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• Torpanpiha® kasvualustat ammattilaisille ja 
kuluttajille 2000-luvun alusta

• Perusvalikoima ja erikoistuotteet
• Myös räätälöidyt kasvualustat kohdekohtaisesti
• Konsultointi

Kasvualustavalmistuksessa käytämme kierrätettyjä maa-aineksia lähialueilta 
saatavista kaivuumaista.
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Kierrätetyt maa-ainekset

! säästetään luonnonvaroja 
! edistetään kierrätystaloutta
! maaperäeliöstön monimuotoisuus 
! viherrakentamisen kokonaistaloudellisuus 
! vähennetään kuljetuskustannuksia ja kuljetuksen aiheuttamia päästöjä

Kaivuumaat lähialueilta
(ei pintamaita, monivuotisia rikkaruohonjuuria)

Kasvualusta ei saa sisältää eläviä juuria, juurakoita tai muita 
kasvulliseen lisääntymiseen liittyviä osia (maa- ja 
metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista 24/11). 



Lainsäädäntö = samat laatuvaatimukset
Kaikki kasvualustojen valmistaminen  kuuluu 
lannoitevalmistelain 539/2006 piiriin. 
! Kasvualustan valmistajan tulee rekisteröityä Ruokavirastoon. 
! Omavalvontasuunnitelma

Paikallatehtävät kasvualustat
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Valmistamiseksi luetaan myös tekninen käsittely, kuten seulonta ja 
muiden ainesosien lisääminen.
Kun kasvin kasvualustaa on käsitelty teknisesti, siitä tulee 
lannoitevalmistelain tarkoittamaa kasvualustaa. 



Kasvualusta ei saa sisältää eläviä juuria, juurakoita tai 
muita kasvulliseen lisääntymiseen liittyviä osia 
(maa- ja metsätalousministeriön asetus 
lannoitevalmisteista 24/11). 

Tapauskohtainen poikkeus: Kaupungit.
Vastuu tuotteesta on kuitenkin AINA kasvualustan 
valmistajalla. Tästä ei voida sopimuksella poiketa.
Urakoitsija vastaa toimittamansa kasvualustan 
laadusta. 

Pintamaat?



5 §, Yleiset vaatimukset
Lannoitevalmisteiden raaka-aineiden tulee olla 
turvallisia ja sellaisia, että niistä valmistetut 
lannoitevalmisteet täyttävät niille asetut 
laatuvaatimukset.
6 §, Lannoitevalmisteen tyyppinimi
Materiaalit oltava hyväksyttyjä tyyppinimiluettelossa 

Lannoitevalmistelaki



Torpanpiha® tuotteista



Torpanpiha® perustuotteet
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Torpanpiha® tilaustuotteet
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Torpanpiha® hulevesien hallintatuotteet
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Kaupunkialueille kasvipeitteisiin painanteisiin ja 
esimerkiksi tulvaniityille tarkoitettu tuote jonka 
rakenne imeyttää ja viivyttää hulevesiä. Se säilyttää 
ravinteikkuutensa hyvin niin kuivalla kaudella kuin 
runsaidenkin sateiden aikana.

Sadepuutarhamulta

Kehitetty HAMK Lepaalla / Aalto Yliopistolle 
tehdyn KIM kokeen tulosten avulla. 
(Kasvipeitteiset imeytysrakenteet – tutkimus, Adapting Bioretention
Construction Details to Local Practices in Finland, Outi Tahvonen / 
HAMK / Aalto Yliopisto)



! Kokonaishuokostila n. 50 %
! Vedenpidätyskyky 45-50 % vol
! Vedenläpäisykyky 4-5 mm/min

Orgaaninen aines 30 g/l

Riittävä läpäisykyky, ei 
tiivisty liikaa

Yksikerrosrakenne. Salaojituksen päälle asennetaan 45-85 
cm kasvualustaa, eikä kerrostamisesta tarvitse enempää 
huolehtia! Kaupunkiolosuhteissa helppous on tärkeää, 
maata joudutaan eri syistä kaivamaan uudelleen auki.



Ääriolosuhde: rankkasade
Tutkimuksessa Torpanpiha® Sadepuutarhamulta pidätti vettä 
pidempään ennen kuin varsinainen suodanta alkoi. Testissä jopa 
127 minuuttia, kun verrokkituotteilla vastaava aika oli 30 ja 37 
minuuttia.
Virtaamaa riitti16 tuntia, kun verrokkituotteet läpäisivät saman 
määrän vettä 4-6 tunnin kuluessa. Maininnan arvoista on myös se, 
että suodanta-aika oli sama vaikka rankkasadetta mallintavia 
kastelukertoja lisättiin.

Vettä hidastava elementti

Ääriolosuhde: lumi, jää ja routa
Vaikka maa jäätyi ja suli, routa saapui testiajanjaksolle, 
Torpanpiha® Sadepuutarhamullan rakenne ei läpijäätynyt joten 
sen hydraulinen johtavuus säilyi läpi koko talvikauden.



Toimiva viherkatto oikeanlaisella kasvualustalla voi pidättää 
jopa 75% rankkasateiden vesimäärästä.

Katoilla ja kansilla

Intensiivisten ja semi-intensiivisten 
viherkattojen paksummat 
kasvualustakerrokset pidättävät ja 
viivyttävät suuremman määrän vettä, kuin 
maksaruohokattojen ohuet kasvualustat. 



! Kokonaishuokostila n. 65%
! Vedenpidätyskyky 48% vol
! Vedenläpäisykyky 3 mm/min

Orgaaninen aines, 55 g/l

Kevennetty kasvualusta ekstensiivisille viherkatoille, 
kuten maksaruohokatoille ja niittykatoille. Asennetaan 20-
200 mm paksuudella. Torpanpiha® Sedumkattomulta täyttää 
kotimaisten RT-korttien ohjeistuksen viherkattotyypeille 1 ja 2 sekä 
FLL:n vaatimukset.

Sedumkattomulta



! Kokonaishuokostila n. 70 %
! Vedenpidätyskyky 46 % vol
! Vedenläpäisykyky 4 mm/min

Orgaaninen aines, 50 g/l

Kattopuutarhamulta

Kevennetty kasvualusta intensiivisille viherkatoille, kuten 
kattopuutarhoille. Asennetaan 150-1500 mm paksuudella. 
Torpanpiha® Sedumkattomulta täyttää kotimaisten RT-korttien 
ohjeistuksen viherkattotyypeille 3 ja 4 sekä FLL:n vaatimukset.



Latest technical solutions in business can
be copied, but the trust for service and the
partner is something you can´t copy
- you must create it.
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