
 
 
Kuntan toimitus- ja takuuehdot 
 
”Kuntta on varpukasvillisuuden peittämä metsänpohjamatto”. Tämä ohje ei koske viljeltyä 
varpukasvullisuutta. 
 
Suunnittelua koskevat näkökulmat 
 
Kuntalle valitaan ensisijaisesti sille luontaisesti sopivia ympäristöjä. Kuntta ei saa sisältää 
uhanalaisia tai suojeltuja kasveja, eikä heinikkoa.  Kuntta menestyy parhaiten alueilla, jotka 
muistuttavat sen luontaista kasvuympäristöä.  
 
Jos kunttaa käytetään luontaisten kasvuolosuhteiden ulkopuolella, kasvuolosuhteet on muokattava 
kuntan viihtymiselle otollisiksi.  
 
Parhaiten kuntan nostoon sopivat mäntykankaat. Kuntan nostoon pitää olla maanomistajan lupa. 
 
Suunnittelun yhteydessä kunttakohteen pohjamaa tutkitaan silmämääräisesti. Pohjamaan tulee olla 
ravinteiltaan köyhää, kosteutta pidättävää. Jos pohjamaa on kuntalle luontainen moreenimaa, kuntta 
voidaan asentaa sille ilman maanvaihtoa. Jos pohjamaa ei ole kuntalle luontainen, pohjamaan päälle 
asennetaan tarvittaessa suodatinkangas hajoava kangas ja sen päälle hienoa hiekkaa, hietaa tai 
hietamoreenia. Jos käytetään täytehiekkaa, on varmistettava, ettei se sisällä rikkakasveja. 
Rikkakasvit poistetaan pohjamaasta. 
 
Rakentamista koskevat näkökulmat 
 
Kunttakohteen pohjatyöt tehdään suunnitelman mukaisesti ja asennusalue tasoitetaan. 
 
Kunttalevyt tai -rullat asennetaan puskusaumalla tiukasti kiinni toisiinsa. Asennuksessa käytetään 
mahdollisimman suuria paloja, koska jokainen leikkaus vähentää varpujen toimivaa juuristoa. Heti 
asennuksen jälkeen huolehditaan riittävästä kastelusta. 
 
Asennuksessa tavoitteena on, että saumoja tulee mahdollisimman vähän. 
 
Jyrkissä rinteissä kuntta tapitetaan pohjamaahan kiinni. 
 
Kunttaa tilataan noin 10 % kohteen asennusalaa enemmän. 
 
Hoitoa koskevat näkökulmat 
 
Asennuksen jälkeen on huolehdittava kastelusta sääolosuhteiden mukaisesti. Keväällä tehdyillä 
asennuksilla on varauduttava poutasäillä kastelemaan syksyyn asti. Syksyllä asennetuilla kohteilla 
on varauduttava kasteluun vielä seuraavan keväänä ja alkukesällä. Aurinkoisilla kasvupaikoilla on 
varauduttava kasteluun aurinkoisina päivinä. 
 



Kasteluun parhaiten soveltuu sadetin. 
 
Kuntta ei merkittävässä määrin juurru pohjamaahan. Oikein asennettu ja riittävän kastelun saanut 
kuntta jatkaa kasvua heti. Kuntta sietää hetkellistä kuivuutta. Kuivahtamaan päässeen kuntan hoitoa 
jatketaan vähintään yhden kasvukauden ajan.  
 
Kastelutarpeeseen vaikuttaa käytetty palakoko. Mitä pienempiä palasia käytetään, sitä enemmän 
joudutaan kastelemaan, koska varpukasvillisuus menettää pienissä palasissa eniten juuristoa ja 
kuntta kuivuu saumoista helpommin. 
 
 
Hoidon piirissä olevissa kohteissa poistetaan kaikki kunttaan kuulumattomat kasvit. 
 
Kuntan laatu- ja toimitusehdot 
 
Kuntan luontaisia nostokohteita ovat metsän hakkuualueet ja rakentamisalueet. 
 
Kuntan suositeltava nostokoko on esimerkiksi 2 x 5 m pala (rulla) tai noin 1 x 2 m pala. Kuntan minimi 
toimituskoko on 1m x 1m. Kunttalevyjen ja – rullien reunojen pitää olla suoria ja säännönmukaisia. 
Toimituserässä ei saa olla rikkonaisia levyjä 5 % enempää. 
 
Kuntan mukana tulevan juuriston kasvukerroksen tulee olla vähintään 5 cm paksu (nostopaksuus).  
 
Noston jälkeen asennus tulee tehdä 10 päivän sisällä. Jos asennus siirtyy 10 päivää pitemmälle 
ajalle tai jos lämpötila on kuljetuksen ja varastoinnin aikana korkea, kunttalevyt ja -rullat levitetään 
maahan. Maasto-olosuhteissa kuntan suositeltava varastointiaika olosuhteista enintään 2 viikkoa. 
Varastoinnissa tulee ottaa huomioon, etteivät kunttalevyt tai -rullat ole suorassa auringonpaisteessa. 
Kuljetuksen aikaiset mahdolliset suojamuovit poistetaan. 
 
Kuljetuksen ja varastoinnin aikana varmistetaan, ettei lämpötila nouse haitallisen korkeaksi 
kuntassa. Varastoinnin aikana huolehditaan tarvittaessa kastelusta. 
 
Kuntassa on puolukka- tai mustikkatyypin varpukasvillisuutta kunttalevyn tai -rullan pinta-alasta 
täydessä lehdessä vähintään 70 %. Levyssä tai rullassa ei saa olla aukkoja. 
 
Kuntan laatu tarkastetaan välittömästi asennuksen jälkeen. 
 
Toimitukseen liitettävät dokumentit 
 
Kunttatoimituksen yhteydessä on tilaajalle toimitettava seuraavat dokumentit: 

-‐‑   kuntan nostopaikka 
-‐‑   maanomistajan todistus kuntan nostoluvasta 
-‐‑   kuntan nostoaika (millä aikavälillä nosto on tehty) 
-‐‑   kuljetusaika 
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