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4.0 Yleistä 
Käsitteet 
Ulkoalueiden hoito on kiinteistönhoitoa, joka kohdistuu kasvillisuusrakenteisiin, päällysterakenteisiin, 
alueen varusteisiin ja alueen rakenteisiin. Ulkoalueiden hoitoa ovat muun muassa 

– puhtaanapito

– talvikunnossapito

– kasvillisuustyöt.

Hoito sisältää myös kohteiden kunnon tarkkailun ja vioista raportoimisen. 

Ulkoalueiden kunnossapito on toimintaa, jolla kohteen ominaisuudet säilytetään uusimalla tai korjaamalla 
vialliset ja kuluneet osat, ilman että kohteen laatutaso olennaisesti muuttuu. 

Kunnossapitoa ovat esimerkiksi 

– kasvillisuusalueiden täydennysistutukset

– yksittäisten pihapuiden kaato

– päällysterakenteiden reikien ja paikallisen kulumisen paikkaukset

– routimisesta aiheutuneiden halkeamien korjaaminen

– yksittäisten päällystelaattojen tai -kivien vaihto tai oikaisu

– ajorata- ja pysäköintialuemerkintämaalauksien vahvistaminen

– alueen varusteiden ja alueen rakenteiden maalaus, korjaus sekä osien uusiminen

– ilkivallasta johtuvat korjaustyöt

– töhryjen poisto.

Ulkoalueiden hoito on säännöllisesti toistuvaa työtä, joka sisältyy yleensä kiinteistönhoitosopimukseen. 
Kunnossapidon työtehtävät ovat yleensä erikseen sovittavaa työtä, jollei kiinteistönhoitosopimukseen ole 
kohdekohtaisesti sisällytetty määräajoin tehtäviä kunnossapidon työtehtäviä. Katso kohta 4.1.2.1 Tilaajan 
tehtävät ja velvollisuudet. 

Poiketen kiinteistöjen ulkoalueiden käsitteistä yleisillä (viher)alueilla käytetään Infra 2017 
Kunnossapitonimikkeistön käsitteitä. Pääkäsite on kunnossapito, joka jakautuu hoitoon, käyttöön ja 
korjaukseen. Taulukossa 4.0 on vertailtu kiinteistöjen ulkoalueiden käsitteitä ja yleisten alueiden käsitteitä. 

Ulkoalueiden hoitoon ja kunnossapitoon voi kuuluu tehtäviä, joita on käsitelty KiinteistöRYLin muissa 
luvuissa, kuten 

– hulevesiviemärit (luku 3.3.3.4 Viemäriverkostot)

– sähkölaitteet ja -asennukset (luku 3.4 Sähkötekniikka).

Viitteet 

– KiinteistöRYL 3.3.3.4 Viemäriverkostot

– KiinteistöRYL 3.4 Sähkötekniikka

– KiinteistöRYL 4.1.2.1 Tilaajan tehtävät ja velvollisuudet

– Infra 2017 Kunnossapitonimikkeistö. Rakennustieto Oy .
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TAULUKKO 4.0: Kiinteistöjen ulkoalueilla ja yleisillä viheralueilla käytettävien käsitteiden erot. 
 

KÄSITTEET KIINTEISTÖN ULKOALUEET 

(Lähde: Kiinteistö- ja rakentamisalan 
keskeinen sanasto, Versio 1.0) 

YLEISET (VIHER)ALUEET 

(Lähde: Infra 2017 Kunnossapitonimikkeistö) 

Pääkäsite Ylläpito: 

Osa kiinteistönpitoa, jonka tarkoituksena on 
kiinteistön kunnon, arvon, käytettävyyden ja 
koettavuuden säilyttäminen. 

Kiinteistön ylläpitoon kuuluvat kiinteistönhoito 
ja kunnossapito. 

Kunnossapito: 

Säännöllistä toimintaa, jolla säilytetään 
infrastruktuurin toiminta ja ominaisuudet, 
vaikutetaan infrastruktuurin käytön olosuhteisiin 
tai hallitaan infrastruktuurin laitteita ja 
järjestelmiä. 

Kunnossapitoon kuuluvat hoito-, käyttö- ja 
korjaustehtävät. 

Alakäsitteet (Kiinteistön)hoito: 

Säännöllinen toiminta, jolla pysytetään 
kiinteistössä halutut olot. 

Kiinteistönhoito on luonteeltaan toistuvaa 
toimintaa, jossa samat tehtävät toistuvat 
viikosta, kuukaudesta ja vuodenajasta toiseen. 

Kiinteistönhoitoon kuuluu: 

– siivous 

– jätehuolto 

– ulkoalueiden hoito 

– kiinteistön kunnon seuranta. 

Hoito: 

Hoitotehtävillä huolehditaan, että alue on 
käyttötarkoituksensa edellyttämässä 
päivittäisessä kunnossa. 

Hoitotehtäviä ovat: 

– talvihoito 

– puhtaanapito 

– rakenteiden, varusteiden ja kalusteiden 
hoito 

– kasvillisuuden hoito 

– muut erityiset hoitotehtävät 

– pienet, hoitotöiden yhteydessä ilman 
erityiskoneita ja -materiaaleja tehtävät 
korjaus- sekä huoltotyöt. 

Kunnossapito: 
Toiminta, jossa kohteen ominaisuudet 
pysytetään korjaamalla tai uusimalla kuluneet 
ja vialliset osat ilman, että kohteen laatutaso 
olennaisesti muuttuu. 

Kunnossapidon tavoite on säilyttää kohde 
suunnilleen senlaatuisena, kuin se oli alun perin 
valmistuessaan. Kunnossapidolla voidaan 
saavuttaa kohteen oletettu tekninen käyttöikä, 
mutta se ei estä kohteen normaalia 
vanhenemista. 

Kunnossapitoa voidaan tehdä 
hankemuotoisesti (vrt. peruskorjaus) tai 
esimerkiksi säännöllisten vuosikorjauksien 
avulla. 

Korjaus: 

Korjauksen avulla vioittunut tai puutteellinen 
rakenne palautetaan käyttökuntoon. 

Korjaustehtäviä ovat olevan rakenteen: 

– kunnostaminen 

– uusiminen 

– siirtäminen 

– poistaminen. 

‒ Käyttö: 
Käyttötehtäviä ovat laitteiden ja järjestelmien 
toimivuuden: 

– hallintatehtävät 

– valvontatehtävät 

– ohjaustehtävät 

– korjaus- ja muutostarpeita kartoittavat 
selvitykset. 
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Kestävän kehityksen ja vastuullisen toimintatavan huomioiminen 
 

Kiinteistöjen ulkoalueiden hoidossa ja kunnossapidossa otetaan huomioon kohdekohtaiset kiinteistön 
omistajan määrittämät kestävän kehityksen tavoitteet sekä kiinteistöllä olevat ympäristöluokitukset, kuten 
BREEAM-, LEED- ja RTS-ympäristöluokitus. 

 
Ohje 
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) 
ympäristöluokitusjärjestelmää käytetään lähinnä liikekiinteistöissä ja kauppakeskuksissa mittaamaan 
ja parantamaan rakennuksen ympäristötehokkuutta. Tavoitteena on vähentää rakennuksen 
elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. 

 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -ympäristöluokitusjärjestelmän avulla pyritään 
vähentämään rakentamisen ja kiinteistöjen käytön aikaista ympäristökuormitusta. LEED- 
luokituksessa otetaan huomioon muun muassa energiankulutuksen vähentäminen, tehokas 
vedenkäyttö, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, sisäilman laadunparannus ja kohteen sijainti. 

 
RTS-ympäristöluokitus on tarkoitettu kiinteistöjen ympäristöominaisuuksien ja työympäristön 
ympäristöominaisuuksien arviointiin. RTS-ympäristöluokitus pohjautuu eurooppalaisiin standardeihin 
(CEN TC 350 standardit) sekä alan yhteisiin kansallisiin käytäntöihin, kuten Sisäilmastoluokitus, M1- 
emissioluokitus, rakennusten elinkaarimittarit, Kuivaketju10-malli ja Viherkerroin-menetelmä. 

 
Lisäksi ulkoalueiden hoidossa ja kunnossapidossa otetaan huomioon kunnan asettamat tavoitteet muun 
muassa kestävälle kehitykselle, ekosysteemipalveluiden tuotannolle sekä hyvän ja terveellisen 
elinympäristön tuottamiselle. Esimerkiksi kunnan luonnon monimuotoisuus -ohjelma (LUMO-ohjelma), 
vieraslajiohjelma, Päästöttömät työmaat- ja muut green deal -sopimukset sekä viheralan Kestävä 
ympäristörakentaminen KESY -toimintamalli ohjaavat myös kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoa ja 
kunnossapitoa. 

 
Ympäristön huomioiminen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitotöissä on esitetty tarkemmin kohdassa 4.1.1 
Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 

 
Kiinteistöjen ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon onnistuminen edellyttää, että ne on otettu huomioon 
jo kiinteistön ulkoalueiden suunnittelussa. Suunnitteluvaiheessa on kunnossapitotöihin varattava riittävät 
taloudelliset, henkilöstö- ja konekalustoresurssit kunnossapitoluokan mukaiseen kunnossapitoon. Tai toisin 
päin: sovitettava ulkoalueen suunnitelma ja kunnossapitoluokka käytettävissä oleviin resursseihin. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön 

– Kestävä ympäristörakentaminen KESY -toimintamalli. Viherympäristöliitto ry. 
https://www.vyl.fi/tietopankki/kesy/ 

– Päästöttömät työmaat – kestävien hankintojen green deal -sopimus. 
https://sitoumus2050.fi/paastotontyomaa#/. 

 

Viheralueiden kunnossapitoluokitus 
 

Ulkoalueet jaetaan kunnossapitoluokkiin alueen laatutavoitteen ja käytön mukaan. Kunnossapitoluokka 
kuvaa alueen yleisilmettä, käyttöä ja hoidon laatutasoa. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet 
pidetään yhdenmukaisessa kunnossa. KiinteistöRYL käyttää ulkoalueiden kunnossapitoluokituspohjana 
julkisilla ulkoalueilla käytössä olevaa Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMSia. 
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Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS korvaa aiemmin käytössä olleen viheralueiden hoitoluokituksen 
(niin sanottu ABC-luokitus). Kiinteistön omistaja ja/tai tilaaja määrittää, milloin ja miten uusi RAMS- 
kunnossapitoluokitus otetaan käyttöön. Kun siirrytään RAMS-kunnossapitoluokitukseen, samalla otetaan 
käyttöön KiinteistöRYLin versiossa 2/2023 ja sitä myöhemmissä versioissa esitetyt laatuvaatimukset. Jos 
kiinteistön ulkoalueet on luokiteltu viheralueiden hoitoluokituksen (ABC-luokitus) mukaan, noudatetaan 
KiinteistöRYLin aiempia versioita. Taulukossa 4.1 on esitetty viheralueiden hoitoluokituksen (ABC-luokitus) 
vastaavuus uuteen viheralueiden kunnossapitoluokitukseen (RAMS-luokitus). 

 
RAMS-kunnossapitoluokituksen mukaan ulkoalueiden pääkunnossapitoluokat ovat 

– R rakennetut viheralueet 

– A avoimet viheralueet 

– M metsät. 
 

Rakennetut viheralueet (R-kunnossapitoluokka) on tarkoitettu käyttöön, liikuntaan, leikkiin ja muuhun 
erityiseen toimintaan. 
Avoimet viheralueet (A-kunnossapitoluokka) ovat luonnostaan tai ihmistoiminnasta syntyneitä niittyjä ja 
peltoja. 

 
Metsät (M-kunnossapitoluokka) ovat puuston peittämiä alueita, joille tunnusomaista on luonnonvarainen 
pensas- ja aluskasvillisuus, joka vaihtelee metsätyypin ja kasvupaikan olosuhteiden mukaan. Kiinteistöihin 
liittyvät metsät ovat yleensä lähimetsiä (M2-kunnossapitoluokka), joille tyypillistä on runsaasta käytöstä 
aiheutuva maapohjan kuluminen. 

 
Rakennetut viheralueet (R-kunnossapitoluokka) jaetaan neljään alaluokkaan: 

– R1 rakennettu arvoviheralue 

– R2 toimintaviheralue 

– R3 käyttöviheralue 

– R4 suoja- ja vaihettumisviheralue. 
 

Rakennettuja arvoviheralueita (R1) ovat esimerkiksi yritysten pääkonttorien ulkoalueet, yritysten 
pääsisäänkäyntien yhteydessä olevat ulkoalueet ja edustuskiinteistöjen sekä tärkeiden julkisten 
rakennusten piha-alueet. Hoidon tavoitteena on paikan omaleimaisen arkkitehtonisen, historiallisen ja 
puutarhataiteellisen ilmeen ylläpitäminen jatkuvasti edustuskelpoisena. Hoito on intensiivistä, ja 
hoitotoimia tehdään alueella päivittäin. Alueen yleisilme pyritään säilyttämään tasaisena hoitotoimien 
välillä. Laatupoikkeamia esiintyy vain vähän ja ne korjataan välittömästi. Rakennetuksi arvoviheralueeksi 
luokittaminen edellyttää erityisen arvon nimeämistä ja sen perustelua sekä kohdekohtaisen ylläpidon 
työselostuksen (hoito- ja käyttösuunnitelman) laadintaa. 

 
Toimintaviheralueita (R2) ovat jalankulun ja pyöräilyn reittiyhteyksiin sekä liikuntaan, leikkiin ja 
erityistoimintoihin varatut kiinteistöjen piha-alueen osat, kuten leikkipaikat, kuntoilupaikat ja 
oleskelualueet. Hoidon tavoitteena on monipuolinen, viihtyisä, turvallinen, käyttäjäystävällinen ja toimiva 
alue. Laatupoikkeamia voi esiintyä lyhytkestoisesti ja ne korjataan mahdollisimman pian. 

 
Käyttöviheralueita (R3) ovat tavallisten toimitila-, liike- ja asuinkiinteistöjen sekä koulujen ja päiväkotien 
pihat pysäköintialueineen ja kulkuväylineen. Hoidon tavoitteena on monipuolisen, viihtyisän, turvallisen ja 
hyvin toimivan piha-alueen ylläpitäminen hyvässä kunnossa. Kasvillisuuden, rakenteiden ja varusteiden 
turvallisuutta sekä alueen siisteyttä tarkkaillaan säännöllisesti. Alueen yleisilme voi vaihdella hieman 
hoitotoimien välillä. Laatupoikkeamia voi esiintyä lyhytkestoisesti ja ne korjataan mahdollisimman pian. 

 

Suoja- ja vaihettumisviheralueita (R4) ovat piha-alueiden luonnonmukaisemmin hoidettavat alueet ja 
tonttien reunalla olevat vaihettumisvyöhykkeet, joissa rakennettu piha-alue muuttuu vähitellen 
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luonnonmukaiseksi alueeksi. Vaihettumisvyöhyke yhdistää tontin ympäröivään luonnonympäristöön. 
Teollisuuskiinteistöjen piha-alueet ovat yleensä R4-kunnossapitoluokan alueita. Hoidon tavoitteena on 
pihamaisen yleisilmeen säilyttäminen, turvallisuuden ja suojavaikutuksen ylläpitäminen sekä kasvillisuuden, 
kulkureittien, rakenteiden ja varusteiden kunnon sekä turvallisuuden ylläpito. Alueen yleisilme voi vaihdella 
runsaasti hoitotoimien välillä. Käyttöä tai turvallisuutta vaarantamattomia laatupoikkeamia voi esiintyä. Ne 
korjataan hoidon tehtävä- tai tuotekorttien mukaan tai omistajan ja/tai tilaajan kanssa erikseen sovitulla 
tavalla. 

 
Riippumatta kunnossapitoluokasta vaaraa aiheuttavat poikkeamat korjataan välittömästi. Turvallisuutta 
vaarantavat viat merkitään viipymättä varoittavin opastein ja varoitus- ja sulkulaittein. 

 

Vaatimuksissa mainitut aikamääreet ”välittömästi”, ”mahdollisimman pian” ja ”viipymättä” tarkennetaan 
tarvittaessa kohdekohtaisesti sopimusasiakirjoissa, ylläpidon työselostuksessa (hoito- ja käyttösuunnitelma) 
tai tehtävä- tai tuotekorteissa. 

 
Liitteessä 4.1 esitettyjen puhtaanapitokertojen ja roskaisuusasteen avulla määritetään puhtaanapidon 
tehokkuus ja siisteystaso, johon pyritään. Tavoitteena on, että viheralueet pysyvät puhtaudeltaan 
kunnossapitoluokan edellyttämässä kunnossa. Puhtaanapitokertoihin ja roskaisuusasteeseen vaikuttavat 
viheralueen käyttäjien määrä ja kohteen sijainti taajamarakenteessa. 

 
KiinteistöRYL määrittää laatuvaatimukset kiinteistöjen ulkoalueille R1…R4-kunnossapitoluokissa. A- ja M- 
kunnossapitoluokkien laatuvaatimukset ovat Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT - 
julkaisun mukaiset (Viherympäristöliitto ry). 

 
Viitteet 

– Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT. Viherympäristöliitto ry 

– Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS. Viherympäristöliitto ry. 

RTS 23:5 Lausuntokierros



RTS 23:5 
 

   KIINTEISTÖRYL / 4 Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito  

TAULUKKO 4.1: Viheralueiden hoitoluokituksen (ABC-luokitus) vastaavuus viheralueiden 
kunnossapitoluokitukseen (RAMS-luokitus). 

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS 

(ABC-LUOKITUS) 

VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOLUOKITUS 

(RAMS-LUOKITUS) 

PÄÄLUOKAT JA NIIDEN ALALUOKAT 

A Rakennetut viheralueet R Rakennetut viheralueet 

A1 Edustusviheralue R1 Rakennettu arvoviheralue 

‒ R2 Toimintaviheralue 

A2 Käyttöviheralue R3 Käyttöviheralue 

A3 Käyttö- ja suojaviheralue R4 Suoja- ja vaihettumisviheralue 

 

B Avoimet viheralueet A Avoimet viheralueet 

B5 Arvoniitty A1 Arvoniitty 

B2 Käyttöniitty A2 Käyttöniitty 

B3 Maisemaniitty ja laidunalue A3 Maisemaniitty 

B4 Avoimet alueet ja näkymät A4 Avoin alue 

B1 Maisemapelto A5 Maisemapelto 

 

C Taajamametsät M Metsät 

C5 Arvometsä M1 Arvometsä 

C1 Lähimetsä M2 Lähimetsä 

C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä M3 Ulkoilu- ja virkistysmetsä 

C3 Suojametsä M4 Suojametsä 

C4 Talousmetsä M5 Talousmetsä 

 

PÄÄLUOKKIA TÄYDENTÄVÄT LUOKAT 

E Erityisalueet ‒ 

S Suojelualueet S Suojelualueet 

R Maankäytön muutosalueet x Maankäytön muutosalueet: 

Rx Muutosalue, jota kunnossapidetään rakennetun 
viheralueen mukaisessa ulkoasussa 

Ax Muutosalue, jota kunnossapidetään avoimen 
viheralueen mukaisessa ulkoasussa 

Mx Muutosalue, jota kunnossapidetään metsän 
mukaisessa ulkoasussa 

0 Luokittelemattomat alueet ‒ 

 
Puhtaanapidon jätelajit 
KiinteistöRYL jaottelee jätelajit 

– kasvijätteisiin 

– hiekoitushiekkaan 

– kulttuuriroskiin 

– eritteisiin 

– muihin alueelle kuulumattomiin esineisiin. 
 

Kasvijätteisiin kuuluvat ruohosilppu, lehdet, oksat, risut ja muut kasviperäiset jätteet. 
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Hiekoitushiekka on talvikunnossapidossa liukkaudentorjunnassa käytettyä ja pois kerättyä kiviainesta tai 
muuta hienojakoista ainesta. Hiekoitushiekan seassa on usein kasvijätteitä ja kulttuuriroskia. 

 
Kulttuuriroskilla tarkoitetaan ihmisten alueelle jättämiä roskia, kuten karamellipapereita, pulloja, tölkkejä, 
pahvilaatikoita ja tupakantumppeja. Kulttuuriroskat jaetaan edelleen pieniin, häiritseviin ja vaarallisiin 
roskiin sekä ongelmajätteisiin. Pieniä roskia ovat esimerkiksi yksittäiset karamellipaperit, tupakantumpit, 
pienet mehutölkit ja pullonkorkit. Häiritseviä roskia ovat pullot, tölkit ja niiden pahvipakkaukset, 
pitsalaatikot ja muut pakkauslaatikot ja -pussit. Myös pienet roskat voivat olla häiritseviä, jos niitä on 
runsaasti pienellä alueella. Vaarallisia roskia ovat esimerkiksi huumeruiskut ja lasinsirut. Ongelmajätteitä 
ovat esimerkiksi paristot, akut ja öljyt. 

 
Eritteitä ovat ihmisten ja eläinten ulosteet, veri, sylki sekä oksennus. Alueelle kuulumattomat esineet ovat 
esimerkiksi hylättyjä kodinkoneita, huonekaluja, polkupyörän runkoja ja autonrenkaita. 

 
4.1 Yleiset tehtävät 
4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön 

 
Vaatimus 
Työskentelyssä otetaan huomioon kohteen omistajan ja/tai tilaajan asettamat ympäristövaatimukset. 

 

4.1.1.1 Melu-, pakokaasu- ja pölypäästöjen hallinta 
Vaatimus 
Käytettävät työkoneet ovat viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisia. Niiden melu- ja 
pakokaasupäästöt ovat viranomaisten määräysten ja tilaajan vaatimusten mukaiset. Konetyöt tehdään niin, 
että koneet eivät tiivistä, riko tai vaurioita olemassa olevaa kasvillisuutta ja rakenteita. 
Pölyäminen estetään kohdekohtaisen ylläpidon työselostuksen (hoito- ja käyttösuunnitelman) mukaan. 
Työn aikana ei esiinny haittaavaa pölyämistä. Hengitettävä ilma täyttää EU:n raja-arvot. Hiekoitushiekan 
poistoon ei käytetä lehtipuhallinta eikä muuta sellaista menetelmää, joka nostaa hiekoituspölyä ilmaan. 

 
Ohje 
Pölyämistä aiheuttavat työt tehdään, kun kohteen käyttöaste on alhaisin. 

 
Vaatimus 
Melua aiheuttavat työt tehdään viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaan. 

 

Viitteet 

– Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta. Suomen säädöskokoelma 79/2017. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170079 

– Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta. Suomen 
säädöskokoelma 85/2006. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060085. 

 

4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 
Vaatimus 
Hoito- ja kunnossapitotöiden aikaiset työmaavedet käsitellään ja ohjataan niin, etteivät ne aiheuta haittaa 
säilytettävälle kasvillisuudelle, maaperälle, vesien ekosysteemeille ja rakenteille tai kohdetta ympäröiville 
alueille. Syntyvät työmaavedet käsitellään viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti. 

 

Ohje 
Hoidon ja kunnossapidon työmaavesiä syntyy muun muassa päällysteiden, rakenteiden, kalusteiden 
ja varusteiden pesusta, kasvillisuuden kastelusta ja lumien sulamisesta liukkaudentorjunnan 
yhteydessä. 
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4.1.1.3 Hoito- ja kunnossapitotöiden jätteiden käsittely 
 

Vaatimus 
Palveluntuottaja suunnittelee ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitotöissä syntyvien jätteiden ja muiden 
aineksien ja materiaalien käsittelyn. Suunnittelussa noudatetaan jätelain (646/2011, 8. §) mukaista 
etusijajärjestystä ja kuntakohtaisia ohjeita. 

 
Ohje 
Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, 
jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti 
kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla 
tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on 
loppukäsiteltävä. Katso myös kohta 6.1 Jätehuollon järjestäminen ja toteuttaminen. 

 
Erityisesti otetaan huomioon haasteet käsitellä ja kierrättää kasvijätteitä kiinteistöjen pienillä piha- 
alueilla. Muun muassa mäntyvaltaisilla tonteilla maahan varisseet neulaset, kävyt ja risut voivat 
määriltään olla sellaisia, ettei niiden käsittely tontilla ole mahdollista. 

 

Vaatimus 
Jätteen määrä pidetään vähäisenä lajittelemalla ja huolehtimalla, etteivät ne sekoitu puhtaisiin ja 
hyödynnettäviin materiaaleihin. 

 

Ohje 
Jätteen määrää voidaan vähentää laskemalla materiaalimenekki ja hankkimalla tuotteita vain 
tarpeellinen määrä. Hankitaan pakattuja tuotteita, joissa pakkausmateriaalin määrä on 
mahdollisimman vähäinen ja joiden pakkausmateriaaleissa on käytetty kierrätysmateriaaleja ja 
ympäristöystävällisiä pakkausmateriaaleja. 

 
Vaatimus 
Jätteen haltijalla on velvollisuus huolehtia jätteen asianmukaisesta käsittelystä. Hoidon ja kunnossapidon 
aikana syntyvät jätteet erilliskerätään jätelain 15. §:n ja jäteasetuksen 26. §:n mukaisesti. Sekalaisen jätteen 
syntymistä vältetään. Vaaralliset jätteet kerätään erilleen muista jätteistä ja pakataan asianmukaisesti. 
Jätteiden ja roskien leviäminen ympäristöön estetään. 

 
Kunnossapidon jätteistä laaditaan siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjavelvollisuudesta säädetään jätelain §:ssä 121 
ja §:ssä 121a ja sen sisällöstä jäteasetuksen §:ssä 33. 

 
Ohje 
Siirtoasiakirja laaditaan haitallisia vieraslajijäänteitä sisältävistä kasvijäte- ja maa-aineskuljetuksista. 
Haitallisten vieraslajien jäänteitä sisältävää maa-ainesta pidetään pilaantuneena maa-aineksena. 
Näin ollen tällaiset jätteet kuuluvat siirtoasiakirjavelvoitteen piiriin. Lisätietoa 
siirtoasiakirjavelvoitteesta löytyy ympäristöministeriön verkkosivulta https://ym.fi/jatteet/jatelaki. 

 

Vaatimus 
Hoito- ja kunnossapitotöissä syntyviä kivennäismaa-aineksia ja orgaanisia materiaaleja, kuten kasvijätettä ja 
oksahaketta, käytetään maanparannuksessa, kasvualustan kattamisessa ja lahopuuna kohdekohtaisen 
ylläpidon työselostuksen (hoito- ja käyttösuunnitelman) mukaan. 

 
Poistettu hiekoitushiekka ja leikkihiekka käsitellään ja kierrätetään viranomaisten määräysten ja ohjeiden 
sekä tilaajan ohjeiden mukaan. 
Hyödynnettävässä kivennäismaa-aineksessa ja kasvijätteessä ei ole kasvitauteja eikä -tuholaisia. 
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Ohje 
Lehdet ja muu kuihtunut kasvimassa voidaan hyödyntää esimerkiksi kompostin raaka-aineena ja 
katteena. 
Vesialtaista ja -rakenteista sekä kosteikoista poistetun ravinteikkaan lietteen ja kiintoaineksen voi 
hyödyntää täytemaana, maanparannusaineena tai kasvualustana erikseen sovittavassa kohteessa. 

 
Kaadetun puun runko, oksat ja kanto sekä pensaiden leikkuusta syntyvät oksat pyritään 
mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään kokonaan tai osin kohteessa esimerkiksi lahopuuna ja 
katteena. 
Hiekkalaatikoista vaihdettu hiekka hyödynnetään esimerkiksi täyttömaana, kasvualustan raaka- 
aineena ja maanparannusaineena sekä katteena. 

 

Sidotuilta päällysteiltä kerätty hiekoitushiekka voidaan puhdistaa kulttuuriroskista ja hyödyntää 
uudelleen. Sitomattomilta päällysteiltä ja kasvillisuusalueilta kerätty hiekoitushiekka sisältää usein 
useita epäpuhtauksia, joten kerätty hiekoitushiekka ei yleensä ole kierrätyskelpoista. 

 

Poistettu kasvualusta voidaan hyödyntää uudelleen esimerkiksi täyttömaana ja uuden kasvualustan 
raaka-aineena. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 6.1 Jätehuollon järjestäminen ja toteuttaminen 

– RT YM1-21676 Valtioneuvoston asetus jätteistä. Suomen säädöskokoelma 179/2012. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210978 

– RT YM1-21779 Jätelaki. Suomen säädöskokoelma 646/2011. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646 

– Jätelaki ja asetukset. Ympäristöministeriön verkkosivut. https://ym.fi/jatteet/jatelaki. 
 

4.1.1.4 Haitallisten vieraslajien torjunta ja käsittely 
 

Vaatimus 
Kiinteistön ulkoalueella ei ole EU:lle eikä kansallisesti haitallisia vieraslajeja ja karanteenituhoojia. 
Palveluntarjoaja seuraa kohteen vieraslajitilannetta. 

 
Ohje 
Haitallisten vieraslajien poistosta sovitaan kohdekohtaisesti tilaajan kanssa. 

