istutuskasvukausi sekä seuraava 

täysi kasvukausi. Kevätistutuksille riittää istutusvuoden kastelu. 

Lannoitus ja kalkitus  

A3-hoitoluokan istutusalueen lannoitus ja kalkitus perustuvat maa-analyysiin. Lannoitteiden ja 

kalkin levitysjälki on tasainen koko alueella. Lehdistön väri ja kukinta ovat kasvilajille tyypillisiä.  

 

 

 

 



Ohje  

A3-hoitoluokan perennojen, ryhmäruusujen, sipuli- ja mukulakasvien ja ryhmäkasvien lannoitus ja 

kalkitus sisältyvät ulkoalueiden kunnossapitoon, kun A1- ja A2-hoitoluokan perennojen, 

ryhmäruusujen, sipuli- ja mukulakasvien ja ryhmäkasvien lannoitus ja kalkitus sisältyvät 

ulkoalueiden hoitoon. Maa-analyysiä varten otetaan maanäytteet ohjekortin KH 82-00414 

Maanäytteen otto kasvualustasta mukaan. A3-hoitoluokan istutusalueille maa-analyysi tehdään 

tarvittaessa, kun epäillään kasvuongelmien johtuvan kasvualustasta.  

Talvi- ja kevätsuojaus  

A1- ja A2-hoitoluokan istutusalueen talvi- kevätsuojat, kuten suojaukset myyriä ja jyrsijöitä vastaan 

sekä varjostuskankaat, ovat asianmukaiset ja siistit. Syksyllä asennetut suojat kestävät 

vahingoittumattomina paikallaan sääoloista riippumatta poistamiseensa saakka.  

Viitteet • 

 KH 82-00414  Maanäytteenotto kasvualustasta. • KH 85-00420 Piha-alueiden kasvien hoito.  

 

4.2.7  Viherrakenteiden hoidon ja kunnossapidon ympäristövaikutukset 

Yleinen laatuvaatimus  

Käytettävät työkoneet ovat ehjiä, ja niiden melu- ja pakokaasupäästöt ovat vähäiset. Kemiallisten 

torjunta-aineiden annostelu on valmistajan ohjeen mukainen. Kateaineissa ei ole ympäristölle 

vaarallisia aineita. 

4.3 Päällysrakenteet  

4.3.1Sidotut päällysteet  

Sidottuja päällysteitä ovat betonikiveykset ja laatoitukset, nupu- ja noppakiveykset, kenttäkiveykset, 

liuskekiveykset, asfaltti ja puupäällysteet.  

4.3.1.1 Yleinen laatuvaatimus 

Kaikissa hoitoluokissa päällysrakenteet ovat turvallisia, siistejä ja suunnitelmien mukaisia. 

Päällystetyt kulkuväylät ovat liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä käyttökunnossa 

myös talvella, ja liikenne- ja kulkuolosuhteet ovat turvalliset.  

A1-hoitoluokan päällystetyt alueet ovat yleisilmeeltään aina moitteettomassa kunnossa ja edustavia,  

A2-hoitoluokan alueet ovat siistejä ja A3-hoitoluokan alueet yhtenäisen ja hoidetun näköisiä.  

Ohje  

B- ja C-hoitoluokan päällystetyt reitistöt hoidetaan Viheralueiden hoito VHT ’05 mukaan.  

Viitteet •  

Viheralueiden hoito VHT ’05, Viherympäristöliitto ry:n julkaisu 32.  

 



4.3.1.2  Hoitovaatimus  

Kevätkunnostus  

Aurausmerkkejä tai talvikunnossapidon suoja-aitoja ei ole päällystealueiden reunoilla. 

Hiekoitushiekkaa ja kasvijätteitä ei ole päällysteillä. Työn aikana ei esiinny haittaavaa pölyämistä. 

A1-hoitoluokan päällysteillä ei esiinny pölyämistä ennen hiekoitushiekan poistoa.  

Ohje  

Hiekan poistamisen yhteydessä päällystealueet pestään puhtaalla vedellä. Hiekoitushiekan poisto 

aloitetaan keväällä, kun lumi ja jää on sulanut, eikä liukkauden torjuntaa oletettavasti enää tarvita. 

Hiekoitushiekan pölynsidontaan ryhdytään ennen hiekanpoistoa, ennen kuin talvella levitetty 

hiekka-aines on kuivunut ja pölyhaittoja ilmenee.  

Rikkakasvien torjunta 

Leikkipaikoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä ei käytetä kemiallista torjuntaa. 

Leikkipaikkojen läheisyydessä ei ole allergisoivia kasveja, kuten pujoa. Säilytettävä kasvillisuus tai 

ympäröivät rakenteet ja päällysteet ovat vaurioitumattomia kemiallisen rikkakasvitorjunnan jälkeen.  

A1-hoitoluokan päällystealueilla ei ole rikkakasveja. Rikkakasvitorjunnassa ei käytetä kemiallista 

torjuntaa. Rikkakasvitorjunnasta ei jää kasvijätettä.  

A2-hoitoluokan päällystealueilla tai niiden reunoilla ei kasva siistiä yleisilmettä häiritsevää 

rikkakasvillisuutta. Itsekseen kylväytyneitä puuntaimia ei ole. Rikkakasvitorjunnasta ei jää 

havaittavaa kasvijätettä.  

A3-hoitoluokan päällystealueilla tai niiden reunoilla ei kasva alueen käyttöä häiritsevää tai 

päällysteitä rikkovaa rikkakasvillisuutta. Itsekseen kylväytyneitä puuntaimia ei ole.  

Ohje  

Kemiallisten torjunta-aineiden käytöstä tiedotetaan aina kiinteistön käyttäjille. Tiedotteessa 

ilmoitetaan käytetyn torjunta-aineen tuotenimi, tehoaine, varoaika, levitysaika ja levityspaikka sekä 

kerrotaan, keneltä saa lisätietoja. 

Lämmitettävien päällysteiden seuranta  

Lämmitetyt päällysteet ovat sulana talviaikaan. Raportoimattomia lämmityksen toimintavikoja ei 

ole.  

Ohje  

Lämmityksen toimintavioista raportoidaan tilaajalle ensi tilassa.  

Syyskunnostus  

Päällystealueilla aurausmerkit ja ”Ei talvikunnossapitoa”-merkit ovat paikoillaan ennen lumen 

tuloa.  

A1-hoitoluokan päällystealueilla ei ole kasvijätettä.  

A2-hoitoluokan päällystealueilla ei ole yleisilmettä häiritsevää ja liukkautta aiheuttavaa kasvijätettä, 

joka kasautuu tai leviää ympäristöön.  



A3-hoitoluokan päällystealueilla ei ole käyttöä oleellisesti häiritsevää kasvijätettä.  

Lumityöt  

Päällystealueilla aurausmerkit ja suoja-aidat ovat suorassa ja kunnossa. Päällystealueen 

reunarakenteet ovat vaurioitumattomat. Pelastustiet ja niihin liittyvät nostopaikat ovat lumesta 

puhtaat.  

A1-hoitoluokan talvikunnossapidettäviksi valituilla alueilla lumen tai sohjon auraus aloitetaan, kun 

kerroksen paksuus ylittää 30 mm.  

A2-hoitoluokan talvikunnossapidettäviksi valituilla alueilla lumen tai sohjon auraus aloitetaan, kun 

kerroksen paksuus ylittää 50 mm.  

A1- ja A2-hoitoluokan päällystealueet ovat jatkuvan lumisateen aikana kulkukelpoisessa kunnossa. 

Ajorata on aina henkilöautolla, kuten taksilla tai ambulanssilla, ajettavassa kunnossa. Pinnan 

tasauksen jälkeen ajoradan pinta on tasainen ja polanteen poiston jälkeen paljas. Ulko-ovet - ja 

portit ovat avattavissa myös talvella.  

