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MAARYL – 23000 Kasvillisuusrakenteet–24000 Ratojen
päällysrakenteet
Keskeiset muutokset suhteessa InfraRYLiin
MaaRYLin uusimistyön 20000 Päällys- ja pintarakenteet -jakson pohjana on käytetty InfraRYLin jaksoa
20000 Päällys- ja pintarakenteet.
Sisältö on pyritty pitämään mahdollisimman yhdenmukaisena InfraRYLin kanssa. Muutoksia (suhteessa
InfraRYLiin) on korostettu keltaisella värillä.
Lopulliset viitteet tarkistetaan ja täydennetään muiden MaaRYL-käsikirjoitusten valmistuttua. Keskeiset
muutokset suhteessa InfraRYLiin ovat seuraavat:
•
•
•
•

Tietä, katua ja ratoja koskevat kohdat poistettu ja osittain korvattu piha- ja tonttialueisiin liittyvillä
asioilla.
Kelpoisuusasiakirja -termi muutettu tarkastusasiakirjaksi.
Uusiomateriaalien käytön ohjeistusta täsmennetty.
Mittausmääriä muutettu esim. tiiviysasteet.

Toivomme, että lausunnoissa otettaisiin kantaa myös päällys- ja pintarakenteet -jakson laajuuden
tarpeellisuuteen MaaRYLissä. Erityisesti toivomme kannanottoja kasvillisuutta käsittelevien lukujen
laajuteen.

Selitteet (huom. suhteessa InfraRYLiin)
lisäykset keltaisella.
poistetut tekstit yliviivattu.
päivitettävät viitteet syaanilla.
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23000 Kasvillisuusrakenteet
23100 Kasvualustat ja katteet
23110 Kasvualustat
23111 Tuotteistetut kasvualustat
Ohje
Tässä luvussa käsitellään paikalle tuodun tuotteistetun kasvualustan vaatimuksia.
Tuotteistetulla kasvualustalla tarkoitetaan kasvualustaa, joka on tuotettu sekoittamalla keskenään eri raaka-aineita,
kuten kivennäismaa-aineita, kompostia ja lannoiteaineita, keskenään. Tuotteistettu kasvualusta on myös yleensä
seulottu.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2311.

23111.1 Tuotteistettujen kasvualustojen materiaalit
Vaatimus
Kasvualustamateriaalina käytetään Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) rekisterissä olevan kasvualustavalmistajan
toimittamaa materiaalia. Kasvualustan toimittaja esittää toimittamastaan materiaalista kasvualustan rakeisuuden ja
tuoteselosteen, josta ilmenevät käytetyt raaka-aineet, käyttötarkoitus ja ravinnepitoisuudet. Kasvualusta täyttää
voimassa olevien lakien ja asetusten, lannoitevalmistelaki 29.6.2006/539 sekä maa- ja metsätalousministeriön asetus
nro 24/11, vaatimukset.
Peltomultaa voidaan käyttää suunnitelma-asiakirjoissa mainituissa kohteissa. Käsittelemättömän peltomullan
toimittajan ei tarvitse olla rekisteröitynyt, ja käsittelemätöntä peltomultaa saa luovuttaa ja myydä ilman
tuoteselostetta.

Ohje
Ruoka- eli peltomullalla tarkoitetaan erilaisia pelloilta kuorittuja ja käsittelemättömiä maa-ainesseoksia, joihin ei ole
lisätty lannoitevalmisteita, lantaa eikä teollisuudesta peräisin olevia maa-aineksia ja joita ei ole teknisesti käsitelty
seuloen. Ruokamulta on laissa mainittu termi peltomullalle tms.

Vaatimus
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Teknisesti, esimerkiksi seuloen, käsiteltyä pellolta kuorittua maa-ainesta kutsutaan teknisesti käsitellyksi irtomullaksi,
jota koskevat samat vaatimukset kuin muitakin kasvualustaseoksia.

Viitteet
Lannoitevalmistelaki 539/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista 24/11
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta
11/12
Kansallinen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelo.

Vaatimus
Kasvualusta ei sisällä monivuotisten rikkakasvien eikä haitallisiksi luokiteltujen vieraslajien juuria eikä vieraita
esineitä.
Kasvualustamateriaali on tasalaatuinen, turvallinen ja käyttötarkoitukseensa sopiva. Tuote ei sisällä sellaisia määriä
haitallisia aineita, tuotteita tai eliöitä, että sen ohjeiden mukaisesta käytöstä voi aiheutua vaaraa ihmisten tai
eläinten terveydelle tai turvallisuudelle, kasvien terveydelle tai ympäristölle.
Haitakkeista, epäpuhtauksista ja rikkakasveista on erikseen säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa nro
24/11.
Kasvualusta täyttää Viherympäristöliitto ry:n suositukset kasvualustaohjearvoiksi, taulukko
23111:T1. Kiviainesosan rakeisuus ilmoitetaan rakeisuuskäyrällä. Kasvualustan rakeisuus on kuvien
23111:K1...23111:K4 rakeisuuskäyrien mukainen. Kasvualustan kiviaines sisältää 6...20 mm:n rakeita enintään 10
painoprosenttia. Puiden ja pensaiden kasvualustoilla 6...50 mm:n rakeiden osuus on enintään 15 painoprosenttia.
Taulukko 23111:T1. Kasvualustan suositeltavat ravinnepitoisuudet kasvualustatyypeittäin.
Lyhenne Yksikkö

Ravinteisuustyyppi
1

Vaateliaat
puut, pensaat,
köynnökset,
ryhmäruusut ja perennat
sekä rajoitetut
kasvualustat

1) Johtoluku

10 x
mS/cm

Ravinteisuustyyppi
2

Ravinteisuustyyppi 3

Happaman
Nurmikot A1...A3 sekä
kasvualustan kasvit vaatimattomat puut, pensaat,
köynnökset ja perennat

Tavoitearvo

Tavoitearvo

2<4<6

1,5 < 2 < 4

Tavoitearvo
3) 3 <5 < 8

(10 kompostipohjainen)
pH (H2O)

5,5 < 6,5 < 7,5

5 < 5,5 < 6

5,5 < 6 < 7
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3

Tilavuuspaino

640 < 800 <

760 < 950 <

800 < 1000 <

paino-%

6 < 12 < 14

8 < 10 < 12

6 < 8 < 10

N

mg/l

15 < 35 < 60

10 < 20 < 30

Kalsium

Ca

mg/l

Fosfori

P

mg/l

10 < 20 < 30

Kalium

K

mg/l

150 < 300 < 450

75 < 150 < 250

150 < 200 < 300

Magnesium

Mg

mg/l

200 < 350 < 500

50 < 100 < 200

150 < 200 < 400

Rikki

S

mg/l

10 < 30 < 200

5 < 20 < 100

10 < 30 < 200

Boori

B

mg/l

0,4 < 0,6 < 1,5

0,4 < 0,6 < 1,5

0,4 < 0,6 < 1,5

Ravinteisuustyyppi
2

Ravinteisuustyyppi 3

kg/m

2)

Orgaaninen aines
3) 35 < 50 < 100

Liukoinen typpi
2000 < 3000 < 5500

Lyhenn eYksikkö Ravinteisuustyyppi
1

Vaateliaat
puut, pensaat,
köynnökset,
ryhmäruusut ja perennat
sekä rajoitetut
kasvualustat

Kupari

Cu

mg/l

Mangaani

Mn

pH korj.

750 < 1000
< 2000

1900 < 2500 < 3800

5 < 10 < 20

10 < 15 < 30

Happaman
Nurmikot A1...A3 sekä
kasvualustan kasvit vaatimattomat puut, pensaat,
köynnökset ja perennat

Tavoitearvo

Tavoitearvo

Tavoitearvo

2 < 3 < 20

2 < 3 < 20

2 < 3 < 20

10 < 30< 500

10 < 30 < 500

10 < 30 < 500

2 < 3 < 20

2 < 3 < 20

2 < 3 < 20

4)

Sinkki

Zn

mg/l
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Lyhenne Yksikkö

1) Johtoluku

10 x
mS/cm

pH (H2O)
3

Tilavuuspaino

Ravinteisuustyyppi
4

Ravinteisuustyyppi
5

Kuivat niityt

Karut alueet
(maisemanurmi
1)

Tavoitearvo

Tavoitearvo

0,5 < 1< 2

0,5 < 1,5 < 2,5

5 < 5,5 < 6,5

4 < 5,5 < 6

880 < 1100 <

960 < 1200 <

2)

kg/m

Org.aines

paino-%

1<2<4

4<5<6

N

mg/l

1<2<5

5 < 10 < 20

Kalsium

Ca

mg/l

250 < 500 < 1000

250 < 500
< 1000

Fosfori

P

mg/l

3 < 5 < 10

5 < 8 < 12

Kalium

K

mg/l

50 < 100 < 150

Magnesium

Mg

mg/l

30 < 50 < 100

30 < 50 < 100

Rikki

S

mg/l

5 < 15 < 30

5 < 20 < 100

Liukoinen typpi

Lyhenne Yksikkö

Ravinteisuustyyppi
1

Vaateliaat
puut, pensaat,
köynnökset,
ryhmäruusut ja perennat
sekä rajoitetut
kasvualustat

50 < 100 < 150

Ravinteisuustyyppi
2

Ravinteisuustyyppi 3

Happaman
Nurmikot A1...A3 sekä
kasvualustan kasvit vaatimattomat puut, pensaat,
köynnökset ja perennat
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Tavoitearvo

Tavoitearvo

Boori

B

mg/l

0,2 < 0,3 < 0,6

0,2 < 0,3 < 0,6

Kupari

Cu

mg/l

2 < 3 < 20

2 < 3 < 20

Mangaani

Mn

pH korj.

10 < 30 < 500

10 < 30 < 500

2 < 3 < 20

2 < 3 < 20

Tavoitearvo

4)

Sinkki

Zn

mg/l

1)

Asetuksen 24/11 mukaisessa tuoteselosteessa ilmoitetaan johtokyky (mS/m), jonka lukuarvo on moninkertainen,
useimmiten 5...6-kertainen johtolukuarvoon (10 x mS/cm) verrattuna.
2)

Tarkoitetaan toimitushetken kosteutta.
3)

Perustamisvaiheessa vastavalmistetun kasvualustan arvot voivat poiketa ylöspäin taulukon arvoista. Toisena
kasvukautena arvojen tulee olla taulukon mukaiset.
4)

Mangaanin liukoisuus on hyvin riippuvainen pH:sta. Tavoitearvossa pH-taso on huomioitu.

Ohje
Viherympäristöliitto ry:n kasvualustaohjearvojen ravinnepitoisuudet perustuvat viljavuustutkimuksen mukaisiin
menetelmiin. Luvut eivät ole vertailukelpoisia lannoitevalmisteasetuksen (MMM 24/11) mukaisen tuoteselosteen
analyysituloksiin. Viljavuustutkimuksen menetelmäkuvaus on esitetty julkaisussa Methods of soil and plant analysis
(MTT 1986).
Suositukset kivennäisainesten osuuksille perustuvat pipettimenetelmään (Elonen 1971). Esitetyt rakeisuuskäyrät
sisältävät ainoastaan kasvualustan mineraaliaineksen. Orgaanisen aineksen osuus kasvualustassa ilmoitetaan
hehkutushäviönä, painoprosentteina.

Vaatimus
Kuva 23111:K1. Rakeisuustyyppi 1. Vaateliaiden puiden, pensaiden, köynnösten, ryhmäruusujen ja perennojen sekä
rajoitettujen kasvualustojen suositeltava rakeisuuskäyrä.
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Kuva 23111:K2. Rakeisuustyyppi 2. Happaman kasvualustan kasvien kasvualustojen suositeltava rakeisuuskäyrä.
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Kuva 23111:K3. Rakeisuustyyppi 3. Nurmikoiden A1...A3 sekä vaatimattomat puut, pensaat, köynnökset ja perennat
ja kotipihojen kasvualustan suositeltava rakeisuuskäyrä.
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Kuva 23111:K4. Rakeisuustyypit 4 ja 5. Karujen alueiden ja kuivien niittyjen kasvualustan suositeltava rakeisuuskäyrä.
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Ohje
Rajoitetulla kasvualustalla tarkoitetaan rakenteellisesti, kuten istutuslaatikolla tai tukiseinämällä, ympäröivästä maaaineksesta erotettuja kasvualustoja tai maan päälle esimerkiksi istutusaltaaseen toteutettuja kasvualustarakenteita.
Maan sisälle asennettu rakenteellinen tuki mahdollistaa juurten läpikasvun ympäröivään maahan. Maan päälle
sijoitettavan istutusaltaan kasvualustan kosteustasapainosta huolehditaan asentamalla altaaseen kastelujärjestelmä
ja salaojitus.

Viitteet
Methods of soil and plant analysis. MTT
Particle-size analysis of soil. Elonen 1971.

23111.2 Tuotteistettujen kasvualustojen alusta
Vaatimus
Kasvualustan pohja on muotoiltu kasvualustakerroksen alapinnan tasoon. Pohja on muodoltaan ja tasaisuudeltaan
sellainen, että siinä ei ole yleiskaltevuudesta poikkeavia, yksittäisiä vettä kerääviä painanteita. Tiiviissä tai huonosti
vettä läpäisevässä maaperässä rakennetaan kasvualustakerroksen tai vettä pidättävän kerroksen alle salaojitus
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suunnitelma-asiakirjojen ja luvun 14311 mukaan. Jos luonnon pohjamaa tai rakennettu täyttö on erityisen
läpäisevää, kuten louhetta, rakennetaan pohjamaan ja kasvualustan väliin vettä, ravinteita ja kasvualustan
huuhtoutumista hidastava kerros suodatinkankaasta, savesta tai moreenista. Tämä rakenne ei vähennä kasvualustan
paksuutta. Kasvualustatilavuudet ovat taulukon 23111:T2 mittojen mukaiset tai suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjen
mittojen mukaiset.
Luiskat ovat muodoltaan ja tasaisuudeltaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisia. Leikkausluiskan pinta on verhouksen
vaatimassa tasossa. Verhottavissa luiskissa on otettu huomioon verhouksen vaatima työvara. Taitteet pyöristetään
ympäröiviä maastonmuotoja mukaillen. Väylän tai alueen rakenteisiin liittyvät kasvualustan pohjat muotoillaan siten,
että rakenteille jää riittävä vakavuus sortumista ja reunan painumista vastaan (ks. tyyppikuvat, kohta 23111.4).

Viitteet
14311 Aluesalaojat, InfraRYL.

23111.3 Tuotteistettujen kasvualustojen tekeminen
23111.3.1 Tuotteistetun kasvualustan tekeminen, yleistä
Vaatimus
Valmiin tasaisesti tiivistetyn kasvualustan vahvuus ja tilavuus ovat taulukon 23111:T2 mukaisia.
Kasvualustatilavuuksissa huomioidaan ympäröivä maa ja istutukset.
Taulukko 23111:T2. Kasvillisuustyyppien tiivistetyt vähimmäiskasvualustapaksuudet ja -tilavuudet.
Kasvillisuustyyppi
Kasvualustakerrosten paksuus tiivistettynä, mm
Kylvö- ja
istutusalusta

1)

Perusmaa

Kasvualustan
3
Vettä pidättävä tilavuus, m
kerros
(karkeilla
2) alustoilla)

Nurmikko A1

200

300

—

Nurmikko A2

200

300

—

Nurmikko A3

150

300

—

Maisemanurmi 1

50

250

—

Kasvillisuustyyppi
Kasvualustakerrosten paksuus tiivistettynä, mm

Yksittäiskasvin
kasvualustan
mitat, mm
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Kylvö- ja
istutusalusta

Maisemanurmi 2
Niitty

—
150...300 3)

1)

Perusmaa

Kasvualustan
3
Vettä pidättävä tilavuus, m
kerros
(karkeilla
2) alustoilla)

250

—

250

—

Yksittäiskasvin
kasvualustan
mitat, mm

Ryhmäruusut

600

—

100...200

Pienet perennat

200

—

100...200

Keskisuuret perennat

400

—

100...200

Suuret perennat

600

—

100...200

Pienet mukula- ja
sipulikasvit

200

—

100...200

Suuret mukula- ja
sipulikasvit

400

—

100...200

Pensaat

400

—

100...200

0,3

ø 700, syvyys
600

Köynnökset

600

—

100...200

0,3

ø 700

4) Pienet puistopuut

600

—

100...200

1,5 7)

1500 x 1500 7)

5) Suuret puistopuut

800

—

100...200

3,2 7)

2000 x 2000 7)

6) Katupuut

800

—

100...200

7,2 7)

3000 x 3000 7)

1000

—

—

15

1000

—

—

25

—

500

100...200

Pienet puut rajoitetussa
4) kasvualustassa

Suuret puut rajoitetuss
5) kasvualustassa
Metsitykset
1)

Perusmaan tavoitearvot on esitetty kohdassa 23112.1.
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Kasvillisuustyyppi
Kasvualustakerrosten paksuus tiivistettynä, mm
Kylvö- ja
istutusalusta

1)

Perusmaa

Kasvualustan
3
Vettä pidättävä tilavuus, m
kerros
(karkeilla
2) alustoilla)

Yksittäiskasvin
kasvualustan
mitat, mm

2)

Jos vettä pidättävä kerros rakennetaan savesta, on kerrospaksuus 100 mm. Moreenista rakennettuna
kerrospaksuus on 200 mm. Vettä pidättävä kerros voidaan korvata myös 200 mm:ä vahvemmalla kylvö- ja
istutusalusta- tai perusmaakerroksella.
3)

Kylvöalusta tehdään,jos kasvualusta tarvitsee kuohkeuttamista.
4)

Täysikasvuisena alle 10,0 m:n puut, esimerkiksi kirsikka, koristeomenapuu, orapihlaja ja pihlaja.
5)

Täysikasvuisena yli 10,0 m:n puut, esimerkiksi jalava, koivu, lehmus, tammi ja vaahtera.
6)

Välikaistoilla rakennetaan kaistan levyinen koko kaistan pituudelta jatkuva kasvualusta. Päällystetyillä alueilla,
kantava kasvualusta, taulukko 23113:T1.
7)

Kasvualusta on yhteydessä muun kasvillisuuden kasvualustaan, jonka vähimmäispaksuus on 400 mm.
Tällöin pienillä puilla on käytössä kasvualustaa kokonaisuudessaan 15 m3 ja suurilla puilla 25 m3.

Viitteet
23112.1 Paikalla tehtävien kasvualustojen materiaalit, InfraRYL.

Ohje
Kasvualustalla tarkoitetaan niitä kasvillisuusalueen maakerroksia, joihin kasvin juuret kiinnittyvät ja joissa ne
kasvavat. Kasvualustaan kuuluu kylvö- tai istutusalusta, perusmaa sekä vettä pidättävä kerros, jos alla olevien
kerroksien vedenpidätyskyky ei ole riittävä kasvillisuuden menestymisen kannalta. Kylvötai istutusalusta on
kasvualustan ylin maakerros. Kylvöalustaan kylvetään siemenet. Sen tarkoituksena on mahdollistaa siemenen hyvä
itäminen, kasvuunlähtö ja kiinnittyminen kasvualustaan. Istutusalustaan istutetaan taimet. Sen tarkoituksena on
mahdollistaa kasvin istuttaminen ja kasvuunlähtö. Perusmaa on kylvö- ja istutuskerroksen alla oleva maakerros. Sen
kerrosvahvuudeksi on taulukossa 23111:T2 esitetty kullekin kasvillisuustyypille se syvyys, mihin
kasvualustavaatimusten on katsottu voitavan ulottaa ja minkä katsotaan olevan välttämätön, jotta kasvillisuus
selviytyy ja on elinvoimainen. Hyvin karkeilla alustoilla, kuten louheella, alimmaksi kerrokseksi karkean alustan päälle
levitetään vettä pidättävä kerros esimerkiksi savesta tai moreenista.

Vaatimus
Kasviryhmien ja pensasaitojen kasvualusta rakennetaan yhtenäisenä. Kasvualustakerroksen paksuudesta ei
vähennetä katekerroksen paksuutta.

Ohje

RTS 21:01
MaaRYL / 23000–24000

11.1.2021

Yhtenäinen pensasalueen kasvualusta esitetään kuvassa 23111:K5.
Kuva 23111:K5. Esimerkki pensasalueen yhtenäisestä kasvualustasta.

Vaatimus
Allas- ja kansi-istutusten kasvualustat tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaan.
Puun juuristoalueella voidaan tehdä enintään 200 mm:n paksuinen kasvualustatäyttö tai karkea maaainestäyttö
ilman suojaustoimenpiteitä. Puulaji otetaan huomioon täyttösyvyyttä määritettäessä.

Ohje
Pengerrys- ja täyttöalueilla käytettäviä puun juuristoalueen suojaustoimenpiteitä esitetään luvussa 23380.

Viitteet
23380 Puun juuristoalueen rakenteet pengerrys- ja täyttöalueilla, InfraRYL.

Vaatimus
Tien, kadun tai kevyen liikenteen Piha-alueen tai kulkuväylän rakennekerrokset eivät sekoitu kasvualustakerrokseen.
Jos puu istutetaan kapealle, leveydeltään alle 3 m:n välikaistalle, on kasvualusta kantavaa tai se tuetaan siten, että
tien, kadun tai käytävän rakennekerrokset eivät painu kasvualustakerrokseen. Sidottujen ja kivettyjen päällysteiden
alueilla istutettavien puiden kasvualustakerros on aina kantavaa tai se tuetaan, luku 23113.
Kasvualustakerroksen pinta muotoillaan siten, että siihen ei synny vettä kerääviä painanteita. Vesi ei seiso
kasvualustoissa eikä pintakerroksissa.

Ohje
Kumpareistutuksia käytetään vesiolosuhteiltaan epäsuotuisissa kasvupaikoissa suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.
Kumpareistutuksessa kasvualustan tilavuus on sama, mitä kyseisille kasveille on esitetty taulukossa 23111:T2.
Esimerkki kumpareistutuksesta esitetään kuvassa 23311:K4 (kuva 23311:K4 esitetään kohdassa 23311.2).
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Ratarakentamisessa kasvualustan pintaan tehdään 20...40 mm syviä uria noin 50 mm:n välein luiskan
pituussuuntaan. Urituksella pyritään pysäyttämään siemenien valuminen veden mukana urien pohjalle.

Viitteet
23113 Kantavat kasvualustat, InfraRYL
23311.2 Puistopuuistutusten alusta, InfraRYL.

Vaatimus
Jyrkissä luiskissa tai kovalle kulutukselle altistuvissa kohteissa kasvualusta tuetaan tai pinta sidotaan. Luvun 22200
mukaisia erityismenetelmiä käytetään, jos luiskat ovat jyrkempiä kuin 1:2.

Ohje
Kasvualustan pinnan sitomiseen valmistettuja kemiallisia aineita käytetään lähinnä nurmetettavien luiskien
rakentamisessa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat muun muassa siltojen keilat sekä penkereet ja meluvallit.

Viitteet
22200 Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset, InfraRYL.

23111.3.2 Kasvualustan tekeminen nurmipelikentillä
Vaatimus
Liikunta-alueiden nurmipelikenttien kasvualustat tehdään suunnitelma-asiakirjojen ja kohdan 45311.1.3.2
mukaisesti.
Pelailunurmi rakennetaan kasvualustan kantavuutta vahvistaen, vettä läpäiseväksi ja normaalia kulutusta paremmin
kestäväksi.

Ohje
Pelailunurmella tarkoitetaan nurmikkopintaista aluetta, joka on tarkoitettu pelailuun ja oleskeluun.

Viitteet
45311.1.3.2 Nurmipäällysteen kasvukerroksen materiaali, InfraRYL.

23111.3.3 Kasvualustan rajaus
Vaatimus
Kasvualustan rajaukset tehdään suunnitelma-asiakirjojen ja luvun 22110 mukaan.

Viitteet
22110 Reunatuet, InfraRYL.
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23111.4 Valmis tuotteistettu kasvualusta
Vaatimus
Valmis kasvualusta on suunnitelma-asiakirjojen mukainen ja riittävän kosteaa kasvien juurtumiselle. Kasvualusta on
tasaisesti samaan tiiviysasteeseen tiivistetty myös kasvualustan ja kiveyksien sekä muiden rakenteiden
liittymäkohdissa. Kasvualusta ei ole kasvien kasvun kannalta haitallisesti tiivistynyttä.

Ohje
Valmis pinta sulautuu ympäristöön, eikä siinä ole kokonaisuutta häiritseviä epätasaisuuksia. Poikkeamat eivät
heikennä kohteen kuivatuksen toimintaa.
Kasvualusta tai sen alla oleva pohjamaa ei ole tiivistynyt. Tiivistyneellä kasvualustalla tarkoitetaan kasvualustan
rakennetta, joka mekaanisesti estää tai hidastaa juurien kasvua, hapen kulkua kasvualustaan sekä veden kulkua
kasvualustassa. Kasvualustan tiivistymiseen vaikuttavat muun muassa kasvualustan kosteus, rakeisuus,
huokostilavuus, työkoneilla liikkuminen kasvualustan päällä ja alueen käyttö.

Vaatimus
Kasvualustan pinnan muodot ja tasaisuus ovat taulukon 23111:T3 mukaisia. Kasvualustan liittyessä erilaisiin
päällysteisiin ja rakenteisiin rakenne on kuvien 23111:K5...23111:K11 mukainen (kuva 23111:K5 esitetään kohdassa
23111.3).

Vaatimus
Taulukko 23111:T3. Kasvualustan pinnan muodot ja tasaisuus.
Nurmikolla
Pinta muotoillaan siten, että siihen ei muodostu vettä
kerääviä painanteita.

Istutusalueella
Keskeltä vähintään 50 mm reunaa korkeammalla.

Pinnan suurin sallittu poikkeama 3 m:n oikolaudalla
mitattuna on hoitoluokassa A1 ± 10 mm,
hoitoluokassa A2 ± 30 mm ja hoitoluokassa A3 ± 40 1)
mm

sekä ratarakenteissa ± 50 mm.

Pinta kallistetaan seinästä poispäin 3 m:n matkalla
vähintään 5 % (1:20).
Kaltevuus muilla alueilla vähintään 2 %.
1)

Hoitoluokassa A3 maisemanurmi 1 ± 50 mm ja maisemanurmi 2 ± 60 mm.

Vaatimus
Kuva 23111:K6. Kasvualusta betoniin asennetun reunatuen vieressä.
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Ohje
Nurmikkotyypit on esitelty kohdassa 23211.3.

Viitteet
23211.3 Nurmikoiden tekeminen, InfraRYL.

Vaatimus
Rakennusten seinänvierellä kasvualustakerrokset kallistetaan vähintään 5 % seinästä poispäin 3 m:n matkalla.
Kasvualusta ei ulotu 0,5 m:ä lähemmäs seinää.

23111.5 Tuotteistettujen kasvualustojen kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Vastaanotetun materiaalin suunnitelmanmukaisuus ja kelpoisuus tarkastetaan toimitusasiakirjoista ennen levitystä.
Jos kasvualusta on peltomultaa, tarkistetaan sen kelpoisuus kohdan 23112.5 mukaan.
Kontrollinäyte otetaan, kun on syytä epäillä tuoteselosteen tietoja esimerkiksi aistinvaraisten havaintojen tai
työmaalla tehtyjen johtoluku- ja pH-mittausten perusteella. Maa-analyysejä varten otettu näyte kuvaa kyseistä
kasvualustaerää mahdollisimman edustavasti. Maa-analyysinäytteet otetaan huolellisesti näytteiden otosta
annettuja ohjeita noudattaen.

Viitteet
23112.5 Paikalla tehdyn kasvualustan kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL.

Ohje
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Maa-analyysiä varten otettu maanäyte muodostuu osanäytteistä. Ne otetaan eri puolilta aluetta tai kasaa, jota ne
edustavat. Osanäytteitä otetaan vähintään kaksitoista. Ne yhdistetään yhdeksi näytteeksi, joka on tilavuudeltaan
vähintään yksi litra.
Kasvualusta-aumoista ja irtotavarasta otetaan vähintään yksi näyte/5000 m3 tasalaatuista maata (yhtenäistä raakaaineiden, lannoituksen, kalkituksen ja iän suhteen). Koostumukseltaan erilaisista aumoista otetaan erilliset näytteet.
Näyte kerätään näytteenottokairalla noin 10 m:n välein niin, että näyte edustaa mahdollisimman hyvin koko aumaa
tai kasaa.
Nurmikkoalueelta otetaan vähintään yksi näyte/5000 m2. Pienemmiltä erillisiltä nurmikoilta ja maalajiltaan tai
kasvultaan poikkeavilta alueilta otetaan omat näytteensä. Näytteet otetaan näytteenottokairalla juuristokerroksen
syvyydeltä. Otetun näytteen pinnasta poistetaan ruoho- ja karikekerros. Kaikki näytteet otetaan samasta syvyydestä.
Pensasistutuksista otetaan yksi näyte/ryhmä tai istutusalue. Jos maalaji vaihtuu istutusalueella, otetaan näytteet
maalajien mukaisesti. Näytteet otetaan näytteenottokairalla juuristokerroksen syvyydeltä. Syväjuuristen kasvien
kasvualustanäyte otetaan ensin tavalliseen tapaan kairalla. Sen jälkeen kairauskohtaan tehdään lapiolla kuoppa,
jonka pohjasta kairataan uusi näyte. Näytteenottosyvyys kannattaa rajata useimmiten 600 mm:iin.
Perenna- ja ryhmäkasvi-istutuksista otetaan yksi näyte/ryhmä tai istutusalue. Jos ryhmien kasvualusta on samalla
tavoin valmistettu, lannoitettu ja kalkittu, voidaan ryhmistä ottaa yhteinen näyte. Näytteet otetaan
näytteenottokairalla juuristokerroksen syvyydeltä.
Maanäyte pakataan muovipussiin, joka suljetaan huolellisesti. Näytteet merkitään juoksevalla numeroinnilla 1, 2, 3
jne. tai halutuilla näytetunnisteilla. Näytteen mukaan liitetään täytetty tilauslomake.
Pikaraporttiin liitetään valokuvat laatupoikkeaman hoitamisesta. Kuvissa tulee olla mukana mittakaavaa selventävä
esine, esimerkiksi lapio. Loppuraporttiin liitetään työmenetelmiä selventävät valokuvat.
Työtä raportoitaessa osaraporttiin liitetään kohteista ennen rakentamista ja työtä luovutettaessa otetut kuvat tai
vastaava raportointimateriaali. Ohjeita raportoinnista ja mm. kuvien tallennusmuodoista on julkaisussa Urakoitsijan
laaturaportointi.

Viitteet
Urakoitsijan laaturaportointi, TIEH 2200062-09, Liikennevirasto.

Vaatimus
Monivuotisten rikkakasvien määrä tarkastetaan silmämääräisesti ennen kasvualustan levittämistä.
Kasvualustakerroksen syvyys ja tilavuus tarkastetaan mittaamalla. Valmiin pinnan taso mitataan suunnitelmaasiakirjoissa osoitetuin välein.
Rinteessä kasvualustakerroksen paksuus mitataan kohtisuoraan rinnettä vastaan.
Kasvualustan tukirakenteet, kastelujärjestelmien toimivuus sekä vaadittavat suojaetäisyydet erilaisiin rakenteisiin,
kuten maanalaisiin johtoihin ja kaapeleihin sekä liikenneväyliin ja sähköjohtoihin, tarkastetaan ennen
kasvualustatilan lopullista täyttämistä. Työmaapöytäkirjoista tarkastetaan tele-, sähkö- ja muiden laitosten
mahdollisesti suorittamat kaapeleiden peilaukset.
Kasvualustan tiiviys ja liittyminen ympäristöön tarkastetaan levityksen jälkeen.
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali kootaan ajan
tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.
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23111.6 Tuotteistettujen kasvualustojen tekemisen
ympäristövaikutukset
Vaatimus
Kasvualustakerros ei sisällä kasvien kasvua haittaavia tai ihmisen ja eläinten terveyttä tai pohjavesiä vaarantavia
aineita.

23112 Paikalla tehtävät kasvualustat
Ohje
Paikalla tehtävällä kasvualustalla tarkoitetaan paikalla olevista maa-aineksista niitä sekoittamalla ja tarvittaessa
muualta tuotavia maa-aineksia tai lannoitevalmisteita isäämällä valmistettua kasvualustaa. Jos paikalla tehtävän
kasvualustan valmistaminen edellyttää muiden aineiden kuin kalkin ja lannoitteen lisäämistä (mm. komposti, turve,
kiviainekset, erilaiset kierrätysmateriaalit), kasvualustan valmistajan rekisteröidyttävä Elintarviketurvallisuusvirasto
Eviran ylläpitämään lannoitevalmisteiden valvontarekisteriin. Rekisteröitynyttä toimijaa koskee mm.
kirjanpitovelvollisuus käytetyistä raaka-aineista ja valmistetusta tuotteesta sekä omavalvontavelvollisuus.
Valmistetulle kasvualustalle on laadittava maa- ja metsätalousministeriön asetuksen nro 24/11 mukainen
tuoteseloste.
Jos paikalla oleviin maa-aineksiin sekoitetaan pelkästään lannoitteita tai kalkkia, kyseessä on lannoittaminen, ei
uuden kasvualustan valmistaminen. Tällöin ei edellytetä rekisteröitymistä Eviran rekisteriin tai tuoteselostetta.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2311
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista 24/11.

23112.1 Paikalla tehtävien kasvualustojen materiaalit
Vaatimus
Kasvualusta täyttää voimassa olevien lakien ja asetusten vaatimukset.
Haitallisia vieraslajeja tai erityisen haitallisia vieraslajeja ja niiden juuria sisältäviä maa-aineksia ei käytetä. Haitalliset
ja erityisen haitalliset vieraslajit on lueteltu vieraslajiportaalissa (www.vieraslajit.fi).

Ohje
Haitallisia tai erityisen haitallisia vieraslajeja ja niiden juuria sisältävät maa-ainekset tunnistetaan
suunnitteluvaiheessa ja merkitään suunnitelmaan ja maastoon.

Viitteet
Lannoitevalmistelaki 539/2006
Maa- ja metsätalousministeriön asetus asetus lannoitevalmisteista nro 24/11
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta
nro 11/12
Kansallinen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelo
Vieraslajiportaali, www.vieraslajit.fi
Kansallinen vieraslajistrategia 2012. Maa- ja metsätalousministeriö.

Vaatimus
Paikalla tehtävän kasvualustan materiaalit ovat soveltuvin osin luvun 23111 mukaiset.
Taajamien ulkopuolisissa tieympäristöissä (maisemanurmi 1, maisemanurmi 2 ja niityt) voidaan kasvualustaksi
käyttää paikalla olevaa perusmaata, joka täyttää kuvan 23112:K1 mukaiset rakeisuusvaatimukset. Kasvualustan
näkyvällä pinnalla ei ole yli 20 mm:n kiviä eikä vieraita esineitä. Kasvualustana käytettävän perusmaan ravinnearvot
ovat taulukon 23111:T1 (luku 23111) kohdan karut alueet mukaisia.
Kuva 23112:K1. Kasvualustaksi käytettävän perusmaan rakeisuusvaatimus. Rakeisuuskäyrän muodon tulee
noudattaa ohjealueen rajakäyrien muotoa.

Ohje
Liikenneviraston ohjeen Tierakenteen suunnittelu kelpoisuusluokat H2, H3 ja H4 täyttävät kuvan rakeisuusalueen
vaatimukset.

Viitteet
23111 Tuotteistetut kasvualustat, InfraRYL
Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä. Liikenneviraston ohjeita 18/2014.
Tierakenteen suunnittelu. Suunnitteluvaiheen ohjaus. TIEH 2100029-04, Liikennevirasto.

23112.2 Paikalla tehtävien kasvualustojen alusta
Vaatimus
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Paikalla tehtävän kasvualustan alusta on luvun 23111 mukainen huomioiden tässä luvussa esitetyt lisäykset ja
muutokset.
Paikalla tehtävän kasvualustan yhteydessä tehtävät maaleikkaukset ovat luvun 16110 mukaiset.
Pengermateriaalin kokoonpuristumisesta ei aiheudu kasvualustalle sallittuja poikkeamia ylittäviä epätasaisuuksia.
Penkereen tiivistäminen tehdään lukujen 18111 ja 181121 mukaan.

Ohje
Katurakenteissa louhepenkereen luiskat loivennetaan maa-aineksella luvun 181121 mukaisesti.

Viitteet
16110 Maaleikkaukset, erittelemätön
18110 Maapenkereet
18121 Maalle pengerretyt louhepenkereet, InfraRYL 23111 Tuotteistetut kasvualustat, InfraRYL.

23112.3 Paikalla tehtävien kasvualustojen tekeminen
Vaatimus
Paikalla tehtävä kasvualusta tehdään luvun 23111 mukaisesti.

Viitteet
23111 Tuotteistetut kasvualustat, InfraRYL.

23112.4 Valmis paikalla tehty kasvualusta
Vaatimus
Valmis paikalla tehtävä kasvualusta on luvun 23111 mukainen.

Viitteet
23111 Tuotteistetut kasvualustat, InfraRYL.

23112.5 Paikalla tehdyn kasvualustan kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Paikalla tehtävän kasvualustan kelpoisuus osoitetaan luvun 23111 mukaisesti ottaen huomioon tässä luvussa esitetyt
lisäykset ja muutokset.
Käytettäessä rakennuspaikalla valmistettavaa kasvualustaa tarkastetaan raaka-aineina käytettyjen materiaalien laatu
urakoitsijan omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Valmiin kasvualustan laatu tarkastetaan tarvittaessa maaanalyysitutkimuksin ennen kasvualustan levittämistä. Maanäytteen ottomenetelmä on esitetty kohdassa 23111.5.
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Ohje
Omavalvontasuunnitelman mukaisesti kontrollinäytteitä otetaan pistokokein esimerkiksi aistinvaraisten havaintojen
tai työmaalla otettavien johtoluku- ja pH-mittausten perusteella. Maa-analyysinäyte kuvaa kyseistä kasvualustaerää
mahdollisimman edustavasti. Maa-analyysinäytteet otetaan huolellisesti näytteiden otosta annettuja ohjeita
noudattaen.
Pikaraporttiin liitetään valokuvat laatupoikkeaman hoitamisesta. Kuvissa tulee olla mukana mittakaavaa selventävä
esine, esimerkiksi lapio. Loppuraporttiin liitetään työmenetelmiä selventävät valokuvat.
Työtä raportoitaessa osaraporttiin liitetään kohteista ennen rakentamista ja työtä luovutettaessa otetut kuvat tai
vastaava raportointimateriaali. Ohjeita raportoinnista ja mm. kuvien tallennusmuodoista on julkaisussa Urakoitsijan
laaturaportointi.

Viitteet
Tuotteistetut kasvualustat, InfraRYL
23111.5 kasvualustojen kelpoisuuden osoittaminen
Urakoitsijan laaturaportointi, TIEH 2200062-09, Liikennevirasto.

23112.6 Paikalla tehdyn kasvualustan rakentamisen
ympäristövaikutukset
Vaatimus
Paikalla tehdyn kasvualustan tekemisen ympäristövaikutukset ovat luvun 23111 mukaiset.

Viitteet
23111 Tuotteistetut kasvualustat, InfraRYL.

23113 Kantavat kasvualustat
Ohje
Kantavalla kasvualustalla tarkoitetaan kasvualustarakennetta, joka toimii sekä kadun rakenteena että mahdollistaa
puiden juurille riittävän kasvutilan. Se muodostuu karkeasta tukirakenteesta (kiviaines) ja hienommasta maaaineksesta. Kantavaa kasvualustaa käytetään rakennetussa ympäristössä puuistutuksissa sidottujen ja ladottujen
päällysteiden alueilla.
Kantava kasvualusta voidaan korvata kantavalla kansirakenteella, joka toteutetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaan.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2311.

23113.1 Kantavien kasvualustojen materiaalit
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Vaatimus
Kantava kasvualusta täyttää voimassa olevien lakien ja asetusten vaatimukset.

Viitteet
Lannoitevalmistelaki 539/2006 ja sitä täydentävät asetukset
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista nro 24/11
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta
nro 11/12
Kansallinen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelo.

Vaatimus
Kantava kasvualusta on lajittumatonta.
Kantavan kasvualustan tilavuudesta on tiivistettynä 65...75 % karkeaa tukirakennetta (kiviainesta) ja
25...30 % sitä hienompaa maa-ainesta. Tukirakenteessa on 2…5 % tyhjää tilaa. Käytettävien materiaalien koostumus
määritellään suunnitelma-asiakirjoissa kantavuus- ja routivuusvaatimusten sekä puulajin ja muiden
kasvualustaolosuhteiden mukaan.
Kiviaines on tasarakeinen, ja sen raekoko vaihtelee enintään 100 mm:ä. Raekoon alaraja on 80 mm:ä ja yläraja 200
mm:ä. Kiviaines ei ole liuskeista.

Ohje
Tukirakenteen raekoko on esimerkiksi
•
•
•

80...180 mm
90...150 mm
100...200 mm.

Kantavan kasvualustan tukirakenteen välejä ei ylitäytetä hienommalla maa-aineksella niin, että maa-aines pakkautuu
tiiviisti tukirakenteen väleihin tai tunkeutuu tukirakenteen kivien liityntäpintoihin.

Vaatimus
Kantavan kasvualustan kastelu- ja ilmastointijärjestelmässä käytettävä salaojaputki on 2- tai 3-kerroksinen,
halkaisijaltaan 110 mm:n PEH-putki. Vaihtoehtoisesti salaojaputket voidaan korvata ilmastuskapseleilla, joiden avulla
puun juuriston kaasujenvaihto varmistetaan kasvualustan ilmastuskerrokseen.

Ohje
Jos kantavaan kasvualustaan ohjataan alueen ulkopuolisia hulevesiä kasteluvedeksi, voidaan ne ohjata kasvualustaan
kuvan 23113:K1 mukaan.
Kuva 23113:K1. Esimerkki hulevesien ohjaamisesta kantavaan kasvualustaan istutetun puun kasteluun.
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23113.2 Kantavien kasvualustojen alusta
Vaatimus
Kantavan kasvualustan alusta on luvun 23111 mukainen.

Viitteet
23111 Tuotteistetut kasvualustat, InfraRYL.