 

Vaatimus 
EU:lle ja kansallisesti haitallisista vieraslajeista sekä karanteenituhoojista ilmoitetaan välittömästi tilaajalle. 
Lisäksi EU:lle tai kansallisesti haitallisista vieraslajeista ilmoitetaan Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukseen (ELY-keskus) sekä karanteenituhoojista Ruokavirastoon. 

 

Haitalliset vieraslajit torjutaan suunnitelman mukaan kohteeseen soveltuvin menetelmin heti vieraslajien 
ilmaannuttua. 

 
EU:lle ja kansallisesti haitalliset vieraslajit ja karanteenituhoojat poistetaan, käsitellään ja kuljetetaan 
erityistä varovaisuutta noudattaen, jotta vieraslajit eivät pääse leviämään. EU:lle ja kansallisesti haitallisten 
vieraslajien ja karanteenituhoojien käsittelyssä käytetyt työkoneet ja -välineet sekä kuljetuskalusto pestään 
huolellisesti ennen niiden käyttöä muussa käytössä. Huolehditaan, etteivät pesuvedet kulkeudu 
ympäristöön ja etteivät haitalliset vieraslajit ja karanteenituhoojat leviä työntekijöiden jalkineiden mukana. 
Haitallisia vieraskasveja sisältävä kasvijäte ja maa-aines käsitellään erillään muista kasvijätteistä ja maa- 
aineksista. 
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Ohje 
Ajantasaiset tiedot EU:lle ja kansallisesti haitallisista vieraslajeista ja lajikohtaiset torjuntaohjeet 
löytyvät vieraslajiportaalista www.vieraslajit.fi. 

 

Viitteet 

– Kasvinterveyslaki. Suomen säädöskokoelma 1110/2019. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20191110 

– Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Suomen säädöskokoelma 1709/2015. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151709 

– Vieraslajit.fi -verkkosivusto www.vieraslajit.fi. 
 
 

4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 
 

Ohje 
Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon kemikaaleja ovat esimerkiksi pesu- ja puhdistusaineet, 
kasvinsuojeluaineet, liukkaudentorjunta- ja pölynsidonta-aineet, maalit ja liuotinaineet sekä 
polttoaineet ja moottoriöljyt. 

 
Vaatimus 
Käytettävien kemikaalien määrä minimoidaan olosuhteiden mukaan. Kemikaaleja käytetään 
käyttöturvallisuusohjeen ja työpaikan turvallisuusohjeiden mukaan. Kemikaalien annostelu on valmistajan 
ohjeen mukainen. 
Kootaan luettelo työpaikalla kunnossapidossa ja kunnossapidon koneissa ja laitteissa käytettävistä 
kemikaaleista. 

 
Ohje 
Luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista on työnantajan ja työterveyshuollon apuväline, kun 
työpaikan riskit arvioidaan, tehdään työpaikkaselvitys ja organisoidaan työt turvallisiksi. 
Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001 edellyttää kemikaaliluettelon 
laatimista. 

 
Vaatimus 
Alueen käyttäjille ilmoitetaan kemikaalien käytöstä selkeästi ja riittävän aikaisin ennen työn aloittamista. 

 
Ohje 
Tiedotteessa ilmoitetaan töiden ajankohta, kesto, mahdolliset poikkeusjärjestelyt työn aikana, kuka 
työn toteuttaa ja keneltä saa lisätietoja. Lisäksi ilmoitetaan käytetty kemikaali, sen mahdollinen 
varoaika ja suojavyöhyke. 

 

Vaatimus 
Säilytettävä kasvillisuus tai ympäröivät rakenteet ja päällysteet ovat vaurioitumattomia kemikaalikäsittelyn 
jälkeen. 
Kemikaalikäsittelyn ajankohta, käytetty aine ja sen pitoisuus sekä käsitelty alue merkitään 
työmaapäiväkirjaan tai muuhun vastaavaan asiakirjaan. 

 
Viitteet 

– Kemikaalituoterekisteri, Tukes, https://www.kemidigi.fi/kemikaalihaku 

– Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä. Suomen säädöskokoelma 715/2001. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010715. 
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4.1.1.6 Liukkaudentorjunta- ja pölynsidonta-aineiden käsittely 
 

Ohje 
Kemiallisesta liukkaudentorjunnasta ja pölynsidonnasta sovitaan erikseen. 

 
Vaatimus 
Kemiallisia liukkaudentorjunta- ja pölynsidonta-aineita käsitellään kohdan 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, 
yleistä mukaan huomioiden tässä esitetyt lisäykset ja muutokset. 

 
Kemiallisessa liukkaudentorjunnassa ja pölynsidonnassa käytettävät vaaralliseksi luokitellut kemikaalit 
kuuluvat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylläpitämään kemikaalituoterekisteriin. 

 

Kemialliset aineet eivät vaaranna henkilö- tai ympäristöterveyttä eivätkä aiheuta epäsiisteyttä. 
Liukkaudentorjunnassa ja pölynsidonnassa käytetyistä kemikaaleista on saatavilla tiedot 
suolapitoisuudesta, raskasmetallipitoisuudesta ja muista ainesosista eriteltynä. 

 

Liukkaudentorjunta- ja pölynsidonta-aineen levittämiseen käytettävät koneet ja laitteet on kalibroitu 
asianmukaisesti. Kalibroinnista löytyy dokumentti. 

 
Ohje 
Liukkaudentorjunta- ja pölynsidonta-aineen levittämiseen käytettävät sirotteluautomaatit 
kalibroidaan aina: 

– työskentelykauden alkaessa 

– käytettävän aineen laadun muuttuessa 

– laitteen korjausten jälkeen 

– kun havaitaan epätarkkuutta työjäljessä. 
 

Vaatimus 
Liukkaudentorjunta- ja pölynsidonta-aineiden pölyäminen ja päätyminen ympäristöön kuormauksen ja 
käsittelyn yhteydessä estetään. Liukkaudentorjunta- ja pölynsidonta-aine ei leviä jalkineiden, 
suojavaatteiden ja koneiden mukana käsiteltävän alueen ulkopuolelle. 
Pohjavesialueilla ei käytetä kemiallisia liukkaudentorjunta- ja pölynsidonta-aineita. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– Kemikaalituoterekisteri, Tukes, https://www.kemidigi.fi/kemikaalihaku. 
 

4.1.1.7 Kasvinsuojeluaineiden käsittely 
 

Ohje 
Kemiallisista kasvinsuojelutöistä sovitaan erikseen. 

 
Vaatimus 
Kemiallisia kasvinsuojeluaineita käsitellään kohdan 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä mukaan 
huomioiden tässä esitetyt lisäykset ja muutokset. 

 
Kemialliset kasvinsuojelutyöt toteutetaan Lain kasvinsuojeluaineista 1563/2011 ja Maa- ja 
metsätalousministeriön asetus nro 7/2012 sekä kohteeseen laaditun kasvinsuojelusuunnitelman mukaan. 

 
Kemiallisessa kasvinsuojelutyössä käytettävät kasvinsuojeluaineet ovat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 
(Tukes) hyväksymiä ja ne kuuluvat Tukesin ylläpitämään kasvinsuojeluainerekisteriin. 
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Kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käytöstä laaditaan omavalvontasuunnitelma. Kemialliset 
kasvinsuojelutyöt tehdään noudattaen kasvinsuojeluaineen käyttöturvallisuustiedotetta ja 
omavalvontasuunnitelmaa. Kemiallisista kasvinsuojelutöistä pidetään kirjaa. Kemiallisia kasvinsuojelutöitä 
tekevällä on voimassa oleva kasvinsuojelututkinto. 

 
Ohje 
Ohjeet kemiallisten kasvinsuojelutöiden omavalvontaan löytyvät Viherympäristöliitto ry:n 
verkkosivuilta https://www.vyl.fi/ohjeet/omavalvonta/. 

 

Kemiallisten kasvinsuojelutöiden kirjanpidosta käyvät ilmi valmisteiden nimet, annosten suuruus sekä 
käyttöajat, -alat ja -kohteet sekä kasvinsuojelutöiden toteuttaja. 

 
Vaatimus 
Kemialliset kasvinsuojelutyöt eivät ajoitu pölytyshyönteisten lentoaikaan. 

 
Leikkipaikoilla, koulujen ja päiväkotien alueilla sekä niiden välittömässä läheisyydessä ei käytetä kemiallista 
kasvinsuojelua. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– Kasvinsuojeluainerekisteri, Tukes, https://www.kemidigi.fi/kasvinsuojeluainerekisteri/haku 

– Kasvinterveyslaki. Suomen säädöskokoelma 1110/2019. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20191110 

– Kemikaalituoterekisteri, Tukes, https://www.kemidigi.fi/kemikaalihaku 

– KH MMM-10701 Laki kasvinsuojeluaineista. Suomen säädöskokoelma 1563/2011. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111563 

– Maa- ja metsätalousministeriön asetus integroidun torjunnan yleisistä periaatteista 7/2012. 
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/400001/39161 

– Omavalvonnan ohjeet, Viherympäristöliitto ry:n verkkosivut https://www.vyl.- 
/ohjeet/omavalvonta/. 

 
 

4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely 
Vaatimus 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineita käsitellään kohdan 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä mukaan 
huomioiden tässä esitetyt lisäykset ja muutokset. 

 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineina käytettävät vaaralliseksi luokitellut kemikaalit kuuluvat Turvallisuus- ja 
kemikaaliviraston (Tukes) ylläpitämään kemikaalituoterekisteriin. 

 

Ensisijaisesti käytetään myrkyttömiä ja ympäristöystävällisiä maali-, liuotin- ja puhdistusaineita. Eri maali-, 
liuotin- tai puhdistusaineita ei sekoiteta keskenään, ellei valmistaja niin suosittele. 

 

Käsiteltävä alue merkitään ja rajataan huolellisesti. Maali-, liuotin- tai puhdistusaineet eivät leviä tuulen tai 
veden mukana käsittelyalueen ulkopuolelle. Ulkopuoliset pidetään poissa työskentelyalueelta. 
Maali-, liuotin- tai puhdistusaineet eivät pääse syttymään itsekseen. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– Kemikaalituoterekisteri, Tukes, https://www.kemidigi.fi/kemikaalihaku. 
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4.1.1.9 Polttoaineiden ja moottoriöljyjen käsittely 
Vaatimus 
Polttoaineita ja moottoriöljyjä käsitellään kohdan 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä mukaan huomioiden 
tässä esitetyt lisäykset ja muutokset. 
Pääsääntöisesti koneiden tankkaus- ja huoltotyöt on kielletty työkohteessa kokonaan. 

 

Ohje 
Erikseen sovittavissa työkohteissa koneiden tankkaus- ja huoltotyöt on sallittu erikseen merkityllä 
alueella, johon palvelun tarjoaja toteuttaa sitä varten asianmukaisen suojauksen. Suojaus esitetään 
kohteen ylläpidon työselostuksessa (hoito- ja käyttösuunnitelmassa). 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– Kemikaalituoterekisteri, Tukes, https://www.kemidigi.fi/kemikaalihaku. 
 

4.1.1.10 Maaperän tiivistymisen estäminen 
Vaatimus 
Hoidon ja kunnossapidon konetyöt tehdään niin, että koneet eivät tiivistä, riko tai vaurioita olevaa 
kasvualustaa, kasvillisuutta ja rakenteita. 
Kunnossapitotöiden aikana häiriintynyt eli tiivistynyt, rikkoutunut, tai pilaantunut maaperä kunnostetaan 
kohdekohtaisen kunnostussuunnitelman mukaan. 

 
Ohje 
Kohteissa, joissa maaperä on tiivistymisherkkää, annetaan työkoneille painorajoitus. 

 
Käytetään tarvittaessa maanpinnan peittäviä ajo- ja suojalevyjä, kuten henkilönostimen tukijalkojen 
alla. 

 
4.1.1.11 Vedenkulutuksen vähentäminen 
Vaatimus 
Kasvillisuuden kastelussa ja rakenteiden pesussa hyödynnetään tekniikoita, jotka kuluttavat vähän vettä. 

 

Ohje 
Pääsääntöisesti pyritään lopettamaan puhtaan talousveden käyttö hoito- ja kunnossapitotöissä. 
Hyödynnetään ensisijaisesti alueella kerättyjä ja viivytettäviä hulevesiä sekä harmaita vesiä. 
Luonnollisia pintavesiä tai pohjavettä voidaan käyttää, kun muuta veden lähdettä ei ole käytettävissä. 

 

4.1.2 Osapuolten tehtävät ja velvollisuudet 
4.1.2.1 Tilaajan tehtävät ja velvollisuudet 
Tavoitteen määrittäminen 
Tilaaja määrittää alueen hoidon ja kunnossapidon tavoitteet. Tavoitetilaa kuvataan kunnossapitoluokalla. 
Joissakin kohteissa samalla piha-alueella voi eri kohdissa olla käytössä eri kunnossapitoluokka 
käyttötarpeen ja tavoiteltavan esteettisen yleisilmeen mukaan. 

 
Tilaajalla voi olla myös muita kuin kunnossapitoluokkiin liittyviä tavoitteita kuten esimerkiksi 
terveellisyyteen, turvallisuuteen, esteettisyyteen, ekologisuuteen, luonnon monimuotoisuuteen ja 
energiatehokkuuteen liittyviä tavoitteita. Niihin liittyvät hoito- ja kunnossapitotoimenpiteet määritellään 
kohdekohtaisessa ylläpidon työselostuksessa (hoito- ja käyttösuunnitelmassa). 

 
Ohje 
Ulkoalueiden hoidossa ja kunnossapidossa voidaan hyödyntää esimerkiksi Kestävä 
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ympäristörakentaminen (KESY) -toimintamallia. Sen tarkoituksena on edistää ulkoalueiden 
suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa, minkä avulla vältetään, lievennetään, estetään tai 
kompensoidaan rakentamisen haitallisia vaikutuksia. 

 
KESY-toimintamallin ohjeet ja materiaalit löytyvät Viherympäristöliiton verkkosivuilta 
https://www.vyl.fi/tietopankki/kesy/. 

 

Viitteet 

– Kestävä ympäristörakentaminen KESY -toimintamalli. Viherympäristöliitto ry. 
https://www.vyl.fi/tietopankki/kesy/. 

 

Nykytilanteen kartoitus 
 

Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon sopimus sekä sitä edeltäneet tarjouspyyntöasiakirjat perustuvat 
nykytilanteen kartoitukseen. 

 
Nykytilanteen kartoitukseen kirjataan kohteen 

– pinta-alat 

– nykytilanteen kunnossapitoluokat 

– hoitovelka 

– käyttäjämäärä 

– käyttötapa 

– kohteen ulkopuolinen kuormitus, kuten roskaantumisaste 

– aiemmin tehdyt erityisselvitykset tai muu asiaan liittyvä dokumentoinnin prosessi, kuten leikkipaikan 
vuositarkastuksen pöytäkirja, luontoselvitys ja ympäristöhistoriaselvitys 

– erityispiirteet, esimerkiksi kulttuurihistoriallinen merkitys. 
 

Jos kohteen pinta-aloista ei ole tarkkaa tietoa tai kohteen asemapiirrosta ei ole päivitetty ajan tasalle tai 
kohteessa ei ole ennestään kunnossapitoluokkia, korjataan nämä puutteet tässä vaiheessa. 

 
Liitteessä 4.1 on esimerkkejä roskaisuuden ja tehtäväkertojen välisestä suhteesta ja liitteessä 4.5 on 
esimerkkejä erilaisista roskaantumisasteista eri puhtaanapitoluokissa. 

 
Sopimuskauden alkaessa nykytilanteen kunnossapitoluokka vastaa sopimuksessa sovittua 
kunnossapitoluokkaa ja hoitovelka hoidetaan ennen uuden sopimuskauden alkua tai sopimuksessa sovitaan 
siitä erikseen. Hoitovelalla tarkoitetaan tekemättömiä hoitotöitä, joiden vuoksi alueen nykyinen ilme ei 
vastaa määriteltyä kunnossapitoluokkaa. 
Nykytilanteen kartoitukseen sisältyy myös kohteen käytön, hoidon ja kunnossapidon turvallisuusriskien 
selvittäminen. 

 
Ohje 
Kiinteistön ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitotöihin liittyviä turvallisuusasioita ovat muun muassa 

– leikkipaikkojen ja leikkipaikkakalusteiden ja -varusteiden käyttäjäturvallisuus 

– sivullisten turvallisuus hoito- ja kunnossapitotöiden aikana 

– jyrkät maastonmuodot 

– ilmajohdot 

– pelastusteiden käyttökunto 

– palveluntuottajan tunnistaminen kiinteistössä (mm. työvaatetus, kulkuluvat). 
 

Katso myös luku 1.1.2.5 Riskienhallinta. 
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Viitteet 

– KiinteistöRYL 1.1.2.5 Riskienhallinta 

– KiinteistöRYL Liite 4.1 Kunnossapitoluokat ja puhtaanapito roskaisuuden mukaan 

– KiinteistöRYL Liite 4.5 Puhtaanapito kunnossapitoluokkien mukaan 

– Kuluttajaturvallisuuslaki. Suomen säädöskokoelma 920/2011. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110920 

– Pelastuslaki. Suomen säädöskokoelma 379/2011. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379. 

 

Tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta 
 

Nykytilanteen kartoituksen pohjalta tilaaja laatii tarjouspyyntöasiakirjat. Ulkoalueiden hoidon ja 
kunnossapidon tarjouspyyntöasiakirjat jaetaan kaupallisiin ja teknisiin asiakirjoihin. 

 

Kaupallisia asiakirjoja ovat muun muassa 

– yleiset sopimusehdot (mm. Kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot KP YSE 2007, Julkisten 
hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT, huhtikuun 2022 
päivitysversio) 

– tarjouspyyntö liitteineen (mm. urakkaohjelma, vastuunjakotaulukko) ja ennen tarjouksen antamista 
annetut kirjalliset lisäselvitykset 

– sopimuskohtaiset urakkaehdot. 
 

Teknisiä asiakirjoja ovat muun muassa 

– kohdekohtaiset laatuvaatimukset, työselostukset, tehtävä- ja tuotekortit ja suunnitelmat (mm. 
turvallisuusasiakirja) 

– kohdepiirustukset 

– yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset (KiinteistöRYL). 
 

Tilaaja laatii kohdekohtaisen ylläpidon työselostuksen (hoito- ja käyttösuunnitelman), joka on turvallinen 
toteuttaa. Työselostuksessa määritetään muun muassa 

– hoidon ja kunnossapidon tehtävät esimerkiksi vastuunjakotaulukon avulla (mitä sisältyy sopimukseen ja 
mitä ei sekä mikä on osakkaan tai asukkaan ja mikä kiinteistön vastuulla) 

– hoitotehtävien laatupoikkeamat 

– talvikunnossapidon osalta lumien läjityspaikat ja läjityksen kesto. 
 

Ohje 
Kohdekohtaisessa työselostuksessa ilmoitetaan vähintään poikkeamat yleiseen 
laatuvaatimusasiakirjaan. 

 
Tarjouspyyntöön laaditaan liitteiksi erilliset hoitosuunnitelmat. Esimerkki puhtaanapitosuunnitelmasta on 
liitteessä 4.2 ja talvikunnossapitosuunnitelmasta liitteessä 4.3. Esimerkki viheralueiden hoitosuunnitelmasta 
on liitteessä 4.4. Esimerkki LUMO-suunnitelmasta on liitteessä 4.6. 

 
Tilaaja laatii myös turvallisuusasiakirjan, josta ilmenee hoito- ja kunnossapitotöiden vaara- ja haittatekijät 
sekä työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot. Tilaaja huolehtii, että turvallisuusasiakirja pidetään 
ajan tasalla. 

 
Ohje 
Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) edellyttää palveluntarjoajaa laatimaan leikkikentistä 
turvallisuusasiakirjan. Asunto-osakeyhtiön ei lähtökohtaisesti tarvitse laatia piha-alueen 
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leikkipaikasta turvallisuusasiakirjaa. Asunto-osakeyhtiön tulee laatia turvallisuusasiakirja, jos 
leikkipaikka muistuttaa kooltaan, toiminnoiltaan ja käyttöasteeltaan yleistä leikkikenttää. Esimerkiksi 
monen talon yhteisellä korttelipihalla voi olla yleistä leikkikenttää muistuttava leikkipaikka, josta 
turvallisuusasiakirja tulee laatia. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL Liite 4.2 Puhtaanapitosuunnitelma 

– KiinteistöRYL Liite 4.3 Talvikunnossapitosuunnitelma 

– KiinteistöRYL Liite 4.4 Viherhoitosuunnitelma 

– KiinteistöRYL Liite 4.6 LUMO-suunnitelma 

– KH X4-00405, LVI 03-10432 Kiinteistöpalvelualan yleiset sopimusehdot KP YSE 2007 

– Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT, huhtikuun 
2022 päivitysversio 

– Kuluttajaturvallisuuslaki. Suomen säädöskokoelma 920/2011. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110920. 

 
 

Mahdollisuus tutustua kohteeseen 
Palveluntarjoajalle varataan mahdollisuus tutustua kohteeseen ennen tarjouksen laatimista. 

 

4.1.2.2 Palveluntarjoajan tehtävät ja velvollisuudet 
Tarjousasiakirjojen laadinta 
Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon palveluntarjoaja kirjaa tarjousasiakirjoihin kaikki tilaajan pyytämät 
tiedot ja laatii tarvittavat tarkemmat suunnitelmat, kuten kohdekohtaisen työmaan 
turvallisuussuunnitelman 

 
Tehtävien hoito 
Palveluntarjoaja tekee hoito- ja kunnossapitotehtävät huolellisesti ja turvallisesti sopimuskauden ajan 
noudattaen alueen kunnossapitoluokkaa ja hoidolle asetettuja muita mahdollisia tavoitteita ja 
kohdekohtaista ylläpidon työselostusta (hoito- ja käyttösuunnitelma). 

 
Ohje 
Muita tavoitteita voivat olla esimerkiksi Kestävä ympäristörakentaminen (KESY) -toimintamallin 
tavoitteet. 

Mahdollisista poikkeamista ilmoitetaan viipymättä tilaajalle. 
 

Kiinteistönpitokirja (rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje) 
Piha-alueen hoito ja kunnossapito kirjataan kiinteistönpitokirjaan, josta ilmenevät tehdyt hoito- ja 
kunnossapitotehtävät, kuten tarkastukset, hoito- ja huoltotyöt, paikkaukset, korjaukset, auraukset sekä 
hiekoitukset. 

 

Ohje 
Kiinteistönpitokirja on kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus kiinteistön elinkaaren hallintaan. 
Kiinteistönpitokirjaan kootaan ja siinä ylläpidetään hoidon ja kunnossapidon tavoitteet, tehtävät ja 
ohjeet sekä korjaus- ja muutostöiden tiedot sekä tilojen käyttäjille suunnatut ohjeet. 

 
Viitteet 

– Kestävä ympäristörakentaminen KESY -toimintamalli. Viherympäristöliitto ry. 
https://www.vyl.fi/tietopankki/kesy/ 

– KH X4-00343 Kiinteistön ulkoalueiden hoidon järjestäminen 

– KH X4-00404, LVI 03-10425 Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot ISE 2007 
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– KH X4-00405, LVI 03-10432 Kiinteistöpalveluiden yleiset sopimusehdot KP YSE 2007 

– KH X4-00460 Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. Kiinteistönhoitosopimuksen laatiminen 

– KH 90-00611 Kiinteistönpitokirja kiinteistön elinkaaren hallinnassa. 
 

4.2 Kasvillisuusrakenteet 
4.2.0 Kasvillisuusrakenteet, yleistä 
Vaatimus 
Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistön alueella kasvavan kasvillisuuden hoidosta ja kunnossapidosta. 
Kiinteistön omistaja huolehtii siitä, etteivät puiden oksat, pensaat tai tontin muu kasvillisuus kasva tontin 
ulkopuolelle heikentäen liikenneturvallisuutta tai haitaten kevyen liikenteen väylän tai ajoradan käyttöä. 

 

Kasvillisuus ei saa rajoittaa ajoliittymien, valaisinpylväiden, liikennemerkkien ja katunimiviittojen näkemistä 
eikä haitata merkkien havaitsemista. 

 

Kasvillisuus ei saa estää pelastusliikenteen pääsyä tontille eikä aiheuttaa muuta vaaraa ulkoalueen 
käyttäjille. 
Kasvillisuus ei saa aiheuttaa haittaa naapuritontille. 

 
Näkemäalueita peittävä ja varjostava kasvillisuus poistetaan tai leikataan kasvilajin edellyttämällä tavalla. 
Tilaaja sopii naapurien tontilta kasvavien kasvien poistosta kasvillisuuden omistajan kanssa. 

 
Leikkipaikkojen, koulujen ja päiväkotien läheisyydessä ei ole myrkyllisiä kasveja. 

 
Viitteet 

– Laki eräistä naapuruussuhteista. Suomen säädöskokoelma 26/1920. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1920/19200026 

– Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta. Suomen säädöskokoelma 
669/1978. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669 

– Pelastuslaki. Suomen säädöskokoelma 379/2011. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379. 

 

4.2.1 Nurmikot 
4.2.1.1 Yleistä 
Vaatimus 
Nurmikon hoidossa ja kunnossapidossa noudatetaan kohtien 4.2.0 Kasvillisuusrakenteet, yleistä ja 4.1.1 
Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön ja sen alakohtien laatuvaatimuksia. 

 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) nurmikko eli koristenurmikko on koko kasvukauden ajan terve, aukoton, 
tasaisen vihreä ja tasamittainen, eikä siinä näy vaurioita, roskia tai muuta likaa. Hoitotoimet tehdään 
säännöllisesti ennen kuin näkyviä vaurioita alkaa esiintyä. Nurmikko on aina moitteeton ja edustava. 

 

Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) nurmikko eli käyttönurmikko on koko kasvukauden ajan 
elinvoimainen voimakkaasta kulutuksesta huolimatta. Hoitotoimia tehdään, kun ulkonäköhaittoja alkaa 
esiintyä. Nurmikko on yleisilmeeltään siisti. 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) nurmikko eli luonnonnurmikko antaa hoidetun vaikutelman. Hoitotoimia 
tehdään siinä määrin, että nurmikko on yleisilmeeltään yhtenäinen. 

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

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön 

– KiinteistöRYL 4.2.0 Kasvillisuusrakenteet, yleistä 

– KH 85-00420 Piha-alueiden kasvien hoito. 
 

4.2.1.2 Hoito 
Vaatimus 
Kevätkunnostus 
Nurmikon kevätkunnostus tehdään ennen nurmikon kasvuunlähtöä. 

 

Rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) nurmikolla ei ole 
hiekoitushiekkaa eikä muita alueelle kuulumattomia esineitä. Nurmikkokasvusto on yhtenäinen. Lannoitus 
on kohdan Lannoitus ja kalkitus laatuvaatimusten mukainen. Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) nurmikolla ei 
ole hoitoa tai kasvua oleellisesti haittaavaa kasvijätettä eikä muita alueelle kuulumattomia esineitä. 

 
Lannoitus on kohdan Lannoitus ja kalkitus (4.2.1.2) laatuvaatimusten mukainen. 

 
Vaatimus 
Lannoitus ja kalkitus 
Rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) nurmikon lannoitus ja 
kalkitus perustuvat maa-analyysiin. Lannoitteiden ja kalkin levitysjälki on tasainen koko alueella. Nurmikko 
on tasavärinen. 

 
Ohje 
Rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) nurmikon 
lannoitus ja kalkitus sisältyvät ulkoalueiden hoitoon, kun suoja- ja vaihettumisalueen (R4) nurmikon 
lannoitus ja kalkitus sisältyvät ulkoalueiden kunnossapitoon. 

 
Maa-analyysiä varten otetaan maanäytteet ohjekortin KH 82-00414 Maanäytteen otto 
kasvualustasta mukaan. Maa-analyysi tehdään sopimuskauden ensimmäisenä vuotena. 

 
Viitteet 

– KH 82-00414 Maanäytteenotto kasvualustasta. 
 

Vaatimus 
Leikkaus 
Nurmikolla ei ole roskia eikä vaaraa aiheuttavaa materiaalia ennen leikkuuta. Leikkuujälki on huolellista ja 
tasaista. Nurmikkoa ympäröivillä alueilla, kuten käytävillä, ei ole leikkuujätettä. Nurmikolla kasvava muu 
kasvillisuus tai nurmikkoon liittyvät rakenteet ovat vaurioitumattomia. Nurmikkoa ei leikata puiden 
paljastuneiden juurien päältä. 

 

Rakennetun arvoviheralueen (R1) nurmikon pituus on 40…70 mm. Leikkuujätettä ei ole. Esteiden 
ympärykset ja rakenteiden reunat eivät poikkea nurmikon yleisilmeestä. 

 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) nurmikon pituus on 40…120 mm. Nurmikolla ei ole 
kasvua haittaavaa leikkuujätettä. Esteiden ympärykset ja rakenteiden reunat eivät poikkea nurmikon 
yleisilmeestä. 

 

Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) nurmikon pituus on 40…250 mm. Leikkuujäte ei haittaa oleellisesti alueen 
käyttöä tai rumenna oleellisesti alueen yleisilmettä. 
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Ohje 
Leikkuukorkeuden määrittämisessä otetaan huomioon pitkät kuivat hellejaksot, jottei kasvusto 
vaurioidu. Kasvusto ei saa kulottua liian alhaisen leikkuukorkeuden vuoksi. 