Lumen läjitysalueen lumivallin korkeus näkemäalueella ei ole 1,0 m:ä korkeampi. Lumivallin 

korkeus ei ole 0,6 m:ä korkeampi viiden metrin matkalla ennen merkittyä suojatietä tai liittymää. 

Lumivallit eivät katkaise kulkuyhteyksiä kiinteistöille, pelastusteille, pysäkeille, suojateille yms. 

Alueella, jolta lumi on kuormattu, ei ole välittömästi kuormauksen jälkeen lumikinoksia tai 

kuormauksessa pudonneita paakkuja. Kattolumien lumityöt ovat julkaisun KiinteistöRYL 2009 

luvun 3.2 Rakennusten ja teknisten järjestelmien hoito ja kunnossapito, rakennustekniikka kohdan 

3.2.2.4.1 Yläpohja laatuvaatimusten mukaiset. Erityisen poikkeuksellisissa olosuhteissa 

laatuvaatimuksista voidaan poiketa.  

Ohje 

Lumityön laatuvaatimuksissa määritelty ”aloitus” on riippuvainen monista seikoista, esimerkiksi 

säätilasta ja kiinteistön käyttötarkoituksesta. Tehtävä on laadun toteutumisen ja kustannusten 

kannalta tarkoituksen mukaista aloittaa ennen aloituskriteerin täyttymistä (esim. sohjon poisto, kun 

säätietojen mukaan on odotettavissa pakastumista). Lumitöiden aloitusaika, lumen läjityspaikat ja 

läjityksen kesto sovitaan tilaajan kanssa ja kirjataan esimerkiksi liitteen 4 .4 

Talvikunnossapitosuunnitelma mukaisesti. Menettelytavoista erityisen poikkeuksellisissa 

sääolosuhteissa on hyvä sopia. Lumityöt merkitään talvikunnossapitopäiväkirjaan tai huoltokirjaan.  

Liukkauden torjunta  

Liukkautta torjutaan niin usein, että hoidettavaksi sovitut alueet ovat turvallisia. 

Liukkaudentorjuntamateriaalin levitysjälki on tasainen koko alueella. Materiaalimäärä on 

työselostuksen mukainen. Päällyste ei ole syöpynyt tai muuten vaurioitunut.  

Ohje  

Päällystealueiden liukkauden torjuntatyö tehdään urakoitsijan hankkimalla ja tilaajan hyväksymällä 

materiaalilla. Liukkauden torjuntatyöt merkitään talvikunnossapitopäiväkirjaan tai huoltokirjaan.  

 

 

 



Puhtaanapito  

A1-hoitoluokan päällystealueilla ei ole kulttuuriroskia, kasvijätettä, irtohiekkaa, eritteitä, nesteiden 

aiheuttamia valumia tai tahroja eikä alueelle kuulumattomia esineitä.  

A2-hoitoluokan päällystealueilla voi olla vähän pieniä kulttuuriroskia, kasvijätettä, irtohiekkaa, 

eritteitä, nesteiden aiheuttamia valumia tai tahroja ja alueelle kuulumattomia esineitä. Vaaralliset 

roskat on poistettu ensi tilassa.  

A3-hoitoluokan päällystealueille saattaa kertyä jonkin verran häiritseviä kulttuuriroskia, 

kasvijätettä, eritteitä ja alueelle kuulumattomia esineitä näkyville paikoille niin, etteivät ne häiritse 

alueen käyttöä. Vaaralliset roskat on poistettu ensi tilassa.  

Ohje 

Päällystealueen siisteys tarkistetaan sopimuksen, hoitoluokan ja roskaantumisasteen mukaan. 

Puhtaanapito kirjataan sopimukseen esimerkiksi liitteen 4.2 Puhtaanapitosuunnitelma mukaisesti. 

Tarkastuskäyntien määrää ja tiheyttä voi arvioida liitteen 4.1 Hoitoluokat ja puhtaanapito 

roskaisuuden mukaan avulla. Puhtaanapidon tasoa voi arvioida vertaamalla liitteeseen 4.5 

Puhtaanapito hoitoluokkien mukaan.  

4.3.1.3 Kunnossapitovaatimus  

Päällysteen paikkaukset  

Turvallisuutta vaarantavat ja toimintaa oleellisesti haittaavat vauriot on merkitty välittömästi 

liikennemerkein ja suojalaittein ja vaurio on korjattu mahdollisimman pian. Päällystealueiden 

reunat ovat turvalliset. Paikkaustyö ei eroa materiaaliltaan, pintarakenteeltaan tai kallistuksiltaan 

ympäröivästä päällysteestä. Paikkaustyön jälkeen päällystealueen pinta on tasainen ja tiivis. 

Rakenteellisten vikojen korjaus  

Työstä on olemassa suunnitelma. Korjatussa kiveys- tai laatoituspäällysteessä ei ole 

silmämääräisesti havaittavia oleellisia poikkeamia muuhun päällysteeseen (mm. tasaisuus, väri, 

ladonta ja saumaus). Korjatussa reunatukilinjassa ei ole silmämääräisesti havaittavia oleellisia 

poikkeamia muuhun reunatukilinjaan (mm. sijainti, näkymä, suoruus ja kaarevuus).  

Päällysteiden pesu  

Päällysteet ovat puhtaat eikä häiritsevää pölyä ole.  

Viitteet •  

Viheralueiden hoito VHT ’05, Viherympäristöliitto ry:n julkaisu 32.  

4.3.2 Sitomattomat päällysteet  

Sitomattomia päällysteitä ovat murske-, kivituhka-, sora ja sepelipäällysteet.  

4.3.2.1 Yleinen laatuvaatimus  

Sitomattomien päällysteiden yleiset laatuvaatimukset ovat samat kuin luvussa 4.3.1 Sidotut 

päällysteet.  

 



4.3.2.2 Hoitovaatimus  

Kevätkunnostus  

Aurausmerkkejä tai talvikunnossapidon suoja-aitoja ei ole päällystealueiden reunoilla. Kasvijätteitä 

ei ole päällysteillä. Työn aikana ei esiinny haittaavaa pölyämistä.  

Rajaus  

Päällystealueiden rajaukset ovat suunnitelmaan merkityn muotoiset. Irrotettua kasvijätettä ei ole. 

A1-hoitoluokan päällystealueiden rajaukset ovat aina moitteettomassa kunnossa. Poikkeamia 

rajauksen päälinjaan ei ole.  

A2-hoitoluokan päällystealueiden rajaukset ovat siistit. Rajaus poikkeaa päälinjasta enintään 100 

mm.  

A3-hoitoluokan päällystealueiden rajaus poikkeaa päälinjasta enintään 150 mm.  

Rikkakasvien torjunta  

Noudatetaan luvun 4.3.1 Sidotut päällysteet, rikkakasvitorjunta laatuvaatimuksia.  

Syyskunnostus  

Noudatetaan luvun 4.3.1 Sidotut päällysteet, syyskunnostus laatuvaatimuksia. Sitomattomien 

päällysteiden lanauksessa on otettu huomioon alueen leveys ja pintarakenne. Kasvijätettä ei esiinny 

ennen lanauksen aloittamista.  

Lumityöt  

Noudatetaan luvun 4.3.1 Sidotut päällysteet, lumityöt laatuvaatimuksia. 

Liukkauden torjunta 

Noudatetaan luvun 4.3.1 Sidotut päällysteet, liukkauden torjunta laatuvaatimuksia.  

A1- ja A2-hoitoluokan kivituhkapäällysteisillä alueilla käytetty hiekoitusmateriaali on päällysteen 

väristä, ja sen raekoko on enintään 6 mm.  

Puhtaanapito  

Noudatetaan luvun 4.3.1 Sidotut päällysteet, puhtaanapito laatuvaatimuksia.  

4.3.2.3 Kunnossapitovaatimus  

Kevätkunnostus 

Lanauksessa on otettu huomioon alueen leveys ja pintarakenne.  

