
VIHERPALVELUT HINNASTO
Hinnat sis. alv 24%



Asukaspalvelua
taidolla & tahdolla



PIHAKONSULTOINNIT

• Pitää sisällään pihakierroksen, jonka aikana asiakasta opastetaan kasvivalinnoissa, istutusten hoidossa ja muissa 
mieltänne askarruttavissa piha-asioissa.

• Neuvonnasta voidaan laatia halutessanne kirjallinen kooste.

• Pihakierroksen kesto: pienet pihat 2 h, isot pihat 3-4 h (mukaan lukien matkat)

92 /h



VIHERSUUNNITELMAT
Laadimme kattavat pihasuunnitelmat sekä istutussuunnitelmat asiakkaan toiveiden mukaisesti. 
Suunnittelemme koko pihan tai laadimme osasuunnitelman esimerkiksi sisääntulosta. Suunnitelma 
piirretään VectorWorks -maisemasuunnitteluohjelmalla ja se toimitetaan asiakkaalle sähköisenä PDF-
tiedostona (paperituloste on mahdollista tilata erikseen.) 

Suunnitelmat sisältävät kartoituskäynnin kohteessa, mittatarkan piirustuksen ja kasvillisuusluettelon sekä 
listan tarvittavista materiaaleista määrineen. 

ISTUTUSSUUNNITELMAT
Alkaen 550

OSASUUNNITELMAT
Alkaen 750

PIHASUUNNITELMAT
Alkaen 1 850

Kysy myös kevyempää luonnossuunnitelmaa, jos kaipaat ideointia pihan toimintojen ja eri elementtien sijoitteluun!



VIHERHOITOSUUNNITELMAT

• Sisältää kasvillisuuskartoituksen, havainnollisen kartan istutusalueista sekä kirjalliset, lajikohtaiset työohjeet pihan 
istutusten sekä nurmialueiden hoitamiseksi.

• Antaa asukkaille hyvät valmiudet hoitaa itse oikeaoppisesti pihan istutuksia.

• Viherhoitosuunnitelman avulla saadaan vertailukelpoisia tarjouksia istutusten hoidosta.

• Voidaan laajentaa koko pihan hoitosuunnitelmaksi, jolloin laaditaan hoito-ohjeet myös pihan eri 
päällystemateriaaleille.

• Viherhoitosuunnitelman tueksi tarjoamme tarvittaessa ongelma-alueille pihasuunnittelupalvelua.

• Pohjana käytetään asiakkaan toimittamaa asemakaavapiirustusta.

Alkaen 490



PIHATALKOO- JA NEUVONTAPALVELU

• Tarjoamme neuvontapalvelua ja työnohjausta pihatalkoita varten. Opastamme mm. kasvien lannoituksessa, 
oikeanlaisen kasvualustan valinnassa sekä puiden ja pensaiden hoitoleikkauksissa. Neuvontapalvelua on 
mahdollista saada myös talkoopäivänä.

• Arvioitu pihakierroksen kesto on pienillä pihoilla 2 h ja isoilla pihoilla 3-4 h mukaan lukien matkat.

• Talkootavarat voitte hankkia meidän kauttamme yhtiön pihalle ennen talkoopäivää. Toimitamme toivotut 
tarvikkeet kuten haravat, kottikärryt, työkäsineet sekä talkoosäkit puutarhajätteille.

• Multa, kate ja kiviainekset irtotavarana tai suursäkeissä

Neuvontapalvelu 92 /h



MUUT VIHERASIANTUNTIJAPALVELUT

• PUIDEN KUNTOKARTOITUKSET

Silmämääräinen kuntokartoitus ja kirjallinen raportti alk. 460  

Tarvittaessa saatavilla myös arboristin tekemät mikroporaus- ja ultraäänitutkimukset, jotka hinnoitellaan 
tapauskohtaisesti.

• LEIKKIVÄLINETARKASTUKSET

Turvatarkastus (sis. Kuvallinen tarkastusraportti) 145

• NEUVONTAPALVELU VIHERURAKOIDEN YHTEYDESSÄ

(Esim. vihertakuu-urakan luovutuskatselmukseen osallistuminen)

Neuvontapalvelu sisältää viherasiantuntijan kokouksiin osallistumiset sekä kasveihin ja niiden kasvualustoihin 
liittyvät tarkistuskäynnit. 

92 /h



VIHERRAKENTAMISEN TUOTTEET JA PALVELUT

• Nurmikot ja siirtonurmikot

• Kuntta-alustat

• Istutusalueiden kunnostukset ja istutustyöt

• Kivityöt

• Terassit ja muut puutyöt

• Pienimuotoiset vesiaiheet

• Leikkipaikkojen rakennus- ja muutostyöt

• Puiden ja pensaiden hoitoleikkaukset

• Puiden kaadot ja kantojen poistot

• Kuorikatteiden levitykset

• Kausikasvit (kevät-, kesä-, syyskasvit)

• Joulukuuset ja –köynnökset valoineen

Viherammattityö 63,80 /h

Kysy myös urakkahintaa!



FC FICON -KUUMAVESIPESURI

• Myrkytön rikkaruohojen torjunta

• Sammaleen poisto

• Laatoitusten, kiveysten, asfalttien ja muurien pesut

• Jätekatosten desinfiointipesut

• Pihakalusteiden, opastekylttien, roska- ja tuhka-astioiden ym. aluevarusteiden pesut

85 /h



MAA-AINESTEN TOIMITUKSET, KONETYÖT JA LUMENAJOT

• Maa- ja kiviainesten toimitukset (esim. multa, kuorikate, kivituhka, leikkihiekka)

• Nosturityöt <12m

• Kaivinkonetyöt

• Tolppien oikaisut, opastekylttien vaihdot ja asennukset

• Talvikunnossapitotyöt ja lumenajot



YHTEYSTIEDOT

viherpalvelut@tl-konserni.fi

Leena Kilpelä, viherasiantuntija

leena.kilpela@tl-konserni.fi

020 750 5283

Katja Manninen, viherasiantuntija

katja.manninen@tl-konserni.fi

020 750 5479

Katja ebelja, yksikönpäällikkö

katja.sebelja@tl-konserni.fi

020 750 5281

mailto:viherpalvelut@tl-konserni.fi
mailto:leena.kilpela@tl-konserni.fi
mailto:katja.manninen@tl-konserni.fi
mailto:katja.sebelja@tl-konserni.fi


Tapiolan Lämpö- konsernin asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu, arkisin klo 8.00-16.00

020 750 5300

asiakaspalvelu.tl@tl-konserni.fi

www.tapiolanlampo.fi

TAPIOLAN LÄMPÖ OY
Kalevalantie 5
02130 Espoo

mailto:asiakaspalvelu.tl@tl-konserni.fi
http://www.tapiolanlampo.fi/


Kiitos!
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