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1 JOHDANTO 

Tämä raportti on osa LIFE09 ENV FI 000570 LCA in Landscaping/ Elinkaa-
rianalyysin soveltaminen kestävään, kierrätysmateriaaleja hyödyntävään vi-
herrakentamiseen -hanketta. Hanke kuuluu EU:n Life+ ohjelmaan ja on osit-
tain Euroopan yhteisön rahoittama. Hankkeen tavoitteena on demonstroida 
jäte- ja kierrätysmateriaaleja hyödyntävien kasvualustojen ja lannoitustuot-
teiden käyttöä viherrakentamisessa ja kehittää elinkaarianalyysin soveltamis-
ta viherrakentamiseen. Tässä raportissa kiinnitetään erityistä huomiota mah-
dollisuuksiin hyödyntää kierrätysmateriaaleja viherrakentamisessa ja niiden 
käytön vaikutuksiin.   
 
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK:n lisäksi hankkeessa ovat mukana 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (osa Luonnonvarakeskus 
LUKE:a 1.1.2015 lähtien), Viherympäristöliitto ry ja Viherrakenne Jaakkola 
Oy. 
 
HAMK:n tehtävänä hankkeessa on ollut kuvailla erilaisten nurmikko- ja niit-
tyalueiden rakentamisen ja ylläpidon toiminnallisia laatuvaatimuksia ja ver-
tailla niitä perinteisten perustusmenetelmien ja kierrätysmateriaalien käytön 
kannalta. Tässä raportissa kuvataan: 
− erityyppisten nurmikko- ja niittyalueiden perustamis- ja ylläpitoprosessit 
− erityyppisten nurmikko- ja niittyalueiden perustamis- ja ylläpitotehtä-

vien sekä valmiin nurmikko- ja niittyalueen laatuvaatimukset 
− nurmikko- ja niittyalueiden perustamisen ja ylläpidon ympäristövaiku-

tukset 
− nurmikko- ja niittyalueiden perinteisen perustamistavan ja kierrätysma-

teriaaleihin perustuvat perustamistavan erovaisuudet. 
 
Tarkemman selvityksen ja vertailun kohteeksi on valittu seuraavien viher-
alueiden hoitoluokkien nurmikko- tai niittyalueet: 
− A1 Edustusviheralue 
− A2 Käyttöviheralue 
− A3 Käyttö- ja suojaviheralue 
− B2 Käyttöniitty. (Nuotio 2007.) 
 
Lisäksi tienpidon viheralueiden nurmetusluokista on valittu: 
− Maisemanurmi 1 
− Maisemanurmi 2. (Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 2014.) 

 
Lisätietoja hankekokonaisuudesta on hankkeen verkkosivuilta osoitteesta 
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/lcainlandscaping. 
 



 
 

 
  

2 NURMIKKO- JA NIITTYALUEEN PERUSTAMISPROSESSI 

2.1 Yleistä nurmikko- ja niittyalueen perustamisesta 

Nurmikko- ja niittyalueen perustamistavan määrittelee sen sijainti, tuleva 
käyttötarkoitus ja hoitoluokka. Tienpidon viheralueiden hoitoluokat on esi-
telty tarkemmin luvussa 3.1.1. 
 
Viheralueilla nurmikoiden ja niittyjen perustaminen toteutetaan joko suun-
nittelijan laatiman hankekohtaisen työselostuksen tai yleisten laatuvaatimus-
ten mukaisesti. Noudatettavia yleisiä laatuvaatimuksia ovat 
− Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset InfraRYL 
− Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT 
− Talonrakennuksen maatöiden yleiset laatuvaatimukset MaaRYL 
− Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä. 
 
InfraRYL ja VRT ovat käytössä yleisten alueiden, kuten katu- ja viheraluei-
den rakennuskohteissa. Kasvillisuusrakenteiden laatuvaatimukset ovat mo-
lemmissa samat. MaaRYL:iä käytetään, kun kohde on talo- tai kiinteistöra-
kentamisen kohde. Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä -julkaisu on 
käytössä tiealueiden eli Liikenneviraston hallinnoimien viheralueiden raken-
tamisessa. Tässä hankkeessa nurmikko- ja niittyalueiden perustaminen on 
esitetty Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ´11 -julkaisun mukai-
sesti ja Maisemanurmi 1- ja Maisemanurmi 2 -nurmetusluokkien osalta Vi-
herrakentaminen ja -hoito tieympäristössä -julkaisun mukaisesti. 
 
Perustamistöistä on rajattu tässä selvityksessä pois pohjatyöt, kasvualustan 
tukirakenteiden sekä kuivatus- ja kastelujärjestelmien rakentaminen. 

2.2 Kasvualustatyöt 

Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’11-julkaisun (Tajakka 2011, 
47) mukaan ”Kasvualustaksi kutsutaan kasvillisuusalueen maakerroksia, 
joihin kasvien juuret kiinnittyvät. Kasvualustan osia ovat istutus- ja kylvö-
alusta, sen alla oleva perusmaa sekä tarvittaessa vettä pidättävä kerros” 
Vettä pidättävää kerrosta ei yleensä rakenneta nurmikoiden alle vaan kasvu-
alustakerroksen paksuutta lisätään 50–100 millimetriä. Kuvassa 1 on kuvattu 
kasvualustan rakenteita erilaisissa pohjaympäristöissä tieympäristöissä (Vi-
herrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 2014, 47). 
 
 



 
 

 
  

 

Kuva 1 Kasvualustakerrosten rakenne erilaisissa pohjaympäristöissä tieympäristössä. 
Kuvalähde Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 2014. 

2.2.1 Kasvualustamateriaalit 

Rakennuskohteesta riippuen nurmikko- ja niittyalueen kasvualusta voidaan 
rakentaa joko paikalle tuodusta tuotteistetusta kasvualustasta tai paikalla teh-
tävästä kasvualustasta. Kasvualustan tuottajan tai kasvualustaa paikan päällä 
valmistavan urakoitsijan on oltava rekisteröityneenä Elintarviketurvallisuus-
viraston (Evira) lannoitevalmisteiden valvontarekisterissä (Lannoitevalmis-
teiden valvontarekisteri 2015). 
 
Tuotteistetulla kasvualustalla tarkoitetaan kasvualustaa, joka on tuotettu se-
koittamalla eri raaka-aineita, kuten kivennäismaa-aineita, kompostia ja lan-
noiteaineita keskenään. Tuotteistettu kasvualusta on yleensä myös seulottu. 
(Tajakka 2011, 43.) 
 



 
 

 
  

Paikalla tehtävällä kasvualustalla tarkoitetaan paikalla olevista maa-
aineksista niitä sekoittamalla ja sopivia maanparannusaineita ja lannoitteita 
lisäämällä valmistettua kasvualustaa (Tajakka 2011, 52). 

 
A1- ja A2-hoitoluokan nurmikkoalueita rakennettaessa käytetään yleensä 
tuotteistettua kasvualustaa. A3-hoitoluokan nurmikkoalueiden ja B2-
hoitoluokan niittyalueiden rakentamisessa käytetään usein myös paikalla teh-
tävää kasvualustaa. Niittyalueita ja tiealueiden maisemanurmia voidaan pe-
rustaa suoraan myös paikalla olevan perusmaan päälle, jos sille asetetut ra-
keisuus ja ravinnearvot täyttyvät. Kuvassa 2 on kuvattu kasvualustaksi käy-
tettävän perusmaan rakeisuusvaatimus (Tajakka 2011, 52).  
 

 
  

Kuva 2 Kasvualustaksi käytettävän perusmaan rakeisuuskäyrä. Kuvalähde InfraRYL 
2010/ VRT ’11. 

Kasvualustojen ravinnearvoissa ja rakeisuudessa on eroja verrattaessa A- ja 
B-hoitoluokkia keskenään, mutta eri hoitoluokkien sisällä ei eroja ole, kuten 
taulukosta 1 ja kuvasta 3 ilmenee (Tajakka 2011, 44–45). 
 



 
 

 
  

Taulukko 1 Kasvualustan suositeltavat ravinnepitoisuudet. 

Arvioitava 
asia 

Lyhenne Yksikkö Tavoitearvo 
Nurmikot 
A1-A3 

Kuivat niityt Karut alueet 
(maisema-
nurmi 1) 

Johtoluku 
1) 

 10 x mS/cm 3 < 4 < 6 3) 0,5 < 1< 2 0,5 < 1,5 < 
2,5 

pH (H2O)   5,5 < 6 < 7 5 < 5,5 < 6,5 4 < 5,5 < 6 
Tilavuus-
paino 2) 

 kg/m3 800 < 1 000 < 880 < 1 100 < 960 < 1 200 < 

Orgaaninen 
aines 

 paino-% 6 < 8 < 10 1 < 2 < 4 4 < 5 < 6 

Liukoinen 
typpi 

N mg/l 35 < 50 < 100 
3) 

1 < 2 < 5 5 < 10 < 20 

Kalsium Ca mg/l 1 900 < 2 500 
< 3 800 

250 < 500 <  
1 000 

250 < 500 <  
1 000 

Fosfori P mg/l 10 < 15 < 30 3 < 5 < 10 5 < 8 < 12 
Kalium K mg/l 150 < 200 < 

300 
50 < 100 < 
150 

50 < 100 < 
150 

Magne-
sium 

Mg mg/l 150 < 200 < 
400 

30 < 50 < 100 30 < 50 < 100 

Rikki S mg/l 10 < 30 < 200 5 < 15 < 30 5 < 20 < 100 
Boori B mg/l 0,4 < 0,6 < 

1,5 
0,2 < 0,3 < 
0,6 

 0,2 < 0,3 < 
0,6 

Kupari Cu mg/l 2 < 3 < 20 2 < 3 < 20 2 < 3 < 20 
Mangaani Mn pH korjattu 

4) 
10 < 30 < 500 10 < 30 < 500 10 < 30 < 500 

Sinkki Zn mg/l 2 < 3 < 20 2 < 3 < 20 2 < 3 < 20 
Taulukon merkintöjen selitykset: 
 1) Lannoitevalmisteasetuksen 24/11 mukaisessa tuoteselosteessa ilmoitetaan johtokyky 
(mS/m), jonka lukuarvo on moninkertainen, useimmiten 5–6-kertainen johtolukuarvoon (10 
x mS/cm) verrattuna. 
2) Tarkoitetaan toimitushetken kosteutta. 
3) Perustamisvaiheessa vastavalmistetun kasvualustan arvot voivat poiketa ylöspäin taulukon 
arvoista. Toisena kasvukautena arvot ovat taulukon mukaiset. 
 4) Mangaanin liukoisuus on voimakkaasti riippuvainen pH:sta. Tavoitearvossa pH-taso on 
huomioitu. 
 
 

 
 



 
 

 
  

    
 

Kuva 3 Kasvualustojen suositeltavat rakeisuuskäyrät A1-A3 hoitoluokkien nurmikoille 
sekä kuiville niityille ja karuille alueille sisältäen maisemanurmi 1:n. Kuvalähde 
InfraRYL 2010/ VRT ’11. 

2.2.2 Kasvualustan rakentaminen 

Nurmikko- ja niittyalueiden kasvualustatöihin kuuluvat työvaiheet ovat: 
− kasvualustamateriaalin vastaanotto ja tarkastus 
− pohjatöiden vastaanotto ja tarkastus 
− kasvualustan levitys ja tiivistys 
− kasvualustan pinnan tasaus  
− kasvualusta-alueen rajaus 
− valmiin kasvualustarakenteen tarkistus ja itselleluovutus. 

 
Taulukossa 2 on esitetty työvaiheiden eroja hoitoluokittain. Merkittävimmät 
erot ovat kasvualustakerrosten paksuudessa ja pinnan tasaisuudessa. (Tajak-
ka 2011, 45–51; Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 2014, 47–49) 
 



 
 

 
  

Taulukko 2 Nurmikko- ja niittyalueiden kasvualustatöiden työvaiheiden erot hoito- ja nur-
metusluokittain. 

Työvaihe 
 

Viheralueiden hoitoluokka Tienpidon  
nurmetusluokka 

A1 A2 A3 B2 Maisemanurmi 1 ja  
Maisemanurmi 2 

1. Kasvu-
alusta-
materiaalin 
vastaanotto ja 
tarkastus 

Yleensä tuot-
teistettu kasvu-
alusta, joka 
tarkastetaan 
vertaamalla 
tilausta tuote-
selosteeseen. 
 

Yleensä tuot-
teistettu kasvu-
alusta, joka 
tarkastetaan 
vertaamalla 
tilausta tuote-
selosteeseen. 

Tuotteistettu 
kasvualusta, 
joka tarkaste-
taan vertaamal-
la tilausta tuote-
selosteeseen. 
Tai paikalla 
tehtävä kasvu-
alusta, jolloin 
laatu tarkaste-
taan urakoitsi-
jan omavalvon-
tasuunnitelman 
mukaisesti ja 
tarvittaessa 
maa-
analyysitutki-
muksin. 

Tuotteistettu 
kasvualusta, 
joka tarkaste-
taan vertaamalla 
tilausta tuote-
selosteeseen. 
Tai paikalla 
tehtävä kasvu-
alusta, jolloin 
laatu tarkaste-
taan urakoitsi-
jan omavalvon-
tasuunnitelman 
mukaisesti ja 
tarvittaessa 
maa-
analyysitutki-
muksin. 
Tai käytetään 
pohjamaata 
sellaisenaan, jos 
asetetut rakei-
suus- ja ravin-
nearvot täytty-
vät. 

Tuotteistettu kasvualusta, 
joka tarkastetaan vertaamal-
la tilausta tuoteselosteeseen. 
Tai paikalla tehtävä kasvu-
alusta, jolloin laatu tarkaste-
taan urakoitsijan omaval-
vontasuunnitelman mukai-
sesti ja tarvittaessa maa-
analyysitutkimuksin. 
Tai käytetään pohjamaata 
sellaisenaan, jos asetetut 
rakeisuus ja ravinnearvot 
täyttyvät. 

2. Pohjatöiden 
vastaanotto ja 
tarkastus 

Perusmaan ra-
keisuuden ja 
ravinnearvojen 
tarkistaminen. 
Pohjan tasai-
suuden ja muo-
don tarkistami-
nen.  

Perusmaan ra-
keisuuden ja 
ravinnearvojen 
tarkistaminen. 
Pohjan tasai-
suuden ja muo-
don tarkistami-
nen. 

Perusmaan ra-
keisuuden ja 
ravinnearvojen 
tarkistaminen. 
Pohjan tasai-
suuden ja muo-
don tarkistami-
nen. 

Perusmaan ra-
keisuuden ja 
ravinnearvojen 
tarkistaminen. 
Pohjan tasai-
suuden ja muo-
don tarkistami-
nen. 

Perusmaan rakeisuuden ja 
ravinnearvojen tarkistami-
nen. 
Pohjan tasaisuuden ja muo-
don tarkistaminen. 
Kasvualustan liittyessä ajo-
rataan tai kevyenliikenteen 
väylään muotoillaan pohja 
siten, että kasvillisuusraken-
teille jää riittävästi kasvu-
alustatilaa. 

3. Kasvu-
alustan levitys 
ja tiivistys 

Perusmaan pak-
suus 300 mm. 
Kylvöalustan 
paksuus 200 
mm. 
Tiivistetty sa-
maan tiiviyteen 
koko alueella 
siten, ettei sii-

Perusmaan pak-
suus 300 mm. 
Kylvöalustan 
paksuus 200 
mm. 
Tiivistetty sa-
maan tiiviyteen 
koko alueella 
siten, ettei sii-

Perusmaan pak-
suus 300 mm. 
Kylvöalustan 
paksuus 150 
mm. 
Tiivistetty sa-
maan tiiviyteen 
koko alueella 
siten, ettei sii-

Yleensä suunni-
telma-
asiakirjojen 
mukaisesti. 
Voidaan myös 
soveltaa seu-
raavia: 
- Perusmaan 
paksuus 250 

Yleensä suunnitelma-
asiakirjojen mukaisesti. 
Voidaan myös soveltaa seu-
raavia: 
Maisemanurmi 1 
- Perusmaan paksuus 250 
mm. 
- Kylvöalustan paksuus 50 



 
 

 
  

Työvaihe 
 

Viheralueiden hoitoluokka Tienpidon  
nurmetusluokka 

A1 A2 A3 B2 Maisemanurmi 1 ja  
Maisemanurmi 2 

hen jää kävel-
lessä painaumia 
eikä kaasujen ja 
veden kulku 
esty. 

hen jää kävel-
lessä painaumia 
eikä kaasujen ja 
veden kulku 
esty. 

hen jää kävel-
lessä painaumia 
eikä kaasujen ja 
veden kulku 
esty. 

mm. 
- Kylvöalustan 
paksuus 150–
300 mm riippu-
en tavoiteltavan 
niityn rehevyy-
destä. 

mm. 
Maisemanurmi 2 
- Perusmaan paksuus 250 
mm. 
- Kylvöalusta tehdään tarvit-
taessa. 

4. Kasvu-
alustan pinnan 
tasaus 

Ei vettä kerää-
viä painanteita. 
Pinnan suurin 
sallittupoik-
keama kolmen 
metrin matkalla 
+/- 10 mm. 
Kallistus sei-
nästä poispäin 
kolmen metrin 
matkalla vähin-
tään 5 %. 
Kallistus muilla 
alueilla vähin-
tään 2 %. 

Ei vettä kerää-
viä painanteita. 
Pinnan suurin 
sallittupoik-
keama kolmen 
metrin matkalla 
+/- 30 mm. 
Kallistus sei-
nästä poispäin 
kolmen metrin 
matkalla vähin-
tään 5 %. 
Kallistus muilla 
alueilla vähin-
tään 2 %. 

Ei vettä kerää-
viä painanteita. 
Pinnan suurin 
sallittupoik-
keama kolmen 
metrin matkalla 
+/- 40 mm. 
Kallistus sei-
nästä poispäin 
kolmen metrin 
matkalla vähin-
tään 5 %. 
Kallistus muilla 
alueilla vähin-
tään 2 %. 

Ei yleisiä laatu-
vaatimuksia. 
Suunnitelma-
asiakirjojen 
mukaisesti. 
 

Ei vettä kerääviä painanteita. 
 

5. Kasvu-
alusta-alueen 
rajaus 

Suunnitelma-
asiakirjojen 
mukaisesti. 
Katso kuvat 4-
5. 

Suunnitelma-
asiakirjojen 
mukaisesti. 
Katso kuvat 4-
5. 

Suunnitelma-
asiakirjojen 
mukaisesti. 
Katso kuvat 5-
6. 

Suunnitelma-
asiakirjojen 
mukaisesti. 
Katso kuva 6. 

Suunnitelma-asiakirjojen 
mukaisesti. 
Katso kuvat 5-6. 

6. Valmiin  
kasvualusta-
rakenteen  
tarkistus ja 
itselleluovutus 

Kasvualusta 
liittyy ympäris-
töönsä ja mui-
hin rakenteisiin 
siististi.  
Tarkastuksen 
dokumentointi. 

Kasvualusta 
liittyy ympäris-
töönsä ja mui-
hin rakenteisiin 
siististi. 
Tarkastuksen 
dokumentointi. 

Kasvualusta 
liittyy ympäris-
töönsä ja mui-
hin rakenteisiin 
siististi. 
Tarkastuksen 
dokumentointi. 

Kasvualusta 
liittyy ympäris-
töönsä ja mui-
hin rakenteisiin 
siististi. 
Tarkastuksen 
dokumentointi. 

Kasvualusta liittyy ympäris-
töönsä ja muihin rakenteisiin 
siististi. 
Tarkastuksen dokumentoin-
ti. 

Taulukon merkintöjen selitykset: 
A1-hoitoluokka = Edustusviheralue 
A2-hoitoluokka = Käyttöviheralue 
A3-hoitoluokka = Käyttö- ja suojaviheralue 
B2-hoitoluokka = Käyttöniitty 
Maisemanurmi 1 = Tien sisäluiskat, keskialue ja välikaistat taajama-alueen ulkopuolella, pohjavedensuojausalueet 
Maisemanurmi 2 = Tien ulkoluiskat, läjitys-, täyttö- ja maa-ainesten ottoalueet 
A- ja B-hoitoluokat ovat Viheralueiden hoitoluokitus -julkaisun (2007) mukaisia. Maisemanurmet ovat Viherrakentaminen 
ja -hoito tieympäristössä -julkaisun (2014) mukaisia. 

 
 



 
 

 
  

 

Kuva 4 Kasvualusta betoniin asennetun reunatuen vieressä. Kuvalähde InfraRYL 2010/ 
VRT ’11. 

  

Kuva 5 Kasvualusta liimattavan reunatuen vieressä. Kuvalähde InfraRYL 2010/ VRT 
’11. 

  

Kuva 6 Kasvualusta asfalttipäällysteisen ajoradan vieressä taajaman ulkopuolella. Ku-
valähde InfraRYL 2010/ VRT ’11. 



 
 

 
  

2.3 Kylvönurmikon perustaminen 

Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’11 -julkaisun (Tajakka 2011, 
59) mukaan ”Kylvönurmikolla tarkoitetaan nurmikkokasvustoa, joka on pe-
rustettu kylvämällä siemenseoksesta”. Kylvönurmikoita käytetään yleensä 
viheralueiden A2- ja A3-hoitoluokan nurmikoiden ja tienpidon Maisema-
nurmi 1 ja Maisemanurmi 2 perustamiseen.  

2.3.1 Kylvönurmikon materiaalit 

Nurmikossa käytettävien heinälajien ja -lajikkeiden ominaisuudet eroavat 
toisistaan. Eroja on muun muassa ilmastollisessa kestävyydessä, kuivuuden 
siedossa, kulutuskestävyydessä ja kasvunopeudessa. Tämän vuoksi nurmik-
koalueet perustetaan yleensä käyttämällä siemenseoksia, joissa voidaan yh-
distellä eri lajien ja lajikkeiden hyvät puolet kunkin kohteen tarpeiden mu-
kaisesti. Erikoisalueet, kuten esimerkiksi golfkenttien viheriöt, voidaan pe-
rustaa yhtä lajia ja lajiketta kylvämällä. 
 