Päällysteen lisäys  

Kivituhkapäällysteen kulutuskerrospaksuus on 50 mm. Käytettävä kivituhka on väriltään ja 

raekooltaan alkuperäistä vastaava. Kivituhkapinta on tasainen ja tiivis. Sorapäällysteen 

kulutuskerrospaksuus on teillä vähintään 50 mm ja kevyenliikenteen kulkuväylillä 20 mm. 

Sorapinta on tasainen ja kulkuväylien sivukaltevuus suorilla osuuksilla on noin 5 %. Veden 

valumista estäviä reunavalleja ei ole.  



Päällysteen paikkaukset  

Noudatetaan luvun 4.3.1 Sidotut päällysteet, Päällysteen paikkaukset vaatimuksia. Sitomattomien 

päällysteiden käytävien linjaukset, päällysteiden paksuudet ja materiaalit sekä pinnanmuodot 

säilyvät suunnitelman mukaisina.  

A1-hoitoluokan päällystealueilla ei ole käyttöä haittaavia epätasaisuuksia.  

A2-hoitoluokan päällystealueilla voi olla käyttöä haittaavia vähäisiä epätasaisuuksia. Rankkojen 

vesisateiden aiheuttamat epätasaisuudet korjataan ensi tilassa sateen jälkeen.  

A3-hoitoluokan päällystealueilla voi olla käyttöä haittaavia epätasaisuuksia. Rankkojen vesisateiden 

aiheuttamat käyttöä haittaavat epätasaisuudet korjataan ensi tilassa sateen jälkeen.  

Rakenteellisten vikojen korjaus  

Noudatetaan luvun 4.3.1 Sidotut päällysteet, Rakenteellisten vikojen korjaus laatuvaatimuksia.  

Pölynsidonta  

A2- ja A3-hoitoluokan päällystealueiden pölynsidontatyöstä on olemassa suunnitelma. Häiritsevää 

pölyä ei esiinny. 

4.3.3Muut päällysterakenteet  

4.3.3.1Toiminnalliset erityisalueet  

Jääkentät  

Jääkenttien hoidon ja kunnossapidon laatuvaatimukset ovat Viheralueiden hoito VHT ’05 :n 

mukaiset. Sorakentät Sorakenttien hoidon ja kunnossapidon laatuvaatimukset ovat Viheralueiden 

hoito VHT ’05 :n mukaiset. Viitteet • Viheralueiden hoito VHT ’05, Viherympäristöliitto ry:n 

julkaisu 32.  

 

4.3.4 Päällysrakenteiden hoidon ja kunnossapidon ympäristövaikutukset  

Yleinen laatuvaatimus  

Käytettävät työkoneet ovat ehjiä ja niiden melu- ja pakokaasupäästöt ovat vähäiset. Päällysteiden 

hoitotöissä pöly ei leviä hengitysilmaan. Jäänsulatukseen ja pölynsidontaan käytettävät aineet eivät 

ole ympäristölle vaarallisia. Kemiallisten torjunta-aineiden sekä jäänsulatukseen ja pölynsidontaan 

käytettävien aineiden annostelu on valmistajan ohjeen mukainen. 

 

 

 

 

 

 



4.4 Aluevarusteet  

4.4.1Aidat, portit, puomit ja kaiteet  

4.4.1.1 Yleinen laatuvaatimus  

Kaikissa hoitoluokissa aidat, portit, puomit ja kaiteet ovat turvallisia, siistejä ja toimintakuntoisia.  

4.4.1.2 Hoitovaatimus  

Toimintakunnon tarkastus  

Aidat, portit, puomit ja kaiteet ovat suorassa, tukevasti pystyssä ja ehjiä. Portit ja puomit avautuvat 

ja sulkeutuvat vaivattomasti. Raportoimattomia vikoja ei ole. 

Ohje  

Vioista raportoidaan tilaajalle ensi tilassa. Puhtaanapito A1-hoitoluokan aidat, portit, puomit ja 

kaiteet ovat töhryttömiä ja puhtaita.  

Ohje  

Graffiteista, töhryistä ja tarroista raportoidaan tilaajalle ensi tilassa.  

4.4.1.3 Kunnossapitovaatimus  

Rakenteiden suoristus  

Aidat, portit, puomit ja kaiteet ovat tukevasti pystyssä ja suorassa sekä alkuperäisen suunnitelman 

mukaiset.  

Rakenteiden korjaus  

Korjauksissa käytettävät materiaalit ovat mahdollisuuksien mukaan alkuperäisiä tai niiden kaltaisia. 

Lopputulos on siisti ja entistä vastaava. A1-hoitoluokan korjaustyö on alkuperäisen suunnitelman 

tai erillisen työohjeen mukainen. Korjatut kohdat eivät erotu alkuperäisestä rakenteesta.  

Pintojen kunnostus  

Maalipinta on yhtenäinen sekä väriltään että tasaisuudeltaan. Maalaustyö on julkaisussa 

MaalausRYL 2001 huoltomaalaukselle asetettujen laatuvaatimusten mukainen.  

Lukkolaitteiden, hakojen, saranoiden, salpojen ja vaijereiden kunnostus  

Lukkolaitteet, haat, saranat, salvat ja vaijerit ovat ehjät ja toimivat alkuperäisen suunnitelman 

mukaan. Sähköisten lukkolaitteiden laatuvaatimukset ovat luvun 3.4.2.5 Turvallisuusjärjestelmät 

mukaiset.  

Graffitien, töhryjen ja tarrojen poisto  

Puhdistettu pinta on siisti ja vaurioitumaton. Käytetyt puhdistusaineet soveltuvat käsitellyille 

pinnoille.  

Puhtaanapito  

A2-hoitoluokan aidoissa, porteissa, puomeissa ja kaiteissa voi olla vähäisiä töhryjä ja likaa. 

Vähäinen kasvillisuudesta, levästä tai sadeveden roiskeista aiheutuva lika sallitaan.  



A3-hoitoluokan aidoissa, porteissa, puomeissa ja kaiteissa voi olla töhryjä ja likaa. Kasvillisuudesta, 

levästä tai sadeveden roiskeista aiheutuva lika sallitaan.  

Ohje  

A2- ja A3- hoitoluokan aidoissa, porteissa, puomeissa ja kaiteissa olevaa likaa ja töhryjä ei 

automaattisesti poisteta hoidon yhteydessä, vaan se tehdään kunnossapidon yhteydessä.  

 

Viitteet • 

3.4.2.5 Turvallisuusjärjestelmät. KiinteistöRYL 2009. Kiinteistöpalveluiden yleiset 

laatuvaatimukset. • MaalausRYL 2001. Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja käsittely-

yhdistelmät.  

 

4.4.2 Talovarusteet  

Talovarusteita ovat lipputangot, tomutus- ja kuivaustelineet, roskakorit ja -astiat, tuhka-astiat, 

postilaatikot, hiekoitushiekkalaatikot, rappurallit, palotikkaat ja pyörätelineet.  

4.4.2.1 Yleinen laatuvaatimus  

Kaikissa hoitoluokissa talovarusteet ovat turvallisia, siistejä ja toimintakuntoisia.  

4.4.2.2 Hoitovaatimus  

Toimintakunnon tarkastus  

Maahan asennetut lipputangot, tomutus- ja kuivaustelineet, roska- ja tuhka-astiat sekä postilaatikot 

ovat suorassa, tukevasti pystyssä ja ehjiä. Pyörätelineet ovat paikoillaan ja niihin on vapaa pääsy. 

Palotikkaille, lipputangolle, tomutus- ja kuivaustelineille on vapaa pääsy. Postilaatikoiden kilvet 

ovat yhtenäiset ja niissä oleva teksti on selkeä ja luettavissa. Raportoimattomia vikoja ei ole.  