23113.3 Kantavien kasvualustojen tekeminen
Vaatimus
Kasvualusta tehdään useamman puun yhdistäväksi vähintään 1 m:n paksuiseksi kasvualustapediksi.

Ohje
Yhtenäinen kasvualusta voidaan ulottaa myös kevyen liikenteen väylän alle yhdistämään puiden kasvualusta
esimerkiksi vieressä olevaan viheralueeseen.

Vaatimus
Kantavan kasvualustan määrä on puuta kohden taulukon 23113:T1 mukainen.
Taulukko 23113:T1. Kantavan kasvualustan vähimmäiskasvualustapaksuudet ja -tilavuudet.
Kasvillisuustyyppi

Kasvualustakerrosten paksuus tiivistettynä, mm

Kasvualustan
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Istutusalusta

Perusmaa (karkea
alusta)

Vettä pidättävä
kerros (karkeilla
alustoilla) 1)

tilavuus, m3

1) Pienet katupuut

1000

—

—

15

1) Suuret katupuut

1000

—

—

25

1)

Puiden määritelmät 23111:T2
Kantava kasvualusta tehdään paikalla kerroksittain syöttämällä hienompi maa-aines tukirakenteen sisään tai
esisekoitetusta materiaaleista.
Syöttämällä tehtävän kantavan kasvualustan tukirakenteen kiviaines levitetään 250…300 mm:n kerroksena koko
kaivannon alueella tiivistäen kerros tarvittavaan tiiviyteen. Täytön päälle levitetään tasaisesti 15… 25 mm:n kerros
hienompaa maa-ainesta, joka syötetään paineistetun veden avulla tukirakenteeseen. Maa-aineksen liettyminen
estetään, jottei se lajitu haitallisesti. Hienompaa maa-ainesta lisätään tukirakennekerrokseen kunnes rakenne on
täyttynyt siten, että vain kerroksen ylimmät kivet ovat näkyvissä. Täytetyn kerroksen päälle levitetään seuraava
250…300 mm:n tukirakennekerros. Kerros tiivistetään ja hienompi maa-aines syötetään sen sisälle edellä kuvatulla
tavalla. Kerroksien rakentamista jatketaan kunnes suunnitelman mukainen kantavan kasvualustakerroksen
kokonaispaksuus saavutetaan.
Esisekoitetusta materiaalista rakennettava kantava kasvualusta tehdään 300 mm:n kerroksina koko kaivannon
alueella tiivistäen jokainen kerros tarvittavaan tiiviyteen.

Ohje
Kasvualustakerroksen kastelu ennen jyräystä helpottaa tiivistämistä.

Vaatimus
Kantavaan kasvualustaan asennetaan kastelu- ja ilmastusjärjestelmät, jos päällysrakenne ei läpäise tehokkaasti vettä,
happea ja hiilidioksidia. Kastelu- ja ilmastusjärjestelmät asennetaan suunnitelma-asiakirjojen ja kuvien
23113:K2...23113:K5 mukaan.
Kuva 23113:K2. Esimerkki A yksittäispuun istutuksesta kantavaan kasvualustaan.
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Kuva 23113:K3. Esimerkki B yksittäispuun istutuksesta kantavaan kasvualustaan.

Kuva 23113:K4. Esimerkki A puiden yhtenäisestä kantavasta kasvualustasta.
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Ohje
Kastelu- ja ilmastusjärjestelmän avulla myös lannoitetaan kasvualustaan istutettuja puita.

23113.4 Valmis kantava kasvualusta
Vaatimus
Valmis kantava kasvualusta on lajittumaton ja suunnitelma-asiakirjojen mukainen.

Ohje
Esimerkkejä kasvualustan rakenteesta esitetään kuvissa 23113:K2...23113:K5.

Vaatimus
Kantavan kasvualustan kantavuus- ja routimattomuusominaisuudet ovat samat kuin ympäröivien rakennekerrosten
ja päällysteiden.

Ohje
Kuormitusluokat ja tavoitekantavuudet ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaiset. Katso myös luvut 21210 ja 21310.

Vaatimus
Kantavan kasvualustan tiiviys ja tasaisuus ovat samat kuin murskeesta tehdyn vastaavan katuluokan
päällysrakenteen:
•
•

valmiin kantavan kerroksen pinnan suurin sallittu korkeuspoikkeama suunnitelma-asiakirjojen mukaisesta
korkeudesta on 20 mm. Suunnitelma-asiakirjojen mukainen paksuus alittuu enintään 20 mm
suurin sallittu poikkeama suunnitelma-asiakirjojen mukaisesta muodosta 3 m:n oikolaudalla mitattuna on
enintään 20 mm.

Ohje
Katso soveltuvin osin luku 23111.

Viitteet
21210 Jakavat kerrokset, InfraRYL
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset, InfraRYL
23111 Tuotteistetut kasvualustat, InfraRYL.

23113.5 Kantavien kasvualustojen kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Vastaanotetun materiaalin suunnitelmanmukaisuus ja kelpoisuus tarkastetaan toimitusasiakirjoista ennen
kasvualustan levittämistä.
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Tukirakenteen ja maa-aineksen suhde tarkastetaan tilavuuskokein. Lajittuneisuus tarkastetaan silmämääräisesti.
Kaivannon tilavuus tarkastetaan ennen kasvualustan levittämistä.
Kantavan kasvualustan kantavuus mitataan levykuormituskokeella (Liite: 2 ).
Todetaan kantavan kasvualustan mittavaatimukset soveltaen luvun 21310 mukaisia murskeesta tehdyn kantavan
kerroksen vaatimuksia.

Ohje
Katso soveltuvin osin luku 23111.
Pikaraporttiin liitetään valokuvat laatupoikkeaman hoitamisesta sekä kantavien kasvualustojen alustoista. Kuvissa
tulee olla mukana mittakaavaa selventävä esine, esimerkiksi lapio. Loppuraporttiin liitetään työmenetelmiä
selventävät valokuvat.
Työtä raportoitaessa osaraporttiin liitetään kohteista ennen rakentamista ja työtä luovutettaessa otetut kuvat tai
vastaava raportointimateriaali. Ohjeita raportoinnista ja mm. kuvien tallennusmuodoista on julkaisussa Urakoitsijan
laaturaportointi.

Viitteet
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset, InfraRYL
23111 Tuotteistetut kasvualustat, InfraRYL
Urakoitsijan laaturaportointi, TIEH 2200062-09, Liikennevirasto
Liite 2 Kerrosrakenteiden tiivistystyön ja tiiviydentarkkailun menetelmät

Vaatimus
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali taltioidaan
ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

23113.6 Kantavien kasvualustojen tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Kantavan kasvualustan tekemisen ympäristövaikutukset ovat luvun 23111 mukaiset.

Viitteet
23111 Tuotteistetut kasvualustat, InfraRYL.

23120 Katteet
Ohje
Katteet ovat kasvualustan päälle levitettäviä orgaanisia tai synteettisiä materiaaleja, joiden tarkoituksena on estää
rikkakasvien kasvua, parantaa kasvien kasvuolosuhteita muun muassa vähentämällä veden haihtumista
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kasvualustasta ja tasaamalla maan lämpötilan vaihteluita. Lisäksi katteita käytetään rinteiden eroosiosuojaukseen ja
lisäämään istutusalueen esteettisyyttä. Katteena käytetään muun muassa puun kuoriketta ja haketta, kompostia,
soraa ja katekankaita.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2312.

23120.1 Katteiden materiaalit
Vaatimus
Orgaanisesta materiaalista, lukuun ottamatta luonnonkuitukankaista, valmistetun katteen laatuvaatimuksista on
säädetty lannoitevalmistelaissa 539/2006 ja asetuksessa 24/11.
Kasvualustan katteena käytetään suunnitelma-asiakirjojen mukaisia katemateriaaleja tai erikseen sovittavia
kyseiseen tarkoitukseen valmistettuja materiaaleja. Katemateriaalin seassa ei ole maa-aineksia, monivuotisia
rikkakasveja eikä muita sinne kuulumattomia aineksia.
Jos kattamiseen käytetään katekangasta, se on tarkoitukseen valmistettua ja maatuvaa.
Maarakennuksessa käytettäviä suodatinkankaita ei käytetä katekankaina.

Ohje
Luonnonkuitukankaita, esimerkiksi kookos- ja pellavakuitukankaita, käytetään sekä eroosiosuojaukseen että
rikkakasvien torjuntaan.

Viitteet
Lannoitevalmistelaki 539/2006 ja sitä täydentävät asetukset
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista nro 24/11.

Vaatimus
Eroosiosuojaukseen käytettävä kompostimateriaali on lannoitevalmistelain mukaista maanparannuskompostia.
Katekankaan ja sepelin yhdistelmässä katekankaana käytetään tarkoitukseen valmistettua katekangasta.
Katekankaiden ja sepelin yhdistelmässä katekankaan päälle levitettävän seulotun sepelin, someron tai
singelin raekoko on suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Katekangas on painoltaan vähintään 150 g/m2.

Ohje
Sepeli, somero tai singeli ei sisällä nolla-ainesta.
Ellei suunnitelma-asiakirjoissa muuta esitetä, sepelin raekoko on 6/12 mm. Katteena käytettävän hakemateriaalin
sekä sepelin vaatimukset esitetään suunnitelma-asiakirjoissa. Puulaatu vaikuttaa hakkeen ulkonäköön.

Vaatimus
Katteena käytettävä orgaaninen aines on taulukon 23120:T1 mukaista. Katteena käytettävä puunkuori on
korkeintaan kolme vuotta vanhaa.
Taulukko 23120:T1. Orgaanisen katteen laatuvaatimukset.
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Katteen palakoon
sallittu vaihteluväli
2...250 mm

Puhtaus/karkeus

Käyttöesimerkkejä

1)

Vähintään 90 paino%
ilmoitettua ainesta,
yleensä puun kuori tai
hake.

Puistot
Pensaiden ja puiden
alustat
Vaihtoehtoinen päällyste
esimerkiksi leikkialueille

Koristekate

2...40 mm

Vähintään 90 paino-%
ilmoitettua ainesta.

Kesäkukat, perennat
Visuaalisesti vaativiin
kohteisiin koristeeksi
Myös puistokatteen
käyttötavat,
vaihtoehtoinen päällyste

Maisemointikate

2...400 mm

Vähintään 90 paino-%
ilmoitettua ainesta.

Moottoriteiden luiskat
Suuret, esimerkiksi yli
5000 m2:n alueet

Erityiskate
Määrätään käyttökohteen
erityisvaatimusten
mukaan.

Leikki- ja turva-alustat
Puistometsät
Ulkoilureitit yms.

1)

Palakoko saa poiketa 20 % ilmoitetusta tarkasta palakoosta.

23120.2 Katteiden kasvualusta
Vaatimus
Katteet levitetään tasoitettuun rikkakasvittomaan kasvualustaan. Kasvualustan rikkakasvittomuus tarkastetaan
ennen katteen levittämistä.

23120.3 Katteiden tekeminen
Vaatimus
Kaikki kasviryhmät, paitsi ryhmäkasvi-istutukset ja yksittäiskasvien juuristoalue, katetaan suunnitelma-asiakirjojen
mukaan.

RTS 21:01
MaaRYL / 23000–24000

11.1.2021

Puunkuorikate on tasaisesti koko kasvualusta-alueella 50...70 mm:n paksuisena kerroksena. Kate ei ulotu puun
juurenniskan päälle, kuva 23120:K1.
Kuva 23120:K1. Orgaaninen kate puun ympärillä.

Ohje
Juurenniskalla tarkoitetaan rungon ja juuriston yhtymäkohtaa.
Pohjois-Suomessa, puuvartisten kasvien menestymisvyöhykkeellä VI...VII riittää 50 mm:n kerros orgaanista katetta.

Vaatimus
Katekankaiden ja kiviainesten tai muiden irtokatteiden yhdistelmässä katekankaan päälle levitetään 20...30 mm
paksu kiviaineskerros tai 30…50 mm:n hakekerros. Katekankaat asennetaan katekankaan valmistajan ohjeiden
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mukaisesti. Katekankaiden saumat limitetään vähintään 300 mm:ä. Katekankaan asennus hyväksytään ennen
irtokatteen (esimerkiksi sepelin tai hakkeen) levitystä.

23120.4 Valmis kate
Vaatimus
Valmis kate on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.
Katekerros on tasapaksu. Katemateriaali ja kasvualusta eivät ole sekoittuneet.

23120.5 Katteiden kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Vastaanotetun materiaalin suunnitelmanmukaisuus ja kelpoisuus tarkastetaan toimitusasiakirjoista ennen katteen
levitystä tai asennusta.
Työn suunnitelma-asiakirjojen mukaisuus tarkastetaan työn valmistuttua. Katekerroksen tasaisuus ja paksuus
tarkastetaan mittaamalla.
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali kootaan ajan
tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

23120.6 Katteiden tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Kateaineissa ei ole ympäristölle vaarallisia aineita.

23200 Nurmi- ja niittyverhoukset
23210 Nurmikot
23211 Kylvönurmikot
Ohje
Kylvönurmikolla tarkoitetaan nurmikkokasvustoa, joka on perustettu kylvämällä siemenseoksesta.

Viitteet
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Infra 2015 Määrämittausohje 2321.

23211.1 Kylvönurmikoiden materiaalit
Vaatimus
Kukin siemenseos täyttää siemenseosluokkansa itävyys-, puhtaus- ja muut laatuvaatimukset.

Ohje
Siemenkauppiaiden liiton siemenseosluokituksen luokat ovat ekstra, 1 ja 2. Laatuvaatimukset on esitetty maa- ja
metsätalousministeriön asetuksessa nro 110/00.

Viitteet
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta nro 110/00 ja sitä täydentävät
asetukset.

Vaatimus
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan, ettei materiaalin mukana ole kulkeutunut kasvinterveyden
kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.

Ohje
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät tai muut
vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet. Erityisesti kiinnitetään
huomioita puisessa pakkausmateriaalissa esiintyvään sinistymiseen, hyönteisten aiheuttamiin reikiin tai
syöntipuruun. Kasvintuhoojahavainnoista tai -epäilyistä ilmoitetaan viipymättä valvontaviranomaiselle.
Vastaanottotarkastuksessa tarkistetaan terveyden lisäksi kasviaineiston kauppakelpoisuus, merkinnät ja mukana
seuraavat asiakirjat niiden sisältämien pakollisten kasvipassi- tai taimitodistusmerkintöjen osalta.
Kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) tarkoitettujen vaarallisten kasvintuhoojien
esiintymisestä on velvollisuus ilmoittaa joko paikalliseen ELY-keskukseen tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan.
Ilmoituksen epäillystä vaarallisesta kasvintuhoojasta voi tehdä Eviraan.
Vaarallisia kasvintuhoojia ovat sellaiset lainsäädännössä määritellyt, vaikeasti torjuttavat kasvitaudit ja tuholaiset,
jotka aiheuttavat merkittävää vahinkoa maatalous-, metsätalous- tai puutarhatuotannossa tahi viheralueilla
esiintyessään. Tietoa vaarallisista kasvintuhoojista löytyy Eviran verkkosivuilta.
Vaarallisten kasvintuhoojien lisäksi kiinnitetään huomioita vieraslajiportaalissa mainittujen tarkkailtavien,
paikallisesti haitallisten, erityisten haitallisten vieraslajien ja uusien vieraslajien esiintymiseen. Erityisen haitalliset
vieraslajit vaativat havaittaessa välitöntä reagointia. Tarvittavat torjuntatoimenpiteet ja havaintojen ilmoitukset
tehdään vieraslajiportaalissa annettujen ohjeiden sekä julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17
vaatimusten mukaan.

Viitteet
Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, www.evira.fi
Vieraslajiportaali, www.vieraslajit.fi
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Kansallinen vieraslajistrategia 2012. Maa- ja metsätalousministeriö
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

Vaatimus
Kylvönurmikoissa käytettävät siemenseokset ovat taulukon 23211:T1 mukaisia ja kohteeseen sopivia.
Taulukko 23211:T1. Siemenseosten käyttöluokat.
Siemenen
käyttöluokka /
Hoitoluokka
Käyttöluokka
extra

Nurmikko A1

x

Käyttöluokka 1

Nurmikko A2

Nurmikko A3

Maisemanurmi
1

Maisemanurmi
2

(x)

x

(x)

Käyttöluokka 2
Tiehallinnon
vakiosiemenseos

x

(x)

(x)

x

x

23211.2 Kylvönurmikoiden kasvualusta
Vaatimus
Kylvönurmikon kasvualusta tiivistetään siten, että siihen ei jää käveltäessä painumia ja valmis pinta liittyy luontevasti
ympäristöönsä. Pinnan tasaisuus on taulukon 23211:T2 mukainen.
Kylvönurmikoiden kasvualustat ovat kohdan 23111.4 mukaiset.

Viitteet
23111.4 Valmis kasvualusta, InfraRYL.

Vaatimus
Taulukko 23211:T2. Kasvualustan tasaisuus ennen kylvöä ja siirtonurmikon asennusta.
Pinnan tasaisuus/
Hoitoluokka
Pinnan tasaisuus 3
m:n oikolaudalla
mitattuna

Nurmikko A1

Nurmikko A2

Nurmikko A3

± 10 mm

± 30 mm

± 40 mm

23211.3 Kylvönurmikoiden tekeminen

Maisemanurmi
1
± 50 mm

Maisemanurmi
2
± 60 mm
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23211.3.1 Kylvönurmikoiden tekeminen, yleistä
Vaatimus
Suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt alueet nurmetetaan niille osoitetun luokan mukaan.

Ohje
Nurmikkotyypit jaetaan viiteen luokkaan:
•
•
•
•
•

nurmikko A1
nurmikko A2
nurmikko A3
maisemanurmi 1
maisemanurmi 2.

Luokat A1...A3 ovat viheralueiden hoitoluokituksia. A1-hoitoluokan nurmikko tarkoittaa koristenurmikoita, A2hoitoluokan nurmikko tarkoittaa käyttönurmikoita ja A3-hoitoluokan nurmikko tarkoittaa käyttö ja
maisemanurmikoita. Maisemanurmet ovat tiehallinnon luokituksia. Maisemanurmi 1 tarkoittaa varsinaisissa
tienluiskanurmetuksissa käytettävää tiehallinnon nurmetusluokan III nurmea (kunnossapidon tavoitehoitotasot
1...3). Maisemanurmi 2 tarkoittaa pääasiassa luonnonmukaisiksi niityiksi suunnitelluilla läjitys- ja maa-ainesten
ottoalueilla sekä luonnonnurmityyppisiksi suunnitelluilla tie- ja liitännäisalueiden osilla käytettävää tiehallinnon
nurmetusluokan IV nurmea.
Siemenet kylvetään sulaan kasvualustaan niin, että ne ehtivät orastua ja juurtua ennen kasvukauden päättymistä.
Vaihtoehtoisesti siemenet voi kylvää niin myöhään syksyllä, etteivät ne ehdi itää.

Vaatimus
Luokissa A1...A3 kylvös tiivistetään verkkojyrällä niin, että siemenet peittyvät kevyesti.
A1-nurmikko kastellaan aina kylvön yhteydessä. Kasvuunlähtö varmistetaan säännöllisellä kastelulla.
Itämättömille ja huonosti itäneille alueille tehdään paikkauskylvöt välittömästi puutteiden havaitsemisen jälkeen.
Rakennusaikaisessa hoidossa noudatetaan julkaisun Viheralueiden hoito VHT ’14 laatuvaatimuksia seuraavin
lisäyksin: ensimmäinen leikkuu tehdään vaakatasoleikkurilla ja leikkuujäte kerätään pois.
Taulukko 23211:T3. Siemenen kylvömäärät nurmikkoluokittain.
Nurmikko A1

Nurmikko A2

Nurmikko A3

Siemenen kylvömäärä/
Hoitoluokka
Siemenen
kylvömäärä/aari

3 kg

Nurmikko A1
Siemenen kylvömäärä/
Hoitoluokka

2,5 kg

Nurmikko A2

2 kg

Nurmikko A3

Maisemanurmi
1

2 kg

Maisemanurmi
1

Maisemanurmi
2

0,5...1 kg 1)

Maisemanurmi
2
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1)

Luiskissa 1 kg/aari.

Ohje
Maisemanurmien 1 ja 2 rakennusaikaisessa hoidossa noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen vaatimuksia. Katso myös
julkaisu Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä.

Viitteet
Viheralueiden hoito VHT ’14
Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä, Liikenneviraston ohjeita 18/2014, Liikennevirasto.

Vaatimus
Kylvönurmikoiden reunat, jotka eivät liity reunatukeen tai muuhun kiinteään rakenteeseen tai luonnonmaastoon,
rajataan takuuaikana A1-alueella kolme kertaa, A2-alueella kaksi kertaa ja A3-alueella kerran kasvukaudessa.

23211.3.2 Kylvönurmikoiden tekeminen liikunta-alueilla
Vaatimus
Liikunta-alueiden kylvönurmikot tehdään suunnitelma-asiakirjojen ja jakson 45300 mukaisesti. Katso myös julkaisu
Urheilunurmikoiden perustaminen ja hoito.

Viitteet
45300 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet, InfraRYL
Urheilunurmikoiden perustaminen ja hoito. Liikuntapaikkajulkaisu no 96. Rakennustieto Oy.

23211.4 Valmis kylvönurmikko
Vaatimus
Valmis kylvönurmikko on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.
Kylvönurmikko liittyy luontevasti ympäröiviin pintoihin ja ympäristöönsä. Kylvös on tasainen.
Viherpeittävyysvaatimukset ovat taulukon 23211:T4 mukaiset.
Taulukko 23211:T4. Nurmikon pinnan viherpeittävyys takuuajan päättyessä.
Kohde / Hoitoluokka

Keväällä
Kohde / Hoitoluokka

Nurmikko A1

≥ 70 %
Nurmikko A1

Nurmikko A2

≥ 70 %
Nurmikko A2

Nurmikko A3

≥ 60 %
Nurmikko A3

Maisemanurmi
1
≥ 60 %
Maisemanurmi
1

Maisemanurmi
2
≥ 50 %
Maisemanurmi
2
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≥ 90 %

≥ 90 %

≥ 80 %

≥ 70 %

≥ 60 %

Keskikesällä ja syksyllä

Ohje
Viherpeittävyydellä tarkoitetaan, kuinka monta prosenttia kylvönurmikon pinta-alasta on vihreiden nurmikkokasvien
peitossa, kun nurmikko on hoidettu luokan edellyttämällä tavalla. Viherpeittävyys vaihtelee kasvukauden mukaan ja
on suurin kesällä.
Viherpeittävyys on kylvetyn lajin yksilöiden osuus (%) ruudun pinta-alasta. Viherpeittävyys havainnoidaan kahden
viikon välein 3...5 päivän kuluttua leikkuusta. Ensimmäinen havainto tehdään viikon kuluttua kasvun alkamisesta.
Viherpeittävyys keskimäärin on kasvukauden aikana tehtyjen viherpeittävyyshavaintojen keskiarvo.

Vaatimus
Kylvönurmikon pinnan tasaisuus on takuuajan päättyessä sama kuin kylvettäessä.
Puiden ja yksittäispensaiden ympärille jätetään halkaisijaltaan 1,0 m:n kylvämätön alue. Kasviryhmien yhteydessä
kylvöksen reuna noudattaa kasviryhmän muotoja ja etäisyys istutusryhmistä on 0,4 m.

23211.5 Kylvönurmikoiden kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Vastaanotetun materiaalin suunnitelmanmukaisuus ja kelpoisuus tarkastetaan toimitusasiakirjoista ennen kylvöä.
Luiskien tukirakenteet tarkastetaan ennen kylvöä tai istutusta.
Kylvön tasaisuus ja suunnitelma-asiakirjojen mukaisuus sekä siemenmäärä tarkastetaan heti kylvön jälkeen.
Kylvöksen orastuminen tarkastetaan kasvukaudella. Näkyvää aukkoisuutta tai taulukon 23211:T4 hoitoluokan
mukaisten viherpeittävyysvaatimusten poikkeamia ei ole.

Ohje
Aukkoisuudella tarkoitetaan selvästi vaihtelevaa viherpeittävyyttä tarkastellulla alueella.

Vaatimus
Rakennus- ja takuuaikainen hoito tarkastetaan tämän luvun sekä julkaisun VHT ’14 vaatimusten mukaan. Rakennusja takuuaikaisen hoidon yhteydessä tarkastetaan, ettei kasvustossa tai kasvualustassa ole kasvinterveyden kannalta
vaarallisia tuholaisia tai tauteja.
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali kootaan
työmaalla ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

Ohje
Kasvustosta ja kasvualustasta tarkastetaan silmämääräisesti niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät
tai muut vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet.
Tarvittavat toimenpiteet tehdään julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17 vaatimusten mukaan.

Viitteet
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Viheralueiden hoito VHT’14
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

23211.6 Kylvönurmikoiden tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

23212 Siirtonurmikot
Ohje
Siirtonurmikolla tarkoitetaan kasvualustastaan irrotettua kasvussa olevaa nurmikkoa, joka jatkaa kasvuaan myös
noston ja asennuksen välisenä aikana.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2321.

23212.1 Siirtonurmikon materiaalit
Vaatimus
Siirtonurmikoksi käytettävä nurmikko kasvatetaan ennen siirtoa siten, että nurmikasvien juuret sitovat siirrettävän
kerroksen. Nurmikasvien juuret sitovat kasvualustan 20...30 mm paksuksi, kestäväksi levyksi. Siirtoa varten nurmikko
irrotetaan kasvupaikaltaan suorareunaisina ja suorakulmaisina levyinä. Siirtonurmikon toimittajien on kuuluttava
Eviran ylläpitämään taimiaineistorekisteriin.

Ohje
Siirrettäväksi aiottu nurmikko on tarkastettavissa kasvupaikassaan ennen irrottamistaan. Siirtonurmikon pikkurullalla
tarkoitetaan 0,4...0,6 m leveää mattoa, joka on rullattu. Rullassa on nurmikkoa 2,5...20 m. Maksirullalla tarkoitetaan
vähintään 1,0 m leveää mattoa, jonka levittämiseen tarvitaan erillinen asennuskone. Maksimaton pituus on yleensä
20 m.

Viitteet
Taimiaineistolaki 1205/1994.

Vaatimus
Siirtonurmikkomatot ovat tasavahvuisia ja ehjiä. Siirtonurmikkomatot eivät sisällä rikkakasveja.
Siirtonurmikon viljelyssä käytetty siemenseos täyttää samat vaatimukset kuin kylvönurmikon siemenseos. Katso
kohta 23211.1.

Viitteet
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23211.1 Nurmikoiden materiaalit, InfraRYL.

Vaatimus
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan, ettei materiaalin mukana ole kulkeutunut kasvinterveyden
kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.

Ohje
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkistetaan niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät tai muut
vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet. Erityisesti kiinnitetään
huomioita puisessa pakkausmateriaalissa esiintyvään sinistymiseen, hyönteisten aiheuttamiin reikiin tai
syöntipuruun. Kasvintuhoojahavainnoista tai -epäilyistä ilmoitetaan viipymättä valvontaviranomaiselle.
Vastaanottotarkastuksessa tarkistetaan terveyden lisäksi kasviaineiston kauppakelpoisuus, merkinnät ja mukana
seuraavat asiakirjat niiden sisältämien pakollisten kasvipassi- tai taimitodistusmerkintöjen osalta.
Kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) tarkoitettujen vaarallisten kasvintuhoojien
esiintymisestä on velvollisuus ilmoittaa joko paikalliseen ELY-keskukseen tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan.
Ilmoituksen epäillystä vaarallisesta kasvintuhoojasta voi tehdä Eviraan.
Vaarallisia kasvintuhoojia ovat sellaiset lainsäädännössä määritellyt, vaikeasti torjuttavat kasvitaudit ja tuholaiset,
jotka aiheuttavat merkittävää vahinkoa maatalous-, metsätalous- tai puutarhatuotannossa tahi viheralueilla
esiintyessään. Tietoa vaarallisista kasvintuhoojista löytyy Eviran verkkosivuilta.
Vaarallisten kasvintuhoojien lisäksi kiinnitetään huomioita vieraslajiportaalissa mainittujen tarkkailtavien,
paikallisesti haitallisten, erityisten haitallisten vieraslajien ja uusien vieraslajien esiintymiseen. Erityisen haitalliset
vieraslajit vaativat havaittaessa välitöntä reagointia. Tarvittavat torjuntatoimenpiteet ja havaintojen ilmoitukset
tehdään vieraslajiportaalissa annettujen ohjeiden sekä julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17
vaatimusten mukaan.

Viitteet
Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, www.evira.fi
Vieraslajiportaali, www.vieraslajit.fi
Kansallinen vieraslajistrategia 2012. Maa- ja metsätalousministeriö
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

Vaatimus
Asennettavan siirtonurmikon viherpeittävyys on tasainen ja ≥ 90 %.

23212.2 Siirtonurmikon kasvualusta
Vaatimus
Siirtonurmikko asennetaan sulaan ja kosteaan kasvualustaan. Kasvualustavaatimukset ovat samat kuin
kylvönurmikolla, kohta 23211.2.
Ennen siirtonurmikon asentamista kasvualustan pinnan tasaisuus täyttää samat vaatimukset kuin kylvönurmikon
kasvualusta.
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Viitteet
23211.2 Nurmikoiden alusta, InfraRYL.

23212.3 Siirtonurmikon asentaminen
Vaatimus
Taimien istutustyön urakoitsija kuuluu Eviran ylläpitämään taimiaineistorekisteriin. Siirtonurmikon kasvualusta
tiivistetään siten, että siihen ei jää käveltäessä painumia. Pohja kestää asennuskoneen painon.
Siirtonurmikko asennetaan ennen maan jäätymistä.

Ohje
Ellei siirtonurmikko ehdi juurtua ennen maan jäätymistä, kastelusta huolehditaan seuraavana keväänä.

Viitteet
Taimiaineistolaki 1205/1994.

Vaatimus
Siirtonurmikkomatot asennetaan viimeistään kahden vuorokauden kuluttua irrotuksestaan. Työmaalla siirtonurmikko
suojataan voimakkaalta auringonpaisteelta. Jos siirtonurmikon asennus pitkittyy yli kahteen vuorokauteen
irrotuksesta, rullat avataan ja pidetään kosteina.
Nurmikkomatot asennetaan tiililadontana tiiviisti puskusaumoin toisiinsa kiinni siten, että niiden reunat eivät tule
päällekkäin.
Kaltevuudeltaan 1:2 ja sitä jyrkemmissä luiskissa nurmikkomatot kiinnitetään alustaansa esimerkiksi puutapeilla,
jotka eivät estä leikkaamasta nurmikkoa.
Nurmikon alustaan kiinnittymisestä huolehditaan kastelulla ja jyräämällä. Koko kasvualustakerroksen kastuminen
tarkastetaan asennuksen päätyttyä. Nurmikon kastelusta huolehditaan koko juurtumisen ajan, vähintään 3 viikkoa.
Rakennus- ja takuuaikainen hoito noudattaa julkaisun VHT ’ 14 laatuvaatimuksia.

Viitteet
Viheralueiden hoito VHT ’14.

23212.4 Valmis siirtonurmikko
Vaatimus
Siirtonurmikko on suunnitelma-asiakirjojen mukainen, hyvin juurtunut, rajauksiltaan viimeistelty, tasainen,
elinvoimainen ja siisti.
Asennetun siirtonurmikon viherpeittävyys on tasainen ja ≥ 90 %.
Valmiin siirtonurmikon tasaisuus on takuuajan päättyessä taulukon 23211:T2 mukainen.
Siirtonurmikko täyttää Viherympäristöliitto ry:n kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot, liite 12.
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Viitteet
23211 Kylvönurmikot, InfraRYL
Liite 12 Kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot, InfraRYL.

23212.5 Siirtonurmikon kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Vastaanotetun materiaalin suunnitelmanmukaisuus ja kelpoisuus tarkastetaan toimitusasiakirjoista ennen asennusta.
Ennen siirtonurmikon asennusta kasvualustan tiiviys tarkastetaan silmämääräisesti ja tasaisuus 3 m:n oikolaudalla.
Siirtonurmikon suunnitelma-asiakirjojen mukaisuus, rajaukset, tasaisuus, elinvoimaisuus ja siisteys tarkastetaan heti
asennuksen päätyttyä. Kiinnittyminen alustaan tarkastetaan 3 viikon kuluttua asennuksesta nurmikon juurruttua.
Rakennus- ja takuuaikainen kasvillisuuden hoito tarkastetaan tämän luvun sekä julkaisun VHT ’ 14 vaatimusten
mukaisesti. Rakennus- ja takuuaikaisen hoidon yhteydessä tarkastetaan, ettei kasvustossa tai kasvualustassa ole
kasvinterveyden kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali kootaan ajan
tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

Ohje
Kasvustosta ja kasvualustasta tarkastetaan silmämääräisesti niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät
tai muut vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet. Tarvittavat
toimenpiteet tehdään julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17 vaatimusten mukaan.

Viitteet
Viheralueiden hoito VHT ’14
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

23212.6 Siirtonurmikon asentamisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

23213 Emulsiokylvönurmikot
Ohje
Emulsiokylvönurmikolla tarkoitetaan nurmikkoa, joka on perustettu emulsiokylvötekniikkaa käyttäen. Siemenet,
ravinteet, vesi ja kiinniteaineet sekoitetaan mekaanisesti säiliössä, jonka jälkeen seos pumpataan paineistettuna
kylvökohteeseen. Menetelmä sopii myös niittykasvien siementen kylvämiseen. Menetelmää käytetään pääasiallisesti
maisemanurmien kylvämiseen.
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Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2321.

23213.1 Emulsiokylvönurmikon materiaalit
Vaatimus
Siemenseoksen laatuvaatimukset ovat kohdan 23211.1 mukaiset.
Emulsio- ja kiinniteaineet ovat sopimusasiakirjojen mukaiset.

Viitteet
23211.1 Nurmikoiden materiaalit, InfraRYL.

23213.2 Emulsiokylvönurmikon kasvualusta
Vaatimus
Laatuvaatimukset ovat kohdan 23211.2 mukaiset.

Viitteet
23211.2 Nurmikoiden alusta, InfraRYL.

23213.3 Emulsiokylvönurmikon tekeminen
Vaatimus
Siemenen kylvömäärät ovat taulukon 23211:T3 mukaiset.
Emulsiokylvös on tasainen eikä siementä peitetä.
Itämättömille ja huonosti itäneille alueille tehdään paikkauskylvöt välittömästi puutteiden havaitsemisen jälkeen.
Rakennusaikaisessa hoidossa noudatetaan julkaisun VHT ’ 14 laatuvaatimuksia.

Ohje
Maisemanurmien 1 ja 2 rakennusaikaisessa hoidossa noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen vaatimuksia. Katso myös
julkaisu Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä.

Viitteet
Viheralueiden hoito VHT ’14
Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä, Liikenneviraston ohjeita 18/2014, Liikennevirasto
23211.1 Nurmikoiden materiaalit, InfraRYL.
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23213.4 Valmis emulsiokylvönurmikko
Vaatimus
Laatuvaatimukset ovat kohdan 23211.4 mukaiset.

Viitteet
23211.4 Valmis nurmikko, InfraRYL.

23213.5 Emulsiokylvönurmikoiden kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Laatuvaatimukset ovat kohdan 23211.5 mukaiset.

Viitteet
23211.5 Nurmikoiden kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL.

23213.6 Emulsiokylvönurmikon tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

23220 Niityt
Ohje
Niityt ovat kylvämällä, kennotaimilla tai niittymatolla perustettuja kasvillisuusrakenteita, joiden tarkoitus on edistää
ympäristön viihtyisyyttä ja ekologista monimuotoisuutta sekä sitoa kasvualustanaan toimiva pintamaa.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2322.

23220.1 Niityn materiaalit
Vaatimus
Kylvettävät niittykasvilajit ovat kasvupaikkaan sopivia.

Ohje
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Niityt suunnitellaan ottaen huomioon alueen kasvillisuuden luontainen kehitys ja olosuhteet. Kasvilajit valitaan
alueen luontaisen kasvillisuuden mukaan. Siemenseoksessa on useita kasvilajeja, yleensä vähintään 10.

Vaatimus
Käytettävät siemenet ovat kotimaista tai pohjoista alkuperää. Siemenseos on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.
Istutettavien taimien lisäämiseen käytetyt siemenet ovat kotimaista tai pohjoista alkuperää, ja taimet ovat
läpijuurtuneita astia- tai pottitaimia. Niittytaimien ja niittymattojen toimittajien on kuuluttava Eviran ylläpitämään
taimiaineistorekisteriin.
Niittymaton kasvatuksessa käytetyt siemenet ovat kotimaista tai pohjoista alkuperää. Niittymatto on
läpijuurtunut 30...40 mm paksu kasvustolevy, jonka koko on vähintään 0,2 m2.
Suojaheinänä käytetään ensisijaisesti nurmirölliä.

Viitteet
Taimiaineistolaki 1205/1994.

Vaatimus
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan, ettei materiaalin mukana ole kulkeutunut kasvinterveyden
kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.

Ohje
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkistetaan niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät tai muut
vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet. Erityisesti kiinnitetään
huomioita puisessa pakkausmateriaalissa esiintyvään sinistymiseen, hyönteisten aiheuttamiin reikiin tai
syöntipuruun. Kasvintuhoojahavainnoista tai -epäilyistä ilmoitetaan viipymättä valvontaviranomaiselle.
Vastaanottotarkastuksessa tarkistetaan terveyden lisäksi kasviaineiston kauppakelpoisuus, merkinnät ja mukana
seuraavat asiakirjat niiden sisältämien pakollisten kasvipassi- tai taimitodistusmerkintöjen osalta.
Kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) tarkoitettujen vaarallisten kasvintuhoojien
esiintymisestä on velvollisuus ilmoittaa joko paikalliseen ELY-keskukseen tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan.
Ilmoituksen epäillystä vaarallisesta kasvintuhoojasta voi tehdä Eviraan.
Vaarallisia kasvintuhoojia ovat sellaiset lainsäädännössä määritellyt, vaikeasti torjuttavat kasvitaudit ja tuholaiset,
jotka aiheuttavat merkittävää vahinkoa maatalous-, metsätalous- tai puutarhatuotannossa tahi viheralueilla
esiintyessään. Tietoa vaarallisista kasvintuhoojista löytyy Eviran verkkosivuilta.
Vaarallisten kasvintuhoojien lisäksi kiinnitetään huomioita vieraslajiportaalissa mainittujen tarkkailtavien,
paikallisesti haitallisten, erityisten haitallisten vieraslajien ja uusien vieraslajien esiintymiseen. Erityisen haitalliset
vieraslajit vaativat havaittaessa välitöntä reagointia. Tarvittavat torjuntatoimenpiteet ja havaintojen ilmoitukset
tehdään vieraslajiportaalissa annettujen ohjeiden sekä julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17
vaatimusten mukaan.

Viitteet
Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, www.evira.fi
Vieraslajiportaali, www.vieraslajit.fi
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Kansallinen vieraslajistrategia 2012. Maa- ja metsätalousministeriö Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

23220.2 Niityn alusta
Vaatimus
Kasvualusta on rikkakasviton.
Niittyjen kasvualusta ja kasvualustapaksuus ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaiset.

Ohje
Kasvualustan ravinnepitoisuutta arvioitaessa voidaan käyttää ohjeena taulukon 23111:T1 (luku 23111) arvoja ja
rakeisuutta arvioitaessa kuvan 23111:K4 (luku 23111) arvoja. Kuivia niittyjä voidaan perustaa myös perusmaahan.
Kuivilla hiekkakedoilla karkeiden ainesten osuutta lisätään ja hienojen ainesten osuutta vähennetään. Tuoreilla
niityillä hienojen lajitteiden, kuten hiekan, hiesun ja saven, osuutta lisätään ja karkeiden ainesten osuutta
vähennetään.
Kasvualustapaksuutta arvioitaessa käytetään ohjeena taulukon 23111:T2 (luku 23111) arvoja.

Viitteet
23111 Tuotteistetut kasvualustat, InfraRYL.

23220.3 Niityn tekeminen
Vaatimus
Niittytaimien istutustyön ja niittymattojen asennustyön urakoitsija kuuluu Eviran ylläpitämään
taimiaineistorekisteriin.
Luonnonkasvien siemenet kylvetään syyskesällä, koska ne vaativat kylmäkäsittelyn. Täydennyskylvöjä tehdään myös
keväällä.

Ohje
Kevätkylvöt edellyttävät yleensä kastelua.

Viitteet
Taimiaineistolaki 1205/1994.

Vaatimus
Jos taimet istutetaan syksyllä, ne istutetaan niin aikaisin, että ne ehtivät juurtua hyvin ennen maan routaantumista.
Siementen kylvössä käytetään väliainetta tasaisen kylvöksen aikaansaamiseksi. Kylvös harataan kevyesti.
Niittykasvien siemeniä on vähintään 300 siementä/m2 suojaheinän kanssa kylvettynä. Pelkästään niittykasveja
sisältävissä laikuissa siemenmäärä on vähintään kaksinkertainen. Suojaheinää käytetään
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200...250 g/m2.

Ohje
Jos seoksessa on valtaosa hitaasti itäviä lajeja, siemenmäärä on suurempi.

Vaatimus
Pienialaisissa tai vaativissa kohteissa niittykasvien siemenet kylvetään suojaheinäalueille väliaineeseen sekoitettuina.
Niittymatot asennetaan tiivisti toisiaan vasten siten, että matto on saumaton ja yhtenäinen.
Kaltevuudeltaan 1:2 ja sitä jyrkemmissä luiskissa sekä ranta-alueilla niittymatto kiinnitetään alustaansa esimerkiksi
puutapeilla. Puutappien annetaan maatua paikoilleen.
Niittymaton alustaan kiinnittymisestä huolehditaan kastelulla. Ensimmäinen kastelu kastelee koko
kasvualustakerroksen. Niittymaton kastelusta huolehditaan koko juurtumisen ajan, vähintään 3 viikkoa.
Rakennus- ja takuuaikaisessa hoidossa noudatetaan julkaisun VHT ’14 laatuvaatimuksia.

Ohje
Jos niittykasvien siemenet kylvetään laikkuihin, niiden koot esitetään suunnitelma-asiakirjoissa.
Laikkujen koot ovat esimerkiksi noin 1 m2, ja niitä on alueella 10 kpl/a. Kussakin laikussa on vähintään kolme
niittykasvilajia. Niittykasvilaikuissa siemenseokset voivat vaihdella.

