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Nurmikot
https://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/nurmikot/

Nurmikot palvelevat kaupunkilaisia monin tavoin koriste-, käyttö- ja maisemanurmikoina.
Historiallisten kohteiden nurmikoilla on myös kulttuurihistoriallinen ja kasvitieteellinen arvo. Nurmikon
käyttötarkoitus määrittää nurmikon ominaisuudet.
Käyttö
Nurmikoita käytetään viheralueilla alueen käyttötarkoituksen, käyttöasteen, olosuhteiden sekä
viherhoitoluokan mukaisesti.
Nurmikko soveltuu hyvin myös katualueille. Se on kaunis, nopeasti uusiutuva ja pysyy
hoidettuna matalana. Siitä ei muodostu helposti näkemäestettä, se toimii lumitilana ja se on
edullinen perustaa.
Nurmikoiden hoitoluokat viheralueilla ovat A1 (koristenurmikko), A2 (käyttönurmikko) ja A3
(maisemanurmikko).
Katualueilla nurmikoiden hoitoluokat ovat vastaavasti KA1, KA2 ja KA3.
Katualueiden nurmikot ovat yleensä KA2-luokkaa.
Kasvillisuuden valinta
Nurmikkosiemenseos valitaan käyttötarkoituksen mukaan.
A3-nurmikolla voi kasvaa sipulikukkia.
Suositaan
historiallisissa kohteissa maaperän siemenpankkia
vanhoilla nurmikoilla ja niiden reuna-alueilla perinteisiä kukkakasveja
Ei istuteta tai kylvetä
lupiinia (komealupiini, Lupinus polyphyllus)
muita haitallisia vieraslajeja
Suunnitelmassa määritettävä
nurmikon käyttöluokka A1-A3 tai KA1-KA3

mahdollinen siirtonurmen käyttö
Mitoitus
Katutilan mitoitus 5/2015 , luku 3.10 Katupuut ja katuvihreä sekä liite 2, Katupuiden ja muun
katuvihreän mitoitustaulukko.
Helsingin katurakenteiden ja vesihuoltoverkoston suunnitteluperiaatteet. HKR Katu- ja puistoosasto. Ohje 10.3.2017.
Mitoituksessa otetaan huomioon työkoneiden vaatimat tilat.
Lumenauraus, lumen kasaus sekä lumen poisto vahingoittaa nurmikkokasvustoja helposti,
samoin hiekoitushiekka ja hiekan poisto.
Nurmikaistojen kapeat, kiilamaiset päät kivetään.

Kuvat
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Katualueen nurmikoiden mitoitukset. Luiskan kaltevuus, nurmikaistan minimileveys mikäli alueella
esteitä sekä ilman esteitä olevalla alueella
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Suuri osa puistonurmikoista on A2-luokan käyttönurmikoita. Kuva on Munkkiniemenrannasta.
Valokuva: Tuuli Ylikotila

Helsingin ohjeet ja linjaukset
Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Toimintaohjelma 2008-2017.
Ympäristökeskus
Kartanopuistojen kunnostuksen työtapoja Helsingissä. Helsingin rakennusviraston julkaisut
2012:5.
Katutilan mitoitus – Suunnitteluohjeet Helsingin kaupungille 2014.
Helsingin katurakenteiden ja vesihuoltoverkoston suunnitteluperiaatteet. HKR Katu- ja puistoosasto. Ohje 10.3.2017.
Ylläpidon tuotekortit. Kasvillisuuden hoito. 2601 Nurmikot. Helsingin kaupunki Rakennusvirasto.
Päivitys 25.9.2016.
Ylläpidon tuotekortit. Kasvillisuuden kunnossapito. 1501 Nurmikot. Helsingin kaupunki

Rakennusvirasto. Päivitys 25.9.2016.

Lisätiedot ja -lähteet
Rakennustieto Oy, InfraRYL 23201 Nurmikot.
Viherympäristöliitto ry 2014. Viheralueiden hoito VHT´14 (toim. Aino-Kaisa Nuotio). 2.1.1
Nurmikot.
Siemenkauppiaiden yhdistys ry. Nurmikkokasvien käyttöluokitus 1.2.2017 alkaen.
Viher- ja ympäristörakentajat. Siirtonurmikon toimitus- ja takuuehdot

Katso myös
Kukkasipulit, Haitalliset vieraskasvit, Kasvipaletti, Pikaraitiotie, Teräksinen reunatuki

Hakusanat
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