Ohje  

Vioista raportoidaan tilaajalle ensi tilassa. 

 

Puhtaanapito  

A1-hoitoluokan talovarusteet ovat töhryttömiä, liasta ja lumesta puhtaita. Roska- ja tuhka-astiat 

eivät aiheuta haittoja. Roska- ja tuhka-astioiden lähiympäristö pysyy moitteettomassa kunnossa ja 

edustavana. Roska- ja tuhka-astiat eivät ehdi täyttyä. Rappurallien alustat ovat puhtaat.  

A2-hoitoluokan talovarusteissa voi olla vähäistä likaa. Roska- ja tuhka-astioiden lähiympäristö 

pysyy siistinä. Pieniä kulttuuriroskia voi esiintyä satunnaisesti vähäisiä määriä roska- tai tuhka-

astian ympärillä. Häiritseviä kulttuuriroskia ei ole. Vaaralliset roskat on poistettu ensi tilassa. 

Tyhjennyskertojen välillä roska- ja tuhka-astiat eivät täyty niin, että roskat pursuavat ulos 

syöttöaukosta tai aiheuttavat haittoja. Rappurallien alustat ovat puhtaita ja vain vähän täyttyneitä. 

A3-hoitoluokan roska- ja tuhka-astioiden lähiympäristö pysyy hoidetun näköisenä. Kulttuuriroskia 

voi jonkin verran esiintyä roska- tai tuhka-astian ympärillä, niin etteivät ne häiritse alueen 



yleisilmettä tai haittaa astioiden käyttöä. Vaaralliset roskat on poistettu ensi tilassa. Rappurallien 

alustat ovat puhtaita siten, että niihin mahtuu kengistä kantautuvaa ainesta kuten roskaa ja lunta.  

Ohje  

Graffiteista, töhryistä ja tarroista raportoidaan tilaajalle ensi tilassa.  

 

 

Pesu  

Roska- ja tuhka-astiat ovat puhtaita, kuivia ja hajuttomia. Käytetyt puhdistusaineet soveltuvat 

käsitellyille pinnoille.  

Narun ja vaijerin vaihto lipputankoon ja pyykinkuivaustelineeseen  

Naru ja vaijeri ovat ehjiä ja kiinnitetty tukevasti.  

Ohje  

Liputus tehdään ohjekortin KH14-00392 Liputus mukaan. 4.4.2.3  

Kunnossapitovaatimus 

Pintojen kunnostus  

Maalipinta on yhtenäinen sekä väriltään että tasaisuudeltaan. Maalaustyö on julkaisussa 

MaalausRYL 2001 huoltomaalaukselle asetettujen laatuvaatimusten mukainen.  

Graffitien, töhryjen ja tarrojen poisto  

Puhdistettu pinta on siisti ja vaurioitumaton. Käytetyt puhdistusaineet soveltuvat käsitellyille 

pinnoille.  

Puhtaanapito  

A3-hoitoluokan talovarusteissa voi olla likaa.  

Ohje  

A3-hoitoluokan talovarusteissa oleva likaa ei automaattisesti poisteta hoidon yhteydessä, vaan se 

tehdään kunnossapidon yhteydessä.  

Viitteet • 

KH 14-00392  Liputus. • MaalausRYL 2001. Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja käsittely-y 

hdistelmät.  

 

4.4.3 Talo-opasteet 

Talo-opasteita ovat opastekartta, opastuskilvet, kiinteistön nimikilvet ja osoitenumerot.  

4.4.3.1 Yleinen laatuvaatimus  



Kaikissa hoitoluokissa talo-opasteet ovat turvallisia, siistejä ja toimintakuntoisia.  

4.4.3.2 Hoitovaatimus  

Toimintakunnon tarkastus  

Maahan asennetut opastetolpat ovat suorassa ja tukevasti pystyssä. Opasteet ovat ehjiä. Valaistujen 

opasteiden valot ovat toimintakuntoiset. Valaistuksen tarkemmat laatuvaatimukset löytyvät luvusta 

4.1.6 Valaistusjärjestelmät. Raportoimattomia vikoja ei ole.  

 

Ohje  

Vioista raportoidaan tilaajalle ensi tilassa.  

Puhtaanapito  

Opasteet ovat liasta ja lumesta puhtaita. Opasteiden merkinnät näkyvät selkeästi.  

Ohje 

 Graffiteista, töhryistä ja tarroista raportoidaan tilaajalle ensi tilassa.  

Ympäröivän kasvillisuuden raivaus  

Talo-opasteet ovat näkyvillä ja ympäröivä kasvillisuus ei peitä tai varjosta niitä. Kasvillisuuden 

raivaus täyttää luvun 4.2 Viherrakenteet laatuvaatimukset.  

4.4.3.3 Kunnossapitovaatimus  

Pesu  

Opasteet ovat puhtaat. Käytetyt puhdistusaineet soveltuvat käsitellyille pinnoille.  

Graffitien, töhryjen ja tarrojen poisto  

Puhdistettu pinta on siisti ja vaurioitumaton. Käytetyt puhdistusaineet soveltuvat käsitellyille 

pinnoille.  

Viitteet •  

3.4.1.6 Valaistusjärjestelmät. 

 

4.4.4 Urheilu- ja leikkikenttävarusteet  

Leikkiin tarkoitettuja välineitä ja rakenteita ovat keinut, liukumäet, köysiradat, karusellit, 

keinumisvälineet, hiekkalaatikot, lelulaatikot, kiipeilytelineet ja muut ulkoleikkivälineet.  

4.4.4.1 Yleinen laatuvaatimus  

Leikkiin tarkoitetut kalusteet, varusteet ja rakenteet sekä turva-alustat ja leikkipaikalla olevat muut 

rakenteet ja varusteet ovat turvallisia, käyttökunnossa ja siistejä.  

 



4.4.4.2 Hoitovaatimus 

Leikkivälineiden ja -rakenteiden sekä niiden alustojen tarkastus ja huolto  

Leikkivälineiden ja -rakenteiden sekä niiden turva-alustojen tarkastukset, huollot ja ylläpito ovat 

valmistajan ohjeiden tai niiden puuttuessa Suomen standardisoimisliiton vahvistamien standardien 

SFS-EN 1176-1…1176-7, 1176-10 ja 1176-11 sekä standardin SFS-EN 1177 tai muun ohjeiston 

mukaisia siten, että hoidon tavoite täyttyy ja ettei leikkiin tarkoitetuista välineistä ja rakenteista tai 

muista leikkipaikoilla olevista rakenteista ja varusteista aiheudu vaaraa käyttäjän terveydelle ja 

omaisuudelle.  

Leikkipaikalla sijaitsevat tukimuurit, aidat ja ulkorakennusten seinät ovat SFS-EN 1176 

vaatimusten mukaiset.  

Alueen hoitaja noudattaa leikkipaikalle laadittua tarkoituksenmukaista tarkastus- ja 

ylläpitosuunnitelmaa, ja kaikista turvallisuuden ylläpitoon liittyvistä toimista pidetään päiväkirjaa 

esimerkiksi huoltokirjaan. Turvallisuutta vaarantavien ja viallisten välineiden käyttö estetään. 

Raportoimattomia vikoja ei ole. Leikkipaikalla ei ole irtokalusteita. Leikkipaikan ilmoitustaulu on 

kunnossa. Leikkihiekka on puhdasta ja leikkiin sopivaa.  

Ohje  

Vioista raportoidaan tilaajalle ensi tilassa. Leikkihiekka vaihdetaan kunnan terveysviranomaisten 

suositusten mukaan.  

Puhtaanapito  

Urheilu- ja leikkikenttävarusteet ovat puhtaita ja ehjiä. Alueella ei ole turvallisuutta vaarantavia 

eikä alueelle kuulumattomia esineitä.  

Ohje  

Graffiteista, töhryistä ja tarroista raportoidaan tilaajalle ensi tilassa.  

