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1. KIERRÄTYSKASVUALUSTOJEN   

TUOTTEISTAMINEN

2. VIERASLAJEJA SISÄLTÄVÄN MAA-

AINEKSEN KÄSITTELY JA KÄYTTÖ

3. KOMPOSTIN TUOTTEISTAMINEN

4. HIEKOITUSHIEKAN KÄYTTÖ 

KASVUALUSTRAKENTEISSA



1. Tehtyjen kierrätyskasvualustojen toteutus

2. Tehtyjen kierrätyskasvualustojen laatu

3. Mitä tuotteita tarvitaan

4. Laatuluokituksen ja tuotteistamisen kehittäminen

KIERRÄTYSKASVUALUSTOJEN TUOTTEISTAMINEN

Pintamaatutkimus, maa-ainesten hyödyntäminen 

paikalla ja kohdekohtainen valmistus tai tuotteistetun 

kasvualustan materiaali

Kierrätyskasvualustan kohdekohtainen valmistus

Kierrätyskasvualustan tuotteistaminen        helpottaa 

suunnittelua ja kasvualustan valmistusta



TUOTEKORTIT
1. Nurmikkomulta

2. Kivikon niitty I (tuore)

3. Niitty II ja havupuumulta

4. Talin lehtipuu- ja pensasmulta

5. Talin kompostimulta

6. Seulaylitteet

7. Seulomaton metsänpohjapintamaa

Staran kasvualustatuotteet -tuotekortit

Esimerkki tuotteistetusta kierrätyskasvualustasta



Kasvualustan suositeltava 
rakeisuus, VYL

Kasvualustan suositeltava rakeisuus, 
VYL



Kasvualustan suositeltava 
ravinteisuus, VYL



Puun etäisyyden kasvualusta-alueen ulkoreunasta on oltava vähintään 1000 mm (yhtenäisen kaistan 
vähimmäisleveys 3000mm). Pohjamaan laatu ei vaikuta tarvittavaan kantavan kasvualustan paksuuteen. 

Mikäli kasvualustan yläosassa käytetään 100-200 mm sepelikerrosta ilmastus- ja imeytyskerroksena 
(hulevesien ohjaus kasvualustaan), se voidaan sisällyttää kasvualustan kokonaistilavuuteen. Kantavassa 
kasvualustassa on pääsääntöisesti aina oltava toimiva salaojitus liikaveden poistamiseksi. Tästä voidaan 
poiketa vain erittäin läpäisevillä mailla. 

 

KANTAVA KASVUALUSTA 

 Kasvualustakerroksen paksuus 

tiivistettynä mm, 

Kasvualustan tilavuus puuta kohti m3 

Kasvillisuustyyppi istutusalusta vettä pidättävä 

kerros (karkeilla 
alustoilla) 2 

kasvualustan 

vähimmäistilavuus 

kasvualustan 

suositustilavuus, 
ellei 
vesitaloudesta 

erityisesti 
huolehdittu 3 

Pienet katupuut 1 1000 x 15 25 

Suuret katupuut 1 1000-1200 x 25 40 

 

2 Jos vettä pidättävä kerros rakennetaan savesta, on kerrospaksuus 100 mm. Moreenista rakennettuna 
kerrospaksuus on 200 mm. Voi sisältyä kasvualustan kokonaispaksuuteen. 

 
3 puiden vesitaloudesta huolehtimisella tarkoitetaan sitä, että sidotun päällysteen alueella puiden 
vedensaantia parannetaan esim. hulevesien imeytyksellä kasvualustaan tai kastelujärjestelmällä. 

Kantava kasvualusta



•

1. Eri vieraslajeja sisältävän maa-ainesten käsittely

2. Vieraslajeja sisältävän maa-aineksen 

hyödyntäminen

• Vieraslajien poistaminen hoitotoimenpiteillä ennen 

maa-ainesten hyödyntämistä

• Vieraslajeja sisältävän maa-aineksen käyttö 

hoidettavalla nurmialueella

• Vieraslajeja sisältävän maa-aineksen käyttö 

syvemmissä kasvualustakerroksissa

• Jne.

3. Mahdolliset tyyppirakenteet

VIERASLAJEJA SISÄLTÄVÄN MAA-AINEKSEN KÄSITTELY JA KÄYTTÖ



1. Tehtyjen kompostien toteutus

2. Tehtyjen kompostien laatu

3. Laatuluokituksen ja tuotteistamisen kehittäminen

Kompostointi on oksa- ja lehtijätteen käsittelyä, mutta myös materiaalin 

tuottamista:

• Maanparannusainetta

• tuotteistetun kasvualustan raaka-aine

• kantavan kasvualustan hienoaineksen (35%) esim. yhdessä biohiilen 

kanssa

• savikasvualustojen kerrosrakenteissa

• Lannoitekompostia (kate)

Vieraskasvit toimitetaan jäteasemalle, missä ne hävitetään asianmukaisesti 
esimerkiksi tehokkaassa laitosmittakaavan kompostoinnissa, joka tuhoaa myös 
siementen itämiskyvyn.

https://vieraslajit.fi/info/i-5270

KOMPOSTIN LAATULUOKITUS

OKSA/LEHTI- KOMPOSTI



MTT Selvityksiä 70

Laitoskompostin laadun parantaminen kypsytystä tehostamalla

• Kompostin aktiivivaiheen pituus 

vaikutta kompostimassan laatuun ja 

vähentää jälkikypsytysvaiheen 

ongelmia.

• Jälkikypsytysvaiheen pituus, olosuhteet 

ja niiden vaikutus kompostin riittävään 

kypsymiseen.  

• Kompostin laatuun vaikuttaa mm:
• Hiili-typpi-suhde C/N 25-35:1
• Happi
• Optimikosteus 50-65% 
• Lämpötila
• pH kypsä komposti 7-8
• Auman muoto ja koko
• jne

KOMPOSTOINTI - PROSESSI



HIEKOITUSSEPELIN HYÖDYNTÄMINEN

1. Hiekoitussepelin laatu, puhtaus ja määrät

2. Hiekoitussepelin jatkojalostus/hyötykäyttö

• Puhallus, puhdistusseula

• Täytöt

• Hulevesirakenne

• Polkujen päällyste

3. Hiekoitussepeliä sisältävät kasvualustarakenteet, tyyppiratkaisut

• Kasvualustan kerrosrakenne (esim. saven ilmastointi)  tai kasvualustasekoitus

• Katemateriaali; perennat, pensaat, kulunut metsänpohja



KIITOS!

aino-kaisa.nuotio@ramboll.fi