Viitteet
Viheralueiden hoito VHT ’14.

23220.4 Valmis niitty
Vaatimus
Valmis niitty on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.
Niityn kasvillisuus on tervettä ja elinvoimaista sekä kasvu kullekin kasvilajille tyypillistä. Haitallisia kasveja ei esiinny
niityn kehitystä häiritsevästi, eikä rikkakasvusto ole huomattavaa. Eroosiolle ja rikkakasveille alttiit laikut korjataan.
Niittykasvillisuus täyttää Viherympäristöliitto ry:n kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot, liite 12.

Viitteet
Liite 12 Kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot, InfraRYL.

23220.5 Niityn kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Vastaanotetun materiaalin suunnitelmanmukaisuus ja kelpoisuus tarkastetaan toimitusasiakirjoista ennen
niittymaton asennusta, siementen kylvöä tai taimien istutusta.
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Kasvualustan paksuus tarkastetaan ennen niittymaton asennusta, siementen kylvöä tai taimien istutusta.
Niityn perustamistyö tarkastetaan heti asennus-, kylvö- tai istutustyön valmistuttua.
Valmiin niityn kasvilajisto ja peittävyys tarkastetaan.
Rakennus- ja takuuaikainen hoito tarkastetaan tämän luvun sekä julkaisun VHT ’14 vaatimusten mukaisesti.
Rakennus- ja takuuaikaisen hoidon yhteydessä tarkastetaan, ettei kasvustossa tai kasvualustassa ole kasvinterveyden
kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.

Ohje
Kasvustosta ja kasvualustasta tarkastetaan silmämääräisesti niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät
tai muut vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet. Tarvittavat
toimenpiteet tehdään julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17 vaatimusten mukaan.

Viitteet
Viheralueiden hoito VHT ’14
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

Vaatimus
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali kootaan ajan
tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

23220.6 Niityn tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Vierasperäisten lajien leviämistä rajoitetaan. Kasvilajia, jolla ei ole Suomessa pysyvää luonnonvaraista kantaa, ei
istuteta tai kylvetä pihapiirin, pellon tai rakennetun taikka muutoin erityiseen käyttöön otetun alueen ulkopuolelle
eikä luonnonvesistöihin, jos on aihetta epäillä, että siitä voi syntyä pysyvä kanta.

23300 Istutukset
23310 Puut
23311 Puistopuut
Ohje
Puistopuulla tarkoitetaan puisto- tai muille viheralueille tai pihoille istutettavia puita, joiden rungonkorkeudelle ei
aseteta erityisiä vaatimuksia.

Viitteet
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Infra 2015 Määrämittausohje 2331.

23311.1 Puistopuuistutusten materiaalit
23311.1.1 Puistopuut
Vaatimus
Taimien toimittaja kuuluu Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) ylläpitämään taimiaineistorekisteriin.
Taimet täyttävät taimiaineistolain (1205/94 ja laki sen muuttamisesta 727/00) ja sen perusteella annetuissa
säädöksissä määrätyt vaatimukset.
Taimien laji, lajike ja koko ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaiset.
Istutuksissa otetaan huomioon puiden menestymisvyöhykkeet, kuva 23311:K1. Lehtipuut täyttävät julkaisun
Lehtipuiden taimilaatuvaatimukset vaatimukset.
Puiden lajittelu noudattaa Viherympäristöliitto ry:n suositusta taimitarhakasvien lajittelu- ja niputusohjeiksi, liite 13.
Kuva 23311:K1. Puuvartisten kasvien menestymisvyöhykkeet I-VIII.
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Ohje
Taimien lisäysaineistosta ja taimista on ilmoitettava
•
•
•
•
•

taimien suomenkielinen ja tieteellinen lajinimi
lajikenimi tai kasviryhmä
taimierän lisäyslähde, lisäystapa ja kasvatuspaikka
myyjän ja viljelijän nimi
taimien kokoluokat.

Viitteet
Laki taimiaineistolain muuttamisesta 727/00
Lehtipuiden taimilaatuvaatimukset, Julkaisu 22. Viherympäristöliitto
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Liite 13 Taimitarhakasvien lajittelu- ja niputusohjeet, InfraRYL
Taimiaineistolaki 1205/1994.

Vaatimus
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan, ettei materiaalin mukana ole kulkeutunut kasvinterveyden
kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.

Ohje
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkistetaan niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät tai muut
vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet. Erityisesti kiinnitetään
huomioita puisessa pakkausmateriaalissa esiintyvään sinistymiseen, hyönteisten aiheuttamiin reikiin tai
syöntipuruun. Kasvintuhoojahavainnoista tai -epäilyistä ilmoitetaan viipymättä valvontaviranomaiselle.
Vastaanottotarkastuksessa tarkistetaan terveyden lisäksi kasviaineiston kauppakelpoisuus, merkinnät ja mukana
seuraavat asiakirjat niiden sisältämien pakollisten kasvipassi- tai taimitodistusmerkintöjen osalta.
Kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) tarkoitettujen vaarallisten kasvintuhoojien
esiintymisestä on velvollisuus ilmoittaa joko paikalliseen ELY-keskukseen tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan.
Ilmoituksen epäillystä vaarallisesta kasvintuhoojasta voi tehdä Eviraan.
Vaarallisia kasvintuhoojia ovat sellaiset lainsäädännössä määritellyt, vaikeasti torjuttavat kasvitaudit ja tuholaiset,
jotka aiheuttavat merkittävää vahinkoa maatalous-, metsätalous- tai puutarhatuotannossa tahi viheralueilla
esiintyessään. Tietoa vaarallisista kasvintuhoojista löytyy Eviran verkkosivuilta.
Vaarallisten kasvintuhoojien lisäksi kiinnitetään huomioita vieraslajiportaalissa mainittujen tarkkailtavien,
paikallisesti haitallisten, erityisten haitallisten vieraslajien ja uusien vieraslajien esiintymiseen. Erityisen haitalliset
vieraslajit vaativat havaittaessa välitöntä reagointia. Tarvittavat torjuntatoimenpiteet ja havaintojen ilmoitukset
tehdään vieraslajiportaalissa annettujen ohjeiden sekä julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’ 17
vaatimusten mukaan.

Viitteet
Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, www.evira.fi
Vieraslajiportaali, www.vieraslajit.fi
Kansallinen vieraslajistrategia 2012. Maa- ja metsätalousministeriö
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

Vaatimus
Taimien latvus, runko ja juuristo ovat terveitä, voimakkaita ja tasalaatuisia. Istutuksiin käytetään vain sellaisia puita,
joiden latvus, runko ja juuristo on hoidettu taimistolla.
Puiden versot lähtevät tasapainoisesti rungon eri puolilta ja ovat vähintään 300 mm:n mittaisia. Taimessa ei ole
kehitystä haittaavia kasvitauteja eikä tuholaisia, torjunta-aineiden aiheuttamia vaurioita, sisäänpäin kasvavaa kuorta
rungon ja oksan liitoskohdassa, rungonmyötäisiä leikkaushaavoja, pakkasvaurioita eikä pakkashalkeamia. Taimissa on
juuria tasaisesti joka suuntaan. Kiertäviä juuria ei ole.
Lehtipuiden vähimmäiskokoluokka on rym 4...6, ja havupuiden vähimmäiskorkeus on 0,60 m. Oksan sallitut
leikkaushaavat ovat taulukon 23311:T1 mukaiset.
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Taulukko 23311:T1. Suurin sallittu oksan leikkaushaavan läpimitta.
rym, cm

Suurin sallittu oksan leikkaushaavan läpimitta,
mm

< 10

15

10...16

25

> 16

30

Havupuilla ei ole huomattavia kooltaan rungon halkaisijaa suurempia leikkuuhaavoja.

Ohje
Kokoluokkamääritelmä rym tarkoittaa rungon ympärysmittaa senttimetreinä. Taimistossa kasvavien ja taimina
myytävien puiden rym määritetään 1,0 m:n korkeudelta juuren niskasta mitattuna. Lopullisella kasvupaikalla
kasvavasta puuyksilöstä rym mitataan 1,3 m:n korkeudelta.

Vaatimus
Juuripaakun halkaisija on taulukon 23311:T2 mukainen.
Taulukko 23311:T2. Juuripaakun halkaisija.
rym, cm

Juuripaakun halkaisija vähintään, mm

4...6 ja 6...8

300

8...10

360

10...12

440

rym, cm

Juuripaakun halkaisija vähintään, mm

12...14

520

14...16

600

16...18

680

18...20

760

20...25

800 tai sopimuksen mukaan

> 25

1000

Taimen runko on keskellä paakkua. Juuripaakku on läpijuurtunut, eikä paakku hajoa missään kuljetuksen tai
istutuksen vaiheessa. Taimimateriaalin juuripaakku ei sisällä monivuotisia rikkakasveja tai niiden osia.
Paljasjuuristen taimien juuriston halkaisija on vähintään 4 kertaa rungon ympärysmitta. Juuren suurin sallittu
leikkauspinnan läpimitta on taulukon 23311:T3 mukainen.
Taulukko 23311:T3. Suurin sallittu juuren leikkauspinnan läpimitta.
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rym, cm

Suurin sallittu juuren leikkauspinnan läpimitta,
mm

< 10

5

10...16

10

> 16

15

Havupuut ovat paakku- tai astiataimia.

23311.1.2 Tuenta- ja suojaustarvikkeet
Vaatimus
Tuentatarvikkeet, kuten tukiseipäät ja sidontamateriaali, ovat puun tuentaan tarkoitettuja ja ne ovat yhtenevät koko
istutusalueella. Tukiseipäät eivät ole kyllästettyä puuta.
Sidontamateriaali on vyömäinen eikä se hankaa puun runkoa.
Tukiseiväs on läpimitaltaan joko suurempi tai vähintään samanvahvuinen tuettavan puun rungon kanssa.
Erittäin suurikokoisilla puilla, rym ≥ 20, seipäiden halkaisija on vähintään 75 mm seipään päästä mitattuna.
Jyrsijöiden vioituksien estämiseksi asennettavat runkosuojat ja muut esteet ovat tukevia ja sisähalkaisijaltaan hieman
suurempia kuin puun rungon halkaisija. Suojaverkon silmäkoko on alle 10 mm. Runkosuojan korkeus on sellainen,
ettei jyrsijä ylety sen yli lumisena aikana, kuitenkin vähintään 1 m.

Ohje
Runkosuojan ja rungon väliin jätetään tilaa 10...50 mm. Suurempi tyhjä tila helpottaa jyrsijöiden kaivautumista
verkon ali puun tyvelle. Suojaustehoa voidaan lisätä joko upottamalla runkosuoja 150...200 mm maan sisälle tai
taivuttamalla alareuna 200 mm maanpinnan myötäisesti.

23311.2 Puistopuuistutusten kasvualusta
Vaatimus
Puistopuiden kasvualustan koko ja ravinnepitoisuus ovat luvun 23111 mukaisia. Kantavan kasvualustan vaatimukset
ovat luvun 23113 mukaisia.

Viitteet
23111 Tuotteistetut kasvualustat, InfraRYL
23113 Kantavat kasvualustat, InfraRYL.

Vaatimus
Puistopuiden istutuskuopan pohja on kantava eikä se painu istutuksen jälkeen.
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Ohje
Savimaalle istutettavien puiden kasvualusta salaojitetaan kuvien 23311:K2 ja 23311:K3 mukaisesti.
Savimailla puut voi istuttaa kumpuistutukseen kuvan23311:K4 mukaan.
Kuva 23311:K2.Esimerkki saviseen rinteeseen istutetun puun kasvualustan salaojituksesta.

Kuva 23311:K3. Esimerkki tasaiselle savimaalle istutetun puun kasvualustan salaojituksesta.
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Kuva 23311:K4.Esimerkki kumpuistutuksesta.

23311.3 Puistopuuistutusten tekeminen
Vaatimus
Taimien istutustyön urakoitsija kuuluu Eviran ylläpitämään taimiaineistorekisteriin. Taimien istutusajankohta on
taulukon 23311:T1 mukainen huomioiden Viherympäristöliitto ry:n takuu- ja toimitusehdot, liite 12.
Taulukko 23311:T1. Taimityyppien istutusajat.
Kasvityyppi/taimityyppi

Astia/kenno

Paakku
Paljasjuurinen/ esipakattu

Lehtipuut

Sulan maan aikaan

Sulan maan aikaan,
edellyttää, että taimi
nostettu lepotilassa

Ennen juhannusta
lepotilaisina, tai syksyllä
tuleentuneena
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Sulan maan aikaan

Sulan maan aikaan,
edellyttää, että taimi
nostettu lepotilassa

Ennen juhannusta
lepotilaisina tai
elosyyskuussa

Poikkeukset: Katso kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot, Liite 12.
Taimet kuljetetaan viimalta suojattuina. Paljasjuuristen taimien juuristo suojataan auringolta.
Jos taimia ei voida istuttaa heti niiden saavuttua työmaalle, niitä välivarastoidaan rakennuspaikalla varjoisassa
paikassa lähetyspakkauksessaan latvukset avattuina. Juuristo pidetään jatkuvasti kosteana ja suojataan auringolta ja
tuulelta.
Välivarastoidun paakkutaimen paakku on vaurioitumaton ja alkuperäisen muotoinen.

Ohje
Paakkutaimi pidetään välivarastoinnin aikana pystyasennossa, jottei se litisty sivuilta. Välivarastoitujen taimien
paakut peitetään väliaikaisesti esimerkiksi kasvualustalla, puunkuorella tai turpeella.

Viitteet
Liite 12 Kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot, InfraRYL
Taimiaineistolaki 1205/1994.

Vaatimus
Paljasjuurisia taimia säilytetään lähetyspakkauksessa enintään vuorokausi. Jos niitä ei tämän ajan kuluessa voida
istuttaa lopulliselle kasvupaikalle, ne istutetaan siirteeseen varjoisaan ja mahdollisimman tuulettomaan paikkaan.
Paljasjuurisia taimia istutetaan vain niiden ollessa lepotilassa, katso taulukko 23311:T1.
Puut istutetaan suunnitelma-asiakirjoissa esitettyihin paikkoihin.
Istutuksia varten kaivetut istutuskuopat ovat suunnitelma-asiakirjoissa esitetyissä kohdissa. Istutuskuopan koko on
paakun tai juuriston halkaisijaa 20 % suurempi.
Puuta siirretään ja nostetaan aina puun juuripaakusta kiinni pitäen. Kuvassa 11112:K2 on esitetty suuren puun
nostotapa (kuva 11112:K2 esitetään kohdassa 11112.3.2 Puiden siirtäminen).

Viitteet
11112.3.2 Puiden siirtäminen, InfraRYL.

Vaatimus
Puut istutetaan aina pystysuoraan alustan kaltevuudesta riippumatta. Puut istutetaan oikeaan istutussyvyyteen siten,
että juurenniska on isoilla puilla (rym > 18) 10...30 mm ja pienillä puilla 10...20 mm kasvualustan pinnan yläpuolella
kuvan 23311:K5 mukaisesti.
Astiataimi istutetaan ilman astiaa. Juuripaakussa ei ole kiertäviä juuria. Tämän varmistamiseksi paakun reunat
viilletään terävällä puukolla pystysuunnassa kiertävien juurien katkomiseksi ennen istutusta.
Paakkutaimet istutetaan niin, että kankaan solmut avataan ja kangas painetaan paakun ja istutuskuopan reunan
väliin. Lahoamaton kangas poistetaan kokonaan.
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Paljasjuurisissa taimissa ei ole kiertäviä juuria. Istutuskuoppaan asetellut juuret ovat suorassa kasvusuuntaansa
nähden ja levittäytyvät tasaisesti koko istutuskuopan alalle.

Ohje
Ylipitkät juuret leikataan muun juuriston pituiseksi, siten että ne mahtuvat istutuskuoppaan suorana.

Vaatimus
Alle 2,5 m:n korkuiset puut tuetaan yhdellä tai kahdella ja yli 2,5 m:n korkuiset vähintään kahdella pystysuoralla
tukiseipäällä. Sidos on korkeintaan 1/3 puun korkeudella, kuvat 23311:K5 a, b ja c. Tukiseipäät sijoitetaan katetulle
alueelle.
Tukiseipäät ovat tukevasti pohjamaassa kiinni ja tukevia. Ne eivät riko paakkua tai puun juuristoa. Tukiseipäät
katkaistaan noin 50 mm ylimmän sidoksen yläpuolelta.
Yhtenäisissä istutuksissa, kuten ryhmissä ja riveissä, tukiseipäät on sijoitettu samansuuntaisesti sekä sidottu ja
katkaistu samalta korkeudelta.
Puu tuetaan kuvien 23311:K5 a...c mukaisesti. Tuenta tukee puuta hyvin kunnolliseen juurtumiseen saakka. Tuennat
poistetaan, kun puu on juurtunut kasvupaikalleen, noin 2...3 vuoden kuluttua istutuksesta.
Istutetun puun juuripaakku ja sitä ympäröivä kasvualusta ovat tasaisen kosteita kahden kasvukauden ajan
istutuksesta, mutta eivät jatkuvasti märkiä.

Ohje
Kasvukaudella uusia puuistutuksia kastellaan vähintään kaksi kertaa viikossa. Kertakastelumäärä on vähintään 50
litraa. Varsinkin pieniä puita kasteltaessa huomioidaan, ettei vesi jää seisomaan juuristoalueelle.
Isokokoisia puiden taimia istutettaessa kastelua varten asennetaan kasteluputkeksi halkaisijaltaan 60...80 mm:n
salaojaputki. Putki asennetaan istutuskuoppaan taimen paakun ympärille niin, että se kiertää paakun kertaalleen ja
on korkeudeltaan noin puolivälissä paakun korkeutta. Putken yläpää sahataan suoraksi 100...150 mm kasvualustan
yläpuolelta ja kiinnitetään esimerkiksi tukiseipään tyvelle ja tulpataan. Putken yläpää on katekerroksen levityksen
jälkeen katteen yläpinnan tasolla. Kasteluputkea käytetään puun juurtumisaikana, ensimmäiset 2...3 vuotta, jonka
jälkeen putki voidaan poistaa niiltä osin kuin se on mahdollista ilman kasvualustan vahingoittamista. Kasteltaessa vesi
johdetaan ensin kasvualustan päälle paakun kohdalle. Kun vesi on imeytymässä, täytetään putki. Edellinen toistetaan
2...3 kertaa peräkkäin.

Vaatimus
Vaurioituneet kasvinosat leikataan istutettaessa. Samassa yhteydessä poistetaan taimiston keräily- ja muut merkit.

Ohje
Istutuksen yhteydessä vältetään runkoon kohdistuvia leikkauksia ja sahauksia, ellei tämä ole välttämätöntä. Kaikki
puun rakennetta muokkaavat leikkaukset aloitetaan, kun taimen kasvu on palautunut istutusta edeltäneeseen tilaan
ja taimi on juurtunut uudelle kasvupaikalleen eli aikaisintaan 2...3 vuoden kuluttua istutuksesta.

Vaatimus
Jos nurmikkoalueille istutettavien puiden ympäristössä käytetään katetta, katetun alueen halkaisija on vähintään 1
m. Kate levitetään siten, että se ei peitä puun juurenniskaa, kuva 23311:K5 a. Katetyö tehdään luvun 23120
mukaisesti.
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Puiden rungot suojataan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.
Rakennus- ja takuuaikaisessa hoidossa noudatetaan tämän luvun ja julkaisun VHT ’14 vaatimuksia.

Viitteet
23120 Katteet, InfraRYL
Viheralueiden hoito VHT ’14.

Vaatimus
Kuva 23311:K5 a. Esimerkki puun istuttamisesta ja tukemisesta 1 seipään tuennalla.

Kuva 23311:K5 b. Esimerkki puun istuttamisesta ja tukemisesta 2 tai 3 seipään tuennalla.
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Kuva 23311:K5 c.Esimerkki puun istuttamisesta ja tukemisesta 4 seipään tuennalla.
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Ryhmässä olevat puistopuut istutetaan yhtenäiseen kasvualustaan, johon on tehty istutusryhmän kokoinen
yhtenäinen istutuskaivanto. Kuvassa 23311:K6 esitetään esimerkki puuryhmän istutustavasta.
Kuva 23311:K6. Esimerkki puuryhmän istuttamisesta ja tukemisesta.
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23311.4 Valmis puistopuuistutus
Vaatimus
Valmis puistopuuistutus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.
Puut ovat terveitä, eikä niissa ole mekaanisia vaurioita.
Puistopuut täyttävät Viherympäristöliitto ry:n kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot, liite 12.

Viitteet
Liite 12 Kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot, InfraRYL.

23311.5 Puistopuuistutusten kelpoisuuden osoittaminen

11.1.2021
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Vaatimus
Vastaanotetun materiaalin suunnitelmanmukaisuus ja kelpoisuus tarkastetaan toimitusasiakirjoista ennen asennusta
ja istutusta.
Istutuksen muoto, mitat, laji- ja lajikevalikoima, tuennat ja sidonnat sekä istutussyvyys tarkastetaan heti työn
valmistuttua. Puiden oikea sijainti tarkastetaan. Lisäksi tarkastetaan, että nurmikkoalueille istutetuilla puilla on
asianmukaiset katteet ja suojaukset.
Taimien tuennat tarkastetaan ja uusitaan tarvittaessa vuosittain.
Rakennus- ja takuuaikainen kasvillisuuden hoito tarkastetaan tämän luvun sekä julkaisun VHT ’14 vaatimusten
mukaan. Rakennus- ja takuuaikaisen hoidon yhteydessä tarkastetaan, ettei kasvustossa tai kasvualustassa ole
kasvinterveyden kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.

Ohje
Kasvustosta ja kasvualustasta tarkastetaan silmämääräisesti niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät
tai muut vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet.
Tarvittavat toimenpiteet tehdään julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17 vaatimusten mukaan.

Viitteet
Viheralueiden hoito VHT ’14.
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

Vaatimus
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali taltioidaan
ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

23311.6 Puistopuuistutusten tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

23312 Katupuut
Ohje
Katupuilla tarkoitetaan kadun- tai liikenneväylän keski- tai välikaistoille sekä lähelle kadunvartta istutettavia
runkopuita, joiden rungonkorkeutta on nostettu ajoradan vapaan korkeuden vaatimusten mukaan.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2331.

23312.1 Katupuuistutusten materiaalit
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23312.1.1 Katupuut
Vaatimus
Katupuiden materiaalivaatimukset ja ohjeet ovat soveltuvin osin kohdan 23311.1 mukaiset huomioiden tässä luvussa
esitetyt lisäykset ja muutokset.
Istutettavat taimet ovat tasalaatuisia kooltaan, haaroittuneisuudeltaan ja tukevuudeltaan. Katualueilla lehtipuiden
vähimmäiskokoluokka ajoradan välittömässä läheisyydessä on rym 14...16. Havupuiden vähimmäiskorkeus on 1,75
m. Liikennealueiden reuna-alueilla voidaan soveltaa puistopuiden vähimmäiskokoja, kohta 23311.1.
Istutuksiin käytetään vain katupuiksi kasvatettuja puita, joiden latvus, runko ja juuristo on hoidettu taimistolla.
Taimet ovat runkojohteisia, runkonostettuja ja suorarunkoisia. Lenkous on alle 50 mm 1,5 m:n matkalla.
Runko ja latvus ovat suhteessa toisiinsa siten, että vähintään 50 % lehvästön määrästä sijaitsee puun
kokonaiskorkeuden alemman kahden kolmanneksen alueella. Oksaton osa runkoa on korkeintaan puolet puun
kokonaiskorkeudesta. Sivuoksat eivät ole paksumpia kuin 1/3 päärungon paksuudesta. Oksat sijaitsevat tasaisesti eri
puolilla runkoa, kuva 23312:K1.
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Kuva 23312:K1. Katupuiden rungon ja latvuksen suhde.

Viitteet
23311.1 Puistopuuistutusten materiaalit, InfraRYL.

23312.1.2 Tuenta- ja suojaustarvikkeet
Vaatimus
Tuenta- ja suojaustarvikkeiden materiaalivaatimukset ja ohjeet ovat kohdan 23311.1 mukaiset huomioiden tässä
luvussa esitetyt lisäykset ja muutokset.
Runkosuojat ja maaritilät ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaiset.
Maaritilän kantavuus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.
Kastelu- ja ilmastusjärjestelmät ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaiset.
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Ohje
Esimerkkejä altakastelujärjestelmän asentamisesta on esitetty julkaisussa VRT ’11. Katupuiden kasvualustaan
asennettavan kastelujärjestelmän periaate on esitetty kuvissa 23113:K2 ja 23113:K5.

Viitteet
23113 Kantavat kasvualustat, InfraRYL
23311.1 Puistopuuistutusten materiaalit, InfraRYL Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’11.

23312.2 Katupuuistutusten kasvualusta
Vaatimus
Katupuiden kasvualustan koko ja ravinnepitoisuus ovat luvun 23111 mukaisia. Kantavan kasvualustan vaatimukset
ovat luvun 23113 mukaisia.
Katupuiden istutuskuopan pohja on kantava eikä se painu istutuksen jälkeen.

Ohje
Kasvualusta tiivistetään paakun alta riittävän kantavuuden saavuttamiseksi, siten ettei puun juurenniska painu
tulevien kasvukausien aikana maanpinnan alle. Juurenniskalla tarkoitetaan rungon ja juuriston yhtymäkohtaa.

Vaatimus
Katupuiden kasvualustassa ei seiso vesi.

Viitteet
23111 Tuotteistetut kasvualustat, InfraRYL 23113 Kantavat kasvualustat, InfraRYL.

23312.3 Katupuuistutusten tekeminen
Vaatimus
Katupuut istutetaan soveltuvin osin kohdan 23311.3 mukaisesti huomioiden tässä luvussa esitetyt lisäykset ja
muutokset.

Ohje
Kun katupuun tyvialueelle asennetaan maaritilä, määritetään istutussyvyys kasvualustan pinnan mukaan, ei
maaritilän yläreunan mukaan.

Vaatimus
Katupuut istutetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Riviin istutettaessa puiden rungot ovat suorassa linjassa
toisiinsa nähden.
Kantavaan kasvualustaan tehtävän istutuskuopan koko on paakun tai juuriston halkaisijaa 20 % suurempi.
Katupuiden tavoite-etäisyydet putkilinjoihin ja muihin rakenteisiin esitetään taulukossa 23312:T1.
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Katupuut istutetaan kantavaan kasvualustaan kuvien 23113:K2...K5 mukaan.
Taulukko 23312:T1. Katupuiden tavoitteelliset vähimmäisetäisyydet putkilinjoihin ja muihin rakenteisiin (etäisyys
puun rungosta kaivannon reunaan).
Rakenne

Etäisyys, m

Liikennealueen päällyste, kun puu on päällysteen
sivussa

1,5

1,0
Kadun päällyste, kun puu on päällysteen ympäröimä
Vesijohto ja viemäri

2,5

Salaoja

2,5

Kaukolämpöjohto

2,5

Sähkö- ja puhelinkaapeli

2,5

Valaisinpylväs

2,5

Maakaasujohto

1)

2...10

110 kV:n johtoalue

26

400 kV:n johtoalue

42

1)

Etäisyys tarkastettava johdon omistajalta.

Viitteet
23113 Kantavat kasvualustat, InfraRYL
23311.3 Puistopuuistutusten tekeminen, InfraRYL.

23312.4 Valmis katupuuistutus
Vaatimus
Valmis katupuuistutus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.
Puut ovat terveitä, eikä niissä ole kasvituholaisia eikä runkovaurioita.
Katupuut täyttävät Viherympäristöliitto ry:n kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot, liite 12.
Ajoradan vapaa korkeus on puuistutusten kohdalla taulukon 23312:T2 mukainen.
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Taulukko 23312:T2. Ajoradan vapaa korkeus mitattuna ajoradan reunasta, kuvat 23312:K2.
1)

Ajoradan vapaa korkeus
Tien näkemäalueet

2) 3,0 m

Ajoneuvoliikenteen väylä

5,0 m

Kevyen liikenteen väylä

4,0 m

Raitiovaunuliikenteen väylä

3)

6,5 m

1)

Ajoradan reunan kohdalla ajoradan pinnasta puun alimpaan oksaan.
2)

Jos näkemäalueella on puita, puiden alimpien oksien alin sallittu korkeus on 3,0 m.
3)

Ajoradan vapaakorkeus raitiovaunun virranjohtimen kohdalla.
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Kuva 23312:K2. Ajoradan vapaakorkeus.

Viitteet
Liite 12 Kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot, InfraRYL.

23312.5 Katupuuistutusten kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
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Katupuiden kelpoisuus osoitetaan kohdan 23311.5 mukaisesti.

Viitteet
23311.5 Puistopuuistutusten kelpoisuuden osoittaminen, InfraRYL.

23312.6 Katupuuistutusten tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

23320 Metsitykset
Ohje
Tässä luvussa käsitellään maisemointitarkoituksessa istutettavan metsän vaatimuksia.
Metsityksellä tarkoitetaan uuden metsäpuuston kasvattamisen alkuvaiheita.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2332.

23320.1 Metsityksen materiaalit
Vaatimus
Metsitys tehdään käyttäen metsäpuun taimia, jotka ovat terveitä, elinvoimaisia ja tarkoitukseen sopivia.
Taimessa ei ole tauteja, tuholaisia tai niiden aiheuttamia vikoja eikä haitallisia kuorivikoja.
Taimen pääjuuri ei ole haitallisesti kaareutunut. Juuristo on terve ja juuria on tasaisesti joka suuntaan.
Havupuun latvakasvaimen silmut ovat terveitä. Taimessa on runsaasti terveitä neulasia ja silmuja.
Taimi on yksilatvainen.
Taimi on vuodenaikaan nähden sopivasti puutunut.
Taimien laatuvaatimukset ovat lain metsänviljelyaineiston kaupasta (241/2002) mukaiset. Taimet ovat suunnitelmaasiakirjoissa mainittua lajia, lajiketta, kokoa ja alkuperää. Istutuksissa otetaan huomioon kasvien
menestymisvyöhykkeet.
Taimierästä vähintään 95 % täyttää laatuvaatimukset. Viallisia taimia ei istuteta.
Suojuksina käytetään tarkoitukseen valmistettuja suojuksia suunnitelma-asiakirjojen mukaan.

Ohje
Taimien tavoitekoot ovat
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• koivut 400...600 mm
• vaahterat 200...400 mm
• tammet 200...1000 mm
• poppelit 600...1250 mm
• saarnet 600...1250 mm
• lepät 400...800 mm
• pajut 400...800 mm
• pihlajat 400...600 mm
• männyt 50...150 mm
• kuuset 150...300 mm
• lehtikuuset 300...600 mm.

Viitteet
Laki metsänviljelyaineiston kaupasta 241/2002.

Vaatimus
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan, ettei materiaalin mukana ole kulkeutunut kasvinterveyden
kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.

Ohje
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkistetaan niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät tai muut
vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet. Erityisesti kiinnitetään
huomioita puisessa pakkausmateriaalissa esiintyvään sinistymiseen, hyönteisten aiheuttamiin reikiin tai
syöntipuruun. Kasvintuhoojahavainnoista tai -epäilyistä ilmoitetaan viipymättä valvontaviranomaiselle.
Vastaanottotarkastuksessa tarkistetaan terveyden lisäksi kasviaineiston kauppakelpoisuus, merkinnät ja mukana
seuraavat asiakirjat niiden sisältämien pakollisten kasvipassi- tai taimitodistusmerkintöjen osalta.
Kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) tarkoitettujen vaarallisten kasvintuhoojien
esiintymisestä on velvollisuus ilmoittaa joko paikalliseen ELY-keskukseen tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan.
Ilmoituksen epäillystä vaarallisesta kasvintuhoojasta voi tehdä Eviraan.
Vaarallisia kasvintuhoojia ovat sellaiset lainsäädännössä määritellyt, vaikeasti torjuttavat kasvitaudit ja tuholaiset,
jotka aiheuttavat merkittävää vahinkoa maatalous-, metsätalous- tai puutarhatuotannossa tahi viheralueilla
esiintyessään. Tietoa vaarallisista kasvintuhoojista löytyy Eviran verkkosivuilta.
Vaarallisten kasvintuhoojien lisäksi kiinnitetään huomioita vieraslajiportaalissa mainittujen tarkkailtavien,
paikallisesti haitallisten, erityisten haitallisten vieraslajien ja uusien vieraslajien esiintymiseen. Erityisen haitalliset
vieraslajit vaativat havaittaessa välitöntä reagointia. Tarvittavat torjuntatoimenpiteet ja havaintojen ilmoitukset
tehdään vieraslajiportaalissa annettujen ohjeiden sekä julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17
vaatimusten mukaan.

Viitteet
Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003
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Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, www.evira.fi
Vieraslajiportaali, www.vieraslajit.fi
Kansallinen vieraslajistrategia 2012. Maa- ja metsätalousministeriö
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

23320.2 Metsityksen kasvualusta
Ohje
Tässä luvussa käsitellään maisemointitarkoituksessa istutettavan metsän vaatimuksia.
Metsityksellä tarkoitetaan uuden metsäpuuston kasvattamisen alkuvaiheita.

Vaatimus
Uudishakkuualueilla alue raivataan istuttamista varten. Tulevaa taimikkoa haittaava puusto korjataan pois tai
haketetaan maastoon.

Ohje
Uudistamista voidaan edistää muokkaamalla, mutta näkyvillä paikoilla ei tehdä voimakkaita maanmuokkauksia.

Vaatimus
Uudisrakennettavan metsäalueen kasvualusta on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.

23320.3 Metsityksen tekeminen
Ohje
Vaatimus
Taimet kuljetetaan ja välivarastoidaan siten, että niiden laatu ei kärsi. Taimet kuljetetaan viimalta suojattuina.
Taimet istutetaan taimityypin ja taimilajin edellyttämällä tavalla, kuva 23320:K1. Luiskissa taimet istutetaan siten,
että taimien varret ovat pystysuoraan.
Istutuksessa käytetään suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjä istutustiheyksiä. Jos istutustiheyttä ei ole määrätty,
noudatetaan taulukon 23320:T1 arvoja.
Monilajisen ja -kerroksisen metsityksen istuttamisessa käytetään suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjä istutuskaavioita
tai taimien sijoittamisohjeita.

Ohje
Metsitystä suunniteltaessa otetaan huomioon tievarsien niitto- ja vesausalueet sekä istutettavien puiden
kasvupaikkavaatimukset. Metsityksen hoidossa noudatetaan julkaisua Hyvän metsänhoidon suositukset.

Viitteet
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Hyvän metsänhoidon suositukset. Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIOn julkaisut, 2014.

Vaatimus
Metsitysalueen viimeistelyssä metsityksen alusta käsitellään suunnitelma-asiakirjojen mukaan.
Taulukko 23320:T1. Metsitystaimien istutustiheys.

Maisemointi

Taimimäärä, kpl/ha

Istutustiheys, kpl/m2

1) 2500

1,7

1)

Ellei suunnitelma-asiakirjoissa muuta mainita.

20000
Päällys- ja

Kuva 23320:K1. Paakkutaimen istutus.

23320.4 Valmis metsitys
Vaatimus
Valmis metsitys on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.
Taimista vähintään 80 % täyttää laatuvaatimukset, eikä silmämääräisesti tarkastellen esiinny isoja laikkuja, eli
taimettomia alueita.

23320.5 Metsityksen kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Vastaanotetun materiaalin suunnitelmanmukaisuus ja kelpoisuus tarkastetaan toimitusasiakirjoista ennen istutusta.
Tarkastetaan, että istutus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.
Istutusmäärä arvioidaan silmämääräisesti. Jos silmämääräisessä arvioinnissa havaitaan puutteita, oikea istutusmäärä
tarkastetaan keppimenetelmällä. Siinä käytetään 4 m pitkää keppiä, jonka pyörähdysala on 50
m2 eli 1/200 hehtaaria. Ympyräalan taimimäärä kerrotaan luvulla 200, jolloin saadaan hehtaarin taimimäärä.
Istutusalueelta lasketaan useita ympyräaloja.
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali taltioidaan
ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.
Rakennus- ja takuuaikainen kasvillisuuden hoito tarkastetaan tämän luvun sekä julkaisun VHT ’14 vaatimusten
mukaan. Rakennus- ja takuuaikaisen hoidon yhteydessä tarkastetaan, ettei kasvustossa tai kasvualustassa ole
kasvinterveyden kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.

Ohje
Kasvustosta ja kasvualustasta tarkastetaan silmämääräisesti niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät
tai muut vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet.
Tarvittavat toimenpiteet tehdään julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17 vaatimusten mukaan.

Viitteet
Viheralueiden hoito VHT ’14
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

23320.6 Metsityksen tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

23330 Pensaat ja köynnökset
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2333.

23330.1 Pensas- ja köynnösistutusten materiaalit
Vaatimus
Taimien toimittaja kuuluu Eviran ylläpitämään taimiaineistorekisteriin.
Taimet täyttävät taimiaineistolain (1205/94 ja laki sen muuttamisesta 727/00) ja sen perusteella annetuissa
säädöksissä määrätyt vaatimukset.
Taimet ovat suunnitelma-asiakirjoissa mainittua lajia, lajiketta ja kokoa.
Istutuksissa otetaan huomioon pensaiden ja köynnösten menestymisvyöhykkeet, kuva 23311:K1.

Ohje
Taimityypit esitetään kuvassa 23330:K1.

Kuva 23330:K1. Taimityypit.

Viitteet
Taimiaineistolaki 1205/1994
Laki taimiaineistolain muuttamisesta 727/00.

Vaatimus
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan, ettei materiaalin mukana ole kulkeutunut kasvinterveyden
kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.

Ohje
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät tai muut
vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet. Erityisesti kiinnitetään
huomioita puisessa pakkausmateriaalissa esiintyvään sinistymiseen, hyönteisten aiheuttamiin reikiin tai
syöntipuruun. Kasvintuhoojahavainnoista tai -epäilyistä ilmoitetaan viipymättä valvontaviranomaiselle.
Vastaanottotarkastuksessa tarkistetaan terveyden lisäksi kasviaineiston kauppakelpoisuus, merkinnät ja mukana
seuraavat asiakirjat niiden sisältämien pakollisten kasvipassi- tai taimitodistusmerkintöjen osalta.
Kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) tarkoitettujen vaarallisten kasvintuhoojien
esiintymisestä on velvollisuus ilmoittaa joko paikalliseen ELY-keskukseen tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan.
Ilmoituksen epäillystä vaarallisesta kasvintuhoojasta voi tehdä Eviraan.
Vaarallisia kasvintuhoojia ovat sellaiset lainsäädännössä määritellyt, vaikeasti torjuttavat kasvitaudit ja tuholaiset,
jotka aiheuttavat merkittävää vahinkoa maatalous-, metsätalous- tai puutarhatuotannossa tahi viheralueilla
esiintyessään. Tietoa vaarallisista kasvintuhoojista löytyy Eviran verkkosivuilta.
Vaarallisten kasvintuhoojien lisäksi kiinnitetään huomioita vieraslajiportaalissa mainittujen tarkkailtavien,
paikallisesti haitallisten, erityisten haitallisten vieraslajien ja uusien vieraslajien esiintymiseen. Erityisen haitalliset
vieraslajit vaativat havaittaessa välitöntä reagointia. Tarvittavat torjuntatoimenpiteet ja havaintojen ilmoitukset
tehdään vieraslajiportaalissa annettujen ohjeiden sekä julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17
vaatimusten mukaan.

Viitteet
Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, www.evira.fi
Vieraslajiportaali, www.vieraslajit.fi
Kansallinen vieraslajistrategia 2012. Maa- ja metsätalousministeriö
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

Vaatimus
Pohjois-Suomessa käytetään ainoastaan alkuperältään pohjoisia taimia. Taimet ovat voimakkaita, ja niiden juuristo
on hyvin kehittynyttä.
Istutettavat taimierät ovat kooltaan, haaroittuneisuudeltaan ja tukevuudeltaan tasalaatuisia. Samassa ryhmässä
käytettävät taimet ovat samaa kantaa. Taimimateriaali ei sisällä monivuotisia rikkakasveja tai niiden osia.
Leikattavan pensasaidan taimimateriaalina käytetään piiskataimia tai haaroittuneita aitataimia. Vapaasti kasvavien
pensasaitojen taimimateriaalina käytetään pensastaimia tai astiataimia. Havupensasaitojen taimimateriaalina
käytetään kenno- tai pottitaimia. Lehtipuuntaimista istutettavan pensasaidan taimimateriaalina käytetään
piiskataimia.
Kasvavat pajuaidat tehdään tuoreista pajupistokkaista.

Ohje
Nimitystä pensastaimi voi käyttää vain taimista, joissa on vähintään 3...4 versoa. Pienemmät taimet ovat aitataimia:
piiskataimia (1 verso) tai haaroittuneita taimia (2 versoa tai enemmän). Ks. kuva 23330:K2.
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Kuva 23330:K2. Pensas- ja aitataimien yleiset laatuvaatimukset.
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Vaatimus
Köynnösten haaroittumisalue on lajille tyypillinen. Köynnösten taimissa on vähintään 2 lajille tai lajikkeelle tyypillistä
voimakasta versoa. Köynnöksissä käytetään aina astiataimia.
Astia- ja paakkutaimen juuripaakku on läpijuurtunut. Jokainen laskettava verso ylittää kokoporrastusalueen alarajan.
Laskettavat versot lähtevät haaroittumisalueelta, joka on enintään 150 mm. Jos havupensaat ovat korkeuttaan
leveämpiä, ilmoitetaan ja mitataan koko taimen versoston halkaisija.
Pensaiden ja köynnösten lajittelu noudattaa Viherympäristöliitto ry:n suositusta taimitarhakasvien lajitteluja
niputusohjeiksi, liite 13. Taimien lisäysaineistosta ja taimista ilmoitettavat tiedot esitetään kirjallisesti.

Ohje
Taimien lisäysaineistosta ja taimista on ilmoitettava
• taimien suomenkielinen ja tieteellinen lajinimi
• lajikenimi tai kasviryhmä
• taimierän lisäyslähde ja kasvatuspaikka
• myyjän ja viljelijän nimi
• käytetty lajittelu; koon, iän ja/tai versojen tai silmujen lukumäärän mukaan.
Varmennetusta taimiaineistosta on lisäksi oltava merkintä varmennetun taimiaineiston luokasta.