4.4.4.3 Kunnossapitovaatimus  

Kalusteiden ja varusteiden korjaukset 

Kalusteet ja varusteet on kunnostettu tai vaihdettu uusiin vastaaviin. Varaosat ja vaihdetut kalusteet 

ja varusteet ovat valmistajan hyväksymiä ja suunnitelman mukaisia.  

Ohje  

Vauriot ja puutteet korjataan ensi tilassa. 

Pintojen kunnostus  

Maalipinta on yhtenäinen sekä väriltään että tasaisuudeltaan. Maalaustyö on julkaisussa 

MaalausRYL 2001 huoltomaalaukselle asetettujen laatuvaatimusten mukainen.  

Graffitien, töhryjen ja tarrojen poisto  

Puhdistettu pinta on siisti ja vaurioitumaton. Käytetyt puhdistusaineet soveltuvat käsitellyille 

pinnoille.  

 



Viitteet • 

SFS-EN 1176-1 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset ja 

testausmenetelmät,  

SFS-käsikirja 143: Leikkikenttävälineet. •  

SFS-EN 1176-2 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 2: Keinut. Lisäturvallisuusvaatimukset ja 

testausmenetelmät,  

SFS-käsikirja 143: Leikkikenttävälineet. •  

SFS-EN 1176-3 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 3: Liukumäet. 

Lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät,  

SFS-käsikirja 143: Leikkikenttävälineet. •  

SFS-EN 1176-4 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 4: Köysiradat. 

Lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät,  

SFS-käsikirja 143: Leikkikenttävälineet. •  

SFS-EN 1176-5 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 5: Karusellit. Lisäturvallisuusvaatimukset 

ja testausmenetelmät,  

SFS-käsikirja 143: Leikkikenttävälineet. •  

SFS-EN 1176-6 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 6: Keinumisvälineet (tukipiste 

alapuolella). Lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät,  

SFS-käsikirja 143: Leikkikenttävälineet. •  

SFS-EN 1176-7 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 7: Ohjeita asennuksesta, tarkastuksesta, 

huollosta ja ylläpidosta, SFS-käsikirja 143: Leikkikenttävälineet. •  

SFS-EN 1176-10 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 10: Suljetut leikkivälineet. 

Lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät, 

 SFS-käsikirja 143: Leikkikenttävälineet. •  

SFS-EN 1176-11 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 11: Kolmiulotteiset kiipeilyverkot. 

Lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät, SFS-käsikirja 143: Leikkikenttävälineet. •  

SFS-EN 1177 Leikkikenttien iskua vaimentavat alustat. Kriittisen putoamiskorkeuden 

määritysmenetelmä, SFS-käsikirja 143, osa 1: Leikkikenttävälineet. • MaalausRYL 2001.  

 

4.4.5 Liikennealueiden varusteet  

Liikennealueiden varusteita ovat liikennemerkit, pylväät, pollarit ja ajorata- ja 

paikoitusaluemerkinnät.  

4.4.5.1 Yleinen laatuvaatimus 

Kaikissa hoitoluokissa liikennealueiden varusteet ovat turvallisia, ehjiä, siistejä ja toimintakuntoisia. 

 



4.4.5.2 Hoitovaatimus  

Toimintakunnon tarkastus  

Liikennealueiden varusteet ovat ehjiä. Lämmitystolpat ja liikennemerkkien pylväät ovat suorassa ja 

jalusta tukevasti asennettu. Liikennemerkit ovat suorassa ja suunnattu oikein. Raportoimattomia 

vikoja ei ole.  

Ohje  

Vioista raportoidaan tilaajalle ensi tilassa.  

Puhtaanapito  

Liikennealueiden varusteet ovat liasta ja lumesta puhtaita. Liikennealueiden varusteiden merkinnät 

näkyvät selkeästi.  

 

Ohje  

Graffiteista, töhryistä ja tarroista raportoidaan tilaajalle ensi tilassa.  

Pesu  

Liikennealueiden varusteet ovat puhtaat. Käytetyt puhdistusaineet soveltuvat käsitellyille pinnoille.  

4.4.5.3 Kunnossapitovaatimus  

Ympäröivän kasvillisuuden raivaus  

Liikennealueiden varusteet ovat näkyvillä eikä ympäröivä kasvillisuus peitä tai varjosta niitä. 

Kasvillisuuden raivaus täyttää luvun4.2 Viherrakenteet laatuvaatimukset.  

Rikkoutuneiden liikennemerkkien vaihto  

Vaihdettu merkki on vastaava kuin alkuperäinen. Merkki on tukevasti kiinni ja suunnattu oikein.  

Varusteiden ja merkintöjen kunnostus 

Ajorata- ja paikoitusaluemerkinnät ovat oikean suuntaiset eikä niissä ole mutkia tai aaltoilua. 

Maalausten sijaintipoikkeama suunnitellusta tai olevasta on poikki- ja pituussuunnassa enintään 50 

mm. Kestomerkinnät täyttävät ohjekortissa RT 98-10494 Pysäköintialueet esitetyt vaatimukset.  

. 

Graffitien, töhryjen ja tarrojen poisto  

Toimintakunnon tarkastus Puhdistettu pinta on siisti ja vaurioitumaton. Käytetyt puhdistusaineet 

soveltuvat käsitellyille pinnoille. Viitteet • RT 98-10494 Pysäköintialueet.  

 

4.4.6 Valaistusrakenteet  

Valaistusrakenteita ovat kiinteistön kiinteään sähköverkkoon kytketyt valaisimet ja valaistut 

opasteet.  



4.4.6.1 Yleinen laatuvaatimus  

Kaikissa hoitoluokissa valaistusrakenteet ovat turvallisia, ehjiä, siistejä ja toimintakuntoisia.  

4.4.6.2 Hoitovaatimus  

Toimintakunnon tarkastus Maahan asennetut valaisintolpat ovat suorassa ja tukevasti pystyssä. 

Valaisimet ja lamput ovat ehjiä. Katso valaistuksen tarkemmat laatuvaatimukset luvusta 3.4.1.6 

Valaistusjärjestelmät. Raportoimattomia vikoja ei ole.  

Ohje  

Vioista raportoidaan tilaajalle ensi tilassa.  

Puhtaanapito  

Valaistusrakenteet ovat liasta ja lumesta puhtaita. Valaistusrakenteiden merkinnät näkyvät selkeästi.  

 

Ohje 

 Graffiteista, töhryistä ja tarroista raportoidaan tilaajalle ensi tilassa.  

4.4.6.3 Kunnossapitovaatimus  

Graffitien, töhryjen ja tarrojen poisto Puhdistettu pinta on siisti ja vaurioitumaton. Käytetyt 

puhdistusaineet soveltuvat käsitellyille pinnoille.  

Viitteet •  

3.4.1.6 Valaistusjärjestelmät. KiinteistöRYL 2009. Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset.  

 

4.4.7 Ulkokalusteet  

Ulkokalusteisiin kuuluvat penkit, pöydät, grillit ja istutusastiat.  

4.4.7.1 Yleinen laatuvaatimus  

Kaikissa hoitoluokissa ulkokalusteet ovat turvallisia, ehjiä, siistejä ja toimintakuntoisia.  

4.4.7.2  Hoitovaatimus  

Irtokalusteiden ja -varusteiden paikalleen tuonti ja varastoon vienti Talvisäilöstä tuodut kalusteet ja 

varusteet ovat kunnossa ja siistejä. Irtokalusteet ja -varusteet on viety talvisäilöön ennen lumen 

tuloa. Kalusteet ovat puhtaita ennen talvisäilöön vientiä. Kalusteet ovat ehjiä ja turvallisia. 

Turvallisuutta vaarantavat viat on merkitty ensi tilassa. Raportoimattomia vikoja ei ole. 

