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LÄPÄISEVÄ KASVUALUSTA – UUSI RATKAISU 
HULEVESIEN KÄSITTELYYN

Läpäisevä kasvualusta ottaa hulevedet nopeasti vastaan, tasaa virta-

amahuippuja viemäriverkostossa tai mahdollistaa vesien imeyttämisen 

pohjamaahan. Samalla kasvit saavat tarvitsemansa veden käyttöönsä.

RATKAISU LISÄÄ VAIHTOEHTOJA LIIKENNE- 
ALUEILLE
Kerroksellinen kasvualustaratkaisu rakentuu eri karkeusasteen 

sepeleistä. Pohjakerroksen muodostaa karkea sepeli ja juurtumisen 

mahdollistava hienoaines. Väliin tulee siirtymäkerros, joka estää 

päälle tulevan hienomman materiaalin sekoittumisen pohjakerroksessa 

olevaan sepeliin. Päällimmäisenä on hienoin sepelikerros, johon on 

sekoitettu ravinteita ja kosteutta pidättävää hienoainesta, esimerkiksi 

kompostia. Vettä läpäisevä kerroksellinen kasvualustaratkaisu sopii 

puiden, pensaiden ja perennojen istuttamiseen sekä nurmipeitteisille 

kaistoille ja painanteille, joihin ei kohdistu erityistä kulutusta.

- Ongelmana kaupunkialueilla on usein maan pintakerroksen ja 

juuristoalueen tiivistyminen, jolloin kasvien juuret eivät saa riittävästi 

happea. Tällöin ne eivät pysty ottamaan kasvulle tärkeitä vettä ja 

ravinteita. Läpäisevän kasvualustan avulla kasvien juuret saavat hap-

pea ja kasvavat nopeasti syvälle, koska kasvualustan huokostilavuus 

on suuri. Kasvualustaratkaisu mahdollistaa myös kasvien istuttamisen 

hulevesialueille, joilla kasvit eivät viihtyisi perinteiseen multakerrokseen 

istutettuna, kuvailee Kekkilän tuotepäällikkö Paulina Nyberg.

– Teiden ja kevyen liikenteen väylien varressa olevat istutusalueet ovat 

mainioita hulevesinieluja. Uusilla kasvualustoilla on pystytty raken-

tamaan toimivia ja edullisia ratkaisuja hulevesien hallintaan. Kasvitkin 

ovat viihtyneet hyvin uusilla kasvualustoilla, toteaa tuotepäällikkö Katja 

Börjesson, Hasselfors Gardenilta.

Kekkilä Groupiin kuuluva Hasselfors Garden on jo reilun viiden 

vuoden ajan toteuttanut uudenlaisia kasvualustaratkaisuja Ruotsin 

suurimmissa kaupungeissa. Kokemuksia ja tutkimustuloksia on hyödy-

nnetty uuden hulevesien hallintaan sopivan Läpäisevän kasvualustan 

kehittämisessä Suomen markkinoille.

Kekkilä Group valmistaa ja markkinoi korkealaatuisia kasvualustoja, lannoitteita ja muita puutarhatuotteita kuluttajille, ammattiviljelijöille ja viherrakentajille. 

Kasvu on intohimomme ja me haluamme kasvaa yhdessä kumppaneidemme, kuluttajien ja asiakkaiden kanssa. Kekkilä Group on osa Vapo Groupia.

Lisätietoja:

Paulina Nyberg, tuotepäällikkö

Puh. 050 331 1955, paulina.nyberg@kekkila.fi

Hannu Saranko, myyntipäällikkö

Puh. 045 633 3022, hannu.saranko@kekkila.fi

Ilmastonmuutoksen myötä rankkasateita 
esiintyy entistä useammin ja sade- sekä sula-
misvesien määrät ovat kasvussa. Hulevedet 
kuormittavat viemäriverkostoja ja istutusalu-
eilla liiallinen vesi heikentää kasvien juuristoa. 
Kekkilä tuo markkinoille uuden hulevesien 
käsittelyyn suunnitellun kasvualustarakenteen.