Viitteet
Liite 13 Taimitarhakasvien lajittelu- ja niputusohjeet, InfraRYL.

23330.2 Pensas- ja köynnösistutusten kasvualusta
Vaatimus
Pensaiden ja köynnösten kasvualustat ovat luvun 23111 mukaisia.

Viitteet
23111 Tuotteistetut kasvualustat, InfraRYL.

23330.3 Pensas- ja köynnösistutusten tekeminen
23330.3.1 Pensas- ja köynnösistutusten tekeminen, yleistä
Vaatimus
Taimien istutustyön urakoitsija kuuluu Eviran ylläpitämään taimiaineistorekisteriin. Kasvit istutetaan suunnitelmaasiakirjojen mukaisesti. Taimi- ja riviväli ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaiset.
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Ohje
Suunnitelma-asiakirjoissa esitetään taimitiheys. Jos suunnitelma-asiakirjoissa ei muuta esitetä, kasvit istutetaan
lomittain. Jos taimi- tai riviväliä ei ole mainittu suunnitelma-asiakirjoissa, voidaan välit laskea taimimäärän ja
istutusalan perusteella kaavalla:
Taimiväli = √(pinta-ala/0,85 x taimimäärä)
Vastaava riviväli saadaan kertomalla taimiväli 0,85:llä.

Viitteet
Taimiaineistolaki 1205/1994.

Vaatimus
Taimien istutusajankohta valitaan taulukon 23330:T1 mukaisesti.
Taulukko 23330:T1. Istutusajat eri taimityypeillä.
Astia/kenno

Paakku

Paljasjuurinen/esipakattu

Sulan maan aikaan,
edellyttää, että taimi
nostettu lepotilassa

Ennen juhannusta
lepotilaisina tai syksyllä
lepotilan alettua

–

–

Kasvityyppi/ taimityyppi
Lehtipensaat

Sulan maan aikaan

Köynnökset

Sulan maan aikaan

Havupensaat

Sulan maan aikaan

Sulan maan aikaan,
edellyttää, että taimi
nostettu lepotilassa

–

Poikkeukset: Katso kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot, Liite 12.
Jos taimia ei voida istuttaa heti niiden saavuttua työmaalle, niitä välivarastoidaan rakennuspaikalla varjoisassa
paikassa. Juuristo pidetään jatkuvasti kosteana ja suojataan auringolta ja tuulelta. Paljasjuurisia taimia
välivarastoidaan lähetyspakkauksessa enintään 3 vuorokautta, kuitenkin niin että ilmanvaihto on varmistettu. Jos
niitä ei tämän ajan kuluessa voida istuttaa lopulliselle kasvupaikalle, ne istutetaan siirteeseen varjoisaan ja
mahdollisimman tuulettomaan paikkaan.

Ohje
Istutettaessa huolehditaan, että juuret asettuvat istutuskuoppaan väljästi.

Vaatimus
Taimet istutetaan yleensä pystysuoraan.
Kasvit istutetaan samaan syvyyteen, jossa ne ovat taimistolla kasvaneet. Erityyppiset taimet istutetaan kuvan
23330:K3 mukaisesti. Paljasjuuriset taimet istutetaan 0...50 mm syvemmälle kuin ne ovat olleet taimistossa
istutettuina ja siten, että pensaan haaroittumiskohta on hieman kasvualustan pinnan alapuolella. Paakkutaimien
paakun päällä on enintään 50 mm kasvualustaa. Paakkutaimien sidokset on avattu ja astiataimien haitallisesti
kiertyneet juuret levitetty.
Astiataimilla kiertävät juuret katkaistaan juuripaakun reunoilta tai irrotetaan käsin ja taivutetaan ne kasvualustaan.
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Kuva 23330:K3. Oikeaan syvyyteen istutettu paljasjuuritaimi, oikein istutettu köynnös ja paakkutaimi.

Ohje
Paakkusiteitä ei jätetä näkyviin.

Vaatimus
Kaikki kiipeäviksi tarkoitetut köynnökset tuetaan istuttamisen yhteydessä. Itsestään kiipeävät köynnökset ohjataan
tukirakenteeseen kepeillä ja muut tukilangoilla.
Tukea tarvitseville köynnöksille on rakennettava suunnitelma-asiakirjojen mukainen tukirakenne.
Kasvualustat siistitään ja tasataan istuttamisen jälkeen. Ryhmäistutuksissa koko kasvualustan pinta katetaan, ellei
suunnitelma-asiakirjoissa muuta vaadita. Katso luku 23120.

Viitteet
Liite 12 Kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot
23120 Katteet, InfraRYL.

Vaatimus
Pensaiden ja köynnösten kasvuun lähdöstä ja kasvusta huolehditaan kastelulla.
Istutettaessa poistetaan vioittuneet juuret ja versot. Istutusleikkaus tehdään ottaen huomioon kasvilaji, taimityyppi
ja istutusajankohta. Jos paljasjuurisia taimia ei ole istutusleikattu valmiiksi taimistossa, ne leikataan istuttamisen
yhteydessä, elleivät ne ole hyvin haaroittuneita. Syksyllä istutetut taimet leikataan seuraavana keväänä. Leikkaus
tehdään yleensä 150 mm:n korkeudelta. Kasvilaji ja taimen koko otetaan leikkauskorkeutta määritettäessä
huomioon. Ikivihreitä kasveja ei leikata.

Ohje
Istutusleikkauksen leikkausjätteet kerätään aina pois.

Vaatimus
Rakennus- ja takuuaikaisessa hoidossa noudatetaan tämän luvun ja julkaisun VHT ’14 laatuvaatimuksia.

Viitteet
Viheralueiden hoito VHT ’14.

23330.3.2 Pensasaidan tekeminen
Vaatimus
Aitataimet istutetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Leikattavan pensasaidan istutustiheys on 4 kpl/m.
Vapaasti kasvavan pensasaidan istutustiheys on 1...2 kpl/m. Leikattavan havukasviaidan istutustiheys on 3 kpl/m.
Taimet istutetaan suoraan riviin entiseen kasvusyvyyteen.
Istutuksen yhteydessä piiskataimet leikataan 100...150 mm:n korkeudelta taimen tyvestä mitattuna ja haaroittuneet
aitataimet 100 mm:n korkeudelta haaroittumiskohdasta mitattuna. Kevätistutusten leikkaus
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tehdään istutuksen yhteydessä ja syysistutusten leikkaus istutusta seuraavana keväänä. Havukasvien taimia ei leikata
istutuksen yhteydessä.
Lehtipensasaita leikataan kasvatusvaiheessa varhain keväällä. Joka vuosi jätetään edellisen kesän kasvua 100...200
mm aidan päälle. Aidan sivuille jätetään uutta kasvua 20 mm. Havupensasaidan taimia leikataan aluksi vain sivuilta.
Edellisen kesän kasvua jätetään 20 mm. Kun aita on halutun korkuinen, leikataan latvaversot. Lehtipuuntaimista
kasvatettava pensasaita kasvatetaan havupensasaidan tavoin. Lehtipensasaidan leikkaus istutusvuodesta
täysikasvuiseksi on esitetty kuvassa 23330:K4 ja havukasviaidan leikkaus on esitetty kuvassa 23330:K5.
Kasvava pajuaita istutetaan pistokkaista siten, että 1/3 pituudesta jää maanpinnan yläpuolelle, pistokkaan tyvipuoli
alaspäin. Pistokkaat liotetaan vedessä ennen istutusta. Pistokkaiden kasvuunlähtö varmistetaan säännöllisellä
kastelulla. Kasvavan pajuaidan takuuaikainen hoito tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaan.
Kuva 23330:K4. Lehtipensasaidan istutus- ja vuosittainen leikkaus. (Alkuperäinen kuva Monivuotisten
puutarhakasvien leikkausopas. Taimistoviljelijät ry. 2009)

Kuva 23330:K5. Havupensasaidan leikkaus. (Alkuperäinen kuva Monivuotisten puutarhakasvien leikkausopas.
Taimistoviljelijät ry. 2009)

RTS 21:01
MaaRYL / 23000–24000

11.1.2021

23330.4 Valmis pensas- ja köynnösistutus
Vaatimus
Valmis istutus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Istutusryhmä on tasakokoinen, eikä siinä ole aukkoja.
Pensaat ovat kasvilajille tyypillisessä kasvussa suhteessa istutusajankohtaan.
Pensaat ja köynnökset täyttävät Viherympäristöliitto ry:n kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot, liite 12.
Kunkin kasvukauden ja takuuajan päättyessä pensaiden ja köynnösten taimet ovat terveitä, elinvoimaisia, hyvässä
kasvussa sekä muodoltaan ja kooltaan tyypillisiä.
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Viitteet
Liite 12 Kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot, InfraRYL.

23330.5 Pensas- ja köynnösistutusten kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Materiaalin suunnitelmanmukaisuus ja kelpoisuus tarkastetaan toimitusasiakirjoista ennen istutusta.
Istutuksen muoto, mitat, taimimäärä, lajikevalikoima, istutusleikkaus, taimiväli sekä istutussyvyys tarkastetaan heti
työn valmistuttua. Silmämääräisesti arvioidaan, että ryhmäistutuksessa on taimia tasaisesti ja alue on aukoton.
Tarkastetaan kasvualustojen ja katteiden asianmukaisuus ja siisteys.
Rakennus- ja takuuaikainen hoito tarkastetaan tämän luvun sekä julkaisun VHT ’14 vaatimusten mukaan. Rakennusja takuuaikaisen hoidon yhteydessä tarkastetaan, ettei kasvustossa tai kasvualustassa ole kasvinterveyden kannalta
vaarallisia tuholaisia tai tauteja.
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali taltioidaan
ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

Ohje
Kasvustosta ja kasvualustasta tarkastetaan silmämääräisesti niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät
tai muut vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet.
Tarvittavat toimenpiteet tehdään julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17 vaatimusten mukaan.

Viitteet
Viheralueiden hoito VHT ’14
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

23330.6 Pensas- ja köynnösistutusten tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

23340 Perennat
Ohje
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Perennoilla tarkoitetaan monivuotisia ruohovartisia kasveja, joiden maanpäälliset osat yleensä kuolevat talveksi.
Tässä luvussa perennoilla tarkoitetaan jalostettuja koristekasveja tai luonnonkasveja ja -heiniä taikka varpuja, joita
käytetään perennojen tapaan.
Tässä luvussa perennoina käsitellään myös kosteikkokasveja, jotka ovat fysiologisilta ominaisuuksiltaan kostealle
kasvupaikalle sopeutuneita kasveja. Kosteikkokasvi kasvaa vedessä, vetisessä maassa tai maassa, joka kostuu
säännöllisesti.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2334.

23340.1 Perennaistutusten materiaalit
Vaatimus
Perennataimet ovat paakku-, astia- tai kennotaimia.
Taimien toimittaja kuuluu Eviran ylläpitämään rekisteriin.
Taimet täyttävät taimiaineistolain (1205/1994 ja sen muuttamisesta annetut lait) ja sen perusteella annetuissa
säädöksissä määrätyt vaatimukset.
Taimet ovat suunnitelma-asiakirjoissa mainittua lajia, lajiketta ja kokoa.

Viitteet
Taimiaineistolaki 1205/1994.

Vaatimus
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan, ettei materiaalin mukana ole kulkeutunut kasvinterveyden
kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.

Ohje
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät tai muut
vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet. Erityisesti kiinnitetään
huomioita puisessa pakkausmateriaalissa esiintyvään sinistymiseen, hyönteisten aiheuttamiin reikiin tai
syöntipuruun. Kasvintuhoojahavainnoista tai -epäilyistä ilmoitetaan viipymättä valvontaviranomaiselle.
Vastaanottotarkastuksessa tarkistetaan terveyden lisäksi kasviaineiston kauppakelpoisuus, merkinnät ja mukana
seuraavat asiakirjat niiden sisältämien pakollisten kasvipassi- tai taimitodistusmerkintöjen osalta.
Kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) tarkoitettujen vaarallisten kasvintuhoojien
esiintymisestä on velvollisuus ilmoittaa joko paikalliseen ELY-keskukseen tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan.
Ilmoituksen epäillystä vaarallisesta kasvintuhoojasta voi tehdä Eviraan.
Vaarallisia kasvintuhoojia ovat sellaiset lainsäädännössä määritellyt, vaikeasti torjuttavat kasvitaudit ja tuholaiset,
jotka aiheuttavat merkittävää vahinkoa maatalous-, metsätalous- tai puutarhatuotannossa tahi viheralueilla
esiintyessään. Tietoa vaarallisista kasvintuhoojista löytyy Eviran verkkosivuilta.
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Vaarallisten kasvintuhoojien lisäksi kiinnitetään huomioita vieraslajiportaalissa mainittujen tarkkailtavien,
paikallisesti haitallisten, erityisten haitallisten vieraslajien ja uusien vieraslajien esiintymiseen. Erityisen haitalliset
vieraslajit vaativat havaittaessa välitöntä reagointia. Tarvittavat torjuntatoimenpiteet ja havaintojen ilmoitukset
tehdään vieraslajiportaalissa annettujen ohjeiden sekä julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17
vaatimusten mukaan.

Viitteet
Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, www.evira.fi
Vieraslajiportaali, www.vieraslajit.fi
Kansallinen vieraslajistrategia 2012. Maa- ja metsätalousministeriö
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

Vaatimus
Taimet ovat voimakkaita, ja niiden juuristo on hyvin kehittynyttä.
Istutettavat taimierät ovat tasalaatuisia. Samassa ryhmässä käytettävät taimet ovat samaa kantaa. Taimimateriaali ei
sisällä monivuotisia rikkakasveja tai niiden osia.
Lajivalinnoissa huomioidaan haitallisten, erityisen haitallisten ja tarkkailtavien vieraslajien leviämisen estäminen
etenkin kosteikkoalueilla.
Paakku-, astia- ja kennotaimen juuripaakku on läpijuurtunut.
Perennojen lajittelu noudattaa Viherympäristöliitto ry:n suositusta taimitarhakasvien lajittelu- ja niputusohjeiksi, liite
13. Taimien lisäysaineistosta ja taimista ilmoitettavat tiedot esitetään kirjallisina.

Ohje
Taimien lisäysaineistosta ja taimista on ilmoitettava
• taimien suomenkielinen ja tieteellinen lajinimi
• mahdollinen lajikenimi tai kasviryhmä
• taimierän lisäyslähde ja kasvatuspaikka
• myyjän ja viljelijän nimi
• käytetty lajittelu koon tai iän mukaan.

Viitteet
Liite 13 Taimitarhakasvien lajittelu- ja niputusohjeet, InfraRYL
Kansallinen vieraslajistrategia 2012. Maa- ja metsätalousministeriö.

23340.2 Perennaistutusten kasvualusta
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Vaatimus
Perennoiden kasvualustat ovat luvun 23111 tyypin 1 mukaisia.

Viitteet
23111 Tuotteistetut kasvualustat, InfraRYL.

23340.3 Perennojen istuttaminen
Vaatimus
Taimien istutustyön urakoitsija kuuluu Eviran ylläpitämään taimiaineistorekisteriin. Kasvit istutetaan suunnitelmaasiakirjojen mukaisesti. Taimi- ja riviväli ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaiset.

Ohje
Suunnitelma-asiakirjoissa esitetään taimitiheys. Jos suunnitelma-asiakirjoissa ei muuta esitetä, kasvit istutetaan
lomittain. Jos taimi- tai riviväliä ei ole mainittu suunnitelma-asiakirjoissa, voidaan ne laskea taimimäärän ja
istutusalan perusteella kaavalla:
Taimiväli = √(pinta-ala/0,85 x taimimäärä)
Vastaava riviväli saadaan kertomalla taimiväli 0,85:llä.
Esimerkkejä kosteikkokasvien kasvualustoista on taulukossa 23340:T1.
Taulukko 23340:T1. Esimerkkejä kosteikkokasvien kasvualustoista.
Kosteikkokasvien kasvualusta
Maalaji (tilavuus-%)

Esimerkki 1

Esimerkki 2

Esimerkki 3

savi-hiesu

40

-

-

hiekka

20

10

-

turve

20

-

-

komposti

20

20

-

multainen savi

-

70

-

multainen ja savipitoinen
metsä- /peltomaa

-

-

100

Viitteet
Taimiaineistolaki 1205/1994.
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Vaatimus
Kasvit istutetaan sulaan maahan.
Taimet pidetään ennen istutusta auringonpaisteelta ja tuulelta suojattuina ja kosteina.
Perennat istutetaan samaan syvyyteen kuin missä ne ovat taimikasvatusvaiheessa kasvaneet. Mahdollinen
turveruukku on kasvualustan peitossa.
Kasvualustat siistitään ja tasataan istuttamisen jälkeen.
Perennojen kasvuun lähdöstä ja kasvusta huolehditaan kastelulla.
Rakennus- ja takuuaikaisessa hoidossa noudatetaan julkaisun VHT ’14 laatuvaatimuksia.
Rakennusaikainen hoito tarkastetaan tämän luvun ja julkaisun VHT ’14 laatuvaatimusten mukaisesti.

Viitteet
Viheralueiden hoito VHT ’14.

Vaatimus
Istutettaessa poistetaan vioittuneet versot.

23340.4 Valmis perennaistutus
Vaatimus
Valmis istutus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Istutusryhmät ovat tasakokoisia, eikä ryhmässä ole aukkoja tai
vioittuneita kasvinosia.
Perennat ovat kasvilajille tyypillisessä kasvussa suhteessa istutusajankohtaan.
Perennat täyttävät Viherympäristöliitto ry:n kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot, liite 12.
Takuuaikana kunkin kasvukauden päättyessä perennoiden taimet ovat terveitä, elinvoimaisia ja
tarkastusajankohtaan nähden tyypillisiä.

Viitteet
Liite 12 Kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot, InfraRYL.

23340.5 Perennaistutusten kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Vastaanotetun materiaalin suunnitelmanmukaisuus ja kelpoisuus tarkastetaan toimitusasiakirjoista ennen istutusta.
Istutuksen muoto, mitat, taimimäärä, lajikevalikoima ja istutussyvyys tarkastetaan heti työn valmistuttua.
Ryhmäistutusten taimivälit, tasaisuus ja aukottomuus tarkastetaan.
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Tarkastetaan kasvualustojen ja katteiden viimeistely ja siisteys.
Rakennusaikainen hoito tarkastetaan tämän luvun ja julkaisun VHT ’14 vaatimusten mukaisesti. Rakennus ja
takuuaikaisen hoidon yhteydessä tarkastetaan, ettei kasvustossa tai kasvualustassa ole kasvinterveyden kannalta
vaarallisia tuholaisia tai tauteja.
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali taltioidaan
ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

Ohje
Kasvustosta ja kasvualustasta tarkastetaan silmämääräisesti niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät
tai muut vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet.
Tarvittavat toimenpiteet tehdään julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17 vaatimusten mukaan.

Viitteet
Viheralueiden hoito VHT ’14.
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

23340.6 Perennaistutusten tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

23341 Perennamatot
Ohje
Perennamatoilla tarkoitetaan taimistolla mattomaiseksi kasvatettua läpijuurtunutta perennakasvustoa, joka
myydään valmistuotteena.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2334.

23341.1 Perennamattoistutusten materiaalit
Vaatimus
Perennamaton toimittaja kuuluu Eviran ylläpitämään taimiaineistorekisteriin.
Perennamaton kasvillisuus on suunnitelma-asiakirjoissa mainittua lajia, lajiketta ja kokoa.
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Perennamatto on läpijuurtunut kasvustolevy, jonka koko on vähintään 0,2 m2.

Vaatimus
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan, ettei materiaalin mukana ole kulkeutunut kasvinterveyden
kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.

Ohje
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät tai muut
vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet. Erityisesti kiinnitetään
huomioita puisessa pakkausmateriaalissa esiintyvään sinistymiseen, hyönteisten aiheuttamiin reikiin tai
syöntipuruun. Kasvintuhoojahavainnoista tai -epäilyistä ilmoitetaan viipymättä valvontaviranomaiselle.
Vastaanottotarkastuksessa tarkistetaan terveyden lisäksi kasviaineiston kauppakelpoisuus, merkinnät ja mukana
seuraavat asiakirjat niiden sisältämien pakollisten kasvipassi- tai taimitodistusmerkintöjen osalta.
Kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) tarkoitettujen vaarallisten kasvintuhoojien
esiintymisestä on velvollisuus ilmoittaa joko paikalliseen ELY-keskukseen tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan.
Ilmoituksen epäillystä vaarallisesta kasvintuhoojasta voi tehdä Eviraan.
Vaarallisia kasvintuhoojia ovat sellaiset lainsäädännössä määritellyt, vaikeasti torjuttavat kasvitaudit ja tuholaiset,
jotka aiheuttavat merkittävää vahinkoa maatalous-, metsätalous- tai puutarhatuotannossa tahi viheralueilla
esiintyessään. Tietoa vaarallisista kasvintuhoojista löytyy Eviran verkkosivuilta.
Vaarallisten kasvintuhoojien lisäksi kiinnitetään huomioita vieraslajiportaalissa mainittujen tarkkailtavien,
paikallisesti haitallisten, erityisten haitallisten vieraslajien ja uusien vieraslajien esiintymiseen. Erityisen haitalliset
vieraslajit vaativat havaittaessa välitöntä reagointia. Tarvittavat torjuntatoimenpiteet ja havaintojen ilmoitukset
tehdään vieraslajiportaalissa annettujen ohjeiden sekä julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17
vaatimusten mukaan.

Viitteet
Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, www.evira.fi
Vieraslajiportaali, www.vieraslajit.fi
Kansallinen vieraslajistrategia 2012. Maa- ja metsätalousministeriö Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

23341.2 Perennamattoistutusten kasvualusta
Vaatimus
Perennamaton kasvualusta on luvun 23111 mukainen.
Perennamatto asennetaan sulaan kasvualustaan. Syksyllä asennetut perennamatot ovat juurtuneet ennen talven
tuloa.

Viitteet
23111 Tuotteistetut kasvualustat, InfraRYL.
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23341.3 Perennamaton asentaminen
Vaatimus
Perennamaton asennustyön urakoitsija kuuluu Eviran ylläpitämään taimiaineistorekisteriin. Rullana toimitettavat
perennamatot asennetaan viimeistään kahden vuorokauden kuluttua irrotuksestaan. Työmaalla perennamatto
suojataan voimakkaalta auringonpaisteelta. Jos perennamaton asennus pitkittyy yli kahteen vuorokauteen
irrotuksesta, rullat avataan ja pidetään kosteina. Laatikoissa kasvatettuja perennamattoja voidaan säilyttää
pidempään, kun ne pidetään kosteina.
Perennamatot asennetaan tiivisti toisiaan vasten siten, että matto on saumaton ja yhtenäinen.
Kaltevuudeltaan 1:2 ja sitä jyrkemmissä luiskissa sekä ranta-alueilla perennamatto kiinnitetään alustaansa
esimerkiksi puutapeilla. Puutappien annetaan maatua paikoilleen.
Perennamaton alustaan kiinnittymisestä huolehditaan kastelulla. Ensimmäisessä kastelussa kastellaan koko
kasvualustakerros. Koko kasvualustakerroksen kastuminen tarkastetaan asennuksen päätyttyä. Perennamaton
kastelusta huolehditaan koko juurtumisen ajan, vähintään 3 viikkoa.
Rakennus- ja takuuaikaisessa hoidossa noudatetaan julkaisun VHT ’14 laatuvaatimuksia.

Viitteet
Viheralueiden hoito VHT ’14.
Taimiaineistolaki 1205/1994.

23341.4 Valmis perennamattoistutus
Vaatimus
Perennamattoistutus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen, saumaton, tasainen, aukoton, kiinnittynyt hyvin
alustaansa, elinvoimainen ja väriltään kasvilajille tyypillinen.
Perennamatto täyttää Viherympäristöliitto ry:n kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot, liite 12.

Viitteet
Liite 12 Kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot, InfraRYL.

23341.5 Perennamattoistutusten kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Materiaalin suunnitelmanmukaisuus ja kelpoisuus tarkastetaan toimitusasiakirjoista ennen asennusta.

Vaatimus
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Perennamattoistutuksen suunnitelma-asiakirjojen mukaisuus, rajaukset, tasaisuus, elinvoimaisuus ja siisteys sekä
kiinnittyminen alustaansa tarkastetaan heti asennuksen päätyttyä sekä perennamaton juurruttua noin kolmen (3)
viikon kuluttua asennuksesta.
Rakennus- ja takuuaikainen kasvillisuuden hoito tarkastetaan tämän luvun ja julkaisun VHT ’14vaatimusten mukaan.
Rakennus- ja takuuaikaisen hoidon yhteydessä tarkastetaan, ettei kasvustossa tai kasvualustassa ole kasvinterveyden
kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali taltioidaan
ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

Ohje
Kasvustosta ja kasvualustasta tarkastetaan silmämääräisesti niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät
tai muut vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet.
Tarvittavat toimenpiteet tehdään julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17 vaatimusten mukaan.

Viitteet
Viheralueiden hoito VHT ’14.
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

23341.6 Perennamattoistutusten tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

23342 Kuntta
Ohje
Kuntta on varpukasvillisuuden peittämä metsäalueelta, lähinnä mäntykankailta, siirretty metsänpohjamatto, joka
sisältää luonnon varpukasvillisuutta ja sammalta. Kuntta voidaan myös viljellä. Varpu on puuvartinen, tyveltä asti
haarova alle 0,5 metriä korkea kasvi.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2334.

23342.1 Kuntan materiaalit
Vaatimus
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Kuntan kasvilajit ovat kasvupaikkaan sopivia.

Ohje
Kunttaverhoukset suunnitellaan ottaen huomioon alueen kasvillisuuden luontainen kehitys ja olosuhteet. Kuntan
päälajisto on varpukasvillisuutta ja sammalia, joten kuntta menestyy parhaiten puolivarjoisilla tai varjoisilla
kasvupaikoilla. Kuntta ei kestä kulutusta tai kasatun lumen olosuhteita.

Vaatimus
Viljellyn kuntan toimittajan on kuuluttava Eviran taimiaineistorekisteriin. Kuntta on kotimaista tai pohjoista
alkuperää. Kuntta ei sisällä uhanalaisia tai suojeltuja kasveja eikä heinäkasveja. Kuntan palakoko on vähintään 1 m x 1
m. Juuriston kasvukerros on vähintään 50 mm paksu. Levyjen reunat ovat suoria ja toimituserän levyt ovat
samanmuotoisia sekä -kokoisia.

Ohje
Uhanalaisten kasvien suojelemiseksi tehtävät siirrot tehdään erillisen suunnitelman mukaan.

Viitteet
Taimiaineistolaki 1205/94 muutoksineen.

Vaatimus
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan, ettei materiaalin mukana ole kulkeutunut kasvinterveyden
kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.

Ohje
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkistetaan niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät tai muut
vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet. Erityisesti kiinnitetään
huomioita puisessa pakkausmateriaalissa esiintyvään sinistymiseen, hyönteisten aiheuttamiin reikiin tai
syöntipuruun. Kasvintuhoojahavainnoista tai -epäilyistä ilmoitetaan viipymättä valvontaviranomaiselle.
Vastaanottotarkastuksessa tarkistetaan terveyden lisäksi kasviaineiston kauppakelpoisuus, merkinnät ja mukana
seuraavat asiakirjat niiden sisältämien pakollisten kasvipassi- tai taimitodistusmerkintöjen osalta.
Kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) tarkoitettujen vaarallisten kasvintuhoojien
esiintymisestä on velvollisuus ilmoittaa joko paikalliseen ELY-keskukseen tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan.
Ilmoituksen epäillystä vaarallisesta kasvintuhoojasta voi tehdä Eviraan.
Vaarallisia kasvintuhoojia ovat sellaiset lainsäädännössä määritellyt, vaikeasti torjuttavat kasvitaudit ja tuholaiset,
jotka aiheuttavat merkittävää vahinkoa maatalous-, metsätalous- tai puutarhatuotannossa tahi viheralueilla
esiintyessään. Tietoa vaarallisista kasvintuhoojista löytyy Eviran verkkosivuilta.
Vaarallisten kasvintuhoojien lisäksi kiinnitetään huomioita vieraslajiportaalissa mainittujen tarkkailtavien,
paikallisesti haitallisten, erityisten haitallisten vieraslajien ja uusien vieraslajien esiintymiseen. Erityisen haitalliset
vieraslajit vaativat havaittaessa välitöntä reagointia. Tarvittavat torjuntatoimenpiteet ja havaintojen ilmoitukset
tehdään vieraslajiportaalissa annettujen ohjeiden sekä julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17
vaatimusten mukaan.

Viitteet
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Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, www.evira.fi
Vieraslajiportaali, www.vieraslajit.fi
Kansallinen vieraslajistrategia 2012. Maa- ja metsätalousministeriö Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

23342.2 Kuntan kasvualusta
Vaatimus
Pohjamaa on ravinteiltaan köyhää ja kosteutta pidättävää moreenia, hienoa hiekkaa, hietaa tai hietamoreenia.
Jos pohjamaa ei ole kuntalle luontainen, pohjamaan päälle asennetaan suodatinkangas ja sen päälle hienoa hiekkaa,
hietaa tai hietamoreenia suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Pohjamaa on rikkakasviton ja tasainen.

Viitteet
23111 Tuotteistetut kasvualustat, InfraRYL.

23342.3 Kunttaverhouksen asentaminen
Vaatimus
Viljellyn kuntan asennustyön urakoitsija kuuluu Eviran taimiaineistorekisteriin. Kunttamatot asetetaan tiiviisti
toisiaan vasten siten, että matto on saumaton ja yhtenäinen. Kaltevuudeltaan 1:2 ja sitä jyrkemmissä luiskissa
kunttamatot kiinnitetään alustaansa esimerkiksi puutapeilla. Puutapit annetaan maatua paikoilleen.
Kuntta asennetaan 10 päivän sisällä sen irrotuksesta. Kuljetuksen ja välivarastoinnin aikana levyt eivät lämpene tai
kuivu.
Kunttamaton alustaan juurtumisesta huolehditaan kastelulla. Kuntta kastellaan Viherrakentamisen yleinen
työselostus VRT ’17 toimitus- ja takuuehtojen mukaisesti. Kasteltaessa varmistetaan, että koko kasvualustakerros
kastuu.
Rakennus- ja takuuaikaisessa hoidossa noudatetaan julkaisun VHT ’14 laatuvaatimuksia.

Viitteet
Viheralueiden hoito VHT ’14.
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.
Taimiaineistolaki 1205/94 muutoksineen.

23342.4 Valmis kuntta
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Vaatimus
Valmis kuntta on suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Puolukka- tai mustikkatyypin varpukasvillisuuden osuus pintaalasta täysilehtisenä on vähintään 70 %. Kasvusto on aukoton.
Kuntan kasvillisuus on tervettä ja elinvoimaista sekä kasvu kullekin kasvilajille tyypillistä. Heinäkasvillisuutta ei
esiinny.
Kuntta täyttää Viherympäristöliitto ry:n kuntan toimitus- ja takuuehdot, liite 14.

Viitteet
Liite 14 Kuntan toimitus- ja takuuehdot, InfraRYL.

23342.5 Kuntan kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Vastaanotetun materiaalin suunnitelmanmukaisuus ja kelpoisuus tarkastetaan ennen kuntan asennusta.
Kunta asennus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Kuntan rajaukset, tasaisuus, elinvoimaisuus, kasvilajisto,
peittävyys ja siisteys tarkastetaan heti asennuksen valmistuttua sekä kuntan juurruttua kunnolla.
Valmiin kuntan kasvilajisto ja peittävyys tarkastetaan.
Rakennus- ja takuuaikainen kasvillisuuden hoito tarkastetaan tämän luvun sekä julkaisun VHT ’14 vaatimusten
mukaisesti. Rakennus- ja takuuaikaisen hoidon yhteydessä tarkastetaan, ettei kasvustossa tai kasvualustassa ole
kasvinterveyden kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.

Ohje
Kasvustosta ja kasvualustasta tarkastetaan silmämääräisesti niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät
tai muut vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet.
Tarvittavat toimenpiteet tehdään julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17 vaatimusten mukaan.

Viitteet
Viheralueiden hoito VHT ’14.
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

Vaatimus
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali taltioidaan
ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

23342.6 Kuntan asentamisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
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Ei yleisiä vaatimuksia.

23350 Ryhmäruusut
Ohje
Ryhmäruusuilla tarkoitetaan matalia, pitkälle jalostettuja, pitkään kukkivia ruusuja.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2335.

23350.1 Ryhmäruusuistutusten materiaalit
Vaatimus
Taimien toimittaja kuuluu Elintarviketurvallisuusviraston (EVIRA) ylläpitämään taimiaineistorekisteriin.
Taimet täyttävät taimiaineistolain (1205/94 ja sen muuttamisesta annetut lait ) ja sen perusteella annetuissa
säädöksissä määrätyt vaatimukset.
Taimet ovat suunnitelma-asiakirjoissa mainittua lajia, lajiketta ja kokoa.
Ryhmäruusujen taimet ovat esipakattuja tai paljasjuurisia taimia tai astiataimia.

Viitteet
Taimiaineistolaki 1205/94

Vaatimus
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan, ettei materiaalin mukana ole kulkeutunut kasvinterveyden
kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.

Ohje
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät tai muut
vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet. Erityisesti kiinnitetään
huomioita puisessa pakkausmateriaalissa esiintyvään sinistymiseen, hyönteisten aiheuttamiin reikiin tai
syöntipuruun. Kasvintuhoojahavainnoista tai -epäilyistä ilmoitetaan viipymättä valvontaviranomaiselle.
Vastaanottotarkastuksessa tarkistetaan terveyden lisäksi kasviaineiston kauppakelpoisuus, merkinnät ja mukana
seuraavat asiakirjat niiden sisältämien pakollisten kasvipassi- tai taimitodistusmerkintöjen osalta.
Kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) tarkoitettujen vaarallisten kasvintuhoojien
esiintymisestä on velvollisuus ilmoittaa joko paikalliseen ELY-keskukseen tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan.
Ilmoituksen epäillystä vaarallisesta kasvintuhoojasta voi tehdä Eviraan.
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Vaarallisia kasvintuhoojia ovat sellaiset lainsäädännössä määritellyt, vaikeasti torjuttavat kasvitaudit ja tuholaiset,
jotka aiheuttavat merkittävää vahinkoa maatalous-, metsätalous- tai puutarhatuotannossa tahi viheralueilla
esiintyessään. Tietoa vaarallisista kasvintuhoojista löytyy Eviran verkkosivuilta.
Vaarallisten kasvintuhoojien lisäksi kiinnitetään huomioita vieraslajiportaalissa mainittujen tarkkailtavien,
paikallisesti haitallisten, erityisten haitallisten vieraslajien ja uusien vieraslajien esiintymiseen. Erityisen haitalliset
vieraslajit vaativat havaittaessa välitöntä reagointia. Tarvittavat torjuntatoimenpiteet ja havaintojen ilmoitukset
tehdään vieraslajiportaalissa annettujen ohjeiden sekä julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17
vaatimusten mukaan.

Viitteet
Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, www.evira.fi
Vieraslajiportaali, www.vieraslajit.fi
Kansallinen vieraslajistrategia 2012. Maa- ja metsätalousministeriö
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

Vaatimus
Taimet ovat voimakkaita ja niiden juuristo on hyvin kehittynyttä.
Istutettavat taimierät ovat kooltaan, haaroittuneisuudeltaan ja tukevuudeltaan tasalaatuisia. Taimimateriaali ei
sisällä monivuotisia rikkakasveja tai niiden osia.
Paljasjuurisissa ja esipakatuissa taimissa on vähintään kaksi ja astiataimissa vähintään neljä elinvoimaista versoa.
Laskettavat versot lähtevät jalonnuskohdasta tai enintään 50 mm sen yläpuolelta.
Astiataimen juuripaakku on läpijuurtunut.
Ryhmäruusujen lajittelu noudattaa Viherympäristöliitto ry:n suositusta taimitarhakasvien lajittelu- ja niputusohjeiksi,
liite 23000:3. Taimien lisäysaineistosta ja taimista ilmoitettavat tiedot esitetään kirjallisesti.

Ohje
Taimien lisäysaineistosta ja taimista on ilmoitettava
• taimien suomenkielinen ja tieteellinen lajinimi
• lajikenimi tai -ryhmä
• taimierän lisäyslähde ja kasvatuspaikka
• myyjän ja viljelijän nimi
• käytetty lajittelu; koon ja/tai versojen lukumäärän mukaan.

Viitteet
Liite 13 Taimitarhakasvien lajitteluohjeet viherrakentamiseen, InfraRYL.
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23350.2 Ryhmäruusuistutusten kasvualusta
Vaatimus
Ryhmäruusujen kasvualustat ovat luvun 23111taulukon T1 Ravinteisuustyypin 1 mukaisia.

Viitteet
23111 Tuotteistetut kasvualustat, InfraRYL.

23350.3 Ryhmäruusujen istuttaminen
Vaatimus
Taimien istutustyön urakoitsija kuuluu Eviran ylläpitämään taimiaineistorekisteriin. Kasvit istutetaan suunnitelmaasiakirjojen mukaisesti.

Ohje
Suunnitelma-asiakirjoissa esitetään taimitiheys. Jos suunnitelma-asiakirjoissa ei muuta esitetä, kasvit istutetaan
lomittain. Jos taimi- tai riviväliä ei ole mainittu suunnitelma-asiakirjoissa, välit voidaan laskea taimimäärän ja
istutusalan perusteella kaavalla:
Taimiväli = √(pinta-ala/0,85 x taimimäärä)
Vastaava riviväli saadaan kertomalla taimiväli 0,85:llä.

Viitteet
Taimiaineistolaki 1205/94 muutoksineen.

Vaatimus
Astiataimet istutetaan sulan maan aikaan. Paljasjuuriset ja esipakatut taimet istutetaan ennen juhannusta
lepotilaisina.
Taimet pidetään ennen istutusta auringonpaisteelta ja tuulelta suojattuina ja kosteina. Paljasjuurisia taimia
säilytetään lähetyspakkauksessa enintään 3 vuorokautta, kuitenkin niin että ilmanvaihto on varmistettu. Jos niitä ei
tämän ajan kuluessa voida istuttaa lopulliselle kasvupaikalle, ne istutetaan siirteeseen varjoisaan ja mahdollisimman
tuulettomaan paikkaan.
Taimien jalonnuskohta on 100...150 mm maanpinnan alapuolella.
Paljasjuuristen ja esipakattujen taimien istutusleikkaus tehdään istutuksen yhteydessä, jos niitä ei ole valmiiksi
istutusleikattu. Elinvoimaiseen versoon jätetään 2...3 silmua.
Istutettaessa poistetaan vioittuneet juuret ja versot.
Kasvualustat siistitään ja tasataan istuttamisen jälkeen.
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Ryhmäruusujen kasvuun lähdöstä ja kasvusta huolehditaan kastelulla. Rakennus- ja takuuaikaisessa hoidossa
noudatetaan julkaisun VHT ’14 laatuvaatimuksia.

Viitteet
Viheralueiden hoito VHT ’14.

23350.4 Valmis ryhmäruusuistutus
Vaatimus
Valmis istutus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Istutusryhmän kasvit ovat tasakokoisia, eikä ryhmässä ole
aukkoja.
Valmiissa istutuksessa ei ole vioittuneita kasvinosia.
Ryhmäruusut ovat lajikkeelle tyypillisessä kasvussa suhteessa istutusajankohtaan eikä villiversoja ole.
Ryhmäruusut täyttävät Viherympäristöliitto ry:n kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot, liite 12.
Takuuaikana kunkin kasvukaudenpäättyessä ryhmäruusut ovat terveitä, elinvoimaisia sekä muodoltaan ja kooltaan
tyypillisiä eikä niissä ole villiversoja.

Viitteet
Liite 12 Kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot, InfraRYL.

23350.5 Ryhmäruusuistutusten kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Vastaanotetun materiaalin suunnitelmanmukaisuus ja kelpoisuus tarkastetaan toimitusasiakirjoista ennen istutusta.
Istutuksen muoto, mitat, taimimäärä, lajikevalikoima, istutusleikkaus sekä istutussyvyys tarkastetaan heti työn
valmistuttua. Ryhmäistutusten taimivälit, tasaisuus ja aukottomuus tarkastetaan.
Tarkastetaan kasvualustojen ja katteiden viimeistely ja siisteys.
Rakennus- ja takuuaikainen kasvillisuuden hoito tarkastetaan tämän luvun ja julkaisun VHT ’14 vaatimusten
mukaisesti. Rakennus- ja takuuaikaisen hoidon yhteydessä tarkastetaan, ettei kasvustossa tai kasvualustassa ole
kasvinterveyden kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali taltioidaan
ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

Ohje
Kasvustosta ja kasvualustasta tarkastetaan silmämääräisesti niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät
tai muut vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet.
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Tarvittavat toimenpiteet tehdään julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17 vaatimusten mukaan.

Viitteet
Viheralueiden hoito VHT ’14.
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

23350.6 Ryhmäruusuistutusten tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

23360 Muut kukat
23361 Sipuli- ja mukulakasvit
Ohje
Tässä luvussa käsitellään sipuli- ja monivuotisia mukulakasveja.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2336.

23361.1 Sipuli- ja mukulakasvien materiaalit
Vaatimus
Sipulit ja mukulat ovat lajilleen tyypillisiä, kokoluokan mukaisia ja terveitä.
Sipuli— ja mukulakasvien toimittajan on kuuluttava Eviran ylläpitämään taimiaineistorekisteriin.
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan, ettei materiaalin mukana ole kulkeutunut kasvinterveyden
kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.

Ohje
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät tai muut
vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet. Erityisesti kiinnitetään
huomioita puisessa pakkausmateriaalissa esiintyvään sinistymiseen, hyönteisten aiheuttamiin reikiin tai
syöntipuruun. Kasvintuhoojahavainnoista tai -epäilyistä ilmoitetaan viipymättä valvontaviranomaiselle.