Siemenkauppiaitten Yhdistys ry on ottanut käyttöön Nurmikkokasvien Käyt-
töluokituksen. Sen tarkoituksena on antaa käyttäjälle tietoa seosten soveltu-
vuudesta erilaisiin käyttökohteisiin. Suomessa virallisia lajikekokeita tekee 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (osa Luonnonvarakeskus 
LUKE:a 1.1.2015 lähtien).  
 
Nurmikkokasvien käyttöluokitus jakaa siemenseokset kolmeen luokkaan: 
− Käyttöluokka Extra  
− Käyttöluokka 1  
− Käyttöluokka 2. (Puutarhasiementen myyntiehdot n.d.) 
 
Käyttöluokka Extra on korkealaatuinen seos, jossa lajikkeet ovat tiheäkas-
vuisia ja talvenkestäviä. Nurmikko kestää hyvin lyhyeksi leikkaamista ja ku-
lutusta. Käyttöluokka 1 on hyvänlaatuinen seos, jossa lajikkeet ovat talven-
kestäviä sekä leikkauksen- ja kulutuksenkestäviä. Käyttöluokka 2 on tarkoi-
tettu alueille, joilta ei vaadita korkeaa laatutasoa. Se kestää leikkausta koh-
tuullisesti. Siemenpakkauksissa on merkitty seoksen mukainen käyttöluokan 
logo, jotka on esitetty kuvassa 7. (Puutarhasiementen myyntiehdot n.d.) 

 



 
 

 
  

  

Kuva 7 Nurmikkosiemenseosten käyttöluokkamerkinnät. 

Nurmikkoseosten käyttöluokka määräytyy puna-, etelän- ja puistonadan ja 
niittynurmikan määrän mukaan. Lisäksi eri käyttöluokissa määritellään la-
jien osuus sekä muut sallitut komponentit. Käyttöluokkien 1 ja 2 seoksiin 
voidaan varsinaisten nurmikkoheinälajien lisäksi käyttää esimerkiksi erilai-
sia apiloita ja luonnonkukkien siemeniä. Erikoisseosten käyttöluokan määrää 
peruskomponenttien puna-, etelän- tai puistonadan ja niittynurmikan käyttö-
luokka. Seoksen käyttötarkoitus ja koostumus on mainittava selvästi. (Puu-
tarhasiementen myyntiehdot n.d.) 
 
Esimerkkejä erikoisseoksista käyttöluokissa 1 ja 2: 
− Valkoapilaseos: Sivukomponentiksi hyväksytään myös valkoapila 
− Kukkanurmiseos: Sivukomponentiksi hyväksytään myös luonnonkuk-

kien siemenet 
− Kuivan paikan seos: Puna-, etelän- tai puistonataa vähintään 60 % 
− Tieluiskaseos: Sisältää punanadan lisäksi esimerkiksi timoteita ja erilai-

sia apiloita. (Puutarhasiementen myyntiehdot n.d.) 
 
Taulukossa 3 on esitetty siemenseosten käyttöluokkien soveltuvuus eri hoi-
toluokkien viheralueille (Tajakka 2011, 59). 
 
Urheilukenttänurmikoilla on käytössä omat lajikeseoksensa, joiden laji- ja 
lajikevalikoima on valittu kestämään erittäin vaativia kasvu- ja ylläpito-
olosuhteita. Toisinaan urheilukentälle tarkoitettuja siemenseoksia käytetään 
myös yleisten viheralueiden perustamiseen erityisen vaativissa kohteissa.  
 
 
 
 



 
 

 
  

Taulukko 3 Nurmikon siemenseosten käyttöluokkien soveltuvuus viheralueiden hoitoluok-
kien ja tienpidon nurmetusluokkien nurmikkoalueille. 

Siemenseoksen 
käyttöluokka 
 

Viheralueiden hoitoluokka  Tienpidon  
nurmetusluokka 

A1 A2 A3 Maisema-
nurmi 1 

Maisema-
nurmi 2 

Käyttöluokka 
Extra 

X (X)    

Käyttöluokka 1  X (X)   
Käyttöluokka 2   X (X)  
Tieluiskaseos   (X) X X 
Taulukon merkintöjen selitykset: 
Sulut () = Harvoin käytössä. 
A1-hoitoluokka = Edustusviheralue 
A2-hoitoluokka = Käyttöviheralue 
A3-hoitoluokka = Käyttö- ja suojaviheralue 
A-hoitoluokat ovat Viheralueiden hoitoluokitus -julkaisun (2007) mukaisia. Maisemanurmet 
ovat Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä -julkaisun (2014) mukaisia. 
 

2.3.2 Kylvönurmikon rakentaminen 

Kylvönurmikon rakentamiseen kuuluvat työvaiheet ovat: 
− kylvönurmikon materiaalien vastaanotto ja tarkastus 
− kylvönurmikon alustan tarkastus 
− siemenseoksen kylvö 
− kylvötyön tarkistus 
− kylvönurmikon alkuhoito 
− valmiin kylvönurmikon tarkistus ja itselleluovutus 
− takuuajan hoito. 

 
Työprosessi etenee samalla periaatteella kaikissa hoitoluokissa. Hoitoluok-
kakohtaisia eroja on: 
− siemenseoksen kylvömäärissä 
− kylvöksen kastelemisessa 
− kylvönurmikon alkuhoidossa 
− kylvönurmikon takuuaikaisessa rajauksessa 
− kylvönurmikon viherpeittävyydessä takuuajan päättyessä. 
 
Erot on esitetty taulukossa 4 (Tajakka 2011, 60–61). 

 



 
 

 
  

Taulukko 4 Kylvönurmikon rakentamisen hoitoluokkakohtaiset erot. 

Työvaihe 
 

Viheralueiden hoitoluokka Tienpidon nurmetusluokka 
A1 A2 A3 Maisema-nurmi 

1 
Maisema-
nurmi 2 

Kylvömäärä 3 kg/aari 2,5 kg/aari 2 kg/aari 2 kg/aari 0,5-1 
kg/aari. 
Luiskissa 1 
kg/aari. 

Kylvöksen kasteleminen Aina kylvön yh-
teydessä. 

- - - - 

Alkuhoito Kasvuunlähtö 
varmistetaan 
säännöllisellä 
kastelulla. 
Itämättömille ja 
huonosti itäneille 
alueille tehdään 
paikkauskylvö 
välittömästi 
puutteiden ha-
vaitsemisen jäl-
keen. 
Ensimmäinen 
leikkaus tehdään 
vaakataso-
leikkurilla.  
Leikkausjäte 
kerätään pois. 
Muuten noudate-
taan Viheraluei-
den hoito VHT -
julkaisua. 

Itämättömille ja 
huonosti itäneille 
alueille tehdään 
paikkauskylvö 
välittömästi 
puutteiden ha-
vaitsemisen jäl-
keen Ensimmäi-
nen leikkaus 
tehdään vaakata-
so-leikkurilla.  
Leikkausjäte 
kerätään pois. 
Muuten noudate-
taan Viheraluei-
den hoito VHT-
julkaisua. 

Itämättömille ja 
huonosti itäneille 
alueille tehdään 
paikkauskylvö 
välittömästi 
puutteiden ha-
vaitsemisen jäl-
keen. Muuten 
noudatetaan Vi-
heralueiden hoito 
VHT -julkaisua. 

Vastakylvetty 
nurmikko kastel-
laan keskeisillä 
alueilla, joissa 
tavoitteena on 
nopea kasvuun-
lähtö (hoitoluo-
kissa T1 = Taa-
jamien puisto-
maiset viheralu-
eet ja E1 = Eri-
tyisalueiden 
puistomaiset 
viheralueet). 
Takuuajan hoi-
toon liittyviä 
niittokertoja ti-
hennetään tai 
harvennetaan 
kasvualustan 
ravinteisuuden 
mukaan. 
Muuten noudate-
taan Viherraken-
taminen ja -hoito 
tieympäristössä -
julkaisua. 

Noudatetaan 
Viherraken-
taminen ja -
hoito tieym-
päristössä -
julkaisua. 

Rajaus takuuaikana 3 kertaa/ kasvu-
kausi 

2 kertaa/ kasvu-
kausi 

Kerran/ kasvu-
kausi 

- - 

Viherpeittävyys takuuajan 
päättyessä 

Keväällä ≥ 70 %. 
Keskikesällä ja 
syksyllä ≥ 90 %. 

Keväällä ≥ 70 %. 
Keskikesällä ja 
syksyllä ≥ 90 %. 

Keväällä ≥ 60 %. 
Keskikesällä ja 
syksyllä ≥ 80 %. 

Keväällä ≥ 60 %. 
Keskikesällä ja 
syksyllä ≥ 70 %. 

Keväällä ≥ 
50 %. 
Keskikesällä 
ja syksyllä ≥ 
60 %. 

Taulukon merkintöjen selitykset: 
A1-hoitoluokka = Edustusviheralue 
A2-hoitoluokka = Käyttöviheralue 
A3-hoitoluokka = Käyttö- ja suojaviheralue 
A-hoitoluokat ovat Viheralueiden hoitoluokitus -julkaisun (2007) mukaisia. Maisemanurmet ovat Viherrakentaminen ja -
hoito tieympäristössä -julkaisun (2014) mukaisia. 



 
 

 
  

 

2.4 Siirtonurmikon perustaminen 

Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’11 -julkaisun (Tajakka 2011, 
62) mukaan ”Siirtonurmikolla tarkoitetaan kasvualustastaan irrotettua kas-
vussa olevaa nurmikkoa, joka jatkaa kasvuaan myös noston ja asennuksen 
välisenä aikana.” Siirtonurmikoksi käytettävä nurmikko kasvatetaan ennen 
siirtoa siten, että heinäkasvien juuret sitovat siirrettävän kerroksen. Kasvusto 
ja kasvualustaan juurtunut tiheä juuristo muodostavat siirtoa kestävän levyn.  
 
Siirtonurmikoita käytetään yleensä A1-hoitoluokan nurmikoiden perustami-
seen. Yhä useammin myös A2-hoitoluokan nurmikot perustetaan siirtonur-
mikosta, kun alue halutaan saada näyttämään nopeasti valmiilta ja viimeis-
tellyltä. A3-hoitoluokan nurmikoita perustetaan harvemmin siirtonurmikosta. 
Tiealueiden vaativissa kohteissa, kuten eroosioherkissä luiskissa, voidaan 
normaalin kylvönurmikon sijaan käyttää siirtonurmikkoa (Viherrakentami-
nen ja -hoito tieympäristössä 2014, 51). 

2.4.1 Siirtonurmikon materiaalit 

Siirtonurmikon viljelyssä käytetään laadukkaita siemenseoksia. Pentti Toi-
kan (haastattelu 28.1.2015) mukaan käytännössä seokset vastaavat urhei-
lunurmikoilla, kuten jalkapallokentillä, käytettäviä seoksia. Seokseen vali-
taan lajeja ja lajikkeita, jotka ovat talvenkestäviä, nopea-, matala-, tiheäkas-
vuisia ja joiden viherpeittävyys on hyvä. Siirtonurmikon kasvatuksessa käy-
tetään eniten niittynurmikan (Poa pratensis), juurtonurmikan (Poa supina) ja 
punanadan (Festuca rubra) lajikkeita. Siirtonurmikon toimituksen mukana 
tai erillisenä toimitetaan asiakkaalle alkuperätodistus, josta ilmenee käytetyt 
kylvölajikkeet. Seoksesta ilmoitetaan myös käyttöluokka (Siirtonurmikon 
toimitus- ja takuuehdot n.d.). 
 
Siirtonurmikon tuotannossa käytetään yleensä vanhoja peltoalueita, joiden 
kasvualusta on muotoutunut vuosikymmeniä kestäneen kasvinviljelyn tulok-
sena. Tuotannossa ei ole määritetty yleisiä vaatimuksia kasvualustan laadul-
le, mutta lähtökohtaisesti siirtonurmikon kasvatuksessa käytetään mahdolli-
simman samanlaista kasvualustaa kuin siirtonurmikon lopullinen kasvualusta 
on. Jos lopullisen kasvupaikan kasvualusta eroaa kasvatuspaikan kasvualus-
tasta, syntyy helposti roudan aiheuttamia vaurioita, kun maaperässä oleva 
vesi liikkuu erilaisissa kasvualustoissa toisistaan poikkeavasti. Tämän vuoksi 
siirtonurmikon kasvatuspaikan kasvualusta pyritään muokkaamaan vastaa-
vaksi kuin nurmikkoalueiden rakentamisen yleiset laatuvaatimukset edellyt-
tävät. (Toikka, haastattelu 28.1.2015.) 
 
Siirtonurmikon tuotannossa kasvualustakerros kynnetään edellisen viljelyn 
jäljiltä, ja kasvualustasta poistetaan huolellisesti kivet ja rikkakasvit ennen 



 
 

 
  

siirtonurmikon viljelyn aloittamista. Kasvualusta parannetaan kemiallisesti 
lannoittamalla ja kalkitsemalla. Lannoite- ja kalkitusmäärät perustuvat maa-
analyysin tuloksiin. Lannoite- ja kalkitusaineet jyrsitään huolellisesti noin 50 
millimetrin paksuiseen pintakerrokseen, johon siirtonurmikon juurten halu-
taan kehittyvän.  

 
Maaperän kasvukunnon varmistamiseksi voi tulevaisuudessa tulla velvoittei-
ta viljelykierron toteuttamiselle. Tällä hetkellä siirtonurmikon kasvatuksessa 
ei edellytetä viljelykiertoa siirtonurmikkoerien kasvatuksen välillä (Toikka, 
haastattelu 28.1.2015).   
 
Kunnostettu kasvualusta harataan, tasataan ja tiivistetään huolellisesti ko-
neellisesti, jotta siirtonurmikon tasaisuus vastaa valmiin tuotteen laatuvaati-
muksia ja siirtonurmikko on helppo irrottaa tasaisena ja ehjänä kasvustole-
vynä. Myös kylvö tehdään tarkoin, ja kylvöksen kasvuunlähtö varmistetaan 
kastelulla.  
 
Siirtonurmikon kasvatus myyntikuntoiseksi tapahtuu kahdessa kasvukaudes-
sa. Kylvöksen itämisen jälkeen hoito vastaa Toikan (haastattelu 28.1.2015) 
mukaan jalkapallokentän nurmikon hoitoa. Koska siirtonurmikon juuristo 
halutaan kehittyvän kasvualustan ylimpään 50 millimetrin paksuiseen ker-
rokseen, edellyttää se säännöllistä ja tiheään tapahtuvaa kasvuston leikkaus-
ta. Nurmikon verson mitta korreloi juuren mittaa, eli mitä lyhyempänä kas-
vusto pidetään sitä lähempänä maanpintaa myös juuristo kasvaa tiheänä. Te-
hokas leikkaus edellyttää hyvää kasvua, mikä varmistetaan kastelulla ja lan-
noituksella. Leveälehtiset ruohovartiset rikkakasvit torjutaan huolellisesti en-
simmäisen kasvukauden aikana kemiallisin torjunta-ainein. Toisena kasvu-
kautena rikkakasvit pysyvät pois usein tapahtuvan leikkauksen ansiosta. Siir-
tonurmikon kasvatukseen kuuluvat myös kasvuston jyrääminen ja harjaami-
nen. Tarvittaessa torjutaan kemiallisesti kasvitauteja. 
 
Siirtonurmikko nostetaan juuri ennen toimitusajankohtaa. Nostopäivä merki-
tään lähetyslistaan. Nosto tehdään tarkoitukseen soveltuvilla nostokoneilla, 
400 millimetriä leveinä ja 2,5 metrin pituisina paloina. Nostetun nurmikko-
levyn paksuus on noin 20–30 millimetriä. Mitä ohuempi nurmikkolevy on, 
sitä paremmin ja nopeammin se juurtuu. Ohut nurmikkolevy on altis kuivu-
miselle, joten kastelusta on huolehdittava.  
 
Siirtonurmikkoa nostetaan myös suurempina levyinä esimerkiksi jalkapallo-
kentille. Suurien levyjen asennus tapahtuu koneellisesti. Siirtonurmikkoa 
toimitetaan myös pestynä, jolloin nurmikkolevystä on poistettu kasvualusta. 
Pestyä siirtonurmikkoa käytetään esimerkiksi golfkentillä, jossa kasvualus-
talla on erityisvaatimuksia. 
 
Viherympäristöliitto ry:n Siirtonurmikon takuu- ja toimitusehtojen (n.d.) 
mukaisesti siirtonurmikkoa voidaan myydä kahdessa eri laatuluokassa: Laa-
tuluokka I ja Laatuluokka II. Laatuluokka ilmoitetaan toimituksen yhteydes-



 
 

 
  

sä. Laatuluokka I:n siirtonurmikko on tasaisen vihreä ja siinä ei ole kasvit-
tomia alueita eikä rikkakasveja. Viherpeittävyys on yli 90 %. Laatuluokka 
II:n siirtonurmikossa sallitaan hieman rikkakasveja. Viherpeittävyys on yli 
80 %. Kummassakaan laatuluokassa ei esiinny taudin aiheuttajia tai tuholai-
sia. Lisäksi siirtonurmikkorullat ja -levyt ovat ehjiä ja yhtenäisiä.  
 
Laatuluokka I:n siirtonurmikkoa käytetään A1- ja A2-hoitoluokan nurmik-
koalueiden perustamiseen. Laatuluokka II:n siirtonurmikko soveltuu tiealu-
eiden nurmetukseen, kuten siltakeilojen ja eroosiolle alttiiden tieluiskien no-
peaan vihreyttämiseen. 

2.4.2 Siirtonurmikon rakentaminen 

Siirtonurmikon rakentamiseen kuuluvat työvaiheet ovat: 
− siirtonurmikon materiaalien vastaanotto ja tarkastus 
− siirtonurmikon alustan tarkastus 
− siirtonurmikon asennus 
− asennustyön tarkistus 
− siirtonurmikon alkuhoito 
− valmiin siirtonurmikon tarkastus ja itselleluovutus 
− takuuajan hoito. 
 
Työvaiheiden toteutuksessa ei ole eroa hoitoluokittain.  
 
Siirtonurmikko asennetaan viimeistään kahden vuorokauden kuluttua irro-
tuksesta. Työmaalla siirtonurmikko suojataan voimakkaalta auringonpais-
teelta. Jos siirtonurmikon asennus pitkittyy yli kahteen vuorokauteen sen ir-
rotuksesta, rullat avataan ja pidetään kosteina. 
 
Siirtonurmikko asennetaan sulan maan aikaan niin, että se ehtii juurtua kun-
nolla ennen kasvukauden päättymistä. Ellei se ehdi juurtua ennen maan jää-
tymistä, kastelusta on huolehdittava seuraavana keväänä. Siirtonurmikkole-
vyt ja -rullat asennetaan tiivisti toisiinsa kiinni puskusaumoin. Siirtonurmik-
ko jyrätään kasvualustaan kiinni asennuksen jälkeen. 
 
Kasvuunlähtö varmistetaan säännöllisellä ja runsaalla kastelulla kasvuston 
juurtumisen ajan. Kastelu tehdään siten, että koko kasvualustakerros kastuu. 
Siirtonurmikon leikkaus aloitetaan heti asennuksen jälkeen siten, että nur-
mikkokasvusto pidetään tasaisen matalana koko juurtumisen ajan. Oikein 
asennetun ja hoidetun siirtonurmikon saumat häviävät kasvustosta parin 
leikkauskerran jälkeen.  Juurtumisen ajan vältetään siirtonurmikon tarpee-
tonta kulutusta. Asennuksen jälkeen kahden ensimmäisen viikon ajan välte-
tään kävelyä nurmikon päällä. (Siirtonurmikon takuu- ja toimitusehtojen 
n.d.) 



 
 

 
  

2.5 Emulsiokylvönurmikon perustaminen 

Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’11 -julkaisun (Tajakka 2011, 
63) mukaan ”Emulsiokylvönurmikolla tarkoitetaan nurmikkoa, joka on pe-
rustettu emulsiokylvötekniikkaa käyttäen… Menetelmä sopii myös niittykas-
vien kylvämiseen. Menetelmää käytetään pääasiallisesti maisemanurmien 
kylvämiseen.”  
 
Tiealueiden vaativissa kohteissa, kuten eroosioherkissä luiskissa, voidaan 
normaalin kylvönurmikon sijaan käyttää emulsiokylvönurmikkoa (Viherra-
kentaminen ja -hoito tieympäristössä 2014, 51). 

2.5.1 Emulsiokylvönurmikon materiaalit 

Emulsiokylvönurmikoissa käytetään samoja siemenseoksia kuin kylvönur-
mikoissa tai niittykohteissa. Emulsio- ja kiinniteaineet määritetään suunni-
telma- tai sopimusasiakirjoissa. 

2.5.2 Emulsiokylvönurmikon rakentaminen 

Emulsiokylvönurmikon rakentamiseen kuuluvat työvaiheet ovat: 
− emulsiokylvönurmikon materiaalien vastaanotto ja tarkastus 
− emulsiokylvönurmikon alustan tarkastus 
− siemenseoksen kylvö 
− kylvötyön tarkistus 
− emulsiokylvönurmikon alkuhoito 
− valmiin emulsiokylvönurmikon tarkastus ja itselleluovutus 
− takuuajan hoito. 

 
Työprosessi etenee samalla periaatteella kuin kylvönurmikon toteutuksessa, 
ainoastaan kylvömenetelmä on erilainen: siemenet, ravinteet, vesi ja kiinni-
teaineet sekoitetaan mekaanisesti säiliössä, jonka jälkeen seos pumpataan 
paineistettuna kylvökohteeseen. Kylvönurmikon rakentaminen on esitetty 
luvussa 2.3.2. 

2.6 Uusniityn perustaminen 

Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’11 -julkaisun (Tajakka 2011, 
64) mukaan ”Niityt ovat kylvämällä, kennotaimilla tai niittymatolla perustet-
tuja kasvillisuusrakenteita, joiden tarkoitus on edistää ympäristön viihtyi-
syyttä ja ekologista monimuotoisuutta sekä sitoa niiden kasvualustana toimi-
va pintamaa”. 
 
Uusniityllä tarkoitetaan kasvupaikalle viherrakentamisen keinoin perustettua 
niittyä. Niityt voivat olla myös maatalouden synnyttämiä niittyjä, laitumia, 



 
 

 
  

aktiivisesta viljelystä poistuneita peltoja, heinittyneitä nurmikkoalueita, van-
hojen viljelyalueiden jäänteitä tai luonnonniittyjä. (Nuotio 2007, 26.) 
 
