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TORPANPIHA® LÄPÄISEVÄ 

HYVIN VETTÄ LÄPÄISEVÄ JA TIIVISTYMÄTÖN KASVUALUSTA HULEVESIEN 
HALLINTAAN. ERINOMAINEN TUOTE ALTAISIIN JA PAINANTEISIIN, JOIDEN 
ISTUTUKSIIN HULEVEDET OHJATAAN KALLISTUKSIN. 
 

TORPANPIHA® LÄPÄISEVÄ on hyvin vettä läpäisevä ja tiivistymätön kasvualusta hulevesien hallintaan. Tuote on sepelin 
ja orgaanisen hienoaineksen seos. Hienoaines on kalkittu ja sen ravinteet tulevat  ensiluokkaisista pinnoitetuista, 
lämpövaikutteisista ja hallitusti liukenevista lannoitteista. Kasvualustarakenne muodostuu seoksista, joissa 
hienoainekseen on sekoitettu eri kaskeusasteisia sepelilajikkeita. Alimmassa kerroksisssa sepeli on karkeampaa kuin 
ylemmissä kerroksissa. Rakenteen ansiosta kasvit saavat vettä käyttöönsä kapillaarisesti. Suodattaa ja puhdistaa 
hulevesiä 
 

Hienoaineksen tavoitearvoja:  

 RAKENTEEN OSAT: 

1. Pintakerros 
ü Suunniteltu kasvualustarakenteen päällimmäiseksi kerrokseksi 
ü Koostuu sepelin 3-5 mm tai 1-8 mm ja hienoaineksen seoksesta.  
ü Soveltuu pensaiden ja perennoiden istututukseen, sekä hulevesialueiden nurmi-ja niittyosioille. 
ü Soveltuu käytettäväksi myös yksinään. 
ü Kerroksen paksuus min. 400 mm. 

 
2. Välikerros 

ü Koostuu sepelistä 5-16 mm tai 16-32 
ü Estää pinta- ja pohjakerroksen sekoittumisen toisiinsa.  
ü Hienoaineksen valuminen kiviaineksen väleihin mahdollistaa kapillaaarisuuden. 
ü Suositeltava kerrosvahvuus 50-150 mm. 

 
3. Pohjakerros 

ü Suunniteltu kasvualustarakenteen alimmaiseksi kerrokseksi hulevesien suodatuksessa. 
ü Soveltuu käytettäväksi myös suurten pensaiden ja puiden kasvualustana. 
ü Koostuu sepelin 16-32 mm tai 32-64 mm ja hienoaineksen seoksesta.  
ü Soveltuu käytettäväksi myös yksinään. 

 yksikkö tavoitearvo / vaihteluväli  
Johtoluku 10x mS/cm 1) 

mS/m 20    - 30     - 40 Taulukon arvot pohjautuvat 

lannoitevalmisteasetuksen mukaisiin 

menetelmiin. Hienoaines ei sisällä sepeliosaa. 

Hienoaineksen osuus kasvualustarakenteen 

kokonaistilavuudesta on 20-25 %. 

pH 
 5     - 6,5    - 7,5 

Orgaaninen aines 
paino-% 40       - 80 



  

   TUOTEKORTTI 

 

Tieluiska Oy 
Harkkokatu 3, 05800 Hyvinkää | www.tieluiska.fi | info@tieluiska.fi  

Torpanpiha® Kasvualustat | www.torpanpiha.fi | kasvualustat@tieluiska.fi  
Pitkäsuonkuja 2, 01230 Vantaa | puh. 020 759 0452 | Ämmässuonkuja 3, 02820 Espoo | puh. 020 759 0455  

  

ü Kerroksen paksuus kohteen mukaan. 
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KÄYTTÖKOHTEET 
TORPANPIHA® LÄPÄISEVÄ  soveltuu hulevesialueille, joilla vaaditaan hyvää läpäisevyyttä ja suodatusominaisuuksia. 
Soveltuu kasveille, jotka sietävät hyvin vaihtelevaa kuivuutta ja kosteutta. Kohteita mm. biosuodatusaltaat, puistoalueet, 
liikenne-ja katualueiden viherkaistat, istutusalueet sekä mm. niitty- ja nurmipeitteiset hulevesialueet.   

KÄYTTÖOHJE 
Suosittelemme tuotteen käyttöä mahdollisimman pian toimituksen jälkeen. Vältä tuotteen varastointia. Varastointi 
alentaa kasvualustan ravinnetasoa ja altistaa tuulilevitteisten rikkakasvien siemenille. Jos kuitenkin käyttöönotto 
viivästyy, on tuote syytä säilyttää kuivassa ja varjoisassa paikassa peitettynä. Perustamisen jälkeen kasvit tulee 
pikimmiten istuttaa ja huolehtia sopivasta ja riittävästä kastelusta. Tuote tiivistyy perustamisvaiheessa n. 5 % 

KESTÄVÄ KEHITYS YMPÄRISTÖRAKENTAMISESSA 

MAAMATERIAALIEN KIERRÄTYS 

Käytämme kasvualustatuotannossamme lähialueilta tulevia kierrätettyjä puhtaita maamateriaaleja säästääksemme 
luontoa ja sen uusiutumattomia raaka-aineita. Nämä materiaalit ovat aina alkuperältään tunnettuja ja käyttöön sopivia. 
Kaikki materiaalit prosessoidaan huolellisesti tuotantovaiheessa. 

 

 