RTS 21:01
MaaRYL / 23000–24000

11.1.2021

Vastaanottotarkastuksessa tarkistetaan terveyden lisäksi kasviaineiston kauppakelpoisuus, merkinnät ja mukana
seuraavat asiakirjat niiden sisältämien pakollisten kasvipassi- tai taimitodistusmerkintöjen osalta.
Kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) tarkoitettujen vaarallisten kasvintuhoojien
esiintymisestä on velvollisuus ilmoittaa joko paikalliseen ELY-keskukseen tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan.
Ilmoituksen epäillystä vaarallisesta kasvintuhoojasta voi tehdä Eviraan.
Vaarallisia kasvintuhoojia ovat sellaiset lainsäädännössä määritellyt, vaikeasti torjuttavat kasvitaudit ja tuholaiset,
jotka aiheuttavat merkittävää vahinkoa maatalous-, metsätalous- tai puutarhatuotannossa tahi viheralueilla
esiintyessään. Tietoa vaarallisista kasvintuhoojista löytyy Eviran verkkosivuilta.
Vaarallisten kasvintuhoojien lisäksi kiinnitetään huomioita vieraslajiportaalissa mainittujen tarkkailtavien,
paikallisesti haitallisten, erityisten haitallisten vieraslajien ja uusien vieraslajien esiintymiseen. Erityisen haitalliset
vieraslajit vaativat havaittaessa välitöntä reagointia. Tarvittavat torjuntatoimenpiteet ja havaintojen ilmoitukset
tehdään vieraslajiportaalissa annettujen ohjeiden sekä julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’ 17
vaatimusten mukaan.

Viitteet
Taimiaineistolaki 1205/1994
Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, www.evira.fi
Vieraslajiportaali, www.vieraslajit.fi
Kansallinen vieraslajistrategia 2012. Maa- ja metsätalousministeriö
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

23361.2 Sipuli- ja mukulakasvien kasvualusta
Vaatimus
Kasvualusta muotoillaan siistiksi ja roskat, kivet ja muut alueelle kuulumattomat esineet poistetaan.
Kasvualustan ravinnesuosituksissa noudatetaan istutusryhmän pääkasvin vaatimuksia. Alustan paksuus on 200...400
mm kasvilajin mukaan.

Ohje
Katso soveltuvin osin luku 23111.

Viitteet
23111 Tuotteistetut kasvualustat, InfraRYL osa 1.

23361.3 Sipuli- ja mukulakasvi-istuttaminen
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Vaatimus
Istutusajankohta tarkastetaan lajeittain tavarantoimittajan ohjeiden mukaan. Syksyllä istutettavat kukkasipulit
voidaan istuttaa maan viilennyttyä routaantumiseen saakka. Kevätistutukset tehdään, kun maa on sulanut ja
lämmennyt.
Istuttamisessa noudatetaan suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjä istutustiheyksiä ja -etäisyyksiä. Istutussyvyys on
kunkin kasvilajin vaatimuksen mukainen.

Ohje
Sipulikasvien sopiva istutussyvyys on yleensä 3...4 kertaa sipulin korkeus. Kuvassa 23361:K1 on esimerkkejä mukulaja sipulikasvien istutussyvyyksistä.
Katso soveltuvin osin kohta 23330.3.

Viitteet
23330.3 Pensas- ja köynnösistutusten tekeminen, InfraRYL.

Vaatimus
Kuva 23361:K1. Esimerkki kukkasipulien istutussyvyyksistä.

Rakennus- ja takuuaikaisessa hoidossa noudatetaan julkaisun VHT ’14 laatuvaatimuksia.

Viitteet
Viheralueiden hoito VHT ’14.

23361.4 Valmis sipuli- ja mukulakasvi-istutus
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Vaatimus
Valmis sipuli- ja mukulakasvi-istutus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.
Istutusalueet ovat pääkasvin laatuvaatimusten mukaisia.
Mukula- ja sipulikasvit ovat kasvilajille tyypillisessä kasvussa suhteessa kasvuajankohtaan.
Sipuli- ja mukulakasvit täyttävät Viherympäristöliitto ry:n kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot, liite 12.

Ohje
Katso soveltuvin osin luku 23340.

Viitteet
23340 Perennat, InfraRYL
Liite 12 Kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot, InfraRYL.

23361.5 Sipuli- ja mukulakasvi-istutusten kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Vastaanotetun materiaalin suunnitelmanmukaisuus ja kelpoisuus tarkastetaan toimitusasiakirjoista ennen istutusta.
Istutuksen muoto, mitat, sipulien ja mukuloiden määrä, lajikevalikoima, taimiväli ja istutussyvyys tarkastetaan
pistokokein.
Tarkastetaan kasvualustojen ja katteiden viimeistely ja siisteys.
Rakennus- ja takuuaikainen hoito tarkastetaan tämän luvun ja julkaisun VHT ’14 mukaisesti. Rakennus- ja
takuuaikaisen hoidon yhteydessä tarkastetaan, ettei kasvustossa tai kasvualustassa ole kasvinterveyden kannalta
vaarallisia tuholaisia tai tauteja.
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali taltioidaan
ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

Ohje
Kasvustosta ja kasvualustasta tarkastetaan silmämääräisesti niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät
tai muut vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet.
Tarvittavat toimenpiteet tehdään julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17 vaatimusten mukaan.

Viitteet
Viheralueiden hoito VHT ’14.
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

RTS 21:01
MaaRYL / 23000–24000

11.1.2021

23361.6 Sipuli- ja mukulakasvi-istutusten tekemisen
ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

23362 Ryhmäkasvit
Ohje
Ryhmäkasvilla tarkoitetaan myyntisetissä, monipotissa, taimipotissa, ruukussa tai amppelissa myytäviä yksi- tai
kaksivuotisia kasvilajeja, jotka myydään yksivuotisina koristekasveina ulos tai parvekkeelle istutettavaksi. Myyntisetti
tai monipotti on useammasta ruukusta tai potista koostuva yksikkö.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2336.

23362.1 Ryhmäkasvien materiaalit
Vaatimus
Ryhmäkasvien taimet ovat terveitä ja ne täyttävät Ryhmäkasvien laatuvaatimukset -julkaisun mukaiset vaatimukset.
Ryhmäkasvien toimittajan on kuuluttava Eviran ylläpitämään taimiaineistorekisteriin.

Viitteet
Ryhmäkasvien laatuvaatimukset. Yleiset ohjeet.
Taimiaineistolaki 1205/1994 muutoksineen.

Vaatimus
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan, ettei materiaalin mukana ole kulkeutunut kasvinterveyden
kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.

Ohje
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät tai muut
vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet. Erityisesti kiinnitetään
huomioita puisessa pakkausmateriaalissa esiintyvään sinistymiseen, hyönteisten aiheuttamiin reikiin tai
syöntipuruun. Kasvintuhoojahavainnoista tai -epäilyistä ilmoitetaan viipymättä valvontaviranomaiselle.
Vastaanottotarkastuksessa tarkistetaan terveyden lisäksi kasviaineiston kauppakelpoisuus, merkinnät ja mukana
seuraavat asiakirjat niiden sisältämien pakollisten kasvipassi- tai taimitodistusmerkintöjen osalta.
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Kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) tarkoitettujen vaarallisten kasvintuhoojien
esiintymisestä on velvollisuus ilmoittaa joko paikalliseen ELY-keskukseen tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan.
Ilmoituksen epäillystä vaarallisesta kasvintuhoojasta voi tehdä Eviraan.
Vaarallisia kasvintuhoojia ovat sellaiset lainsäädännössä määritellyt, vaikeasti torjuttavat kasvitaudit ja tuholaiset,
jotka aiheuttavat merkittävää vahinkoa maatalous-, metsätalous- tai puutarhatuotannossa tahi viheralueilla
esiintyessään. Tietoa vaarallisista kasvintuhoojista löytyy Eviran verkkosivuilta.
Vaarallisten kasvintuhoojien lisäksi kiinnitetään huomioita vieraslajiportaalissa mainittujen tarkkailtavien,
paikallisesti haitallisten, erityisten haitallisten vieraslajien ja uusien vieraslajien esiintymiseen. Erityisen haitalliset
vieraslajit vaativat havaittaessa välitöntä reagointia. Tarvittavat torjuntatoimenpiteet ja havaintojen ilmoitukset
tehdään vieraslajiportaalissa annettujen ohjeiden sekä julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17
vaatimusten mukaan.

Viitteet
Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, www.evira.fi
Vieraslajiportaali, www.vieraslajit.fi
Kansallinen vieraslajistrategia 2012. Maa- ja metsätalousministeriö Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

23362.2 Ryhmäkasvien kasvualusta
Vaatimus
Kasvualusta muotoillaan siistiksi ja roskat, kivet ja muut alueelle kuulumattomat esineet poistetaan.
Kasvualusta on suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Ellei suunnitelma-asiakirjoissa ole määritelty kasvualustaa, on se
taulukon 23111:T1 tyypin 1 mukainen.

Viitteet
23111 Tuotteistetut kasvualustat, InfraRYL.

23362.3 Ryhmäkasvien istuttaminen
Vaatimus
Ryhmäkasvit istutetaan hallanvaaran mentyä.
Istuttamisessa noudatetaan suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjä istutustiheyksiä ja -etäisyyksiä.
Istutussyvyys on kunkin kasvilajin vaatimuksen mukainen.
Tukemista vaativat ryhmäkasvit tuetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.
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Ryhmäkasvien kasvusta huolehditaan kastelulla. Rakennus- ja takuuaikaisessa hoidossa noudatetaan julkaisun VHT
’14 laatuvaatimuksia.

Viitteet
Viheralueiden hoito VHT ’14.

23362.4 Valmis ryhmäkasvi-istutus
Vaatimus
Istutusalueet ovat mulloksella ja siistejä.
Valmis istutus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Istutusryhmän kasvit ovat tasakokoisia, eikä siinä ole aukkoja.
Ryhmäkasvit ovat terveitä ja kasvilajille tyypillisessä kasvussa suhteessa kasvuajankohtaan.
Valmiissa istutuksessa ei esiinny vioittuneita kasvinosia.

23362.5 Ryhmäkasvi-istutusten kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Vastaanotetun materiaalin suunnitelmanmukaisuus ja kelpoisuus tarkastetaan toimitusasiakirjoista ennen istutusta.
Istutuksen muoto, mitat, taimimäärä ja lajikevalikoima tarkastetaan heti työn valmistuttua. Ryhmäistutusten
taimivälit, tasaisuus ja aukottomuus tarkastetaan.
Tarkastetaan kasvualustojen viimeistely ja siisteys.
Rakennus- ja takuuaikainen hoito tarkastetaan tämän luvun ja julkaisun VHT ’14 vaatimusten mukaisesti. Rakennusja takuuaikaisen hoidon yhteydessä tarkastetaan, ettei kasvustossa tai kasvualustassa ole kasvinterveyden kannalta
vaarallisia tuholaisia tai tauteja.
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali taltioidaan
ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

Ohje
Kasvustosta ja kasvualustasta tarkastetaan silmämääräisesti niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät
tai muut vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet.
Tarvittavat toimenpiteet tehdään julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17 vaatimusten mukaan.

Viitteet
Viheralueiden hoito VHT ’14.
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.
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23362.6 Ryhmäkasvi-istutusten tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

Vesikasvit
Ohje
Vesikasvi kasvaa kokonaan vedessä.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2337.

23370.1 Vesikasvi-istutusten materiaalit
Vaatimus
Vesikasvien taimien laatuvaatimukset ovat kohtien 23340.1 ja 23341.1 mukaiset.
Lajivalinnoissa huomioidaan haitallisten ja tarkkailtavien vieraslajien leviämisen estäminen etenkin virtavesien
varrella.
Vesikasvien toimittajan on kuuluttava Eviran ylläpitämään taimiaineistorekisteriin.

Viitteet
23340.1 Perennaistutusten materiaalit, InfraRYL
23341.1 Perennamattoistutusten materiaalit, InfraRYL
Kansallinen vieraslajistrategia 2012. Maa- ja metsätalousministeriö
Taimiaineistolaki 1205/1994.

Vaatimus
Suojaheinäksi kylvettävän siemenseoksen laatuvaatimus on kohdan 23220.1 mukainen.
Eroosiosuojakankaiden materiaalit ovat kohdan 22242.1 mukaiset.
Istutusastiat ovat vesikasvi-istutuksiin tarkoitettuja.

Viitteet
23220.1 Niityn materiaalit, InfraRYL
22242.1 Eroosiosuojakankaiden materiaalit, InfraRYL.
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Vaatimus
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan, ettei materiaalin mukana ole kulkeutunut kasvinterveyden
kannalta vaarallisia tuholaisia tai tauteja.

Ohje
Materiaalin vastaanoton yhteydessä tarkastetaan niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät tai muut
vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet. Erityisesti kiinnitetään
huomioita puisessa pakkausmateriaalissa esiintyvään sinistymiseen, hyönteisten aiheuttamiin reikiin tai
syöntipuruun. Kasvintuhoojahavainnoista tai -epäilyistä ilmoitetaan viipymättä valvontaviranomaiselle.
Vastaanottotarkastuksessa tarkistetaan terveyden lisäksi kasviaineiston kauppakelpoisuus, merkinnät ja mukana
seuraavat asiakirjat niiden sisältämien pakollisten kasvipassi- tai taimitodistusmerkintöjen osalta.
Kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) tarkoitettujen vaarallisten kasvintuhoojien
esiintymisestä on velvollisuus ilmoittaa joko paikalliseen ELY-keskukseen tai Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan.
Ilmoituksen epäillystä vaarallisesta kasvintuhoojasta voi tehdä Eviraan.
Vaarallisia kasvintuhoojia ovat sellaiset lainsäädännössä määritellyt, vaikeasti torjuttavat kasvitaudit ja tuholaiset,
jotka aiheuttavat merkittävää vahinkoa maatalous-, metsätalous- tai puutarhatuotannossa tahi viheralueilla
esiintyessään. Tietoa vaarallisista kasvintuhoojista löytyy Eviran verkkosivuilta.
Vaarallisten kasvintuhoojien lisäksi kiinnitetään huomioita vieraslajiportaalissa mainittujen tarkkailtavien,
paikallisesti haitallisten, erityisten haitallisten vieraslajien ja uusien vieraslajien esiintymiseen. Erityisen haitalliset
vieraslajit vaativat havaittaessa välitöntä reagointia. Tarvittavat torjuntatoimenpiteet ja havaintojen ilmoitukset
tehdään vieraslajiportaalissa annettujen ohjeiden sekä julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17
vaatimusten mukaan.

Viitteet
Laki kasvinterveyden suojelemisesta 702/2003
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, www.evira.fi
Vieraslajiportaali, www.vieraslajit.fi
Kansallinen vieraslajistrategia 2012. Maa- ja metsätalousministeriö Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

23370.2 Vesikasvien kasvualusta
Vaatimus
Kasvualusta on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.

Ohje
Vesikasvit viihtyvät savipitoisessa kasvualustassa.
Esimerkkejä vesikasvien kasvualustoista on taulukossa 23370:T1.
Taulukko 23370:T1. Esimerkkejä vesikasvien kasvualustoista.
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Vesikasvien kasvualusta
Maalaji (tilavuus-%)

Esimerkki 1

Esimerkki 2

savinen peltomaa

50

savinen hieta

20

savinen turve

Esimerkki 3

30
50

turve

15

komposti

15

20

jauhettu savi

80

lannoitettu turve

20

Vaatimus
Kasvualusta tuetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Eroosiosuojamatot asennetaan valmistajan ohjeiden
mukaan ja kiinnitetään huolellisesti kasvualustaan.
Talveksi altaasta pois siirrettävät lajit ja muovipohjaisiin altaisiin istutettavat lajit istutetaan istutusastioihin.

23370.3 Vesikasvi-istutusten tekeminen
Vaatimus
Taimienistutustyön tai kasvillisuusmaton asennustyön urakoitsija kuuluu Eviranylläpitämään taimiaineistorekisteriin.
Hulevesialtaiden ja muiden maapohjaisten vesialtaiden vesikasvien istutustyö tehdään ennen veden
juoksuttamista/laskemista altaaseen. Istutustyössä noudatetaan soveltuvin osin kohtia 22250.3, 23340.3 ja 23341.3.

Viitteet
22250.3 Luonnonmukaisten suojausten tekeminen,InfraRYL
23340.3 Perennojen istuttaminen, InfraRYL 23341.3 Perennamaton asentaminen, InfraRYL.
Taimiaineistolaki 1205/1994.

Vaatimus
Istutussyvyys on kunkin kasvilajin vaatimuksen mukainen.
Istutuksen jälkeen kasvualusta peitetään soralla tai hiekalla.
Perennamatot kiinnitetään huolellisesti kasvualustaan esimerkiksipuutapeilla. Puutappien annetaan maatua
paikoilleen.
Suojaheinä kylvetään noudattaen soveltuvin osin kohtaa 23220.3.

Viitteet
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23220.3 Niityn tekeminen, InfraRYL.

Vaatimus
Istutettaessa vesikasveja istutusastioihin vuorataan astiat säkkikankaalla. Pohjalle levitetään kasvualusta niin, että
istutettavan taimen paakun pinta tulee hieman astian reunan alapuolelle. Paakun ympärystä täytetään kasvualustalla
ja tiivistetään. Lannoiterakeet tai -tabletit painetaan savipaakkuun lähelle taimen juurakkoa. Kasvualustan pinnalle
levitetään huuhdeltua soraa tai sepeliä (esimerkiksi 8/16mm), jotta savi ei sekoitu veteen.

Ohje
Luonnonvesiin istutettaessa astian päällys suojataan kanaverkolla piisamien ja muiden vesieläinten aiheuttamien
vahinkojen estämiseksi.

Ohje
Jos altaassa on suihkulähdepumppu, vesikasvien kasvualustoista irtoavat hienot maa-ainekset voivat vioittaa
pumppua.

Vaatimus
Vesi juoksutetaan altaaseen niin, että istutettu kasvillisuus, kasvualusta ja eroosiosuojaukset eivät vaurioidu.
Rakennus- ja takuuaikaisessa hoidossa noudatetaan julkaisun VHT ’14 laatuvaatimuksia.

Viitteet
Viheralueiden hoito VHT ’14.

23370.4 Valmis vesikasvi-istutus
Vaatimus
Valmis istutus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Istutusryhmän kasvit ovat tasakokoisia, eikä ryhmässä ole
aukkoja tai vioittuneita kasvinosia.
Vesikasvit ovat terveitä, elinvoimaisia ja kasvilajille tyypillisessä kasvussa suhteessa kasvuajankohtaan.
Vesikasvit täyttävät Viherympäristöliitto ry:n kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot, liite 12.

Viitteet
Liite 12 Kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot, InfraRYL.

23370.5 Vesikasvi-istutusten kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Materiaalin suunnitelmanmukaisuus ja kelpoisuus tarkastetaan toimitusasiakirjoista ennen istutusta.
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Istutuksen muoto, mitat, taimimäärä ja lajikevalikoima tarkastetaan heti työn valmistuttua. Ryhmäistutusten
taimivälit, tasaisuus ja aukottomuus tarkastetaan.
Rakennus- ja takuuaikainen kasvillisuuden hoito tarkastetaan tämän luvun ja julkaisun VHT ’14 mukaisesti. Rakennusja takuuaikaisen hoidon yhteydessä tarkastetaan, ettei kasvustossa tai kasvualustassa ole kasvinterveyden kannalta
vaarallisia tuholaisia tai tauteja.
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali taltioidaan
ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

Ohje
Kasvustosta ja kasvualustasta tarkastetaan silmämääräisesti niissä esiintyvät hyönteiset tai näiden aiheuttamat reiät
tai muut vioitukset, yleinen huonokuntoisuus sekä erilaiset sieni-, bakteeri- ja virustautien oireet.
Tarvittavat toimenpiteet tehdään julkaisun Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17 vaatimusten mukaan.

Viitteet
Viheralueiden hoito VHT ’14.
Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17.

23370.6 Vesikasvi-istutusten tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Hienojakoisten maa-ainesten kulkeutuminen pölynä ja hulevesien mukana ympäristöön estetään.

Ohje
Rakentamisen aikaista kiintoaineksen valumista voidaan estää väliaikaisilla katteilla, kuten olkikatteella ja
maankatekankailla. Maa-ainesten huuhtoutuminen voidaan estää myös suodatusaltain ja loivia luiskakaltevuuksia
käyttäen sekä viimeistelemällä rakennuskohteen pintamaat välittömästi rakennustyön päätyttyä.

23380 Puun juuristoalueen rakenteet pengerrys- ja täyttöalueilla
Vaatimus
Kaikkea täyttöä puiden juuristoalueella vältetään.

Ohje
Puun juuristoalueella tehtävä täyttö suunnitellaan puulajeittain. Yleensä se saa olla enintään 200 mm. Koivu,
pilvikirsikka ja kuusi eivät kestä juuristoalueella täyttöä lainkaan.
Puun juuristoalueella tarkoitetaan tässä yhteydessä 1,5 m latvuksen reunan ulkopuolelle ulottuvaa aluetta.

Vaatimus
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Tarvittaessa puun juuristoalueen matala, alle 200 mm:n täyttö latvuston leveydeltä tehdään mahdollisimman
haitattomilla maa-aineksilla tai täyttö pengerretään niin, että maanpinta juuristoalueella jää alkuperäiselle
korkeudelle.
Työnaikaiset suojaukset esitetään luvussa 11113.
Täytön tueksi rakennettavat muurit ovat luvun 22140 mukaisia.

Viitteet
11113 Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet, InfraRYL 22140 Luonnonkivimuurit, InfraRYL.

23380.1 Puun juuristoalueen täyttömateriaalit
Vaatimus
Juuristoalueen täytössä käytetään riittävästi vettä ja ilmaa läpäisevää materiaalia. Täytössä ei ole kasveille haitallisia
eikä hajoavia aineita.
Matala alle 200 mm:n täyttö tehdään tuotteistetuilla kasvualustoilla, luku 23111.

Ohje
Paksumpi täyttö tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

Viitteet
23111 Tuotteistetut kasvualustat, InfraRYL.

23380.2 Puun juuristoalueen täytön alusta
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

23380.3 Puun juuristoalueen täytön tekeminen
Vaatimus
Pengerrettävällä tai täytettävällä alueella olevien säilytettävien puiden ympärille rakennetaan kuvan 23380:K1
mukaiset rakenteet. Puun juuristoalueelle ei kerry seisovaa vettä.
Kuva 23380:K1. Puun juuriston suojaus matalan täytön yhteydessä.
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Ohje
Alue, jolla ei tehdä täyttöä, ulottuu vähintään 1,5 m puun latvuksen reunan ulkopuolelle.

Vaatimus
Täytettävällä tai pengerrettävällä juuristoalueella vältetään raskailla työkoneilla liikkumista.

23380.4 Valmis puun juuristoalueen täyttö
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Vaatimus
Suojaus ja täyttö ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaisia. Puu on terve ja elinvoimainen. Runko, oksat ja juuristoalue
ovat vaurioitumattomia.

23380.5 Puun juuristoalueen täytön kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Vastaanotetun materiaalin suunnitelmanmukaisuus ja kelpoisuus tarkastetaan toimitusasiakirjoista ennen asennusta.
Säilytettävien puiden suojaus tarkastetaan täytön yhteydessä.
Katselmuksen tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali taltioidaan
ajan tasalla pidettävään kelpoisuusasiakirjaan tarkastusasiakirjaan.

23380.6 Puun juuristoalueen täytön tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

24000 Ratojen päällysrakenteet
Tukikerrokset ratarakenteissa
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2410.

24100.0 Tukikerros, yleistä
Vaatimus
Tukikerroksen mitat määräytyvät rataluokan, suurimman sallitun nopeuden sekä kiskopituuden,
tukikerrosmateriaalin ja ratapölkkytyypin perusteella.

Ohje
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Tukikerroksen mitoitusperusteet on esitetty julkaisun RATO osassa 11.

Vaatimus
Tukikerrokselle tehtävät toimenpiteet ovat neutraalilämpötila-alueen eli TN-alueen ulkopuolella jatkuvakiskoraiteella
julkaisun RATO osan 19 mukaiset. Ennen työhön ryhtymistä otetaan huomioon lisäksi, mitä julkaisussa RATO 19 on
esitetty neutraalilämpötilan tarkastamisesta.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne.
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 19 Jatkuvakiskoraiteet ja -vaihteet.

Vaatimus
Stabilisaattorin käyttö tukikerroksen tiivistämiseen määritetään suunnitelma-asiakirjoissa.

24100.1 Tukikerrosmateriaali
24100.1.1 Tukikerrosmateriaali, yleistä
Vaatimus
Radan päällysrakenteen tukikerrosmateriaalina käytetään ensisijaisesti raidesepeliä.
Raidesepelitoimituksissa noudatetaan standardia SFS-EN 13450 ja sen kansallista soveltamisstandardia SFS 7007.
Raidesepeli on CE-merkittyä ja tuotannon laadunvalvonnassa noudatetaan standardia SFS-EN 13450.
Jos tukikerrosmateriaalina käytetään raidesoraa, sen laatu ja lujuusluokka ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaisia.

Viitteet
SFS-EN 13450 Raidesepelikiviainekset
SFS 7007 Raidesepelikiviaineksilta vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot.

Vaatimus
Raidesepelin rakeisuusluokka ja lujuusominaisuuksien luokat valitaan kansallisessa soveltamisstandardissa esitetyistä
luokista, jotka on esitetty taulukossa 24100:T1.
Raidesepeli ei saa sisältää haitallisissa määrin sähköä johtavia tai rapautuneita ja rapautumisherkkiä mineraaleja.
Haitallisten mineraalien määrä todetaan tarvittaessa standardin SFS-EN 932-3 mukaisesti ohut- tai
pintahietutkimuksilla.
•
Opaakkimineraaleja (sulfideja, oksideja tai grafiittia) kiviaineksessa on enintään 3 %. Jos opaakkimineraalit
voidaan malmimikroskooppisin tutkimuksin varmuudella todeta oksideiksi, on niitä enintään 5 %.
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•
Pehmeiden rapautumis- ja muuttumistuotteiden (esimerkiksi kloriitti, serpentiini ja talkki) yhteenlaskettu
osuus kiviaineksessa on enintään 5 %.
•
Helposti liukenevia ja murenevia karbonaattimineraaleja (kalsiitti, dolomiitti) on kasaumina enintään 5 %,
hajallaan enintään 10 %.
•
Muiden pehmeiden mineraalien, erityisesti kiilteiden, sekä kaikkien edellä mainittujen mineraalien
yhteenlaskettu osuus on enintään 20 %. Jos kiille esiintyy pakkoina tai muunlaisina suuntautuneina kasaumina, tämä
osuus on enintään 15 %.
Standardin SFS-EN 13450 mukaan raidesepelin rakeisuuden vähimmäistestaustaajuus on kerran viikossa, muotoominaisuuksien vähimmäistestaustiheys on kerran kuukaudessa ja lujuusominaisuuksien vähimmäistestaustiheys on
kaksi kertaa vuodessa. Suomessa suositellaan käytettäväksi tuotannon laadunvalvonnassa taulukon 24100:T1
mukaisia testaustiheyksiä. Muiden ominaisuuksien testauksessa noudatetaan SFS-EN 13450 mukaisia
vähimmäistestaustiheyksiä.

Ohje
Rakeiden pituus määritetään samasta testinäytteestä kuin rakeisuuus.
Taulukko 24100:T1 Ratojen tukikerrosten materiaalit, luokat ovat standardin SFS-EN 13450 merkintöjen mukaisia.
Ominaisuus

Radan tukikerros
Vaatimus

Testaustiheys

Raekokojakautuma

Luokat C,E ja F

Kerran työvuorossa

Hienoainespitoisuus

Luokka B

Kerran työvuorossa

Iskunkestävyys

LARB12, LARB16, LARB20

1/15 000 t

Kulutuskestävyys

MDERB11

1/15 000 t

Muotoarvo

SI20

Kerran työvuorossa

Rakeiden pituus

> 100 mm rakeiden määrä < 12 %

Kerran työvuorossa

Kiintotiheys

Ilmoitettu arvo

Kerran vuodessa

Vedenimeytyminen

WAcm0,5

Kerran vuodessa

Petrografinen koostumus

Ilmoitettu arvo

Kerran kolmessa vuodessa

Jäädytys-sulatuskestävyys

Ilmoitettu arvo

Tarvittaessa

Viitteet
SFS 7007 Raidesepelikiviainekselta vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot.
SFS-EN 1097-2 Kiviainesten mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien testaus. Osa 2: Iskunkestävyyden
määrittämismenetelmät
SFS-EN 1097-1 Kiviainesten mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien testaus. Osa 1:
Kulutuskestävyyden määrittäminen (micro-Deval)
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SFS-EN 933-1 Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 1: Rakeisuuden määrittäminen.
Seulontamenetelmä
SFS-EN 933-4 Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 4: Raemuodon määrittäminen.
Muotoarvo
SFS-EN 932-3 Kiviainesten yleisten ominaisuuksien testaus. Osa 3: Yksinkertaistetun petrografisen kuvauksen
menettely ja terminologia
SFS-EN 13450 Raidesepelikiviainekset.

24100.1.2 Tukikerrosmateriaalin käsittely
Vaatimus
Raidesepelin läjitysalueen pohja on tasainen ja riittävän kantava. Lajittumisen estämiseksi varastokasa porrastetaan
1 m:n kerroksin ja vähintään 0,5 m:n levyisin tasantein. Läjitetyn raidesepelin päällä ajaminen on ehdottomasti
kielletty.
Raidesepeliä kuljetusvälineeseen kuormattaessa varmistutaan lavan puhtaudesta. Kasalta kuormattaessa otetaan
huomioon, että sepelin joukossa oleva hienoaines kulkeutuu sateen ja käsittelyn vaikutuksesta kasan alaosaan. Tästä
syystä kasan pohjan alinta 0,2 m:n kerrosta ei saa käyttää tukikerrosmateriaalina.

24100.1.3 Tukikerroksen laadunvalvonta
Vaatimus
Työkohteeseen toimitettu raidesepeli täyttää standardin SFS-EN 13450ja suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjen
rakeisuus-, lujuus- ja muotoluokkien vaatimukset.

Viitteet
SFS-EN 13450 Raidesepelikiviainekset
SFS 7007 Raidesepelikiviainekselta vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot.

24100.2 Tukikerroksen alusta
24100.2.1 Välikerroksen yläpinnan tasaisuus
Vaatimus
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Välikerroksen yläpinnan tasaisuus ja korkeusasema varmistetaan ennen tukikerroksen rakentamista.
Tasaisuusvaatimus on luvun 21230 mukainen. Valmiin välikerroksen päällä saa liikkua ainoastaan välttämättömistä
syistä. Samojen ajourien käyttöä vältetään. Valmiin välikerroksen päällä ei saa kääntää autoa tai työkonetta.

Viitteet
21230 Välikerrokset ratarakenteissa, InfraRYL.

24100.2.2 Tukikerroksen alustan tasaisuus
Vaatimus
Seulotun tukikerroksen alusta on julkaisun Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset mukainen.

Viitteet
Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset. Ratahallintokeskuksen julkaisuja 90/731/98.

24100.2.3 Tukikerroksen alustan tasaisuus, vaihto kaivamalla
Vaatimus
Tukikerroksen alustan tasaisuusvaatimus on sama kuin uutta tukikerrosta rakennettaessa.

24100.3 Tukikerroksen rakentaminen
24100.3.1 Työjärjestys
24100.3.1.1 Tukikerroksen alaosan rakentaminen
Ohje
Tukikerroksen alaosaksi nimitetään tukikerroksen raiteen alapuolista osaa lukuun ottamatta raiteen nostoja
tukemisvaraa, ks. julkaisun PYL osan 2 kohta 2.4.1.3 Tukikerroksen alaosan rakentaminen.

Viitteet
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 2 Raidetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D8
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 3 Vaihdetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D5.

Vaatimus
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Tukikerroksen alaosa rakennetaan yleensä välikerroksen päälle ennen raiteen rakentamista.

Ohje
Raidesepelin ja välikerrosmateriaalin sekoittumisen estämiseksi tukikerroksen alaosa kannattaa rakentaa 100 mm
lopullista rakennetta kapeammaksi ja täydentää yläosan rakentamisen yhteydessä.
Tukikerrosmateriaali voidaan toimittaa paikalle normaalilla maansiirtokalustolla.

Vaatimus
Tukikerroksen pinnan tasaamiseen käytetään ainoastaan sellaisia koneita, joiden liikkuminen tukikerroksen päällä ei
aiheuta sepelin murskautumista.
Tukikerroksen alaosan yläpinnan tasaisuusvaatimus 4 m:n oikolaudalla mitattuna on ± 15 mm. Yläpinta muotoillaan
niin, että pölkky ei kanna keskeltä. Sallittu kuormitusalue on julkaisun RATO osan 11 mukainen.

Ohje
Ratapölkky tukeutuu päätyosissa kiskojen alapuolella tukikerrokseen. Pölkyn keskikohdalle jää 600 mm:n pituinen
kuormittamaton alue.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne.

24100.3.1.2 Tukikerroksen yläosan rakentaminen
Ohje
Tukikerroksen yläosa voidaan rakentaa vasta raiteen rakentamisen jälkeen. Materiaalin paikalle toimittamiseen
käytetään tarkoitukseen soveltuvia rautatievaunuja ja vetureita. Yksittäisissä kohteissa materiaali voidaan jakaa
kasalta kiskoilla kulkevalla kaivukoneella tai radan sivussa liikkuvalla kuormaimella.

24100.3.1.3 Tukikerroksen rakentaminen raiteen päältä
Ohje
Jos tukikerrosta on esimerkiksi työjärjestelyyn liittyvistä syistä vaikea toteuttaa kahdessa osassa, tukikerros (ala- ja
yläosa) voidaan rakentaa kokonaisuudessaan raiteen päältä, jos raide on rakennettu suoraan välikerroksen päälle.
Työn vaatimukset ja toteutustapa esitetään tällöin suunnitelma-asiakirjoissa.

Vaatimus
Välikerroksen yläpinnan tasaisuusvaatimus on sama kuin tukikerroksen alaosan yläpinnan. Raidesepeli jaetaan
raiteeseen rautatievaunuilla. Sepelöinnin jälkeen raide nostetaan oikeaan tasoon raiteennostimella.
Noston yhteydessä raidetta tuetaan riittävästi uutta sepelöintiä ja/tai koneellista tukemista varten. Suunnitelman
mukaisen raidegeometrian edellyttämä nostokertojen määrä riippuu pölkkyjen tyypistä ja tukikerroksen
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paksuudesta. Yksittäisnosto on enintään 100 mm. Yksittäistä nostoa rajoittaa kiskoon kohdistuva jännitys
nostokohdalla.

Ohje
Ensimmäisen noston tulisi olla mahdollisimman suuri (huomioiden rajoitukset), jotta rajoitetaan
tukikerrosmateriaalin sekoittumista välikerrosmateriaalin kanssa.
Tarvittaessa nostokertojen välissä suoritetaan lisäksi raiteen stabilointi. Työ määritetään suunnitelmaasiakirjoissa.

24100.3.1.4 Tukikerroksen alaosan tiivistäminen
Ohje
Tukikerroksen alaosan tiivistämisellä nopeutetaan raiteella sallitun nopeuden nostoa ja vähennetään epätasaista
painumista.

Vaatimus
Tiivistäminen tehdään valssijyrällä staattisesti. Dynaaminen tiivistäminen on sepelin murskautumisen vuoksi
ehdottomasti kielletty.

24100.3.1.5 Valmiin sepelipatjan tiivistäminen
Vaatimus
Valmis sepelipatja tiivistetään raiteella liikkuvalla tiivistyskoneella eli stabilisaattorilla. Stabilisaattorin
tiivistysvaikutus vastaa enimmillään 150 000 tonnin junakuormaa. Ennen stabilisaattoritiivistystä raide on tuettu ja
oiottu oikeaan geometriseen asentoon.

Ohje
Raiteen rakentaminen, siihen liittyvät tukemiset jne. käsitellään luvussa 24200.

Viitteet
24200 Raiteet, InfraRYL.

Vaatimus
Stabilisaattorin käyttö tukikerroksen tiivistämiseen vaihteissa edellyttää kääntölaitteen ja koskettimien säädön
ennen liikenteelle luovuttamista. Sen lisäksi tarkastetaan vaihteen osien kiinnitykset.

Ohje
Stabilisaattorin käyttö määritetään työn suunnitelma-asiakirjoissa.

24100.3.1.6 Tukikerroksen muotoilu
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Ohje
Työvaiheiden välissä tukikerros voidaan muotoilla joko vaunuauralla, sepelinlevityskoneella tai kiskoilla kulkevalla
kaivukoneella, jossa on muotoiluun soveltuva kauha.

Vaatimus
Päällysrakennetyön viimeisenä vaiheena tukikerros viimeistellään poikkileikkausmuotoon tarkoitukseen soveltuvalla
kalustolla.

Ohje
Viimeistelytyövaiheita on kaksi. Ensimmäinen on muotoilu auraamalla ja jälkimmäinen tukikerroksen yläpinnan
harjaus päällysrakenneluokan vaatimuksien mukaiseen muotoon.

Vaatimus
Nopean liikenteen radoilla tukikerros muotoillaan välittömästi täydentämisen tai tukemis- ja oikomistyön jälkeen. Jos
nopeutta ei ole rajoitettu, pölkyn päällä ei saa olla irtokiviä ja tukikerroksen yläpinnan taso saa olla enintään tasossa
pölkyn yläpinta miinus 20 mm.

24100.3.2 Tukikerrosmateriaalin pölynsidonta
Vaatimus
Jos raidesepelin kuljettamiseen ja jakamiseen raiteeseen käytetään rautatievaunuja, kastellaan sepeli ennen
työskentelyn aloittamista riittävällä vesimäärällä. Siirrettäessä raidesepeliä rakenteeseen muilla kuljetusvälineillä
kastellaan sepeliä olosuhteiden mukaan.

Ohje
Kastelulla ehkäistään raidesepelin pölyämistä.
Raidesepeli voidaan kastella kasalla, kuljetusvälineen lavalla tai vaunussa.

Vaatimus
Vaunuun kastelu tehdään sellaisella raiteella, että sepelistä veden mukana kulkeutuva hienoaines ei vaurioita raiteen
tukikerroksia ja hienoaines voidaan jälkeenpäin poistaa.

24100.3.3 Tukikerroksen puhdistaminen seulomalla
24100.3.3.1 Tukikerroksen puhdistaminen seulomalla, yleistä
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Ohje
Tukikerroksen puhdistamisella tarkoitetaan vanhan päällysrakenteen tukikerroksen seulomista raidetta purkamatta.
Seulonta palauttaa liikenteen kuormituksesta ja kunnossapitotoimenpiteiden vaikutuksesta jauhautuneen
raidesepelin rakeisuuden oikeaksi. Seulonnan yhteydessä voidaan tukikerroksen alle asentaa erillisen geoteknisen
suunnitelman perusteella routalevyt estämään rakenteen routimista.
Roudaneristyslevyt asennetaan luvun 14211ja Liikenneviraston voimassa olevien toimintaohjeiden mukaan.

Viitteet
14211 Roudaneristykset solumuovista, InfraRYL
Radan tuenta routaeristyslevyjen asentamisen yhteydessä, 31.12.1994.

Vaatimus
Tukikerros seulotaan.

Ohje
Seulonnassa sepeli kaivetaan sepelinpuhdistuskoneella koneen alla liikkuvien kaivuterien avulla.
Kaivuketjun terät irrottavat vanhan tukikerrosmateriaalin pölkkyjen alta ja vetävät sen kuljetinhihnalle, joka kuljettaa
kiviaineksen seulontalaitteeseen. Seulottu raidesepeli palautuu rataan ja seulontajäte poistuu joko suoraan radan
sivuun tai raiteella kulkevaan kuljetusvaunuun.

Vaatimus
Tukikerroksen puhdistustyössä noudatetaan julkaisua Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset.

Viitteet
Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset. Ratahallintokeskuksen julkaisuja 90/731/98.

24100.3.3.2 Työjärjestys
Vaatimus
Tukikerroksen puhdistus ajoitetaan päällysrakennetöiden yhteydessä niin, että muut työvaiheet eivät likaa
puhdistettua tukikerrosta.

Ohje
Jos päällysrakennetta uusittaessa pölkyt ja kiskot vaihdetaan eri aikaan, tukikerros on edullisinta puhdistaa pölkkyjen
vaihdon jälkeen ennen kiskojen vaihtoa. Siten vältytään kiskojen pysyviltä muodonmuutoksilta.
Uusittaessa raidetta raiteenvaihtokoneella tukikerros voidaan puhdistaa joko ennen raiteenvaihtoa tai sen jälkeen.
Jos tukikerroksen puhdistus tehdään ennen raiteenvaihtoa, puhdistettu tukikerros voi likaantua.

Vaatimus
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Raiteenvaihdon jälkeen tehdyn tukikerroksen puhdistuksen yhteydessä huolehditaan erityisesti raiteen tukemisesta
ja oikomisesta kiskojen pysyvien muodonmuutoksien välttämiseksi.
Valmis sepelipatja tiivistetään raiteella liikkuvalla tiivistyskoneella eli stabilisaattorilla. Stabilisaattorin
tiivistysvaikutus vastaa enimmillään 150 000 tonnin junakuormaa. Ennen stabilisaattoritiivistystä raide on tuettu ja
oiottu oikeaan geometriseen asentoon.

24100.3.3.3 Seulottavan tukikerrosmateriaalin pölynsidonta
Vaatimus
Tukikerroksen puhdistuksen yhteydessä varmistetaan, että seulottava sepeli ei pölyä haitallisesti.

Ohje
Pölyämistä voidaan vähentää kastelemalla tukikerrosta seulonnan edellä esimerkiksi vaunussa olevasta vesisäiliöstä.

24100.3.3.4 Routalevyjen käyttö
Vaatimus
Päällysrakennetyöhön liittyvät routalevyt asennetaan suunnitelma-asiakirjojen, luvun 14211 ja Liikenneviraston
voimassa olevien toimintaohjeiden mukaan.

Viitteet
14211 Roudaneristykset solumuovista, InfraRYL
Radan tuenta routaeristyslevyjen asentamisen yhteydessä, 31.12.1994.