Ohje 

Vioista raportoidaan tilaajalle ensi tilassa. Puhtaanapito Kalusteet ovat liasta ja lumesta puhtaita. 

Ohje Graffiteista, töhryistä ja tarroista raportoidaan tilaajalle ensi tilassa.  

4.4.7.3 Kunnossapitovaatimus  



Kalusteiden korjaukset Tarkastuksissa ilmenneet turvallisuutta vaarantavat vauriot ja puutteet on 

korjattu välittömästi. Kalusteet ja varusteet on kunnostettu tai vaihdettu uusiin vastaaviin. Varaosat 

ja vaihdetut kalusteet ja varusteet ovat suunnitelman mukaisia.  

Pintojen kunnostus  

Maalipinta on yhtenäinen sekä väriltään että tasaisuudeltaan. Maalaustyö on julkaisussa 

MaalausRYL2001 huoltomaalaukselle asetettujen laatuvaatimusten mukainen.  

Graffitien, töhryjen ja tarrojen poisto  

Puhdistettu pinta on siisti ja vaurioitumaton. Käytetyt puhdistusaineet soveltuvat käsitellyille 

pinnoille. Viitteet • MaalausRYL 2001. Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja käsittely-

yhdistelmät.  

 

 

 

4.4.8 Aluevarusteiden hoidon ja kunnossapidon ympäristövaikutukset  

4.4.8.1 Yleinen laatuvaatimus  

Graffitien ja töhryjen poistoon käytetyt puhdistusaineet eivät vahingoita pintaa ja ovat 

mahdollisimman ympäristöystävällisiä. Pesuun käytettävät aineet eivät ole ympäristölle vaarallisia. 

Maalaukseen käytetään M1-luokkaan kuuluvia maaleja. Puhdistukseen ja pesuun käytettävien 

aineiden annostelu on valmistajan ohjeen mukainen. 

 

4.5 Ulkopuoliset rakenteet  

4.5.1 Tukimuurit  

Tässä kohtaa tukimuureilla tarkoitetaan piha-alueelle puusta, kivestä, betoniharkoista tai -

elementeistä rakennettuja matalia muureja, joilla tuetaan maamassoja paikoilleen. Niin sanotut 

rakenteelliset muurit, jotka liittyvät rakennuksiin, eivät kuulu tähän ryhmään.  

4.5.1.1 Yleinen laatuvaatimus  

Kaikissa hoitoluokissa tukimuurit ovat turvallisia, ehjiä, siistejä ja suunnitelman mukaisia.  

4.5.1.2 Hoitovaatimus  

Toimintakunnon tarkastus  

Muurit ovat ehjiä ja suunnitelman mukaisia. Raportoimattomia vikoja ei ole.  

Ohje  

Vioista raportoidaan tilaajalle ensi tilassa.  

Puhtaanapito  

Ohje  



Graffiteista, töhryistä ja tarroista raportoidaan tilaajalle ensi tilassa.  

4.5.1.3 Kunnossapitovaatimus  

Korjaukset  

Korjauksissa käytettävät materiaalit ovat mahdollisuuksien mukaan alkuperäisiä tai niiden kaltaisia. 

Lopputulos on siisti ja entistä vastaava. A1-hoitoluokan muurien korjaustyö on alkuperäisen 

suunnitelman tai erillisen työohjeen mukainen. Korjatut kohdat eivät erotu alkuperäisestä 

rakenteesta.  

Graffitien, töhryjen ja tarrojen poisto  

Puhdistettu pinta on siisti ja vaurioitumaton. Käytetyt puhdistusaineet soveltuvat käsitellyille 

pinnoille.  

 

 

4.5.2 Avo-ojat, maassa olevat vesikourut ja sadevesikaivot  

Sadevesikaivoihin kuuluvat pihasadevesikaivot ja rännikaivot. Sadevesikouruihin kuuluvat 

pihakourut. 

4.5.2.1 Yleinen laatuvaatimus  

Kaikissa hoitoluokissa avo-ojat, vesikourut ja sadevesikaivot ovat toimintakuntoisia.  

4.5.2.2 Hoitovaatimus  

Toimintakunnon tarkastus  

Sadevesikourut ja -kaivot toimivat suunnitellulla tavalla. Kaivojen kannet ovat oikeassa korossa 

ympäröivään päällysteeseen nähden. Kaivojen kannet eivät aiheuta vaaratilanteita. 

Raportoimattomia vikoja ei ole.  

Ohje  

Toimintakunnon tarkastuksen laatuvaatimuksiin määritelty ”toimivat suunnitellulla tavalla” on 

riippuvainen monista seikoista, esimerkiksi säätilasta. Tehtävä on laadun toteutumisen ja 

kustannusten kannalta tarkoituksen mukaista aloittaa ennen aloituskriteerin täyttymistä (esim. jään 

poisto kaivoista ja kaivojen kansista, kun säätietojen mukaan on odotettavissa vesisateita pakkasten 

jälkeen tai runsaita määriä sulamisvesiä). Vioista raportoidaan tilaajalle ensi tilassa.  

Sadevesikaivojen sulatus  

Sulatuksen jälkeen rumpu toimii entiseen tapaan. Aukaisun jälkeen rumpu on puhdas sinne 

kertyneestä maa-aineksesta, roskista yms.  

Puhtaanapito  

Avo-ojissa kasvava kasvillisuus täyttää luvun 4.2 Viherrakenteet laatuvaatimukset. Häiritseviä 

kulttuuriroskia, kasvijätettä, eritteitä ja alueelle kuulumattomia esineitä ei esiinny niin, että ne 

häiritsevät avo-ojien, vesikourujen ja sadevesikaivojen toimintakuntoa. Vaaralliset roskat on 

poistettu ensi tilassa.  



4.5.2.3 Kunnossapitovaatimus  

Korjaukset Korjatut osat ovat suunnitelman mukaisia.  

 

4.5.3 Ulkovesiaiheet ja kastelujärjestelmät  

Ulkovesiaiheita ovat koristealtaat, suihkulähteet ja purorakennelmat. Kastelujärjestelmiin kuuluvat 

istutusalueiden ja -astioiden altakastelu- ja sadetusjärjestelmät vesisäiliöineen, vesiletkuineen, 

suuttimineen ja pumppuineen.  

4.5.3.1 Yleinen laatuvaatimus  

Kaikissa hoitoluokissa ulkovesiaiheet ovat siistejä, turvallisia ja käyttökelpoisia ja 

kastelujärjestelmät toimintakuntoisia.  

 

Ohje  

Puhtaanapito Ulkouima-altaiden hoidon ja kunnossapidon laatuvaatimukset ovat luvun3.3.9.6 

Uima-allaslaitteet mukaiset.  

4.5.3.2 Hoitovaatimus  

Kevätkunnostus  

Koristealtaat ovat puhtaita ennen vedellä täyttöä. Kastelujärjestelmät ovat käyttökunnossa.  

Toimintakunnon tarkastus  

Kastelujärjestelmät ovat kasvukaudella jatkuvasti käyttökunnossa ja suunnitelman mukaan 

toiminnassa. Raportoimattomia vikoja ei ole.  

Ohje  

Vioista raportoidaan tilaajalle ensi tilassa.  

Syyskunnostus  

Koristealtaat, suihkulähteet ja kastelujärjestelmät on tyhjennetty ennen pakkasten tuloa ja 

jäätymisarat laitteet on varastoitu. 

Puhtaanapito  

A1-hoitoluokan vesiaiheissa ei ole kulttuuriroskia, kasvijätettä, irtohiekkaa, eritteitä ja 

ulkovesiaiheeseen kuulumattomia esineitä. A2-hoitoluokan vesiaiheissa voi olla pieniä 

kulttuuriroskia, kasvijätettä ja vähän irtohiekkaa. Vaaralliset roskat, eritteet ja ulkovesiaiheeseen 

kuulumattomat esineet on poistettu ensi tilassa. Koristealtaiden vesi vaihdetaan niin usein, ettei 

ulkonäköhaittoja ole.  