Uusiniittyjä käytetään yleensä B2- ja B3-hoitoluokissa eli käyttöniittyinä tai 
maisemaniittyinä. 

2.6.1 Uusniityn materiaalit 

Kasvilajit valitaan kasvupaikkaan sopivaksi ja alueen luontaisen kasvillisuu-
den mukaisesti. Niittykasvuston perustamiseen käytettävien kasvien ja niit-
tymattojen kasvatukseen käytetyt siemenet kuten myös kylvämällä perustet-
tavien niittyjen siemenseokset ovat kotimaista tai pohjoista alkuperää. Niit-
tykasvusto perustetaan monilajisesti, muun muassa siemenseoksessa edelly-
tetään olevan vähintään 10 eri lajia. Suojaheinänä käytetään ensisijaisesti 
nurmirölliä (Agrostis capillaris). (Tajakka 2011, 64.) 

2.6.2 Uusniityn rakentaminen 

Uusniityn rakentamiseen kuuluvat työvaiheet ovat: 
− uusniityn materiaalien vastaanotto ja tarkastus 
− uusniityn alustan tarkastus 
− siemenseoksen kylvö tai pottitaimien istutus tai niittymaton asennus 
− kylvö-, istutus- tai asennustyön tarkistus 
− uusiniityn alkuhoito 
− valmiin uusniityn tarkastus ja itselleluovutus 
− takuuajan hoito. 
 
Kasvualustan tarkastamisessa kiinnitetään erityisesti huomioita kasvualusta 
rikkakasvittomuuteen.  
 
Kylvämällä perustettava uusniitty kylvetään syyskesällä, jotta siemenet saa-
vat vaadittavan kylmäkäsittelyn. Täydennyskylvöjä voidaan tehdä keväällä. 
Siementen kylvössä käytetään väliainetta, jotta kylvö on tasainen. (Tajakka 
2011, 65.) 
 
Jos kylvössä käytetään suojaheinää, on niittykasvien siemenmäärä vähintään 
300 siementä neliömetriä kohden. Ilman suojaheinää niittykasvien siementen 
määrä on vähintään kaksinkertainen. Suojaheinän määrä on 200–250 gram-
maa neliömetriä kohden. (Tajakka 2011, 65.) 
 
Jos perustaminen tehdään käyttämällä pottitaimia, istutetaan ne riittävän ai-
kaisin syksyllä, jotta ne ehtivät juurtua ennen routaantumista. Niittymatot 
asennetaan samalla periaatteella kuin siirtonurmikko, jonka asennus on esi-
tetty luvussa 2.4.2. (Tajakka 2011, 65.) 
 



 
 

 
  

Rakennus- ja takuuaikana (kaksi vuotta perustamisesta) seurataan kasvilli-
suuden kehittymistä sille ominaisella tavalla. Tarvittaessa tehdään täyden-
nysistutuksia tai -kylvöjä. Takuuajan päättyessä uusniitty on kasvilajit ja nii-
den käyttömäärät huomioiden aukoton. (Nuotio 2014, 66) 

2.7 Mahdollisuudet hyödyntää kierrätysmateriaaleja nurmikko- ja niittyalueiden perustamisessa 

Kompostoituja liete- ja biojätteitä on mahdollista hyödyntää tuotteistettujen 
kasvualustojen valmistuksessa, paikalla tehtävän kasvualustan maanparan-
nusaineena sekä siirtonurmikon tuotannossa kasvualustan maanparannukses-
sa. 
 
Kierrätetyt orgaaniset maanparannusaineet, kuten kompostoidut liete- ja bio-
jätteet, voivat tulevaisuudessa ainakin osittain korvata kemiallisia lannoite-
aineita kasvualustojen valmistuksessa ja maanparannuksessa. Kierrätysmate-
riaaleja käytettäessä kasvualustan valmistukseen valmistusprosessin aikana 
on varmistettava, että nurmikoiden kasvualustoille määritellyt tekniset laatu-
vaatimukset sekä viranomaisten asettamat vaatimukset muun muassa ravin-
nepitoisuuksien, rakeisuuden, puhtauden ja turvallisuuden suhteen toteutu-
vat.  Käytettäessä kasvualustojen raaka-aineina uusia kierrätysmateriaaleja 
täytyy niiden ominaisuudet tutkia tarkoin.  
 
Jos kompostoitujen liete- ja biojätteiden tuotannossa saadaan varmistettua 
valmistuserien tasalaatuisuus muun muassa ravinnearvojen osalta, voisivat 
kompostoidut liete- ja biojätteet olla hyviä maanparannusaineita paikalla 
valmistettavien kasvualustojen toteutuksessa ja siirtonurmikon kasvatukses-
sa. 
 
Pentti Toikka (haastattelu 28.1.2015) toteaa, että siirtonurmikon kasvatuk-
sessa käytettävän kasvualustan parantamisessa ei yleisesti vielä ole käytössä 
kierrätysmateriaaleja. Niiden käytössä olisi kuitenkin monia hyötyjä. Ravin-
nelisän lisäksi niiden mukana kasvualustaan saadaan orgaanista ainesta sekä 
pieneliöitä, joita tarvitaan muun muassa siirtonurmikon kasvatuksessa syn-
tyvän leikkausjätteen hajottamiseen. Toikka toteaa, että myös kompostoidus-
ta liete- ja biojätteestä valmistetun maanparannusaineen hinnan on oltava 
kilpailukykyinen, jotta se päätyy siirtonurmikon tuottajien käyttöön.   
 
Levitystyössä kompostikasvualustan homogeenisuus sekä kokkareisuus tulee 
ottaa huomioon mietittäessä levitykseen käytettyä aikaa.  
 



 
 

 
  

3 NURMIKKO- JA NIITTYALUEEN YLLÄPITOPROSESSI 

3.1 Yleistä nurmikko- ja niittyalueen ylläpitotöistä 

Nurmikko- ja niittyalueen ylläpidon määrittelee alueen hoitoluokka ja koh-
dekohtainen ylläpitosuunnitelma tai yleiset laatuvaatimukset. Noudatettavia 
yleisiä laatuvaatimuksia ovat 
− Viheralueiden hoito VHT 
− Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset KiinteistöRYL  
− Alueurakoinnin tehtäväluettelo 
− Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä.  
 
VHT:tä käytetään yleisten alueiden ja julkisten viheralueiden ylläpitotöissä, 
KiinteistöRYL:iä kiinteistöjen piha-alueiden ylläpitotöissä ja Alueurakoinnin 
tehtäväluetteloa nimensä mukaisesti julkisissa alueurakoissa. Viherrakenta-
minen ja -hoito tieympäristössä -julkaisu on käytössä tiealueiden ylläpidossa. 
Tässä selvityksessä nurmikko- ja niittyalueiden ylläpidon laatuvaatimukset 
on määritelty Viheralueiden hoito VHT ´14 – Hoidon laatuvaatimukset -
julkaisun mukaisesti ja Maisemanurmi 1- ja Maisemanurmi 2 -
nurmetusluokkien osalta Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä -
julkaisun mukaisesti. 

 
Viheralueiden hoito VHT ´14 -julkaisussa viheralueiden ylläpito on jaettu 
hoitoon ja kunnossapitoon. Julkaisun mukaan ”Hoito on säännöllistä toimin-
taa, jolla säilytetään viheralueiden käytettävyys ja toimivuus… Hoidolla tur-
vataan viheralueen kehittyminen asetettujen laatuvaatimusten mukaisena. 
Hoito-käsitettä käytetään kun viheralueen rakennetta ei muuteta.” (Nuotio 
2014, 7.) 
 
Viheralueiden hoito VHT ´14 -julkaisun mukaan ”Kunnossapito on toimin-
taa, jolla säilytetään kohteen ominaisuudet ja laatutaso, kun normaalit hoi-
totoimenpiteet eivät ole riittäviä kohteen ja sen eri elementtien ylläpitoon. 
Kunnossapito sisältää korjauksen, siten että materiaaleja poistetaan ja vaih-
detaan.”  (Nuotio 2014, 7.) 
 
Hoitoon liitetyt tehtävät ovat ylläpitourakkaan sisällytettyjä tehtäviä, ei eril-
listehtäviä. Kunnossapitotyöt voidaan tehtäväkohtaisesti määritellä urakkaan 
sisältyviksi töiksi ja urakan lisätöiksi. Ne voidaan toteuttaa myös erillisurak-
kana. (Nuotio 2014, 7.) 
 
Kunnossapitotöissä, jotka ovat luonteeltaan rakentamista, kuten paikkaus-, 
kasvualusta- ja istutustyöt, noudatetaan InfraRYL 2010 osa1, Väylät ja alu-
eet -julkaisua tai Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ´11 -julkaisua. 
 



 
 

 
  

Viheralueiden hoidolle on rakennus- ja takuuajaksi (kaksi vuotta valmistu-
misen jälkeen) määritelty tiukemmat vaatimukset kuin myöhempien vuosien 
hoidolle. Tällä varmistetaan kasvien kasvuunlähtö, myöhempi kehitys ja hoi-
toluokan tavoitteen mukainen laatu. 

3.1.1 Nurmikko- ja niittyalueiden hoitoluokitus 

Yleisillä viheralueilla käytettävät hoitoluokat on määritelty Viheralueiden 
hoitoluokitus -julkaisussa (Nuotio 2007). Viheralueiden hoitoluokitus on 
käytössä pääasiassa kaupunkien ja kuntien julkisilla viheralueilla ja katualu-
eilla. Hoitoluokitusta käytetään myös kiinteistöpihoilla sekä jonkin verran 
yksityispihoilla.  
 
Varsinaiset nurmikkoalueet kuuluvat A-hoitoluokkaan, joka tarkoittaa ra-
kennettuja viheralueita. Niittymäiset alueet kuuluvat B-hoitoluokkaan eli 
avoimiin viheralueisiin. (Nuotio 2007, 22–23, 34–35.)  Taulukossa 5 on esi-
tetty, tässä selvityksessä tarkemmin käsiteltyjen hoitoluokkien erot (Nuotio 
2007, 20–21 ja 28). 
 
Tienpidossa käytettävät hoitoluokat on määritelty Viherrakentaminen ja -
hoito tieympäristössä -julkaisussa (2014, 24). Liikenneviraston viheralueet 
on sen mukaan jaettu kolmeen pääluokkaan tarkastelemalla väylän tieverkol-
lista asemaa, maankäyttöä ja ympäristöä. Tienpidon hoitoluokkia ovat: 
− normaalit hoitoluokat (N1, N2 ja N3) 
− taajamien hoitoluokat (T1 ja T2) 
− erityisalueiden hoitoluokat (E1 ja E2). 
 
Nurmikoiden osalta on käytössä oma nurmetusluokka. Nurmetusluokka 
määräytyy kohteen käytön mukaan. Tienpidon nurmetusluokat ovat: Nurme-
tus A1-A2, Nurmetus A3, Maisemanurmi 1 ja Maisemanurmi 2. Taulukossa 
6 on kerrottu, millaisissa kohteissa eri nurmetusluokat ovat käytössä. (Viher-
rakentaminen ja -hoito tieympäristössä 2014, 9 ja 51.) Tässä selvityksessä 
tarkastellaan tarkemmin Maisemanurmi 1- ja Maisemanurmi 2-luokkia. 
 
Taulukossa 7 on esitetty tienpidon hoitoluokkien vastaavuus viheralueiden 
hoitoluokkiin verrattuna sekä nurmetusluokkien käyttö tienpidon hoitoluo-
kissa (Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 2014, 25–27). 
 
Taulukossa 8 on esitetty nurmikko- ja niittyalueiden hoidolliset tavoitteet vi-
heralueiden hoitoluokissa ja tienpidon nurmetusluokissa (Nuotio 2007, 20–
21 ja 34; Nuotio 2014, 14 ja 66; Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 
2014, 25–27). 



 
 

 
  

Taulukko 5 Viheralueiden hoitoluokkien käyttökohteet ja -tarkoitus. 

 Viheralueiden hoitoluokka 
A1 
Edustusviher-
alue 

A2 
Käyttöviher-
alue 

A3 
Käyttö- ja  
suojaviheralue 

B2 
Käyttöniitty 

Käyttökohde Tärkeiden jul-
kisten raken-
nusten pihoja, 
keskeisiä kau-
punkipuistoja, -
aukioita tai nii-
den osia. 
 

Kaupunkipuis-
toja ja -aukioita, 
leikkipuistoja, 
kiinteistöviher-
alueita, liiken-
neviheralueita 
keskusta-
alueella sekä 
liikuntaan ja 
toimintaan tar-
koitettuja viher-
alueita.  
 

Rakennetun ja 
luonnonympä-
ristön välimaas-
toon sijoittuvia 
puistoja, puis-
tomaisesti ra-
kennettuja suo-
javyöhykkeitä 
tai niiden osa-
alueita, kiinteis-
töjen piha-
alueiden luon-
nonmukaisem-
min hoidettavia 
osia, liikuntavi-
heralueita sekä 
liikenneviher-
alueita ydinkes-
kustan ulkopuo-
lella.  

Luonnonniitty 
tai nurmikosta 
kehittynyt niit-
ty.  
Sijaitsee yleen-
sä taajamassa, 
asuinalueilla tai 
niiden lähei-
syydessä.  
Ne voivat olla 
osa virkistys-
aluetta, puistoa, 
pihaa tai tärkeää 
kulttuuri- ja 
perinnemaise-
maa. 
 

Käyttö-
tarkoitus 

Edustusviher-
alueita katsel-
laan tai kulutus 
on ohjattu kes-
täville päällys-
temateriaaleille. 

Käyttöviheralu-
eita käytetään 
oleskeluun, 
leikkiin ja pie-
nimuotoiseen 
pelaamiseen. 

Käyttö- ja suo-
javiheraluetta 
käytetään ulkoi-
luun, oleske-
luun, liikuntaan 
ja pelaamiseen. 

Käyttöniittyjä 
käytetään vir-
kistäytymiseen 
ja ulkoiluun. 
Kulutus kohdis-
tuu koko alueel-
le ja kulkurei-
teille. 

 
 



 
 

 
  

Taulukko 6 Tienpidon nurmetusluokkien käyttökohteet. 

 Tienpidon nurmetusluokka 
Nurmetus  
A1-A2 

Nurmetus 
A3 

Maisemanurmi 
1 

Maisemanurmi 
2 

Käyttökohde Taajamassa 
olevat tiealueen 
nurmetukset, 
jotka liittyvät 
kaupungin tai 
kunnan viher-
alueisiin ja joi-
den hoitoluokka 
on A1-A2 vi-
heralueiden 
hoitoluokituk-
sen mukaan. 

Taajamien reu-
na-alueet, ke-
vytliikenne-
väylän varret ja 
tavanomaiset 
levähdysalueet. 

Tien sisäluiskat, 
keskialueet ja 
välikaistat taa-
jama-alueen 
ulkopuolella ja 
pohjavedensuo-
jausalueet. 

Tien ulkoluis-
kat, läjitys-, 
täyttö- ja maa-
ainesten otto-
alueet. 

 
 



 
 

 
  

Taulukko 7 Liikenneviraston hallinnoimien viheralueiden hoitoluokkien vastaavuus verrat-
tuna yleisten viheralueiden hoitoluokitukseen. 

 Liikenneviraston hallinnoimien viheralueiden hoitoluokitus eli tienpidon hoitoluokitus 
N1 N2 N3 T1 T2 E1 E2 

Kuvaus 2-ajo-
rataisten 
teiden taa-
jaman 
ulkopuoliset 
viheralueet. 
Väylät yh-
distävät 
suuria asu-
tuskeskuk-
sia tai 
ovat sisään-
tuloväyliä. 
Väylillä 
on leveä 
kaiteeton tai 
kapea kai-
teellinen 
keskialue. 
Viheralueita 
tarkastel-
laan 100–
120 km/h 
ajonopeuk-
sista. 

Asfaltti-
päällysteiset 
pääväylät; 
valta- ja 
kantatiet 
sekä vilk-
kaat seutu-
tiet, joita 
tarkastel-
laan yleensä 
80–100 
km/h ajo-
nopeuksista. 
 

Alempi-
luokkaiset 
väylät, joita 
ovat yhdys-
tiet, soratiet, 
poikkileik-
kaukseltaan 
kapeat tiet 
ja muut 
alempi-
luokkaiset 
tiet. 
 

Hyvin hoi-
detut, kor-
keatasoiset 
ja puisto-
maiset taa-
jamien kes-
kusta-
alueet, jois-
sa voi olla 
myös pie-
nimuotoisia 
istutuksia ja 
kausikasve-
ja. 
 

Vaatimat-
tomat taa-
jamien 
keskusta-
alueet sekä 
taajamien 
reuna-alueet 
ja niihin 
liittyvät 
kevyen lii-
kenteen 
väylät.  
Liiken-
neympäris-
töt, jotka on 
rakennettu 
tai niitä on 
muodostettu 
säilyttämäl-
lä ja kehit-
tämällä 
luonnon-
kasvustoja. 
 

Hyvin hoi-
detut, kor-
keatasoiset 
ja puisto-
maiset tie-
verkostoon 
liittyvät 
erityisalu-
eet. 
 

Siistit, puis-
tomaiset tai 
luonnon-
mukaiset 
tieverkos-
toon liitty-
vät erityis-
alueet. 
 

Vastaavuus vi-
heralueiden hoi-
toluokitukseen 

B3 B4 B4 A2 A3 
B2 

E E 

Nurmetusluokka A3 
Maisema-
nurmi 1 
Maisema-
nurmi 2 

A3 
Maisema-
nurmi 1 
Maisema-
nurmi 2 

Maisema-
nurmi 1 
Maisema-
nurmi 2 

A1-A3 A2-A3 
Maisema-
nurmi 1 

Ei määritel-
ty 

Ei määritel-
ty 

Taulukon merkintöjen selitykset: 
A2-hoitoluokka = Käyttöviheralue 
A3-hoitoluokka = Käyttö- ja suojaviheralue 
B2-hoitoluokka = Käyttöniitty 
B3-hoitoluokka = Maisemaniitty ja laidunalue 
B4-hoitoluokka = Avoimet alueet ja näkymät 
E-hoitoluokka = Erityisalue 
Katso nurmetusluokkien selitykset taulukosta 6. 
A-, B- ja E-hoitoluokat ovat Viheralueiden hoitoluokitus -julkaisun (2007) mukaisia. Maisemanurmet ovat Viherrakentami-
nen ja -hoito tieympäristössä -julkaisun (2014) mukaisia. 
 



 
 

 
  

Taulukko 8 Nurmikko- ja niittyalueiden ylläpidon tavoitteet viheralueiden hoitoluokissa ja 
tienpidon nurmetusluokissa. 

 Viheralueiden hoitoluokka Tienpidon  
nurmetusluokka 

A1 A2 A3 B2 Maisemanurmi 1 ja  
Maisemanurmi 2 

Yleinen ylläpi-
don tavoite 

Kohteen oma-
leimaisen, ark-
kitehtonisen, 
historiallisen, 
puutarhataiteel-
lisen ilmeen 
ylläpitäminen 
jatkuvasti edus-
tuskelpoisena. 
Alue jatkuvasti 
edustava ja erit-
täin hyvässä 
kunnossa. 

Monipuolisen, 
viihtyisän, tur-
vallisen ja hy-
vin toimivan 
viheralueen 
ylläpitäminen 
hyvässä kun-
nossa. 
Alueen raken-
teiden turvalli-
suutta ja siis-
teyttä tarkkail-
laan säännölli-
sesti. 

Puistomaisen 
yleisilmeen 
säilyttäminen, 
ulkoiluedelly-
tysten turvaa-
minen, turvalli-
suuden ja suo-
javaikutuksen 
ylläpitäminen 
sekä alueen 
kunnon ja tur-
vallisuuden 
ylläpito. 

Pidetään alue 
siistinä. 
Säilytetään 
avoimet ja puo-
liavoimet alu-
eet. 

Riippuu siitä, mihin tienpidon 
hoitoluokkaan nurmetusluokka 
kuuluu.  
N1 = Avoimen ja puoliavoi-
men maiseman säilyttäminen. 
Niittylajiston ylläpitäminen ja 
ongelmalajien kurissapitämi-
nen. 
N2 ja N3 = Maiseman umpeu-
tumisen estäminen. Tärkeiden 
näkymien esiintuominen. Reu-
navyöhykkeiden hoito niin, 
että ne näyttävät luontaisilta. 
T1 ja E1 = Korkeatasoisen 
yleisilmeen ylläpitäminen. 
T2 ja E2 = Siistin puistomai-
sen tai luonnonmukaisen yleis-
ilmeen ylläpitäminen ja alueen 
omaleimaisuuden korostami-
nen. 

Nurmikko-/ 
niittyalueen 
ylläpidon  
tavoite 

Terveen vihreä, 
elinvoimainen, 
tiheä, aukoton, 
täsmällisesti 
leikattu rajattu 
ja siisti nurmik-
ko. 
Yleisilmeeltään 
aina moitteeton. 

Aina vihreä, 
tiheä, aukoton, 
rajauksiltaan 
täsmällinen, 
leikattu ja siisti 
nurmikko.  

Vihreä, yleisil-
me siisti ja yh-
tenäinen. 

Kasvillisuus on 
suunnitelman-
mukaista ja 
elinvoimasta. 
Niittyä voidaan 
käyttää käyttö-
tarkoituksen 
mukaisesti. 

Riippuu siitä, mihin tienpidon 
hoitoluokkaan nurmetusluokka 
kuuluu.  
N1 = Kasvillisuus on moni-
puolista ja elinvoimaista. 
N2 ja N3 = Kasvillisuus on 
näkymäalueilla matalaa ja reu-
navyöhykkeet liittyvät luonte-
vasti ympäristöön. 
T1 ja E1 = Aina vihreä, tiheä, 
aukoton, rajauksiltaan täsmäl-
linen, leikattu ja siisti kasvus-
to. 
T2 ja E2 = Vihreä, yleisilme 
siisti ja yhtenäinen. 