 
Erikseen sovittaessa puiden ympärille voidaan jättää nurmikko korkeammaksi tai leikkaamatta 
kokonaan. Myös kukkivat nurmet ja muut erikoisalueet voidaan jättää ajoittain leikkaamatta. 

 

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

 

Rakennetun arvoviheralueen (R1) nurmikon rajaukset ovat aina moitteettomassa kunnossa. Rajaus 
poikkeaa päälinjasta enintään 20 millimetriä. 

 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) nurmikon rajaukset ovat siistit. Rajaus poikkeaa 
päälinjasta enintään 100 mm. 

 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) nurmikon rajaus poikkeaa päälinjasta enintään 150 mm. 

 
Vaatimus 
Rikkakasvien torjunta 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) nurmikkoalueella ei ole rikkakasveja. Rikkakasvien torjunnasta ei jää 
kasvijätettä. 

 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) nurmikkoalueella ei kasva siistiä yleisilmettä häiritsevää 
rikkakasvillisuutta. Itsekseen kylväytyneitä puuntaimia ei ole. Rikkakasvien torjunnasta ei jää havaittavaa 
kasvijätettä. 

 

Rikkakasvien ja haitallisten vieraskasvien torjunnan yleisiä laatuvaatimuksia ja ohjeita on esitetty kohdassa 
4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 
 

Vaatimus 
Kasvitautien ja -tuholaisten torjunta 
Rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) nurmikossa ei ole 
talvituhosienten ja jääpoltteen aiheuttamia vauriota. 

 
EU:lle ja kansallisesti haitallisia vieraslajeja ja karanteenituhoojia ei ole. Kemiallinen kasvinsuojelu ja EU:lle 
sekä kansallisesti haitallisten vieraslajien ja karanteenituhoojien torjunta tehdään kohtien 4.1.1.4 
Haitallisten vieraslajien torjunta ja käsittely ja 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä mukaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.4 Haitallisten vieraslajien torjunta ja käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä. 
 

Vaatimus 
Kastelu 
Nurmikon kastelujärjestelmät ovat kohdassa 4.5.4 Ulkovesiaiheet ja kastelujärjestelmät esitettyjen 
laatuvaatimusten mukaiset. 
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Rakennetun arvoviheralueen (R1) nurmikossa ei ole kuivumisen merkkejä. Kastelun aiheuttamia 
kasvualustan, leikkuujätteen tai roskien valumia ei ole. 

 
Ohje 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) erikseen määritellyillä nurmikoilla ei esiinny 
kulottumista. 

 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) nurmikon kastelu aloitetaan ennen kuin kuivumisen merkkejä 
esiintyy. Vain erikseen sovituilla toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) nurmikoilla 
kastelu aloitetaan, kun nurmikko alkaa kulottua. 

 

Erityistä huomiota kiinnitetään kansipihoilla ja muissa rajatuissa kasvualustoissa kasvavien 
nurmikoiden kasteluun. 

 

Nurmikon rakennus- ja takuuaikaiset kasteluohjeet on esitetty julkaisussa Viheralueiden 
kunnossapidon yleinen työselostus VKT. Samat ohjeet koskevat myös hoitourakan aikana uusittuja 
nurmikoita. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.5.4 Ulkovesiaiheet ja kastelujärjestelmät 

– Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT. Viherympäristöliitto ry. 
 

Vaatimus 
Syyskunnostus 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) nurmikko on lumen tuloon saakka tasaisen vihreä. Nurmikolla ei ole 
kasvijätettä, kulttuuriroskia, eritteitä tai muita alueelle kuulumattomia aineksia tai esineitä. 

 

Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) nurmikko on lumen tuloon saakka hyvässä 
kasvukunnossa. Nurmikolla ei ole häiritsevää kasvijätettä, joka kasautuu tai leviää ympäröiville kulkuväylille. 
Jos ylimääräinen kasviaines silputaan paikalleen, on jälki siistiä eikä silppu haittaa nurmikon talvehtimista. 

 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) nurmikolla ei ole kasvua oleellisesti häiritsevää kasvijätettä. Kasvijäte ei 
leviä ympäröiville kulkuväylille. 

 
Aurattaviin kulkuväyliin rajoittuvien nurmikkoalueiden reunoille on asennettu aurausviitat paikoilleen 
ennen lumen tuloa. 

 

Vaatimus 
Talvikunnossapito 
Nurmikko on vaurioitumattomia talvikunnossapidon jälkeen. 

 

Ohje 
Lumen läjittämisestä on esitetty kohdan 4.3.1.2 alakohdassa Lumityöt. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.3.1.2 Hoito (Sidotut päällysteet). 
 

Vaatimus 
Puhtaanapito 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) nurmikolla ei ole kulttuuriroskia, kasvijätettä, eritteitä eikä alueelle 
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kuulumattomia esineitä. 
 

Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) nurmikolla voi olla pieniä kulttuuriroskia ja vähäisiä 
määriä kasvijätettä ja eritteitä. Yleisilmettä häiritseviä roskia tai alueelle kuulumattomia esineitä ei ole. 
Vaaralliset roskat on poistettu viipymättä. 

 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) nurmikolle saattaa kertyä jonkin verran häiritseviä kulttuuriroskia, 
kasvijätettä, eritteitä ja alueelle kuulumattomia esineitä näkyville paikoille niin, etteivät ne häiritse alueen 
käyttöä. 
Vaaralliset roskat on poistettu viipymättä. 

 

Nurmikon puhtaanapidosta syntyvät jätteet käsitellään kohdan 4.1.1.3 Hoito- ja kunnossapitotöiden 
jätteiden käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 
Ohje 
Nurmikkoalueen siisteys tarkistetaan sopimuksen, kunnossapitoluokan ja roskaantumisasteen 
mukaan. 

 
Tarkastuskäyntien määrää ja tiheyttä arvioidaan esimerkiksi liitteen 4.1 Kunnossapitoluokat ja 
puhtaanapito roskaisuuden mukaan perusteella. 

 
Puhtaanapito kirjataan sopimukseen esimerkiksi liitteen 4.2 Puhtaanapitosuunnitelma mukaisesti. 
Puhtaanapidon tasoa voi arvioida vertaamalla sitä esimerkiksi liitteeseen 4.5 Puhtaanapito 
kunnossapitoluokkien mukaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.3 Hoito- ja kunnossapitotöiden jätteiden käsittely 

– KiinteistöRYL Liite 4.1 Kunnossapitoluokat ja puhtaanapito roskaisuuden mukaan 

– KiinteistöRYL Liite 4.2 Puhtaanapitosuunnitelma 

– KiinteistöRYL Liite 4.5 Puhtaanapito kunnossapitoluokkien mukaan. 

 

4.2.1.3 Kunnossapito 

Vaatimus 

Paikkaus 
Rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) nurmikon paikkausalat 
liittyvät luontevasti ympäröivään nurmikkoon. Käytetty kasvualusta on kasvupaikkaan sopivaa ja MaaRYL- ja 
InfraRYL-julkaisujen mukainen sekä asianmukaisesti tiivistetty. Paikka-alueen kasvuunlähdöstä on huolehdittu ja 
nurmikon yleisilme on paikkaukset huomioon ottaen siisti. Kylvös on tasainen ja riittävä. Siirtonurmikon asennustapa 
on MaaRYL- ja InfraRYL-julkaisujen mukainen. Kastelusta on huolehdittu siten, että kylvös orastuu ja 
siirtonurmikko juurtuu. 

 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) nurmikon aukkopaikat eivät haittaa alueen käyttöä tai rumenna oleellisesti 
alueen yleisilmettä. 

 
Paikkaus ajoitetaan huomioiden sääolosuhteet ja paikkauksen jälkeisen hoidon järjestämismahdollisuudet. 

 
Viitteet 

– InfraRYL/ MaaRYL 23110 Kasvualustat 

– InfraRYL/ MaaRYL 23210 Nurmikot. 
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Vaatimus 
Lannoitus ja kalkitus 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) nurmikon lannoitus ja kalkitus perustuvat maa-analyysiin. Lannoitteiden ja 
kalkin levitysjälki on tasainen koko alueella. 

 
Ohje 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) nurmikon lannoitus ja kalkitus sisältyvät ulkoalueiden 
kunnossapitoon, kun rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja 
käyttöviheralueen (R3) nurmikon lannoitus ja kalkitus sisältyvät ulkoalueiden hoitoon. 

 
Maa-analyysiä varten otetaan maanäytteet ohjekortin KH 82-00414 Maanäytteenotto kasvualustasta 
mukaan. Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) nurmikoilla maa-analyysi tehdään tarvittaessa, kun 
epäillään kasvuongelmien johtuvan kasvualustasta. 

 
Viitteet 

– KH 82-00414 Maanäytteenotto kasvualustasta. 
 

Vaatimus 
Ilmastus, pystyleikkuu ja kattaminen 
Rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) nurmikolla ei ole 
havaittavia maalieriöitä tai irronnutta kasvijätettä. Maanalainen kunnallistekniikka, kastelulaitteisto ja 
puiden juuret ovat vaurioitumattomat. Ilmastus ja pystyleikkuu on tehty koko nurmikkoalueelle. Hiekkaa on 
tasaisesti ja oikea määrä koko ilmastetulla alalla. 

 
4.2.2 Niityt 

Ohje 
Niityt kuuluvat viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMSin mukaan avoimiin viheralueisiin (A- 
kunnossapitoluokka). Avoimet viheralueet ovat luonnostaan tai ihmistoiminnasta syntyneitä niittyjä 
ja peltoja. Luonnostaan syntyneitä avoimia viheralueita ovat muun muassa tulvaniityt ja kalliokedot. 
Ihmistoiminnasta syntyneitä avoimia viheralueita ovat käytön ja hoidon synnyttämät niityt, laitumet 
ja pellot sekä aktiivisesta viljelykäytöstä poistuneet pellot, vanhojen viljelyalueiden jäänteet, 
heinittyneet nurmikkoalueet ja rakennetut uusniityt. Uusniityt ovat kasvupaikalle viherrakentamisen 
keinoin perustettua niittyä. 

 
Avoimien viheralueiden kunnossapidon tavoitteena on edistää lajiston monimuotoisuutta ja säilyttää 
alueiden avoin yleisilme sekä varmistaa, että ne kestävät käytöstä aiheutuvan kulumisen. 

 

Avoimet alueet jaetaan viiteen kunnossapitoluokkaan. 

– arvoniityt (A1) 

– käyttöniityt (A2) 

– maisemaniityt (A3) 

– avoimet alueet (A4) 

– maisemapellot (A5). 
 

Kiinteistöjen ulkoalueilla voi yleisimmin olla arvoniittyjä (A1), käyttöniittyjä (A2) tai maisemaniittyjä 
(A3). Tässä julkaisussa on kuvattu tarkemmin näiden kunnossapitoluokkien ominaisuudet. Avoimien 
alueiden (A4) ja maisemapeltojen (A5) ominaisuudet on kuvattu Viheralueiden kunnossapidon 
yleinen työselostus VKT -julkaisussa. 

 
Arvoniityt (A1-kunnossapitoluokka) ovat niittyjä, jotka ovat erityisen tärkeitä ja arvokkaita 
maiseman, kulttuuriperinteen, luonnon monimuotoisuusarvojen tai muiden maanomistajan 
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määrittämien erityisten ominaispiirteiden vuoksi tai ne ovat muuten käyttäjille merkittäviä niittyjä. 
Arvoniittyjä voivat olla erilaiset perinnebiotoopit sekä rakennetut elinympäristöt, jotka jäljittelevät 
luontaisia kasvupaikkoja. Arvoniittyjen hoitoon sisältyviä niillä kasvavien arvolajien elinolosuhteita 
ylläpitäviä hoitotöitä 

 
Käyttöniityt (A2-kunnossapitoluokka) ovat osa virkistysaluetta, puistoa, pihaa, kulttuuri- tai 
perinnemaisemaa. Niiden kasvillisuus on usein runsaasta käytöstä johtuvaa matalaa niittylajistoa. Ne 
tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia ulkoiluun ja harrastuksiin. Käyttöniittyjen hoitoon sisältyviä 
kasvillisuuden elinvoimaisuutta ja alueen käytettävyyttä ja virkistyskäyttöä ylläpitäviä hoitotöitä 

 
Maisemaniityt (A3-kunnossapitoluokka) ovat osa virkistysaluetta, puistoa, liikenneviheraluetta, 
kulttuuri- tai perinnemaisemaa. Niitä hoidetaan avoimen kulttuurimaiseman säilyttämiseksi. 
Kasvipeite muodostuu pääosin ruohovartisista luonnonkasveista. Maisemaniitylle ei kohdistu 
käytöstä aiheutuvaa kulutusta. Maisemaniittyjen hoitoon sisältyviä monimuotoisen ruohovartisen 
kasvillisuuden elinvoimaisuutta ja alueen avoimuutta ylläpitäviä hoitotöitä. 

4.2.2.1 Yleistä 

Vaatimus 

Niittyjen hoidossa ja kunnossapidossa noudatetaan kohtien 4.2.0 Kasvillisuusrakenteet, yleistä ja 4.1.1 
Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön ja sen alakohtien laatuvaatimuksia sekä 
julkaisun Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT laatuvaatimuksia. 

 
Arvoniityn (A1) kasvillisuudessa ei näy vaurioita, roskia tai muuta likaa. Kasvusto on terve ja elinvoimainen. 
Kasvillisuutta hoidetaan niin, että alueella olevat erityiset arvot säilyvät ja vahvistuvat. Hoitotyöt tehdään 
kohdekohtaisen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan. Kasvillisuusalue on moitteeton ja edustava. 

 
Käyttöniityn (A2) kasvillisuus on elinvoimainen ja hyvässä kasvukunnossa. Kasvillisuutta hoidetaan 
säännöllisesti niin, että kohteen toiminnallisuus, käytettävyys ja turvallisuus säilyvät. Kasvillisuusalue on 
yleisilmeeltään siisti. 

 
Maisemaniityn (A3) kasvillisuus on elinvoimainen ja hyvässä kasvukunnossa. Kasvillisuutta hoidetaan 
säännöllisesti niin, että kukkiva niittylajisto menestyy, ekologinen monimuotoisuus vahvistuu ja avoin 
kulttuurimaisema säilyy. Kasvillisuusalue on yleisilmeeltään siisti ja maisemallisesti edustava. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön 

– KiinteistöRYL 4.2.0 Kasvillisuusrakenteet, yleistä 

– Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS. Viherympäristöliitto ry 

– Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT. Viherympäristöliitto ry. 
 

4.2.3 Kuntta 
Ohje 
Kuntta on varpukasvillisuutta ja sammalta kasvava metsäalueelta siirretty tai viljelty 
metsänpohjamatto. 

 

4.2.3.1 Yleistä 
Vaatimus 
Kuntan hoidossa ja kunnossapidossa noudatetaan kohtien 4.2.0 Kasvillisuusrakenteet, yleistä ja 4.1.1 
Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön ja sen alakohtien laatuvaatimuksia sekä 
julkaisun Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT laatuvaatimuksia. 
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Kuntan elinvoimaisuutta ja lajivalikoimaa pidetään yllä siten, että se säilyttää luonnon kuntan tyypillisen 
yleisilmeensä. 

 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) kuntta-alueet ovat puistojen ja pihojen koristekasvillisuutta. Kuntta on 
elinvoimainen, tiheä, aukoton ja rikkakasviton. Kuntta on yleisilmeeltään aina moitteettomassa kunnossa. 

 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) kuntta-alueet ovat puistojen ja pihojen 
maanpeitekasvillisuutta. Yleisilme on aina elinvoimainen, tiheä, aukoton ja siisti. 

 

Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) kuntta-alueet ovat puistojen ja pihojen luonnonmukaisia alueita. 
Hoitotoimenpiteitä tehdään siinä määrin, että kuntta pysyy elinvoimaisen siistinä ja yhtenäisenä. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön 

– KiinteistöRYL 4.2.0 Kasvillisuusrakenteet, yleistä 

– Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT. Viherympäristöliitto ry. 
 

4.2.4 Puut 
4.2.4.1 Yleistä 
Vaatimus 
Puiden hoidossa ja kunnossapidossa noudatetaan kohtien 4.2.0 Kasvillisuusrakenteet, yleistä ja 4.1.1 
Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön ja sen alakohtien laatuvaatimuksia. Puiden 
hoidossa otetaan huomioon myös kaavavaatimukset ja ympäristövaatimukset. 

 
Puu on elinvoimainen, ympäristölleen turvallinen, pitkäikäinen, rakenteellisesti kestävä ja lajilleen 
tyypillinen sekä sopii hyvin kasvuympäristöönsä. 

 
Puuistutuksen hoidossa otetaan huomioon puiden biologiset lainalaisuudet puiden silmämääräisen 
kuntoseurannan sekä mahdollisen puiden kuntoarvioinnin tulokset. 

 

Ohje 
Puiden biologisilla lainalaisuuksilla tarkoitetaan muun muassa sitä, ettei puiden hoidossa käytetä 
toimenpiteitä, joilla haitataan puun biologista kehittymistä ja mahdollisesti aiheutetaan puun 
kehittyminen ympäristölleen vaaralliseksi. 

 

Tällainen vältettävä toimenpide on muun muassa puun tapitus, jossa puun runko ja oksat katkaistaan 
lyhyiksi tapeiksi. Tapitus tuhoaa puun kasvutavan ja terveyden kasvattamalla runsaasti helposti 
repeileviä vesiversoja. Samalla tapituskohta on väylä erilaisille lahoille ja muille taudeille päästä 
tuhoamaan puuta sisältäpäin. Tapitettujen puiden hoidossa minimoidaan lahon eteneminen ja 
vesiversojen alas romahtamisen riski. Lisäksi harvennetaan ylitiheää versostokasvustoa ja 
lyhennetään ylipitkiä versoja. 

 

Vaatimus 
Puuistutuksen latvus ja juuristo eivät aiheuta haittaa ympäröiville rakenteille. 
Puuistutus ei aiheuta liikennealueilla näkemäesteitä tai haittaa liikennemerkkien, liikennevalojen ja 
valaisimien näkyvyyttä. Liikennealueilla puiden latvuksen alapuolella on liikenteen edellyttämä vapaa 
korkeus. 

 
Ohje 
Puun suojaritilän, runkosuojan, tukirakenteiden, kasvualustan ilmastus- ja kastelurakenteiden ja 
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muiden puun ympärillä olevien rakenteiden kuntoa seurataan muiden hoitotöiden yhteydessä. 
Erityisesti seurataan, ettei puun tyvi ja runko kasva kiinni ympäröiviin rakenteisiin. Poikkeamista 
ilmoitetaan viipymättä tilaajalle. 

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

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön 

– KiinteistöRYL 4.2.0 Kasvillisuusrakenteet, yleistä 

– KH 85-00420 Piha-alueiden kasvien hoito. 
 

4.2.4.2 Hoito 
Vaatimus 
Runko- ja juurivesojen poisto 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) puissa ei ole runko- eikä juurivesoja. 

 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) puissa voi olla runko- ja juurivesoja, mutta ne poistetaan 
ennen seuraavaa kasvukautta. 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) puissa voi olla runko- ja juurivesoja, mutta niiden ei anneta kehittyä kahta vuotta 
vanhemmiksi. 
Puiden runko- ja juurivesat eivät muodosta näkemäesteitä (katso kohta 4.2.0 Kasvillisuusrakenteet, yleistä). 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.2.0 Kasvillisuusrakenteet, yleistä 
 

Vaatimus 
Rikkakasvien torjunta 
Rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) puiden tyvet ovat 
nurmikosta ja rikkakasveista vapaana alueelta, joka ulottuu vähintään 500 mm:n päähän puun rungosta. 
Puun tyvialueen suojaritilöiden väleissä ei ole rikkakasveja. 

 

Rikkakasvitorjunnasta ei jää havaittavaa kasvijätettä. 
 

Rikkakasveista puhdistettu kasvualustan pinta on moitteettomassa kunnossa. 
 

Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) puiden tyvet ovat nurmikosta ja rikkakasveista vapaita alueelta, joka 
ulottuu vähintään 500 mm:n päähän puun rungosta rakennus- ja takuuaikana. 

 
Rikkakasvien ja haitallisten vieraskasvien torjunnan yleisiä laatuvaatimuksia ja ohjeita on esitetty kohdassa 
4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 

 

Ohje 
Rikkakasvit torjutaan rakennetulla arvoviheralueella (R1), yleensä joka toinen viikko ja 
toimintaviheralueella (R2) ja käyttöviheralueella (R3) kerran kuukaudessa. Suoja- ja 
vaihettumisalueen (R4) istutuksissa rikkakasvien torjunta tehdään yleensä kolme kertaa 
kasvukaudessa rakennus- ja takuuaikana. 

 
Lisäksi katteeton kasvualusta kuohkeutetaan rakennetulla arvoviheralueella (R1) yleensä kerran 
kuukaudessa ja toimintaviheralueella (R2) ja käyttöviheralueella (R3) vähintään kaksi kertaa 
kasvukaudessa. 
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Rikkakasvien torjuntatarpeeseen vaikuttavat sääolosuhteet. Erityisesti lämpiminä ja kosteina kesinä 
rikkakasvien torjunnan tarve on suuri. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 
 

Vaatimus 
Kasvitautien ja -tuholaisten torjunta 
EU:lle ja kansallisesti haitallisia vieraslajeja ja karanteenituhoojia ei ole. Kemiallinen kasvinsuojelu ja EU:lle 
sekä kansallisesti haitallisten vieraslajien ja karanteenituhoojien torjunta tehdään kohtien 4.1.1.4 
Haitallisten vieraslajien torjunta ja käsittely ja 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä mukaan. 

 
Ohje 
Puuistutuksen suojaamisesta tuhoeläinvahinkojen estämiseksi sekä suojauksen poistosta sovitaan 
erikseen kohdekohtaisesti. 

 
Suojaukset tehdään soveltuvin osin MaaRYL- ja InfraRYL-julkaisujen kohdan 23311.1.2 Tuenta- ja 
suojaustarvikkeet laatuvaatimusten mukaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.4 Haitallisten vieraslajien torjunta ja käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– InfraRYL/ MaaRYL 23311.1.2 Tuenta- ja suojaustarvikkeet. 
 

Vaatimus 
Kastelu 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) puissa ei ole kuivumisen merkkejä. Lehvästö on terveen ja elinvoimaisen 
näköinen, lehdet laajentuneet ja niiden reunat ulospäin taittuneet. 

 
Kastelujärjestelmät ovat luvussa 4.5.4 Ulkovesiaiheet ja kastelujärjestelmät esitettyjen laatuvaatimusten 
mukaiset. 

 

Ohje 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) puuistutusten kastelusta sovitaan erikseen. 

 

Kastelu aloitetaan pidempien poutajaksojen aikana, ennen kuin nuutumisen merkkejä on alkanut 
esiintyä. Erityistä huomiota kiinnitetään kansipihoilla ja muissa rajatuissa kasvualustoissa kasvavien 
puiden kasteluun. 

 
Puiden rakennus- ja takuuaikaiset kasteluohjeet on esitetty julkaisussa Viheralueiden kunnossapidon 
yleinen työselostus VKT. Samat ohjeet koskevat myös hoitourakan aikana uusittuja puuistutuksia. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.5.4 Ulkovesiaiheet ja kastelujärjestelmät 

– Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT. Viherympäristöliitto ry. 
 

Vaatimus 
Tuentojen tarkistus ja korjaus 
Tuennat ja sidokset ovat aina kunnossa. Sidokset tai tukirakenteet eivät hankaa puunrunkoa tai oksia. 
Tuennat poistetaan 2…3 vuoden kuluttua istutuksesta, kun puu on juurtunut kasvupaikalleen. 
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Ohje 
Puun tukirakenteiden kuntoa seurataan muiden hoitotöiden yhteydessä. Poikkeamista ilmoitetaan 
viipymättä tilaajalle. 

 
Vaatimus 
Kasvukunnon tarkastus 
Yleisen kasvukunnon silmämääräisen seurannan mukaan vaarallisia puun osia tai puita ei ole. 
Raportoimattomia kasvukunnon muutoksia ja vikoja ei ole. 

 
Ohje 
Yleistä kasvukuntoa seurataan vuosittain täyslehtisyyden aikana. Kasvukunnon muutoksista ja vioista 
raportoidaan tilaajalle viipymättä. 

 
Vaatimus 
Lannoitus ja kalkitus 
Rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) puiden lannoitus ja 
kalkitus perustuvat maa-analyysiin. Lannoitteiden ja kalkin levitysjälki on tasainen koko juuristoalueella. 
Lehdistön väri ja vuosikasvu ovat kasvilajille tyypillisiä. 

 
Ohje 
Maa-analyysiä varten otetaan maanäytteet ohjekortin KH 82-00414 Maanäytteenotto kasvualustasta 
mukaan. Puiden kasvualustalle maa-analyysi tehdään tarvittaessa, kun epäillään kasvuongelmien 
johtuvan kasvualustasta. 

 

Viitteet 

– KH 82-00414 Maanäytteenotto kasvualustasta. 
. 
Vaatimus 
Lahopuun hoito 
Lahopuuta hoidetaan julkaisun Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT laatuvaatimusten 
mukaan. 

 
Ohje 
Lahopuu on kuollut puunrunko, rungon tai oksan osa tai juurakko, jolla elää lahottajaeliöstöä. 

 
Viitteet 

– Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT. Viherympäristöliitto ry. 

 

4.2.4.3 Kunnossapito 
 

Vaatimus 
Talvikunnossapito 
Puut ovat vaurioitumattomia talvikunnossapidon jälkeen. 

 
Ohje 
Lumen läjittämisestä on esitetty kohdan 4.3.1.2 alakohdassa Lumityöt. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.3.1.2 Hoito (Sidotut päällysteet). 

RTS 23:5 Lausuntokierros



RTS 23:5 
 

   KIINTEISTÖRYL / 4 Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito  

Vaatimus 
Talvi- ja kevätsuojaus 
Rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) puiden talvi- 
/kevätsuojat, kuten runkosuojat ja varjostuskankaat, ovat asianmukaiset ja siistit. Syksyllä asennetut suojat 
kestävät vahingoittumattomina paikallaan sääoloista riippumatta niiden poistamiseen saakka. 

 
Vaatimus 
Rakenne-, hoito- ja muotoon leikkaus 

 
Ohje 
Rakenneleikkauksella ohjataan nuorta puuta kehittämään tukeva runko ja tarkoitetun muotoinen, 
kestäväoksainen, tasapainoinen ja kasvupaikkaansa soveltuva latvus. Rakenneleikkauksessa oksia 
poistetaan siten, että jäljelle jäävät pääoksat sijaitsevat tasaisesti rungon eri puolilla ja korkeudella. 
Rakenneleikkaukset aloitetaan, kun puu on juurtunut kasvupaikalleen ja kasvu on palautunut 
istutusta edeltäneeseen tilaan eli aikaisintaan 2–3 vuoden kuluttua istutuksesta. Rakenneleikkauksia 
tehdään 2–5 vuoden välein ensimmäiset 10–30 vuotta puulajista ja kasvupaikasta riippuen. 

 
Hoitoleikkauksia tehdään varttuneille ja vanhoille puille. Varttuneiden puiden hoitoleikkauksella 
ohjataan rakenneleikatun puun kasvua niin, että puusta kehittyy tarkoitetun muotoinen, 
kestävärakenteinen, tasapainoinen, vastustuskykyinen ja kasvupaikkaansa soveltuva puu. 
Hoitoleikkauksessa oksia poistetaan siten, että jäljelle jäävät pääoksat sijaitsevat tasaisesti rungon eri 
puolilla ja korkeudella. Varttuneen puun hoitoleikkaukset aloitetaan, kun puun rakenneleikkaukset 
ovat päättyneet. Hoitoleikkauksia tehdään 5–7 vuoden välein puulajista ja kasvupaikasta riippuen. 

 
Muotoon leikkauksella puun latvusta kasvatetaan ja ylläpidetään suunnitelman mukaisessa 
muodossa. 

 

Vaatimus 
Leikkaukset ovat hoidon tavoitteiden mukaiset ja kasvilajikohtaiset poikkeukset on otettu huomioon. Puun 
muut osat ovat vaurioitumattomia tai vaaraa aiheuttavia oksia ei ole. Leikkauspinnat ovat siistejä eikä 
tappeja tai liian rungonmyötäisiä leikkauksia eikä kuorivaurioita esiinny. Leikkaushaavojen läpimitta ei 
huonosti kylestyvillä lajeilla ylitä 50 mm eikä paremmin kylestyvillä 100 mm. 

 
Muotoon leikattavilla puilla ensimmäisen leikkauksen yhteydessä syntyvät leikkaushaavat ovat 
läpimitaltaan alle 40 mm. 

 

Ohje 
Kylestymisellä tarkoitetaan puun keinoa korjata oksanpoiston tai kolhiintumisen yhteydessä 
syntynyttä runkovauriota kasvattamalla vaurion päälle erilaistunutta puusolukkoa eli kallusta. 
Hyvin kylestyviä puulajeja ovat 

– tammet (Quercus) 

– lehmukset (Tilia) 

– jalavat (Ulmus) 

– lehtikuuset (Larix) 

– männyt (Pinus). 
 