Pesu  

Puhdistettu pinta on siisti ja vaurioitumaton. Käytetyt puhdistusaineet soveltuvat käsitellyille 

pinnoille.  



4.5.3.3 Kunnossapitovaatimus  

Korjaukset  

Korjatut osat ovat suunnitelman mukaisia. Kastelujärjestelmän varaosat ja vaihdetut osat ovat 

valmistajan hyväksymiä ja suunnitelman mukaisia. Viitteet • 3.3.9.6 Uima-allaslaitteet. 

KiinteistöRYL 2009. Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset.  

 

 

 

 

 

4.5.4 Ajoluiskat ja lastauslaiturit  

4.5.4.1 Yleinen laatuvaatimus  

Ajoluiskat ja lastauslaiturit ovat ehjiä, turvallisia, siistejä ja käyttökelpoisia.  

4.5.4.2 Hoitovaatimus  

Toimintakunnon tarkastus  

Ajoluiskat ja lastauslaiturit ovat jatkuvasti käyttökunnossa. Päällyste on ehjä. Raportoimattomia 

vikoja ei ole.  

Ohje  

Vioista raportoidaan tilaajalle ensi tilassa.  

Puhtaanapito 

A1-hoitoluokan ajoluiskilla ja lastauslaitureilla ei ole kulttuuriroskia, kasvijätettä, irtohiekkaa, 

eritteitä, nesteiden aiheuttamia valumia tai tahroja eikä alueelle kuulumattomia esineitä.  

A2-hoitoluokan ajoluiskilla ja lastauslaitureilla voi olla pieniä kulttuuriroskia, vähän kasvijätettä, 

irtohiekkaa, eritteitä, nesteiden aiheuttamia valumia tai tahroja ja alueelle kuulumattomia esineitä. 

Vaaralliset roskat on poistettu ensi tilassa. Lastauslaitureiden alle näkyville paikoille saattaa kertyä 

häiritseviä kulttuuriroskia, kasvijätettä, eritteitä ja sinne kuulumattomia esineitä niin, etteivät ne 

häiritse lastauslaiturin käyttöä, yleisilmettä tai hygieniaa.  

A3-hoitoluokan ajoluiskille ja lastauslaitureille saattaa kertyä jonkin verran häiritseviä 

kulttuuriroskia, kasvijätettä, eritteitä ja alueelle kuulumattomia esineitä näkyville paikoille niin, 

etteivät ne häiritse alueen käyttöä. Vaaralliset roskat on poistettu ensi tilassa. Lastauslaitureiden alle 

näkyville paikoille saattaa kertyä häiritseviä kulttuuriroskia, kasvijätettä, eritteitä ja sinne 

kuulumattomia esineitä niin, etteivät ne häiritse lastauslaiturin käyttöä, yleisilmettä tai hygieniaa.  

Ohje  



Päällystealueen siisteys tarkistetaan sopimuksen, hoitoluokan ja roskaantumisasteen mukaan. 

Puhtaanapito kirjataan sopimukseen esimerkiksi liitteen 4 2 Puhtaanapitosuunnitelma mukaisesti. 

Tarkastuskäyntien määrää ja tiheyttä voi arvioida liitteen 4.1 Hoitoluokat ja puhtaanapito 

roskaisuuden mukaan avulla. Puhtaanapidon tasoa voi arvioida vertaamalla liitteeseen 4.5 

Puhtaanapito hoitoluokkien mukaan.  

Lumityöt  

Ajoluiska on aina käyttötarkoituksensa mukaisessa kunnossa. Pinnan tasauksen ja polanteen poiston 

jälkeen ajoluiskan pinta on käyttötarkoituksensa mukaisessa kunnossa. Ulko-ovet ja portit ovat 

avattavissa myös talvella. A1-hoitoluokan talvikunnossapidettäviksi valituilla alueilla lumen tai 

sohjon auraus aloitetaan, kun kerroksen paksuus ylittää 30 mm. A2-hoitoluokan 

talvikunnossapidettäviksi valituilla alueilla lumen tai sohjon auraus aloitetaan, kun kerroksen 

paksuus ylittää 50 mm.  

 

 

Ohje  

Lumityön laatuvaatimuksiin määritelty ”aloitus” on riippuvainen monista seikoista, esimerkiksi 

säätilasta ja kiinteistön käyttötarkoituksesta. Tehtävän aloitus on laadun toteutumisen ja 

kustannusten kannalta tarkoituksen mukaista aloittaa ennen aloituskriteerin täyttymistä (esim. 

sohjon poisto, kun säätietojen mukaan on odotettavissa pakastumista).  

Liukkauden torjunta  

Liukkautta torjutaan niin usein, että hoidettavaksi sovitut alueet ovat käyttötarkoituksensa 

mukaisessa kunnossa. Liukkaudentorjuntamateriaalin levitysjälki on tasainen koko käsiteltävällä 

alueella. Materiaalimäärä on työselostuksen mukainen.  

Ohje 

Liukkauden torjunta tehdään urakoitsijan hankkimalla ja tilaajan hyväksymällä materiaalilla. 

4.5.4.3 Kunnossapitovaatimus  

Korjaukset 

Korjaukset on toteutettu ohjekortin KH90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja 

kunnossapitojaksot vaatimusten mukaisesti.  

Viitteet •  

KH 90-00403 , LVI 01-10424, RT 18-10922 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot.  

4.5.5Portaat, luhtikäytävät, terassit ja yleiset parvekkeet  

Luhtikäytävä on parvekkeen kaltainen avoin porraskäytävä. Yleisiä parvekkeita ovat asukkaiden 

yhteisesti käytössä olevat parvekkeet kuten tomutus- ja tuuletusparvekkeet.  

4.5.5.1 Yleinen laatuvaatimus  



Portaat, luhtikäytävät, terassit ja yleiset parvekkeet ovat ehjiä, turvallisia, siistejä ja käyttökelpoisia 

ympäri vuoden.  

4.5.5.2 Hoitovaatimus  

Toimintakunnon tarkastus  

Portaat, luhtikäytävät, terassit ja yleiset parvekkeet ovat jatkuvasti käyttökunnossa. Päällyste on 

ehjä ja turvallinen. Raportoimattomia vikoja ei ole.  

Ohje  

Vioista raportoidaan tilaajalle ensi tilassa.  

 

 

 

 

 

Lumityöt  

Jatkuvan lumisateen aikana portaat, luhtikäytävät, terassit ja yleiset parvekkeet ovat 

kulkukelpoisessa kunnossa. Ulko-ovet ja portit ovat avattavissa myös talvella.  

A1-hoitoluokan alueilla lumen tai sohjon poisto aloitetaan, kun kerroksen paksuus ylittää 30 mm.  

A2-hoitoluokan alueilla lumen tai sohjon poisto aloitetaan, kun kerroksen paksuus ylittää 50 mm.  

Vain osa terasseista pidetään käyttökunnossa talvisin. 

Ohje 

Lumityön laatuvaatimuksiin määritelty ”aloitus” on riippuvainen monista seikoista, esimerkiksi 

säätilasta ja kiinteistön käyttötarkoituksesta. Tehtävän aloitus on laadun toteutumisen ja 

kustannusten kannalta tarkoituksen mukaista aloittaa ennen aloituskriteerin täyttymistä (esim. 

sohjon poisto, kun säätietojen mukaan on odotettavissa pakastumista).  

Liukkauden torjunta 

Hoidetuiksi sovituilla portailla, luhtikäytävillä, terasseilla ja yleisillä parvekkeilla liukkautta 

torjutaan niin usein, että ne ovat turvallisia. Liukkaudentorjuntamateriaalin levitysjälki on tasainen 

käsiteltävällä alueella. Materiaalimäärä on työselostuksen mukainen.  