Taulukon merkintöjen selitykset: 
A1-hoitoluokka = Edustusviheralue 
A2-hoitoluokka = Käyttöviheralue 
A3-hoitoluokka = Käyttö- ja suojaviheralue 
B2-hoitoluokka = Käyttöniitty 
Katso nurmetusluokkien selitykset taulukosta 6 ja tienpidon hoitoluokat taulukosta 7. 
A- ja B-hoitoluokat ovat Viheralueiden hoitoluokitus -julkaisun (2007) mukaisia. Maisemanurmet ovat Viherrakentaminen ja 
-hoito tieympäristössä -julkaisun (2014) mukaisia. 
 



 
 

 
  

3.2 Kevätkunnostus 

Kevätkunnostus käynnistää nurmikko- ja niittyalueiden kasvukauden aikai-
set ylläpitotyöt. Nurmikko- ja niittyalueiden kevätkunnostukseen liittyvät 
työt vaihtelevat hoitoluokittain. Muun muassa seuraavia töitä sisältyy kevät-
kunnostukseen: 
− aurausmerkkien sekä talveksi tarkoitettujen suoja-aitojen ja muiden tal-

visuojausten poisto 
− hiekoitushiekkojen poisto 
− nurmikko- ja niittyalueille kuulumattomien esineiden poisto 
− edellisenä syksynä maahan jääneiden ja talven aikana kertyneiden kasvi-

jätteiden poisto 
− paikkaukset 
− roudan ylös nostamien uusien siirtonurmikoiden jyrääminen alustaan 
− kastelujärjestelmien tarkistus 
− yleislannoitus. 
 
Taulukossa 9 on esitetty kevätkunnostustöiden eroavaisuudet hoitoluokittain 
(Nuotio 2014, 15, 18 ja 66–67; Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 
2014, 55). 

3.3 Paikkaus 

A1- ja A2-hoitoluokissa paikkaukset tehdään kevätkunnostuksen yhteydessä. 
A3-hoitolukassa paikkauksista sovitaan erikseen. B2-hoitoluokan alueilla 
paikkaustarve tarkistetaan kevätkunnostuksen yhteydessä.  
 
Paikkaustyö tehdään yleisten laatuvaatimusten eli VRT:n, InfraRYL:n tai 
Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä -julkaisun mukaisesti. Käytet-
tävä paikkausmateriaali ovat paikkaan ja ympäröivään nurmikko- tai niitty-
kasvustoon sopivaa.  

 
Taulukossa 9 on esitetty paikkaustöiden eroavaisuudet hoitoluokittain (Nuo-
tio 2014, 15, 18 ja 66–67; Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 2014, 
55). 

3.4 Lannoitus ja kalkitus 

A1- ja A2-hoitoluokissa lannoitus tehdään pääsääntöisesti neljässä erässä: 
− yleislannoitus lumien sulamisen jälkeen 
− typpilannoitus touko-kesäkuussa 
− typpilannoitus keskikesällä 
− vähätyppinen fosfori-kaliumlannoitus elokuun loppuun mennessä. 
 



 
 

 
  

A3-hoitolukassa ja tienpidon nurmetusluokissa lannoituksesta sovitaan erik-
seen. B2-hoitoluokan alueita ei lannoiteta tai kalkita, jollei kasvuston elin-
voimaisuus ole heikentynyt.  
 
Kalkitus tehdään yhdessä erässä pääsääntöisesti keväällä. 
 
Lannoitus ja kalkitus tehdään maa-analyysiin ja Viherympäristöliitto ry:n 
suosituksiin perustuen. Maa-analyysi tehdään A1- ja A2-hoitoluokissa kol-
men vuoden välein. A3-hoitoluokan nurmikoilla, B2-hoitoluokan käyttönii-
tyillä ja tienpidon nurmetusluokissa maa-analyysi tehdään, kun kasvustossa 
on selkeitä ongelmia, joiden arvellaan johtuvan kasvualustasta. 
 
Taulukossa 9 on esitetty lannoituksen ja kalkituksen eroavaisuudet hoito-
luokittain (Nuotio 2014, 15,18 ja 66–67; Viherrakentaminen ja -hoito tieym-
päristössä 2014, 55). 

3.5 Leikkaus ja niitto 

Nurmikoiden leikkauksessa ja niittyjen niitossa varmistetaan varsinkin uusil-
la kasvustoilla, että kasvusto kestää koneiden aiheuttaman tallauksen painu-
matta ja vioittumatta. Leikkaus ja niitto pyritään tekemään kuivalla säällä.  
 
Nurmikon leikkaus aloitetaan keväällä, kun kasvusto on 80–100 millimetriä 
pitkä.   
 
Taulukossa 9 on esitetty leikkauksen ja niiton eroavaisuudet hoitoluokittain 
(Nuotio 2014, 15–16, 18 ja 66–67; Viherrakentaminen ja -hoito tieympäris-
tössä 2014, 54–55). 

3.6 Rajaus 

A1- ka A2-hoitoluokissa rajataan sitomattomiin päällysteisiin ja istutuksiin 
rajautuvat nurmikkoalueet. A3-hoitoluokissa ja tienpidon hoitoluokissa T ja 
E1 sovitaan rajauksesta erikseen. B2-hoitoluokan alueita ei rajata. 
 
Rajauksessa noudatetaan suunnitelma-asiakirjoissa määriteltyjä muotoja. Si-
tomattomien päällysteiden materiaalia ja istutusalueiden katetta lisätään ra-
jaustyön aikana syntyneen jätteen mukana poistuneen tilalle. Päällystealueen 
ja istutusalueen katteen pinnat viimeistellään materiaalin lisäyksen jälkeen.  
 
Taulukossa 9 on esitetty rajauksen eroavaisuudet hoitoluokittain (Nuotio 
2014, 16 ja 19; Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 2014, 55). 



 
 

 
  

3.7 Rikkakasvitorjunta 

Rikkakasvitorjuntaa tehdään lähinnä A1-hoitoluokan nurmikkoalueilla. A2-
hoitoluokan alueilla rikkakasvitorjunnasta sovitaan erikseen. A3-hoitoluokan 
alueilla rikkakasveja ei torjuta. B2-hoitoluokan alueilla rikkakasvitorjunta 
keskittyy ei-toivottujen lajien ja haitallisten vieraslajien poistoon. Tienpidon 
hoitoluokissa T ja E1 sovitaan rikkakasvitorjunnasta erikseen. 
 
Nurmikko- ja niittykasvuston rikkakasvitorjuntaa tehdään joko kemiallisesti 
tai mekaanisesti. Kemiallisesta rikkakasvitorjunnasta sovitaan erikseen. Tor-
junta-aineet ja käyttökohteet dokumentoidaan, ja torjunnasta tiedotetaan asi-
anmukaisesti alueen käyttäjiä. Leikkipaikoilla ja niiden välittömässä lähei-
syydessä ei käytetä kemiallista torjuntaa.  
 
Mekaanisesti irrotettu kasvijäte poistetaan alueelta välittömästi. Kemiallises-
ta torjunnasta syntynyt kasvijäte poistetaan välittömästi rikkakasvien kellas-
tuttua.  
 
Taulukossa 9 on esitetty rikkakasvitorjunnan eroavaisuudet hoitoluokittain 
(Nuotio 2014, 17, 19 ja 66–67; Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 
2014, 55). 

3.8 Kastelu- ja kastelujärjestelmien huolto 

Pääasiallisesti takuuajan jälkeen kastellaan A1- ja A2-hoitoluokan nurmikoi-
ta, joista A2-hoitoluokan nurmikoita kastellaan vain erikseen sovituilla kes-
keisillä alueilla. Tienpidon hoitoluokissa T ja E1 sovitaan kastelusta erik-
seen. 
 
Kastelu tehdään niin, että koko nurmikkoalue ja kasvualustakerros kastuvat.  
 
Kastelujärjestelmiä rakennetaan tyypillisesti A1-hoitoluokan ja kansiraken-
tamisen nurmikkoalueille. Kevätkunnostuksen yhteydessä tarkistetaan kaste-
lujärjestelmien toimivuus. Toimivuutta seurataan koko kasvukauden ajan, ja 
toimintaviat korjataan välittömästi niiden havaitsemisen jälkeen. Kastelujär-
jestelmät tyhjennetään ennen pakkasia.  
 
Taulukossa 9 on esitetty kastelun eroavaisuudet hoitoluokittain (Nuotio 
2014, 16 ja 19; Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 2014, 55). 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

3.9 Ilmastus, kattaminen ja pystyleikkaus 

Nurmikon ilmastuksella tarkoitetaan hoitotoimenpidettä, jossa nurmikon juu-
ristokerrokseen tehdään ilmareikiä. Ilmastus parantaa nurmikon juuriston 
hapen ja vedensaantia. Se elvyttää kasvua ja parantaa kasvualustan kulutuk-
sen kestävyyttä. Ilmastus ehkäisee maan tiivistymistä ja auttaa juuria tunkeu-
tumaan kasvualustaan edistäen syväjuurisen nurmikon syntyä. Ilmastuksen 
yhteydessä nurmikon tyveltä poistetaan kuitukerros eli kuollut kasvusto, joka 
estää veden kulkeutumisen kasvualustaan. Ilmastukseen liittyy myös katta-
minen, jonka avulla tehdyt ilmareiät pidetään huokoisina. (Karjalainen & 
Tajakka 2012, 308.) 
 
Ilmastus on tyypillisesti golf- ja pelinurmikoiden hoitotoimenpide, mutta 
myös A1- tai A2-hoitoluokan nurmikoita ilmastoidaan erikseen sovittaessa 
(Karjalainen & Tajakka 2012, 308). Ilmastointi tehdään yleensä kerran kas-
vukaudessa kesällä. 
 
Ilmastusta tehdessä varmistetaan, että maanalaista kunnallistekniikka, kaste-
lujärjestelmiä tai puiden juuria ei vioiteta. Nurmikkoalue leikataan hoitoluo-
kan mukaiseen pituuteen ennen ilmastusta.  
 
Ilmastus voidaan tehdä joko holkki-ilmastuksena tai syväilmastuksena. Il-
mastuksesta syntyvät maalieriöt ja kasvijätteet kerätään pois. Nurmikkopinta 
haravoidaan. Ilmastuksessa maahan tehdyt reiät täytetään kateaineella, levit-
tämällä nurmikon pintaan tasapaksu kerros kateainetta, kuten raekooltaan 
0,1–2,5 mm:n hiekkaa. Hiekan mukana reikiin voidaan lisätä myös lannoite- 
ja maanparannusaineita sekä nurmikon siemeniä. Kateaine harjataan reikiin.  
 
Nurmikon pystyleikkauksella tarkoitetaan 10–20 mm syvyisten viiltojen te-
kemistä nurmikon tyveen pystyleikkurilla. Pystyleikkaus tehdään, kun nur-
mikon tyvelle kertynyt kuitukerros vaikeuttaa juuriston kaasunvaihtoa, kas-
telua ja lannoitusta. Viillot katkaisevat maanpintaa myöten kasvavat rönsyt 
ja juuriston sekä irrottavat kuitukerroksen. Kasvijäte haravoidaan pois nur-
mikolta. Pystyleikkaus parantaa nurmikon kasvuoloja, edistää kasvuston ver-
somista ja ohjaa heiniä kasvattamaan poudankestävämmän pystyjuuriston. 
(Karjalainen & Tajakka 2012, 309.) 
 
Pystyleikkaus tehdään A1- ja A2-hoitoluokan nurmikoilla erikseen sovittaes-
sa.  
 
Taulukossa 9 on esitetty ilmastuksen, kattamisen ja pystyleikkauksen eroa-
vaisuudet hoitoluokittain (Nuotio 2014, 16 ja 19; Viherrakentaminen ja -
hoito tieympäristössä 2014, 55). 
 



 
 

 
  

3.10 Syyskunnostus 

Syyskunnostus päättää nurmikko- ja niittyalueiden kasvukauden aikaiset yl-
läpitotyöt. Nurmikko- ja niittyalueiden syyskunnostukseen liittyvät työt 
vaihtelevat hoitoluokittain. Muun muassa seuraavia töitä sisältyy syyskun-
nostukseen: 
− viimeinen leikkaus ennen talvea 
− poistetaan nurmikolle pudonneet lehdet ja muut kasautuneet kasvijätteet 
− talvituhosienten ennakoiva torjunta 
− kastelujärjestelmien tyhjennys ja huolto 
− aurausmerkkien, talveksi tarkoitettujen suoja-aitojen ja muiden talvisuo-

jausten asentaminen. 
 
Taulukossa 9 on esitetty syyskunnostustöiden eroavaisuudet hoitoluokittain 
(Nuotio 2014, 16 ja 19; Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 2014, 
55). 

3.11 Talvikunnossapito 

Nurmikko- ja niittyalueilla talvikunnossapito tarkoittaa A1-hoitoluokan 
nurmikoiden jääpoltteen torjumiseksi tehtyjä toimenpiteitä. Käytännössä tal-
vikunnossapito tarkoittaa tiivistyneen jääkuoren rikkomista. A1-hoitoluokan 
nurmikoille ei myöskään kasata lumia. 
 
Taulukossa 9 on esitetty talvikunnossapidon eroavaisuudet hoitoluokittain 
(Nuotio 2014, 17 ja 19). 
 

 
 



 
 

 
  

Taulukko 9 Nurmikko- ja niittyalueiden ylläpitotöiden eroavaisuudet hoitoluokittain. 

 Viheralueiden hoitoluokka Tienpidon  
nurmetusluokka 

A1 A2 A3 B2 Maisemanurmi 1 ja  
Maisemanurmi 2 

1. Kevät-
kunnostus 

Poistetaan hie-
koitushiekka, 
eloperäinen jäte 
ja muut nurmi-
kolle kuulumat-
tomat ainekset. 
Tehdään heti 
kun nurmikko 
ei vaurioidu, 
viimeistään 
toukokuun puo-
liväliin mennes-
sä ennen en-
simmäistä leik-
kausta. 

Poistetaan hie-
koitushiekka, 
eloperäinen jäte 
ja muut nurmi-
kolle kuulumat-
tomat ainekset 
ennen ensim-
mäistä leikkaus-
ta. 
 

Nurmikon hoi-
toa ja kasvua 
oleellisesti hait-
taava hiekoitus-
hiekka ja elope-
räinen jäte pois-
tetaan ennen 
ensimmäistä 
leikkausta. 

Toukokuun 
loppuun men-
nessä: 
- tarkastetaan, 
että alueille 
pääsee hoitoko-
neilla. 
- niittoa haittaa-
vat esteet pois-
tetaan. 
- hiekoitus-
hiekkakasat ja 
kasaantunut 
eloperäinen 
kasvijäte poiste-
taan. 
- talven aikana 
syntyneet vau-
riot inventoi-
daan. 
- kasvuston ja 
ei-toivottujen 
lajien kehitty-
mistä seurataan. 

Riippuu siitä, mihin tienpidon 
hoitoluokkaan nurmetusluokka 
kuuluu.  
T1 ja E1 = Ylimääräinen kas-
vijäte ja hiekoitushiekka pois-
tetaan siten, että nurmikon 
vihertyminen ei esty.  
Kevätkunnostus aloitetaan, 
kun nurmikko kestää koneiden 
painon. 
T2 ja E2 = Hiekoitushiekka 
poistetaan. 

2. Paikkaus Talven aikana 
syntyneet vau-
riot inventoi-
daan ja paika-
taan toukokuun 
puoliväliin 
mennessä. 
Kauden aikana 
syntyneet vau-
riot paikataan 
kun vauriot on 
havaittu. 
Paikkaus teh-
dään siirtonur-
mikolla. 

Talven aikana 
syntyneet vau-
riot inventoi-
daan ja paika-
taan toukokuun 
loppuun men-
nessä. 
Paikkaus teh-
dään siirtonur-
mikolla, jos 
alueelle kohdis-
tuu runsaasti 
käyttöä ja kulu-
tusta ja jos kas-
telu on järjestet-
tävissä. 

Oleellisesti alu-
een käyttöä 
haittaavat tai 
yleisilmettä 
rumentavat vau-
riokohdat pai-
kataan. 

Paikataan es-
teettisyyttä ja 
käyttöä haittaa-
vat aukot ja 
painaumat.  
 

Riippuu siitä, mihin tienpidon 
hoitoluokkaan nurmetusluokka 
kuuluu.  
T1 ja E1 = Yli 1,0 m² kokoiset 
talvivauriot paikataan keväällä. 
T2 ja E2 = Yli 2,0 m² kokoiset 
talvivauriot paikataan keväällä. 
 
Kaikki mekaaniset vauriot 
paikataan heti vaurion ilmaan-
nuttua. 
 

3. Lannoitus ja 
kalkitus 

Maa-analyysi 
kolmen vuoden 
välein. 
Lannoitus pää-
sääntöisesti 
neljässä erässä 

Maa-analyysi 
kolmen vuoden 
välein. 
Lannoitus pää-
sääntöisesti 
neljässä erässä 

Maa-analyysi, 
kun kasvustossa 
on selkeitä on-
gelmia, joiden 
arvellaan johtu-
van kasvualus-

Maa-analyysi, 
kun kasvustossa 
on selkeitä on-
gelmia, joiden 
arvellaan johtu-
van kasvualus-

Maa-analyysi, kun kasvustossa 
on selkeitä ongelmia, joiden 
arvellaan johtuvan kasvualus-
tasta. 
Lannoitus ja kalkitus erikseen 
sovittaessa maa-analyysin mu-



 
 

 
  

 Viheralueiden hoitoluokka Tienpidon  
nurmetusluokka 

A1 A2 A3 B2 Maisemanurmi 1 ja  
Maisemanurmi 2 

ja kalkitus yh-
dessä erässä 
maa-analyysin 
mukaan. 

ja kalkitus yh-
dessä erässä 
maa-analyysin 
mukaan. 

tasta. 
Lannoitus ja 
kalkitus erik-
seen sovittaessa 
maa-analyysin 
mukaan. 

tasta. 
Ei yleensä lan-
noiteta tai kalki-
ta. 

kaan. 

4. Leikkaus ja 
niitto 

Poistetaan ros-
kat ja esineet 
ennen leikkaus-
ta. 
Leikkausrajat 
limitetään ja 
leikkaussuuntaa 
vaihdetaan joka 
leikkauskerral-
la. 
Kasvustoa lei-
kataan kerralla 
enintään 1/3 
pituudesta. 
Kasvuston kor-
keus 40–70 
mm. 
Leikkausjäte 
poistetaan. 
Viimeistely-
leikkaus jokai-
sen leikkausker-
ran yhteydessä. 

Poistetaan ros-
kat ja esineet 
ennen leikkaus-
ta 
Leikkausrajat 
limitetään ja 
leikkaussuuntaa 
vaihdetaan joka 
leikkauskerral-
la. 
Kasvustoa lei-
kataan kerralla 
enintään 1/3 
pituudesta. 
Kasvuston kor-
keus 40–120 
mm. 
Käyttöä häirit-
sevä leikkausjä-
te poistetaan. 
Viimeistely-
leikkaus niin 
usein, etteivät 
esteiden ympä-
rystät poikkea 
yleisilmeestä. 

Poistetaan leik-
kuria vaurioit-
tavat esineet 
ennen leikkaus-
ta. 
Kasvustoa lei-
kataan kerralla 
enintään puolet 
pituudesta. 
Kasvuston kor-
keus 40–250 
mm. 
Kasvua häirit-
sevä leikkausjä-
te poistetaan. 
Viimeistely-
leikkaus kerran 
kasvukaudella. 

Poistetaan niit-
toa haittaavat 
esineet. 
Ensimmäinen 
niitto 30.6. 
mennessä. 
Toinen niitto 
31.8. mennessä. 
Niittoajankoh-
dan määrittelys-
sä huomioidaan 
lintujen pesi-
misrauha 1.4.–
31.7.. 
Alin leikkaus-
korkeus 40 mm.  

Riippuu siitä, mihin tienpidon 
hoitoluokkaan nurmetusluokka 
kuuluu.  
N1 = Niitto ulotetaan vähin-
tään 6 m etäisyydelle päällys-
teen reunasta. 
N2 = Niitto ulotetaan vähin-
tään 4 m etäisyydelle päällys-
teen reunasta. 
N3 = Niitto ulotetaan vähin-
tään 2 m etäisyydelle päällys-
teen reunasta. 
Lisäksi N-hoitoluokassa: 
Kevyen liikenteen väylä niite-
tään 2 m etäisyydellä päällys-
teen reunasta. 
Niittoaika 15.6.–31.8. 
Niitto 1–2 kertaa kesässä. 
Vain yhden kerran niitettäessä 
N1 ja N2 niitetään 15.7.–15.8. 
ja N3 1.7.–15.8. 
Ensimmäinen niittokerta 30.6. 
mennessä, jos kaksi niittoker-
taa. 
Koulujen lähistöjen tieosuuk-
sille yksi niitto ennen koulujen 
alkamista. 
Kasvuston korkeus 40–100 
mm. 
Kuivatusrakenteiden toimintaa 
haittaava niittojäte poistetaan 
viikon kuluessa. 
------------------------------------- 
T1 ja E1 = Niitto 3-4 kertaa. 
Tiemaisemaa häiritsevä niitto-
jäte kerätään kahden vrk:n 
kuluessa niitosta. 
 
T2 ja E2 = Niitto 2-3 kertaa. 
Tiemaisemaa häiritsevä niitto-
jäte kerätään yhden viikon 
kuluessa niitosta. 
Lisäksi T- ja E-hoitoluokissa: 



 
 

 
  

 Viheralueiden hoitoluokka Tienpidon  
nurmetusluokka 

A1 A2 A3 B2 Maisemanurmi 1 ja  
Maisemanurmi 2 
Niitetään tiealueen rajoja nou-
dattaen puustorajaan, puistoon 
tai hoidettuun piha-alueeseen. 
Keskikaistat koko leveydel-
tään. 
Liittymien, risteysten ja taso-
risteysten näkemät pidetään 
kunnossa. 
Kasvuston korkeus 40–60 mm. 
Rakenteiden sekä puiden ja 
pensaiden tyvet niitetään ja 
vesat poistetaan viikon kulues-
sa alueen niitosta. 
Kuivatuslaitteiden toimintaa 
haittaava niittojäte kerätään 
viikon kuluessa niitosta. 
Tielle ja kevyen liikenteen 
väylälle sinkoutuneet kivet ja 
roskat poistetaan välittömästi. 
Niitto tehdään tiejaksoittain 
keskeytyksittä tien molemmin 
puolin mukaan lukien kevyen 
liikenteen väylät ja välikaistat. 

