
Kunttaopas

Metsänpohja eli kuntta on nostanut kovasti suosiotaan viime vuosina 

myös omakotitalojen pihoilla. Pihoille halutaan yhä enemmän 

hoitovapaita alueita ja siihen kuntta soveltuu erinomaisesti.

Tämä ekologinen ja luonnonmukainen vaihtoehto sopii sinulle,

joka haluat nauttia luonnollisesta ja helppohoitoisesta pihasta!



1 Valmistelu

Parhaimmillaan hyvin
soveltuvalle alustalle
ei tarvitse tehdä suuria
toimenpiteitä.

Paras kasvualusta ja asennuspohja on rikkaruohoton hiekka/hiekkainen 
maa, joka sitoo kosteutta. Kuntalle parasta asenunnusaikaa ovat kevät ja 
syksy. Pahimpien hellejaksojen aikana
asennusta ei suositella.

Käytettäessä kunttaa sen luontaisen ympäristön ulkopuolella on tärkeää Käytettäessä kunttaa sen luontaisen ympäristön ulkopuolella on tärkeää 
luoda soveltuva kasvualusta keinotekoisesti. Se tarkoittaa yleensä 
maiden poistoja alueelta konevoimin ja uusien kasvualustaksi 
soveltuvien maiden tuomista tilalle.

Lisäksi on tärkeää varmistaa, ettei rikkakasveja pääse kasvamaan tai 
leviämään kuntta-alueelle. Tämä varmistetaan jämäkällä suodatin-
kankaalla perusmaan ja kasvualustan välissä. Kuntan seassa olevia kankaalla perusmaan ja kasvualustan välissä. Kuntan seassa olevia 
rikkakasveja vastaan taistelu on erittäin vaikeaa — käytännössä 
mahdotonta.





3 Hoito

Yleensä ensimmäisen kesän kastelun jälkeen kuntta on 
käytännössä hoitovapaa.

Syksyllä asennettua kunttaa kannattaa kuitenkin kastella vielä 
seuraavana alkukesänä. Lannoitusta kuntta ei tarvitse.

Helppohoitoinen piha tuottaa jopa satoa! 

On mieltä ylentävää päästä tekemään syksyn ensimmäinen 
mustikkapiirakka oman pihan mustikoista. Kuntta-alueen 
rakentaminen vaikuttaa nopeasti arvioituna helpohkolta, mutta
siihen kannattaa perehtyä huolella ja käyttää oikeita menetelmiä.

Esimerkiksi suuret palat
vaativat siirtämistä javaativat siirtämistä ja
asentamista konevoimin.
Monet ovat harmittavasti
pilanneet kunttapihansa
huonosti tehdyillä pohja-
töillä tai jättäneet ne jopa
tekemättä!

Oikeanlainen pohjanOikeanlainen pohjan
rakentaminen, huollisesti
ja nopeasti tehty asennus
ja kastelun varmistaminen
ovat kuntan menestymisen
avaintekijöitä.



5 pihakuntoon.fi

Piha kauniiksi ja helppohoitoiseksi nopeasti — valitse kuntta.

“Asiakkaan tyytyväisyys palveluun on meidän tärkein arvomme. 
Tyytyväinen asiakas syntyy luottamuksen ja laadukkaan 

tekemisen kautta.”

Tulemme mielellään arvioimaan kuntan soveltuvuutta sinunkin
pihallesi. Tuhannet suomalaiset omakotiasujat ja mökkiläiset eivät
voi olla väärässä kuntan suhteen. Kuntta on hyvä ratkaisu esim. 
rakentamisen jälkien nopeaan kuntoon saattamiseen ja mikä parasta, 
myös kustannustehokas!

puh. 050 5242 769
info@vihertyoniskanen.fi
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