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oleva katos

P-alue, kallistusta
tasataan muurin
avulla ja
porrastamalla

kivituhkapinnoite

oleva laituri,
jatketaan 5 m

gillikota (siirrettävä)

oleva aita

puucee + uimakoppi/
varasto

pensasistutus (näkösuojaksi),
esim. lännenheisiangervo
Phop/7 kpl

pelastusrengas
+ teline

luonnonkiviä
esim. istumiseen/
leikkimiseen luonnonkivinen

tukimuuri, kork. n. 70 cm

rantakasvi:
esim. rantakukka
Lysa/30 kpl

tie sorastetaan
Hiiripellontiehen asti

PELASTUSRENKAAN
TELINEEN MALLIESIMERKKI

Lähde: www.gallery.norssi.fi

PUUCEE + UIMAKOPPI/VARASTON
MALLIESIMERKKI

Lähde: www.lapinhirsicentrum.fi

Lähde: www.lapinhirsicentrum.fi

GRILLIKODAN MALLIESIMERKKI

Lähde: www.hirsiveistoharma.fi

PÖYTÄRYHMÄN MAMLLIESIMERKKI

Lähde: www.luontoportti.com

RANTAKUKKA

Lähde: www.atmarias.indiedays.com/

LAITURIN TUNNELMAKUVA
LAITURIN KAIDEMALLI

Lähde: www.rantalaituri.fi

vähintään kerran tai kaksi kertaa
kesässä niitettävä alue, eritoten
vieraslajien torjunta

soutuvene

MERKKIEN SELITYKSET:

ISTUTETTAVA ALUE, tiivistetty kasvualustasyvyys n. 300 mm, alueelle n. 70-100 mm kerros kuoriketta
- Phop, Physocarpus opulifolius, lännenheisiangervo, taimikoko 30-50 cm, istutustiheys 1,5 m, 7 kpl
- Lysa, Lythrum salicaria, rantakukka, istutustiheys 0,5 m, 30 kpl
- Rigl, Ribes glandulosum, pikkuherukka, taimikoko 20-30 cm, istutustiheys 1,5 m, 10 kpl

TONTIN RAJA

LUONNONKIVINEN TUKIMUURI, kork. n. 700 mm. Muurin yläpinta rakennetaan n. olemassa olevan
maanpinnan tasoon (muurilla loivennetaan parkkialueen kallistuksia). Muuri perustetaan tasatun ja
tiivistetyn murskekerroksen päälle (tehdään samoin kuin parkkialueen pohjaus). Muuri ladotaan
erikokoisista luonnonkivistä, suurimmat alimmaisiksi jne. ja kivet saumataan laastilla pysyvyyden
takaamiseksi. Muurin taakse asennetaan suodatinkangas ja vähintään 200 mm:n levyinen sepelitäyttö
toimimaan salaojana.

KIVITUHKAPINNOITE, alueelta poistetaan pintamaata n. 300 mm syvyydeltä. Kaivannon pohjalle
levitetään suodatinkangas estämään murskeen painumisen pohjamaahan. Suodatinkankaan päälle
tasataan ja tiivistettän n. 200 mm:n jakava murskekerros (0-32 mm), jonka päälle tasataan ja tiivistetään
n. 100 mm kerros kivituhkaa (0-11 mm). Tieosuudella kuoritaan vain pintamaa (n. 200 mm:n syvyydestä)
ja tilalle tastaan ja tiivistetään n. 100 mm:n murskekerros (0-32 mm), jonka päälle tasataan ja tiivistetään
n. 100 mm:n kivituhkapinnoite (0-11 mm). Alueen koko yht. n. 700 m2

OLEVA HAVU-/LEHTIPUU

HIRSINEN PÖYTÄRYHMÄ, kiinteärakenteinen, 3 kpl

OLEMASSA OLEVA HEINÄVALTAINEN ALUE, leikataan vähintään kerran/kaksi kesässä

LAITURI, olemassa olevaa laituria muokataan: jatketaan n. 5 metrisellä osalla ja kahdella lisäponttoonilla
(pyörivät ponttoonit), lisätään kaiteita lisäämään turvallisuutta (yht. n. 15 jm, ks. suunnitelma), lisätään
uimaraput sekä kaksi n. 2m leveää penkkiä vastakkain.

ERIKOKOISIA LUONNONKIVIÄ, kivien halk. n. 300...700 mm, asetellaan luonnolliseen
ryhmään ja kivet upotetaan n. 1/3

OLEMASSA OLEVA RAJA-AITA

PELASTUSRENGAS heittoliinalla. Renkaalle rakennetaan puinen teline, ks. detaljikuva.

GRILLIKOTA, siirrettävä malli, esim. jalaksilla (siirretään talveksi katoksen yläpuolelle pois jäiden ja
tulvien alta). Tulipesä sisällä. Maalataan olevan katoksen kanssa samanväriseksi (punainen).
Grillikodan pohja perustetaan kuin kivituhkapinnoitteen pohja.

PUUCEE + UIMAKOPPI/VARASTO, varustetaan esim. kompostoivalla käymälällä. Maalataan olevan
katoksen kanssa samanväriseksi (punainen). Puuceen + uimakoppi/varasto pohja perustetaan kuin
kivituhkapinnoitteen pohja + nostetaan harkkojen päälle

SOUTUVENE, esim. Kaisla 470 + kiinnitysköysi ja metallinen kiinnityspollari laituriin

pensasistutus (naamioimaan
kivimuuria), esim. pikkuherukka,
Rigl /10 kpl
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