
Yleisestä asennukseen liittyen 
 

 Asennus tulee suorittaa keväällä/kesällä noin 10 päivän kuluessa nostosta. Myöhemmin syksyllä kuntta säilyy 
pidempäänkin. Nostoaika ja suositeltu asennusaika tulee ilmi toimituksen yhteydessä välitetystä 
alkuperätodistuksessa.  

 

 Isoina rullina asennettaessa tarvitaan yleensä muutama henkilö ja/tai kone, jossa on esimerkiksi etukuormaaja ja 
trukkipiikit (rullien siirtelyyn). Kärjistä taivutetuilla piikeillä varustettu talikko tai vahva harava on hyvä lisä 
asennustyökaluksi.  

 

 Kunttarullat pienitään tarvittaessa halutun kokoisiksi paloiksi kuljettajan toimesta (toimituksen yhteydessä). 
Rullasta voi myös itse leikata sopivan kokoisia paloja esimerkiksi moottorisahalla, terävällä pistolapiolla, 
käsisahalla tai muulla leikkaavalla työkalulla. Moottorisaha on yleisesti nopein ja tarkin työkalu mm. reunojen ja 
palojen muotoiluun.  

 

 Käsin kunttaa voi liikutella vetämällä tätä maata pitkin esimerkiksi pressun tai muovin päällä. Myös palojen siirto 
kottikärryillä on toimiva ratkaisu erityisesti pidemmillä siirtomatkoilla.  

 

 Mitä suurempina paloina kuntta asennetaan on lopputulos yleisesti parempi: vähemmän saumoja sekä kuntan 
juuristokerros säilyy ehjempänä vähentäen asennuksenjälkeistä kasteluntarvetta. 

 

 Huom! Muista yleinen turvallisuus sekä suojalasien ja kuulosuojainten käyttö erityisesti moottorisahaa 
käsiteltäessä! Kunttaa leikatessa tämän turvekerroksesta, kasvustosta tai pohjamaasta voi irrota sahanterän 
kautta sinkoutuvaa pienempää materiaalia.  
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Levitys (1/3) 
 

 Kunttarullan tai palan pää laitetaan kohtaan, josta kuntta halutaan aloittaa. Rulla avataan joko koneella tai esim. 
talikkoa apuna käyttäen. 
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Levitys (2/3) 
 

 Palojen saumat laitetaan toisiaan vasten kunnon puskuun. Huolella toteutettu sauma on siisti eikä (auki jäänyt) 
sauma pääse kuivattamaan kunttaa. 
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Levitys (3/3) 
 

 Kuntan juuristo asennetaan hyvin pohjamaata vasten. Maasto voi olla kumpuileva ja kunttamatto asennetaan 
maaston muotojen mukaan. Juuristo ei saa jäädä ilmaan, joten terävät pahkat tai montut tulee tasata ennen 
levitystä.  
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Viimeistely (1/3) 
 

 Rinteissä ja jyrkemmissä luiskissa kuntta on syytä lyödä kiinni pohjamaahan esimerkiksi noin 30 cm pitkillä 
puutapeilla (rinnetikuilla).  

 

 Rinnetikut lyödään jokaisen kunttapalan ylälaitaan ja tarvittava määrä riippuu palakoosta sekä rinteen 
jyrkkyydestä. Yleensä 3-6 kappaletta palaa tai rullaa kohden on riittävä määrä.  

Rinnetikkuja 
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Viimeistely (2/3) 
 

 Sorapintaisen pihan päällyste (esimerkiksi käytävät) on lopuksi helppo levittää kuntan pintakerroksen tasalle. 

Pihan päällyste 

hiekka 

pohjamaa 
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Viimeistely (3/3) 
 

 Asennusalueen reunoilla kuntta viimeistellään sulavasti ympäristöön ja kuntan reuna tarvittaessa upotetaan 
olemassa olevaan maastoon/kasvustoon.  

 

 Piilotettu reuna on ulkonäöllisesti siisti eikä kuntta pääse kuivahtamaan avoimen juuriston kautta.  
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Hiekka 

Pohjamaa 

Kuntta Olemassa oleva kasvusto 