24100.3.3.5 Tukikerroksen täydentäminen
Ohje
Seulonnan yhteydessä tukikerroksen määrä raiteessa vähenee ja raiteen tukemisen ja oikomisen yhteydessä on
tukikerrosta täydennettävä. Jos on odotettavissa, että hienoaineksen osuus on yli 50 %, osa tukikerroksen
täydennyksestä on syytä tehdä ennen seulontatyötä. Erittäin vaikeissa kohteissa voidaan raidetta vielä nostaa
lisäsepelillä tilapäisesti etukäteen ja näin varmistaa tukikerroksen riittävyys seulonnan jälkeen.
Tukikerroksen esitäydennyksellä varmistutaan mm. siitä, että sepeliä on riittävästi seulonnan jälkeen tehtävään
raiteen tukemiseen ja oikomiseen. Erityisesti raiteen routasuojauksen yhteydessä on tärkeää, että routalevyn ja
pölkkyjen alapinnan välissä on riittävästi sepeliä ennen ensimmäistä tukemiskertaa.
Tukikerroksen puhdistukseen liittyvät muut työt, esimerkiksi tukeminen ja harjaus, tehdään luvun 24200 mukaan.

Vaatimus
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Tukikerroksen määrä on luvun 24200 ja julkaisun Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset
mukainen.

Viitteet
24200 Raiteet, InfraRYL
Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset. Ratahallintokeskuksen julkaisuja 90/731/98.

Vaatimus
Lisäsepelöinti on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.

24100.3.3.6 Seulontajätteen jälkikäsittely
Vaatimus
Seulonnassa syntyvä jäte käsitellään työmaan ympäristösuunnitelman mukaisesti.

Ohje
Seulontajätteen kierrätyskäytön rajoitukset on esitetty julkaisussa Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset
laatuvaatimukset.
Jos seulottavalla osuudella on aikaisemmin tehty roudaneristys, seulontatapa ja seulontajätteen käsittely määrätään
suunnitelma-asiakirjoissa.

Viitteet
Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset. Ratahallintokeskuksen julkaisuja 90/731/98.

24100.3.4 Tukikerroksen vaihto kaivamalla
Vaatimus
Tukikerros vaihdetaan kaivamalla kohteissa, joissa tukikerroksen puhdistus ei ole mahdollista tai taloudellisesti
kannattavaa.

Ohje
Näitä kohteita ovat mm. vaihteet, tasoristeykset ja siltojen päät.

Vaatimus
Jos tukikerrosta vaihdettaessa raide puretaan, työjärjestys on sama kuin tehtäessä tukikerroksen alaosa ja yläosa eri
vaiheissa. Kun raidetta ei pureta, työjärjestys on sama kuin rakennettaessa koko tukikerros yhdellä kerralla.
Tukikerroksen vaihdon lopetuskohta rakennetaan julkaisun PYL osan 2 kohdan 2.4.1.3 Tukikerroksen alaosan
rakentaminen mukaan.
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Viitteet
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 2 Raidetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D8.

Vaatimus
Kaivujäte jälkikäsitellään suunnitelma-asiakirjojen mukaan.
Raiteeseen liittyvissä töissä noudatetaan samoja ohjeita kuin raiteen rakentamisessa.

24100.4 Valmis tukikerros
24100.4.1 Tukikerroksen poikkileikkaus
Vaatimus
Valmis tukikerros täyttää julkaisun RATO osan 11 vaatimukset. Poikkileikkaus on suunnitelma-asiakirjojen mukainen.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne.

24100.4.2 Tukikerroksen puhtaus
Vaatimus
Valmiiseen tukikerrokseen ei ole sekoittuneena epäpuhtauksia, sallittua raekokoa isompia kiviä tai muita
kiviaineslajikkeita.

24100.5 Tukikerroksen kelpoisuuden osoittaminen
24100.5.1 Tukikerroksen laadunvalvonta
Vaatimus
Puhdistettu tukikerros on laadultaan julkaisun Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset
mukainen. Työmaa huolehtii laadun seurannasta, ja dokumentit liitetään kelpoisuusasiakirjaan. Lisätty raidesepeli on
standardin SFS-EN 13450 ja sen kansallisen soveltamisohjeen sekä suunnitelmaasiakirjoissa vaadittujen laatuluokkien
mukaista.

Viitteet
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SFS 7007 Raidesepelikiviainekselta vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot
SFS-EN 13450 Raidesepelikiviainekset
Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset. Ratahallintokeskuksen julkaisuja 90/731/98.

24100.6 Tukikerroksen asentamisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Raidesepelin pölyämistä vältetään kastelemalla sepeli. Poistettavat roudaneristeet kerätään huolellisesti pois ja
toimitetaan asianmukaisesti käsiteltäväksi. Lastauksen ja purkamisen aiheuttama melu otetaan huomioon
suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

Raiteet
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2420.

Raiteet, yleistä
Ohje
Raide voidaan rakentaa ja uusia usealla menetelmällä. Menetelmän valintaan vaikuttavat mm. junaliikenteen tiheys,
työraon pituus, junien kiertomahdollisuus ja raiteiden lukumäärä. Rakentamismenetelmät määrätään tarvittaessa
suunnitelma-asiakirjoissa.

Vaatimus
Tukikerrokselle tehtävät toimenpiteet ovat luvun 24100 mukaiset.

Viitteet
24100 Tukikerrokset ratarakenteissa, InfraRYL

Ratapölkyt, kiskot ja vaihteet
Vaatimus
Ratapölkyt ovat lukujen 24220…24224, kiskot lukujen 24210…24214 ja vaihteet lukujen 24230…24236 vaatimusten
mukaiset.

Viitteet

RTS 21:01
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Ratakiskot, InfraRYL
Lyhytkiskoraide
Pitkäkiskoraide
Jatkuvakiskoraide
Ratapölkyt
Puupölkyt
Betonipölkyt
Siltapelkat
Erikoispölkyt
Vaihteet
Lyhyet yksinkertaiset vaihteet
Pitkät yksinkertaiset vaihteet
Erikoispitkät vaihteet
Erikoisvaihteet
Muut erikoisvaihteet
Raideristeykset.

Raiteen alusta
Vaatimus
Raiteen alusta on luvun 24100 mukainen.

Viitteet
24100 Tukikerrokset ratarakenteissa, InfraRYL.

Raiteen rakentaminen ja uusiminen
24200.3.1 Liittyminen käytössä olevaan raiteeseen
Ohje

11.1.2021
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Päällysrakenteen rakentamisen yhteydessä puhutaan uudisrakentamisesta tai vanhan päällysrakenteen uusimisesta.
Uudisrakentamisessa liitytään jossain vaiheessa vanhaan päällysrakenteeseen. Päällysrakennetta uusittaessa
joudutaan liittyminen tekemään jokaisen liikennekatkon alkaessa ja päättyessä.

Vaatimus
Käytössä olevaan päällysrakenteeseen liityttäessä otetaan huomioon uuden päällysrakenteen tiivistyminen ja siitä
aiheutuvat raiteen asennon virheet. Samoin otetaan huomioon liittyminen erityyppiseen kiskoon ja kiinnitykseen.
Työalueella on noudatettava julkaisun RATO osissa 15 ja 19 sekä julkaisussa PYL osan 2 kohdassa 2.4.1.3
Tukikerroksen alaosan rakentaminen esitettyjä vaatimuksia.
Vanhaa jatkuvakiskoraidetta katkaistaessa otetaan huomioon neutraalilämpötilan säilyminen ja jännityksien
hallitseminen. Vaatimukset ovat julkaisun PYL osan 2 kohdan 2.1.6 Kiskojen ankkurointi jatkuvakiskoraiteilla ja
julkaisun RATO osan 19 mukaiset.

Viitteet
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 2 Raidetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D8
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 15 Radan kunnossapito
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 19 Jatkuvakiskoraiteet ja -vaihteet.

24200.3.2 Vanhan raiteen purkaminen
Vaatimus
Vanha raide puretaan julkaisun PYL osan 2 kohtien 2.1.7 Kiskojen katkaisu, sidekiskojen ja ohitusjohtojen asennus,
irrottaminen raidevirtapiiristä ja 2.3 Raiteen purku/elementtien poisto mukaisesti. Vaihteet poistetaan raiteesta
julkaisun PYL osan 3 kohtien 3.15 Kiskojen katkaisu ja 3.2 Elementtien poisto mukaisesti.

Ohje
Raiteesta vapautuvien pölkkyjen, kiskojen ja kiinnitysosien kierrätys määrätään suunnitelma-asiakirjoissa tai
urakkaohjelmassa.

Vaatimus
Materiaalin kuormaamisessa vaunuun noudatetaan julkaisua Raidemateriaalin kuormausohje.

Viitteet
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 2 Raidetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D8
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 3 Vaihdetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D5
Kuormausohjeet, Liite f: Raidemateriaalin kuormaamisohje, VRTranspoint.

24200.3.3 Rakentaminen osista paikalleen
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Vaatimus
Paikalle rakennettaessa raide kootaan joko tukikerroksen alaosan tai välikerroksen päälle.
Raiteen oikean sivuttaisaseman varmistamiseksi raiteen keskilinjan sijainti merkitään sivusuunnassa esimerkiksi
pölkkyjen pään kohdalle ja merkitään maalilla sepeliin. Kiskojen suurimpia sallittuja taipumia ei saa ylittää. Suurin
kerralla tehtävä siirto on 100 mm. Kiskoista työntäminen on ehdottomasti kielletty.

Ohje
Tukikerroksen alaosan päälle kokoaminen on suositeltavampaa kuin välikerroksen päälle kokoaminen.
Paikalleen rakentamisessa voidaan käyttää esimerkiksi Donelli-portaalinosturimenetelmää tai kiskojen
työntömenetelmää.
Jos raidetta on kiskojen kiinnittämisen jälkeen tarpeellista siirtää sivusuunnassa muulla kuin raiteentukemiskoneella,
siirto voidaan tehdä pölkkyjen päistä työntämällä.

24200.3.4 Rakentaminen elementeistä
Vaatimus
Elementtien kokoamisessa noudatetaan samoja ohjeita ja rajoituksia kuin osista rakennettaessa. Erityisen tärkeää on
ottaa huomioon kiskojen päiden kohdistus ja jatkospölkyn etäisyys kiskon päästä.

Ohje
Elementtimenetelmän käyttöä rajoittavat käytettävissä oleva nosto- ja kuljetuskalusto sekä kiskopituus.
Nostoapuvälineet eivät saa vaurioittaa raide-elementtejä. Puuratapölkkyraide- ja betoniratapölkkyraideelementtien
nosto- ja laskupisteet on esitetty julkaisun RATO osassa 11.
Vaihteet rakennetaan harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta elementtimenetelmällä.

Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne.
Vaihde-elementtien nosto ja siirto. Ratahallintokeskuksen ohje 1002/611/2007.

Vaatimus
Vaihde-elementit nostetaan ja asennetaan tämän luvun kohdan 24200.3.5 mukaan.

24200.3.5 Rakentaminen raiteenvaihtokoneella
Ohje
Raiteenvaihtokonetta käytetään olemassa olevilla rataosilla raiteen komponenttien uusimiseen esimerkiksi isompien
perusparannushankkeiden yhteydessä. Koneella voidaan uusia koko raide tai pelkästään ratapölkyt (ja
kiskonkiinnitykset), jolloin vanha kisko ohjataan suoraan vaihdettujen pölkkyjen päälle. Menetelmää voidaan käyttää
lyhyemmissäkin noin kahdeksan tunnin työraoissa.
Raiteenvaihtokoneen käyttäminen edellyttää aina jännitekatkoa työskentelyn alaiselle raiteelle. Ratapihoilla
kytkentäryhmien laajuus saattaa aiheuttaa jännitekatkon usealle raiteelle.
Raiteenvaihtokonemenetelmää voidaan käyttää myös pelkästään pölkkyjen vaihtoon.
Raiteenvaihtokonemenetelmässä uudet kiskot jaetaan vaihdettavalle osuudelle etukäteen. Kiskot jaetaan vanhan
raiteen pölkkyjen päiden kohdalle. Uudet pölkyt toimitetaan erityisvaunuissa, jotka liitetään työskentelyn alkaessa
raiteenvaihtokoneeseen.
Varsinaisen vaihtotyön nopeuttamiseksi kiskonkiinnityksiä harvennetaan jo ennen työskentelyn aloittamista.
Työskentelyn alkaessa kiinnityksiä harvennetaan raiteenvaihtoyksikön edellä lisää. Loput kiinnitykset irrotetaan
koneen alla. Kiinnitystyyppi ja pölkkyjen kunto vaikuttavat harvennusmäärään. Kiinnityksien harventaminen
määrätään aina suunnitelma-asiakirjoissa.
Jatkuvakiskoraiteella kiskon lämpötila rajoittaa kiinnityksien harventamista. Rajoitukset on esitetty julkaisun RATO
osan 19 kohdassa 19.6.2 Työskentelylämpötilarajoitukset.
Raiteenvaihtokone siirtää vanhat kiskot raiteen sivuun ja kerää vanhat pölkyt pois. Pölkyt siirretään nostoyksiköllä
kuljetusvaunuun. Tukikerroksen aurauksen jälkeen kone jakaa uudet pölkyt oikealla jaolla sepelitukikerroksen
alaosan päälle. Viimeisenä työvaiheena raiteenvaihtokone ohjaa uudet kiskot pölkkyjen päälle ja koneen perässä
tuleva kiinnitysryhmä kiinnittää kiskot pölkkyihin.
Tukikerroksen rakentaminen tehdään raiteen päältä luvun 24100 mukaisesti.
Raiteesta poistetut kiskot kerätään raiteen sivulta siihen soveltuvalla raiteella kulkevalla kalustolla.

Viitteet
24100 Ratojen tukikerrokset, InfraRYL
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 19 Jatkuvakiskoraiteet ja -vaihteet.

24200.3.6 Rakentaminen kaivinkoneella

Ohje
Raidetta uusittaessa kaivinkoneella puhutaan ns. kaivurimenetelmästä. Menetelmä soveltuu pienehköihin
uusimiskohteisiin sekä kohteisiin, joissa uusiminen pitää toteuttaa lyhyessä työraossa. Tarvittaessa suoritetta voidaan
parantaa lisäämällä koneyksiköitä. Menetelmää voidaan käyttää myös pelkästään pölkkyjen tai kiskojen vaihtoon.
Kaivurimenetelmässä uudet pölkyt jaetaan raiteen sivuun. Pölkkyjen vaihdon jälkeen vanhat pölkyt kerätään
vaunuun ja toimitetaan jatkokäsittelyyn. Uudet kiskot jaetaan purkuvaunustolla ja vaihdetut kiskot kerätään
kierrätyskäyttöön.
Kaivurimenetelmän ensimmäisessä vaiheessa vaihdetaan pölkyt ja toisessa vaiheessa kiskot. Pölkkyjä vaihdettaessa
tukikerros poistetaan pölkkyväli kerrallaan, kiinnityksistä irrotettu pölkky vedetään raiteen suunnassa näin
syntyneeseen kuoppaan ja siirretään sivusuunnassa pois kiskojen alta. Uusi pölkky siirretään vastaavasti
sivusuunnassa kiskojen alle, vedetään oikeaan paikkaan ja kiinnitetään. Seuraavan pölkkyvälin sepelillä täydennetään
edellinen pölkkyväli.
Pölkkyjen vaihdon seurauksena tukikerros häiriintyy koko paksuudeltaan ja aiheuttaa saman tukemis- ja
oikomistarpeen kuin tukikerrostyö. Kiskojen vaihdon edellytyksenä on lopulliseen asemaan ja asentoon tuettu ja
oiottu raide. Vaihdon jälkeen raide neutraloidaan ja hitsataan jatkuvaksi.
Kaivurimenetelmää käytettäessä tukikerros tulisi puhdistaa pölkkyjen vaihdon jälkeen ennen kiskojen vaihtoa.

24200.3.7 Kiskojen ja pölkkyjen yksittäisvaihto
Vaatimus
Kiskojen ja pölkkyjen yksittäisvaihtoon sovelletaan samoja määräyksiä ja ohjeita kuin muihin työmenetelmiin.
Pölkkyjen yksittäisvaihdossa otetaan erityisesti huomioon tukikerroksen häiriintyminen ja epätasainen tiivistyminen
vaihtotyön jälkeen. Kiskojen yksittäisvaihdossa otetaan huomioon vanhan ja uuden kiskon kulkupinnan profiilin ero.

24200.3.8 Kiskojen vaihto eri profiilin kiskoon
Vaatimus
Vaihdettaessa kiskotus eri kiskoprofiiliin otetaan väliaikaisessa työsaumassa huomioon jatkossovitus ja kiskojen
korkeusero. Kiskojen korkeusero kompensoidaan tavallisesti liityntäkiskolla. Sallitut liityntäkiskot on esitetty julkaisun
RATO osassa 11.
Jos korkeusero tasataan liitoshitsillä tai sidekiskojatkoksella, liityntäjatkoksessa käytettävän välilevyn paksuutta
kasvatetaan kiskojen korkeuden erotuksen verran ja paksuutta vähennetään 3 mm/pölkky, kunnes saavutetaan
normaalin välilevyn vahvuus. Pandrol-kiinnityksellä normaalia paksumpien välilevyjen kanssa käytetään
routakiilaukseen tarkoitettuja kiinnitysjousia. Hitsattu liitossauma viimeistellään julkaisun RATO osan 12 mukaan.
Suurin sallittu nopeus on julkaisun RATO osan 11mukainen.
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 12 Päällysrakennehitsaus.

24200.3.9 Raiteen rakentaminen kaarteeseen
Vaatimus
Rakennettaessa raidetta kaarteeseen otetaan huomioon vaakageometria ja raiteen kallistus.

Ohje
Paras lopputulos raiteen asennolle saadaan, kun kallistus tehdään jo tukikerroksen alaosan rakentamisen yhteydessä.
Koko kallistuksen tekeminen tukemiskoneella lisää nostokertojen määrää ja murskaa tukikerrosmateriaalia.
Lyhytkiskoraiteessa (Lk-raide) kiskojatkoksien keskinäisellä kohdistamisella on kaaressa erityisen suuri merkitys.

Vaatimus
Kaaren enimmäiskohdistusero kaaressa on julkaisun RATO osan 11 mukainen.

Ohje
Kaarrekiskojen käytön ja nykyaikaisten kiinnitysmenetelmien jäykkyyden takia kaarteen rakentaminen elementeistä
ei ole kannattavaa. Elementtien käyttö kaarteessa edellyttää laskelmien tekoa ja jokainen raide-elementti pitää
rakentaa yksilöllisin mitoin.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne.

24200.3.10 Raiteen asennustarkkuus
Vaatimus
Rakennettavan raiteen vaakasuunnan asennustarkkuus on julkaisun PYL osan 2 kohdan 2.4.2 Raiteen asennus
mukainen.

Viitteet
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 2 Raidetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D8

24200.3.11 Raiteen koneellinen tukeminen
24200.3.11.1 Tukemiskerrat
Vaatimus
Raide on suunnitelma-asiakirjojen mukaisessa asemassa ja asennossa.

Ohje

Tarvittaessa sepelikerrosta täydennetään ennen raiteen tukemista ja oikomista. Suunnitelma-asiakirjoissa esitetään
tukemis- ja oikomiskertojen määrä, jolla arvioidaan geometrialaskennoissa esitetty raiteen asema saavutettavaksi.
Päällysrakennetyöhön liittyvä tukemis- ja oikomiskertojen määrä esitetään julkaisun PYL osassa 2 kohdan 2.5.3
Tuenta ja sepelöinti.

Viitteet
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 2 Raidetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D8.

24200.3.11.2 Siirtorajat
Vaatimus
Suurin sallittu kertanosto rakennettavalla raiteella on 100 mm ja sivusiirto 100 mm. Suurimmat sallitut siirtorajat
liikenteen alaisella jatkuvakiskoraiteella ovat julkaisunRATO osan 19 mukaiset. Enimmäisarvojen käyttäminen
edellyttää, että tukikerroksen mitat täyttyvät ennen kuin raide luovutetaan liikenteelle.

Ohje
Jatkuvakiskoraiteella suuret nosto- ja sivusiirtotoimenpiteet edellyttävät kiskon neutraalilämpötilan tarkastusta tai
suoraan työn jälkeen tehtävää kiskojen neutralointia.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 19 Jatkuvakiskoraiteet ja -vaihteet.

24200.3.11.3 Työskentelylämpötilat
Vaatimus
Jatkuvakiskoraiteen työskentelylämpötilarajat määräytyvät loppuhitsauspöytäkirjan perusteella. Rajoitukset ovat
julkaisun RATO osassa 19 esitettyjen vaatimusten mukaiset.
Lyhytkiskoraiteen työskentelylämpötilat ovat julkaisun RATO osassa 15 esitettyjen vaatimusten mukaiset.
Työskenteleminen työskentelylämpötilojen ylärajoilla edellyttää, että tukikerros on sekä ennen työtä että työn
jälkeen poikkileikkausmitoissa. Työn aikana seurataan raiteen käyttäytymistä ja otetaan huomioon julkaisun RATO
osassa 15 hellekäyriä aiheuttavista olosuhteista esitetyt asiat.
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 15 Radan kunnossapito
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 19 Jatkuvakiskoraiteet ja -vaihteet.

24200.3.11.4 Epäjatkuvuuskohdat
Vaatimus

Raiteen tukematta ja oikomatta jättäminen tasoristeyksen kannen avaamisen, akselinlaskenta-anturin irrottamisen
tai muun vastaavan syyn vuoksi ei ole sallittua.

Ohje
Raiteeseen syntyy epäjatkuvuuskohtia koneellisen tukemisen ja oikomisen yhteydessä sekä työtä aloitettaessa että
lopetettaessa.
Tukikerrostyön alku- tai lopetuskohdan osuessa siirtymäkaareen tai muuten geometrisesti epäedulliseen kohtaan
ohjeistetaan tukemis- ja oikomistyö siltä osin suunnitelma-asiakirjoissa.

24200.3.12 Raiteen erikoisosat
Ohje
Päällysrakennetyöhön liittyvät raiteen erikoisosat ja niiden asentaminen määrätään suunnitelmaasiakirjoissa.

24200.3.12.1 Raidepuskimet
Ohje
Raidepuskimia käytetään raiteiden päätekohdissa. Tapaukset on esitetty julkaisun RATO osassa 11.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne.

24200.4 Valmis raide
24200.4.1 Raiteen aseman ja asennon vaatimukset
Vaatimus
Sekä uuden että kunnostetun raiteen aseman laatuvaatimukset ovat julkaisun RATO osan 13 mukaiset.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 13 Radan tarkastus.

24200.4.2 Raiteen luovuttaminen liikenteelle
Vaatimus

Raidetta liikenteelle luovutettaessa asennon virheet eivät saa ylittää nopeusrajoituksesta johdettua
kunnossapitotason *-luokan virhettä. Jos raiteen asento on tarkastettu vain käsin mittauksella, suurempia kuin
kunnossapitotason 5 mukaisia nopeuksia ei saa sallia. Raidegeometrian tarkastusmenettelyt ja käsin mittauksen rajaarvot ovat julkaisun RATO osan 13 sekä Radanpidon turvallisuusohjeiden (TURO) mukaiset.
Sähköistetyllä raiteella raiteen ja ajolangan keskinäinen poikkeama ei saa ylittää julkaisun RATO osassa 5 esitettyjä
rajoituksia liikkuvan kaluston asettamille vaatimuksille ja ratajohdon asemalle.
Radan liikenteelle luovuttamisessa noudatetaan lisäksi muita Liikenteen turvallisuusviraston ja Liikenneviraston
voimassa olevia ohjeita ja määräyksiä. Erityisesti otetaan huomioon Liikenneviraston julkaisu Radanpidon
turvallisuusohjeet (TURO).

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 5 Sähköistetty rata
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 13 Radan tarkastus
Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO). Liikenneviraston ohjeita 6/2015.

24200.5 Raiteen kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Raiteen asema kartoitetaan julkaisun RATO osassa 2 esitetyllä tavalla. Kartoituksen perusteella laaditaan asiakirja,
jossa esitetään kartoitustulokset ja raiteen aseman poikkeamat suunnitellusta raidegeometriasta. Tulokset liitetään
kelpoisuusasiakirjaan.
Raiteen asento tarkastetaan julkaisun RATO osan 13 mukaisesti. Tarkastuksesta laaditaan asiakirja, jossa esitetään
tarkastuksen tulokset ja raiteen asennon poikkeamat suunnitellusta raidegeometriasta. Tulokset liitetään
kelpoisuusasiakirjaan.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 2 Radan geometria
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 13 Radan tarkastus.

24200.6 Raiteen asentamisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Raidetta asennettaessa tulee ottaa huomioon julkaisujen RATO osa 20 ja Radanpidon ympäristöohje -ohjeet. Tämä
on huomioitava erityisesti työskenneltäessä pohjavesialueilla.
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 20 Ympäristö ja rautatiealueet Radanpidon ympäristöohje.

Ratakiskot

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2421.

24210.1 Kiskomateriaali
Vaatimus
Uudisrakentamisessa kiskomateriaalina käytetään 60E1- ja 54E1-kiskoprofiileja. Erityisestä syystä voidaan sivuraiteilla
ja yksityisraiteilla käyttää päällysrakennetöistä vapautunutta K43-kiskoa. Satamaja kuormausalueilla voidaan käyttää
julkaisun RATO osan 11 mukaista urakiskoprofiilia P37. Muita kiskoprofiileja ei saa käyttää.
Kiskoprofiilit ovat määräysten Tekniset toimitusehdot 54E1 ja 60E1 -kiskoille mukaisia ellei suunnitelmaasiakirjoissa
muuta määrätä.

Ohje
Kiskojen käytön rajoitukset on esitetty julkaisun RATO osassa 11. Rajoituksia aiheuttavat mm. hitsit, jatkoksien
etäisyydet sekä tavoitenopeudet. Päällysrakennetyössä käytettävät kiskot, kiskopituudet ja kiskojen kierrätys
määrätään suunnitelma-asiakirjoissa.

Viitteet
Kierrätyskiskojen tekniset toimitusehdot. Ratahallintokeskuksen ohje 1406/731/2001
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne
Tekniset toimitusehdot 54E1 ja 60E1 -kiskoille. Ratahallintokeskuksen ohje 2055/731/04.

24210.1.1 Ratakiskojen päämitat ja kiskomerkinnät
Vaatimus
Ratakiskojen päämitat, kiskomerkinnät ja käytettävät kiskopituudet ovat julkaisun RATO osan 11 ja Liikenneviraston
ratakiskoja koskevien teknisten toimitusehtojen mukaiset.

Viitteet
Kierrätyskiskojen tekniset toimitusehdot. Ratahallintokeskuksen ohje 1406/731/2001
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne
Tekniset toimitusehdot 54E1 ja 60E1 -kiskoille. Ratahallintokeskuksen ohje 2055/731/04.

24210.1.1.1 Kaarrekiskot
Ohje
Kaarrekiskoja käytetään lyhyt- ja pitkäkiskoraiteissa sisemmällä kiskojonolla tasaamaan kaarteen ulko- ja sisäpuolisen
kiskojonon pituuseroa.

Vaatimus
Eri ratakiskopituuksia vastaavat kaarrekiskopituudet sekä kiskojen merkintä ja taivutus ovat julkaisun RATO osan 11
mukaiset. Pituussuuntaisten virheiden toteaminen ja korjaaminen tehdään julkaisun RATO osan 15 mukaisesti.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 15 Radan kunnossapito

24210.1.1.2 Kiskojen taivutus
Vaatimus
Kaarteissa, joiden kaarresäde R ≤ 450 m, käytetään valmiiksi taivutettuja kiskoja. Kiskot taivutetaan julkaisun RATO
osan 11 mukaisesti. Urakiskoraiteilla kaarrekiskot taivutetaan julkaisun RATO osan 11 mukaisesti.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne

24210.1.1.3 Liityntäkiskot
Ohje
Liityntäkiskoja käytetään eri kiskoprofiilien välillä. Liityntäkiskossa eri kiskoprofiilit on jatkoshitsattu yhteen.
Liityntäkiskojen käyttö ja rajoitukset sekä luettelo liityntäkiskopiirustuksista on julkaisun RATO osassa 11. Rajoitukset
liityntäkiskon osakiskopituuksille on esitetty julkaisun RATO osassa 19.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 19 Jatkuvakiskoraiteet ja -vaihteet.

24210.1.2 Kiskojen kuormaus ja kuljetus
Vaatimus
Kiskojen kuormauksessa ja kuljetuksessa noudatetaan voimassa olevaa julkaisua Raidemateriaalin kuormaamisohje.
Maantiekuljetuksissa noudatetaan raidemateriaalin kuormausohjetta soveltuvin osin.

Ohje
Raidemateriaali kuljetaan pääosin rautateitse. Maanteitse voidaan kuljettaa vain lyhyempää kiskoa.

Viitteet
Kuormausohjeet, Liite b: Raidemateriaalin kuormaamisohje, VR Transpoint.

24210.1.3 Kiskojen varastointi
Vaatimus
Kiskot varastoidaan aina jalalleen pystyasentoon. Varastoalueelle varastoitaessa varmistetaan, että alusta on
riittävän tasainen ja kantava ja tuentaväli niin pieni, ettei kiskoihin synny taipumaa. Työalueella kiskoja
varastoitaessa noudatetaan suunnitelma-asiakirjoissa ja julkaisussa Ratakiskojen käsittely työmaalla annettuja
ohjeita.

Viitteet
Ratakiskojen käsittely työmaalla. Ratahallintokeskuksen ohje 1113/731/98

24210.2 Kiskojen asentamisen alustavat työt
24210.2.1 Kiskojen siirtäminen
Vaatimus
Kiskot nostetaan, siirretään ja käsitellään julkaisun RATO osan 11 ja julkaisun Ratakiskojen käsittely työmaalla
mukaan. Toimenpiteet on toteutettava siten, että kiskoon ei synny pysyviä muodonmuutoksia esimerkiksi väärien
nostomenetelmien johdosta.
Kun kiskoja siirretään pölkkyjen päällä tukikerroksen yläosan ollessa vielä rakentamatta, varmistetaan siirron jälkeen
pölkkyjen kohtisuoruus ja pölkkyjaon oikeellisuus sekä välilevyjen paikallaanpysyminen.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne
Ratakiskojen käsittely työmaalla. Ratahallintokeskuksen ohje 1113/731/98.

24210.2.2 Kiskojen jakaminen ja kerääminen
Vaatimus

Kiskot lasketaan kuljetusvaunuista raiteelle tai vedetään ratapenkereelle ainoastaan tarkoitukseen rakennetulla
kalustolla, jonka käyttäminen ei aiheuta vaurioita eikä pysyviä muodonmuutoksia kiskoille. Kiskot jaetaan julkaisun
PYL osan 2 kohdan 2.1.9 Kiskojen, kiinnitysosien, puu- ja betonipölkkyjen jakaminen mukaisesti. Kiskojen jakamisessa
otetaan huomioon ratalaitteet ja mm. tasoristeykset ja kävelykulkutiet.
Kerättäessä kiskoja nosturikalustolla noudatetaan julkaisun RATO osan 11 ja julkaisun Ratakiskojen käsittely
työmaalla ohjeita ja rajoituksia.
Kerättäessä kiskoja erillisellä keruu- tai nostolaitteistolla noudatetaan julkaisun RATO ohjeiden lisäksi laitteiston
käytöstä annettuja ohjeita.

Ohje
Sähköistetyllä radalla raiteesta irti olevien kiskojen maadoitustarve määrätään suunnitelma-asiakirjoissa.

Viitteet
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 2 Raidetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D8
Ratakiskojen käsittely työmaalla. Ratahallintokeskuksen ohje 1113/731/98
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 19 Jatkuvakiskoraiteet ja -vaihteet.

24210.2.3 Kiskojen katkaisu
Vaatimus
Kiskot katkaistaan julkaisun PYL osan 2 kohdan 2.1.7 Kiskojen katkaisu, sidekiskojen ja ohitusjohtojen asennus,
irrottaminen raidevirtapiiristä sekä julkaisun RATO osan 11 ohjeiden ja rajoituksien mukaan. Jatkuvakiskoraiteella on
ennen kiskon katkaisua otettava huomioon kiskojen minimipituuden asettamat rajoitteet julkaisun RATO osan 19
mukaisesti. Lisäksi on otettava huomioon julkaisun RATO osan 12 asettamat rajoitukset kiskon katkaisulle.

Ohje
Kiskoja katkaistaessa on tapauskohtaisesti otettava huomioon mm. raidevirtapiirien ja sähköradan edellyttämät
varotoimenpiteet, esimerkiksi ohitusjohtojen asennus ja maadoitus.

Viitteet
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 2 Raidetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D8
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 12 Päällysrakennehitsaus
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 19 Jatkuvakiskoraiteet ja -vaihteet.

24210.2.4 Reikien poraaminen kiskoon

Vaatimus
Sideruuvin reiät porataan ja viistetään julkaisun RATO osan 11 kiskon päiden rei'itystä koskevien ohjeiden ja julkaisun
PYL osan 2 kohdan 2.2.5 Jatkostyö mukaisesti.
Porattaessa sideruuvin reikää raiteeseen jäävään kiskoon käytetään aina poraohjainta.
Kiinnitettäessä erityislaitteita kiskoon reikien enimmäiskoko on 20 mm. Reiät porataan kiskon neutraaliakselille ja
särmätään kuten sideruuvien reiät.

Viitteet
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 2 Raidetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D8
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne.

24210.3 Kiskojen kiinnittäminen
24210.3.1 Kiskojen kiinnitysosat
Vaatimus
Kiskojen kiinnitysosat ovat kiskoprofiilin ja ratapölkyn tyypin mukaiset. Kiinnitysmenetelmät rata-, vaihde- ja
siltapölkkyihin sekä erityisrakenteisiin ovat julkaisun RATO osan 11 mukaiset. Erityyppisiä kiinnitysosia ei saa käyttää
sekaisin.

Ohje
Kiinnitystyypit määrätään suunnitelma-asiakirjoissa.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne.

24210.3.2 Kiskojen kiinnittäminen ja raideleveys
Vaatimus
Kiskot kiinnitetään raideleveydellä 1524 mm. Kiskoja kiinnitettäessä varmistetaan oikea raideleveys mm.
oikeantyyppisillä eristimillä.
Sallittu raideleveyden muutosnopeus on julkaisun RATO osassa 13 esitetyn raideleveyden muutoksen rajaarvojen
mukainen.
Raideleveyttä suurennetaan pienisäteisissä kaarteissa julkaisun RATO osissa 2 ja 11 annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ohje
Levennykset määritellään suunnitelma-asiakirjoissa.

Vaatimus
Kiskot kiinnitetään silloilla julkaisun RATO osan 8 mukaisesti.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 2 Radan geometria
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 8 Rautatiesillat
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 13 Radan tarkastus.

24210.3.3 Kiskon jatkossovitukset
24210.3.3.1 Kiskon jatkossovitukset, yleistä
Vaatimus
Jatkossovitus tehdään joko sidekiskojatkoksena tai hitsattuna jatkoksena. Jatkossovitusta rakennettaessa
varmistetaan kiskon kulkupintojen profiilien yhteneväisyys tarvittaessa hionnalla tai päällehitsauksella.

Ohje
Jatkossovituksella voidaan myös yhdistää kaksi eri kiskoprofiilia toisiinsa. Jatkosrakenteet on esitelty julkaisun PYL
osan 2 kohdassa 2.2.5 Jatkostyöt. Sidekiskojatkoksen kokoaminen on esitetty julkaisun PYL osan 2 kohdassa 2.4.2
Raiteen asennus.

Viitteet
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 2 Raidetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D8.

24210.3.3.2 Jatkoksen sijainti
Ohje
Jatkoksen rakenteeseen ja sijoitukseen vaikuttavat käytettävä kiskoprofiili ja pölkkytyyppi. Pysyviä kiskon jatkoksia
käytetään vain lyhytkisko- ja pitkäkiskoraiteilla. Tilapäisjatkoksia käytetään jatkuvakiskoraiteilla, jolloin pölkyn tai
aluslevyn etäisyys jatkoshitsistä on vaatimusten mukainen.

Vaatimus
Kiskonjatkosten sijoittamisessa on otettava huomioon julkaisun RATO osan 19 vaatimukset kiskojen
vähimmäispituudesta.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 19 Jatkuvakiskoraiteet ja -vaihteet.

24210.3.3.3 Lyhytkisko- ja pitkäkiskoraiteen sidekiskojatkos
Vaatimus
Lyhytkisko- (Lk) ja pitkäkiskoraiteen jatkossovituksessa jatkosrako toimii lämpötilan vaihtelujen mukaan. Jatkosraon
toimivuus varmistetaan ratakiskon ja sidekiskon kosketuspinnan voitelulla, sideruuvien oikealla kireydellä sekä
tarvittaessa ankkuroinnilla.
Jatkosraot ja kiskon lämpötilamittaus sekä sallitut jatkosten väliset kohdistuserot suoralla ja kaarteessa tehdään
julkaisun RATO osassa 11 esitettyjen ohjeiden ja rajoitusten mukaan.
Jatkospölkkyjen väliset etäisyydet eri kiskoprofiileilla ja pölkkytyypeillä ovat julkaisun RATO osan 11 mukaiset.

Ohje
Oikea jatkospölkkyväli tukee jatkosta ja mahdollistaa koneellisen tukemisen. Liian pieni pölkkyväli estää
jatkospölkkyjen yksittäisen koneellisen tukemisen, liian iso pölkkyväli kasvattaa sidekiskoille kohdistuvaa
kuormitusta.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne.

24210.3.3.4 Sähköä johtava jatkos
Vaatimus
Sähköä johtavan jatkoksen vaatimukset ovat julkaisun RATO osan 11 mukaiset.
Jatkuvakiskoraiteen asettamat jatkoksen vaatimukset ovat julkaisun PYL osan 2 kohdan 2.1.7 Kiskojen katkaisu,
sidekiskojen ja ohitusjohtojen asennus, irrottaminen raidevirtapiiristä mukaiset.

Viitteet
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 2 Raidetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D8
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne.

24210.3.3.5 Eristysjatkos
Ohje
Eristysjatkoksia käytetään kaikilla päällysrakennetyypeillä erottamaan raidevirtapiirejä toisistaan. Eristysjatkoksia
voidaan rakentaa joko raiteessa olevaan kiskoon tai käyttää valmista sovituskiskoelementtiä. Eristysjatkoksien
rakennevaihtoehdot on esitetty julkaisun RATO osassa 11.
Päällysrakennetyössä käytettävät eristysjatkostyypit määrätään suunnitelma-asiakirjoissa.

Vaatimus

Eristysjatkos valmistetaan julkaisun PYL osan 2 kohdan 2.5.6 Jatkuvaksihitsaus ja eristyksien valmistus/ asennus
mukaisesti.
Sovituskiskon asentaminen ja jatkuvaksihitsaus täyttävät luvussa 24214 Jatkuvakiskoraide esitetyt vaatimukset.

Viitteet
24214 Jatkuvakiskoraide. InfraRYL
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 2 Raidetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D8
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne.

24210.3.3.5.1 Eristysjatkoksen sijoittaminen
Vaatimus
Eristysjatkoksen sijoittaminen päällysrakenteeseen on julkaisun RATO osien 9, 11, 15 ja 19 sekä julkaisun PYL osan 2
kohdan 2.5.6 Jatkuvaksihitsaus ja eristyksien valmistus/asennus mukainen.

Ohje
Eristysjatkoksen sijoittaminen pölkkyväliin on julkaisun RATO osan 11 mukainen.
Eristysjatkoksen tulee tasoristeyksen yhteydessä olla julkaisun RATO osan 9 mukaisella etäisyydellä kansirakenteesta.
Pituussuuntainen etäisyys jatkoskohdasta eristämättömään teräsosaan on julkaisun RATO osassa 15
eristysjatkokselle esitettyjen vaatimusten mukainen.
Eristysjatkoksen sijoittamista kallistuksen muutosalueelle on rajoitettu julkaisun RATO osan 19 mukaisesti
vaihdealueella.
Eristysjatkoksen asentaminen raiteeseen on kuvattu tarkemmin julkaisun PYL osassa 2.

Viitteet
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 2 Raidetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D8
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 9 Tasoristeykset
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 15 Radan kunnossapito
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 19 Jatkuvakiskoraiteet ja -vaihteet.

24210.3.3.6 Liityntäjatkos
Ohje
Liityntäjatkoksella yhdistetään kaksi eri kiskopainoa toisiinsa.

Liityntäkiskossa käytettyjen osakiskojen pituudesta aiheutuvat rajoitukset ovat jatkuvakiskoraiteelle julkaisun RATO
osassa 19 esitetyn vähimmäiskiskopituuden mukaiset. Hitsattu liityntäjatkos ei yksistään aiheuta rajoituksia.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 19 Jatkuvakiskoraiteet ja -vaihteet.

Vaatimus
Liityntäjatkos on sidekiskojatkos tai hitsattu jatkos.
Hitsattujen liityntäsidekiskojen käyttö pääraiteessa on kielletty.

24210.3.3.7 Tilapäisjatkos
Ohje
Tilapäisjatkoksia käytetään radan rakentamisen ja kiskovikojen korjauksen yhteydessä. Tilapäisjatkoksen rajoitukset
on esitetty julkaisun RATO osissa 11 ja 19.

Vaatimus
Tilapäisjatkos on aina sidekiskojatkos.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 19 Jatkuvakiskoraiteet ja -vaihteet.

24210.3.4 Kiskojen ankkurointi
Ohje
Kiskojen ankkurointia käytetään uutta raidetta rakennettaessa, vanhaa jatkuvakiskoraidetta (Jk-raide) katkaistaessa
sekä raidetta kunnostettaessa. Ankkurointi voi olla pysyvää tai tilapäistä. Ankkuroinnilla varmistetaan, että kiskojen
vaellus estyy ja neutraalilämpötila säilyy. Ankkurityypit ja perusteet ankkurien käytölle on esitetty julkaisun RATO
osassa 11.

Vaatimus
Kiskoankkureita käytetään kiskoankkureiden käyttö- ja asennusohjeiden mukaisesti.
Jatkuvakiskoraiteen pysyvä ankkurointi tehdään julkaisun RATO osan 19 ja julkaisun PYL osan 2 kohdan
2.2.6 Ankkurointi mukaisesti.
Jatkuvakiskoraiteen katkaisemisen yhteydessä tehtävä ankkurointi tehdään julkaisun PYL osan 2 kohdan
2.1.6 Kiskojen ankkurointi jatkuvakiskoraiteilla mukaisesti.

