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TORPANPIHA® INFRAMULTA 

LEVITYSVALMIS KASVUALUSTA  
INFRAKOHTEISIIN 
 

TORPANPIHA® Inframulta on ammattilaiskäyttöön tarkoitettu seulottu, kivennäismaapitoinen, karu ja kevyesti 

lannoitettu kasvualusta. Tuote soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa lannoitustason tulee olla alhainen tai 

tuote halutaan lannoittaa ja kalkita kohdekohtaisesti erikseen. Savipitoisuutensa vuoksi tuote soveltuu mm. 

jyrkähköjen luiskien verhoiluun. Tuote on lannoitettu ensiluokkaisilla pinnoitetuilla, lämpövaikutteisilla ja 

hallitusti liukenevilla lannoitteilla.  

Tuote täyttää Viherympäristöliiton 2019 suositukset ravinteisuustyypille 2 ”Vaatimattomat puut, pensaat, 

perennat, maisemanurmikot”. Rakeisuus perustuotteella käyrän A-mukainen. (VYL 2018 Kasvualustan 

suositeltavat rakeisuuskäyrät). 

KASVUALUSTAN ASENNUSPAKSUUS 
 

Maisemanurmet 

Tiivistettynä min. 15 cm  

Kasvualustan riittävällä kerrospaksuudella varmistetaan, että 

nurmi kestää hyvin kuivuutta ja kulutusta. 

 
  

 yksikkö tavoitearvo / vaihteluväli 
 

Johtoluku 10x mS/cm 1) mS/m   < 6 Taulukon ravinnepitoisuudet perustuvat 

viljavuustutkimuksen mukaisiin menetelmiin. 

Luvut eivät ole vertailukelpoisia 

lannoitevalmisteasetuksen mukaisen 

tuoteselosteen analyysituloksiin. 

 

pH  5 < 6 < 7,1 

Typpi, liukoinen mg/l 10 < 20 < 60 

Fosfori, liukoinen mg/kg 5 < 10 < 25 

Kalium, liukoinen mg/kg 75 < 200 < 300 

Orgaaninen aines paino-% 4 < 8 < 14 

Tilavuuspaino kg/m3 640 < 1000  

Seulontatavoite  mm < 30  
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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. Levitetty kasvualusta 

tulee pikimmiten kylvää, jotta kasvu pääsee vauhtiin. Nurmikolla yksivuotisten rikkakasvien paras ehkäisykeino 

on säännöllinen leikkuu. 

Perustamisvaiheessa tuotetta ei tarvitse lannoittaa tai kalkita. Seuraavina kasvukausina hoitolannoitetaan 

tavanomaisesti. Tuote tiivistyy asennettaessa n. 17 %. Irtotavaraa on syytä tilata vähintään 20 % lopullista 

tilavuutta enemmän. 

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. 

takausina kastelusta on huolehdittava juurtumisen jälkeenkin. 