Huonosti kylestyviä lajeja ovat muun muassa 

– vaahterat (Acer) 

– lepät (Alnus) 

– koivut (Betulus) 

– omenapuut (Malus) 
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– pihlajat (Sorbus) 

– saarnet (Fraxinus) 

– useimmat havupuut. 
 

Vaatimus 
Ajoradan yläpuolella oleva vapaa tila ajoradalta reunakiven vierestä yläpuolella olevaan esteeseen on 
vähintään 5,0 m, jalankulku- ja pyöräteillä vähintään 4,0 m. Näkemäalueet ja kulkuväylien esteettömyys 
ovat kunnossa. 

 
Ohje 
Vapaan tilan etäisyys varmistetaan laitteen omistajalta, kun kiinteistö rajoittuu raitiotien reunaan tai 
muuhun virtajohtimeen. 

 
Vaatimus 
Leikkauksia ei tehdä voimakkaimman kasvun aikana keväällä eikä tuleentumisen aikaan 
syksyllä/myöhäissyksyllä tai kun pakkasta on enemmän kuin -10 °C. 

 
Ohje 
Puut leikataan pääsääntöisesti lintujen pesimäajan ulkopuolella 1.8.–31.3. EU:n lintudirektiivin 
(2009/147/EC) mukaan lintujen häiritseminen pesinnän aikana on kielletty. Lintujen pesimäaika 
riippuu lintulajista ja lintujen elinympäristöstä. Valtaosa linnuista pesii 1.4.–31.7., jolloin on erityisesti 
syytä välttää lintujen pesintää häiritseviä työtehtäviä. 

 
Puut leikataan noudattaen liitteen 4.6 Viheralueiden yleisimpien pensaiden, köynnösten ja puiden 
leikkaustaulukko ohjetta. Puiden leikkaustyöt suositellaan annettavaksi puunhoidon ammattilaisten, 
kuten arboristien, tehtäväksi. 

 
Viitteet 

– InfraRYL/MaaRYL 23312 Katupuut 

– KiinteistöRYL Liite 4.6 Viheralueiden yleisimpien pensaiden, köynnösten ja puiden 
leikkaustaulukko. 

 

Vaatimus 
Kattaminen 
Katettava kasvualusta on rikkakasviton. Kateaineissa ei ole ympäristölle haitallisia aineita. 
Paljastuneet puunjuuret peitetään kasvualustalla tai katteella. 
Kattamistapa on MaaRYL- ja InfraRYL-julkaisujen mukainen. 

 
Ohje 
Kattamiseen voidaan käyttää erikseen sovittaessa paikalla syntyviä kasvijätteitä kohdan 4.1.1.3 Hoito- 
ja kunnossapitotöiden jätteiden käsittely laatuvaatimusten ja ohjeiden mukaan. 

 
Viitteet 

– InfraRYL/ MaaRYL 23120 Katteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.3 Hoito- ja kunnossapitotöiden jätteiden käsittely. 
 

Vaatimus 
Paikkaus 
Paikkauksessa käytettävä kasvilaji ja taimilaatu ovat suunnitelman mukaisia. 
Paikkausistutusten ajoituksessa otetaan huomioon sääolosuhteet ja paikkausistutuksen jälkeisen hoidon 
järjestämismahdollisuudet. 
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Puiden paikkausistutus tehdään MaaRYL- ja InfraRYL-julkaisujen mukaan. 
 

Ohje 
Puuistutuksessa ei esiinny rakennus- ja takuuaikana kuolleita tai huonokuntoisia puita. Puut uusitaan 
tilaajan ohjeiden mukaan. 

 
Viitteet 

– InfraRYL/ MaaRYL 23310 Puut. 
 

4.2.5 Metsiköt 
 

Metsiköiden, taimikoiden ja pienpuuston hoidon ja kunnossapidon laatuvaatimukset ovat julkaisun 
Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT mukaiset. 

 
Viitteet 

– Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT. Viherympäristöliitto ry. 
 

4.2.6 Pensaat ja köynnökset 
Ohje 
Köynnöksillä tarkoitetaan tässä yhteydessä vain monivuotisia köynnöksiä. 

 
4.2.6.1 Yleistä 
Vaatimus 
Pensaiden ja köynnösten hoidossa ja kunnossapidossa noudatetaan kohtien 4.2.0 Kasvillisuusrakenteet, 
yleistä ja 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön ja sen alakohtien 
laatuvaatimuksia. 

 
Pensasryhmät, yksittäispensaat ja köynnökset ovat siistejä, elinvoimaisia ja näyttäviä lajeille tyypillistä 
kasvutapaa suosien ja istutusryhmän koko ja muoto huomioiden. 

 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) istutukset ovat yleisilmeeltään aina moitteettomia ja edustavia. 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) istutukset ovat yleisilmeeltään siistejä. 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) istutukset ovat yleisilmeeltään hoidettuja ja yhtenäisiä. 

 
Pensas- ja köynnösistutus ei aiheuta liikennealueilla näkemäesteitä tai haittaa liikennemerkkien, 
liikennevalojen ja valaisimien näkyvyyttä. 

 

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

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön 

– KiinteistöRYL 4.2.0 Kasvillisuusrakenteet, yleistä 

– KH 85-00420 Piha-alueiden kasvien hoito 
 

4.2.6.2 Hoito 
Vaatimus 
Kevätkunnostus 
Istutusalueilla työt aloitetaan roudan sulettua, kun maa kestää liikkumisen. Alueelle kuulumattomia 
aineksia ja talvisuojauksia ei ole. Kasvit ovat oikeassa kasvusyvyydessä roudan sulamisen jälkeen. 
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Rakennetun arvoviheralueen (R1) istutusalueella ei ole kasvijätettä. 
Rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) istutusalueella ei ole 
aukkopaikkoja. 

 
Lannoitus on kohdan Lannoitus ja kalkitus (4.2.6.2) laatuvaatimusten mukainen. 

 

Vaatimus 
Lannoitus ja kalkitus 
Rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) istutusalueen 
lannoitus ja kalkitus perustuvat maa-analyysiin. Lannoitteiden ja kalkin levitysjälki on tasainen koko 
juuristoalueella. Lehdistön väri ja vuosikasvu ovat kasvilajille tyypillisiä. 

 

Ohje 
Rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) pensas- ja 
köynnösistutuksen lannoitus ja kalkitus sisältyvät ulkoalueiden hoitoon, kun suoja- ja 
vaihettumisalueen (R4) pensas- ja köynnösistutuksen lannoitus ja kalkitus sisältyvät ulkoalueiden 
kunnossapitoon. 

 
Maa-analyysiä varten otetaan maanäytteet ohjekortin KH 82-00414 Maanäytteenotto kasvualustasta 
mukaan. Maa-analyysi tehdään sopimuskauden ensimmäisenä vuotena. 

 

Viitteet 

– KH 82-00414 Maanäytteenotto kasvualustasta. 
 

Vaatimus 
Rikkakasvien torjunta 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) istutusalueella ei ole rikkakasveja. Rikkakasvien torjunnasta ei jää 
kasvijätettä. Rikkakasveista puhdistettu kasvualustan pinta on aina moitteettomassa kunnossa. 

 

Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) istutuksen reunoilla, alla eikä kasvuston läpi kasva siistiä 
yleisilmettä häiritsevää rikkakasvillisuutta. Itsekseen kylväytyneitä puuntaimia ei ole. Rikkakasvien 
torjunnasta ei jää havaittavaa kasvijätettä. Rikkakasveista puhdistettu kasvualustan pinta on siisti. 

 

Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) kasvuston yli kasvaneita tai kasvua häiritseviä rikkakasveja ei ole. Itsekseen 
kylväytyneitä puuntaimia ei ole. 

 

Rikkakasvien ja haitallisten vieraskasvien torjunnan yleisiä laatuvaatimuksia ja ohjeita on esitetty kohdassa 
4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 

 
Ohje 
Rikkakasvitorjunta tehdään rakennetulla arvoviheralueella (R1) vähintään joka toinen viikko, 
toimintaviheralueella (R2) ja käyttöviheralueella (R3) säännöllisin väliajoin kolme kertaa 
kasvukaudessa ja suoja- ja vaihettumisalueella (R4) säännöllisin väliajoin kaksi kertaa kasvukaudessa. 

 
Katteeton kasvualusta kuohkeutetaan rakennetulla arvoviheralueella (R1) yleensä kerran 
kuukaudessa ja toimintaviheralueella (R2) ja käyttöviheralueella (R3) vähintään kaksi kertaa 
kasvukaudessa. 

 

Rikkakasvien torjuntatarpeeseen vaikuttavat sääolosuhteet. Erityisesti lämpiminä ja kosteina kesinä 
rikkakasvien torjunnan tarve on suuri. 

 

Pensas- ja köynnösalueiden rakennus- ja takuuaikaiset rikkakasvien torjuntaohjeet on esitetty 
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julkaisussa Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT. Samat ohjeet koskevat myös 
hoitourakan aikana uusittuja pensas- ja köynnösistutuksia. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön 

– Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT. Viherympäristöliitto ry. 
 

Vaatimus 
Kasvitautien ja tuholaisten torjunta 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) köynnösruusuilla ei esiinny härmää. 

 
Rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) istutusalueella ei ole 
havaittavia kasvitautien ja -tuholaisten vioitusjälkiä. 

 

EU:lle ja kansallisesti haitallisia vieraslajeja ja karanteenituhoojia ei ole. Kemiallinen kasvinsuojelu ja EU:lle 
sekä kansallisesti haitallisten vieraslajien ja karanteenituhoojien torjunta tehdään kohtien 4.1.1.4 
Haitallisten vieraslajien torjunta ja käsittely ja 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä mukaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.4 Haitallisten vieraslajien torjunta ja käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä. 
 

Vaatimus 
Kasvuston siistiminen 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) istutusalueella ei ole kuolleita kasveja tai kasvinosia. 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) istutusalueella ei ole näkyvillä kuolleita kasveja eikä 
siistiä yleisilmettä selvästi häiritseviä kuolleita kasvinosia. 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) istutusalueella ei ole yleisilmettä häiritseviä ja kasvua heikentäviä kuolleita 
kasveja tai kasvinosia. 

 

Ohje 
Kasvuston siistimisestä syntyvää kasvijätettä voidaan hyödyntää istutusalueen katteena ja 
maanparannusaineena kohdan 4.1.1.3 Hoito- ja kunnossapitotöiden jätteiden käsittely mukaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.3 Hoito- ja kunnossapitotöiden jätteiden käsittely. 
 

Vaatimus 
Rajaus 
Istutusalueiden rajaukset ovat suunnitelmaan merkityn muotoiset. Irrotettua kasvijätettä ei ole. Rajauksen 
reuna on kasvilaji ja kasvutapa huomioiden 200…1000 mm:n päässä ryhmän uloimman pensaan ja 
köynnöksen tyvestä. Yksittäispensaan ja -köynnöksen ympärillä on halkaisijaltaan 500…1000 mm:n mullos 
tai katettu alue. 

 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) istutusalueen rajaukset ovat aina moitteettomassa kunnossa. Rajaus 
poikkeaa päälinjasta enintään 20 millimetriä. 

 

Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) istutusalueen rajaukset ovat siistit. Rajaus poikkeaa 
päälinjasta enintään 100 mm. 

 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) istutusalueen rajaus poikkeaa päälinjasta enintään 150 mm. 
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Ohje 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) istutusalueet rajataan yleensä kaksi kertaa ja toimintaviheralueen 
(R2) ja käyttöviheralueen (R3) alueet kerran vuodessa. Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) istutusalueet 
rajataan yleensä joka toinen vuosi. 

 
Juurivesoista voimakkaasta leviävien pensaiden ja köynnösten kasvua ja leviämistä seurataan ja 
raportoidaan tilaajalle, kun huomataan niistä aiheutuvia turvallisuus- tai muita haittoja. 

 
Vaatimus 
Hoito- ja muotoon leikkaus 
Pensaiden ja köynnösten leikkaukset ovat hoidon tavoitteiden mukaiset, ja kasvilajikohtaiset poikkeukset 
on huomioitu. Näkemäalueet sekä kulkuväylien ja hulevesikourujen esteettömyys ovat kunnossa. Muotoon 
leikkaukset on tehty huolellisesti ja niissä leikataan vain viimeisiä vuosikasvaimia (huom. poikkeukset). 

 

Rakennetun arvoviheralueen (R1) istutusalueella ei ole leikkuujätettä. 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) ja suoja- ja vaihettumisalueen (R4) istutusalueella 
leikkuujätettä voi esiintyä pensaiden alle haketettuna olemassa oleva kate ja kasvualustan pinta 
huomioiden. Kasvuston alle haketetussa leikkuujätteessä ei ole kasvitauteja eikä -tuholaisia. 

 

Ohje 
Pensaat ja köynnökset leikataan noudattaen liitteen 4.6 Viheralueiden yleisimpien pensaiden, 
köynnösten ja puiden leikkaustaulukkoa. 

 
Viitteet 
KiinteistöRYL Liite 4.6 Viheralueiden yleisimpien pensaiden, köynnösten ja puiden leikkaustaulukko. 

 
Vaatimus 
Kastelu 
Rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) istutusten lehvästö 
on terveen ja elinvoimaisen näköinen, lehdet laajentuneet ja niiden reunat ulospäin taittuneet. Nuutumisen 
merkkejä ei ole. Kastelun jälkeen kasvuston ulkopuoliset alueet ovat siistejä. Kastelujärjestelmät ovat 
kohdassa 4.5.4 Ulkovesiaiheet ja kastelujärjestelmät esitettyjen laatuvaatimusten mukaiset. 

 
Ohje 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) pensas- ja köynnösistutusten kastelusta sovitaan 
erikseen. 

 
Kastelu aloitetaan pidempien poutajaksojen aikana, ennen kuin nuutumisen merkkejä on alkanut 
esiintyä. Erityistä huomiota kiinnitetään kansipihoilla ja muissa rajatuissa kasvualustoissa kasvavien 
pensaiden ja köynnösten kasteluun. 

 

Pensaiden ja köynnösten rakennus- ja takuuaikaiset kasteluohjeet on esitetty julkaisussa 
Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT. Samat ohjeet koskevat myös hoitourakan 
aikana uusittuja pensas- ja köynnösistutuksia. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.5.4 Ulkovesiaiheet ja kastelujärjestelmät 

– Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT. Viherympäristöliitto ry. 
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Vaatimus 
Tuentojen tarkastus ja korjaus 
Köynnösten tuennat ovat aina kunnossa. Sidokset tai tukirakenteet eivät hankaa köynnöstä. 

 
Vaatimus 
Syyskunnostus 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) pensasistutuksissa ei ole kasvijätettä. Kasvijäte poistetaan 2…3 kertaa 
niin, että istutus on aina siisti. Viimeisen kerran kasvijäte poistetaan, kun ympäröivät kasvit ovat 
pudottaneet lehtensä. 

 

Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) pensasistutuksissa ei ole häiritsevää kasvijätettä, joka 
kasautuu tai leviää ympäröiville kulkuväylille. Jos ylimääräinen kasviaines silputaan paikalleen, on jälki siistiä 
eikä silppu haittaa pensaiden talvehtimista. Kasvijäte poistetaan, kun ympäröivät kasvit ovat 
pääsääntöisesti pudottaneet lehtensä. 

 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) pensasistutuksissa ei ole kasvua oleellisesti häiritsevää kasvijätettä. 
Kasvijäte ei leviä ympäröiville kulkuväylille. 

 
Aurattaviin kulkuväyliin rajoittuvien istutusalueiden reunoille on asennettu aurausviitat paikoilleen ennen 
lumen tuloa. 

 

Vaatimus 
Talvikunnossapito 
Pensaat ja köynnökset ovat vaurioitumattomia talvikunnossapidon jälkeen. 

 
Ohje 
Lumen läjittämisestä on esitetty kohdan 4.3.1.2 alakohdassa Lumityöt. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.3.1.2 Hoito (Sidotut päällysteet). 
 

Vaatimus 
Puhtaanapito 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) istutusalueella ei ole kulttuuriroskia, kasvijätettä, eritteitä eikä alueelle 
kuulumattomia esineitä. 

 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) istutusalueella voi olla pieniä kulttuuriroskia sekä 
vähäisiä määriä kasvijätettä ja eritteitä. Yleisilmettä häiritseviä roskia tai alueelle kuulumattomia esineitä ei 
ole. Vaaralliset roskat on poistettu viipymättä. 

 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) istutusalueelle saattaa kertyä jonkin verran häiritseviä kulttuuriroskia, 
kasvijätettä, eritteitä ja alueelle kuulumattomia esineitä näkyville paikoille niin, etteivät ne häiritse alueen 
käyttöä. Vaaralliset roskat on poistettu viipymättä. 

 
Pensas- ja köynnösalueiden puhtaanapidosta syntyvät jätteet käsitellään kohdan 4.1.1.3 Hoito- ja 
kunnossapitotöiden jätteiden käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 

Ohje 
Istutusalueen siisteys tarkistetaan sopimuksen, kunnossapitoluokan ja roskaantumisasteen mukaan. 
Puhtaanapito kirjataan sopimukseen esimerkiksi liitteen 4.2 Puhtaanapitosuunnitelma mukaisesti. 
Puhtaanapidon tasoa voi arvioida vertaamalla sitä esimerkiksi liitteeseen 4.5 Puhtaanapito 
kunnossapitoluokkien mukaan. Tarkastuskäyntien määrää ja tiheyttä voi arvioida esimerkiksi liitteen 
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4.1 Kunnossapitoluokat ja puhtaanapito roskaisuuden mukaan. 
 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.3 Hoito- ja kunnossapitotöiden jätteiden käsittely 

– KiinteistöRYL Liite 4.1 Kunnossapitoluokat ja puhtaanapito roskaisuuden mukaan 

– KiinteistöRYL Liite 4.2 Puhtaanapitosuunnitelma 

– KiinteistöRYL Liite 4.5 Puhtaanapito kunnossapitoluokkien mukaan. 

4.2.6.3 Kunnossapito 

Vaatimus 

Alas- ja harvennusleikkaukset 
Istutuksissa alasleikkauksen korkeus on koko pensas- ja köynnösryhmässä sama, kasvilajin mukaan 
100…300 mm maanpinnasta. Leikkauspinnat ovat siistit. 

 

Alasleikkuun jälkeen pensas- ja köynnösalueen kasvualusta kitketään huolellisesti rikkakasveista. Kitketty 
kasvualusta lannoitetaan. Kasvualustan pinta katetaan orgaanisella katteella. Kattaminen tehdään kohdan 
Kattaminen (4.2.6.3) mukaan. 

Harvennusleikkauksen leikkuujälki on siisti ja kasvuston yleisilme aukoton. 

Rakennetun arvoviheralueen (R1) istutusalueella ei ole leikkuujätettä. 

Toimintaviheralueen (R2), käyttöviheralueen (R3) ja suoja- ja vaihettumisalueen (R4) alueella leikkuujätettä 
voi esiintyä pensaiden alle haketettuna olemassa oleva kate ja kasvualustan pinta huomioiden. Kasvuston 
alle haketetussa leikkuujätteessä ei ole kasvitauteja eikä -tuholaisia. 

 
Ohje 
Pensaat ja köynnökset leikataan liitteen 4.6 Viheralueiden yleisimpien pensaiden, köynnösten ja 
puiden leikkausohje mukaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL Liite 4.6 Viheralueiden yleisimpien pensaiden, köynnösten ja puiden leikkausohje. 
 

Vaatimus 
Paikkaus 
Rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) pensas- ja 
köynnösalue on yhtenäinen. Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) pensas- ja köynnösalueella ei ole oleellisia 
aukkoja. Pensasaidat ja -aidanteet ovat aukottomia. 

 

Paikkausistutusten ajoituksessa huomioidaan sääolosuhteet ja paikkausistutuksen jälkeisen hoidon 
järjestämismahdollisuudet. 
Paikkauksessa käytettävä kasvilaji ja taimilaatu ovat suunnitelman mukaisia. 

 
Köynnökset ovat 300 mm:n päässä tuesta ja tukeen päin vinossa. Juuripaakku on kokonaan kasvualustan 
peitossa. Kärhöjen ja köynnösruusujen juurenniska ja jalonnuskohta ovat kasvilaji ja -lajike huomioiden 
150…300 mm:n syvyydessä. 

 

Istutusleikkuujätteitä ei ole. Paikkausistutuksen kasvualustan pinta on siisti. 
Paikkausistutuksen kasvuunlähdöstä on huolehdittu. Kastelusta on huolehdittu siten, että pensaan- ja 
köynnöksen taimi juurtuu. Juuripaakku ja sen ympäröimä kasvualusta ovat kosteat mutta eivät märät 
ensimmäisen kasvukauden ajan kasvin istutuksesta. 
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Ohje 
Paikkauksena tehtyjä kesä- ja syysistutuksia kastellaan vähintään istutuskasvukausi sekä seuraava 
täysi kasvukausi. Kevätistutuksille riittää istutusvuoden kastelu. 

 
Tarkempia pensaiden ja köynnösten istutusohjeita ja laatuvaatimuksia on esitetty MaaRYL- ja 
InfraRYL-julkaisuissa. 

 
Viitteet 

– InfraRYL/ MaaRYL 23330 Pensaat ja köynnökset. 
 

Vaatimus 
Talvi- ja kevätsuojaus 
Rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) istutusalueen talvi- 
/kevätsuojat, kuten suojaukset myyriä ja jyrsijöitä vastaan sekä varjostuskankaat, ovat asianmukaiset ja 
siistit. Syksyllä asennetut suojat kestävät vahingoittumattomina paikallaan sääoloista riippumatta 
poistamiseensa saakka. 

 
Vaatimus 
Kattaminen 
Katettava kasvualusta on rikkakasviton. Kateaineissa ei ole ympäristölle haitallisia aineita. 

Kattamistapa on MaaRYL- ja InfraRYL-julkaisujen mukainen. 

Ohje 
Kattamiseen voidaan käyttää erikseen sovittaessa paikalla syntyviä kasvijätteitä kohdan 4.1.1.3 
Hoito- ja kunnossapitotöiden jätteiden käsittely laatuvaatimusten ja ohjeiden mukaan. 

 

Viitteet 

– InfraRYL/ MaaRYL 23120 Katteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.3 Hoito- ja kunnossapitotöiden jätteiden käsittely. 
 

Vaatimus 
Lannoitus ja kalkitus 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) istutusalueen lannoitus ja kalkitus perustuvat maa-analyysiin. 
Lannoitteiden ja kalkin levitysjälki on tasainen koko alueella. 

 
Ohje 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) pensaiden ja köynnösten lannoitus ja kalkitus sisältyvät ulkoalueiden 
kunnossapitoon, kun rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja 
käyttöviheralueen (R3) pensaiden ja köynnösten lannoitus ja kalkitus sisältyvät ulkoalueiden hoitoon. 

 

Maa-analyysiä varten otetaan maanäytteet ohjekortin KH 82-00414 Maanäytteenotto kasvualustasta 
mukaan. Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) istutusalueille maa- analyysi tehdään tarvittaessa, kun 
epäillään kasvuongelmien johtuvan kasvualustasta. 

 
Viitteet 

– KH 82-00414 Maanäytteenotto kasvualustasta 
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4.2.7 Perennat, ryhmäruusut, sipuli- ja mukulakasvit, kausikasvit (ryhmäkasvit) 
4.2.7.1 Yleistä 
Vaatimus 
Perennojen, ryhmäruusujen, sipuli- ja mukulakasvien sekä kausikasvien hoidossa ja kunnossapidossa 
noudatetaan kohtien 4.2.0 Kasvillisuusrakenteet, yleistä ja 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon 
vaikutukset ympäristöön ja sen alakohtien laatuvaatimuksia. 

 
Perennat, ryhmäruusut ja kausikasvit ovat hyvässä kasvukunnossa ja kasvilajille tyypillisiä. Kasvit peittävät 
kasvualustan pian istutuksen jälkeen. Sipuli- ja mukulakasvustot ovat runsaita ja elinvoimaisia. Kasvustot 
eivät rumenna alueen yleisilmettä kukkimiskautensa jälkeen. 

 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) istutusalue on yleisilmeeltään aina moitteeton ja edustava. 

Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) istutusalue on siisti. 

Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) istutusalue on yhtenäisen ja hoidetun näköinen. 
 

Ohje 
Perennoja, ryhmäruusuja, sipuli- ja mukulakasveja ja kausikasveja hoidetaan ohjekortin KH 85-00420 
Piha- alueiden kasvien hoito mukaan. 

 

Dynaamisia kasvillisuusalueita hoidetaan kohdekohtaisen ylläpidon suunnitelman (hoito- ja 
käyttösuunnitelma) mukaan. Dynaamisen kasvillisuusalueen kehittymistä seurataan hoitokäyntien 
yhteydessä. Mahdollisista muutostarpeista ylläpidon suunnitelmaan sovitaan erikseen. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön 

– KiinteistöRYL 4.2.0 Kasvillisuusrakenteet, yleistä 

– KH 85-00420 Piha-alueiden kasvien hoito. 
 

4.2.7.2 Hoito 
Vaatimus 
Kevätkunnostus 
Istutusalueilla työt aloitetaan roudan sulettua, kun maa kestää liikkumisen. Alueelle kuulumattomia 
aineksia, kuolleita kasveja tai kasvinosia eikä talvisuojauksia ole. Kasvit ovat oikeassa kasvusyvyydessä 
roudan sulamisen jälkeen. Sipulit ja mukulat ovat vaurioitumattomia kevätkunnostuksen jälkeen. 

 

Rakennetun arvoviheralueen (R1) istutusalueella ei ole kasvijätettä. 
 

Rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) istutuksessa ei ole 
aukkopaikkoja. Ryhmäruusut on leikattu. Lannoitus on kohdan Lannoitus ja kalkitus laatuvaatimusten 
mukainen. Ryhmäruusujen ja kausikasvien kasvualusta on siisti ja muotoiltu. 

 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) perennaistutuksessa leikkuujätettä voi esiintyä 
kasvuston alla olemassa oleva kate ja kasvualustan pinta huomioiden. Kasvuston alle murskatussa 
leikkuujätteessä ei ole kasvitauteja eikä - tuholaisia. 

 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) perennaistutuksessa ei ole kuolleita kasveja eikä huomattavia ja kasvua 
haittaavia kasvijätteitä. 

 
Lannoitus on kohdan Lannoitus ja kalkitus (4.2.7.2) laatuvaatimusten mukainen. 
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Ohje 
Kausikasvi-istutusten kasvilajit valitaan kasvupaikan olosuhteiden mukaan. Maassa kasvavien 
kausikasvien kasvualusta juuristosyvyydeltä ja istutusastioiden koko kasvualusta vaihdetaan kolmen 
vuoden välein. 

 
Vaatimus 
Lannoitus ja kalkitus 
Rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) istutusalueiden 
lannoitus sekä kalkitus perustuvat maa-analyysiin. Lannoitteiden ja kalkin levitysjälki on tasainen koko 
istutusalueella. Lehdistön väri ja kukinta ovat kasvilajille tyypillisiä. 

 
Ohje 
Rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) istutusten 
lannoitus ja kalkitus sisältyvät ulkoalueiden hoitoon, kun suoja- ja vaihettumisalueen (R4) istutusten 
lannoitus ja kalkitus sisältyvät ulkoalueiden kunnossapitoon. 

 
Maa-analyysiä varten otetaan maanäytteet ohjekortin KH 82-00414 Maanäytteenotto kasvualustasta 
mukaan. Maa-analyysi tehdään sopimuskauden ensimmäisenä vuotena. 

 

Viitteet 

– KH 82-00414 Maanäytteenotto kasvualustasta. 
 

Vaatimus 
Rikkakasvien torjunta 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) istutusalueella ei ole rikkakasveja. Rikkakasvien torjunnasta ei jää 
kasvijätettä. Rikkakasveista puhdistettu kasvualustan pinta on aina moitteettomassa kunnossa. 

 

Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) istutuksen reunoilla, alla eikä kasvuston läpi kasva siistiä 
yleisilmettä häiritsevää rikkakasvillisuutta. Itsekseen kylväytyneitä puuntaimia ei ole. Rikkakasvien 
torjunnasta ei jää havaittavaa kasvijätettä. Rikkakasveista puhdistettu kasvualustan pinta on siisti. 

 

Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) kasvuston yli kasvaneita tai kasvua häiritseviä rikkakasveja ei ole. Itsekseen 
kylväytyneitä puuntaimia ei ole. 

 
Rikkakasvien ja haitallisten vieraskasvien torjunnan yleisiä laatuvaatimuksia ja ohjeita on esitetty kohdassa 
4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 

 
Ohje 
Rikkakasvitorjunta tehdään rakennetulla arvoviheralueella (R1) vähintään joka toinen viikko, 
toimintaviheralueella (R2) ja käyttöviheralueella (R3) säännöllisin väliajoin kolme kertaa 
kasvukaudessa ja suoja- ja vaihettumisalueella (R4) säännöllisin väliajoin kaksi kertaa kasvukaudessa. 