5. Rajaus Irrotettu kasvi-
jäte kerätään 
pois. 
Rajauksen reu-
nat siistitään. 
Rajauslinjoissa 
ei esiinny yli 20 
mm:n poik-
keamia. 

Irrotettu kasvi-
jäte kerätään 
pois. 
Rajauksen reu-
nat siistitään. 
Rajauslinjoissa 
ei esiinny yli 50 
mm:n poik-
keamia. 
Rajaus tehdään 
vähintään ker-
ran vuodessa. 

Rajauksia teh-
dään erikseen 
sovittaessa.  

Rajauksia ei 
tehdä. 

Rajauksia tehdään erikseen 
sovittaessa T- ja E-
hoitoluokissa. 

6. Rikkakasvi-
torjunta 

Rikkakasveja ei 
ole. 
Rikkakasvitor-
junnasta synty-
nyt kasvijäte 
poistetaan. 

Rikkakasvitor-
junnasta synty-
nyt haittaava 
kasvijäte poiste-
taan. 

Rikkakasvi-
torjuntaa ei teh-
dä. 

Ei-toivotut lajit 
poistetaan puh-
distusniitolla 
varsinaisen niit-
tykasvuston 
yläpuolelta al-
kukesällä. 
Niittojäte pois-
tetaan. 
Haitalliset vie-
raslajit poiste-
taan heti niiden 
ilmaannuttua 

Rikkakasvitorjuntaa tehdään 
erikseen sovittaessa T- ja E-
hoitoluokissa. 



 
 

 
  

 Viheralueiden hoitoluokka Tienpidon  
nurmetusluokka 

A1 A2 A3 B2 Maisemanurmi 1 ja  
Maisemanurmi 2 

työsuunnitel-
man mukaisesti. 

7. Kastelu ja 
kastelujärjes-
telmien huolto 

Poutajaksojen 
aikana vähin-
tään viikoittain. 
Kastellaan en-
nen kuin kas-
vustossa esiin-
tyy kuivumisen 
merkkejä. 
kastelun aiheut-
tamat valumat 
siistitään. 
Kastelujärjes-
telmä tarkiste-
taan kevätkun-
nostuksen yh-
teydessä.  
Järjestelmän 
toimintaa seura-
taan kasvukau-
della ja viat 
korjataan välit-
tömästi niiden 
havaitsemisen 
jälkeen.  
Järjestelmä tyh-
jennetään ennen 
pakkasia. 

Pidempien pou-
tajaksojen aika-
na erikseen 
määritellyillä 
keskeisillä alu-
eilla. 
Kastellaan en-
nen kuin nur-
mikossa tapah-
tuu värimuutok-
sia tai kulottu-
misen merkke-
jä. 
Kastelujärjes-
telmä tarkiste-
taan kevätkun-
nostuksen yh-
teydessä.  
Järjestelmän 
toimintaa seura-
taan kasvukau-
della ja viat 
korjataan välit-
tömästi niiden 
havaitsemisen 
jälkeen.  
Järjestelmä tyh-
jennetään ennen 
pakkasia. 

Kastellaan erik-
seen sovittaes-
sa. 
Ei käytetä kas-
telujärjestelmiä. 

Ei kastella. Kastellaan erikseen sovittaes-
sa. 

8. Ilmastus, 
kattaminen ja 
pystyleikkaus 

Ilmastus, kat-
taminen ja pys-
tyleikkaus teh-
dään erikseen 
sovittaessa. 
Kasvijätteet ja 
maaholkit kerä-
tään pois. 

Ilmastus, kat-
taminen ja pys-
tyleikkaus teh-
dään erikseen 
sovittaessa. 
Kasvijätteet ja 
maaholkit kerä-
tään pois. 

Ilmastusta, kat-
tamista ja pys-
tyleikkausta ei 
tehdä. 
 

Ilmastusta, kat-
tamista ja pys-
tyleikkausta ei 
tehdä. 
 

Ilmastusta, kattamista ja pysty-
leikkausta ei tehdä. 
 

9. Syys-
kunnostus 

Kasvijätteet 
poistetaan lu-
men tuloon 
saakka niin, 
ettei havaittavaa 
kasvijätettä ole. 

Häiritsevä kas-
vijäte poistetaan 
lumentuloon 
saakka. 
Kasvijätteen 
paikalleen silp-
puaminen teh-
dään siististi. 

Syyskunnostus 
tehdään erik-
seen sovittaes-
sa. 

Syyskunnostus-
ta ei tehdä. 

Riippuu siitä, mihin tienpidon 
hoitoluokkaan nurmetusluokka 
kuuluu.  
T1 ja E1 = Ylimääräinen kas-
vijäte poistetaan siten, että 
nurmikon vihertyminen ei es-
ty.  
Syyskunnostus aloitetaan kun 
ympäröivät kasvit 
ovat pudottaneet lehtensä tai 



 
 

 
  

 Viheralueiden hoitoluokka Tienpidon  
nurmetusluokka 

A1 A2 A3 B2 Maisemanurmi 1 ja  
Maisemanurmi 2 
urakan asettamissa aikarajoissa 
jo aiemmin. 

10. Talvi-
kunnossapito 

Jääpoltetta tor-
jutaan tarvitta-
essa, paitsi ka-
tunurmikoilla. 

Ei talvikunnos-
sapitoa. 

Ei talvikunnos-
sapitoa. 

Ei talvikunnos-
sapitoa. 

Ei talvikunnossapitoa. 

Taulukon merkintöjen selitykset: 
A1-hoitoluokka = Edustusviheralue 
A2-hoitoluokka = Käyttöviheralue 
A3-hoitoluokka = Käyttö- ja suojaviheralue 
B2-hoitoluokka = Käyttöniitty 
Katso nurmetusluokkien selitykset taulukosta 6 ja tienpidon hoitoluokat taulukosta 7. 
A- ja B-hoitoluokat ovat Viheralueiden hoitoluokitus -julkaisun (2007) mukaisia. Maisemanurmet ovat Viherrakentaminen ja 
-hoito tieympäristössä -julkaisun (2014) mukaisia. 
 

3.12 Mahdollisuudet hyödyntää kierrätysmateriaaleja nurmikko- ja niittyalueiden ylläpidossa 

Kompostoituja liete- ja biojätteitä on mahdollista hyödyntää maanparannus-
aineina ja lannoitteina, jos ne valmistetaan sellaiseen muotoon, että niitä on 
helppo levittää nurmikko- ja niittykasvuston päälle ilman, että ne aiheuttavat 
haittaa alueen käyttäjille.  
 
Yksi mahdollisuus hyödyntää kompostoituja liete- ja biojätteitä nurmikon 
lannoituksessa on sekoittaa ne ilmastuksen yhteydessä levitettävän kateai-
neen sekaan. Näin nurmikon kasvualustaan saadaan lisää ravinteita, elope-
räistä ainesta ja pieneliöitä, jotka hajottavat nurmikon tyvelle leikkauksen 
yhteydessä kertyvää kuitukerrosta. 
 
Kuten luvussa 2.7 todetaan, kierrätetyt orgaaniset maanparannusaineet, ku-
ten kompostoidut liete- ja biojätteet, voivat tulevaisuudessa ainakin osittain 
korvata kemiallisia lannoiteaineita. Haasteena ovat valmistuserien tasalaatui-
suus ja materiaalin tuotteistaminen ylläpitotöissä helposti käytettävään muo-
toon.  
 
Nurmikon ylläpitovaiheessa kompostikasvualusta erottuu perinteiseen tuot-
teistettuun kasvualustaan verrattuna esimerkiksi lannoite- ja kalkitustarpeen 
vaihtelulla. Kompostin koostumus vaikuttaa nurmikon leikkaustarpeeseen. 
Runsaasti typpeä sisältävä komposti lisää leikkaustarvetta. 
 
Komposti voi lisätä rikkakasvien siemeniä ja siten kasvinsuojeluaineita voi-
daan joutua käyttämään kompostikasvualustaan kylvetyllä nurmikolla 
enemmän kuin jos kylvö on tehty kasvualustaan, jossa ei ole kompostia. 



 
 

 
  

Kompostin koostumuksella on vaikutusta myös maan rakenteeseen. Jos 
kompostialusta vaikuttaa edullisesti maan rakenteeseen, voidaan harkita 
nurmikon ilmastuksen poisjättämistä hoitotoimenpiteistä. Jos kompostikas-
vualusta on herkempää tiivistymään, ilmastustarve nurmikolle kasvaa. 

 
Kompostien lisäksi voidaan ylläpitotöissä hyödyntää ja kierrättää myös mui-
ta materiaaleja. Nurmikon leikkauksen yhteydessä kertyy paljon eloperäistä 
kasvijätettä, jota voi hyödyntää joko sellaisenaan ravinteikkaana eloperäise-
nä katemateriaalina istutusalueiden kattamisessa tai kompostin raaka-
aineena.  
 
Niittyalueiden niittojätteitä voidaan hyödyntää myös kompostin raaka-
aineena. Jos niitto tehdään niittykasvien kukinnan jälkeen, voidaan niitettyä 
kasvijätettä siirtää paikkausta tai siemenlisäystä tarvitsevalle niittyalueelle. 
Niittojäte levitetään kuivumaan ohueksi kerrokseksi. Niittojätteen kuivuessa 
mukana olevat niittykasvien siemenet varisevat uudelle kasvupaikalle ja 
muodostava sinne siemenpankin. Tällä menetelmällä voidaan paikallisesti li-
sätä ja siirtää niittykasvillisuutta uusille kasvupaikoille. Kuivunut niittojäte 
kerätään pois ja viedään kompostoitavaksi.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

4 NURMIKKO- JA NIITTYALUEIDEN LAATU 

4.1 Laadun muodostuminen 

Viheralueiden, viherrakenteiden ja viherrakentamisen ja -ylläpidon sekä 
niissä käytettävien materiaalien laatua voidaan määrittää eri näkökulmista.  
 
Tyypillisimmin määritetään teknistä laatua. Lisäksi laatua voidaan tarkastel-
la myös visuaalisuuden, käytettävyyden tai turvallisuuden kannalta. Yhä 
useammin laadun määrittämisessä huomioidaan laatu luonnon monimuotoi-
suuden tai kestävän kehityksen kannalta.  
 

 

Kuva 8 Viheralueiden, viherrakenteiden ja viherrakentamisessa käytettävien materiaa-
lien laatua voidaan määrittää useasta näkökulmasta. Kuva Hanna Tajakka. 

4.2 Tekninen laatu 

Tuotteen tekninen eli fyysinen laatu tarkoittaa tuotteen teknistä tasoa ja toi-
mivuutta. Tuotteen tekniseen laatuun kuuluvat tuotteen mitattavat ominai-
suudet. Viheralalla mitataan sekä materiaalien että viherrakentamisen ja vi-

Tekniset  
ominaisuu-

det 
Visuaali-

suus 

Käytettäv
yys 

Turval-
lisuus 

Luonnon 
moni-

muotoisuu
 

Kestävä  
kehitys 

Viheralueen/  
viherra-

kenteen/ mate-
riaalin 
  



 
 

 
  

herylläpidon teknistä laatua.  
 
Nurmikoiden ja uusniittyjen rakentamisessa käytettävien materiaalien tekni-
nen laatu on määritelty viranomaisten asetuksissa ja viheralan yleisissä laa-
tuvaatimuksissa. Laatukuvaukset kerrotaan tuotteen tuoteselosteessa. Myös 
erilaisilla materiaalimerkinnöillä, kuten luvussa 2.3.1 mainitulla Nurmikko-
kasvien käyttöluokituksella, kuvataan materiaalin laatua.   
 
Nurmikoiden ja uusniittyjen rakentamisen tekninen laatu kuvataan, kuten lu-
vussa 2.1 todettiin, viheralan yleisissä laatuvaatimuksissa:  
− Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset InfraRYL 
− Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT 
− Talonrakennuksen maatöiden yleiset laatuvaatimukset MaaRYL 
− Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä. 

 
Nurmikoiden ja niittyjen ylläpidon tekninen laatu kuvataan, kuten luvussa 
3.1 todettiin, viheralan yleisissä laatuvaatimuksissa:  
− Viheralueiden hoito VHT 
− Kiinteistöpalveluiden yleiset laatuvaatimukset KiinteistöRYL  
− Alueurakoinnin tehtäväluettelo 
− Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä.  
 
Koko viheralueen laatua kuvataan yleisellä tasolla Viheralueiden hoitoluoki-
tus -julkaisussa.  
 
Nurmikoiden ja uusniittyjen rakentamisessa käytettävien materiaalien, ra-
kentamistyön ja ylläpitotyön teknisiä laatuominaisuuksia on esitetty taulu-
kossa 10 ja kuvassa 9. 
 

Taulukko 10 Nurmikko- ja niittyalueen teknistä laatua kuvaavat ominaisuudet ja niiden 
todentamismenetelmät  

Arvioitava asia Mitattava tekninen laatuomi-
naisuus  

Mittaus-/ laadun to-
dentamismenetelmä 

Materiaali/  
Kasvualusta 

Raekoko/ rakeisuus Maa-analyysillä 
Ravinnepitoisuus  Maa-analyysillä 
Rikkakasvittomuus Silmämääräisesti (tar-

vittaessa idätystestillä) 
Materiaali/  
Nurmikkosiemenet 

Itävyys Silmämääräisesti (tar-
vittaessa idätystestillä) 

Lajien ja lajikkeiden osuudet sie-
menseoksesta 

Silmämääräisesti (tar-
vittaessa idätystestillä) 

Materiaali/  
Siirtonurmikko 

Nurmikkolevyn paksuus ja sen tasa-
vahvuus 

Silmämääräisesti, mit-
taamalla 

Rikkakasvittomuus Silmämääräisesti (tar-
vittaessa laskemalla) 



 
 

 
  

Arvioitava asia Mitattava tekninen laatuomi-
naisuus  

Mittaus-/ laadun to-
dentamismenetelmä 

Lajien ja lajikkeiden osuudet vilje-
lyssä käytetystä siemenseoksesta 

Silmämääräisesti (tar-
vittaessa  laskemalla) 

Viherpeittävyys Silmämääräisesti 
(tarvittaessa koeruudun 
havainnoinnilla) 

Rakentamistyö/  
Alustan rakentaminen 

Tasaisuus Oikolaudalla 
Kaltevuus Oikolaudalla 
Syvyys Mittaamalla 

Rakentamistyö/  
Kasvualustan rakentaminen 

Paksuus Mittaamalla 
Tilavuus Mittaamalla 
Tiiviys Silmämääräisesti, mit-

taamalla 
Pinnan tasaisuus Oikolaudalla 
Pinnan kaltevuus Oikolaudalla 

Rakentamistyö/ 
Nurmikon kylvö 

Kylvömäärä Silmämääräisesti (tar-
vittaessa koeruudun 
havainnoinnilla) 

Kylvön tasaisuus  Silmämääräisesti (tar-
vittaessa koeruudun 
havainnoinnilla) 

Kylvöksen etäisyys puunrungosta ja 
istutusryhmästä 

Silmämääräisesti, mit-
taamalla 

Viherpeittävyys (takuuajan päätty-
essä) 

Silmämääräisesti (tar-
vittaessa koeruudun 
havainnoinnilla) 

Rakentamistyöt/  
Siirtonurmikon asentami-
nen 

Nurmikkomattojen saumojen tiiviys Silmämääräisesti 

Ylläpitotyöt/  
Leikkaus 

Kasvuston pituus Mittaamalla 

Ylläpitotyöt/  
Rajaus 

Rajauslinjan tasaisuus Silmämääräisesti, mit-
taamalla 

Ylläpitotyöt/  
Lannoitus ja kalkitus 

Lannoite- ja kalkitusaineen levityk-
sen tasaisuus  

Silmämääräisesti (tar-
vittaessa koeruudun 
havainnoinnilla) 

Ylläpitotyöt/  
Kastelu 

Kasvuston elinvoimaisuus Silmämääräisesti 

Ylläpitotyöt/  
Rikkakasvitorjunta 

Rikkakasvien määrä Silmämääräisesti (tar-
vittaessa koeruudun 
havainnoinnilla) 

 
 



 
 

 
  

 

Kuva 9 Nurmikkoalueen teknistä laatua kuvaavat ominaisuudet. Kuva Ella Uppala. 

4.2.1 Tekninen laatu omistajan ja käyttäjän kannalta 

Viheralueen omistajalle teknisellä laadulla on merkitystä muun muassa nur-
mikkoalueiden rakentamisessa käytettyjen materiaalien ja toteutettujen ra-
kenteiden kestävyyden sekä lopputuotteen onnistumisen varmistajana. Yllä-
pidon kannalta hyvät ja laadukkaat materiaalit sekä hyvin toteutettu raken-
tamistyö helpottavat ylläpitotyön etenemistä. Ne vaikuttavat myös ylläpito-
työn loppulaatuun. Vääristä materiaaleista toteutettu ja huonosti rakennettu 
nurmikkoalue ei saavuta ylläpidon laadullisia tavoitteita, vaikka ylläpitotyöt 
tehtäisiin laatuvaatimusten mukaisesti.  

 
Käyttäjän kannalta nurmikon teknisen laadun toteutuminen tarkoittaa alueen 
parempaa käytettävyyttä ja pidempää käyttöikää. Teknisellä laadulla on vai-
kutusta myös alueen esteettiseen laatuun. 

4.3 Visuaalinen laatu 

Visuaalisella laadulla tarkoitetaan tarkastelussa olevan kohteen silmin ha-
vaittavaa olemusta, ulkoasua eli miltä jokin näyttää. Visuaalinen laatu voi 
liittyä myös esteettiseen latuun eli miten kauniina kohde koetaan tai miten 
hyvin se sopii paikkaansa ja ympäristöönsä. 
 
Visuaalisen laadun kriteerit voidaan osittain määrittää luvussa 4.2 mainituis-
sa yleisissä laatuvaatimuksissa, jolloin niiden avulla varmistetaan teknistä 
laatua. Usein ne voivat olla myös käyttäjän omakohtaista kokemusta ja nä-
kemystä arvioitavan kohteen esteettisyydestä.  
 



 
 

 
  

Nurmikoiden rakentamisessa käytettävien materiaalien visuaalinen laatu kä-
sittää muun muassa silmämääräisesti tarkasteltavat ominaisuudet, kuten kas-
vualustan rakeisuuden ja kasvualustassa olevien monivuotisten rikkakasvien 
tai kasvualustaan kuulumattomien esineiden havainnoinnin. Siirtonurmik-
komattojen tasavärisyys ja kasvuston aukottomuus ovat tyypillisesti silmä-
määräisesti havainnoitavia visuaalisia laatuvaatimuksia.  
 
Nurmikoiden rakentamisen visuaalinen laatu käsittää muun muassa kasvu-
alustan pinnan tasaisuuden ja ympäröiviin alueisiin liittymisen tarkastelua. 
Kylvötöiden yhteydessä tarkastellaan silmämääräisesti kylvöksen ja itämisen 
tasaisuutta. Siirtonurmikon yhteydessä kiinnitetään huomioita asennusjäljen 
tasaisuuteen ja asennussaumojen tiiviyteen sekä työn jäljen siistiyteen. 
 
Ylläpitotöissä kiinnitetään huomioita lannoite- ja kalkitusaineiden tasaiseen 
levitysjälkeen, leikkausjäljen siisteyteen, kasvuston elinvoimaisuuteen, tasa-
värisyyteen, aukottomuuteen, rikkakasvittomuuteen ja terveyteen sekä nur-
mikon yleisilmeen siisteyteen.  
 
Visuaalista laadun arviointia hyödynnetäänkin tyypillisesti materiaalin vas-
taanoton yhteydessä ja rakentamis- tai ylläpitotyön loppulaatua tarkasteltaes-
sa. Ylläpidon visuaalista laatua tarkasteltaessa on muistettava, että se vaihte-
lee hoitoluokan mukaisesti.  
 
Nurmikoiden rakentamisessa käytettävien materiaalien, rakentamistyön ja 
ylläpitotyön visuaalisia laatuominaisuuksia on kuvattu kuvassa 10.  
 

 

Kuva 10 Nurmikkoalueen visuaalista laatua kuvaavat ominaisuudet. Kuva Ella Uppala. 

 
  



 
 

 
  

4.3.1 Visuaalinen laatu omistajan ja käyttäjän kannalta 

Viheralueen omistajan kannalta hoitoluokan visuaaliset laatuvaatimukset 
täyttävä nurmikkoalue vahvistaa viheralueelle asetettuja esteettisiä tavoittei-
ta.  
 
Käyttäjien miellyttävänä tai kauniina pitämä nurmikkoalue voi lisätä paikan 
arvostusta ja alueen imagoa. Toisinaan käyttäjien voi olla hankala hahmottaa 
hoitoluokkien erilaisia laatuvaatimuksia muun muassa siisteyden, nurmikko-
kasvuston pituuden tai aukkoisuuden osalta. Vähemmän hoitoa edellyttävillä 
alueilla pidempänä tai epätasaisena kasvava nurmikko voidaan tulkita alueen 
huonoksi hoidoksi, epäsiisteydeksi ja rumuudeksi. Esteettisyyttä ei voikaan 
normittaa, sillä aika muokkaa ihmisten käsityksiä ja ihanteita kauneudesta ja 
siitä mikä on miellyttävän näköistä tai sopii ympäristöönsä.  
 
Urheilunurmikoille, kuten jalkapallo- ja golfnurmikoille on maailmalla laa-
dittu hyvinkin tarkkoja käytettävyyden ja pelattavuuden määrittämiseen liit-
tyviä laatuvaatimuksia. Hyvin monet niistä arvioidaan visuaalisesti.  
 
Toiminnallista ja pelillistä laatua arvioitaessa käytössä ovat muun muassa 
seuraavat kriteerit: kasvuston jäykkyys, jousto, kimmoisuus, vierintä, kasvu-
voima, vehreys, leikkauksen jälkeinen viherpeitteen kunto, juurehtiminen ja 
uudistumiskyky. Visuaalisen laadun määrityksessä käytettäviä kriteereitä 
ovat muun muassa tiheys, karkeus, tasalaatuisuus, tasaisuus, väri, kasvutapa 
ja sileys. (Turgeon 2012; Laukkanen & Walden 2008.) 