Lyhytkiskoraiteen ankkurointi tehdään julkaisun RATO osan 15 mukaisesti.

Ohje
Ankkurointi ja ankkuroitavat osuudet määrätään suunnitelma-asiakirjoissa.

Viitteet
Mathée-kiskoankkureiden käyttö- ja asennusohjeet. Ratahallintokeskuksen ohje 1172/731/2001
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 2 Raidetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D8
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 15 Radan kunnossapito
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 19 Jatkuvakiskoraiteet ja -vaihteet.

24210.3.5 Kiskon voitelulaitteet
Vaatimus
Kiskon voitelulaitteita käytetään pienisäteisissä kaarteissa estämään ulkokiskon kulkureunan ja pyörän laipan
kulumista. Niitä käytetään julkaisun RATO osan 11 mukaisesti.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne.

24210.4 Valmis ratakiskoasennus
Vaatimus
Kiskon asema on suunnitelma-asiakirjojen ja julkaisun RATO osan 13 mukainen. Erityisesti otetaan huomioon
Liikenneviraston ohje Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO).

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 13 Radan tarkastus.
Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO). Liikenneviraston ohjeita 6/2015.

24210.5 Ratakiskoasennuksen kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Kiskoasennus on suunnitelma-asiakirjojen ja julkaisujen RATO osat 2 ja 13 mukainen.

Viitteet

Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 2 Radan geometria
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 13 Radan tarkastus.

24210.6 Kiskoasennuksen tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Kiskoja asennettaessa tulee ottaa soveltuvin osin huomioon julkaisujen RATO osa 20 ja Radanpidon ympäristöohje —
ohjeet. Erityisesti tämä on huomioitava työskenneltäessä pohjavesialueilla.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 20 Ympäristö ja rautatiealueet. Liikenneviraston ohjeita 3/2012 Radanpidon
ympäristöohje. Liikenneviraston ohjeita 22/2013. Liikennevirasto.

24211 Lyhytkiskoraide
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2421.

Vaatimus
Lyhytkiskoraiteiden toteuttamisessa noudatetaan kohdan 24210 soveltuvia vaatimuksia.

Viitteet
24210 Ratakiskot, InfraRYL.

Pitkäkiskoraide
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2421.

Vaatimus
Pitkäkiskoraiteiden toteuttamisessa noudatetaan kohdan 24210 soveltuvia vaatimuksia.

Viitteet
24210 Ratakiskot, InfraRYL.

Jatkuvakiskoraide

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2421.

Vaatimus
Jatkuvakiskoraiteiden toteuttamisessa noudatetaan kohdan 24210 soveltuvia vaatimuksia.
Jatkuvakiskoraiteen kiskot asennetaan julkaisun RATO osan 19 ohjeiden ja rajoituksien mukaan.

Ohje
Rajoitus sideruuvin reiän etäisyydelle hitsattavan kiskon päästä on jatkuvakiskoraiteilla julkaisun RATO osan 19
mukainen.

Vaatimus
Jatkoshitsauksen ohjeet ja rajoitukset on esitetty julkaisun RATO osassa 12. Hitsattavan jatkoksen vähimmäisetäisyys
pölkyn tai aluslevyn reunasta on vähintään 100 mm. Kiskon vähimmäispituus jatkuvakiskoraiteessa, esimerkiksi
jatkoshitsien tai jatkoshitsin ja eristysjatkoksen välinen etäisyys, on julkaisun RATO osan 19 mukainen.

Viitteet
24210 Ratakiskot, InfraRYL
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 12 Päällysrakennehitsaus
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 19 Jatkuvakiskoraiteet ja -vaihteet.

24216 Kiskomerkinnät
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2421.

Vaatimus
Kiskojen merkinnät ovat julkaisun RATO osan 11 mukaiset.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne.

Ratapölkyt
24220.1 Ratapölkyt, yleistä
Viitteet

Infra 2015 Määrämittausohje 2422.

Ohje
Rajoitukset pölkkyjen käytölle on esitetty julkaisun RATO osassa 11.

Vaatimus
Käytettävät pölkkytyypit ja erikoispölkyt ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaisia.

Ohje
Suojakiskoja raiteeseen kiinnitettäessä käytetään suojakiskopölkkyjä S1…S7.

Viitteet
Esijännitetyt betoniratapölkyt. Ratahallintokeskuksen ohje 1942/042/2008
Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot. Ratahallintokeskuksen ohje 1717/731/02
Puisten rata-, vaihde- ja siltapölkkyjen tekniset toimitusehdot Rty 3012/94
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 2 Raidetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D8
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne.

24220.2 Ratapölkkyjen poraus, ruuvien kiristäminen ja laitteiden
kiinnittäminen
Vaatimus
Puiset rata- ja vaihdepölkyt porataan julkaisun RATO osan 11 ohjeiden mukaisesti. Raideruuvin suurin sallittu
kiristysmomentti puuratapölkylle on julkaisun Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot ja
puuvaihdepölkyille julkaisun RATO osan 14 mukainen.

Ohje
Jos ruuvi ei sallitulla kiristysmomentilla kierry loppuun saakka, momenttia voidaan varovasti lisätä.

Vaatimus
Betoniratapölkkyihin saa porata reikiä ainoastaan välttämättömissä tapauksissa. Yleisimpien lisälaitteiden
kiinnittämiseen on olemassa erikoispölkkyjä. Jos reikiä on tarpeen porata, se tehdään julkaisun RATO osan 11
ehdoin. Raideruuvin suurin sallittu kiristysmomentti on julkaisun RATO osa 11 mukainen.
Baliisiryhmän kiinnittäminen raiteessa tai vaihteessa sijaitsevaan pölkkyyn tehdään julkaisun RATO osan 10
mukaisesti.
Baliisiryhmän tilapäinen kiinnittäminen tehdään julkaisun RATO osan 10 mukaisesti.

Viitteet
Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot. Ratahallintokeskuksen ohje 1717/731/02

Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 10 Junien kulunvalvonta
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito.

24220.3 Ratapölkkyjen sijainti ja asento
Ohje
Ratapölkkyjakoon vaikuttavat raiteen kiskotus, pölkytys ja liikennemäärä.

Vaatimus
Ratapölkkyjä vaunusta purettaessa käytetään vioittumisen estämiseksi tarkoitukseen soveltuvia laitteita. Uusia ja
uudelleenkäyttöön meneviä betoniratapölkkyjä ei saa käsitellä puutavaran käsittelyyn tarkoitetuilla kuormaimilla.
Päällysrakennetta rakennettaessa ratapölkkyjako tehdään julkaisun RATO osan 11 mukaisesti. Erityisen tärkeää on
ottaa huomioon ratapölkkyväli jatkuvakiskoraiteella (Jk-raide), jatkospölkkyväli lyhytkiskoraiteessa ja hitsattavan
jatkoksen etäisyys pölkyn reunasta. Jatkuvakiskoraidetta rakennettaessa tilapäisessä jatkoksessa käytetään
jatkuvakiskoraiteen pölkkyjakoa.
Rakennettaessa raidetta osista paikalleen tai elementtimenetelmällä tai vaihdettaessa pölkkyjä lauttavaihtona
merkitään pölkkyjen sijainti maalilla tai veteen liukenemattomalla liidulla kiskoon.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne.

24220.4 Valmis ratapölkkyasennus
Vaatimus
Ratapölkyt ovat kohtisuorassa raiteen keskilinjaan ja kiskotukseen nähden. Asennon vaatimukset ovat julkaisun
RATO osan 11 mukaiset.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne.

24220.5 Ratapölkkyasennuksen kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Kelpoisuusasiakirjaan liitetään kartoitus pölkkyjen sijainnista julkaisun RATO osan 13 pölkkyjaosta annettujen
ohjeiden mukaisesti.

Viitteet

Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 13 Radan tarkastus.

24220.6 Ratapölkkyasennuksen tekemisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Yleisiä laatuvaatimuksia ei ole.

24221 Puupölkyt
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2422.

Vaatimus
Puisten rata- ja vaihdepölkkyjen mitat, käyttö, poraus, pituuden merkintä ja varastoiminen ovat julkaisun RATO osan
11 ja toimitusehtojen Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot ja Technical specifications for railway
turnouts mukaiset.
Puiset rata- ja vaihdepölkyt porataan julkaisun RATO osan 11 ohjeiden mukaisesti. Raideruuvin kiristysmomentin
tulee olla julkaisun Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot ja puuvaihdepölkyille julkaisun RATO osan 14
mukainen.

Ohje
Jos ruuvi ei sallitulla kiristysmomentilla kierry loppuun saakka, momenttia voidaan varovasti lisätä.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito.
Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot. Ratahallintokeskuksen ohje 1717/731/02 Technical
specifications for railway turnouts. Ratahallintokeskuksen ohje 2446/731/06.

Betonipölkyt
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2422.

Vaatimus
Betoniratapölkkyjen mitat, kiskonkiinnitykset, käyttö, poraus ja varastoiminen ovat julkaisun RATO osan 11 ja
toimitusehtojen Esijännitetyt betoniratapölkyt mukaiset.

Viitteet

Esijännitetyt betoniratapölkyt. Ratahallintokeskuksen ohje 1942/042/2008
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne.

Siltapelkat (puiset)
Ohje
Puisia siltapölkkyjä eli siltapelkkoja käytetään sellaisilla teräsrakenteisilla silloilla, joilla ei ole erillistä raiteen
tukikerrosta. Siltapelkat kiinnitetään yleensä suoraan sillan teräsrakenteisiin.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2422.

Vaatimus
Siltapelkkojen mitat, käyttö, poraus ja varastointi ovat julkaisun RATO osan 11 ja Liikenneviraston voimassa olevien
teknisten toimitusehtojen mukaiset.
Siltapelkat kiinnitetään siltarakenteeseen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Viitteet
Puisten rata-, vaihde- ja siltapölkkyjen tekniset toimitusehdot Rty 3012/94.
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne

24224 Erikoispölkyt
Ohje
Erikoispölkkyjä ovat esimerkiksi siltojen yhteydessä käytettävät suojakiskopölkyt, pölkyt, joihin on
valmistusvaiheessa asennettu putkituksia, ja urakiskoraiteen betonipölkyt.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2422.

Vaatimus
Käytettävien erikoispölkkyjen tyypit ja sijoitus esitetään suunnitelma-asiakirjoissa.

Vaihteet
Käytettävien vaihteiden tyypit
Vaatimus

Uudisrakentamisessa ja päällysrakenteen vaihdossa käytettävien vaihteiden tyypit ja päämitat ovat julkaisun RATO
osan 4 mukaisia ellei suunnitelma-asiakirjoissa muuta määrätä.

Ohje
Vasemmanpuoleiset vaihteet ovat oikeanpuoleisten peilikuvia. Vaihteiden tyypit määrätään
suunnitelmaasiakirjoissa.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 4 Vaihteet.

Vaihteiden alusta
24230.2.1 Vaihdepölkyt
Ohje
Rajoitukset pölkkyjen käytölle on esitetty julkaisun RATO osassa 11.

Vaatimus
Vaihteissa ja vaihteiden etu- ja takajatkosalueilla käytetään linjakuvion mukaisia pölkkyjä. Tarvittaessa käytetään
erillistä pölkytyssuunnitelmaa.

Viitteet
Esijännitetyt betoniratapölkyt. Ratahallintokeskuksen ohje 1942/042/2008
Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot. Ratahallintokeskuksen ohje 1717/731/02 Puisten rata-, vaihdeja siltapölkkyjen tekniset toimitusehdot Rty 3012/94.
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 2 Raidetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D8
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 3 Vaihdetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D5
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne
Technical specifications for 54E1 and 60E1 railway turnouts. Liikennevirasto 4754/068/2014 Technical specifications
for railway turnouts. Ratahallintokeskuksen ohje 2446/731/06.

24230.2.2 Vaihde-elementtien toimitus ja käsittely
Vaatimus
Vaihde-elementit toimitetaan työkohteeseen tarkoitukseen sopivalla kalustolla rautatie- tai maantiekuljetuksena.
Puupölkkyvaihteet toimitetaan joko kiinteätelineisillä tai kallistettavalla kuljetuslavalla varustetuilla vaunuilla.
Betonipölkkyvaihteet toimitetaan aina kallistettavalla kuljetuslavalla varustetuilla vaunuilla. Vaihteiden toimitus ja
käsittely on julkaisujen Vaihde-elementtien nosto ja siirto ja PYL osan 3 kohdan 3.31 Uusien elementtien käsittely
mukaista.

Vaihde-elementtien nostamiseen käytettävä nostopalkki soveltuu myös risteyselementtien nostamiseen.

Ohje
Vaihde-elementtien noston rajoitukset on esitetty julkaisussa Vaihde-elementtien nosto ja siirto.

Viitteet
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 3 Vaihdetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D5
Vaihde-elementtien nosto ja siirto. Ratahallintokeskuksen ohje 1002/611/2007.

24230.2.3 Vaihde-elementtien välivarastointi
Ohje
Vaihde-elementtien välivarastointiin liittyvät ohjeet ja rajoitukset on esitetty julkaisun PYL osassa 3.

Viitteet
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 3 Vaihdetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D5.

24230.3 Vaihteiden asentaminen
24230.3.1 Vaihteiden asentaminen, yleistä
Vaatimus
Vaihteiden asentamisessa noudatetaan soveltuvin osin luvussa 24200 raiteen rakentamisesta annettuja ohjeita ja
määräyksiä.

24230.3.2 Työjärjestys
Ohje
Uutta päällysrakennetta rakennettaessa vaihteet voidaan asentaa joko työn edetessä tai etukäteen ja yhdistää ne
raiteeseen päällysrakennetöiden etenemisen mukaan. Asennusjärjestys määrätään suunnitelma-asiakirjoissa.

24230.3.3 Vaihde-elementtien asentaminen ja liittäminen raiteeseen
Vaatimus

Vaihde-elementit asennetaan julkaisun PYL osan 3 kohdan 3.3 Elementtien asennus mukaan. Vaihteiden
asentamiseen käytetään aina vaihteenasennuskonetta tai nostopalkkia. Nostopalkin pitää soveltua myös
risteyselementtien nostamiseen.
Liitettäessä vaihdetta raiteeseen käytetään vaihteen linjakuvion mukaisia etu- ja takajatkosalueen pölkkyjä.

Ohje
Vaihteen liittäminen raiteeseen eri tapauksissa on esitetty julkaisun RATO osassa 4.

Vaatimus
Takajatkosalue yhdistää vaihteen suoran ja poikkeavan puolen takajatkokset raiteisiin. Takajatkosalue voidaan koota
etukäteen ja asentaa elementtinä. Takajatkosalue kootaan linjakuvion tai pölkytyssuunnitelman mukaisesti ja
kokoamisessa noudatetaan ohjeita, jotka on esitetty julkaisun PYL osan 3 kohdassa 3.32 Elementtien asennus.
Vaihteen ja raiteen liitoskohta rakennetaan julkaisun PYL osan 3 kohdan 3.303 Tukikerroksen alaosan rakentaminen
mukaisesti.

Viitteet
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 3 Vaihdetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D5
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 4 Vaihteet
Vaihde-elementtien nosto ja siirto. Ratahallintokeskuksen ohje 1002/611/2007.

24230.3.4 Vaihteen asennustarkkuus
Vaatimus
Vaihde asennetaan aina optimitasoon tasatun tukikerroksen alaosan päälle. Tukikerroksen alaosan yläpinnan
tasaisuusvaatimukset ovat julkaisun PYL osan 3 kohdan 3.303 Tukikerroksen alaosan rakentaminen mukaiset.

Ohje
Tasainen asennusalusta luo edellytykset vaihteen oikean asennon säilymiselle koko elinkaaren ajan.

Vaatimus
Asennettavan vaihteen asema täyttää julkaisun PYL osan 3 kohdan 3.32 Elementtien asennus tarkkuusvaatimukset.

Viitteet
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 3 Vaihdetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D5.

24230.3.5 Vaihteen tukikerrostyöt
Vaatimus
Vaihteen tukikerrostöissä noudatetaan soveltuvin osin tässä luvussa raiteen rakentamisesta annettuja ohjeita ja
rajoituksia sekä julkaisun PYL osan 3 kohdassa 3.33 Sepelöinti annettuja ohjeita.

Asennettaessa vaihde olemassa olevaan raiteeseen tai olemassa olevan vaihteen tilalle noudatetaan tukikerroksen
rakentamisessa julkaisun RATO osan 14 ja julkaisun PYL osan 3 kohdan 3.301 Vanhan massan poisto mukaisia
ohjeita.
Tukikerrosta levennetään vaihteen kohdalla julkaisun RATO osan 11 mukaan.

Ohje
Vaihteen tukikerrokseen liittyvät työt määrätään suunnitelma-asiakirjoissa.

Viitteet
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 3 Vaihdetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D5
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 11 Radan päällysrakenne
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito.

24230.3.6 Vaihteen tukeminen
Vaatimus
Vaihteen tukemisessa noudatetaan soveltuvin osin tässä luvussa annettuja ohjeita ja rajoituksia. Työssä käytetään
ainoastaan vaihteiden tukemiskonetta. Vaihteet tuetaan julkaisun PYL osan 3 kohdan 3.34 Tuenta mukaisesti.

Ohje
Tukemis- ja oikomiskerrat määrätään suunnitelma-asiakirjoissa. Vaihteen luovuttaminen liikenteelle ja vaihteen
aseman ja asennon vaatimukset esitetään kohdassa 24200.4.

Viitteet
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 3 Vaihdetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D5.

24230.3.7 Vaihteen pesu, rasvaus ja testaus
Vaatimus
Vaihde pestään, rasvataan ja testataan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

24230.4 Valmis vaihde
24230.4.1 Vaihteen luovuttaminen liikenteelle
Vaatimus

Vaihde voidaan luovuttaa liikenteelle joko turvalaitokseen liitettynä tai lukittuna kielisalvalla niin, että ainoastaan
vaihteen toista haaraa liikennöidään. Vaihde luovutetaan liikenteelle julkaisun PYL osan 3 kohdan 3.34 Tuenta ja
asentamisen jälkeiset työt kohdan 3.4 Viimeistely- ja jälkityöt mukaan.
Liikenteelle luovutettaessa vaihteen asento- ja asemavaatimukset ovat samat kuin raiteella.

Viitteet
Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL. Osa 3 Vaihdetyöt. Ratahallintokeskuksen julkaisuja D5.

24230.4.2 Vaihteen aseman ja asennon vaatimukset
Vaatimus
Sekä uuden että kunnostetun vaihteen aseman laatuvaatimukset ovat julkaisun RATO osan 13 mukaiset.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 13 Radan tarkastus.

24230.5 Vaihteen kelpoisuuden osoittaminen
Vaatimus
Vaihteen asema kartoitetaan julkaisun RATO osassa 2 esitetyllä tavalla. Kartoituksen perusteella laaditaan asiakirja,
jossa esitetään kartoitustulokset ja raiteen aseman poikkeamat suunnitellusta raidegeometriasta. Tulokset liitetään
kelpoisuusasiakirjaan.
Vaihteen asento tarkastetaan julkaisun RATO osan 13 mukaisesti ja koneellisen raiteentarkastuksen tulokset liitetään
kelpoisuusasiakirjaan.
Jäljennökset vaihteen valmistajan laatimista vaihteen luovutuspöytäkirjasta ja asennustarkastuspöytäkirjasta
liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 2 Radan geometria
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 13 Radan tarkastus.

24230.6 Vaihteen rakentamisen ympäristövaikutukset
Vaatimus
Ei yleisiä vaatimuksia.

Lyhyet yksinkertaiset vaihteet (YV)

Ohje
Yksinkertaisessa vaihteessa on kaksi haaraa, joista toinen on suora ja toinen kaareva. Lyhyt vaihde on vaihde, jonka
risteyssuhde on 1:9 tai jyrkempi tai poikkeavan raiteen kaarresäde on enintään 300 metriä.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2423.

Vaatimus
1.

Lyhyiden yksinkertaisten vaihteiden toteuttamisessa noudatetaan kohdan 24230 soveltuvia vaatimuksia. Viitteet
Vaihteet, InfraRYL.

Pitkät yksinkertaiset vaihteet (YV)
Ohje
Yksinkertaisessa vaihteessa on kaksi haaraa, joista toinen on suora ja toinen kaareva. Tässä pitkällä vaihteella
tarkoitetaan vaihdetta, jonka poikkeavan raiteen kaarresäde on yli 300 metriä, mutta vaihteen risteyskulma on 1:18
tai jyrkempi.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2423.

Vaatimus
1.

Pitkien yksinkertaisten vaihteiden toteuttamisessa noudatetaan kohdan 24230 soveltuvia vaatimuksia. Viitteet
Vaihteet, InfraRYL.

Erikoispitkät vaihteet (YV)
Ohje
Yksinkertaisessa vaihteessa on kaksi haaraa, joista toinen on suora ja toinen kaareva. Tässä erikoispitkällä vaihteella
tarkoitetaan vaihdetta, jonka risteyskulma on loivempi kuin 1:18.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2423.

Vaatimus
Erikoispitkien yksinkertaisten vaihteiden toteuttamisessa noudatetaan kohdan 24230 soveltuvia vaatimuksia.

Viitteet
1.

Vaihteet, InfraRYL.

Erikoisvaihteet
Ohje
Erikoisvaihteita ovat esimerkiksi risteysvaihteet, kaksoisvaihteet, tasapuoliset vaihteet ja kaarrevaihteet.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2423.

Vaatimus
Erikoisvaihteiden toteuttamisessa noudatetaan kohdan 24230 soveltuvia vaatimuksia.

Viitteet
1.

Vaihteet, InfraRYL.

Muut erikoisvaihteet
Ohje
Muita erikoisvaihteita ovat esimerkiksi urakiskovaihteet, normaaliraiteiset vaihteet (raideleveys 1435 mm), kolmi- tai
nelikiskoisten raiteiden vaihteet ja junalauttojen kuormaussiltojen vaihteet.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2423.

Vaatimus
Muiden erikoisvaihteiden mitat, rakenteet ja vaatimukset esitetään tapauskohtaisesti suunnitelmaasiakirjoissa.

Viitteet
1.

Vaihteet, InfraRYL.

Raideristeykset
Ohje
Raideristeyksiä ovat tavanomaisten raideristeysten lisäksi sovitetut raideristeykset. Risteävät raiteet voivat olla
suoria tai kaarevia. Risteävillä raiteilla voi olla eri raideleveys.

Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2423.

Vaatimus

Raideristeysten toteuttamisessa noudatetaan vaihteita koskevia kohdan 24230 soveltuvia vaatimuksia. Sovitetun
raideristeyksen ympärillä olevissa vaihteissa noudatetaan kyseistä vaihdetyyppiä koskevia vaatimuksia.

Viitteet
1.

Vaihteet, InfraRYL.
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24300 Raiteen pintarakenteet
24310 Tasoristeyselementit
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2431.

Vaatimus
Tasoristeyksiä voi olla radan ja maantien, kadun, yksityistien tai laituripolun risteyskohdassa. Uusien tasoristeyksien
rakentamista on kuitenkin pyrittävä mahdollisuuksien mukaan välttämään, ja tasoristeyksiä parannettaessakin tulee
aina selvittää mahdollisuus eritasojärjestelyyn tai väylän muuttamiseen siten, että liikenne voidaan ohjata olemassa
olevan eritasojärjestelyn kautta.
Uuden tasoristeyksen voi Ratalain mukaan rakentaa vain runkoverkon ulkopuoliselle vähäliikenteiselle rataosalle,
jolla raiteen suurin sallittu nopeus Sn on korkeintaan 140 km/h. Raiteen suurinta sallittua nopeutta ei voi myöskään
nostaa yli 140 km/h, jos raiteella on tasoristeyksiä.
Tasoristeyksen rakentamiseen tarvitaan aina Liikenneviraston kirjallinen lupa.
Tasoristeyksien rakentamista ja parantamista koskevat ohjeet ja tien tekniset vaatimukset on esitetty
Liikenneviraston julkaisussa Tien suunnittelu tasoristeyksessä ja julkaisun RATO osassa 9. Tasoristeyksiä koskevia
määräyksiä on Trafin julkaisussa Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä. Tasoristeyksen näkemäalueista on
määräyksiä julkaisussa Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista 65/2011.
Tasoristeyksiä parannettaessa ja parannustoimenpiteitä valittaessa tulee kiinnittää huomiota tasoristeyksen
turvallisuuden parantumiseen suhteessa käytettyihin taloudellisiin resursseihin. Liikenneviraston julkaisussa
Tasoristeysten turvallisuuden parantamisen suunnittelu on esitetty menetelmät kustannushyötysuhteelta parhaiden
parantamistoimenpiteiden valinnasta.
Tasoristeyskannen tulee ulottua vähintään 0,5 metriä ajoradan reunan ulkopuolelle.
Tasoristeyskannen yläpinta saa olla enintään 25 mm kiskon selän yläpuolella.
Tasoristeyksen kansirakenteen on pysyttävä paikallaan kaikissa suunnissa. Tarvittaessa tämä tulee varmistaa
ankkuroinnilla.

Viitteet
Tien suunnittelu tasoristeyksessä
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 9 Tasoristeykset
Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista 65/2011
Tasoristeysten turvallisuuden parantamisen suunnittelu.

Kansirakenne, kumi
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Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2431.

Vaatimus
Kuminen tasoristeys voidaan rakentaa 600 mm tai 1200 mm leveistä elementeistä.
Kansirakenteen ja tien liitoskohdassa on suositeltavaa käyttää betonista siirtymäpalkkia vilkkaasti ja raskaasti
liikennöidyllä tiellä.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 9 Tasoristeykset
Tasoristeyksen kansirakenteet A 6/2008. Ratahallintokeskus.

Kansirakenne, puu
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2431.

Vaatimus
Puinen kansirakenne voidaan valmistaa joko naulaamalla, liimapuusta tai kertopuusta. Kertopuu on suositeltavin
puukantisen tasoristeyksen materiaali.
Puinen tasoristeyskansi on varustettava liikkumisen ja ylösnousun estävällä hyväksytyllä ankkurointirakenteella.
Puukantisessa tasoristeyksessä on käytettävä laippaurakumia.
Puisen tasoristeyskannen yläpinnan on kulumisvaran takia oltava uutena raiteen keskellä 10 mm kiskon selän
yläpuolella.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 9 Tasoristeykset
Tasoristeyksen kansirakenteet A 6/2008. Ratahallintokeskus.
Puiset tasoristeysten kansirakenteet LIVI/2633/06.04.01/2016. Liikennevirasto.

24313 Muut erikoiselementit
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2431.
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24313 Asfalttinen kansielementti
Vaatimus
Asfalttipintaisia tasoristeyksiä voidaan käyttää sivuradoilla ja -raiteilla, joilla raiteen suurin sallittu nopeus on
enintään 50 km/h. Asfalttipintaisen tasoristeyksen kulutuskerroksen tulee olla kumibitumivaluasfalttia (KBVA).
Asfalttipintaisessa tasoristeyksessä pintarakenteen tulee tien suunnassa ulottua 2 metrin etäisyydelle kiskosta.
Asfalttipintaisessa tasoristeyksessä käytetään laippaurakiskoprofiilia tai P37urakiskoa.

Viitteet
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 9 Tasoristeykset
Tasoristeyksen kansirakenteet A 6/2008. Ratahallintokeskus.

24313 Betoninen kansielementti
Vaatimus
Tasoristeyskansi voidaan valmistaa jännitetyistä betonielementeistä.
Betonikantta voidaan käyttää vain suoralla raiteella, 54E1- ja 60E1-kiskopainolla ja erikseen määritellyillä
pölkkytyypeillä.
Kansielementtien liitoskohdat eivät saa jäädä alttiiksi liikenteen rasitukselle.

Viitteet
Tasoristeyksen kansirakenteet A 6/2008. Ratahallintokeskus.

24320 Kävelykulkutiet
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2432.

Vaatimus
Vaihtotyöalueilla päällysrakenteen yhteyteen rakennetaan kävelykulkuteitä. Kävelykulkuteitä rakennetaan sekä
raiteiden väliin että raiteiden ulkopuolelle. Kävelykulkutie rakennetaan molemmin puolin sellaista raidetta, joka on
tarkoitettu kaluston matkakuntoisuuden tarkastusta ja kaluston säilyttämistä varten. Kulkutie rakennetaan myös
junanmuodostustehtäviin käytettävien raiteiden ja huoltoraiteiden kohdalle. Kävelykulkuteitä rakennetaan
tarvittaessa myös ratalinjalle radan kunnossapitohenkilöstön liikkumista varten.
Kävelykulkuteiden suunnitteluperusteet on esitetty julkaisun RATO osan 7 kohdassa 7.11 Kulkuväylät.
Kävelykulkuteiden rakentamisen tekniset ohjeet on esitetty julkaisun RATO 3 osassa 3.11 Kävelykulkutiet.

Viitteet

RTS 21:01
MaaRYL / 23000–24000
Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 3 Radan rakenne

11.1.2021

Ratatekniset ohjeet RATO. Osa 7 Rautatieliikennepaikat.

Kävelykulkutie ratalinjalla
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2432.

Vaatimus
Ratalinjalla kävelykulkutie tehdään 1 metrin levyisenä alusrakenteen päälle.

Ohje
Ratapengertä levennetään tarvittaessa hiekalla tai soralla niin, että 1 metrin levyinen kävelykulkutie on
mahdollista rakentaa.

Vaatimus
Kävelykulkutie päällystetään murskeella, jonka raekoko on 0…12 mm tai 0…25 mm.

Kävelykulkutie ratapihalla
Viitteet
Infra 2015 Määrämittausohje 2432.

Vaatimus
Ratapihalla kävelykulkutie tehdään 1,4 m levyisenä.

Ohje
Kävelykulutien pohjana ratapihalla toimii tukikerros.

Vaatimus
Mikäli kävelykulkutien materiaali sisältää yli 10 % 0…12 mm:n lajitetta, on se erotettava raidesepelistä
suodatinkankaalla.

Ohje
Ratapihalla, jossa kävelykulkutietä käytetään toistuvasti, on suositeltavaa käyttää enemmän hienoainesta
sisältävää tiivistyvää materiaalia.
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Liite 2 Kerrosrakenteiden tiivistystyön ja tiiviydentarkkailun
menetelmät
Tiivistysmenetelmän valinta
Tiivistysmenetelmä valitaan suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjen menetelmää tai lopputulosta koskevien
vaatimusten mukaisesti siten, että tiiviys- ja kantavuusvaatimukset saavutetaan, mutta tiivistettävän
kerroksen hienoainespitoisuus ei kasva liikaa.
Veden käyttö tiivistystyössä
Tiivistystyö tulee tehdä lähellä materiaalin optimivesipitoisuutta, tiivistettävään kerrokseen lisätään vettä
tiivistämisen edistämiseksi. Vesi lisätään niin, että se jakautuu tasaisesti tiivistettävälle alueelle.
Vesipitoisuus vaikuttaa tiivistymiseen. Jos pengertä tai rakennekerrosta rakennettaessa vesipitoisuuden
ja optimivesipitoisuuden ero on yli 4 %-yksikköä, ei 95 %:n tiiviysastevaatimusta yleensä saavuteta. Jos
tiiviysastevaatimus on 90 %, tiivistettävän materiaalin vesipitoisuuden ja optimivesipitoisuuden ero ei
yleensä saa olla yli 6 %-yksikköä.
Työkohteessa vesipitoisuus voidaan mitata säteilymittalaitteella, jonka mittaustulos voidaan varmistaa
kuivaamalla samasta kohdasta otettu materiaalinäyte menetelmän SFS-EN 1097-5 mukaisesti. On
huomioitava, että säteilymittalaitteella vesipitoisuuden mittaustulokseen vaikuttaa eniten aivan pintakerros
sekä materiaalissa mahdollisesti olevat mittausta haittaavat alkuaineet tai yhdisteet. Jos on aihetta epäillä,
että pinnan kosteus poikkeaa merkittävästi koko kerroksen kosteudesta, asia voidaan varmistaa poistamalla
kerroksen pintaosa ja tutkimalla sen alla olevan kerroksen kosteus.
Mikäli kastelua ei tarvita, materiaalin levitys ja tiivistys tehdään välittömästi kuorman tyhjentämisen jälkeen,
koska materiaalin kosteus on yleensä tällöin tiivistämisen kannalta sopivin.
Vesi toimii voiteluaineena vähentäen rakeiden välistä kitkaa ja parantaen tiivistyvyyttä. Kastelua ei saa
suorittaa liian suurella paineella. Kasteluveden annetaan imeytyä niin, että se kostuttaa tiivistettävän
materiaalin myös pintaa syvemmältä. Jos kasteluvesi huuhtelee karkeassa materiaalissa olevan
hienorakeisemman aineksen kerroksen pohjalle, voidaan parempaan tulokseen päästä tiivistämällä
kerroksen pinta staattisella valssijyrällä ennen kastelua tai säätää kastelulaitteen veden painetta,
kastelulaitteen kulkunopeutta ja kastelukertoja sekä säätämällä kastelulaitteen suutinta. Tiivistys on
suositeltavaa tehdä pian kastelun jälkeen
Jos tiivistettävä materiaali on liian kostea, voidaan vesipitoisuutta pienentää tiivistämällä täytön väliin
erillinen lisäkerros kuivasta, hyvin vettä johtavasta pengermateriaalista.
Jos kerrosrakenteen pinta on niin märkä, että tiivistäminen ei onnistu, pinta pyritään saamaan
tiivistämiskelpoiseksi muokkauksella tai lisäämällä karkeaa ja kuivaa maa-ainesta tai kalkkia. Veden
haihtumista voidaan nopeuttaa myös mekaanisin keinoin, esimerkiksi tiehöylällä karhitsemalla.
Tiivistettävän kerrospaksuuden valinta
Kerralla tiivistettävän kerroksen paksuus valitaan tiivistettävän materiaalin ja tiivistyskaluston mukaan
siten, että tiiviys- ja kantavuusvaatimukset saavutetaan. Jokainen tiivistettävä kerros ja tiivistetään koko
leveydeltään käyttäen kerrospaksuuden mukaan kuhunkin tarkoitukseen soveltuvaa tiivistyskalustoa ja
tiivistyskertamäärää. Tiivistetyn materiaalin löyhdyttämistä liian useilla tiivistämiskerroilla tulee välttää.
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Mahdollista hienonemista seurataan työn aikana ja tarvittaessa tiivistystyö keskeytetään ja selvitetään
tarvittavat toimenpiteet vaatimusten täyttämiseksi.
Ohjeelliset tiivistyskertamäärät eri kerrospaksuuksilla ja tiivistyskalustoilla esitetään taulukossa Liite
Kerrosrakenteiden tiivistystyön ja tiiviydentarkkailun menetelmät:T1.
taulukko Liite 2:T1 Tiivistyskoneiden ohjeellinen tiivistyskertamäärä eri kerrospaksuuksilla maa-aineksen
kosteuden ollessa lähellä optimivesipitoisuutta.
Tiivistyskertamäärän ohjearvo
Tiivistyskone
MassatSuodatin-/ Jakava Kantava
eristyskerroskerros/ kerros
välikerros

Kerrospaksuus
enintään, m
Täryjyrät

0,25 0,5

0,25 0,4

0,2

Tien tai kadun Tien tai
alusrakenne
kadun
alusrakenne
1)
H ≤ 30
1)
H
> 30

0,3 0,25

0,5 0,8 0,25

Louhe

0,5 0,8 0,8

Radan
pengertäyttö

1,0 0,4

0,8

2)

1 täryvalssi

>5

4

7

2
täryvalssia

>5

3

4

3

5

Kumipyöräjyrät <
3)
20

6

—

8

4

8

>
10

—

Pyöräkuormaajat >
7)
40
Puskutraktorit >
8)
10

4)

12)

3

6

11

3

6

11 513) 713)

5

5

3

6

2

4

8

2

4

8

—

—

—

—

—

10

—

6

— —

6

—

—

—

—

—

—

6

12

8

12

4

8

14

3

6

11

—

—

10

—

—

—

—

10

—

7

— —

7

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4

8

14

3

7

13

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4

— —

6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

— —

10)

10) —

—

—

—

—

4

—

5

—

5

—

3

— —

4

—

—

—

—

—

12)

5

12)

8

12)

6

9

>
20
5)

Staattiset
valssijyrät
6)

Sorkkajyrät 7...10
9)

Tärylevyt
11)

>0,2

—
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Tiivistyskertamäärän ohjearvo
Tiivistyskone
MassatSuodatin-/ Jakava Kantava
eristyskerroskerros/ kerros
välikerros

>0,4
1)

3

—

4

—

4

—

Tien tai kadun Tien tai
alusrakenne
kadun
alusrakenne
1)
H ≤ 30
1)
H
> 30
3

— —

3

—

Louhe

—

—

—

Radan
pengertäyttö

—

—

H = hienoainespitoisuus (0,063 mm:n seulan läpäisy-%).

2)

Täryjyrät eivät sovellu runsaasti koheesioainesta sisältävien maalajien tiivistämiseen.
Amplitudi aluksi noin 1,5 mm ja viimeiset ylityskerrat < 1 mm, kerrosrakenteen ja
suodattimen jyräysnopeus 1…3 km/h, jakavan ja kantavan 3…6 km/h. Viivakuorma > 1,5 t/
m.
3)

Kumipyöräjyrät eivät sovellu runsaasti koheesioainesta sisältävien maalajien
tiivistämiseen, rengaspaine soraisilla maalajeilla 500 kPa ja hiekkaisilla maalajeilla 300
kPa, jyräysnopeus yli 5 km/h.
4)

Kumipyöräjyrän pyöräpaino > 2 t.

5)

Kumipyöräjyrän pyöräpaino > 3 t.

6)

Staattiset valssijyrät eivät sovellu märkien silttisten maalajien tiivistämiseen.
Viivakuorma > 5 t/m.
7)

Pyöräkuormaajat eivät sovellu märkien silttisten maalajien tiivistämiseen.

8)

Puskutraktorit soveltuvat ohuiden kerrosten ja märkien silttien tiivistämiseen.

9)

Sorkkajyrät soveltuvat silttien ja savien tiivistämiseen.

10)

Urakoitsijan on esitettävä käyttämänsä sorkkajyrän tekniset tiedot (myös sorkan pituus,
sorkan pään pinta-ala) ja työntekijöille annettavat jyräysohjeet.
11)

Tärylevyjä käytetään yleensä ahtaiden alueiden ja kaivantojen täytössä kitkamaalajien
tiivistämiseen. Teho riittää yleensä vain ohuen kerroksen (100...250 mm) tiivistämiseen.
Parempaan tiivistystehoon päästään tärylevyillä, joiden pohja on muotoiltu siten, että
alkutiivistyksen jälkeen levy tiivistää pienemmällä pinta-alalla ja siten suuremmalla
pintapaineella.
12)

Jyrän massa 10 - 13 t.

13)

Jyrän massa yli 13 t.