 
Katteeton kasvualusta kuohkeutetaan rakennetulla arvoviheralueella (R1) yleensä kerran 
kuukaudessa ja toimintaviheralueella (R2) ja käyttöviheralueella (R3) vähintään kaksi kertaa 
kasvukaudessa. 

 
Rikkakasvien torjuntatarpeeseen vaikuttavat sääolosuhteet. Erityisesti lämpiminä ja kosteina kesinä 
rikkakasvien torjunnan tarve on suuri. 

 
Perenna-, ryhmäruusu-, sipuli- ja mukulakasvi-istutusten rakennus- ja takuuaikaiset rikkakasvien 
torjuntaohjeet on esitetty julkaisussa Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT. Samat 
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ohjeet koskevat myös hoitourakan aikana uusittuja perenna-, ryhmäruusu-, sipuli- ja mukulakasvi- 
istutuksia. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön 

– Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT. Viherympäristöliitto ry. 
 

Vaatimus 
Kasvitautien ja -tuholaisten torjunta 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) ryhmäruusuilla ei esiinny härmää. Ryhmäruusut ovat arkoja härmälle, 
joten rakennetun arvoviheralueen (R1) hoito pitää tehdä niin, ettei härmäisiä ryhmäruusuja esiinny. 

 
Rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) istutusalueella ei ole 
havaittavia kasvitautien ja -tuholaisten vioitusjälkiä. 

 

EU:lle ja kansallisesti haitallisia vieraslajeja ja karanteenituhoojia ei ole. Kemiallinen kasvinsuojelu ja EU:lle 
sekä kansallisesti haitallisten vieraslajien ja karanteenituhoojien torjunta tehdään kohtien 4.1.1.4 
Haitallisten vieraslajien torjunta ja käsittely ja 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä mukaan. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.4 Haitallisten vieraslajien torjunta ja käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä. 
 

Vaatimus 
Kasvuston siistiminen 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) perenna-, ryhmäruusu- tai kausikasvikasvustossa ei ole kuihtuneita kukkia 
tai kuolleita kasveja tai kasvinosia. Kasvusto on pystyssä ja tuennat ovat aina kunnossa. Nurmikolla tai 
yksittäisenä ryhmänä olevien sipulikasvien maanpäälliset osat ovat kukinta-ajan näyttävässä kukassa. Heti 
kukinnan jälkeen ne on poistettu tai leikattu nurmikon leikkuun yhteydessä. 

 

Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) perenna-, ryhmäruusu- tai kausikasvikasvustossa voi 
olla kuihtuneita kukkia tai kuolleita kasvinosia vähäisiä määriä, niin etteivät ne häiritse istutuksen 
yleisilmettä. Nurmikolla tai yksittäisenä ryhmänä olevien sipulikasvien maanpäälliset osat ovat kuihtuneet 
ennen niiden leikkaamista tai poistamista. 

 
Rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) muun kasvuston 
yhteydessä kasvavissa sipuli- ja mukula- kasveissa ei ole kasviryhmän yleisilmettä häiritseviä siemenkotia tai 
tuleentuneita kasvinosia. 

 
Ohje 
Kasvuston siistimisestä syntyvää kasvijätettä voidaan hyödyntää istutusalueen katteena ja 
maanparannusaineena kohdan 4.1.1.3 Hoito- ja kunnossapitotöiden jätteiden käsittely mukaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.3 Hoito- ja kunnossapitotöiden jätteiden käsittely. 
 

Vaatimus 
Rajaus 
Istutusalueiden rajaukset ovat suunnitelmaan merkityn muotoiset. Irrotettua kasvijätettä ei ole. Rajauksen 
reuna on kasvilaji ja kasvutapa huomioiden 200…1000 mm:n päässä ryhmän uloimman taimen tyvestä. 
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Rakennetun arvoviheralueen (R1) istutusalueen rajaukset ovat aina moitteettomassa kunnossa. Rajaus 
poikkeaa päälinjasta enintään 20 millimetriä. 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) istutusalueen rajaukset ovat siistit. Rajaus poikkeaa 
päälinjasta enintään 100 mm. 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) istutusalueen rajaus poikkeaa päälinjasta enintään 150 mm. 
Perennakasvusto ei leviä nurmikolle, käytäville eikä muille sille kuulumattomille alueille. 

 

Ohje 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) istutusalueet rajataan yleensä kaksi kertaa vuodessa. 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) istutusalueet rajataan kerran vuodessa. 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) istutusalueet rajataan yleensä joka toinen vuosi. 

 

Vaatimus 
Kastelu 
Rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) kasvit näyttävät aina 
elinvoimaisilta, eikä kukintojen tai kasvualustan ulkonäkö ole kärsinyt. Kastelun jälkeen kasvuston 
ulkopuoliset alueet ovat siistejä. 
Kastelujärjestelmät ovat kohdassa 4.5.4 Ulkovesiaiheet ja kastelujärjestelmät esitettyjen laatuvaatimusten 
mukaiset. 

 

Ohje 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) perenna-, ryhmäruusu- ja kausikasvi-istutusten 
kastelusta sovitaan erikseen. 

 
Kastelu aloitetaan pidempien poutajaksojen aikana, ennen kuin nuutumisen merkkejä on alkanut 
esiintyä. Erityistä huomiota kiinnitetään kansipihoilla ja muissa rajatuissa kasvualustoissa kasvavien 
perennojen, ryhmäruusujen, sipuli- ja mukulakasvien ja kausikasvien kasteluun. 
Rakennus- ja takuuaikaiset kasteluohjeet on esitetty julkaisussa Viheralueiden kunnossapidon yleinen 
työselostus VKT. Samat ohjeet koskevat myös hoitourakan aikana uusittuja istutuksia. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.5.4 Ulkovesiaiheet ja kastelujärjestelmät 

– Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT. Viherympäristöliitto ry. 
 

Vaatimus 
Syyskunnostus 
Työ on tehty ennen maan jäätymistä. Kausikasvi-istutuksessa ei ole kasveja, niiden osia, roskia tai 
tukirakennelmia. Istutusalue on siististi muotoiltu. Ryhmäruusut on talvisuojattu ja tasausleikattu. 
Leikkuujätteitä ei ole ja kasvualusta on siisti. 

 
Aurattaviin kulkuväyliin rajoittuvien istutusalueiden reunoille on asennettu aurausviitat paikoilleen ennen 
lumen tuloa. 

 

Vaatimus 
Talvikunnossapito 
Perennat ja ryhmäruusut ovat vaurioitumattomia talvikunnossapidon jälkeen. 

Ohje 
Lumen läjittämisestä on esitetty kohdan 4.3.1.2 alakohdassa Lumityöt. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.3.1.2 Hoito (Sidotut päällysteet). 
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Vaatimus 
Puhtaanapito 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) istutusalueella ei ole kulttuuriroskia, kasvijätettä, eritteitä eikä alueelle 
kuulumattomia esineitä. 

 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) istutusalueella voi olla pieniä kulttuuriroskia ja vähäisiä 
määriä kasvijätettä ja eritteitä. Yleisilmettä häiritseviä roskia tai alueelle kuulumattomia esineitä ei ole. 
Vaaralliset roskat on poistettu viipymättä. 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) istutusalueelle saattaa kertyä jonkin verran häiritseviä kulttuuriroskia, 
kasvijätettä, eritteitä ja alueelle kuulumattomia esineitä näkyville paikoille niin, etteivät ne häiritse alueen 
käyttöä. Vaaralliset roskat on poistettu viipymättä. 

 

Perenna-, ryhmäruusu-, mukula- ja sipulikasvi- ja kausikasvi-istutusten puhtaanapidosta syntyvät jätteet 
käsitellään kohdan 4.1.1.3 Hoito- ja kunnossapitotöiden jätteiden käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 

Ohje 
Istutusalueen siisteys tarkastetaan sopimuksen, kunnossapitoluokan ja roskaantumisasteen mukaan. 
Puhtaanapito kirjataan sopimukseen esimerkiksi liitteen 4.2 Puhtaanapitosuunnitelma mukaisesti. 
Tarkastuskäyntien määrää ja tiheyttä voi arvioida esimerkiksi liitteen 4.1 Kunnossapitoluokat ja 
puhtaanpito roskaisuuden mukaan avulla. Puhtaanapidon tasoa voi arvioida vertaamalla sitä 
esimerkiksi liitteeseen 4.5 Puhtaanapito kunnossapitoluokkien mukaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.3 Hoito- ja kunnossapitotöiden jätteiden käsittely 

– KiinteistöRYL Liite 4.1 Kunnossapitoluokat ja puhtaanapito roskaisuuden mukaan 

– KiinteistöRYL Liite 4.2 Puhtaanapitosuunnitelma 

– KiinteistöRYL Liite 4.5 Puhtaanapito kunnossapitoluokkien mukaan. 

4.2.7.3 Kunnossapito 

Vaatimus 

Jakaminen 
Istutusalueilla kasvien jakaminen on tehty kasvilajin vaatimalla tavalla. Kasvit ovat oikeassa 
kasvusyvyydessä. Istutusalue on siisti eikä kasvijätteitä tai roskia ole. Rakennetun arvoviheralueen (R1) 
perennojen kasvukunto on paras mahdollinen. Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) 
perennojen kasvukunto on hyvä. 

 
Ohje 
Perennojen jakotarvetta seurataan muiden hoitotöiden yhteydessä. Jakotarpeesta ilmoitetaan 
viipymättä tilaajalle. 
Jakaminen tehdään viimeistään silloin, kun perennat ovat tyveltä puutuneita, perennamättään 
keskusta kuolee tai kasvusto on ylitiheää ja sen kukinta heikkenee. Keväällä ja kesällä kukkivat lajit 
jaetaan loppukesästä ja syksyllä kukkivat lajit keväällä. Syksyllä jakaminen tehdään niin aikaisin, että 
kasvit ehtivät juurtua ennen talven tuloa. 

 

Vaatimus 
Paikkaus 
Perennaistutukset ovat aukottomia. Sipulit ja mukulat on istutettu kasvilajikohtaisesti oikeaan istutusaikaan 
ja oikeaan istutussyvyyteen. Paikkausistutuksen kasvualustan pinta on siisti. 

 

Rakennetun arvoviheralueen (R1) istutukset ovat aina aukottomia. 
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Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3 istutusalueella voi esiintyä myöhemmin kasvukaudella 
taimen kokoisia aukkoja. Paikkausistutukset ajoitetaan huomioiden sääolosuhteet ja paikkausistutuksen 
jälkeisen hoidon järjestämismahdollisuudet. 

 
Paikkausistutuksen kasvuunlähdöstä on huolehdittu. Kastelusta on huolehdittu siten, että paikkaukseen 
käytetty taimi juurtuu. Juuripaakku ja sen ympäröimä kasvualusta ovat kosteat mutta eivät märät. 

 

Ohje 
Paikkauksena tehtyjä kesä- ja syysistutuksia kastellaan vähintään istutuskasvukausi sekä seuraava 
täysi kasvukausi. Kevätistutuksille riittää istutusvuoden kastelu. 

 

Tarkempia perennojen, ryhmäruusujen, sipuli- ja mukulakasvien ja kausikasvien istutusohjeita ja 
laatuvaatimuksia on esitetty MaaRYL- ja InfraRYL-julkaisuissa. 

 
Viitteet 

– InfraRYL/MaaRYL 23340 Perennat 

– InfraRYL/MaaRYL 23350 Ryhmäruusut 

– InfraRYL/MaaRYL 23361 Sipuli- ja mukulakasvit 

– InfraRYL/MaaRYL 23362 Kausikasvit. 
 

Vaatimus 
Lannoitus ja kalkitus 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) istutusalueen lannoitus ja kalkitus perustuvat maa-analyysiin. 
Lannoitteiden ja kalkin levitysjälki on tasainen koko alueella. Lehdistön väri ja kukinta ovat kasvilajille 
tyypillisiä. 

 
Ohje 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) istutusten lannoitus ja kalkitus sisältyvät ulkoalueiden 
kunnossapitoon, kun rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja 
käyttöviheralueen (R3) istutusalueen lannoitus ja kalkitus sisältyvät ulkoalueiden hoitoon. 

 
Maa-analyysiä varten otetaan maanäytteet ohjekortin KH 82-00414 Maanäytteenotto kasvualustasta 
mukaan. Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) istutusalueille maa- analyysi tehdään tarvittaessa, kun 
epäillään kasvuongelmien johtuvan kasvualustasta. 

 
Viitteet 

– KH 82-00414 Maanäytteenotto kasvualustasta. 
 

Vaatimus 
Talvi- ja kevätsuojaus 
Rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) istutusalueen talvi- ja 
kevätsuojat, kuten suojaukset myyriä ja jyrsijöitä vastaan sekä varjostuskankaat ovat asianmukaiset ja 
siistit. Syksyllä asennetut suojat kestävät vahingoittumattomina paikallaan sääoloista riippumatta 
poistamiseensa saakka. 

 
4.2.8 Ympäristövaikutukset 
Kasvillisuusrakenteiden hoidon ja kunnossapidon ympäristövaikutuksia käsitellään kohdassa 4.1.1 
Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 
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4.3 Päällysrakenteet 
4.3.1 Sidotut päällysteet 

Ohje 
Sidottuja päällysteitä ovat esimerkiksi betonikiveykset ja -laatoitukset, nupu- ja noppakiveykset, 
kenttäkiveykset, liuskekiveykset, hulevesi- ja nurmikiveykset, asfaltti ja puupäällysteet. 

 
4.3.1.1 Yleistä 
Vaatimus 
Sidottujen päällysteiden hoidossa ja kunnossapidossa noudatetaan kohdan 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja 
kunnossapidon vaikutukset ympäristöön ja sen alalukujen laatuvaatimuksia. 

 

Kaikissa kunnossapitoluokissa päällysrakenteet ovat turvallisia, siistejä ja suunnitelmien mukaisia. 
Kulkuväylät ovat liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä käyttökunnossa sekä liikenne- ja 
kulkuolosuhteet ovat turvalliset. 

 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) päällystetyt alueet ovat yleisilmeeltään aina moitteettomassa kunnossa 
ja edustavia, toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) päällystetyt alueet ovat siistejä ja suoja- ja 
vaihettumisalueen (R4) päällystetyt alueet ovat yhtenäisen ja hoidetun näköisiä. 

 
Ohje 
Avoimien viheralueiden (A-kunnossapitoluokka) ja metsien (M-kunnossapitoluokka) kulkuväylät 
hoidetaan julkaisun Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT mukaan. 

 
Läpäisevän päällysteen toimivuutta seurataan muiden hoitotöiden yhteydessä. Poikkeamista 
ilmoitetaan viipymättä tilaajalle. Läpäisevä päällyste muodostuu vettä läpäisevästä pintakerroksesta 
ja sen alapuolisista karkeasta kiviaineksesta tehdyistä rakennekerroksista. Pintakerroksen läpäisevä 
hulevesi varastoituu hetkellisesti karkean kiviaineksen huokostilaan, josta se imeytyy ympäröivään 
maaperään tai johdetaan eteenpäin salaojilla. Läpäisevä päällyste on tehty esimerkiksi rei’itetyistä 
betonilaatoista, avosaumatusta kiveyksestä, muovikennostosta, läpäisevästä (avoimesta) asfaltista 
AA tai läpäisevästä betonista LB. Läpäisevä päällyste voi olla myös nurmikkopintainen. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 

– Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT. Viherympäristöliitto ry 

– Viheralueiden luonnonmukaisten hulevesirakenteiden kunnossapito LHK. Viherympäristöliitto ry. 
 

4.3.1.2 Hoito 
 

Vaatimus 
Kevätkunnostus 
Aurausviittoja tai talvikunnossapidon suoja-aitoja ei ole päällystealueiden reunoilla. 

 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) päällysteillä ei esiinny pölyämistä ennen hiekoitushiekan poistoa. 

 

Hiekoitushiekkaa ja kasvijätteitä ei ole päällysteillä. Hiekoitushiekan poiston jälkeen päällysteen pinta on 
puhdas ja pölyämätön. 

 
Erityisesti kiinnitetään huomiota läpäisevän päällysteen hiekoitushiekan poistoon. Hiekoitushiekka 
poistetaan huolellisesti, jottei läpäisevän päällysteen rakenne tukkeudu ja huleveden imeytyminen esty 
päällysteen läpi. 
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Kemiallisessa pölynsidonnassa noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.6 
Liukkaudentorjunta- ja pölynsidonta-aineiden käsittely laatuvaatimuksia. 

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

 

Hiekoitushiekan pölynsidontaan ryhdytään ennen hiekanpoistoa, ennen kuin talvella levitetty hiekka- 
aines on kuivunut ja pölyhaittoja ilmenee. Sidottu ja ladottu päällyste kostutetaan ennen 
hiekoitushiekan poistoa pölyämisen estämiseksi. Muu pölynsidonnassa käytettävä materiaali on 
tasalaatuista. Kemialliset aineet eivät vaaranna henkilö- tai ympäristöterveyttä eivätkä aiheuta 
epäsiisteyttä. Aineiden annostelu on valmistajan ohjeen mukainen. 

 
Hiekanpoistoon käytetään työtekniikka, jossa ei synny haittaavaa pölyämistä. Hiekoitushiekan 
poistoon ei käytetä lehtipuhallinta tai muuta sellaista menetelmää, joka nostaa hiekoituspölyä 
ilmaan. Työ viimeistellään vesipesulla erikseen sovituilla alueilla. 

 

Kemiallisesta pölynsidonta-aineesta sovitaan erikseen. Kemialliset pölynsidontatyöt ja siihen käytetty 
aine merkitään kiinteistönpitokirjaan. 

 

Hengitettävä ilma täyttää EU:n raja-arvot. 
 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.6 Liukkaudentorjunta- ja pölynsidonta-aineiden käsittely. 
 

Vaatimus 
Rikkakasvien torjunta 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) päällystealueella ei ole rikkakasveja. Rikkakasvien torjunnasta ei jää 
kasvijätettä. Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) päällystealueilla tai niiden reunoilla ei 
kasva siistiä yleisilmettä häiritsevää rikkakasvillisuutta. Itsekseen kylväytyneitä puuntaimia ei ole. 
Rikkakasvien torjunnasta ei jää havaittavaa kasvijätettä. 

 

Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) päällystealueilla ei ole käyttöä häiritsevää tai päällysteitä rikkovaa 
rikkakasvillisuutta. Itsekseen kylväytyneitä puuntaimia ei ole. 

 
Erityisesti kiinnitetään huomiota läpäisevän päällysteen rikkakasvien torjuntaan. Päällysteen päälle ja 
saumoihin levinneet rikkakasvit ja kylväytyneet puuntaimet poistetaan huolellisesti, jottei läpäisevän 
päällysteen rakenne tukkeudu ja huleveden imeytyminen esty päällysteen läpi. 

 
Ohje 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) päällystealueella rikkakasvien esiintyminen tarkistetaan joka toinen 
viikko ja torjuntatoimenpiteet tehdään tarvittaessa. 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) päällystealueella torjuntatoimenpiteet tehdään 
säännöllisin väliajoin kolme kertaa kasvukaudessa ja suoja- ja vaihettumisalueen (R4) 
päällystealueella torjuntatoimenpiteet tehdään säännöllisin väliajoin kaksi kertaa kasvukaudessa. 

 

Rikkakasvien torjuntatarpeeseen vaikuttavat sääolosuhteet. Erityisesti lämpiminä ja kosteina kesinä 
rikkakasvien torjunnan tarve on suuri. 

 
Kuumavesikäsittelyllä ja liekittämisellä voidaan korvata rikkakasvien kemiallista torjuntaa. 
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Liekittämällä tehtävä rikkakasvien torjunta vaatii tulityöluvan ja kohteen jälkivartioinnin. 
 

Rikkakasvien torjunnan yleisiä ohjeita on esitetty kohdassa 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja 
kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 
 

Vaatimus 
Lämmitettävien päällysteiden seuranta 
Lämmitetyt päällysteet ovat sulana talviaikaan. Raportoimattomia lämmityksen toimintavikoja ei ole. 

 

Ohje 
Lämmityksen toimintavioista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 

 
Vaatimus 
Syyskunnostus 
Päällystealueilla aurausviitat ja muut merkinnät ovat paikoillaan ennen lumen tuloa. Rakennetun 
arvoviheralueen (R1) päällystealueilla ei ole kasvijätettä. 

 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) päällystealueilla ei ole yleisilmettä häiritsevää ja 
liukkautta aiheuttavaa kasvijätettä, joka kasautuu tai leviää ympäristöön. 

 

Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) päällystealueilla ei ole käyttöä oleellisesti häiritsevää kasvijätettä. 
 

Vaatimus 
Lumityöt 
Päällystealueilla aurausviitat sekä suoja-aidat ovat suorassa ja kunnossa. Päällystealueen reunarakenteet 
ovat vaurioitumattomat. Pelastustiet ja niihin liittyvät nostopaikat ovat lumesta puhtaat. 

 

Rakennetun arvoviheralueen (R1) talvikunnossapidettäviksi valituilla alueilla lumen tai sohjon auraus 
aloitetaan, kun kerroksen paksuus ylittää 30 mm. 

 

Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) talvikunnossapidettäviksi valituilla alueilla lumen tai 
sohjon auraus aloitetaan, kun kerroksen paksuus ylittää 50 mm. 

 

Rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) päällystealueet ovat 
jatkuvan lumisateen aikana kulkukelpoisessa kunnossa. Ajorata on aina henkilöautolla, kuten taksilla tai 
ambulanssilla, ajettavassa kunnossa. Pinnan tasauksen jälkeen ajoradan pinta on tasainen ja polanteen 
poiston jälkeen paljas. 

 
Ulko-ovet ja portit ovat avattavissa myös talvella. 

 
Lumivallit eivät haittaa alueen käyttöä ja turvallisuutta. Lumivallin korkeus näkemäalueella ei ole 0,5 metriä 
korkeampi. Kävely- ja pyöräilyväylien näkemäalue alkaa viisi (5) metriä ennen risteystä. Vallit madalletaan 
viiden (5) vuorokauden toimenpideajassa mainittujen raja-arvojen ylittymisestä. Lumivallit eivät katkaise 
kulkuyhteyksiä kiinteistöille, pelastusteille, pysäkeille ja suojateille. Kiinteistönomistaja vastaa kiinteistön 
liittymän puhdistuksesta. Lumivallin läheisyydessä olevat sivuojat ja muut hulevesijärjestelmät ovat 
toimintakuntoisia. Lumivalleista kulkureiteille mahdollisesti valuva sulamisvesi otetaan huomioon 
liukkauden torjunnassa. 
Alueella, jolta lumi on kuormattu, ei ole välittömästi kuormauksen jälkeen lumikinoksia tai kuormauksessa 
pudonneita paakkuja. 
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Rakennetun arvoviheralueen (R1) nurmikolle ei läjitetä lunta. Toimintaviheralueen (R2) ja 
käyttöviheralueen (R3) nurmikolle voidaan läjittää lunta, kunhan se ei aiheuta nurmikolle merkittäviä 
vaurioita. 

 
Puiden tyvialueelle, noin metrin etäisyydellä rungosta, ei läjitetä lunta. Pensaiden tai köynnösten päälle ei 
läjitetä lunta. 
Perennojen tai ryhmäruusujen päälle ei läjitetä lunta, jollei siitä ole erikseen sovittu. 

Kasvillisuus, päällysteet ja rakenteet ovat vaurioitumattomia talvikunnossapidon jälkeen. 

Kattolumien lumityöt ovat kohdan 3.2 Rakennusten ja teknisten järjestelmien hoito ja kunnossapito, 
rakennustekniikka kohdan 3.2.2.4.1 Yläpohja laatuvaatimusten mukaiset. 

 
Erityisen poikkeuksellisissa olosuhteissa laatuvaatimuksista voidaan poiketa. 

 
Ohje 
Lumitöiden ohjaamiseksi laaditaan kuvallinen kartta, jos kohteessa on kiireellisyysjärjestysalueita. 

 
Lumityön laatuvaatimuksissa määritelty ”aloitus” on riippuvainen monista seikoista, esimerkiksi 
säätilasta ja kiinteistön käyttötarkoituksesta. Tehtävä on laadun toteutumisen ja kustannusten 
kannalta tarkoituksen mukaista aloittaa ennen aloituskriteerin täyttymistä (esim. sohjon poisto, kun 
sääennusteiden mukaan on odotettavissa pakastumista). 

 
Lumitöiden aloitusaika, lumen läjityspaikat ja läjityksen kesto sovitaan tilaajan kanssa ja kirjataan 
esimerkiksi liitteen 4.3 Talvikunnossapitosuunnitelma mukaisesti. 

 

Aurausvauriot ja niiden ennaltaehkäisy otetaan huomioon menetelmiä valittaessa. Mahdollisten 
vaurioiden, esimerkiksi painumien, raapimisjälkien, kiveysten rikkoontumisten jne. korjaamisesta 
sovitaan etukäteen. 

 

Menettelytavoista erityisen poikkeuksellisissa sääolosuhteissa on hyvä sopia. Lumityöt merkitään 
talvikunnossapitopäiväkirjaan tai kiinteistönpitokirjaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 3.2.2.4.1 Yläpohja 

– KiinteistöRYL Liite 4.3 Talvikunnossapitosuunnitelma 

– KH 13-00507 Vesikaton talviturvallisuuden parantaminen 

– Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta. Suomen säädöskokoelma 
669/1978. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669 

– Pelastuslaki. Suomen säädöskokoelma 379/2011. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379. 

 

Vaatimus 
Liukkauden torjunta 
Liukkautta torjutaan niin usein, että hoidettavaksi sovitut alueet ovat turvallisia. 
Liukkaudentorjuntamateriaalin levitysjälki on tasainen koko alueella. Materiaalimäärät ovat sopimusten 
mukaisia. 
Liukkaudenesto ei saa aiheuttaa syöpymiä tai vaurioita. 
Liukkaudentorjuntaan käytettävät aineet eivät ole ympäristölle vaarallisia. Aineiden annostelu on 
valmistajan ja tilaajan ohjeen mukainen. 
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Erityisesti kiinnitetään huomiota läpäisevän päällysteen liukkauden torjuntaan. Läpäisevän päällystealueen 
hiekoitukseen käytetään vedenläpäisevyyden varmistamiseksi sepeliä tai hiekkaa, josta hienoin kiviaines on 
seulottu pois. 

 
Kemiallisessa liukkauden torjunnassa noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.6 
Liukkaudentorjunta- ja pölynsidonta-aineiden käsittely laatuvaatimuksia. 

 

Ohje 
Päällystealueiden liukkauden torjuntatyö tehdään palveluntuottajan hankkimalla materiaalilla, ellei 
muuta ole sovittu. Kiinteistökohtaisesta liukkauden torjuntatyömateriaalin varastoinnista vastaa 
tilaaja, ellei muuta ole sovittu. Liukkauden torjuntatyöt merkitään talvikunnossapitopäiväkirjaan tai 
kiinteistönpitokirjaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.6 Liukkaudentorjunta- ja pölynsidonta-aineiden käsittely. 
 

Vaatimus 
Puhtaanapito 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) päällystealueilla ei ole kulttuuriroskia, kasvijätettä, irtohiekkaa, eritteitä, 
nesteiden aiheuttamia valumia tai tahroja eikä alueelle kuulumattomia esineitä. 

 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) päällystealueilla voi olla vähän pieniä kulttuuriroskia, 
kasvijätettä, irtohiekkaa, eritteitä, nesteiden aiheuttamia valumia tai tahroja ja alueelle kuulumattomia 
esineitä. Vaaralliset roskat on poistettu viipymättä. 

 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) päällystealueille saattaa kertyä jonkin verran häiritseviä kulttuuriroskia, 
kasvijätettä, eritteitä ja alueelle kuulumattomia esineitä näkyville paikoille niin, etteivät ne häiritse alueen 
käyttöä. Vaaralliset roskat on poistettu viipymättä. 

 
Erityisesti kiinnitetään huomioita hulevesikiveyksen saumojen puhdistukseen. Saumoihin kertyneet roskat 
ja epäpuhtaudet poistetaan huolellisesti, jottei hulevesikiveyksen rakenne tukkeudu ja huleveden 
imeytyminen esty hulevesikiveyksen läpi. 

 
Päällystealueiden puhtaanapidosta syntyvät jätteet käsitellään kohdan 4.1.1.3 Hoito- ja kunnossapitotöiden 
jätteiden käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 

Ohje 
Päällystealueen siisteys tarkistetaan sopimuksen, kunnossapitoluokan ja roskaantumisasteen 
mukaan. Puhtaanapito kirjataan sopimukseen esimerkiksi liitteen 4.2 Puhtaanapitosuunnitelma 
mukaisesti. Tarkastuskäyntien määrää ja tiheyttä voi arvioida esimerkiksi liitteen 4.1 
Kunnossapitoluokat ja puhtaanapito roskaisuuden mukaan avulla. Puhtaanapidon tasoa voi arvioida 
vertaamalla sitä esimerkiksi liitteeseen 4.5 Puhtaanapito kunnossapitoluokkien mukaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.3 Hoito- ja kunnossapitotöiden jätteiden käsittely 

– KiinteistöRYL Liite 4.1 Kunnossapitoluokat ja puhtaanapito roskaisuuden mukaan 

– KiinteistöRYL Liite 4.2 Puhtaanapitosuunnitelma 

– KiinteistöRYL Liite 4.5 Puhtaanapito kunnossapitoluokkien mukaan. 
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4.3.1.3 Kunnossapito 
Vaatimus 
Päällysteen paikkaukset 
Turvallisuutta vaarantavat ja toimintaa oleellisesti haittaavat vauriot on merkitty välittömästi 
liikennemerkein sekä suojalaittein, ja vaurio on korjattu mahdollisimman pian. 