4.3.2 Muihin aistihavaintoihin perustuva laadunmittaus 

Visuaalisen laadun mittaamisen lisäksi voidaan käyttää myös muihin aisti-
havaintoihin perustuvaa laadunmittaamista. Muun muassa kasvualustoja tar-
kasteltaessa hajuaisti ja tuntoaisti voivat täydentää laadun määrittämisessä 
käytössä olevia menetelmiä. Mädäntyneelle, käyneelle, ummehtuneelle tai 
muuten pahalle haiseva kasvualusta kertoo, ettei tuote ole kunnossa. Ongel-
mia on todennäköisesti silloin myös kasvualustan ravinnepitoisuuksissa, 
puhtaudessa ja terveellisyydessä. Käteen märältä, limaiselta tai kokkareiselta 
tuntuva kasvualusta kertoo yleensä ongelmista kasvualustan rakenteessa. 

4.4 Käytettävyyden laatu 

Kun laatua pohditaan käytettävyyden kannalta, lähtökohtana on käyttäjän 
näkökulma. Laadun arvioinnissa huomioidaan muun muassa arvioitavan 
kohteen sopivuus eri käyttötarkoituksiin, kulutuskestävyys, saavutettavuus, 
miellyttävyys ja hyödyllisyys käyttäjälle.  
 
Nurmikoiden rakentamisessa käytettävien materiaalien käytettävyys riippuu 
muun muassa siitä, sopiiko kyseinen materiaali nurmikon aiottuun käyttötar-



 
 

 
  

koitukseen. Kasvualustan valinnassa kiinnitetään erityisesti huomioita nur-
mikon kantavuus- ja kulutusvaatimuksiin sekä nurmikkokasvuston ravintei-
den tarpeeseen. Siemenseos valitaan kulutus- ja kasvuolosuhteiden mukai-
sesti sopivaksi.  
 
Ylläpidossa käytettävät lannoite- ja kalkitusaineet valitaan maa-analyysiin 
perustuvan lannoitustarpeen mukaisesti. Myös lannoitusmenetelmä ja koh-
teen käyttötarkoitus vaikuttavat materiaalien valintaan. Rikkakasvien torjun-
taan käytettävien torjunta-aineiden valinta tehdään lain, säädösten ja muiden 
rajoitusten mukaisesti. Useissa kohteissa, kuten leikkipaikoilla tai niiden lä-
heisyydessä, kemiallisten torjunta-aineiden käyttö on kokonaan kielletty.   
 
Urakoitsijan kannalta on tärkeää, että materiaaleja on saatavilla riittävästi, 
helposti ja kohtuullisin kustannuksin. Myös materiaalien helppokäyttöisyys, 
kuten esimerkiksi kalkitus- ja lannoitusaineiden levitettävyys ja pitkäkestoi-
suus, voivat olla keskeisiä käyttö- ja valintakriteerejä.  
 
Viheralueen käyttäjän kannalta nurmikkoalueiden käytettävyydessä korostu-
vat niiden saavutettavuus, esteettömyys, kestävyys käytössä, toimivuus ja 
miellyttävyys käyttötarkoituksessa. Nurmikkoalueelle pitää olla helppo pää-
sy, ja sen täytyy sietää siihen kohdistuvaa kulutusta. Sen pitää tarjota käyttä-
jälle miellyttävät puitteet erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten piknikiin, olei-
luun, pelailuun, auringon ottoon, lasten leikkiin tai vain katseluun.  
 
Kohteen omistaja ohjaa alueen käyttöä valitsemallaan hoitoluokalla. A1-
hoitoluokan viheralueet ovat edustusviheralueita, joita lähinnä katsellaan ja 
kulku on ohjattu kestäville päällystemateriaaleille (Nuotio 2007, 17). A1-
hoitoluokan nurmikkoalueet eivät siis pääsääntöisesti ole kulutusalttiita. Sen 
sijaan niiden visuaalinen laatu täytyy olla erinomainen, jotta ne täyttävät niil-
le asetetut koristeellisuus- ja esteettisyysvaatimukset. 
 
A2-hoitoluokan viheralueet ovat käyttöviheralueita, joita voidaan nimensä 
mukaisesti käyttää erilaisiin virkistys- ja oleskelutarkoituksiin (Nuotio 2007, 
18). Ne ovat kulutukselle alttiita, mikä edellyttää muun muassa kasvualustan 
rakenteelta kantavuutta ja nurmikon heinälajeilta ja -lajikkeilta kulutuskestä-
vyyttä. 
 
A3-hoitoluokan viheralueet ovat käyttö- ja suojaviheralueita, jolloin ne usein 
sijoittuvat rakennetun viheralueen ja luonnon ympäristön välimaastoon. Ne 
muodostavat puistomaisesti rakennettuja suojavyöhykkeitä tai alueen luon-
nonmukaisemmin hoidettavia alueita. Nurmikkoalueet ovat usein niittymäi-
siä ja niitä käytetään ulkoiluun, oleskeluun, liikuntaan ja pelaamiseen. (Nuo-
tio 2007, 19.) Ylläpidon avulla varmistetaan, että alueet ovat käytettävissä ja 
turvallisia käytön kannalta, mutta niiden viimeistelty ulkoasu ei ole ylläpi-
don päätavoite.  
 



 
 

 
  

B2-hoitoluokan viheralueet ovat käyttöniittyjä, joita käytetään ulkoiluun ja 
harrastuksiin. Liikkuminen voidaan ohjata käytäville ja poluille. Ylläpidon 
tavoitteena on mahdollistaa alueen virkistyskäyttö. (Nuotio 2007, 28.) 
 
Taulukossa 11 on verrattu hoitoluokkia A1, A2, A3 ja B2 käytettävyyden 
kannalta.  
 
Nurmikoiden rakentamisessa käytettävien materiaalien, rakentamistyön ja 
ylläpitotyön laatuominaisuuksia käytettävyyden kannalta on kuvattu kuvassa 
11. 
 

 

Kuva 11 Nurmikkoalueen laatua käytettävyyden kannalta kuvaavat ominaisuudet. Kuva 
Ella Uppala. 

 
 
 
 



 
 

 
  

Taulukko 11 Nurmikko- ja niittyalueen käytettävyys eri hoitoluokissa. 

Arvioitava asia 
 

Hoitoluokka 
A1 A2 A3 B2 

Luokka Edustusviher-
alue 

Käyttöviheralue Käyttö- ja 
suojaviher-
alue 

Käyttöniitty 

Sijainti Keskeinen si-
jainti kaupunki-
rakenteessa. 
Tärkeiden ra-
kennusten välit-
tömässä lähei-
syydessä. 

Keskeinen si-
jainti rakenne-
tussa ympäris-
tössä. 

Liittää raken-
netun ympä-
ristön luon-
nonympäris-
töön. 

Asutuksen 
reuna-alueilla 
tai osana laa-
jempaa viher-
aluetta. 
Teiden varsil-
la, meluvalleil-
la tai jouto-
mailla. 

Käyttö ”Katselunurmi-
koita”, kulutus 
ohjattu kestävil-
le päällysteille. 
Korkealuokkai-
set materiaalit. 

Monipuolista 
toimintaa. 
Käyttö ja kulu-
tus runsasta. 

Ulkoilu, lii-
kunta ja lii-
kennevihreys. 

Ulkoilu- ja 
retkeilyalueita. 
Kulutus koh-
distuu pääosin 
kulkuväylille. 

Ylläpidon tavoite Paikan omalei-
maisen arkkiteh-
tonisen, histori-
allisen tms. säi-
lyttäminen edus-
tuskunnossa. 
Aina edustavas-
sa kunnossa. 

Monipuolinen, 
turvallinen ja 
hyvin toimiva 
alue. 
Aina hyvässä 
kunnossa. 

Puistomaisen 
yleisilmeen 
säilyttäminen. 
Ulkoiluedel-
lytysten tur-
vaaminen. 
Turvallisuu-
den, kunnon 
ja suojavaiku-
tuksen ylläpi-
to. 

Alueen kult-
tuurihistorian 
säilyttäminen. 
Kasvuolosuh-
teiden ja avoi-
men maiseman 
säilyttäminen 
ja kehittämi-
nen. 
Käytäväver-
koston ylläpi-
täminen. 

Materiaalivalinnat Siirtonurmikko Siirto- tai kyl-
vönurmikko 

Kylvö- ja 
luonnonnur-
mikko 

Olemassa ole-
vaa, istutettua 
tai kylvettyä 
luonnonkasvil-
lisuutta.  

 

4.4.1 Ympärivuotinen käyttö 

Suomen oloissa viheralueiden käytettävyys talviaikaan on usein haasteellis-
ta. Nurmikkoalueita ei suositella käytettäväksi talvella, niiden vioittumisvaa-
ran vuoksi. Varsinkin koriste- ja edustuskäytössä olevat nurmikot vioittuvat 
herkästi lumen tiivistyttyä tallauksen vuoksi. Siksi talviaikainen käyttö pyri-
tään ohjamaan pois nurmikkoalueilta kestäville päällystealueille. Usein nur-
mikkoalueita hyödynnetään lumenkasauspaikkana A2- ja A3-hoitoluokan 



 
 

 
  

alueilla. Lumenkasaus aiheuttaa talvivaurioita ja mekaanisia vaurioita, kun 
aurataan liian läheltä nurmikkopintaa ja lunta kasataan nurmikon päältä aja-
en. Myös nurmikon päälle kertyvä hiekoitushiekka voi aiheuttaa ongelmia, 
jollei sitä poisteta kevättöiden yhteydessä. Lumen alta paljastuva vioittunut, 
hiekkainen ja roskainen nurmikkoalue ei houkuttele käyttäjiä eikä se paranna 
ympäristön ilmettä.  

4.5 Turvallisuuden mukainen laatu 

Kun laatua tarkastellaan turvallisuuden kannalta, tarkoitetaan nurmikko- ja 
niittyalueen turvallisuutta käyttäjän – ihmisten ja eläinten - terveyden kan-
nalta sekä ympäristön kannalta.  
 
Nurmikon rakentamisessa käytettäville materiaaleille on määritetty omat 
turvallisuuslaatuvaatimukset luvussa 2.1 mainituissa yleisissä laatuvaati-
muksissa ja viranomaisten asetuksissa. Muun muassa kasvualustoista tode-
taan seuraavasti: ”Kasvualustamateriaali on tasalaatuinen, turvallinen ja 
käyttötarkoitukseen sopiva. Tuote ei sisällä sellaisia määriä haitallisia ainei-
ta, tuotteita tai eliöitä, että sen ohjeiden mukaisesta käytöstä voi aiheutua 
vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle tai turvallisuudelle, kasvien tervey-
delle tai ympäristölle. Haitakkeista, epäpuhtauksista ja rikkakasveista on 
erikseen säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa no 12/07 
(Tajakka 2011, 43).”  
 
Jos kasvualustan raakamateriaaleina käytetään kompostoitua biojätettä tai jä-
telietettä, on valmistusprosessissa varmistettava, ettei niiden mukana päädy 
kasvualustoihin taudinaiheuttajia tai terveydelle haitallisia bakteereita, viruk-
sia tai muita mikrobeita. Jätelietteen mukana voi kasvualustoihin päätyä 
myös hormoneja ja lääkeaineita, mikä voi vaarantaa ympäristön.  
 
Kylvönurmikon siemenistä todetaan: ”Kukin siemenseos täyttää siemenseos-
luokkansa itävyys-, puhtaus- ja muut laatuvaatimukset (Tajakka 2011, 59).” 
Siirtonurmikon viljelyssä käytettävän siemenseoksen pitää täyttää sama vaa-
timus (Tajakka 2011, 62). Niittykasvuston perustamiseen käytettävien kas-
vien ja niittymattojen kasvatukseen käytettyjen siemenien kuten myös kyl-
vämällä perustettavien niittyjen siemenseosten on oltava kotimaisia tai poh-
joista alkuperää (Tajakka 2011, 64). Näillä laatuvaatimuksilla pyritään var-
mistamaan se, ettei siemenseoksien mukana päädy nurmikko- ja niittykas-
vustoihin ympäristölle haitallisia lajeja tai taudinaiheuttajia.  
 
Ympäristön turvallisuuden kannalta nurmikoilta syntyvät valumat ja mahdol-
liset ravinnepäästöt ovat ongelma kylvämällä perustettavien nurmikoiden al-
kukasvatusvaiheessa, jolloin nurmikko ei ole vielä kunnolla itänyt vaan pal-
jaana oleva ravinteikas kasvualusta on altis sadeveden ja tuulen aiheuttamal-
le eroosiolle ja valumiselle. Ravinnepäästöjä voi syntyä myös usein lannoi-
tettavilla nurmikoilla, kuten golfnurmikoilla ja koristenurmikoilla. Varsinkin 



 
 

 
  

jos lannoitus tehdään huolimattomasti ja liian suurilla annoksilla, ylimääräi-
set ravinteet huuhtoutuvat sade- ja kasteluvesien mukana.  
 
Toisaalta hyväkuntoinen ja kasvussa oleva nurmikko hyödyntää tehokkaasti 
kasvualustassa olevat ravinteet. Ravinteiden huuhtoutumista voidaan estää ja 
hidastaa käyttämällä lannoituksessa pitkävaikutteisia ja hitaasti liukenevia 
lannoiteaineita.  

4.5.1 Turvallisuus käyttäjän kannalta 

Allergisoivien kasvien, kuten pujon, poistaminen keskeisimpien oleskelualu-
eiden ja viheralueiden läheisyydestä edistää alueen terveellisyyttä. Alueella 
liikkumisen ja käyttämisen turvallisuutta lisää esteettömyydestä ja alueen 
siisteydestä huolehtiminen. Käyttöön tarkoitettuilta nurmikko- ja niittyalueil-
ta poistetaan tarkoin vahinkoa aiheuttavat roskat, kuten lasinsirut, huume-
neulat, ja muut haittaa tai vahinkoa aiheuttavat esineet sekä ulosteet ja muut 
eritteet. Käyttöön tarkoitetuilla nurmikkoalueilla varmistetaan myös, että 
alueella ei ole kuoppia tai kohoumia, jotka voivat aiheuttaa kaatumisia, 
loukkaantumisia tai hankaloittavat alueen käyttötarkoitusta.  
 
Liikkumaan ja ulkoilemaan houkuttelevat alueet edistävät käyttäjiensä ter-
veyttä tarjoten ympäristön sekä fyysiselle liikunnalle että henkisen stressin 
lievittämiselle. Nurmikkoalueet tarjoavat näihin tarkoitukseen monikäyttöi-
sen alueen lähellä ihmisiä, heidän arkiympäristössään lähellä kotia ja työ-
paikkaa.  
 
Viheralueiden turvallisuudesta puhuttaessa nousee esiin myös käyttäjien ko-
kema turvallisuuden tuntu. Tutkimuksissa on todettu, että ihmiset kokevat 
turvalliseksi viheralueet, jotka ovat avoimia ja pimeän aikaan hyvin valaistu-
ja. Nurmikko- ja niittyalueet, joilla ei ole tiheitä puu- tai massapensasistu-
tuksia ovat avoimia, ja hyvä näkyvyys ympäristöön vähentää mahdollista 
vaarantunnetta. Alueiden aktiivinen käyttö vähentää myös turvattomuutta. 
Siellä, missä on paljon ihmisiä, koetaan yleensä olevan turvallisempaa kuin 
autioissa paikoissa. (Rikoksen pelko ja turvattomuus 2015.) 
 
Kuvassa 12 kuvataan nurmikoiden rakentamisessa käytettävien materiaalien, 
rakentamistyön ja ylläpitotyön laatuominaisuuksia turvallisuuden kannalta. 
 
 



 
 

 
  

 

Kuva 12 Nurmikkoalueen laatua turvallisuuden kannalta kuvaavat ominaisuudet. Kuva 
Ella Uppala.  

4.6 Luonnon monimuotoisuuden mukainen laatu 

Luonnontila.fi -verkkopalvelun sivuilla luonnon monimuotoisuus määritel-
lään seuraavasti: ”Biodiversiteetillä tarkoitetaan biologisen elämän moni-
muotoisuutta. Suomenkieliset ilmaisut biologinen monimuotoisuus tai luon-
non monimuotoisuus tarkoittavat samaa asiaa. Yleisesti käytetyn määritel-
män mukaan biodiversiteetti voidaan tunnistaa kolmella eri organisaatiota-
solla: geeneissä, lajeissa ja elinympäristöissä. Geneettinen monimuotoisuus 
tarkoittaa perintöaineksen vaihtelua jonkin eliöiden muodostaman ryhmän 
keskuudessa. Usein ollaan kiinnostuneita esimerkiksi populaatioiden tai la-
jien geneettisestä monimuotoisuudesta. Lajien monimuotoisuutta mitataan 
tavallisimmin jollakin alueella tai jossakin ekosysteemissä esiintyvien lajien 
lukumäärällä. Ekosysteemien monimuotoisuus on laajan tilamittakaavan il-
miö. Sillä tarkoitetaan eri elinympäristö- tai luontotyyppien monimuotoi-
suutta jollakin tietyllä alueella. Voidaan olla kiinnostuneita esimerkiksi 
Suomen elinympäristötyyppien monimuotoisuudesta. Biodiversiteettiä käyte-
tään usein biologisten systeemien tilan mittarina.” (Biodiversiteetti 2014.) 
 
Ympäristöministeriön verkkosivuilla todetaan, että luonnon monimuotoi-
suutta on suojeltava ja ylläpidettävä, jotta elämän edellytykset maapallolla 
voidaan turvata (Luonnon monimuotoisuus 2014). Suomi on sitoutunut Bio-
logista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen eli Convention on Bio-
logical Diversityn, CBD, päätavoitteisiin, jotka ovat biologisen monimuotoi-
suuden suojelu ja kestävä käyttö sekä geenivaroista saatavien hyötyjen tasa-
puolinen ja oikeudenmukainen jako (A 78/1994). Suomi on myös sitoutunut 
näiden päätavoitteiden entistä tehokkaampaan toimeenpanoon tarkoituksena 



 
 

 
  

pysäyttää vuoteen 2020 mennessä biologisen monimuotoisuuden häviäminen 
maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja kansallisesti. Sitoumukset velvoittavat 
julkisia toimijoita – valtiota ja kuntia. (Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi 
2012.)  

 
Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia 
2012–2020 perustuu biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 
asiakokonaisuuksiin. Tavoitteena on Suomen luonnon monimuotoisuuden ja 
luonnonvarojen ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti 
kestävä käyttö ja kehitys, joka turvaa paitsi luonnon monimuotoisuuden säi-
lymisen myös tulevien sukupolvien elinmahdollisuudet ja luonnonvaroihin 
perustuvat elinkeinot. (Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi 2013.)  
 
Taajamien ja kaupunkikeskustojen viheralueilla ja vesistöillä on tärkeä rooli 
monimuotoisen kaupunkiluonnon säilyttämisessä. Nurmikko- ja niittyaluei-
den mahdollisuudet toimia luonnon monimuotoisuuden edistäjänä riippuvat 
muun muassa alueen hoitoluokituksesta. Mitä intensiivisempää hoito on, sitä 
harvalukuisempi on lajien kirjo. Tehokkaalla hoidolla pyritään edistämään 
nurmikon heinäkasvien kehittymistä ja lisääntymistä. Näin muiden kasvila-
jien mahdollisuudet kilpailla elintilasta heikkenevät. Kasvillisuuden yksipuo-
listuessa myös alueen muiden eliölajien määrä vähenee ja yksipuolistuu. 
Toisinaan myös nurmikkoalueen aktiivinen käyttö ja siitä aiheutuva kulutus 
ja kasvualustan tiivistyminen voivat hävittää kasvillisuutta kokonaan tai la-
jisto muuttuu tallausta kestäväksi. Tiivistyneen nurmikkoalueen voi vallata 
myös erilaiset sammalet, jotka pystyvät hyödyntämään vähähappisia kasvu-
alustaolosuhteita tai kasvamaan tiivistyneen kasvualustakerroksen pinnalla.  
 
Nurmikon hoidon intensiteetin laskiessa tai nurmikon muuttuessa niityksi 
muiden kasvilajien kuin heinäkasvien kilpailukyky yleensä vahvistuu ja kas-
vilajisto monipuolistuu. Elintilaa löytyy paremmin myös luonnonvaraisille 
kasvilajeille, jotka voivat levitä ympäristöstä hoidettavalle nurmikkoalueelle. 
Monipuolisemman kasvilajiston myötä alueelle hakeutuu useampia hyönteis-
lajeja, joiden mukana myös pikkunisäkkäät ja linnut lisääntyvät alueella.  
 
Kun nurmikkoalueen laatua tarkastellaan luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta, on tärkeä ymmärtää, miten nurmikkokasvusto voi parhaiten tarjota 
kasvuympäristön ja elinmahdollisuudet myös muille lajeille, kuin heinäkas-
veille, ja niistä riippuvaisille eläinlajeille.  
 
Kuvassa 13 kuvataan nurmikoiden rakentamisessa käytettävien materiaalien, 
rakentamistyön ja ylläpitotyön laatuominaisuuksia luonnon monimuotoisuu-
den kannalta. 
 



 
 

 
  

 

Kuva 13 Nurmikkoalueen laatua luonnon monimuotoisuuden kannalta kuvaavat ominai-
suudet. Kuva Ella Uppala. 

4.6.1 Nurmikko- ja niittyalueet ekologisina käytävinä 

Asutuksen tiivistyminen, muu rakentaminen ja vilkkaasti liikennöidyt väylät 
rajoittavat luonnonvaraisten eläinten elin- ja liikkumismahdollisuuksia. Kau-
punkien ja taajamien erilaiset luonnonalueet muodostavat ekologisia käytä-
viä ja verkostoja eli vihreää ja sinistä infrastruktuuria kaupunkirakenteen si-
sältä sen ulkopuolisille alueille. Ekologisten käytävien toivotaan edistävän ja 
ohjaavan yksilöiden liikkumista erilaisten elinympäristölaikkujen välillä ja 
palvelevan näin luontaisen lajiston leviämistä. (Jutila 2013.) 
 
Katu-, tie- ja rataympäristöjen nurmikko- ja niittyalueet voivat tarjoavat eli-
öille ekologisia käytäviä, jotka yhdistävät toisistaan etäällä olevia kasvu- ja 
elinympäristöjä. Toisaalta liian kapeat ekologiset käytävät eivät anna suojaa 
eliöille eivätkä mahdollista kaikkien lajien asettumista niihin. Ekologisten 
käytävien tarpeellisuus ja toimivuus on sidoksissa alueen lajistoon ja luonto-
tyyppeihin. Muun muassa siilille, sammakoille ja matelijoille siirtyminen 
saarekkeesta toiseen on hankalaa, linnuille helppoa. (Jutila 2013.) 
 