Tiivistystyön kalusto
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Sopiva kerrospaksuus, tiivistyskalusto, -kertamäärä ja tapa voidaan selvittää koetiivistyksellä.
Riittävän tiiviyden saavuttamiseksi käytetään kuhunkin tarkoitukseen sopivia staattisia tiivistyskoneita, kuten
sileävalssi- ja kumipyöräjyriä, tai täryjyriä ja muita dynaamisia tiivistyskoneita. Myös koneiden yhdistelmiä
voidaan käyttää. Soran ja hiekan tiivistämiseen soveltuvat yleensä parhaiten dynaamiset tiivistyskoneet ja
kumipyöräjyrät, runsaasti hienoaineksia sisältävien kerrosten tiivistämiseen kumipyörä- ja sileävalssijyrät.
Tiivistys tehdään mahdollisimman raskaalla jyrällä. Suositeltavaa on käyttää suurissa täyttökohteissa
puskulevyllistä raskasta kumipyöräjyrää, joka levittää ja tiivistää materiaalin samanaikaisesti.
Jos täyttö tehdään sellaiselle pohjamaalle (esim. pehmeä savi, turve tai märkä siltti), joka saattaa normaalia
tiivistystapaa käytettäessä häiriintyä, on ensimmäisen täyttökerroksen paksuuden oltava suhteessa
tiivistyskoneen tehoon. Kerros voidaan tiivistää ilman täryttämistä tai käyttää ylempiä kerroksia kevyempää
jyrää.
Tiivistyskaistojen limittäisyyden tulee olla vähintään 10 % kerralla tiivistettävän kaistan leveydestä.
Tiivistyksessä on suositeltavaa käyttää tiiviydentarkkailulaitteella, GPS-paikannuksella ja tiiviysmittausten
dokumentaatiolla varustettua jyrää.
Jyrän nopeutta tulee tarkkailla jatkuvasti. Täryjyrälle tyypillisesti sopiva nopeus maatäytteellä on 3 km/h.
Kunkin kerroksen tiivistämistyön yhteydessä on kerroksen pinta muotoiltava ja tasoitettava niin, ettei
pinnalle jää vettä kerääviä painanteita.
Kuljetuskaluston reitit jaetaan koko kerrosrakenteen leveydelle hyvän esitiivistyksen saavuttamiseksi.
Jos maalaji on hienorakeista, heikosti kantavaa ja kuljetukset pehmentävät pinnan, pinta vahvistetaan
lujitteella ja/tai olosuhteisiin sopivalla kerroksella. Tarvittaessa rakennetaan työnaikainen kuljetustie.
Pohjarakenteiden suunnittelija tarkistaa, ettei väliaikainen tie aiheuta vahinkoja pehmeikköalueilla.
Ennen tiivistystyötä
Tiiviydentarkkailumenetelmien vertailuarvojen määritystavat ja menetelmien käytön rajoitukset on esitetty
taulukossa Liite:T2.
Tiivistettävän materiaalin vertailuarvot, optimivesipitoisuus ja enimmäiskuivairtotiheys, määritetään
laboratoriossa sullontakokeella ennen tiivistyksen aloitusta. Sullontakoe voi olla standardin SFS-EN 132862 mukainen modifioitu (käytetään myös termiä parannettu) Proctor- menetelmä, kiertotiivistysmenetelmä
tai tärypöytämenetelmä (SFS-EN 13286-5). Kiertotiivistysmenetelmää käytettäessä on tunnettava
menetelmän korrelaatio Proctor-menetelmän kanssa. Kiertotiivistimellä saadut tulokset on varmistettava
Proctor-sullonnalla, jos suunnitelmissa on niin vaadittu. Vaihtoehtoisesti vertailuarvot voidaan määrittää
koetiivistysrakenteella tiivistystyön aikana tai erillisellä koerakenteella.
Proctor-sullonta
Standardin SFS-EN 13286-2 mukainen modifioitu Proctor-menetelmä tarkoittaa sitä, että tiivistämiseen
3

käytetty energia on 2,56-2,80 MJ/m . Testi toteutetaan sullomalla materiaalia kerroksittain 4,5 kg juntalla
materiaalin enimmäisraekoon mukaisesti valittuun muottiin. Muotin halkaisijan (100, 150 tai 250 mm) pitää
olla vähintään neljä kertaa materiaalin enimmäisraekoko. Testi tehdään yleensä 4...6 eri vesipitoisuudella.
Proctor-menetelmä soveltuu materiaalille, jonka enimmäisraekoko on 63 mm. Ylisuuret rakeet voidaan
poistaa ennen Proctor-sullontaa, ja tehdä niin kutsuttu kivisyyskorjaus SFS-EN 13286-2 liitteen C
mukaisesti.
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Kiertotiivistin
Kiertotiivistimellä materiaalia tiivistetään hiertävällä ja staattisesti puristavalla kiertoliikkeellä.
Kiertotiivistinmenetelmästä on julkaistu asfalttimassojen tiivistämiseen tarkoitettu standardi (SFS-EN
12697-10), jonka mukaista menetelmää käytetään, kunnes sitomattomille materiaaleille on kehitetty oma
menetelmä. Esimerkiksi Tiivi-projektissa on selvitetty menetelmän käyttöä sitomattomien materiaalien
tiivistyksessä.
Viitteet
Sitomattomien materiaalien jatkuvatoiminen tiivistystarkkailu. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä
25/2012.
Tärypöytämenetelmä
Tärypöytämenetelmä soveltuu materiaalille, jonka enimmäisraekoko on 80 mm ja hienoainespitoisuus
on enintään 12 %. Tärypöytämenetelmässä noin 45 kg näytettä tiivistetään lieriömuotissa 18 minuuttia
täryttämällä 50 Hz taajuudella enintään 0,4 mm amplitudilla.
Koetiivistys
Menetelmää voidaan käyttää määrittämään vaatimusarvot menetelmiin 1 ja 5. Koetiivistyksessä
kerrospaksuus ja tiivistyskalusto ovat taulukon 18110:T2 mukaisia. Tällöin on syytä valita tiivistyskalusto
taulukon 18110:T2 valikoiman raskaimmasta päästä.
Koetiivistyksessä seurataan tehostetusti tiiviyden ja kantavuuden kehittymistä jyräyskertamäärien
suhteen. Koetiivistyksessä materiaalin vesipitoisuuden tulee olla hyvin lähellä optimivesipitoisuutta.
Tiiviyttä ja kantavuutta mitataan niiden kelpoisuuden osoittamiseen soveltuvilla menetelmillä joka toisen
jyräyskerran jälkeen riittävän monesta eri mittauspisteestä ja tarvittaessa eri syvyyksiltä. Erityisesti yli
500 mm kerrospaksuuksilla on tarpeen tutkia tiivistysvaikutuksen ulottuvuutta myös kerroksen pohjalta.
Koetiivistys voidaan toteuttaa erikseen eri kerrospaksuuksilla sekä erilaisilla tiivistyskalustoilla ja tekniikoilla. Koetiivistys on tehtävä uudestaan aina kun materiaali tai tiivistyskalusto vaihtuu tai alustan
kantavuus muuttuu tai kerrospaksuus kasvaa koetiivistysalueeseen verrattuna. Koetiivistyksen tuloksena
voidaan todeta vaadittuun tiiviyteen ja kantavuuteen pääsemiseksi edellytetty tiivistyskäytäntö, jonka
toteutumista rakennuskohteessa seurataan työtapatarkkailuna yhdessä materiaalin ja sen kosteustilan
kanssa.
Ellei tarkempaa tietoa ole käytettävissä, tiivistyskokeiden suunnittelussa voidaan käyttää apuna taulukossa
Liite 2:T3 eri maalajeille esitettyjä tyypillisiä optimivesipitoisuuksia ja enimmäiskuivairtotiheyksiä.
Taulukko Liite 2:T2. Tiiviydentarkkailumenetelmien vertailuarvojen määritystavat ja menetelmien käytön
rajoitukset.
Tiiveydentarkkailun menetelmä

Vertailuarvon tai –perusteen
määritystapa

Menetelmän soveltuvuus

1. Säteilylaitemittaus

Proctor-menetelmä, kiertotiivistin,
tärypöytä-menetelmä tai
koetiivistys

Materiaalin enimmäisraekoko ≤
63 mm

2. Levykuormitus- tai
pudotuspainolaitemittaus

Verrataan
muodonmuutosmoduulille

Materiaalin enimmäisraekoko ≤
125 mm
5
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Tiiveydentarkkailun menetelmä

Vertailuarvon tai –perusteen
määritystapa

Menetelmän soveltuvuus

(kantavuudelle) ja tiiviyssuhteelle
asetettuihin vaatimuksiin
3. Mittaava jyrä ja pistemäiset
varmistusmittaukset

Valitun
varmistusmittausmenetelmän
mukaan

4. Vaaitus

Korkeusasema

Materiaalin enimmäisraekoko ≤
125 mm

5. Jyräyskertamäärien seuranta

Koetiivistys tai taulukon T1
ohjearvo

Vain lyhyissä kohteissa, joissa
pohjaolosuhteet vakiot sekä
pyörä- ja jalankulkuteillä.

6. Volymetrimittaus

Proctor-menetelmä, kiertotiivistin,
tärypöytä-menetelmä tai
koetiivistys

Materiaali, jonka
enimmäisraekoko ≤ 16 mm

Taulukko Liite 2:T3. Ohjeelliset optimivesipitoisuudet.
Maalaji

Optimivesipitoisuus, %

Enimmäiskuivairtotilavuuspaino,
t/m

3

Sora, soramoreeni

5...10

2,0...2,2

Hiekka

5...15

1,7...2,2

Siltti

15...25

1,6...1,8

Savi

20...30

1,5...1,7

Hiekkamoreeni ja silttimoreeni

5...10

2,0...2,3

Tiivistystyön tarkkailu
Tiivistämisen aikana materiaalin tiivistymistä seurataan tiiviydentarkkailumenetelmillä, joilla
varmistetaan, että käytettävällä työmenetelmällä ja tiivistyskalustolla saavutetaan asetetut tiiviys- ja
kantavuusvaatimukset.
Rakenneosakohtainen tiiviys- ja/tai kantavuusvaatimus on esitetty valmista rakenneosaa koskevissa
vaatimuksissa, ja edellytetty tiiviydentarkkailumenetelmä on esitetty rakenneosan kelpoisuuden osoittamista
koskevissa vaatimuksissa.
Etenkin karkearakeisimmilla materiaaleilla tulisi käyttää menetelmää, jossa vertailuarvon määritystä
ei tarvita. Karkearakeisimpien materiaalien tiiviystarkkailu on pääsääntöisesti suositeltavaa toteuttaa
tiiviysasteen sijasta tiiviyssuhteeseen perustuvilla menetelmillä (menetelmä 2), tiiviydentarkkailulaitteella
varustetulla täryjyrällä yhdistettynä pistemäisiin tiiviyssuhteen tarkastusmittauksiin (menetelmä 3) tai
työtapatarkkailumenetelmällä (menetelmä 5), jossa tavoitellun tiiviystuloksen tuottava tiivistystapa
määritetään koetiivistykseen perustuen.
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Menetelmä 1: SÄTEILYLAITEMITTAUS
Menetelmä soveltuu kohteisiin, joissa materiaalin enimmäisraekoko on pienempi kuin 63 mm. Menetelmä
soveltuu heikosti karkearakeisille murskeille. Säteilylaki 592/1991 edellyttää säteilymittarin käyttäjältä
erityiskoulutusta ja laitteelle lukittavaa säilytystilaa.
Säteilymittauksessa laitteen mittaustanko työnnetään tiivistettyyn kerrokseen tehtyyn reikään, ja yksittäisen
mittauspisteen tulokseksi määritetään keskiarvo 100 mm ja 250 mm syvyydeltä tehdyistä mittauksista.
Reikä voidaan tehdä esimerkiksi iskuporalla. Vertailutiheyteen verrattava yksittäinen mittaustulos lasketaan
säteilylaitemittauksen yhteydessä viiden yksittäisen mittauspisteen kolmen keskimmäisen tuloksen
keskiarvona. Yksittäiset mittauspisteet valitaan tutkittavalta linjalta 1 m välein. Kerroksen pinnalta ilman
kerrokseen työnnettävää mittaustankoa tehtävä heijastusmittausmenetelmä ei anna yhtä luotettavaa tulosta
kerroksen tiheydestä. Säteilymittauksella saatu vesipitoisuustulos kuvaa vain pinnan vesipitoisuutta, ja
tulokseen voivat vaikuttaa myös muut materiaalin kemialliset ominaisuudet.
Kuivairtotiheyden enimmäisarvo määritetään raekoosta riippuen modifioidulla Proctor- menetelmällä,
tärypöytämenetelmällä tai kiertotiivistimellä. Vertailutiheys määritetään aina uudelleen materiaalin
vaihtuessa. Säteilymittauksessa sovellettava vaatimusarvo voidaan määrittää myös koetiivistyksellä, jossa
samaa materiaalia tiivistetään samanlaisissa pohjaolosuhteissa. Kerroksen tiiviysaste lasketaan tiivistetystä
kerroksesta kalibroidulla säteilymittauslaitteella mitatun kuivairtotiheyden ja kerroksen materiaalille
laboratoriossa määritetyn enimmäiskuivairtotiheyden eli vertailutiheyden prosenttiarvona ilmaistuna
suhdelukuna.
Menetelmä 2: LEVYKUORMITUS- TAI PUDOTUSPAINOLAITEMITTAUS
Menetelmä soveltuu kohteisiin, joissa materiaalin enimmäisraekoko on enintään 125 mm. Menetelmä
soveltuu hyvin sorasta tai murskeesta tai vastaavasta uusiomateriaalista tehdyn kerroksen mittaukseen.
Tiivistystyön laatu varmistetaan mittaamalla pudotuspaino- tai levykuormituslaitteella
muodonmuutosmoduuli (kantavuusarvo) E2 ja/tai tiiviyssuhde E2/E1, joka on toisesta

kuormituksesta lasketun muodonmuutosmoduulin suhde ensimmäisestä kuormituksesta laskettuun
muodonmuutosmoduuliin. Mittauspaikan pinnan on oltava tasainen eikä materiaali saa olla
lajittunutta. Tarvittaessa pinnan tasaukseen käytetään tasarakeista hiekkaa. Mikäli tiivistettävän
materiaalin enimmäisraekoko on >125 mm (esim. louherakenne), voidaan kerroksen tiiviys mitata
levykuormituslaitteella kiilauskerroksen päältä. Kiilauskerroksen paksuuden tulee olla luvussa 18121
esitetyn mukainen.
Levykuormituskokeen tulos määritetään kuvan Liite 2:K1 mukaan.
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Kuva Liite 2:K1. Muodonmuutosmoduulin määrittäminen.

Ohje
CEN TC 341 valmistelee levykuormitusstandardia EN ISO 22476-13.
Menetelmä 3: MITTAAVA JYRÄ JA PISTEMÄISET VARMISTUSMITTAUKSET
Menetelmä soveltuu kohteisiin, joissa kerrospaksuus ja tiivistyskalusto ovat taulukon Liite 2:T1 mukaisia
ja jyrässä on tiiviydentarkkailulaite, jossa on tulosten raportointimahdollisuus. Lisäksi suositellaan
GPS-paikannuslaitetta, jonka tulokset voidaan yhdistää tiiviysraportointiin. Vaatimuksena on, että
tiivistystä jatketaan niin kauan, että jyrämittarin osoittamat tiiviysarvot eivät enää parane ja että kultakin
rakenneosakohtaisesti määriteltävältä linjapituudelta kahdesta huonoimmat jyrämittariarvot antaneesta
kohdasta menetelmän 1, 2 tai 6 antamat tulokset täyttävät niille asetetut vaatimukset.
CEN TC 396 valmistelee standardia jatkuvasti mittaavien jyrien laatuvaatimukseksi (Continous compaction
control). Siinä mainitut pääkäyttötapavaihtoehdot ovat:
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1) Kalibrointimenetelmä, jossa määritetään jyrämittariarvojen ja tiivistysasteen/tiivistyssuhteen/
kantavuuden välinen korrelaatio.
2) Heikon alueen analyysi, jossa tarkistetaan, täyttyvätkö lopputuotteen vaatimukset kohdissa, joissa on
pienimmät jyrämittarin arvot.
3) Maksimitiivistys, jossa jyrätään niin kauan kuin peräkkäisten jyrämittausten arvot kasvavat
4) Osoitetaan jyrämittarin, jyräysparametrien ja sijaintitietojen avulla tehty tiivistystyömäärä
Menetelmä 4: VAAITUS
Menetelmä soveltuu kohteisiin, joissa tiiviyttä ei voida muilla menetelmillä mitata. Menetelmä sallitaan, kun
murskeen tai louheen enimmäisraekoko on suurempi kuin 125 mm.
Menetelmässä mitataan tiivistettävän kerroksen pinnan korkeustason alentumista esimerkiksi vaaitsemalla
tai takymetrimittauksella. Tällöin valitaan vähintään kaksi poikkileikkausta, joihin merkitään esimerkiksi
maalimerkki vähintään kymmeneen kohtaan. Pisteiden korkeustasot mitataan 0, 2, 4, 6, 8 jne. jyrän
ylityskerran jälkeen. Kun kahden viimeisen ylityskerran aiheuttamat painumat ovat alle 10 mm kussakin
mitatussa poikkileikkauksessa, tiivistystaso on riittävä.
Menetelmä 5: JYRÄYSKERTAMÄÄRIEN SEURANTA
Menetelmän käyttö on esitettävä suunnitelma-asiakirjoissa. Menetelmä soveltuu lähinnä lyhyisiin
kohteisiin (< 500 m), missä pohjaolosuhteet ovat samat koko osuudella, sekä jalankulku- ja pyöräteillä.
Tarvittava jyräyskertamäärä valitaan ja hyväksytään ennen työn aloittamista joko suunnitelman mukaan tai
koetiivistyksen perusteella. Valinnassa voidaan käyttää apuna taulukon T1 ohjearvoja. Kustakin kohdasta
kirjataan ylitysmäärä. Suositeltavinta on varustaa jyrä GPS-paikantimella ja tuottaa graafinen kuvaus
ylitysmääristä kartalle.
Menetelmä 6: VOLYMETRIMITTAUS
Menetelmä soveltuu kohteisiin, joissa materiaalin enimmäisraekoko on 16 mm. Rakenteeseen kaivetun
kuopan tilavuuden määrittämisessä voidaan käyttää vettä tai hiekkaa.
Kuivairtotiheyden enimmäisarvo määritetään laboratoriossa käyttäen modifioitua Proctor-menetelmää
tai tärypöytämenetelmää. Vertailutiheys määritetään aina uudelleen materiaalin vaihtuessa. Kerroksen
tiiviysaste lasketaan tiivistetystä kerroksesta volymetrillä mitatun kuivairtotiheyden ja kerroksen materiaalille
laboratoriossa määritetyn enimmäiskuivairtotiheyden eli vertailutiheyden prosenttiarvona ilmaistuna
suhdelukuna.

Viitteet
Säteilylaki. Suomen säädöskokoelma 592/1991
SFS-EN 1097-5 Kiviainesten mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien testaus. Osa
5: Kosteuspitoisuuden määrittäminen kuivaamalla tuuletetussa lämpökaapissa. Suomen
Standardisoimisliitto SFS, 2008. 2. painos. 11 s.
SFS-EN 13286-1:en Unbound and hydraulically bound mixtures. Part 1: Test methods for laboratory
reference density and water content. Introduction, general requirements and sampling. Suomen
Standardisoimisliitto SFS, 2003. 13 s.
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SFS-EN 13286-2:en Unbound and hydraulically bound mixtures. Part 2: Test methods for laboratory
reference density and water content. Proctor compaction. Suomen Standardisoimisliitto SFS, 2011. 30
s.
SFS-EN 13286-5:en Unbound and hydraulically bound mixtures. Part 5: Test methods for laboratory
reference density and water content. Vibrating table.: Suomen Standardisoimisliitto SFS, 2003. 15 s.
Sitomattomien materiaalien jatkuvatoiminen tiivistystarkkailu. Tiivi-projekti, Loppuraportti. Laukkanen,
K.; Halonen, P.; Pyy, E. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 25. 2012. 114 s.
Radiometrinen mittalaite Troxler 3411-B. Käyttöohje.
ASTM D1556 Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone
Method. ASTM. 8 s.
ASTM D2167 Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Place by the Rubber
Balloon Method. ASTM. 6 s.
ASTM D5030/D5030M Standard Test Methods for Density of Soil and Rock in Place by the Water
Replacement Method in a Test Pit. ASTM. 14 s.
DIN 18134 Soil - Testing procedures and testing equipment - Plate load test
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Liite Kasvillisuuden toimitus- ja takuuehtoihin
Viherympäristöliitto ry:n hyväksymät taimien toimitus- ja takuuehdot viherrakentamiseen
Taimet täyttävät taimiaineistolain 1205/1994 sekä sen muutosten 666/1999 ja 727/2000 sekä
taimiaineistolakiin liittyvien MMM:n asetusten 96/2000 ja 97/2000 mukaiset laatuvaatimukset.
Taimille annetaan kasvuunlähtötakuu.
Taimet käsitellään ja istutetaan ammattitaitoisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää taimien varastointiin
työkohteissa. Taimitakuu ei koske huolimatonta ja asiantuntematonta taimien käsittelyä.
Taimien ostajan on ilmoitettava kahdeksan vuorokauden kuluessa taimien vastaanottamisesta
havaitsemistaan vioista. Kuljetuksesta aiheutuneet vauriot on ensisijaisesti ilmoitettava taimia vastaan
otettaessa kuljettajalle kirjallisesti tai niin pian kuin se teknisesti on mahdollista taimientoimittajalle
Keväällä (kesäkuun loppuun mennessä) toimitetuista paljasjuurisista ja paakkutaimista
kasvuunlähtöreklamaatiot on tehtävä saman vuoden heinäkuun 15. päivään mennessä. Syksyllä
toimitetuista taimista kasvuunlähtöreklamaatiot on tehtävä viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun
loppuun mennessä. Muulloin toimitetuista taimista kasvuunlähtöreklamaatiot on tehtävä viimeistään
neljäntoista vuorokauden kuluessa taimien vastaanottamisesta.
Takuuta ei anneta taimille, jotka istutetaan suositeltua menestymisvyöhykettään ankarammalle
vyöhykkeelle. Takuu ei koske taimia, joilla ei ole tiedossa menestymisvyöhykettä.
Takuuta talven yli ei anneta:
1. Ainavihannille lehtipensaille
2. Havukasveille
3. Köynnöksille
4. Perennoille
5. Ryhmäruusuille
6. Maanpeiteruusuille
7. Kukkasipuleille
8. Aesculus sp. hevoskastanjoille
9. Fagus sp. pyökeille.
Takuuta ei anneta paljasjuurisille lehtipensaille, jotka istutetaan kesäkuun jälkeen tai syksyllä ennen niiden
tuleentumista.
Seuraaville lajeille/lajikkeille ei anneta takuuta syksyllä istutettaessa:
1. Alnus sp. lepät
2. Berberis sp. happomarjat
3. Betula sp. koivut
4. Caragana-lajikkeet hernepensas
1
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5. Cotoneaster sp. tuhkapensaat
6. Laburnum sp. kultasateet
7. Malus sp. omenat
8. Prunus pensylvanica pilvikirsikka
9. Salix sp. pajut.
Taimien toimitusajat ja -sisällöt
Taimitoimittaja on velvoitettu lähettämään tilaajalle tilausvahvistuksen, jonka mukaan molemmat osapuolet
toimivat.
Tilaaja on velvollinen ottamaan tilaamansa taimet vastaan määrällisesti ja ajallisesti tilauksen mukaisesti.
Paljasjuurisia taimia saa toimittaa kevätkaudella kesäkuun loppuun asti. Toimituksen peruuntuminen tai
siirtyminen on vahvistettava toukokuun loppuun mennessä.
Tuotteet varataan tilausjärjestyksessä.
Taimitarhalla on oikeus peruuttaa tilaus tai osa siitä, mikäli siihen sisältyneet taimet ovat tuhoutuneet
luonnonolosuhteiden vuoksi tai tilauksen toimittaminen estyy force majeur -esteiden vuoksi, jos niitä ei ole
Suomesta saatavissa.
Toimitusaikojen ja -sisältöjen muutokset:
Jos paljasjuurisena toimitettavaksi sovittu taimi vaihtuu tilaajan toimesta astiataimeksi, on tilaaja velvollinen
maksamaan astiataimien hinnan mukaan.
Mikäli tilaaja jakaa sovitun tilauksen osatoimituksiin, voi myyjä laskuttaa jakamisesta aiheutuvat
kustannukset.
Peruutusturvaehdot
Keväällä peruutettaessa 7...20 vrk ennen sovittua toimitusta tilaajalta veloitetaan 10 % tilauksen hinnasta.
Keväällä peruutettaessa alle 7 vrk ennen sovittua toimitusta tilaaja on velvollinen maksamaan 50 % koko
tilauksen hinnasta.
Syyskaudelle sovittujen toimitusten peruutuksista on ilmoitettava taimitoimittajalle ajoissa.
Jos sovitusta tilauksesta puuttuu osa, eikä tilaajaa ole informoitu puuttuvista taimista, on tilaajalla oikeus
saada korvauksia.
Jos taimitoimittaja peruuttaa sovitun toimituksen, eikä ole ilmoittanut siitä vähintään viikkoa ennen
toimitusta, tilaajalla on oikeus saada korvauksia.
Vastuu tuotteen virheestä
Myyjän vastuu tuotteen virheestä rajoittuu taimen hintaan. Myyjä ei vastaa virheellisen tuotteen välillisistä
vahingoista.

Viitteet
Taimiaineistolaki 1205/94
Laki taimiaineistolain 9 ja 14 §:n muuttamisesta 666/1999
2

Liite Kasvillisuuden toimitus- ja takuuehtoihin

Laki taimiaineistolain muuttamisesta 727/00
Maa- ja metsätalousministeriön asetus koristekasvien taimiaineiston tuottamisesta ja
markkinoimisesta 96/00
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja marjakasvien taimiaineiston tuottamisesta ja
markkinoimisesta annetun Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta 97/00.
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Liite 13 Taimitarhakasvien lajitteluohjeet viherrakentamiseen
Nämä ovat Viherympäristöliitto ry:n suositukset taimitarhakasvien lajittelu- ja niputusohjeiksi. Jos näitä
ohjeita sovelletaan tai niiden noudattamista vaaditaan taimikaupassa, on siitä erikseen mainittava
hinnastoissa, tarjouksissa, sopimuksissa tms. asiakirjoissa. Tällöin edellytetään, että näiden ohjeiden lisäksi
noudatetaan aina taimiaineistolaissa ja sen perusteella annetuissa alempiasteisissa säädöksissä mainittuja
laatuvaatimuksia.
Perennat
Taimien tulee olla voimakkaita, ja niiden juuristojen hyvin kehittyneitä. Juuripaakun on oltava läpijuurtunut.
Heikkojuuriset lajit on myytävä astia- tai paakkutaimina. Myytäessä myös paljasjuuristen taimien tulee olla
voimakkaita, nahistumattomia ja käytännöllisesti katsoen lepotilassa siten, että suurin sallittu varastoverson
pituus on 5 cm.
Myytäessä on ilmoitettava taimen lisäystapa seuraavilla tunnuksilla:
• S siemenestä lisätty taimi
• K kasvullisesti lisätty taimi
• M mikrolisätty taimi
Ruukkutaimien ruukun koko on ilmoitettava litroina tai senttimetreinä (esim. 10 cm x 10 cm x 7 cm tai 9 cm
x 9 cm x 9 cm tai 0,445 l tai 1,5 l).
Lisäksi on ilmoitettava, onko kyseessä
• Pj paljasjuuritaimi
• Pa paakkutaimi
• Pa/At ruukutettu paakkutaimi
• At astiataimi
Jakamalla lisätyistä taimista ilmoitetaan silmuluku:
• 1s yksisilmuinen
• 2s kaksisilmuinen
• 3s kolmesilmuinen (tai 4s, 5s jne.)
Myytäessä taimia vähittäin ruukkukokoa tai silmulukua ei tarvitse ilmoittaa. Tukkumyynnissä nämä tiedot on
kuitenkin aina ilmoitettava.
Pensaat (koristepensaat, puistoruusut, marjapensaat, vadelmat, aitataimet)
Lajittelussa hyväksyttävät kokoporrastukset (cm):
7...15 *
15...30 *
30...50
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50...70
70...100
> 100 taimet ilmoitetaan 40 cm:n välein
Lamoavakasvuisilla ilmoitetaan leveyden mukaan silloin, kun taimen leveys eli halkaisija on suurempi kuin
taimen korkeus.
* Pikkupensaat, luettelo liitteena.
Lajittelussa hyväksyttävät versomääräporrastukset (kpl):
1

2

3...5

5...8

Lisäksi huomattava seuraavat asiat:
• Koko mitataan juurenniskasta. Jokaisen laskettavan verson tulee ulottua kokoporrastusalueen
alarajan yläpuolelle. Haaroittumisalueen on oltava lajille tyypillinen. Laskettavien versojen tulee lähteä
haaroittumisalueelta, joka on enintään 15 cm.
• Myytäessä versot ja juuret saavat olla hoitoleikatut.
• Myytäessä taimet astiataimina on se ilmoitettava merkinnällä At tai Co. Lisäksi on ilmoitettava astian
tilavuus litroina. Astiataimen juuripaakun on myytäessä oltava läpijuurtunut.
• Myytäessä taimet paakkutaimina on se ilmoitettava merkinnällä Pa tai Kl. Lisäksi on ilmoitettava
paakun koko (halkaisija) senttimetreinä.
Nimitystä pensastaimi voi käyttää vain taimista, joissa on vähintään 3...4 versoa. Pienemmät ovat
aitataimia, joko piiskataimia (1 verso) tai haaroittuneita (2 versoa tai enemmän).
Nippukoot (kpl/nippu):
5

10

25

50

100 kpl/nippu

Nippukoot ostaja ja myyjä sopivat keskenään. Nippukoko ilmoitettava nimilapussa.
Lehtipuut (lehtipuut ja hedelmäpuut)
Lajittelussa hyväksyttävät kokoporrastukset senttimetreinä.
Kokonaiskorkeus (cm, myös rungon korkeus esimerkiksi riippamuotoisilla puilla).
Metsitys-/massataimet

Maisemointitaimet (yleensa tilaustuote *):

Puut:

30...50

70...100 *

150...200 (tätä suuremmat rungon
ympärysmitan mukaan, katso
seuraava taulukko)

50...70

100...125 *
125...150*

* Suuremmat määrät vaativat yleensä yhden tai useamman kasvukauden tilauksesta.

2

Liite 13Taimitarhakasvien lajitteluohjeet viherrakentamiseen

Rungon ympärysmitta (cm, metrin korkeudelta maasta).
4...6

14...16

6...8

16...18

8...10

18...20

10...12

20...25*

12...14

50...**

* 5 cm:n välein tätä suuremmat
** 10 cm:n välein tätä suuremmat
Lajittelussa hyväksyttävät versomäärät (kpl):
Piiska:

Latva + 0 versoa

Puut:

Latva + 1...2 versoa
Latva + 3...4 versoa
Latva + yli 4 versoa

Lisäksi huomattava seuraavaa:
• Puiden versojen tulee lähteä tasapainoisesti rungon eri puolilta. Versojen tulee olla vähintään 30 cm:n
mittaisia, jotta ne lasketaan versoiksi.
• Myytäessä taimia astiataimina on se ilmoitettava merkinnällä At tai Co. Lisäksi ilmoitetaan astian koko
litroina. Astiataimen juuripaakun on myytäessä oltava läpijuurtunut.
• Myytäessä taimia paakkutaimina on se ilmoitettava merkinnällä Pa tai Kl. Lisäksi ilmoitetaan paakun
koko (halkaisija) senttimetreinä.
Havupuut
Lajittelussa hyväksyttävät kokoporrastukset (cm):
Metsitys-/
massataimet

Maisemointitaimet (yleensa tilaustuote
*):

Puut:

5...10

20...30

60...80

10...20

30...40

80...100

40...60

100...125
125...150
150...175
175...200
200...250
3
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Yli 200 cm korkeammat 50 cm:n valein
Yli 600 cm korkeammat 100 cm:n
valein
* Suuremmat määrät vaativat yleensä yhden tai useamman kasvukauden tilauksesta.
Lisäksi huomattava seuraavaa:
• Havupuun taimen pituus mitataan aina juuren niskasta latvan kärkeen.
• Myytäessä taimia astiataimina on se ilmoitettava merkinnällä At tai Co. Lisäksi ilmoitetaan astian koko
litroina. Astiataimen juuripaakun on myytäessä oltava läpijuurtunut.
• Myytäessä taimia paakkutaimina on se ilmoitettava merkinnällä Pa tai Kl. Lisäksi ilmoitetaan paakun
koko (halkaisija) senttimetreinä.
Alppiruusut, atsaleat, ainavihannat ja havupensaat
Lajittelussa hyväksyttävät kokoporrastukset (CM):
10...15

80...90

275...300

15...20

80...100

20...25

90...100

yli 300 cm korkeammat 50 cm:n
välein

20...30

100...125

25...30

125...150

30...40

150...175

40...50

175...200

40...60

200...225

50...60

200...250

60...70

225...250

60...80

250...275

70...80

250...300

yli 600 cm korkeammat 100 cm:n
välein

Lamoavakasvuiset ilmoitetaan leveyden mukaan silloin, kun taimen leveys (= halkaisija) on suurempi kuin
taimen korkeus.
Vuorimänty mitataan leveyden mukaan (cm):
20...30

125...150

200...300

30...40

150...175

250...300

40...60

175...200

60...80

200...250
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80...100
100...125
Lisäksi huomattavaa:
Myytäessä taimia astiataimina on se ilmoitettava merkinnällä At tai Co. Lisäksi ilmoitetaan astian koko
litroina. Astiataimen juuripaakun on myytäessä oltava läpijuurtunut.
Myytäessä taimia paakkutaimina on se ilmoitettava merkinnällä Pa tai Kl. Lisäksi ilmoitetaan paakun koko
(halkaisija) senttimetreinä.
Ruusut (ryhmäruusut, isokukalliset ruusut, köynnösruusut)
Vähintään kolme hyvin kehittynyttä versoa, joista vähintään kaksi lähtee jalonnuskohdasta ja kolmas
enintään 5 cm:n korkeudelta jalonnuskohdasta.
Runkoruusut
Vähintään kolme hyvin kehittynyttä versoa, joista vähintään kaksi lähtee jalonnuskohdasta. Jalonnuskohtia
tulee olla kaksi. Rungon läpimitan heti jalonnuskohdan alapuolelta tulee olla vähintään 9 mm.
Rungonkorkeudet (cm):
Matalarunkoiset

noin 40 cm

Puolirunkoiset

noin 60 cm

Korkearunkoiset

noin 90 cm

Riippamuodot

noin 140 cm

Köynnökset
Lajittelussa hyväksyttävät kokoporrastukset (cm):
30...50
50...70
70...100
Lajittelussa hyväksyttävät versomääräporrastukset (kpl):
1

2

3...4

yli 4 kpl

Myydään aina astiataimena, astian koko ilmoitettava.
Humala luokitellaan perennojen lajitteluohjeiden mukaan.
Perusrungot
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Läpimitta juurenniskasta mitattuna (mm):
4...6

6...8

8...10

10...12

yli 12

Niputusohjeet:
4...6 mm

100 kpl/nippu

6...8 mm

50 kpl tai 100 kpl

8...10 mm

25 kpl tai 50 kpl

10...12 mm

25 kpl tai 50 kpl

yli 12 mm

10 kpl tai 25 kpl

Lajittelussa käytettävät laatumerkinnät (lyhenteet).
Ikä
Lisäystapa
- siemenestä lisätty
- kasvullisesti lisätty
- mikrolisätty
- varte

esim. 4 v.
S
K
M
X

Koulintakertojen lukumäärä

esim. 2 x

Pituus (esim. cm)

40...60

Leveys/halkaisija

Ø

Versojen lukumäärä

Vl/Gr

Rungon ympärysmitta

Rym

Rungon korkeus

Rk

Perusrunko

Pr

Juuristoleikkaus

Jl

Astiataimi

At/Co

(ja astian koko litroina)

esim. 3 l

Paakkutaimi (ja paakunhalkaisijan koko, cm)

Pa/Kl

Paljasjuurinen taimi

Pj

Ruukutettu paakkutaimi

Pa/At

Esipakattu taimi

Ep
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Keskas-rekisteröity taimi ja numero

K-nro

Varmennettu taimi

Vt

Käytetty nippukoko

Nk

Muovi/kasvihuoneessa kasvanut taimi

Kh

Puutunut pistokas

T

Muut hyväksyttävät laatumerkinnät (tunnukset).
Yksivuotias koulimaton siementaimi

1/0

Kaksivuotias koulimaton siementaimi

2/0

Kaksivuotias kerran koulittu siementaimi

1/1

Kolmivuotias kerran koulittu siementaimi

1/2 tai 2/1

Nelivuotias kerran koulittu siementaimi

1/3 tai 2/2

Viisivuotias kaksi kertaa koulittu siementaimi

1/2/2 tai 2/2/1

Yksivuotias ruohomaisena koulittu siementaimi

1X1

Kaksivuotias ruohomaisena koulittu siementaimi

2X1

Yksivuotias juurtunut ruohomainen pistokastaimi

0/1/0

Yksivuotias koulittu ruohomainen pistokastaimi

0/1 X 0

Kaksivuotias juurtunut pistokastaimi

0/2/0

Kaksivuotias koulittu pistokastaimi

0/1/1

Kolmivuotias koulittu pistokastaimi

0/1/2 tai 0/2/1

Nelivuotias koulittu pistokastaimi

0/1/3 tai 0/2/2

Yksivuotias juurtunut puutunut pistokastaimi

0/1T

Kaksivuotias juurtunut puutunut pistokastaimi

0/2T

Yksivuotias varte

X/1/0

Kaksivuotias varte

X/2/0

Kaksivuotias koulittu varte

X/1/1

Yksivuotias taivukas, juuriverso tai juuripistokas

-1/0

Kaksivuotias koulittu taivukas, juuriverso tai
juuripistokas

-1/1
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Liite Taimitarhakasvien lajitteluohjeisiin viherrakentamiseen
* Pikkupensaat
Tieteellinen nimi

Suomalainen nimi

Berberis thunbergii ’Atropururea nana’

Kääpiöpurppurahappomarja

Chaenomeles japonica

Japaninruusukvitteni

Dasiphora fruticosa ’Elizabeth’

Pensashanhikki ‘Elisabeth’

Dasiphora fruticosa ´Goldteppich´

Pensashanhikki ‘Goldteppich’

Dasiphora fruticosa ´Lovely Pink ´

Pensashanhikki ‘Lovely Pink’

Dasiphora fruticosa ’Abbotswood’

Pensashanhikki ‘Abbotswood’

Fothergilla major

Höyhenpensas

Fothergilla major ’Velho’

Höyhenpensas ‘Velho’

Potentilla tridentata ’Nuuk’

Grönlanninhanhikki ‘Nuuk’

Rhododendron ’Elviira’

Lamoalppiruusu ´Elviira´

Ribes alpinum ’Pumilum’

Pikkutaikinamarja

Salix purpurea ’Nana’

Kääpiöpunapaju

Spiraea beuaverdiana

Verhoangervo

Spiraea japonica ’Little princess’

Keijuangervo

Spiraea japonica ’Golden princess’

Keltajapaninangervo

Spiraea japonica ’Goldmound’

Keltajapaninangervo

Spiraea japonica ’Manon’

Tummaruusuangervo

Spiraea japonica ’Nana’

Pikkukeijuangervo

Spiraea trilobata

Siperianvirpiangervo

Vaccinium corymbosum

Pensasmustikka

Vaccinium vitis idaea

Puolukka

Viburnum opulus f. compacta ’Kallion Pallo’

Kääpiökoiranheisi

8

Liite 23342:1Kuntan toimitus- ja takuuehdot

Liite 23342:1 Kuntan toimitus- ja takuuehdot
Kuntta on varpukasvillisuuden peittämä metsänpohjamatto. Tämä ohje ei koske viljeltyä varpukasvillisuutta.
Suunnittelua koskevat näkökulmat
Kuntalle valitaan ensisijaisesti sille luontaisesti sopivia ympäristöjä. Kuntta ei saa sisältää uhanalaisia tai
suojeltuja kasveja, eikä heinikkoa. Kuntta menestyy parhaiten alueilla, jotka muistuttavat sen luontaista
kasvuymparistoa.
Jos kunttaa käytetään luontaisten kasvuolosuhteiden ulkopuolella, kasvuolosuhteet on muokattava kuntan
viihtymiselle otollisiksi.
Parhaiten kuntan nostoon sopivat mäntykankaat. Kuntan nostoon pitää olla maanomistajan lupa.
Suunnittelun yhteydessä kunttakohteen pohjamaa tutkitaan silmämääräisesti. Pohjamaan tulee olla
ravinteiltaan koyhää, kosteutta pidattävää. Jos pohjamaa on kuntalle luontainen moreenimaa, kuntta
voidaan asentaa sille ilman maanvaihtoa. Jos pohjamaa ei ole kuntalle luontainen, pohjamaan päälle
asennetaan tarvittaessa hajoava kangas ja sen päälle hienoa hiekkaa, hietaa tai hietamoreenia. Jos
käytetään täytehiekkaa, on varmistettava, ettei se sisällä rikkakasveja. Rikkakasvit poistetaan pohjamaasta.
Rakentamista koskevat näkökulmat
Kunttakohteen pohjatyöt tehdään suunnitelman mukaisesti ja asennusalue tasoitetaan.
Kunttalevyt tai -rullat asennetaan puskusaumalla tiukasti kiinni toisiinsa. Asennuksessa käytetään
mahdollisimman suuria paloja, koska jokainen leikkaus vähentää varpujen toimivaa juuristoa. Heti
asennuksen jälkeen huolehditaan riittävästä kastelusta.
Asennuksessa tavoitteena on, etta saumoja tulee mahdollisimman vähän.
Jyrkissä rinteissä kuntta tapitetaan pohjamaahan kiinni.
Kunttaa tilataan noin 10 % kohteen asennusalaa enemmän.
Hoitoa koskevat näkökulmat
Asennuksen jälkeen on huolehdittava kastelusta sääolosuhteiden mukaisesti. Keväällä tehdyillä
asennuksilla on varauduttava poutasäillä kastelemaan syksyyn asti. Syksyllä asennetuilla kohteilla on
varauduttava kasteluun vielä seuraavana keväänä ja alkukesallä.
Kasteluun parhaiten soveltuu sadetin.
Kuntta ei merkittävässä määrin juurru pohjamaahan. Oikein asennettu ja riittävän kastelun saanut kuntta
jatkaa kasvua heti. Kuntta sietää hetkellistä kuivuutta. Kuivahtamaan päässeen kuntan hoitoa jatketaan
vähintään yhden kasvukauden ajan.
Kastelutarpeeseen vaikuttaa käytetty palakoko. Mitä pienempiä palasia käytetään, sitä enemmän joudutaan
kastelemaan, koska varpukasvillisuus menettää pienissä palasissa eniten juuristoa ja kuntta kuivuu
saumoista helpommin.
Hoidon piirissä olevissa kohteissa poistetaan kaikki kunttaan kuulumattomat kasvit.
Kuntan laatu- ja toimitusehdot
Kuntan luontaisia nostokohteita ovat metsän hakkuualueet ja rakentamisalueet.
1
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Kuntan suositeltava nostokoko on esimerkiksi 2 m x 5 m pala (rulla) tai noin 1 m x 2 m pala. Kuntan
minimi toimituskoko on 1 m x 1 m. Kunttalevyjen ja -rullien reunojen pitää olla suoria ja säännönmukaisia.
Toimituserässä ei saa olla rikkonaisia levyjä 5 % enempää.
Kuntan mukana tulevan juuriston kasvukerroksen tulee olla vähintään 5 cm paksu (nostopaksuus).
Noston jälkeen asennus tulee tehdä 10 päivän sisällä. Jos asennus siirtyy 10 päivää pitemmälle ajalle tai
jos lämpötila on kuljetuksen ja varastoinnin aikana korkea, kunttalevyt ja -rullat levitetään maahan. Maastoolosuhteissa kuntan suositeltava varastointiaika olosuhteista riippuen on enintään 2 viikkoa. Varastoinnissa
tulee ottaa huomioon, etteivät kunttalevyt tai -rullat ole suorassa auringonpaisteessa. Kuljetuksen aikaiset
mahdolliset suojamuovit poistetaan.
Kuljetuksen ja varastoinnin aikana varmistetaan, ettei lämpötila nouse haitallisen korkeaksi kuntassa.
Varastoinnin aikana huolehditaan tarvittaessa kastelusta.
Kuntassa on puolukka- tai mustikkatyypin varpukasvillisuutta kunttalevyn tai -rullan pinta-alasta täydessä
lehdessä vähintään 70 %. Levyssä tai rullassa ei saa olla aukkoja.
Kuntan laatu tarkastetaan välittömästi asennuksen jalkeen.
Toimitukseen liitettävät dokumentit
Kunttatoimituksen yhteydessa on tilaajalle toimitettava seuraavat dokumentit:
• kuntan nostopaikka
• maanomistajan todistus kuntan nostoluvasta
• kuntan nostoaika (millä aikavälillä nosto on tehty)
• kuljetusaika.
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Kuva Liite 14:K1. Kuntan asentaminen sora-alueen reunaan.
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Kuva Liite 14:K2. Kuntan asentaminen olemassa olevaan kasvustoon.

Kuva Liite 14:K3. Kuntan juuriston kasvutapa.
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