Ohje  

Liukkauden torjunta tehdään urakoitsijan hankkimalla ja tilaajan hyväksymällä materiaalilla. 

Puhtaanapito 

A1-hoitoluokan alueella ei ole kulttuuriroskia, kasvijätettä, irtohiekkaa, eritteitä, nesteiden 

aiheuttamia valumia tai tahroja eikä alueelle kuulumattomia esineitä.  



A2-hoitoluokan alueella voi olla pieniä kulttuuriroskia sekä vähän kasvijätettä, irtohiekkaa, eritteitä, 

nesteiden aiheuttamia valumia tai tahroja ja alueelle kuulumattomia esineitä. Vaaralliset roskat on 

poistettu ensi tilassa.  

A3-hoitoluokan alueelle saattaa kertyä jonkin verran häiritseviä kulttuuriroskia, kasvijätettä, 

eritteitä ja alueelle kuulumattomia esineitä näkyville paikoille niin, etteivät ne häiritse alueen 

käyttöä. Vaaralliset roskat on poistettu ensi tilassa.  

Ohje  

Portaiden, luhtikäytävien, terassien ja yleisien parvekkeiden siisteys tarkistetaan sopimuksen, 

hoitoluokan ja roskaantumisasteen mukaan. Puhtaanapito kirjataan sopimukseen esimerkiksi liitteen 

4.2 Puhtaanapitosuunnitelma mukaisesti. Tarkastuskäyntien määrää ja tiheyttä voi arvioida liitteen 

4.1 Hoitoluokat ja puhtaanapito roskaisuuden mukaan avulla. Puhtaanapidon tasoa voi arvioida 

vertaamalla liitteeseen 4.5 Puhtaanapito hoitoluokkien mukaan.  

Pesu 

Puhdistettu pinta on siisti, kuiva ja vaurioitumaton eikä se aiheuta liukastumisvaaraa. Käytetyt 

puhdistusaineet soveltuvat käsitellyille pinnoille.  

 

4.5.5.3 Kunnossapitovaatimus  

Korjaukset  

Korjatut osat ovat ehjät, turvalliset ja suunnitelman mukaiset.  

Graffitien, töhryjen ja tarrojen poisto  

Puhdistettu pinta on siisti ja vaurioitumaton. Käytetyt puhdistusaineet soveltuvat käsitellyille 

pinnoille.  

4.5.6  Ulkorakennukset  

Ulkorakennuksia ovat huvimajat, leikkimökit, varastorakennukset ja erilaiset katokset kuten 

jätekatokset.  

4.5.6.1 Yleinen laatuvaatimus  

Ulkorakennukset ovat ehjiä, siistejä, turvallisia ja käyttökelpoisia. 

4.5.6.2 Hoitovaatimus  

Toimintakunnon tarkastus Ulkorakennukset ovat suorassa ja tukevasti pystyssä. Ulkorakennukset 

ovat ehjiä. Ulkorakennuksissa olevat merkinnät näkyvät selkeästi. Savu- ja tuuletushormit ovat 

toimintakuntoiset. Ovet avautuvat ja sulkeutuvat vaivattomasti. Raportoimattomia vikoja ei ole.  

Ohje  

Vioista raportoidaan tilaajalle ensi tilassa.  

Pesu  



Puhdistettu pinta on siisti ja vaurioitumaton. Käytetyt puhdistusaineet soveltuvat käsitellyille 

pinnoille. 

 

Puhtaanapito  

Ulkorakennuksissa ei ole hajuhaittoja.  

A1-hoitoluokan ulkorakennukset ovat töhryttömiä ja puhtaita.  

A2-hoitoluokan ulkorakennuksissa voi olla vähäisiä töhryjä ja likaa. Vähäinen kasvillisuudesta, 

levästä tai sadeveden roiskeista aiheutuva lika on sallittu.  

A3-hoitoluokan ulkorakennuksissa voi olla töhryjä ja likaa. Kasvillisuudesta, levästä tai sadeveden 

roiskeista aiheutuva lika on sallittu.  

Ohje  

Graffiteista, töhryistä ja tarroista raportoidaan tilaajalle ensi tilassa.  

 

 

 

4.5.6.3 Kunnossapitovaatimus  

Rakenteiden korjaus  

Korjauksissa käytettävät materiaalit ovat mahdollisuuksien mukaan alkuperäisiä tai niiden kaltaisia. 

Lopputulos on siisti ja entistä vastaava. A1-hoitoluokan korjaustyö on alkuperäisen suunnitelman 

tai erillisen työohjeen mukainen. Korjatut kohdat eivät erotu alkuperäisestä rakenteesta.  

Pintojen kunnostus  

Maalipinta on yhtenäinen sekä väriltään että tasaisuudeltaan. Maalaustyö on julkaisussa 

MaalausRYL 2001 huoltomaalaukselle asetettujen laatuvaatimusten mukainen.  

Graffitien, töhryjen ja tarrojen poisto  

Puhdistettu pinta on siisti ja vaurioitumaton. Käytetyt puhdistusaineet soveltuvat käsitellyille 

pinnoille.  

Viitteet • 

MaalausRYL 2001. Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja käsittely-yhdistelmät.  

4.5.7 Ulkopuolisten rakenteiden hoidon ja kunnossapidon ympäristövaikutukset  

Yleinen laatuvaatimus  

Graffitien ja töhryjen poistoon käytetyt puhdistusaineet eivät vahingoita pintaa ja ovat 

mahdollisimman ympäristöystävällisiä. Pesuun käytettävät aineet eivät ole ympäristölle vaarallisia. 

Jäänsulatukseen käytettävät aineet eivät ole ympäristölle vaarallisia. Maalaukseen käytetään M1-



luokkaan kuuluvia maaleja. Puhdistukseen, pesuun ja jäänsulatukseen käytettävien aineiden 

annostelu on valmistajan ohjeen mukainen. 

 

 

 

6 Jätehuolto  

6.1 Jätehuollon järjestäminen ja toteuttaminen  

6.2 Jätteiden erilliskeräys 

6.3 Jätetilojen suunnittelu ja mitoitus  

6.3.1 Keräysvälineiden sijoitus  

6.3.2 Jätetilat  

6.3.3 Keräysvälineet  

6.3.4 Kulkuväylät  

6.3.5 Turvallisuus  

6.4 Opastus  

6.5 Hoito ja kunnossapito  

6.5.1 Jätetilan hoito ja kunnossapito  

6.5.2 Keräysvälineiden hoito ja kunnossapito  

 

6.5 Hoito ja kunnossapito 

6.5.1Jätetilan hoito ja kunnossapito  

Vaatimus  

Jätetila tai -huone on hoidettu KiinteistöRYL 2009 osan 4 Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito 

mukaisesti. Jätetilaan johtavat kulkuväylät on hoidettu osan 4 Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito 

mukaisesti. siten, että keräysvälineet voidaan siirtää ja tyhjentää esteettä sekä turvallisesti.  

Viitteet •  

4 Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito. KiinteistöRYL 2009.  

6.5.2 Keräysvälineiden hoito ja kunnossapito  

Vaatimus  

Keräysvälineet eivät aiheuta terveydellistä haittaa, ympäristön likaantumista tai 

työturvallisuusriskiä tyhjentäjälle tai käyttäjälle. Keräysvälineiden ovat tiiviitä ja niiden kestävät 

kuormauskäsittelyn sekä kuumapesun. Keräysvälineiden kosketuspinnat ovat puhtaat eivätkä 



keräysvälineet tahri käyttäjiä. Keräysvälineet on pesty tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran 

vuodessa. Biojätteen keräysvälineet on pesty vähintään kahdesti vuodessa.  

Ohje  

Keräysvälineiden puhdistuskertojen määrään vaikuttavat jätelaji, ja keräysvälineet on puhdistettava 

riittävän usein, jotta käyttäjät eivät likaannu. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