Viheralueita nurmikko- ja niittyalueineen voidaan hyödyntää luonnon mo-
nimuotoisuuden opetuksessa. Vertailemalla erilaisten nurmikko- ja niittyalu-
eiden kasvillisuus- ja eliölajistoa lapset ja nuoret voivat itse havaita, miten 
elinympäristön ja sen hoidon muuttuessa myös lajisto muuttuu. Samalla tu-
tuksi tulevat osa Suomen luonnonvaraisista kasveista, perhosista, koppakuo-
riaisista ja muista hyönteisistä.  



 
 

 
  

4.6.2 Maisemallinen monimuotoisuus 

Monimuotoisuudesta puhuttaessa voidaan asiaa käsitellä myös maisemalli-
sen monimuotoisuuden kannalta. Avoimet nurmikko- ja niittyalueet ovat 
merkittäviä kokonaisuuksia monissa kulttuurimaisemissa. Kartanoiden pää-
rakennusten ympärillä olevat avoimet hoidetut nurmikot ja kyläraittien var-
rella ja vanhoilla hakamailla kasvavat niityt kertovat paikan historiasta ja 
säilyttävät vuosisatojen aikana kertynyttä kasvillisuuden siemenpankkia. 
Vanhojen kulttuuriympäristöjen käytön muuttuessa ja avoimien alueiden 
umpeen kasvaessa häviää osa suomalaista kulttuurihistoriaa.  
 
Tällaisten perinnebiotooppien säilyttämiseen on ollut mahdollisuus hakea 
tukea Maaseutuvirasto MAVI:n kautta. Luonnon ja maiseman monimuotoi-
suuden erityistukisopimus tavoitteena on ollut säilyttää maatalousympäris-
töissä tyypillisten ja uhanalaisten lajien elinympäristöjä sekä parantaa vilje-
lymaiseman avoimuutta ja monipuolisuutta. Myös muiden kulttuurikohtei-
den kuten kartano- ja pappilaympäristöjen kunnostamiseen ja palauttamiseen 
on ollut mahdollista saada erilaisia tukia muun muassa EU:n ja Museoviras-
ton kautta.  

4.7 Kestävän kehityksen mukainen laatu 

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtu-
vaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on 
turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. 
Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertai-
sesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Kestävää kehitystä tarkastel-
laan ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden 
kannalta. (Mitä on kestävä kehitys 2013.) 
 
Kun nurmikkoalueiden laatua tarkastellaan kestävän kehityksen kautta, nii-
den rakentamisessa ja ylläpidossa käytettävien materiaalien tuottamista ja 
käyttöä sekä itse rakentamis- ja ylläpitoprosesseja tarkastellaan kokonaisval-
taisesti. Sen lisäksi tarkastellaan toiminnassa mukana olevien organisaatioi-
den toimintaa.  
 
Kuvassa 14 kuvataan nurmikoiden rakentamisessa käytettävien materiaalien, 
rakentamistyön ja ylläpitotyön laatuominaisuuksia kestävän kehityksen kan-
nalta. 
 



 
 

 
  

 

Kuva 14 Nurmikkoalueen laatua kestävän kehityksen kannalta kuvaavat ominaisuudet. 
Kuva Ella Uppala 

4.7.1 Ekologisesti kestävä laatu  

Yleisesti ekologisen kestävyyden kannalta keskeistä on ilmastonmuutoksen 
hidastaminen, biologisen monimuotoisuuden turvaaminen ja luonnonvarojen 
kestävä käyttö sekä varovaisuusperiaatteen noudattaminen. Sen mukaan ym-
päristön tilan heikkenemistä estävien toimien lykkäämistä ei voi perustella 
täyden tieteellisen näytön puuttumisella. Ennen toimiin ryhtymistä arvioi-
daan riskit, haitat ja kustannukset. Muita tärkeitä periaatteita ovat haittojen 
synnyn ennalta estäminen ja haittojen torjuminen niiden syntylähteillä. (Mitä 
on kestävä kehitys 2013.) 
 
Nurmikko- ja niittyalueiden ekologista kestävän kehityksen mukaista laatua 
tarkasteltaessa pääpaino on niiden toteutuksen ja ylläpidon ympäristövaiku-
tuksissa, joita osittain on käsitelty luvussa 2.6. Suunnittelussa voidaan vai-
kuttaa asiaan ratkaisevasti sijoittamalla nurmikko- ja niittyalueet niille par-
haiten soveltuville alueille ja valitsemalla ympäristön ja alueen kannalta jär-
kevin hoitoluokka alueen hoitotason määrittämiseksi. Samalla alueella hyö-
dynnetään mahdollisuuksien mukaan useita eri hoitoluokkia, jolloin yhtäältä 
rakennetaan monimuotoista ja vaihtelevaa ympäristöä, ja toisaalta vähenne-
tään intensiivisen ylläpidon tarvetta. 
 
Erityistä huomiota kiinnitetään käytettävien materiaalien ja työmenetelmien  
ilmastovaikutukseen, happamoittavaan vaikutukseen ja rehevöittävään vai-
kutukseen sekä primäärienergian kulutukseen elinkaaritarkastelussa. Paikalla 
olevia materiaalien, kuten kasvualustan ja kasvillisuuden, käyttö vähentää 
muun muassa jätemateriaalien syntyä, jätteiden ja materiaalien kuljetuksesta 
aiheutuvia päästöjä ja uusien materiaalien valmistukseen käytettävän energi-



 
 

 
  

an ja raaka-aineiden tarvetta. Jos paikalla olevia materiaaleja ei ole mahdol-
lista hyödyntää, suositaan kierrätettyjen materiaalien käyttöä. Tällaisia voi-
vat olla tässä selvityksessä käsiteltävät kierrätysmateriaaleista valmistetut 
kasvualustat sekä muualta rakentamisen alta siirrettävät maamassat ja kasvil-
lisuus. Materiaalien hävikki pidetään alhaisena tai sitä vältetään kokonaan. 
 
Työmenetelmät valitaan siten, että turhaa polttoaineen, veden ja muiden ma-
teriaalien kulutusta vältetään. Työkoneiden ajolinjat suunnitellaan sekä ra-
kentamis- että ylläpitotöissä huolellisesti ja tehokkaasti siten, että turhaa ajoa 
ei synny. Työkoneet huolletaan säännöllisesti ja hyvin ja niitä käytetään 
päästöjä välttäen. Mahdolliset kuljetustarpeet suunnitellaan järkevästi, te-
hokkaasti ja ympäristö huomioiden. 
 
Viheralueiden merkitys osana ekosysteemipalveluita on tärkeä. Ekosystee-
mipalveluilla eli luonnon palveluilla tarkoitetaan ”kaikkia ihmisen luonnosta 
saamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä. Luonnon palvelut ylläpitävät yh-
teiskuntaamme. Ne ovat luonnonvaroja kuten ravintokasveja, puuta tai lää-
keaineita. Myös luonnon toimintaa, esimerkiksi pohjaveden puhdistumista ja 
varastoitumista, kutsutaan ekosysteemipalveluiksi.” (Ekosysteemipalvelut 
n.d.)  
 
Ekosysteemipalvelut voidaan jaotella tuotantopalveluihin, säätelypalvelui-
hin, kulttuuripalveluihin ja ylläpitäviin ja säilyttäviin palveluihin (Ekosys-
teemipalvelut n.d.). Nurmikko- ja niittyalueet voivat toimia apuna tuotanto-
palveluissa muun muassa tarjoamalla laiduntaville eläimille syötävää. Sääte-
lypalveluissa nurmikko- ja niittyalueet voivat toimia hulevesien puhdistuk-
sessa ja eroosion säätelyssä. Kulttuuripalveluina nurmikko- ja niittyalueet 
tarjoavat käyttäjilleen virkistystä ja henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Ylläpi-
tävinä ja säilyttävinä palveluina varsinkin niittyalueet ylläpitävät lajistollista 
ja elinympäristöllistä monimuotoisuutta. Lisäksi nurmikot ja niityt sitovat ja 
kierrättävät ravinteita, sitovat hiilidioksidia ja yhteyttävät. 

4.7.2 Taloudellisesti kestävä laatu 

Yleisesti taloudellinen kestävyys on sisällöltään ja laadultaan tasapainoista 
kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen 
hävittämiseen. Kestävä talous on sosiaalisen kestävyyden perusta. Sosiaalista 
kestävyyttä vaalivat mekanismit taas auttavat osaltaan lievittämään niitä vai-
keuksia, joita nopeasti muuttuvassa maailmantaloudessa voi syntyä. (Mitä on 
kestävä kehitys 2013.) Taloudellisen kestävyyden mukaisesti toimittaessa 
tuotteiden ja palveluiden tuotanto rasittaa vähemmän ympäristöä sekä käyt-
tää säästäen luonnonvaroja ja energiaa. 
 
Käytännössä monet ekologisesti kestävät toimenpiteet ovat myös taloudelli-
sesti kestäviä, kuten muun muassa luvussa 4.7.1 mainitut paikalla olevien 
materiaalien hyödyntäminen, kierrätysmateriaalien käyttö, hävikin vähentä-



 
 

 
  

minen, materiaalien, energian ja veden säästö sekä huolellisesti suunnitellut 
työt.  
 
Tehokkaasti ja taloudellisesti tehty työ on sekä tilaajan että urakoitsijan etu. 
Tilaajan kannalta toteutuksen kokonaiskustannus pysyy hallinnassa, ja ura-
koitsijan kannalta katteen osuus kokonaiskustannuksesta on suurempi verrat-
tuna epätaloudellisesti tai huolimattomasti tehtyyn työhön.  
 
Taloudellisesti kestävässä toiminnassa huomioidaan toteutuksen onnistumi-
nen koko elinkaaren aikana. Mitä kestävämmällä pohjalla toteutus on, sitä 
todennäköisemmin sen elinkaari pitenee ja se on kokonaistaloudellisesti 
kannattavampaa.  

4.7.3 Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä laatu  

Sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä keskeisenä kysymyksenä on 
taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle. Yhä jatku-
va väestönkasvu, köyhyys, ruoka- ja terveydenhuolto, sukupuolten välinen 
tasa-arvo sekä koulutuksen järjestäminen ovat maailmanlaajuisia sosiaalisen 
kestävyyden haasteita, joilla on merkittäviä vaikutuksia ekologiseen ja ta-
loudelliseen kestävyyteen. Kestävään kehitykseen vaikuttaa olennaisesti se, 
kuinka taloudellinen ja muu yhteiskunnan kehitys edistää maan asukkaiden 
hyvinvointia. Kansalaisten perushyvinvointi on yksi tärkeä edellytys ekolo-
gisen kestävyyden edistämiselle ja sen yhteiskunnalliselle hyväksyttävyydel-
le. (Mitä on kestävä kehitys 2013.) 
 
Käytännössä tämä tarkoittaa viheralalla muun muassa alan työntekijöiden ta-
sa-arvoista kohtelua ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhönsä ja sen ke-
hittämiseen. Työturvallisuudesta huolehtiminen on myös osa sosiaalista kes-
tävää kehitystä. Tavoitteellinen, pitkäjänteinen, viheralueiden elinkaaren 
huomioiva suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito sekä korjaaminen vahvista-
vat sosiaalista kestävyyttä.  
 
Viheralan hankinnoissa niiden eettisyys, turvallisuus, terveellisyys, lähellä 
tuotettujen materiaalien ja palvelujen hyödyntäminen sekä palvelun tarjo-
ajien lakisääteisten velvoitteiden suorittaminen ja yhteiskuntavastuun kan-
taminen ovat kaikki osa sosiaalisesti kestävää toimintaa. 
 
Viheralueen käyttäjille sosiaalinen kestävyys tarkoittaa oikeutta vaikuttaa ja 
osallistua oman elinympäristönsä kehittämiseen, suunnitteluun, rakentami-
seen ja ylläpitoon. Myös mahdollisuus käyttää julkisia viheralueita tasapuo-
lisesti ja esteettömästi tukee sosiaalista kestävyyttä. 
 
Kulttuurista kestävyyttä on arvokkaiden kulttuuriympäristöjen suojelu, hoito 
ja kehittäminen siten, että ne säilyvät tuleville sukupolville. Tässä varsinkin 
niittyalueiden merkitys korostuu.  



 
 

 
  

4.8 Laadun ohjauskeinot 

Nurmikkoalueiden laatuun vaikuttaa materiaalien laadun lisäksi kohteen 
suunnittelijan, rakentajan ja ylläpitäjän osaaminen, ammattitaito ja käytössä 
olevat työvälineet, -koneet ja -kalusto sekä tilaajan ammattiosaaminen ja 
valvonnan tarkkuus. Tilaajan ja urakoitsijan laatua kehitetään ja varmenne-
taan esimerkiksi erilaisin laatu-, toiminta- ja ympäristöhallintajärjestelmin. 
 
Laajemmassa mittakaavassa viheralueiden laatua ohjaavat viranomaisten 
määrittämät ohjeet, määräykset ja lait sekä päättäjien laatimat strategiset lin-
jaukset ja tekemät sitoumukset esimerkiksi paremman elinympäristön saa-
vuttamiseksi. Näiden kautta muokataan sekä päättäjien, virkamiesten, tilaa-
jien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden että käyttäjien asenteita joko kohti 
ekologisempaa ja monimuotoisempaa viheralueiden toteutusta tai ylläpide-
tään perinteisiä toimintamalleja. 
 
Koulutuksella ja neuvonnalla sekä hyvillä käytännön esimerkeillä on keskei-
nen merkitys viheralueiden laadun kehittämisessä ja innovatiivisten ratkaisu-
jen syntymisessä. Näiden kautta on mahdollista muokata ja kehittää ekolo-
gista ajattelumallia viheralalle ja lisätä ammattilaisten ekologista tietoisuutta. 
 
Jotta viheralueiden rakentamiseen saadaan mukaan lisää kierrätysmateriaale-
ja ja ekologisia ratkaisuja, täytyy tilaajien aktiivisesti kehittää muun muassa 
kilpailutusta ekotehokkuutta ja kestävää kehitystä painottaen. Suunnittelijoi-
den ja urakoitsijoiden on vastaavasti kehitettävä tätä osaamista liittyen suun-
nitteluratkaisuihin ja työn toteutustapoihin. Tässä LIFE09 ENV FI 000570 
LCA IN LANDSCAPING hankkeessa kehitetty viherrakentamisen elinkaari-
laskennan väline antaa yhden uuden työkalun tähän tarkasteluun. 
 
Erilaisten ekologisten ja kestävän kehityksen laatukriteerien joukosta olisi 
löydettävä tai niiden pohjalta kehitettävä viheralalle omat toimivat ja helpos-
ti mitattavat kriteerit, jotta esimerkiksi erilaisten kierrätysmateriaalien vertai-
lu olisi tarkempaa ja luotettavampaa. Näin päättäjät ja tilaajat voisivat aidosti 
verrata erilaisten ratkaisujen paremmuutta ekologisuuden ja kestävän kehi-
tyksen kannalta myös viheralueratkaisuja päätettäessä.  
 
Kriteerien kehittäminen edellyttää tieteellisesti tutkittua tietoa. Pelkän mutu-
tiedon (”musta tuntuu”) varassa tehdään helposti harhaan johtavia valintoja.  

 



 
 

 
  

5 ENERGIAN TARVE NURMIKKOALUEIDEN PERUSTAMISEN JA YLLÄPI-
DON TYÖVAIHEISSA  

5.1 Yleistä ympäristövaikutusten kuvauksesta 

Tässä selvityksessä nurmikon perustamisen ympäristövaikutukset on kuvattu 
kasvualustan valmistuksesta kohteen perustamiseen ja siihen liittyviin työ-
vaiheisiin.  Ympäristövaikutusten mittariksi on tässä valittu polttoaineen ku-
lutus, jota käytetään LCA elinkaarilaskennassa primäärienergian kulutusta ja 
ilmastovaikutusta arvioitaessa. 
 
Aluksi kuvataan ja esitetään eri tietolähteistä saatu kasvualustan perustamis-
tieto. Kasvualustat rakentamiskuvaukset on tehty ilman kierrätysmateriaalia 
tehtävälle kasvualustalle sekä kierrätysmateriaalia sisältävälle kasvualustalle. 
Molemmissa tapauksissa kasvualustan kuljetus rakennuspaikalle on kuvattu 
luvussa 5.2.  
 
Esitetyissä esimerkeissä A1-hoitoluokan nurmikko on perustettu siirtonur-
mikosta. A2-hoitoluokan nurmikon perustaminen tehdään paikanpäälle tuo-
dusta tuotteistetusta kasvualustasta. A3- hoitoluokan nurmikkoalueiden sekä 
nurmetettavien luiskien kasvualusta valmistetaan paikanpäällä. 
 
Nurmikon ylläpitoon on valittu tietyt toimenpiteet, joiden polttoaineen kulu-
tus on esitetty elinkaarianalyysilaskennan pohjaksi.  
 
Lietekompostikasvualustan rakentamisen työvaiheiden työsaavutus on saatu 
haastattelemalla Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n henkilöstöä. Rakentami-
sen työvaiheiden työsaavutus on arvioitu haastattelemalla urakoitsija Mikko 
Jaakkolaa Viherrakennus Jaakkola Oy:ltä ja kiinteistönhoitaja Tommi Syrjä-
lää Hämeen ammattikorkeakoulun kiinteistöpalveluista. Haastattelut on tehty 
vuoden 2011 aikana. Ylläpidon arviot koneiden kulutuksista on tehty haas-
tattelemalla Markku Pirttijärveä Wihuri Oy:ltä, George Gustafssonia J-
Trading Oy:ltä sekä Jouni Ahlholmia Oy Hako Ground and Garden Ab:ltä. 
Ruohonleikkuukoneiden kulutus ilmenee jo tuotetiedoista, mutta haastatte-
luissa saatiin tietoa siitä, miten koneen ajotapa voi vaikuttaa keskikulutuk-
seen. Haastattelut tehtiin 16.10.2012.  
 

5.2 Energian kulutus kierrätysmateriaaleja sisältämättömän kasvualustan valmistuksessa  

Seuraavassa kuvataan kasvualustan valmistusta ja sen kuljetusta työmaalle. 
Tässä esimerkissä ei käytetä kierrätysmateriaalia kasvualustan valmistuk-
seen. Ympäristövaikutusta mitataan tässä esimerkissä polttoaineen kulutuk-
sen avulla. 



 
 

 
  

 
Valmistus tapahtuu Espoossa ja rakennuskohde on Lepaalla, Hattulassa. Pro-
sessi alkaa maa-ainesten kaivulla ja kuljetuksella sekoitusalueelle. Maa-
ainekset kuljetetaan täysinä kuormina ja niiden suhde valmiissa kasvualus-
tassa on turvetta 40 %, hiekkaa 30 % ja muuta ainesta 30 %. 
 
Maa-ainesten, erityisesti savipitoisten maiden kaivu tehdään tela-alustaisella 
kaivinkoneella. Kaivutyöhön ja lastaukseen on arvioitu kuluvan 12 m3:n 
kuormaa kohden neljä minuuttia. Tela-alustainen kaivinkone kuluttaa 20 l/h.  
Vertailussa on käytetty pyöräkuormaajaa, joka tekee hiekkamaiden kaivu-
työn ja lastauksen kuudessa minuutissa, polttoaineen kulutus on 25 l/h. 
 
Kasvualustan valmistuksessa käytettävää turvetta kuormataan aumasta 
työsaavutuksen ollessa 11 minuuttia/100 m3. Polttoaineen kulutus on 25 l/h.  
 
Maa-ainesten kuljetuksessa on vertailtu kasettiautoa, nuppia ja kaappiautoa. 
Eri maa-ainesten kuljetusmatkat on arvioitu: hiekan kuljetusmatka on 60 km 
ja muiden kivennäismaiden kuljetusmatka on 20 km. Turpeen kuljetusmatka 
on 140 km. Kasettiauton polttoaineen kulutus on 10 l/60 km, nuppiauton 
polttoaineen kulutus on 4 l/20 km ja umpikaappiauton polttoaineen kulutus 
on 49 l/140 km. Taulukossa 12 kulutus on muutettu l/m3. 
 
Kasvualustan valmistuksessa käytetään peruslannoitusta ja -kalkitusta. Lan-
noitus tehdään räätälöidyllä lannoiteaineella, jonka NPK-suhde on 11-6-14 ja 
annostus 0,9 kg/m3. Kalkitukseen käytetään Nordkalk Mg-3:a 10 kg/m3.  
Nurmikon peruslannoitettua kasvualustaa käytetään vertailuna kompostikas-
vualustan valmistuksessa. 
               
Kasvualustan sekoittaminen tapahtuu siten, että pyöräkuormaaja sekoittaa 
maa-ainekset, jonka jälkeen se nostaa ne seulaan. Maa-aineksen (120 m3) se-
koitus kestää 25 minuuttia ja seulalle syöttö yhden tunnin. Pyöräkuormaaja 
kuluttaa polttoainetta 25 l/h. Seulonta kestää yhden tunnin ja polttoainetta 
kuluu 13 l/h.  
 
Rakennuspaikalle kuljetusta varten kasvualusta kuormataan pyöräkuormaa-
jalla. Yhden kasettikuorman 25 m3 kuormaus kestää kuusi minuuttia ja polt-
toainetta kuluu 25 l/h. Rakennuspaikalle kuljetusmatka on 125 km ja poltto-
ainetta kuluu matkalla 21 litraa.  
 
Taulukossa 12 polttoaineen kulutus kasvualustan eri valmistusvaiheissa on 
ilmoitettu l/m3, jota käytetään vertailuyksikkönä. Esitetyt tiedot perustuvat 
edellä mainittuihin työsaavutuksiin. 
 



 
 

 
  

Taulukko 12 Polttoaineen kulutus (l/m3) kasvualustan valmistuksen eri vaiheissa. 

