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Luonnonkiviä
istumiseen
ja leikkimiseen

Lähde: www.ajtuotteet.fi

Pyöräteline

Lähde: www.meillakotona.fi

Riukuaita

0 5 10 15 20

Riukuaita rajaamaan 
ranta-aluetta

Polkupyörätelineet,
2 kpl

Olemassa olevaa
rakennusta siirretään tilansa
verran kohti rantaa ja
kunnostetaan
(maalataan ja korjataan
kevyesti)

Rantahiekka-alue
rantanurmi

Uusi ponttoonilaituri

Kivituhkapinnoite

pidetään raivaamalla avoimena
pensaskasvustosta

matala pensasistutus peittämään rinnettä,
esim. kääpiöpunapaju, SapuNa/ 50 kpl

Perinteinen nuotiopaikka,
siirrettävät pölli-istuimet

SAARENPÄÄN KYLÄRANTASUUNNITELMA 1:300

Ilmoitustaulu

Venepaikka

Veden äären kasveja, esim.
keltakurjenmiekka, Irps/ 20 kpl

MERKKIEN SELITYKSET:

ISTUTETTAVA ALUE, tiivistetty kasvualustasyvyys n. 300 mm, alueelle n. 70-100 mm kerros kuoriketta
- SapuNa, Salix purpurea 'Nana', kääpiöpunapaju, taimikoko 30-50 cm, istutustiheys 1 m, 50 kpl
- Irsp, Iris pseudacorus, keltajurjenmiekka, istutustiheys 0,5 m, 40 kpl
- Rigl, Ribes glandulosum, lamoherukka, istutustiheys 1 m, 15 kpl

TONTIN RAJA

PYÖRÄTELINE, asennetaan maahan valettavaan valuun, 5-paikkainen, 2 kpl

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). Alueen koko yht. n. 360m2

ISTUTETTAVA LEHTIPUU, tiivistettu multasyvyys n. 700 mm, Prma, Prunus maackii, tuohituomi, taimikoko
150-200 mm, 3 kpl

OLEMASSA OLEVA HEINÄVALTAINEN ALUE, leikataan vähintään kerran/kaksi kesässä

LAITURI, uusi laituri n. 9 -10 m siltaosuudella + n. 2,5 x 2,5m:n levennysosalla (oleskelu). Pyörivillä ponttooneilla,
jotta talvisäilöön nostaminen onnistuu helpommin. 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

UUSI RIUKUAITA, toteutetaan mallikuvan mukaisesti, käytetään kuorittua kuusta. Rakennetaan vanhojen perinteiden
mukaan. Yht. n. 70 jm

NUOTIOPAIKKA,  tulipesä rakennetan pyöreistä, erikokoisista luonnonkivistä. Suurimmat  alimmaksi jne. Alimmat kivet 
upotetaan n. 1/3.  Tulipesän voi halutessaan purkaa talveksi pois. Istuimiksi irtaimia esim. koivusta sahattuja pöllejä, 
esim. 8 kpl.

RANTANURMI, alueelta poistetaan olemassa oleva heinä- ja pajukasvillisuus juurineen, pintamaa jyrsitään ja 
tasataan niin, että maahan ei jää vettä kerääviä painanteita ja kallistus on jokeen päin. Tasatun pohjamaan päälle 
evitetään n. 150 mm:n kerros uutta kasvualustaa ja se tasataan ja tiivistetään. Alueelle kylvetään nurmi.
Nurmialue leikataan muutaman kerran kesässä picnic- tai auringonottoa varten. 

UIMARANTAHIEKKA, alueelta poistetaan pintamaa n. 300-400 mm:n syvyydestä ja rantaa loivennetaan ja yletetään
hiekka-alue yltämään vedenopinnan alapuolelle. Kaivannon pohjalle levitetään suodatinkangas ja kankaan päälle
levitetään rantahiekka.  Yht. n. 300 m2.

(luiska)

matala maanpeiteistutus
peittämään rinnettä, esim.
lamoherukka, Rigl/ 15 kpl

Nuotiopaikka ja istuinpöllit

rantanurmi

tila esim.
pöytäryhmälle