 
Päällystealueiden reunat ovat turvalliset. 

 
Paikkaustyö ei eroa materiaaliltaan, pintarakenteeltaan tai kallistuksiltaan ympäröivästä päällysteestä. 
Paikkaustyön jälkeen päällystealueen pinta on tasainen ja tiivis. 

 

Vaatimus 
Rakenteellisten vikojen korjaus 
Rakenteellisten vikojen korjaus tehdään korjaussuunnitelman mukaan. 
Korjatussa kiveys- tai laatoituspäällysteessä ei ole silmämääräisesti havaittavia oleellisia poikkeamia 
muuhun päällysteeseen (mm. tasaisuus, väri, ladonta ja saumaus). 
Korjatussa reunatukilinjassa ei ole silmämääräisesti havaittavia oleellisia poikkeamia muuhun 
reunatukilinjaan (mm. sijainti, näkymä, suoruus ja kaarevuus). 

 
Vaatimus 
Päällysteiden pesu 
Päällysteet ovat puhtaat eikä häiritsevää pölyä ole. 

 
Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely. 

4.3.2 Sitomattomat päällysteet 

Ohje 

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

4.3.2.1 Yleistä 

Vaatimus 

Sitomattomien päällysteiden hoidossa ja kunnossapidossa noudatetaan kohdan 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon 
ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön ja sen alalukujen laatuvaatimuksia. 

 
Kaikissa kunnossapitoluokissa päällysrakenteet ovat turvallisia, siistejä ja suunnitelmien mukaisia. 
Päällystetyt kulkuväylät ovat liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä käyttökunnossa myös 
talvella, ja liikenne- ja kulkuolosuhteet ovat turvalliset. 

 

Rakennetun arvoviheralueen (R1) päällystetyt alueet ovat yleisilmeeltään aina moitteettomassa kunnossa 
ja edustavia, toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) päällystealueet ovat siistejä ja suoja- ja 
vaihettumisalueen (R4) päällystealueet yhtenäisen ja hoidetun näköisiä. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 

– KiinteistöRYL 4.3.1 Sidotut päällysteet. 
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4.3.2.2 Hoito 
Vaatimus 
Kevätkunnostus 
Aurausviittoja tai talvikunnossapidon suoja-aitoja ei ole päällystealueiden reunoilla. 

 
Päällysteillä ei ole kasvijätteitä. 
Työn aikana ei esiinny haittaavaa pölyämistä. Kemiallisessa pölynsidonnassa noudatetaan kohtaa 4.3.2.3 
Kunnossapito, Pölynsidonta. 

 
Ohje 
Hiekoitushiekka poistetaan sopimuksen mukaisesti määrävuosin. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.3.2.3 Kunnossapito, Pölynsidonta. 
 

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

 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) päällystealueiden rajaukset ovat aina moitteettomassa kunnossa. Rajaus 
poikkeaa päälinjasta enintään 20 millimetriä. 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) päällystealueiden rajaukset ovat siistit. Rajaus poikkeaa 
päälinjasta enintään 100 mm. 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) päällystealueiden rajaus poikkeaa päälinjasta enintään 150 mm. 

 
Vaatimus 
Rikkakasvien torjunta 
Noudatetaan kohdan 4.3.1 Sidotut päällysteet, Rikkakasvien torjunta laatuvaatimuksia. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.3.1 Sidotut päällysteet. 
 

Vaatimus 
Syyskunnostus 
Noudatetaan kohdan 4.3.1 Sidotut päällysteet, Syyskunnostus laatuvaatimuksia. 

 
Sitomattomien päällysteiden lanauksessa on otettu huomioon alueen leveys ja pintarakenne. 
Kasvijätettä ei esiinny ennen lanauksen aloittamista. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.3.1 Sidotut päällysteet. 
 

Vaatimus 
Lumityöt 
Noudatetaan kohdan 4.3.1 Sidotut päällysteet, Lumityöt laatuvaatimuksia. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.3.1 Sidotut päällysteet. 
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Vaatimus 
Liukkauden torjunta 
Noudatetaan kohdan 4.3.1 Sidotut päällysteet, Liukkauden torjunta laatuvaatimuksia. 

 
Rakennetun arvoviheralueen (R1), toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) 
kivituhkapäällysteisillä alueilla käytetty hiekoitusmateriaali on päällysteen väristä, ja sen raekoko on 
enintään 6 mm. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.3.1 Sidotut päällysteet. 
 

Vaatimus 
Puhtaanapito 
Noudatetaan kohdan 4.3.1 Sidotut päällysteet, Puhtaanapito laatuvaatimuksia muilta osin, paitsi 
irtohiekkaa ei poisteta, ellei se haittaa päällystealueen käyttöä. Hiekoitusmateriaali poistetaan, jos se 
poikkeaa päällystemateriaalista. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.3.1 Sidotut päällysteet. 
 

4.3.2.3 Kunnossapito 
Vaatimus 
Kevätkunnostus 
Lanauksessa on otettu huomioon alueen leveys ja pintarakenne. 

 
Kemiallisessa pölynsidonnassa noudatetaan kohtaa 4.3.2.3 Kunnossapito, Pölynsidonta. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.3.2.3 Kunnossapito, Pölynsidonta. 
 

Vaatimus 
Päällysteen lisäys 
Kivituhkapäällysteen kulutuskerrospaksuus on 50 mm. Käytettävä kivituhka on väriltään ja raekooltaan 
alkuperäistä vastaava. Kivituhkapinta on tasainen ja tiivis. 
Sorapäällysteen kulutuskerrospaksuus on teillä vähintään 50 mm ja kevyen liikenteen kulkuväylillä 20 
mm.Sorapinta on tasainen ja kulkuväylien sivukaltevuus suorilla osuuksilla noin viisi (5) prosenttia. Veden 
valumista estäviä reunavalleja ei ole. 

 
Vaatimus 
Päällysteen paikkaukset 
Noudatetaan kohdan 4.3.1 Sidotut päällysteet, Päällysteen paikkaukset laatuvaatimuksia. 

 
Sitomattomien päällysteiden käytävien linjaukset, päällysteiden paksuudet ja materiaalit sekä 
pinnanmuodot säilyvät suunnitelman mukaisina. 

 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) päällystealueilla ei ole käyttöä haittaavia epätasaisuuksia. 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) päällystealueilla voi olla käyttöä haittaavia vähäisiä 
epätasaisuuksia. Rankkojen vesisateiden aiheuttamat epätasaisuudet korjataan viipymättä sateen jälkeen. 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) päällystealueilla voi olla käyttöä haittaavia epätasaisuuksia. Rankkojen 
vesisateiden aiheuttamat käyttöä haittaavat epätasaisuudet korjataan viipymättä sateen jälkeen. 
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Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.3.1 Sidotut päällysteet. 
 

Vaatimus 
Rakenteellisten vikojen korjaus 
Noudatetaan kohdan 4.3.1 Sidotut päällysteet, Rakenteellisten vikojen korjaus laatuvaatimuksia. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.3.1 Sidotut päällysteet. 
 

Vaatimus 
Pölynsidonta 
Toimintaviheralueen (R2), käyttöviheralueen (R3) ja suoja- ja vaihettumisalueen (R4) päällystealueiden 
pölynsidontatyöstä on olemassa suunnitelma. Häiritsevää pölyä ei esiinny. 
Kemiallisessa pölynsidonnassa noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.6 
Liukkaudentorjunta- ja pölynsidonta-aineiden käsittely laatuvaatimuksia. 

 
Ohje 
Kemiallisesta pölynsidonta-aineesta sovitaan erikseen. Kemialliset pölynsidontatyöt ja siihen käytetty 
aine merkitään kiinteistönpitokirjaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.6 Liukkaudentorjunta- ja pölynsidonta-aineiden käsittely. 
 

4.3.3 Muut päällysterakenteet 
4.3.3.1 Toiminnalliset erityisalueet 

 
Ohje 
Toiminnallisten erityisalueiden päällysterakenteilla tarkoitetaan esimerkiksi ulkoiluun ja pelaamiseen 
tai muuhun käyttöön tarkoitettuja jääkenttiä, sorakenttiä, leikkipaikkojen putoamisalustoja ja asfaltin 
päälle tehtäviä maalauksia ja muita pinnoitteita. 

 

Leikkipaikkojen putoamisalustojen hoito ja kunnossapito on esitetty kohdassa 4.4.4 Liikunta- ja 
leikkikenttävarusteet sekä putoamisalustat. 

 

Asfaltin päälle tehtävien maalausten ja pinnoitteiden hoito ja kunnossapito tehdään soveltuvin osin 
kohdan 4.4.5.3 Kunnossapito, Varusteiden ja merkintöjen kunnostus (Liikennealueiden varusteet) 
laatuvaatimusten mukaan. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.4.4 Liikunta- ja leikkikenttävarusteet sekä putoamisalustat 

– KiinteistöRYL 4.4.5.3 Kunnossapito, Varusteiden ja merkintöjen kunnostus (Liikennealueiden 
varusteet). 

 
Vaatimus 
Jääkentät 
Jääkenttien hoidon ja kunnossapidon laatuvaatimukset ovat julkaisun Viheralueiden kunnossapidon yleinen 
työselostus VKT mukaiset. 

RTS 23:5 Lausuntokierros



RTS 23:5 
 

   KIINTEISTÖRYL / 4 Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito  

Viitteet 

– Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT. Viherympäristöliitto ry. 
 

Vaatimus 
Sorakentät 
Sorakenttiä hoidetaan ja pidetään kunnossa kohdekohtaisten suunnitelmien, esimerkiksi 
ylläpitosuunnitelmien (hoito- ja käyttösuunnitelma) mukaisesti. 

 

4.3.4 Ympäristövaikutukset 
 

Hoidon ja kunnossapidon ympäristövaikutuksia käsitellään kohdassa 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja 
kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 
 

4.4 Aluevarusteet 
4.4.1 Aidat, portit, puomit ja kaiteet 
4.4.1.1 Yleistä 
Vaatimus 
Aitojen, porttien, puomien ja kaiteiden hoidossa ja kunnossapidossa noudatetaan kohdan 4.1.1 
Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön ja sen alalukujen laatuvaatimuksia. 

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

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 
 

4.4.1.2 Hoito 
Vaatimus 
Toimintakunnon tarkastus 
Aidat, portit, puomit ja kaiteet ovat suorassa, tukevasti pystyssä ja ehjiä. Portit ja puomit avautuvat sekä 
sulkeutuvat vaivattomasti. Raportoimattomia vikoja ei ole. 

 
Ohje 
Vioista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 

 
Vaatimus 
Puhtaanapito 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) aidat, portit, puomit ja kaiteet ovat töhryttömiä ja puhtaita. 
Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 
Ohje 
Graffiteista, töhryistä ja tarroista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely. 
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4.4.1.3 Kunnossapito 
Vaatimus 
Rakenteiden suoristus 
Aidat, portit, puomit ja kaiteet ovat tukevasti pystyssä ja suorassa sekä alkuperäisen suunnitelman 
mukaiset. 

 
Vaatimus 
Rakenteiden korjaus 
Korjauksissa käytettävät materiaalit ovat mahdollisuuksien mukaan alkuperäisiä tai niiden kaltaisia. 
Lopputulos on siisti ja entistä vastaava. 

 

Rakennetun arvoviheralueen (R1) korjaustyö on alkuperäisen suunnitelman tai erillisen työohjeen 
mukainen. Korjatut kohdat eivät erotu alkuperäisestä rakenteesta. 

 
Vaatimus 
Pintojen kunnostus 
Maalipinta on yhtenäinen sekä väriltään että tasaisuudeltaan. Maalaustyö on julkaisussa MaalausRYL 2012 
huoltomaalaukselle asetettujen laatuvaatimusten mukainen. 
Maalien käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja 
puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely 

– MaalausRYL 2012. Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja käsittely-yhdistelmät. 
 

Vaatimus 
Lukkolaitteiden, hakojen, saranoiden, salpojen ja vaijereiden kunnostus 
Lukkolaitteet, haat, saranat, salvat ja vaijerit ovat ehjät ja toimivat alkuperäisen suunnitelman mukaan. 
Sähköisten lukkolaitteiden laatuvaatimukset ovat kohdan 3.4.2.5 Turvallisuusjärjestelmät mukaiset. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 3.4.2.5 Turvallisuusjärjestelmät. 
 

Vaatimus 
Graffitien, töhryjen ja tarrojen poisto 
Puhdistettu pinta on siisti ja vaurioitumaton. 
Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely. 
 

Vaatimus 
Puhtaanapito 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) aidoissa, porteissa, puomeissa ja kaiteissa voi olla 
vähäisiä töhryjä sekä likaa. Vähäinen kasvillisuudesta, levästä tai sadeveden roiskeista aiheutuva lika 
sallitaan. 
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Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) aidoissa, porteissa, puomeissa ja kaiteissa voi olla töhryjä sekä likaa. 
Kasvillisuudesta, levästä tai sadeveden roiskeista aiheutuva lika sallitaan. 

 
Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 
Ohje 
Toimintaviheralueen (R2), käyttöviheralueen (R3) ja suoja- ja vaihettumisalueen (R4) aidoissa, 
porteissa, puomeissa ja kaiteissa olevaa likaa ja töhryjä ei automaattisesti poisteta hoidon 
yhteydessä, vaan se tehdään kunnossapidon yhteydessä. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely. 
 

4.4.2 Talovarusteet 
Ohje 
Talovarusteita ovat esimerkiksi ulkoalueilla olevat lipputangot, tomutus- ja kuivaustelineet, 
roskakorit ja -astiat, tuhka-astiat, postilaatikot, hiekoitushiekkalaatikot, rappurallit sekä 
pyörätelineet. 

 
4.4.2.1 Yleistä 
Vaatimus 
Talovarusteiden hoidossa ja kunnossapidossa noudatetaan kohdan 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja 
kunnossapidon vaikutukset ympäristöön ja sen alalukujen laatuvaatimuksia. 

 
Kaikissa kunnossapitoluokissa talovarusteet ovat turvallisia, siistejä ja toimintakuntoisia. 

 
Talovarusteet eivät saa estää pelastusliikenteen pääsyä tontille eikä aiheuttaa muuta vaaraa ulkoalueen 
käyttäjille. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön 

– Pelastuslaki. Suomen säädöskokoelma 379/2011. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379. 

 

4.4.2.2 Hoito 
Vaatimus 
Toimintakunnon tarkastus 
Maahan asennetut lipputangot, tomutus- ja kuivaustelineet, roska- ja tuhka-astiat sekä postilaatikot ovat 
suorassa, tukevasti pystyssä ja ehjiä. Pyörätelineet ovat paikoillaan ja niihin on vapaa pääsy. Palotikkaille, 
lipputangolle sekä tomutus- ja kuivaustelineille on vapaa pääsy. Postilaatikoiden kilvet ovat yhtenäiset ja 
niissä oleva teksti on selkeä ja luettavissa. Raportoimattomia vikoja ei ole. 

 
Ohje 
Vioista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 
Lippu kuivatetaan aina käytön jälkeen ja pestään tarvittaessa. Jos lippu on rikkinäinen tai muuten 
kulunut, se hävitetään ja tilalle hankitaan uusi. Lippu säilytetään ja hoidetaan asianmukaisesti 
kiinteistössä sille varatussa kuivassa paikassa. 
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Vaatimus 
Puhtaanapito 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) talovarusteet ovat töhryttömiä, liasta ja lumesta puhtaita. Roska- ja 
tuhka-astiat eivät aiheuta haittoja. Roska- ja tuhka-astioiden lähiympäristö pysyy moitteettomassa 
kunnossa ja edustavana. Roska- ja tuhka-astiat eivät ehdi täyttyä. Rappurallien alustat ovat puhtaat. 

 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) talovarusteissa voi olla vähäistä likaa. Roska- ja tuhka- 
astioiden lähiympäristö pysyy siistinä. Vähäisiä määriä pieniä kulttuuriroskia voi esiintyä satunnaisesti 
roska- tai tuhka-astian ympärillä. Häiritseviä kulttuuriroskia ei ole. Vaaralliset roskat on poistettu 
viipymättä. Tyhjennyskertojen välillä roska- ja tuhka-astiat eivät täyty niin, että roskat pursuavat ulos 
syöttöaukosta tai aiheuttavat haittoja. Rappurallien alustat ovat puhtaita ja vain vähän täyttyneitä. 

 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) roska- ja tuhka-astioiden lähiympäristö pysyy hoidetun näköisenä. 
Kulttuuriroskia voi jonkin verran esiintyä roska- tai tuhka-astian ympärillä, niin etteivät ne häiritse alueen 
yleisilmettä tai haittaa astioiden käyttöä. Vaaralliset roskat on poistettu viipymättä. Rappurallien alustat 
ovat puhtaita niin, että niihin mahtuu kengistä kantautuvaa ainesta kuten roskaa ja lunta. 

 
Talovarusteiden puhtaanapidosta syntyvät jätteet käsitellään kohdan 4.1.1.3 Hoito- ja kunnossapitotöiden 
jätteiden käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 
Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 
Ohje 
Graffiteista, töhryistä ja tarroista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 

Jätekatoksia käsitellään kohdassa 4.5.7 Ulkorakennukset. 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.3 Hoito- ja kunnossapitotöiden jätteiden käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely 

– KiinteistöRYL 4.5.7 Ulkorakennukset. 
 

Vaatimus 
Pesu 
Roska- ja tuhka-astiat ovat puhtaita ja hajuttomia. 

 
Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 
Ohje 
Roska- ja tuhka-astiat pestään ennen kuin ne alkavat aiheuttaa ympäristölle haju- tai ulkoasuhaittoja. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely. 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely. 
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Vaatimus 
Narun ja vaijerin vaihto lipputankoon ja pyykinkuivaustelineeseen 
Naru ja vaijeri ovat ehjiä ja kiinnitetty tukevasti. 
Käytetään tilaajan hyväksymää materiaalia. 

 
Ohje 
Lipputanko on tarvittaessa saatava kaadettua huoltoa varten, ja pyykinkuivaustelineelle pitää olla 
esteetön pääsy. Ympäröivän kasvillisuuden, kuten puiden oksien, aiheuttamaa haittaa seurataan 
muiden hoitotöiden yhteydessä. Poikkeamista ilmoitetaan viipymättä tilaajalle. 

 
Liputus tehdään ohjekortin KH 13-00472 Kiinteistön hyvä liputustapa mukaan. 

 
Viitteet 

– KH 13-00472 Kiinteistön hyvä liputustapa. 

– KiinteistöRYL 3.1.5 Liputus ja lipun kunto. 
 

4.4.2.3 Kunnossapito 
Vaatimus 
Pintojen kunnostus 
Maalipinta on yhtenäinen sekä väriltään että tasaisuudeltaan. Maalaustyö on julkaisussa MaalausRYL 2012 
huoltomaalaukselle asetettujen laatuvaatimusten mukainen. 
Maalien käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja 
puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely 

– MaalausRYL 2012. Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja käsittely-yhdistelmät. 
 

Vaatimus 
Graffitien, töhryjen ja tarrojen poisto 
Puhdistettu pinta on siisti ja vaurioitumaton. 
Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely. 
 

Vaatimus 
Puhtaanapito 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) talovarusteissa voi olla likaa. 
Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 
Ohje 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) talovarusteissa olevaa likaa ei automaattisesti poisteta hoidon 
yhteydessä, vaan se tehdään kunnossapidon yhteydessä. 
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Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely. 
 

4.4.3 Talo-opasteet 
Ohje 
Talo-opasteita ovat esimerkiksi opastekartta, opastuskilvet, kiinteistön nimikilvet ja osoitenumerot. 

 

4.4.3.1 Yleistä 
Vaatimus 
Talo-opasteiden hoidossa ja kunnossapidossa noudatetaan kohdan 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja 
kunnossapidon vaikutukset ympäristöön ja sen alalukujen laatuvaatimuksia. 

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

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 
 

4.4.3.2 Hoito 
Vaatimus 
Toimintakunnon tarkastus 
Maahan asennetut opastetolpat ovat suorassa ja tukevasti pystyssä. Opasteet ovat ehjiä. Valaistujen 
opasteiden valot ovat toimintakuntoiset. Valaistuksen vaatimukset löytyvät luvusta 3.4.1.6 
Valaistusjärjestelmät. Raportoimattomia vikoja ei ole. 

 
Ohje 
Vioista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 3.4.1.6 Valaistusjärjestelmät. 
 

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

 

Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 

Ohje 
Graffiteista, töhryistä ja tarroista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely. 
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Vaatimus 
Ympäröivän kasvillisuuden raivaus 
Talo-opasteet ovat näkyvillä eikä ympäröivä kasvillisuus peitä tai varjosta niitä. 

 
Ympäröivän kasvillisuuden raivauksessa noudatetaan kohdan 4.2.0 Kasvillisuusrakenteet, yleistä 
laatuvaatimuksia. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.2.0 Kasvillisuusrakenteet, yleistä. 
 

4.4.3.3 Kunnossapito 
Vaatimus 
Pesu 
Opasteet ovat puhtaat. 
Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely. 
 

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

 
Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely. 

4.4.4 Leikkipaikkojen leikkivälineet ja liikuntapaikkojen varusteet ja välineet sekä putoamisalustat 

Ohje 
Leikkivälineitä ovat esimerkiksi keinut, liukumäet, köysiradat, karusellit, keinumisvälineet, hiekkalaatikot, 
lelulaatikot, kiipeilytelineet sekä muut ulkoleikkivälineet. 

 

Putoamisalustoja ovat leikkivälineen alla tai ympärillä olevat iskua vaimentavat alustat, joiden 
vaimennusvaatimus määräytyy leikkivälineen putoamiskorkeuden mukaan. 

 

Liikuntapaikkojen varusteilla ja välineillä tarkoitetaan tässä esimerkiksi ulkokuntoiluvälineitä, peliareenoita, 
rullalautailu-, parkour- ja streetworkout-välineitä sekä pelimaaleja. 

 
4.4.4.1 Yleistä 
Vaatimus 
Leikkipaikkojen leikkivälineiden ja liikuntapaikkojen varusteiden ja välineiden sekä putoamisalustojen 
tarkastuksessa, hoidossa ja kunnossapidossa noudatetaan kohdan 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja 
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kunnossapidon vaikutukset ympäristöön ja sen alalukujen laatuvaatimuksia, leikki- ja liikuntapaikalle 
laadittua tarkastus- ja ylläpitosuunnitelmaa (hoito- ja käyttösuunnitelmaa) sekä valmistajan ohjeita. 
Ohjeiden puuttuessa tarkastus, hoito ja kunnossapito tehdään voimassa olevien standardien tai muun 
ohjeiston mukaan siten, että hoidon tavoite täyttyy ja ettei leikkiin ja liikuntaan tarkoitetuista välineistä ja 
rakenteista tai muista kohteessa olevista rakenteista ja varusteista aiheudu vaaraa käyttäjän terveydelle ja 
omaisuudelle. 

 
Ohje 
Muilla liikuntaan ja leikkiin soveltuvilla rakenteilla tarkoitetaan esimerkiksi leikkipaikalla olevia 
tukimuureja, aitoja ja ulkorakennusten seiniä. 

 

Vaatimus 
Liikunta- ja leikkipaikalla ei ole irtokalusteita. 
Turvallisuutta vaarantavien ja viallisten välineiden käyttö estetään tai välineet poistetaan. Raportoimattomia 
vikoja ei ole. Kaikki turvallisuuden ylläpitoon liittyvät toimet kirjataan esimerkiksi kiinteistönpitokirjaan. 

 

Ohje 
Vioista ja puutteista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön 

– SFS-EN 1176-1:2017 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset 
ja testimenetelmät 

– SFS-EN 1176-2:2017 + AC:2019 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 2: Keinut. 
Lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät 

– SFS-EN 1176-3:2017 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 3: Liukumäet. 

– Lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät 

– SFS-EN 1176-4:2017 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 4: Köysiradat. 
Lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät 

– SFS-EN 1176-5:2019 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 5: Karusellit. 
Lisäturvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät 

– SFS-EN 1176-6:2017 + AC:2019 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 6: Keinumisvälineet. 
Lisäturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät 

– SFS-EN 1176-7:2020 Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 7: Ohjeita asennuksesta, 
tarkastuksesta, huollosta ja ylläpidosta 

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

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

– SFS-EN 1177:2018 + AC:2019 Leikkikenttien iskua vaimentavat alustat. Testimenetelmät 
iskunvaimennuksen määritystä varten 

– SFS-EN 16630 Ulos julkiseen käyttöön pysyvästi asennetut kuntolaitteet. Turvallisuusvaatimukset 
ja testimenetelmät 

– SFS-EN 15312 + A1 Julkisten liikuntapaikkojen liikuntavälineet. Yleiset vaatimukset, 
turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät 

– SFS-EN 14974:2019 Skeittipaikat. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät 

– SFS-EN 16899:2016 Urheilu- ja vapaa-ajan välineet. Parkourvälineet. Turvallisuusvaatimukset ja 
testimenetelmät 

- SFS-EN 16579:2018 + AC:2019 Pelikenttävarusteet. Siirrettävät maalit ja holkkimaalit. 
Toiminnalliset ja turvallisuusvaatimukset sekä testimenetelmät 
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– CEN/TR 17207:2018:fi Leikkikentät ja vapaa-ajan alueet. Tarkastuksen laatu ja tarkastajien 
pätevyys 

– Frisbeegolfpalvelun turvallisuus. Suomen frisbeegolfliitto ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
Tukes 

– RT 103256 Kuluttajaturvallisuuslaki. Suomen säädöskokoelma 920/2011. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110920 

– Leikkikentät. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) verkkosivut. www.tukes.fi/leikkikentät. 
 

4.4.4.2 Hoito 
Vaatimus 
Toimintakunnon tarkastus 
Leikki- ja liikuntapaikka tarkastetaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ohjeistamalla tavalla. 
Toiminnallisista tarkastuksista ja vuositarkastuksista laaditaan kirjallinen raportti. Tarkastuksen tekijällä on 
määräysten ja tilaajan määrittämä riittävä sekä ajantasainen tehtävään soveltuva koulutus sekä 
työkokemus. 

 

Ohje 
Tilaaja huolehtii, että tarkastukset tehdään. 
Poikkeamista putoamisalustan päällysteen turvallisuusvaatimuksiin, muun muassa päällysteen 
kovuuteen eli iskunvaimennuskykyyn, raportoidaan tilaajalle viipymättä. Putoamisalustan 
iskunvaimennuskyky varmistetaan HIC-testillä (Head Injyry Criteria). 

 
Tarkempia leikkipaikkojen tarkastusten laatuvaatimuksia ja ohjeita on esitetty Viheralueiden 
kunnossapidon yleinen työselostus VKT -julkaisuissa. 

 
Viitteet 

– Leikkikentät. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) verkkosivut. www.tukes.fi/leikkikentät 

– Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT. Viherympäristöliitto ry. 
 

Vaatimus 
Ilmoitustaulun hoito 
Leikkipaikan Ilmoitustaulu (tunnistetaulu) on puhdas. Siinä olevat tiedot ovat luettavissa ja ajan tasalla. 

 

Ohje 
Leikkipaikan ilmoitustaulusta käyvät ilmi leikkipaikan nimi, osoite, ylläpitäjän yhteystiedot sekä 
hätänumero. 

 
Vaatimus 
Puhtaanapito 
Leikkipaikkojen leikkivälineet ja liikuntapaikkojen varusteet ja välineet sekä putoamisalustat ovat puhtaita 
ja ehjiä. Alueella ei ole turvallisuutta vaarantavia eikä alueelle kuulumattomia esineitä. 

 
Ohje 
Graffiteista, töhryistä ja tarroista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 

 
Vaatimus 
Putoamisalustana toimivan kumilaattapäällysteen tai valettavan kumipäällysteen pintarakenne ei ole 
tukkiutunut hiekasta tai muusta ylimääräisestä aineksesta niin, että päällyste ei enää täytä 
putoamisalustalle määritettyjä turvallisuusvaatimuksia. Kumilaattapäällystettä tai valettavan 
kumipäällystettä hoidetaan valmistajan ohjeiden mukaan ja valmistajan suosittamilla hoitokoneille ja - 
menetelmillä. Valmistajan ohjeiden puuttuessa sovelletaan tässä kohdassa esitettyjä ohjeita. 
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Ohje 
Kumilaattapäällyste tai valettava kumipäällyste puhdistetaan liasta ja roskista lehtipuhaltimella, 
imuroimalla, vesisuihkulla tai pehmeällä harjalla. Pestään neutraalilla pesuaineella, jos lika ei lähde 
muilla keinoin. Puhdistuksessa voidaan käyttää apuna käsikäyttöistä tai työnnettävää pesu- tai 
harjakonetta. Jos konetta käytetään säännöllisesti, kiinnitetään huomiota koneen pesu- ja 
harjausvoimaan. Puhdistuksessa ei käytetä metallisia työvälineitä tai kemiallisia aineita. 