Työvaihe Polttoaine Kulutus (l/m3) 
Raaka-aineiden kuormaus 
Tela-alustainen kaivinkone (siltti, 
hieta, savet) 

Polttoöljy 0,11  

Pyöräkuormaaja (hiekat) Polttoöljy  0,10  
Raaka-aineiden kuljetus valmistuspaikalle 
Kasettiauto 25 m3 (hiekat) Diesel  0,40  
Nuppiauto 12 m3 (siltti, hieta, savet) Diesel 0,30 
Kaappiauto (turve) 100 m3 Diesel 0,49 
Kasvualustan sekoittaminen 
Raaka-aineiden sekoitus seulontaa 
varten (pyöräkuormaaja) 

Polttoöljy 0,087  

Sekoitetun aineksen syöttö seulalle 
(pyöräkuormaaja) 

Polttoöljy 0,21  

Seulonta  Polttoöljy 0,11  
Kasvualustan kuljetus rakennuspaikalle 
Kuormaus (pyöräkuormaaja)  Polttoöljy   0,10  
Kuljetus Diesel 0,84 

 

5.3 Energian kulutus kompostimultaa ja lietekompostia sisältävän kasvualustan valmistuksessa  

Seuraavassa kuvataan kierrätysmateriaaleja, kuten kompostimultaa ja liete-
kompostia sisältävän kasvualustan valmistusta ja sen kuljetusta työmaalle. 
Ympäristövaikutusta mitataan tässä esimerkissä polttoaineen kulutuksen 
avulla. 
 
Kompostimullan tukiaineina käytettävät hake ja puun kuori kuljetetaan 
kompostipaikalle ja matkan pituus on 30 km. Kasettikuorman kuljetuksessa 
kuluva polttoaineen määrä on 20 l/100 km.  
 
Tukiaineet ja lietekomposti aumataan pyöräkuormaajalla, jonka työsaavutus 
on 10 000 m3/35 h.  Polttoöljyä kuluu 10 l/h. Kompostiaumaa käännetään 
kaksi kertaa kompostoinnin aikana. Aumasekoittaja kääntää 3680 m3/ 2 h ja  
polttoainetta kuluu 100 l/h. Aumasekoittaja kuljetetaan kompostointipaikalle 
lavetilla, jonka dieselin kulutus on laskettu perustuen siihen, että 320 km:n 
siirtomatkaan kuluu 80 l.  
 
Muita maa-aineksia sekoitetaan kasvualustaan kompostoinnin jälkeen. Val-
miissa kasvualustassa suhteet ovat turvetta 40 %, hiekkaa 40 % ja jätevesi-
lietettä 20 %. Turve kuormataan pyöräkuormaajalla, joka kuormaa yhden 
m3/0,2 min. Polttoaineen kulutus on 10 l/h. Turve kuljetetaan 12 m3:n vetoi-
sella kuorma-autolla viiden kilometrin matka, jolloin polttoainetta kuluu 1 



 
 

 
  

l/5 km. Kivennäismaa-ainesten kuormaukseen ja kuljetukseen kuluu samaa 
polttoainemäärä kuin edellä. 
 
Seuraavaksi maa-ainekset sekoitetaan seulontaa varten. Kasvualustan val-
mistukseen sekoitetaan kerralla 2000–3000 m3, jonka sekoittaminen tehdään 
pyöräkuormaajalla 16 tunnin aikana ja polttoainetta kuluu 10 l/h. Sekoitettu 
maa-aines syötetään seulalle pyöräkuormaajalla 120 m3/h ja polttoainetta ku-
luu 10 l/h. Pyöräkuormaajan kuljetus työmaalle lavetilla kuluttaa 55 kilomet-
rin matkalla (ajomatka tunti) 40 litraa polttoainetta. 
 
Seulan kuljetus paikalle tapahtuu vetoyksiköllä, jonka polttoaineen kulutus 
40 l/h on suhteutettu 55 kilometrin eli tunnin pituiselle ajomatkalle. Seula 
seuloo 120 m3/h ja polttoainetta kuluu 5-10 l/h.  
 
Valmis kasvualusta kuormataan autoon pyöräkuormaajalla 6 min/25 m3, jol-
loin polttoainetta kuluu 25 l/h. Kuljetusmatka rakennuspaikalle on 11 km 
(Parola-Lepaa) ja polttoainetta kuluu 2 l/11 km.  
 
Taulukossa 13 polttoaineen kulutus kierrätysmateriaaleja sisältävän kasvu-
alustan eri valmistusvaiheissa on ilmoitettu l/m3, jota käytetään vertailuyk-
sikkönä. Esitetyt tiedot perustuvat edellä mainittuihin työsaavutuksiin. Tau-
lukossa polttoaineen kulutus on suhteutettu kasvualustan tai muiden käsitel-
tävien maa-ainesten määrään. 
 
 



 
 

 
  

Taulukko 13 Polttoaineen kulutus (l/m3) kierrätysmateriaaleja sisältävän kasvualustan 
valmistuksen eri vaiheissa. 

Työvaihe Polttoaine Kulutus (l/m3) 
Kompostoinnissa käytettävien tukiaineiden kuljetus 
Kompostoinnin tukiaineen kuljetus 
(kasettikuorma) 

Diesel 0,52 

Kompostiauman teko ja kääntäminen kompostoinnin aikana 
Kompostiauman teko (pyöräkuor-
maaja) 

Polttoöljy 0,04  

Kompostiauman kääntäminen (au-
masekoittaja) 

Polttoöljy 0,05 

Aumasekoittajan siirto Diesel 0,09 
Kompostimullan valmistuksen maa-ainesten kuormaus ja kuljetus 
Turpeen kuormaus Polttoöljy 0,03 
Turpeen kuljetus Diesel 0,08 
Hiedan/hiekan kuormaus Polttoöljy 0,03 
Hiedan/hiekan kuljetus Diesel 0,08 
Kompostimullan sekoitus 
Esisekoitus seulontaa varten Polttoöljy 0,06 
Sekoituksen syöttö seulalle Polttoöljy 0,08 
Seulonta Polttoöljy 0,08 
Seulan kuljetus paikalla  Diesel 0,02 
Pyöräkuormaajan kuljetus paikalle Diesel 0,02 
Kasvualustan kuljetus rakennuspaikalle 
Kuormaus (pyöräkuormaaja)  Polttoöljy 0,10  
Kuljetus Diesel 0,08 

 

5.4 Energian kulutus nurmikon perustamisessa  

Seuraavassa kuvataan nurmikon perustamista A1-, A2- ja A3-hoitoluokissa. 
Ympäristövaikutusta mitataan esimerkeissä polttoaineen kulutuksen avulla. 

5.4.1 Energian kulutus kasvualustatöissä 

A1- ja A2-hoitoluokan nurmikoiden kasvualustatöissä on arvioitu syntyvää 
polttoainekulutusta, kun tuotteistettu kasvualustamateriaali puretaan raken-
nuskohteeseen ja levitetään nurmikkoalueelle 200 mm:n paksuiseksi kasvu-
alustakerrokseksi. Rakennettavan nurmikkoalueen koko on 2500 m2, ja kas-
vualustaa tarvitaan 100 m3. Kasvualustan kuljettamiseen tarvitaan seitsemän 
nuppikuormaa tai kolme kasettikuormaa. Kuljettamisen polttoainekulutusta 
on esitelty taulukossa 12, luvussa 5.2. Esimerkin tuotteistetussa kasvualus-



 
 

 
  

tassa raaka-aineiden suhteet ovat turvetta 50 %, hiekkaa 40 % ja muuta ki-
vennäisainesta 10 %. 
 
Taulukossa 14 on esitetty polttoaineen kulutus litroina A1- ja A2-
hoitoluokan nurmikkoalueen kasvualustatöissä. Taulukossa polttoaineen ku-
lutus on suhteutettu kohteen pinta-alaan. Kohteen laajuus on 2500 m2. 
 

Taulukko 14 Polttoaineen kulutus (l) A1- ja A2-hoitoluokan nurmikkoalueen kasvualus-
tatöissä. Kohteen laajuus on 2500 m2. 

Työvaihe Ajankäyttö (h) Polttoaine Kulutus (l) 
Kasvualustan levitys (vaihtoehto 1) 
Avant 635  1 Polttoöljy  2 (2 l/h) 
Traktorikaivuri  5 Polttoöljy 40 (8 l/h) 
Kasvualustan levitys (vaihtoehto 2) 
Tela-alustainen 
kaivinkone 5,5 tn 

2  Polttoöljy  6 (3 l/h) 

 
 

A3-hoitoluokan nurmikoiden sekä nurmetettavien luiskien kasvualustatöissä 
on arvioitu polttoaineen kulutusta, joka syntyy kun kivennäismaata paranne-
taan kierrätysmateriaalilla muokkaamalla 100 mm:n paksuinen kompostiker-
ros pohjamaan kanssa.  
 
Kasvualusta kuormataan autoon pyöräkuormaajalla, jonka työsaavutus on 25 
m3/6 min, polttoainetta kuluu 25 l/h. Kasvualusta kuljetetaan rakennuspai-
kalle 11 km:n matka (Paroinen–Lepaa), jolloin polttoaineen kulutus on noin 
2,2 l/11 km.  

 
Kasvualusta levitetään ja kerroksen paksuudeksi tasataan 100 mm. Kasvu-
alustaa levitetään 50 m3 eli kokonaisala on 500 m2. 
 
Taulukossa 15 polttoaineen kulutus on laskettu kuormauksen osalta kasvu-
alustan määrää kohden ja kasvualustan levityksen osalta kohteen pinta-alaa 
kohden. 
 
 



 
 

 
  

Taulukko 15 Polttoaineen kulutus (l) A3-hoitoluokan nurmikkoalueen ja nurmetettavien 
luiskien kasvualustatöissä. Kohteen laajuus on 500 m2. 

Työvaihe Ajankäyttö (h) Polttoaine Kulutus (l/m3 tai l) 
Kuormaus 
Pyöräkuormaaja  Polttoöljy 0,10 l/m3 
Kuljetus rakennuspaikalle 
  Diesel 0,08 l/m3 
Kasvualustan levitys 
Avant 635  0,5 Polttoöljy  1 l 
Traktorikaivuri  2,5 Polttoöljy    20 l (8 l/h) 
Tela-alustainen 
kaivinkone 5,5 tn 

1  Polttoöljy  3 l 

Kasvualustan jyrsintä 
  Polttoöljy 1,5 l 

 

5.4.2 Energian kulutus siirtonurmikon perustamisessa  

Tässä luvussa käsitellään siirtonurmikon perustamiseen liittyviä ympäristö-
vaikutuksia. Esimerkissä huomioidaan kulutettu polttoaine siirtonurmikon 
nostotöistä sen asentamiseen rakentamiskohteeseen. Rakennuskohteen laa-
juus on 2500 m2. 
 
Siirtonurmikon nosto tehdään traktorivetoisella nostokoneella ja pakataan  
kertakäyttösiirtolavoille, joiden paino on vähintään 750 kilogrammaa. Yh-
delle lavalle lastataan 50 siirtonurmikkorullaa. Lavat siirretään trukeilla au-
toon, jolla ne kuljetetaan rakennuspaikalle. Siirtonurmikon viljelykohteesta 
Lepaalle on matkaa 50 kilometriä. Kuorman purku tehdään Avant 635:llä. 
Taulukossa 16 on ilmoitettu kuljetukseen ja purkuun käytetty aika ja poltto-
aineen kulutus. 
 
Nurmikkorullat levitetään henkilötyönä. Jatkotoimenpiteenä on kastelu, jo-
hon kahden viikon aikana kuluu 120 m3 vesijohtovettä. Kastelua tehdään 10 
h/pv 2500 m2:n suuruiselle alueelle. 
 



 
 

 
  

Taulukko 16 Polttoaineen kulutus (l) siirtonurmikon perustamisessa. Kohteen laajuus on 
2500 m2. 

Työvaihe Ajankäyttö (h) Polttoaine Kulutus (l) 
Siirtonurmikon nosto ja kuljetus lastauspaikalle 
traktori, nosto-
kone ja kuljetus-
laite 

0,5 Diesel 7 l/siirtolava 

Siirtonurmikon lastaus 
Trukki 0,20 Diesel 2 l/10 siirtolavaa 
Siirtonurmikon kuljetus rakennuspaikalle 
Kuorma-auto 1 Diesel 40 l/10 siirtolavaa 
Siirtonurmikon purku rakennuspaikalla 
Avant 635 1 Diesel 3l/10 siirtolavaa 

 

5.4.3 Energian kulutus kylvönurmikon perustamisessa 

Tässä luvussa käsitellään kylvönurmikon perustamiseen liittyviä ympäristö-
vaikutuksia. Esimerkissä huomioidaan kulutettu polttoaine kylvönurmikon 
kylvöön ja jyräämiseen. Rakennuskohteen laajuus on 2500 m2. 
 
Nurmikko kylvetään pienoistraktorivetoisella kylvökoneella ja jyrätään. Tau-
lukossa 16 on ilmoitettu työvaiheiden polttoainekulutus. 
 

Taulukko 17 Polttoaineen kulutus (l) kylvönurmikon perustamisessa. Kohteen laajuus on 
2500 m2. 

Työvaihe Ajankäyttö (h) Polttoaine Kulutus (l) 
Kylvö 
Pientraktori ja 
kylvökone 

1 Polttoöljy 3  

Jyräys 
Jyky 1  Bensiini 3  

 

5.5 Energian kulutus nurmikon ylläpidossa  

Seuraavassa kuvataan nurmikon ylläpitoa A1-, A2- ja A3-hoitoluokissa. 
Ympäristövaikutusta mitataan esimerkeissä polttoaineen kulutuksen avulla. 



 
 

 
  

5.5.1 Energian kulutus A1-hoitoluokan nurmikon ylläpidossa 

Ylläpitotyössä on polttoainekulutusarvioon otettu mukaan lannoitus, kalki-
tus, leikkaus ja syyssiivous. 
 
Lannoitus tehdään Puutarhan kevät ja Puutarhan syyslannoitteilla normaaliin 
tuotteistettuun kasvualustaan, mutta kierrätysmateriaalista rakennettuun kas-
vualustaan lannoitteita ei käytetä. Tämä on oletustilanne, sillä lannoitustarve 
määritellään maa-analyysiin perustuen. 
 
Lannoitteet kuljetetaan Uudenkaupungin lannoitetehtaalta Lepaalle. 160 
km:n matkalla kuorma-auto kuluttaa 20 l polttoainetta.  
 
Lannoitteiden levityksessä käytetään pienoistraktorilla hinattavaa lannoitele-
vitintä.  

 
Ylläpitokalkitus tehdään viiden vuoden välein. Kalkituksessa käytetään Ra-
keista puutarhakalkkia (10–30 kg/100 m2), joka kuljetaan avolavapakettiau-
tolla Uudestakaupungista Lepaalle sekä levitetään pienoistraktorilla.  

 
Nurmikko leikataan hoitoluokan mukaisesti, joten leikkauskertoja on kasvu-
kauden aikana 1-2/viikko. 
 
Syyssiivouksessa lehdet kerätään nurmikkoalueelta ja kuljetetaan kompos-
tointialueelle.  



 
 

 
  

Taulukko 18 Polttoaineen kulutus (l) A1-hoitoluokan nurmikkoalueen ylläpitotöissä. 
Kulutus on laskettu 100 m3:ä kohti. 

Työvaihe Ajankäyttö (h) Polttoaine Kulutus (l) 
Lannoitteiden kuljetus 
Kuorma-auto pieni 2  Diesel 20  
Lannoitteiden levitys 
Pienoistraktorin 
perään kiinnitettä-
vä hinattava levitin 
AS 400 TM 

1,0  Polttoöljy 3  

Kalkitusaineiden kuljetus (viiden vuoden välein) 
Avolavapakettiauto 2  Diesel  15  
Kalkitusaineiden levitys (viiden vuoden välein) 
Pienoistraktorin 
perään kiinnitettä-
vä hinattava levitin 
AS 400 TM 

0,5  Polttoöljy 5  

Nurmikon leikkaus 
Toro 7210 0,5  Polttoöljy 2  
Nurmikon syyssiivous 
Keräävä ruohon-
leikkuri ja keräys-
säiliö 

2  Polttoöljy 4  

Kuorma-auto pieni 0,5  Diesel 5  
 

5.5.2 Energian kulutus A2-hoitoluokan nurmikon ylläpidossa 

Ylläpitotyössä on polttoainekulutusarvioon otettu mukaan lannoitus, kalki-
tus, leikkaus ja syyssiivous. 
 
Nurmikko lannoitetaan keväällä. Lannoitteet kuljetaan tehtaalta (Uusikapun-
ki-Lepaa) kuorma-autolla ja levitetään pienoistraktorilla. Polttoaineen kulu-
tus on sama kuin luvussa 5.5.1 esitetyssä A1-hoitoluokan polttoainekulutuk-
sessa. Myös ylläpitokalkituksen polttoainekulutus on sama kuin A1-
hoitoluokan nurmikkoalueilla. 
 
Nurmikko leikataan hoitoluokan vaatimusten mukaisesti, jolloin leikkausker-
toja kasvukauden aikana on keskimäärin 1/viikko. Leikkaustyössä on arvioi-
tu päältä ajettavan, työleveydeltään 140 cm, koneen polttoaineen kulutusta. 
Nurmikon syyssiivouksessa lehdet kerätään säiliöön ja kuljetetaan kuorma-
auton lavalla kompostointipaikalle. 

 



 
 

 
  

Taulukko 19 Polttoaineen kulutus (l) A2-hoitoluokan nurmikkoalueen ylläpitotöissä. 
Kulutus on laskettu 100 m3:ä kohti.  

Työvaihe Ajankäyttö (h) Polttoaine Kulutus (l) 
Lannoitteiden kuljetus 
Kuorma-auto pieni 2  Diesel 20  
Lannoitteiden levitys 
Pienoistraktorin 
perään kiinnitettä-
vä hinattava levitin 
AS 400 TM 

1,0  Polttoöljy 3  

Kalkitusaineiden kuljetus (viiden vuoden välein) 
Avolavapakettiauto 2  Diesel  15  
Kalkitusaineiden levitys (viiden vuoden välein) 
Pienoistraktorin 
perään kiinnitettä-
vä hinattava levitin 
AS 400 TM 

0,5  Polttoöljy 5  

Nurmikon leikkaus 
Toro 7210 0,5  Polttoöljy 2  
Nurmikon syyssiivous 
Keräävä ruohon-
leikkuri ja keräys-
säiliö 

2  Polttoöljy 4  

Kuorma-auto pieni 0,5  Diesel 5  
 

5.5.3 Energian kulutus A3-hoitoluokan nurmikon ja luiska-alueiden nurmetuksen ylläpidossa  

Ylläpitotyössä on polttoainekulutusarvioon otettu mukaan nurmikon leik-
kaus. Nurmikkoa leikataan hoitoluokan mukaan, ja leikkauskertoja on 1-2 
/kuukaudessa.  

 

Taulukko 20 Polttoaineen kulutus (l) A3-hoitoluokan nurmikkoalueen ja luiskien nurme-
tusten ylläpitotöissä. Kulutus on laskettu 500 m3:ä kohti. 

Työvaihe Ajankäyttö (h) Polttoaine Kulutus (l) 
Nurmikon leikkaus 
Murskaava leikkuri 0,2–0,5  Polttoöljy   2  
Ransomes Spider 0,2  Bensiini 0,2  

 



 
 

 
  

6 LISTAUS NURMIKON PERUSTAMISEN JA YLLÄPIDON YMPÄRISTÖVAI-
KUTUKSISTA 

Keskeisimpiä ympäristövaikutuksia perustettaessa nurmikko kylvämällä, 
siirtonurmikolla ja/tai kierrätysmateriaaleja hyödyntämällä ovat: 
− kasvualustassa käytettävän turpeen noston aiheuttamat päästöt ilmaan ja 

vesistöön 
− kasvualustassa käytettävän kompostin päästöt kompostointiprosessin ai-

kana 
− jätelietteen mukana kasvualustoihin päätyvät hormonit, lääkeaineet ja 

raskasmetallit 
− lannoite- ja kalkitusaineiden valmistuksesta aiheutuvat päästöt 
− kasvualustan valmistuksesta (seulonta yms.) aiheutuvat päästöt 
− kuljetuksista syntyneet päästöt 
− maaperän kasvihuonekaasupäästöt perustamisvaiheessa 
− ylläpitotöiden kasvihuonekaasupäästöt 
− energian tarve eri työvaiheissa 
− veden tarve rakentamis- ja takuuaikana 
− eri työvaiheiden työkoneiden CO2- ja NOx- päästöt 
− ruohonleikkureiden poltto- ja voiteluainepäästöt (paikallisia) 
− työkoneiden äänet (paikallisia) 
− denitrifikaatio, kun siirtonurmikkoa kastellaan istutuksen jälkeen 
− huuhtoutumat (fosfori, typpi) 
− happamoittavat päästöt 
− ravinteiden sitoutuminen 
− torjunta-aineiden vaikutus muuhun eliöstöön ja maaperään 
− kalkituksen vaikutukset 
− pöly 
− vaikutus luonnon monimuotoisuuteen 
− perustamis- ja ylläpitovaiheessa syntyvät jätteet 
− vaikutus eroosioon. 
 
Kompostikasvualustoja käytettäessä ympäristövaikutusten määrittelyssä on 
hyvä huomioida kompostointitapa, energia- polttoaine- ja muu kulutus. 
Myös kompostin koostumus vaikuttaa esimerkiksi siihen, tarvitaanko täy-
dentävää lannoitusta ja kalkitusta ja paljonko ainesosia lisätään. Kompostiin 
voi tilanteesta riippuen lisätä aineksia, joissakin tapauksessa komposti riittää 
sellaisenaan. 
 
LCA in landscaping -hankkeessa on kehitetty viherrakentamisen ympäristö-
vaikutusten arviointia elinkaarilaskennan avulla. Elinkaariarvionti pyrkii sa-
manaikaisesti ottamaan huomioon erilaiset ympäristövaikutukset ja kuvaa-
maan tietyn tuotteen (esim. aari nurmikkoaluetta) tuottamisen ilmastovaiku-
tuksen, happamoittavan vaikutuksen, ja rehevöittävän vaikutuksen sekä pri-



 
 

 
  

määrienergian kulutuksen.  Työkalu arviointien tekemiseen on hankkeen 
verkkosivulla: 
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/lcainlandscaping 
 
 

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/lcainlandscaping
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