 
Vaatimus 
Hiekkatekonurmikko pidetään puhtaana valmistajan ohjeiden mukaan ja valmistajan suosittamilla 
hoitokoneille ja -menetelmillä. Valmistajan ohjeiden puuttuessa sovelletaan tässä kohdassa esitettyjä 
ohjeita. Hiekkatekonurmikolla ei ole kasvijätteitä, kulttuuriroskia, eritteitä tai alueelle kuulumattomia muita 
aineksia ja esineitä. 

 

Ohje 
Puhtaanapitoa tehdään niin usein, että estetään sammalen kasvu tekonurmikossa. Orgaanisen 
aineksen sekoittuessa hiekkaan muodostuu nopeasti suotuisa kasvualusta sammalelle. Jos 
orgaanisen aineksen poistoon käytetään lehtipuhallinta, pidetään puhallin vaakatasossa 
tekonurmikon pintaan nähden, jotta hiekka ei siirry ja pölyä. 

 
Vaatimus 
Leikkihiekka on puhdasta ja leikkiin sopivaa. 

 
Ohje 
Leikkihiekka vaihdetaan kunnan terveysviranomaisten suositusten mukaan. 

 

Vaatimus 
Leikkipaikkojen leikkivälineiden ja liikuntapaikkojen varusteiden ja välineiden sekä putoamisalustojen 
puhtaanapidosta syntyvät jätteet käsitellään kohdan 4.1.1.3 Hoito- ja kunnossapitotöiden jätteiden käsittely 
laatuvaatimusten mukaan. 

 
Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 

– 4.1.1.3 Hoito- ja kunnossapitotöiden jätteiden käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely. 
 

4.4.4.3 Kunnossapito 
Vaatimus 
Kalusteiden ja varusteiden korjaukset 
Kalusteet ja varusteet on kunnostettu tai vaihdettu niitä vastaaviin uusiin. Varaosat ja vaihdetut kalusteet 
sekä varusteet ovat valmistajan hyväksymiä ja suunnitelman mukaisia. 
Putoamisalustan turvallisuutta vaarantavat pintavauriot korjataan kunkin päällystemateriaalin 
edellyttämällä tavalla ja tuotteen valmistajan ohjeen mukaan. Korjauksen jälkeen korjattu kohta on 
tasainen ja täyttää putoamisalustalta edellytetyt turvallisuusvaatimukset. Korjauskohta liittyy 
saumattomasti ympäröivään rakenteeseen. Vesi ei lammikoidu korjauskohtiin. 

 
Ohje 
Vauriot ja puutteet korjataan viipymättä. 

RTS 23:5 Lausuntokierros



RTS 23:5 
 

   KIINTEISTÖRYL / 4 Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito  

Vaatimus 
Pintojen kunnostus 
Maalipinta on väriltään ja tasaisuudeltaan yhtenäinen. Maalaustyö on julkaisussa MaalausRYL 2012 
huoltomaalaukselle asetettujen laatuvaatimusten mukainen. 
Maalien käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja 
puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely 

– MaalausRYL 2012. Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja käsittely-yhdistelmät. 
 

Vaatimus 
Graffitien, töhryjen ja tarrojen poisto 
Puhdistettu pinta on siisti ja vaurioitumaton. 
Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely. 
 

4.4.5 Liikennealueiden varusteet 
Ohje 
Liikennealueiden varusteita ovat esimerkiksi liikennemerkit, pylväät, pollarit ja ajorata- ja 
paikoitusaluemerkinnät. 

 
4.4.5.1 Yleistä 
Vaatimus 
Liikennealueiden varusteiden hoidossa ja kunnossapidossa noudatetaan kohdan 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon 
ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön ja sen alalukujen laatuvaatimuksia. 
Kaikissa kunnossapitoluokissa liikennealueiden varusteet ovat turvallisia, ehjiä, siistejä ja toimintakuntoisia. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 
 

4.4.5.2 Hoito 
Vaatimus 
Toimintakunnon tarkastus 
Liikennealueiden varusteet ovat ehjiä. Lämmitystolpat ja liikennemerkkien pylväät ovat suorassa ja jalusta 
tukevasti asennettu. Liikennemerkit ovat suorassa ja suunnattu oikein. Raportoimattomia vikoja ei ole. 

 

Ohje 
Vioista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 

 
Vaatimus 
Puhtaanapito 
Liikennealueiden varusteet ovat liasta ja lumesta puhtaita. Liikennealueiden varusteiden merkinnät näkyvät 
selkeästi. 
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Ohje 
Graffiteista, töhryistä ja tarroista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 

 
Vaatimus 
Pesu 
Liikennealueiden varusteet ovat puhtaat. 
Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely. 
 

4.4.5.3 Kunnossapito 
Vaatimus 
Ympäröivän kasvillisuuden raivaus 
Liikennealueen varusteet ovat näkyvillä eikä ympäröivä kasvillisuus peitä tai varjosta niitä. 
Ympäröivän kasvillisuuden raivauksessa noudatetaan kohdan 4.2.0 Kasvillisuusrakenteet, yleistä 
laatuvaatimuksia. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.2.0 Kasvillisuusrakenteet, yleistä. 
 

Vaatimus 
Rikkoutuneiden liikennemerkkien vaihto 
Vaihdettu merkki on voimassa olevien säädösten mukainen. Merkki on tukevasti kiinni ja suunnattu oikein. 

 
Viitteet 

– KH 87-00649 Liikennemerkit ja opasteet kiinteistön ulkoalueilla. 

– Tieliikennelaki. Suomen säädöskokoelma 725/2018. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180729. 

 

Vaatimus 
Varusteiden ja merkintöjen kunnostus 
Ajorata- ja paikoitusaluemerkinnät ovat oikean suuntaiset eikä niissä ole mutkia tai aaltoilua. Maalausten 
sijaintipoikkeama suunnitellusta tai olevasta on poikki- ja pituussuunnassa enintään 50 mm. 
Kestomerkinnät täyttävät ohjekortissa KH 91-00605 Pysäköintialueet esitetyt vaatimukset. 

 
Viitteet 

– KH 91-00605 Pysäköintialueet 
 

Vaatimus 
Graffitien, töhryjen ja tarrojen poisto 
Puhdistettu pinta on siisti ja vaurioitumaton. 
Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 
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Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely. 
 

4.4.6 Valaistusrakenteet 
Ohje 
Valaistusrakenteita ovat kiinteistön kiinteään sähköverkkoon kytketyt valaisimet ja valaistut 
opasteet. 

 

4.4.6.1 Yleistä 
Vaatimus 
Valaistusrakenteiden hoidossa ja kunnossapidossa noudatetaan kohdan 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja 
kunnossapidon vaikutukset ympäristöön ja sen alalukujen laatuvaatimuksia. 
Kaikissa kunnossapitoluokissa valaistusrakenteet ovat turvallisia, ehjiä, siistejä ja toimintakuntoisia. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 
 

4.4.6.2 Hoito 
Vaatimus 
Toimintakunnon tarkastus 
Maahan asennetut valaisintolpat ovat suorassa ja tukevasti pystyssä. Valaisimet ja lamput ovat ehjiä. 
Kytkentärasioiden kannet asianmukaisesti kiinni. Katso valaistuksen tarkemmat laatuvaatimukset luvusta 
3.4.1.6 Valaistusjärjestelmät. 
Raportoimattomia vikoja ei ole. 

 

Ohje 
Vioista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 3.4.1.6 Valaistusjärjestelmät. 
 

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

 

Ohje 
Graffiteista, töhryistä ja tarroista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 

 
4.4.6.3 Kunnossapito 
Vaatimus 
Graffitien, töhryjen ja tarrojen poisto 
Puhdistettu pinta on siisti ja vaurioitumaton. 
Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely. 
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4.4.7 Ulkokalusteet 
Ohje 
Ulkokalusteita ovat esimerkiksi penkit, pöydät, grillit ja istutusastiat. 

 
4.4.7.1 Yleistä 
Vaatimus 
Ulkokalusteiden hoidossa ja kunnossapidossa noudatetaan kohdan 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja 
kunnossapidon vaikutukset ympäristöön ja sen alalukujen laatuvaatimuksia. 
Kaikissa kunnossapitoluokissa ulkokalusteet ovat turvallisia, ehjiä, siistejä ja toimintakuntoisia. 
Ulkokalusteet eivät saa estää pelastusliikenteen pääsyä tontille eikä aiheuttaa muuta vaaraa ulkoalueen 
käyttäjille. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön 

– Pelastuslaki. Suomen säädöskokoelma 379/2011. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379. 

 

4.4.7.2 Hoito 
Vaatimus 
Irtokalusteiden ja -varusteiden paikalleen tuonti ja varastoon vienti 
Talvisäilöstä tuodut kalusteet ja varusteet ovat kunnossa sekä siistejä. Irtokalusteet ja -varusteet on viety 
talvisäilöön ennen lumen tuloa. Kalusteet ovat puhtaita ennen talvisäilöön vientiä. 

 
Ohje 
Varastoon talvisäilytykseen vietävistä kalusteista sovitaan erikseen. 

 
Vaatimus 
Toimintakunnon tarkastus 
Kalusteet ovat ehjiä ja turvallisia. Turvallisuutta vaarantavat viat on merkitty viipymättä. Raportoimattomia 
vikoja ei ole. 

 
Ohje 
Vioista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 

 
Vaatimus 
Puhtaanapito 
Kalusteet ovat puhtaita. 
Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 
Ohje 
Graffiteista, töhryistä ja tarroista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely. 
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4.4.7.3 Kunnossapito 
Vaatimus 
Kalusteiden korjaukset 
Tarkastuksissa ilmenneet turvallisuutta vaarantavat vauriot ja puutteet on korjattu välittömästi tai 
turvallisuutta vaarantavien ja viallisten kalusteiden käyttö estetään tai ne poistetaan. Kalusteet ja varusteet 
on kunnostettu tai niitä on vaihdettu uusiin vastaaviin. Varaosat ja vaihdetut kalusteet sekä varusteet ovat 
suunnitelman mukaisia. 

 
Vaatimus 
Pintojen kunnostus 
Maalipinta on väriltään ja tasaisuudeltaan yhtenäinen. Maalaustyö on julkaisussa MaalausRYL 2012 
huoltomaalaukselle asetettujen laatuvaatimusten mukainen. 
Maalien käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja 
puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely 

– MaalausRYL 2012. Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja käsittely-yhdistelmät. 
 

Vaatimus 
Graffitien, töhryjen ja tarrojen poisto 
Puhdistettu pinta on siisti ja vaurioitumaton. 
Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely. 
 

4.4.8 Ympäristövaikutukset 
Aluevarusteiden hoidon ja kunnossapidon ympäristövaikutuksia käsitellään kohdassa 4.1.1 Ulkoalueiden 
hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 
 

4.5 Alueen rakenteet 
4.5.1 Tukimuurit 

Ohje 
Tässä tukimuureilla tarkoitetaan piha-alueelle puusta, kivestä, betoniharkoista tai -elementeistä 
rakennettuja matalia muureja, joilla tuetaan maamassoja paikoilleen. Tukimuurin voi liittyä myös 
kulkua ohjaava kaide. Niin sanotut rakenteelliset muurit, jotka liittyvät rakennuksiin, eivät kuulu 
tähän ryhmään. 

 
4.5.1.1 Yleistä 
Vaatimus 
Tukimuurien hoidossa ja kunnossapidossa noudatetaan kohdan 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja 
kunnossapidon vaikutukset ympäristöön ja sen alalukujen laatuvaatimuksia. 

RTS 23:5 Lausuntokierros



RTS 23:5 
 

   KIINTEISTÖRYL / 4 Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito  

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

Ohje 
Tukimuuriin kasvaneen sammaleen tai kasvillisuuden poistosta sovitaan erikseen. 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 
 

4.5.1.2 Hoito 
Vaatimus 
Toimintakunnon tarkastus 
Muurit ovat ehjiä ja suunnitelman mukaisia. Raportoimattomia vikoja ei ole. 

 

Ohje 
Vioista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 

 
Vaatimus 
Puhtaanapito 

 

Ohje 
Graffiteista, töhryistä ja tarroista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 

 

4.5.1.3 Kunnossapito 
Vaatimus 
Korjaukset 
Korjauksissa käytettävät materiaalit ovat mahdollisuuksien mukaan alkuperäisiä tai niiden kaltaisia. 
Muurien korjaustyö on alkuperäisen suunnitelman tai erillisen työohjeen mukainen. 
Lopputulos on siisti ja tilaajan hyväksymä. 

 
Vaatimus 
Graffitien, töhryjen ja tarrojen poisto 
Puhdistettu pinta on siisti ja vaurioitumaton. 
Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely. 

–  

4.5.2 Hulevesikourut ja -kaivot 
Ohje 
Hulevesikourut ovat betonista, luonnonkivestä tai muusta materiaalista tehtäviä, maan 
pintakerrokseen upotettavia rakenteita, joiden tarkoitus on johtaa haitallinen pintavesi viemäreihin 
ja avo-ojiin. Hulevesikouruun liittyy myös niiden päälle asennettava ritilä- tai kansirakenne. 
Hulevesikaivo on hulevesien kokoamiseen tarkoitettu kaivo, jossa voi olla ritilä tai kupukansi ja/tai 
liete-/hiekkapesä, tai se voi olla niin sanottu kitakaivo. 

 
4.5.2.1 Yleistä 
Vaatimus 
Hulevesikourujen ja -kaivojen hoidossa ja kunnossapidossa noudatetaan kohdan 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon 
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ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön ja sen alalukujen laatuvaatimuksia. 
Kaikissa kunnossapitoluokissa hulevesikourut ja -kaivot ovat toimintakuntoisia. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 

– RT 89-11196 Hulevesien hallinta 
 

4.5.2.2 Hoito 
Vaatimus 
Toimintakunnon tarkastus 
Hulevesikourut ja -kaivot toimivat suunnitellulla tavalla. Niiden kannet ja ritilät ovat oikeassa korossa 
ympäröivään päällysteeseen nähden, eivätkä aiheuta vaaratilanteita. Raportoimattomia vikoja ei ole. 

 

Ohje 
Toimintakunnon tarkastuksen laatuvaatimuksiin määritelty ”toimivat suunnitellulla tavalla” on 
riippuvainen monista seikoista, esimerkiksi säätilasta. Tehtävä on laadun toteutumisen ja 
kustannusten kannalta tarkoituksen mukaista aloittaa ennen aloituskriteerin täyttymistä (esimerkiksi 
jään poisto kaivoista ja kaivojen kansista, kun sääennustusten mukaan on odotettavissa vesisateita 
pakkasten jälkeen tai runsaita määriä sulamisvesiä). 
Vioista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 

 
Vaatimus 
Hulevesikaivojen sulatus 
Sulatuksen jälkeen hulevesikaivo toimii entiseen tapaan. Sulatuksen jälkeen hulevesikaivo on puhdas sinne 
kertyneestä jäästä, lumesta, maa-aineksesta ja roskista. 

 
Vaatimus 
Puhtaanapito 
Häiritseviä kulttuuriroskia, kasvijätettä, eritteitä eikä alueelle kuulumattomia esineitä esiinny niin, että ne 
häiritsevät hulevesikourujen ja -kaivojen toimintakuntoa. Vaaralliset roskat on poistettu viipymättä. 
Hulevesikourujen ja -kaivojen puhtaanapidosta syntyvät jätteet käsitellään kohdan 4.1.1.3 Hoito- ja 
kunnossapitotöiden jätteiden käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.3 Hoito- ja kunnossapitotöiden jätteiden käsittely 
 

4.5.2.3 Kunnossapito 
Vaatimus 
Korjaukset 
Korjatut osat ovat suunnitelman mukaisia. 

 
4.5.3 Luonnonmukaiset hulevesirakenteet 

Ohje 
Luonnonmukaisilla hulevesirakenteilla tarkoitetaan rakenteita, jotka toteutetaan hyödyntämällä 
maaston muotoilua, maa-aineskerroksien vettä imeyttäviä, suodattavia ja puhdistavia ominaisuuksia 
sekä kasvillisuuden vettä puhdistavia, kulkua ohjaavia ja vettä haihduttavia ominaisuuksia. 
Luonnonmukainen hulevesien hallinta hyödyntää luonnon omien veden kiertoon ja veden laatuun 
vaikuttavien tekijöiden hyödyntämistä. Luonnonmukaisilla hulevesirakenteilla puhdistetaan ja 
viivytetään hulevesiä sekä vähennetään niiden muodostumista. Rakenteilla pyritään kokonaan tai 
osittain korvaamaan hulevesiviemäröinti tai pienentämään viemäröinnin kokoa sekä veden 
poisjohtamista syntyalueeltaan. Luonnonmukaisia hulevesirakenteita voivat olla esimerkiksi avo-ojat 
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ja -uomat, avo-ojien rummut, (viher)painanteet, imeytys- ja viivytyskaivannot, viivytys- ja 
laskeutusaltaat, kosteikot, suodattavat rakenteet ja virtaamansäätörakenteet. Myös hulevesikasetit 
ja -tunnelit voivat olla osa luonnonmukaista hulevesijärjestelmää. 

 
4.5.3.1 Yleistä 
Vaatimus 
Luonnonmukaisten hulevesirakenteiden hoidossa ja kunnossapidossa noudatetaan kohdan 4.1.1 
Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön ja sen alalukujen laatuvaatimuksia. 

 
Luonnonmukaiset hulevesirakenteet pidetään jatkuvasti toimintakunnossa siten, että tulvimista ja siitä 
aiheutuvaa vaaraa ei aiheudu. Luonnonmukaiset hulevesirakenteet ja niihin liittyvä kasvillisuus pidetään 
kohteen kunnossapitoluokituksen ja kohdekohtaisen ylläpidon työselostuksen (hoito- ja käyttösuunnitelma) 
mukaisesti kunnossa. 
Luonnonmukaisia hulevesirakenteita hoidetaan ja kunnossapidetään julkaisun Viheralueiden 
luonnonmukaisten hulevesirakenteiden kunnossapito LHK laatuvaatimusten mukaan. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 

– KiinteistöRYL 4.2 Kasvillisuusrakenteet 

– RT 89-11196 Hulevesien hallinta 

– RT 103006 Hulevesirakenteet 

– RT 103007 Hulevesirakenteiden kasvillisuus 

– Viheralueiden luonnonmukaisten hulevesirakenteiden kunnossapito LHK. Viherympäristöliitto ry. 
 

4.5.4 Vesialtaat ja -rakenteet ja kastelujärjestelmät 
Ohje 
Vesialtaita ja -rakenteita ovat esimerkiksi koristealtaat, suihkulähteet, purorakennelmat ja 
kahluualtaat. Niihin kuuluvat myös erilaiset laitteet, kuten pumput, suihkut, suuttimet ja 
vedenpuhdistuslaitteet. 

 
Kastelujärjestelmiä ovat esimerkiksi istutusalueiden ja -astioiden altakastelu-, tihkukastelu- ja 
sadetusjärjestelmät vesisäiliöineen, vesiletkuineen, suuttimineen ja pumppuineen. 

 

4.5.4.1 Yleistä 
Vaatimus 
Vesialtaiden ja -rakenteiden sekä kastelujärjestelmien hoidossa ja kunnossapidossa noudatetaan kohdan 
4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön ja sen alalukujen laatuvaatimuksia. 

 
Kaikissa kunnossapitoluokissa vesialtaat ja -rakenteet ovat siistejä, turvallisia ja käyttökelpoisia sekä 
kastelujärjestelmät toimintakuntoisia. 
Rakennetulla arvoviheralueella (R1) vesialtaat ja -rakenteet ovat moitteettomassa kunnossa, edustavia ja 
puhtaita. Toimintaviheralueella (R2) vesialtaiden ja -rakenteiden hoidossa noudatetaan mahdollisen 
turvallisuusasiakirjan ohjeita. 

 
Ohje 
Ulkouima-altaiden hoidon ja kunnossapidon laatuvaatimukset kohdan 3.3.9.6 Uima-allaslaitteet 
mukaiset. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 3.3.9.6 Uima-allaslaitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 
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4.5.4.2 Hoito 
Vaatimus 
Kevätkunnostus 
Vesialtaat ja -rakenteet ovat puhtaita ennen vedellä täyttöä. Vesialtaiden ja -rakenteiden laitteet 
huolletaan valmistajan ohjeen mukaan. 
Kastelujärjestelmät ovat käyttökunnossa. 

 
Vaatimus 
Toimintakunnon tarkastus 
Vesialtaat ja -rakenteet ovat ehjiä ja niiden pumput, suihkut, suuttimet ja vedenpuhdistuslaitteet ovat 
toimintakunnossa. 
Kastelujärjestelmät ovat kasvukaudella jatkuvasti käyttökunnossa ja suunnitelman mukaan toiminnassa. 
Raportoimattomia vikoja ei ole. 

 
Ohje 
Vioista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 

 
Vaatimus 
Syyskunnostus 
Vesialtaat ja -rakenteet ja kastelujärjestelmät on tyhjennetty ennen pakkasten tuloa ja jäätymisarat laitteet 
on varastoitu lämpimiin sisätiloihin. 
Vesialtaat- ja rakenteet suojataan kannella kohteissa, joissa suojakansi on saatavilla. 

 
Vaatimus 
Puhtaanapito 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) ulkovesialtaissa ja -rakenteissa ei ole kulttuuriroskia, kasvijätettä, 
irtohiekkaa, eritteitä eikä vesialtaisiin ja -rakenteisiin kuulumattomia esineitä. 

 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) ulkovesialtaat ja -rakenteet voi olla pieniä 
kulttuuriroskia, kasvijätettä ja vähän irtohiekkaa. Vaaralliset roskat, eritteet ja ulkovesiaiheeseen 
kuulumattomat esineet on poistettu viipymättä. 

 
Koristealtaiden vesi vaihdetaan niin usein, ettei ulkonäköhaittoja ole. 
Vesialtaiden ja -rakenteiden puhtaanapidosta syntyvät jätteet käsitellään kohdan 4.1.1.3 Hoito- ja 
kunnossapitotöiden jätteiden käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

Ohje 
Graffiteista, töhryistä ja tarroista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.3 Hoito- ja kunnossapitotöiden jätteiden käsittely 
 

Vaatimus 
Pesu 
Puhdistettu pinta on siisti ja vaurioitumaton. 
Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely. 
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4.5.4.3 Kunnossapito 
Vaatimus 
Korjaukset 
Korjatut osat ovat suunnitelman mukaisia. Kastelujärjestelmän varaosat ja vaihdetut osat ovat valmistajan 
hyväksymiä sekä suunnitelman mukaisia. 

 
4.5.5 Luiskat ja lastauslaiturit 

Ohje 
Luiskilla tarkoitetaan autolla ajettavia ajoluiskia ja jalankulkuun käytettäviä kulkuluiskia. 
Lastauslaitureilla tarkoitetaan tavaroiden lastaamiseen ja jätehuollon käyttöön tarkoitettuja 
laiturirakenteita. Jätehuollon muiden rakenteiden tarkemmat laatuvaatimukset on esitetty luvussa 6 
Jätehuolto. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 6 Jätehuolto. 
 

4.5.5.1 Yleistä 
Vaatimus 
Luiskien ja lastauslaiturien hoidossa ja kunnossapidossa noudatetaan kohdan 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja 
kunnossapidon vaikutukset ympäristöön ja sen alalukujen laatuvaatimuksia. 
Luiskat ja lastauslaiturit ovat ehjiä, turvallisia, siistejä ja käyttökelpoisia. Jalankulkuun käytettävillä luiskilla 
kiinnitetään erityisesti huomiota luiskan esteettömyyteen. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 
 

4.5.5.2 Hoito 
Vaatimus 
Toimintakunnon tarkastus 
Luiskat ja lastauslaiturit ovat jatkuvasti käyttökunnossa. Päällyste on ehjä. Jalankulkuun tarkoitetulla 
luiskalla tarkastetaan kiinnikkeiden ja liitosten eheys ja luiskan esteettömyys. Raportoimattomia vikoja ei 
ole. 
Lämmitetyt luiskat ovat sulana talviaikaan. 

 
Ohje 
Vioista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 

 

Vaatimus 
Puhtaanapito 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) luiskilla ja lastauslaitureilla ei ole kulttuuriroskia, kasvijätettä, irtohiekkaa, 
eritteitä, nesteiden aiheuttamia valumia tai tahroja eikä alueelle kuulumattomia esineitä. 

 

Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) luiskilla ja lastauslaitureilla voi olla pieniä 
kulttuuriroskia, vähän kasvijätettä, irtohiekkaa, eritteitä, nesteiden aiheuttamia valumia tai tahroja ja 
alueelle kuulumattomia esineitä. Vaaralliset roskat on poistettu viipymättä. Lastauslaitureiden alle näkyville 
paikoille saattaa kertyä häiritseviä kulttuuriroskia, kasvijätettä, eritteitä ja sinne kuulumattomia esineitä 
niin, etteivät ne häiritse lastauslaiturin käyttöä, yleisilmettä tai hygieniaa. 

 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) luiskille ja lastauslaitureille saattaa kertyä jonkin verran häiritseviä 
kulttuuriroskia, kasvijätettä, eritteitä ja alueelle kuulumattomia esineitä näkyville paikoille niin, etteivät ne 
häiritse alueen käyttöä. Vaaralliset roskat on poistettu viipymättä. Lastauslaitureiden alle näkyville paikoille 

RTS 23:5 Lausuntokierros



RTS 23:5 
 

   KIINTEISTÖRYL / 4 Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito  

saattaa kertyä häiritseviä kulttuuriroskia, kasvijätettä, eritteitä ja sinne kuulumattomia esineitä niin, 
etteivät ne häiritse lastauslaiturin käyttöä, yleisilmettä tai hygieniaa. 

 
Luiskien ja lastauslaiturien puhtaanapidosta syntyvät jätteet käsitellään kohdan 4.1.1.3 Hoito- ja 
kunnossapitotöiden jätteiden käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 
Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 
Ohje 
Päällystealueen siisteys tarkastetaan sopimuksen, kunnossapitoluokan ja roskaantumisasteen 
mukaan. Puhtaanapito kirjataan sopimukseen esimerkiksi liitteen 4.2 Puhtaanapitosuunnitelma 
mukaisesti. Tarkastuskäyntien määrää ja tiheyttä voi arvioida esimerkiksi liitteen 4.1 
Kunnossapitoluokat ja puhtaanapito roskaisuuden mukaan avulla. Puhtaanapidon tasoa voi arvioida 
vertaamalla sitä esimerkiksi liitteeseen 4.5 Puhtaanapito kunnossapitoluokkien mukaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.3 Hoito- ja kunnossapitotöiden jätteiden käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely 

– KiinteistöRYL Liite 4.1 Kunnossapitoluokat ja puhtaanapito roskaisuuden mukaan 

– KiinteistöRYL Liite 4.2 Puhtaanapitosuunnitelma 

– KiinteistöRYL Liite 4.5 Puhtaanapito kunnossapitoluokkien mukaan. 
 

Vaatimus 
Lumityöt 
Luiska on aina käyttötarkoituksensa mukaisessa kunnossa. Pinnan tasauksen ja polanteen poiston jälkeen 
luiskan pinta on käyttötarkoituksensa mukaisessa kunnossa. Ulko-ovet ja portit ovat avattavissa myös 
talvella. 

 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) talvikunnossapidettäviksi valituilla alueilla lumen tai sohjon auraus 
aloitetaan, kun kerroksen paksuus ylittää 30 mm. 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) talvikunnossapidettäviksi valituilla alueilla lumen tai 
sohjon auraus aloitetaan, kun kerroksen paksuus ylittää 50 mm. 

 
Ohje 
Lumityön laatuvaatimuksiin määritelty ”aloitus” on riippuvainen monista seikoista, esimerkiksi 
säätilasta ja kiinteistön käyttötarkoituksesta. Tehtävän aloitus on laadun toteutumisen ja 
kustannusten kannalta tarkoituksen mukaista aloittaa ennen aloituskriteerin täyttymistä (esim. 
sohjon poisto, kun sääennustusten mukaan on odotettavissa pakastumista). 

 
Vaatimus 
Liukkauden torjunta 
Liukkautta torjutaan niin usein, että hoidettaviksi sovitut alueet ovat käyttötarkoituksensa mukaisessa 
kunnossa. 
Liukkaudentorjuntamateriaalin levitysjälki on tasainen koko käsiteltävällä alueella. Materiaalimäärä on 
työselostuksen mukainen. 
Kemiallisessa liukkauden torjunnassa noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.6 
Liukkaudentorjunta- ja pölynsidonta-aineiden käsittely laatuvaatimuksia. 
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Ohje 
Luiskien ja lastauslaiturien liukkauden torjuntatyö tehdään palveluntuottajan hankkimalla 
materiaalilla, ellei muuta ole sovittu. Kiinteistökohtaisesta liukkauden torjuntatyömateriaalin 
varastoinnista vastaa tilaaja, ellei muuta ole sovittu. Liukkauden torjuntatyöt merkitään 
talvikunnossapitopäiväkirjaan tai kiinteistönpitokirjaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.6 Liukkaudentorjunta- ja pölynsidonta-aineiden käsittely. 
 

4.5.5.3 Kunnossapito 
Vaatimus 
Korjaukset 
Korjaukset on toteutettu ohjekortin KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot 
vaatimusten mukaisesti. 

 
Viitteet 

– RT 18-10922 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot. 
 

4.5.6 Portaat, luhtikäytävät, terassit ja yleiset parvekkeet 
Ohje 
Luhtikäytävä on parvekkeen kaltainen avoin porraskäytävä. Yleisiä parvekkeita ovat asukkaiden 
yhteisessä käytössä olevat parvekkeet, kuten tomutus- ja tuuletusparvekkeet. 

 

4.5.6.1 Yleistä 
Ohje 
Hoidon ja kunnossapidon vastuunjakotaulukossa erikseen määritetyt portaat, luhtikäytävät, terassit 
ja yleiset parvekkeet hoidetaan. 

 

Vaatimus 
Portaiden, luhtikäytävien, terassien ja yleisten parvekkeiden hoidossa ja kunnossapidossa noudatetaan 
kohdan 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön ja sen alalukujen 
laatuvaatimuksia. 
Portaat, luhtikäytävät, terassit ja yleiset parvekkeet ovat ehjiä, turvallisia, siistejä sekä käyttökelpoisia 
ympäri vuoden. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 
 

4.5.6.2 Hoito 
Vaatimus 
Toimintakunnon tarkastus 
Portaat, luhtikäytävät, terassit ja yleiset parvekkeet ovat jatkuvasti käyttökunnossa. Päällyste on ehjä ja 
turvallinen. 
Lämmitetyt portaat ovat sulana talviaikaan. 
Raportoimattomia vikoja ei ole. 

 
Ohje 
Vioista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 
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Vaatimus 
Lumityöt 
Jatkuvan lumisateen aikana hoidettavaksi sovitut portaat, luhtikäytävät, terassit ja yleiset parvekkeet ovat 
kulkukelpoisessa kunnossa. Ulko-ovet ja portit ovat avattavissa myös talvella. 
Lumen ja sohjon poisto aloitetaan samaan aikaan kuin ulkoalueen kulkuväylillä. Ajoituksessa otetaan 
huomioon kiinteistön pelastussuunnitelma. 

 

Ohje 
Lumityön laatuvaatimuksiin määritelty ”aloitus” on riippuvainen monista seikoista, esimerkiksi 
säätilasta ja kiinteistön käyttötarkoituksesta. Tehtävän aloitus on laadun toteutumisen ja 
kustannusten kannalta tarkoituksen mukaista aloittaa ennen aloituskriteerin täyttymistä (esim. 
sohjon poisto, kun sääennustusten mukaan on odotettavissa pakastumista). 

 
Vaatimus 
Liukkauden torjunta 
Hoidetuiksi sovituilla portailla, luhtikäytävillä, terasseilla ja yleisillä parvekkeilla liukkautta torjutaan niin 
usein, että ne ovat turvallisia. 
Liukkaudentorjuntamateriaalin levitysjälki on tasainen käsiteltävällä alueella. Materiaalimäärä on 
työselostuksen mukainen. 
Kemiallisessa liukkauden torjunnassa noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.6 
Liukkaudentorjunta- ja pölynsidonta-aineiden käsittely laatuvaatimuksia. 

 

Ohje 
Portaiden, luhtikäytävien, terassien ja yleisten parvekkeiden liukkauden torjuntatyö tehdään 
palveluntuottajan hankkimalla materiaalilla, ellei muuta ole sovittu. Kiinteistökohtaisesta liukkauden 
torjuntatyömateriaalin varastoinnista vastaa tilaaja, ellei muuta ole sovittu. Liukkauden torjuntatyöt 
merkitään talvikunnossapitopäiväkirjaan tai kiinteistönpitokirjaan. 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.6 Liukkaudentorjunta- ja pölynsidonta-aineiden käsittely. 
 

Vaatimus 
Puhtaanapito 
Hoidetuiksi sovituilla portailla, luhtikäytävillä, terasseilla ja yleisillä parvekkeilla puhtaanapito aloitetaan 
samaan aikaan kuin ulkoalueen kulkuväylillä. 
Portaiden, luhtikäytävien, terassien ja yleisten parvekkeiden puhtaanapidosta syntyvät jätteet käsitellään 
kohdan 4.1.1.3 Hoito- ja kunnossapitotöiden jätteiden käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 

Ohje 
Portaiden, luhtikäytävien, terassien ja yleisten parvekkeiden siisteys tarkastetaan sopimuksen, 
kunnossapitoluokan sekä roskaantumisasteen mukaan. Puhtaanapito kirjataan sopimukseen 
esimerkiksi liitteen 4.2 Puhtaanapitosuunnitelma mukaisesti. Tarkastuskäyntien määrää ja tiheyttä 
voi arvioida esimerkiksi liitteen 4.1 Kunnossapitoluokat ja puhtaanapito roskaisuuden mukaan avulla. 
Puhtaanapidon tasoa voi arvioida vertaamalla sitä esimerkiksi liitteeseen 4.5 Puhtaanapito 
kunnossapitoluokkien mukaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.3 Hoito- ja kunnossapitotöiden jätteiden käsittely 

– KiinteistöRYL Liite 4.1 Kunnossapitoluokat ja puhtaanapito roskaisuuden 

– KiinteistöRYL Liite 4.2 Puhtaanapitosuunnitelma 

– KiinteistöRYL Liite 4.5 Puhtaanapito kunnossapitoluokkien mukaan. 
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Vaatimus 
Pesu 
Puhdistettu pinta on siisti, kuiva ja vaurioitumaton eikä se aiheuta liukastumisvaaraa. 
Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely 
 

4.5.6.3 Kunnossapito 
Vaatimus 
Korjaukset 
Korjatut osat ovat ehjät, turvalliset ja suunnitelman mukaiset. 

 
Vaatimus 
Graffitien, töhryjen ja tarrojen poisto 
Puhdistettu pinta on siisti ja vaurioitumaton. Käytetyt puhdistusaineet soveltuvat käsitellyille pinnoille. 
Käytettävät aineet eivät ole ympäristölle vaarallisia. Aineiden annostelu on valmistajan ohjeen mukainen. 
Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely 
 

4.5.7 Ulkorakennukset 
Ohje 
Ulkorakennuksia ovat esimerkiksi huvimajat, leikkimökit, varastorakennukset ja erilaiset katokset, 
kuten jätekatokset. 

 
4.5.7.1 Yleistä 
Vaatimus 
Ulkorakennuksien hoidossa ja kunnossapidossa noudatetaan kohdan 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja 
kunnossapidon vaikutukset ympäristöön ja sen alalukujen laatuvaatimuksia. 
Ulkorakennukset ovat ehjiä, siistejä, turvallisia ja käyttökelpoisia. 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 
 

4.5.7.2 Hoito 
Vaatimus 
Toimintakunnon tarkastus 
Ulkorakennukset ovat suorassa ja tukevasti pystyssä. Ulkorakennuksissa olevat merkinnät näkyvät selkeästi. 
Tuuletushormit ovat toimintakuntoiset. Ovet avautuvat ja sulkeutuvat vaivattomasti. 
Raportoimattomia vikoja ei ole. 

Ohje 
Vioista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 
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Vaatimus 
Puhtaanapito 
Ulkorakennuksissa ei ole hajuhaittoja. 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) ulkorakennukset ovat töhryttömiä ja puhtaita. 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) ulkorakennuksissa voi olla vähäisiä töhryjä ja likaa. 
Vähäinen kasvillisuudesta, levästä tai sadeveden roiskeista aiheutuva lika on sallittu. 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) ulkorakennuksissa voi olla töhryjä ja likaa. Kasvillisuudesta, levästä tai 
sadeveden roiskeista aiheutuva lika on sallittu. 

 
Ohje 
Graffiteista, töhryistä ja tarroista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 

 
Vaatimus 
Pesu 
Puhdistettu pinta on siisti ja vaurioitumaton. 
Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely 
 

4.5.7.3 Kunnossapito 
Vaatimus 
Rakenteiden korjaus 
Korjauksissa käytettävät materiaalit ovat mahdollisuuksien mukaan alkuperäisiä tai niiden kaltaisia. 
Lopputulos on siisti ja entistä vastaava. 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) korjaustyö on alkuperäisen suunnitelman tai erillisen työohjeen 
mukainen. Korjatut kohdat eivät erotu alkuperäisestä rakenteesta. 

 
Vaatimus 
Pintojen kunnostus 
Maalipinta on väriltään ja tasaisuudeltaan yhtenäinen. Maalaustyö on julkaisussa MaalausRYL 2012 
huoltomaalaukselle asetettujen laatuvaatimusten mukainen. 
Maalien käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja 
puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. 

 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely 

– MaalausRYL 2012. Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja käsittely-yhdistelmät. 
Vaatimus 
Graffitien, töhryjen ja tarrojen poisto 
Puhdistettu pinta on siisti ja vaurioitumaton. 
Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 
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– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely 
 

4.5.8 Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat 
Ohje 
Viherkatto on rakennuksen kattorakenteen päällä oleva kasvillisuusrakenne, joka muodostuu 
vedeneristyskerroksesta, salaojituskerroksesta, kasvualustakerroksesta ja toiminnallisin sekä 
esteettisin perustein valitusta kasvillisuudesta. 
Kattopuutarha on viherkattorakenne, joka on yleensä suunniteltu oleskelualueeksi kattorakenteen 
päälle. 
Kansipuutarha on viherrakenne, joka toteutetaan kansirakenteen päälle. Kansipuutarhaa voidaan 
kutsua myös kansipihaksi. 
Katto- ja kansipuutarhan rakenne muodostuu vedeneristyskerroksesta, salaojituskerroksesta, 
kasvualustakerroksesta sekä kasvillisuudesta. Katto- ja kansipuutarhassa voi olla myös 
päällysterakenteita sekä leikki-, liikunta- ja oleskelualueiden kalusteita ja varusteita perustuksineen. 

 
4.5.8.1 Yleistä 
Vaatimus 
Viherkattojen ja katto- ja kansipuutarhojen hoidossa ja kunnossapidossa noudatetaan kohdan 4.1.1 
Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön ja sen alalukujen laatuvaatimuksia sekä 
soveltuvin osin ohjekorttien KH 92-00582 Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat, periaatteet, RT 85-11204 
Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat, kasvillisuus ja kasvualusta, RT 85-11205 Viherkatot ja katto- ja 
kansipuutarhat, rakenteet ohjeita sekä KiinteistöRYLin ja Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus 
VKT:n laatuvaatimuksia koskien rakenteiden, laitteiden ja kasvillisuuden hoitoa ja kunnossapitoa. 

 
Viherkatto ja katto- ja kansipuutarha täyttävät niille asetetut toiminnalliset, esteettiset ja 
turvallisuusvaatimukset. 

 

Ohje 
Katto- ja kansirakenteen ja sen järjestelmien toimivuutta seurataan muiden hoitotöiden yhteydessä. 
Vioista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 
Viherkaton ja kattopuutarhan hoidossa ja kunnossapidossa noudatetaan Kattotöiden työturvallisuus - 
julkaisun ohjeita. 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön 

– KH 92-00582 Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat, periaatteet 

– RT 85-11204 Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat, kasvillisuus ja kasvualusta 

– RT 85-11205 Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat, rakenteet 

– Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT, Viherympäristöliitto ry 

– Katon huoltokirja Viherkatot. Viherympäristöliitto ry ja Kattoliitto ry 

– Kattotöiden työturvallisuus. Kattoliitto ry. 
 

4.5.9 Viherseinät 
Ohje 
Viherseinä on pystysuora kasvien peittämä rakenne, jossa kasvit on istutettu seinään kiinnitettävään 
moduulimaiseen runkoon, kuten kennostoon, lokerikkoon tai pusseihin. Viherseinän osia ovat runko, 
kasvualusta, kasvit ja kastelujärjestelmä. 

 

4.5.9.1 Yleistä 
Vaatimus 
Viherseinien hoidossa ja kunnossapidossa noudatetaan kohdan 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon 
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vaikutukset ympäristöön ja sen alalukujen laatuvaatimuksia sekä kohdekohtaista ylläpidon työselostusta 
(hoito- ja käyttösuunnitelma). 
Viherseinä täyttää sille asetetut toiminnalliset, esteettiset ja turvallisuusvaatimukset. 
Viherseinärakenteen ja seinän välinen rako pidetään auki rakenteen ylä- ja alapuolelta ilmankierron 
varmistamiseksi. 

 
Ohje 
Viherseinän ja sen järjestelmien toimivuutta seurataan muiden hoitotöiden yhteydessä. Vioista 
raportoidaan tilaajalle viipymättä. 
Viherseinän hoidossa ja kunnossapidossa noudatetaan Kattotöiden työturvallisuus -julkaisun ohjeita. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 

– Kattotöiden työturvallisuus. Kattoliitto ry. 
 

4.5.10 Ympäristövaikutukset 
Alueen rakenteiden hoidon ja kunnossapidon ympäristövaikutuksia käsitellään kohdassa 4.1.1 Ulkoalueiden 
hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1 Ulkoalueiden hoidon ja kunnossapidon vaikutukset ympäristöön. 
 

4.6 Taiderakenteet 
Ohje 
Taiderakenteita ovat esimerkiksi muistomerkit ja taideteokset. Taideteokset voivat olla hyvin 
erilaisia. Perinteisten konkreettisten ja pysyvien teosten lisäksi nykytaiteen teokset voivat olla lähes 
aineettomia, kuten valoon tai ääneen perustuvat teokset tai ajan myötä muuntuvia, kuten 
kasvillisuuteen perustuvat maisemateokset. Erilliset teokset ovat itsenäisiä taide-elementtejä, jotka 
voidaan sijoittaa ulkoalueelle ilman, että se edellyttää sijoituspaikkaan merkittäviä muutoksia. 
Integroidut teokset ovat kiinteästi rakennuskohteen rakenteisiin, arkkitehtuuriin tai ympäristöön 
liittyviä taideteoksia. Integroidut teokset koostuvat teoksen ja sitä ympäröivien tilojen ja rakenteiden 
yhdessä muodostamasta kokonaisuudesta. Väliaikaiset teokset ovat sijoituspaikassaan tilapäisesti tai 
määräaikaisesti. Ne voivat olla luonteeltaan hetkellisiä, kuten kohteen tiettyihin rakentamisvaiheisiin, 
esimerkiksi tonttien väliaikaiseen aitaamiseen ja maisemointiin. 

 
Viitteet 

– RT 103380 Taide rakennushankkeessa. 
 

4.6.1 Yleistä 
Ohje 
Taiderakenteen hoidosta ja kunnossapidosta sovitaan erikseen. Hoito ja kunnossapito tehdään 
teoskohtaisen ohjeen mukaan. 
Taideteokseen liittyvien opasteiden hoito tehdään kohdan 4.4.3 Talo-opasteet mukaan. 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.4.3 Talo-opasteet. 
 

4.6.2 Hoito 
Vaatimus 
Toimintakunnon tarkastus 

Ohje 
Taiderakenteen kuntoa ja puhtautta seurataan muiden hoitotöiden yhteydessä. Poikkeamista 
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ilmoitetaan viipymättä tilaajalle. 
 

Vaatimus 
Puhtaanapito 
Rakennetun arvoviheralueen (R1) taiderakenteet ovat töhryttömiä, liasta ja lumesta puhtaita. Niiden 
lähiympäristö pysyy moitteettomassa kunnossa ja edustavana. 
Toimintaviheralueen (R2) ja käyttöviheralueen (R3) taiderakenteissa voi olla vähäistä likaa. Niiden 
lähiympäristö pysyy siistinä. Vähäisiä määriä pieniä kulttuuriroskia voi esiintyä satunnaisesti 
taiderakenteiden ympärillä. Häiritseviä kulttuuriroskia ei ole. Vaaralliset roskat on poistettu viipymättä. 
Suoja- ja vaihettumisalueen (R4) taiderakenteiden lähiympäristö pysyy hoidetun näköisenä. Kulttuuriroskia 
voi jonkin verran esiintyä niiden ympärillä, niin etteivät ne häiritse alueen yleisilmettä. Vaaralliset roskat on 
poistettu viipymättä. 
Puhtaanapidosta syntyvät jätteet käsitellään kohdan 4.1.1.3 Hoito- ja kunnossapitotöiden jätteiden käsittely 
laatuvaatimusten mukaan. 

 

Ohje 
Graffiteista, töhryistä ja tarroista raportoidaan tilaajalle viipymättä. 
Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.3 Hoito- ja kunnossapitotöiden jätteiden käsittely. 
 

4.6.3 Kunnossapito 
Vaatimus 
Pesu 
Taiderakenteen pesussa noudatetaan teokselle laadittua ohjeistusta. Puhdistettu pinta on siisti ja 
vaurioitumaton. 
Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely 
 

Vaatimus 
Graffitien, töhryjen ja tarrojen poisto 
Teokseen kuulumattomien graffitien, töhryjen ja tarrojen poistossa noudatetaan teokselle laadittua 
ohjeistusta. Puhdistettu pinta on siisti ja vaurioitumaton. 
Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä noudatetaan kohtien 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä ja 4.1.1.8 
Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely laatuvaatimuksia. Pesuvesiä käsitellään kohdan 4.1.1.2 
Työmaavesien käsittely laatuvaatimusten mukaan. 

 

Viitteet 

– KiinteistöRYL 4.1.1.2 Työmaavesien käsittely 

– KiinteistöRYL 4.1.1.5 Kemikaalien käsittely, yleistä 

– KiinteistöRYL 4.1.1.8 Maali-, liuotin- ja puhdistusaineiden käsittely 
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Liite 4.1 Kunnossapitoluokat ja puhtaanapito roskaisuuden mukaan 
 
 

Esimerkkejä roskaisuuden ja tehtäväkertojen välisestä suhteesta. 
 

Kunnossapitoluokka Rakennettu 
arvoviheralue 

R1 

Toimintaviheralue 
R2 

Käyttöviheralue R3 

Suoja- ja 
vaihettumisviheralue 
R4 

Kunnossapitoluokan yleisilmeen 
kuvaus 

Alueella ei ole 
kulttuuriroskia, 
kasvijätettä, 

irtohiekkaa, 
eritteitä, 

nesteiden 
aiheuttamia 

valumia tai 
tahroja ja 

alueelle 
kuulumattomia 

esineitä. 

Vaaralliset roskat 
poistetaan ensi 

tilassa. 

Alueella voi olla 
vähän 

kulttuuriroskia, 
kasvijätettä, 

irtohiekkaa, 
eritteitä, 

nesteiden 
aiheuttamia 

valumia tai tahroja 
ja 

alueelle 
kuulumattomia 
esineitä. 

Vaaralliset roskat 
poistetaan ensi 

tilassa. 

Alueelle saattaa 
kertyä häiritseviä 

kulttuuriroskia, 
kasvijätettä, 

irtohiekkaa, 
eritteitä, nesteiden 

aiheuttamia valumia 
tai tahroja ja 

alueelle 
kuulumattomia 
esineitä. 

Vaaralliset roskat 
poistetaan ensi 

tilassa. 

Puhtaanapitokerrat 

(roskaisuusaste erittäin runsas) 

7 x vko 5 x vko 3 x vko 

Puhtaanapitokerrat 

(roskaisuusaste runsas) 

5 x vko 3 x vko 2 x vko 

Puhtaanapitokerrat 

(roskaisuusaste normaali) 

3 x vko 2 x vko 1 x vko 

Puhtaanapitokerrat 

(roskaisuusaste vähäinen) 

2 x vko 1 x vko 2 x kk 

 
Tilaaja ja palvelun tuottaja määrittävät yhdessä roskaisuusasteen kohdekohtaisesti. 
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Kuva 1. Esimerkki vähäisestä roskaisuusasteesta. 
 

 
Kuva 2. Esimerkki normaalista roskaisuusasteesta. 

 

 
Kuva 3. Esimerkki runsaasta roskaisuusasteesta. 
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Kuva 4. Esimerkki erittäin runsaasta roskaisuusasteesta. 
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Sidotut päällystealueet 

Kunnossapitoluokka 
käyttöviheralue R3 

Liite 4.2 Esimerkki puhtaanapitosuunnitelmasta 
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AIKATAULU 
Pääraitti ja kioskin edusta 
Lumityöt ja liukkaudentorjunta arkisin (ma-la) klo xx mennessä 
Pyhäsin klo xx mennessä 

 
Muut alueet 
Lumityöt ja liukkaudentorjunta arkisin (ma-la) xx mennessä 
Pyhäsin klo xx mennessä 

 
Lunta ei saa kasata pensaiden päälle. Lumen poiskuljetuksesta 
sovitaan tilaajan edustajan kanssa. 

 
 

 
Liite 4.3 Esimerkki talvikunnossapitosuunnitelmasta 
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R3  

R3  

R3  

 

Kivituhkapäällyste 

R3 

R4 

R3 

R4 

OLEVAT PÄÄLLYSTEET  yhteensä 

R4 

 
Kasvillisuuden hoito KiinteistöRYLin mukaisesti. 

Viheralueiden hoito käyttöviheralue R3 kunnossapitoluokan mukaan, 
lukuun ottamatta suoja- ja vaihettumisalueen (R4) nurmikkoa 

 
 

 
Liite 4.4 Esimerkki viherhoitosuunnitelmasta 

 

RTS 23:5 Lausuntokierros



1/2 
 

Liite 4.5 Puhtaanapito kunnossapitoluokkien mukaan 
 

Työkertojen välissä kuvattu keskimääräinen roskaisuus 
 

KUVAT 1 ja 2: Kunnossapitoluokka R1. Alueella ei ole kulttuuriroskia, kasvijätettä, irtohiekkaa, eritteitä, 
nesteiden aiheuttamia valumia tai tahroja eikä alueelle kuulumattomia esineitä. Kunnossapitoluokka R1 
kuvaa myös tilannetta työkerran jälkeen. Vaaralliset roskat poistetaan ensi tilassa. 

 

 
 
 

KUVAT 3 ja 4: Kunnossapitoluokat R2‒R3. Alueella voi olla vähän pieniä kulttuuriroskia, kasvijätettä, 
irtohiekkaa, eritteitä, nesteiden aiheuttamia valumia tai tahroja ja alueelle kuulumattomia esineitä. 
Vaaralliset roskat poistetaan ensi tilassa. 
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KUVAT 5 ja 6: Kunnossapitoluokka R4. Alueelle saattaa kertyä jonkin verran häiritseviä kulttuuriroskia, 
kasvijätettä, eritteitä ja alueelle kuulumattomia esineitä näkyville paikoille niin, etteivät ne häiritse alueen 
käyttöä. Vaaralliset roskat poistetaan ensi tilassa. 
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Liite 4.6 Esimerkki LUMO-suunnitelman (luonnon monimuotoisuussuunnitelma) sisältörakenteesta 

Ohje 
LUMO-suunnitelmassa esitetään ohjeita, joiden avulla kiinteistön ulkoalueiden hoito- ja 
kunnossapitotehtävillä voidaan tukea, edistää ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Luonnon 
monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan elämän koko kirjoa: lajien sisäistä perinnöllistä 
muuntelua, lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta. Sen köyhtymisen 
pysäyttäminen on maailmanlaajuinen tavoite. 

Tässä liitteessä esitetään esimerkki, mitä asiakokonaisuuksia kiinteistön LUMO-suunnitelma voi pitää 
sisällään. LUMO-suunnitelman sisällön kokoamisessa otetaan huomioon kohteena olevaan 
kiinteistön ulkoalueen erityisominaisuudet sekä kohteelle asetetut LUMO-tavoitteet. 

1 LUMO-suunnitelman tausta 

Esitetään muun muassa 
‒ mitä luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan 
‒ mikä merkitys luonnon monimuotoisuudella on yleisesti ja/tai suunnitelman kohteessa 
‒ mikä merkitys suunnitelman kohteella on luonnon monimuotoisuuden kannalta 
‒  

2 LUMO-suunnitelman kohde-esittely 

Esitetään muun muassa 
‒ kohteen yleiskuvaus (mm. sijainti, käyttö, ikä, kiinteistön rajat, käyttäjien/ asukkaiden määrä, ilmakuva, 

karttapohja) 
‒ kohteen laajuus (mm. kasvillisuus- ja päällystealueiden pinta-alat) 
‒ kohteen kasvillisuuden, päällysteiden ja muiden rakenteiden ominaisuudet (mm. kunnossapitoluokka/- 

luokat, ikä, kunto, sijoittuminen tontilla, hoitovelka) 
‒ nykyiset hoito- ja kunnossapitotoimet (mm. mitä työtehtäviä sisältyy palvelusopimukseen, 

toimenpiteiden sovitut kertamäärät ja aikataulut) 
‒  

3 Kohteen LUMO-tavoitteet 

Esitetään muun muassa tavoitteet 
‒ maaperän ja kasvualustan hyvinvoinnin edistämiselle 
‒ lajiston monipuolistamiselle 
‒ eliöiden elinympäristöjen monipuolistamiselle 
‒ haitallisten vieraslajien hallinnalle 
‒ hoito- ja kunnossapitojätteiden hyödyntämiselle ja kierrätykselle (mm. kasvijätteet, hiekotushiekka, 

hiekkalaatikkohiekka) 
‒ puhtaan veden säästämiselle ja hulevesien hyödyntämiselle 
‒ kemikaalien vähentämiselle 
‒ asukkaiden ja käyttäjien osallisuudelle 
‒ viestinnälle ja tiedottamiselle 
‒  
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4 Kohteen LUMO-toimenpiteet 

Esitetään toimenpiteet muun muassa 
‒ luontoarvojen ja ekosysteemipalveluiden tunnistamiseen 
‒ olemassa olevien luontoympäristöjen säilyttämiseen 
‒ luontoympäristöille tapahtuneiden haittojen kompensoimiseen 
‒ maanparannukseen (mm. kompostin, biohiilen ja muu eloperäisen aineksen hyödyntäminen, katteiden 

käyttö, tiivistymisen estäminen) 
‒ kasvillisuusalueiden lajiston monipuolistamiseen (mm. nurmikoiden leikkuun vähentäminen ja/tai 

muuttaminen niittyalueiksi, nurmikolla kasvavien puiden tyvialueiden leikkaamatta jättäminen, 
istutusalueiden uusiminen dynaamisiksi kasvillisuusalueiksi, luonnonkasvien lisääminen, hyönteisten ja 
lintujen ravinto- ja suojakasvillisuuden lisääminen) 

‒ uusien elinympäristöjen tuottamiseen (mm. lahopuun lisääminen, paahdepaikkojen toteuttaminen, 
käyttämättömien päällystealueiden kasvittaminen, viherkatto- ja -seinärakenteiden hyödyntäminen) 

‒ hoito- ja kunnossapito töissä syntyvän eloperäisen aineksen hyödyntämiseen ja kierrätykseen (mm. 
kompostointi, katteena käyttäminen, lahopuuna käyttäminen) 

‒ haitallisten vieraslajien poistamiseen ja käsittelyyn 
‒ kemikaalien käytön vähentämiseen (mm. kemialliset lannoitteet, kasvinsuojeluaineet, pesu- ja 

puhdistusaineet, liukkaudentorjunta- ja pölynsidonta-aineet, maalit) 
‒ hulevesien hyödyntämiseen (mm. läpäisemättömien päällysteiden korvaaminen läpäisevillä, hulevesien 

keruu kastelu- ja/tai pesuvedeksi) 
‒  

5 Kohteen LUMO-toimenpiteiden vaikutusten seuranta, arviointi ja raportointi 

Esitetään muun muassa 
‒ seurannasta vastaava taho/ henkilö 
‒ seurannan säännöllisyys 
‒ seurannan toteutustapa/-tavat 
‒ arvioinnista vastaava taho/ henkilö 
‒ arvioinnin ajankohta/ säännöllisyys 
‒ arvioinnin toteutustapa/-tavat 
‒ raportoinnista vastaava taho/ henkilö 
‒ raportoinnin toteutustapa 
‒ raportin julkistaminen ja jakelu 
‒  

6 Kohteen asukkaiden ja käyttäjien tiedottaminen ja osallistaminen 

Esitetään muun muassa 
‒ LUMO-suunnitelmasta ja -toimenpiteistä tiedottamisen periaatteet 
‒ tiedottamisesta ja viestinnästä vastaava taho/ henkilö 
‒ tiedotus- ja viestintäkanavat 
‒ tiedotuksen ja viestinnän ajankohdat 
‒ kiinteistön käyttäjien ja asukkaiden osallistamisen periaatteet LUMO-toimintaan 
‒ osallistamisesta vastaava taho/ henkilö 
‒ osallistamisen keinot ja toimintatavat 
‒ osallistamisen ajoitus 
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7 Liitteet 
‒ LUMO-suunnitelman 
karttamateriaali ‒ 
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