Kaikki kasvualustat

HULEVESIEN
HALLINTAAN

Läpäisevä kasvualustarakenne
kaupunkivihreälle
Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat ääri-ilmiöt ja
kasvavat sadevesimäärät tuovat haasteita hulevesien
hallintaan. Mitä enemmän kaupungeissa käytetään
monipuolisen ja hyvinvoivan kasvillisuuden mahdollistavia
kasvualustarakenteita, sitä enemmän tulvahuippuja
saadaan tasattua luonnollisin keinoin.
Kekkilä Läpäisevä kasvualustarakenne PLUS
• Vettä läpäisevä, tiivistymätön ja huokostilan säilyttävä
kerroksellinen kasvualustaratkaisu kaupunkiympäristöön.
• Ottaa hulevedet nopeasti vastaan ja tasaa virtaamahuippuja.
• Suodattaa hulevesiä ja mahdollistaa vesien viivyttämisen tai
imeyttämisen pohjamaahan.
• Rakenne ja koostumus voidaan räätälöidä kohteen
tarpeiden mukaan asiantuntijamme kanssa.
• Sopii puiden, pensaiden ja perennojen istuttamiseen sekä
nurmipeitteisille kaistoille ja painanteille, jolloin myös kasveja
hyödynnetään veden haihduttamiseen.

KAIKKIA KASVUALUSTOJAMME
ON SAATAVILLA
BIOHIILILISÄYKSELLÄ

Kasvualusta sade- ja
sulamisvesien viivyttämiseen

RAVINTEISUUTTA
VOIDAAN
SÄÄTÄÄ KASVIEN
MUKAAN  

Oikeanlaisen kasvualustan avulla saadaan parannettua
sade- ja sulamisv esien viivyttämistä ja suodattumista.
Se mahdollistaa myös monipuolisen kasvillisuuden käytön
hulevesien käsittelyyn varatuilla alueilla.
Kekkilä Viivyttävä kasvualusta
• Vettä suodattava ja maltillisesti läpäisevä kasvualusta hulevesien käsittelyyn.
• Sopii kasveille, jotka kestävät ajoittaista kuivuutta tai seisovaa vettä.
• Kivennäisainespitoinen kasvualusta, jonka ravinteisuutta voidaan
tarvittaessa säätää kohteen kasvien mukaan.
• Sopii erityyppisiin kohteisiin, esimerkiksi biopidätysaltaisiin,
tulvaniityille ja kosteikkojen reuna-alueille.

Kasvualustat viherkatoille ja kansirakenteille
Kaupunkialueella kattopinnat ja kansirakenteiden istutusalueet ovat yhä
useammin tärkeänä osana hulevesien käsittelyä. Kasvualustoilta vaaditaan sekä
keveyttä että kasvua tukevia ominaisuuksia ääriolosuhteissa.
Kekkilä Kattopuutarhamulta PLUS
• Sopii viherkattotyypeille 3 ja 4 sekä kansirakenteiden
istutusaltaisiin.
• Kompostilannoitettu, sisältää hitaasti liukenevia ravinteita.
• Kierrätysmateriaalin, vaahtolasin, ansiosta tuote säilyttää
keveytensä myös kosteissa olosuhteissa.
• Kasvualusta sopii erilaisille kasveille perennoista puihin,
kasvualustan paksuus määritetään kasvien tarpeen ja
rakenteen kantokyvyn mukaan.

Kekkilä Maksaruohokattomulta PLUS
• Sopii viherkattotyypeille 1 ja 2,
maksaruohojen lisäksi keto- ja niittykatoille.
• Niukkaravinteinen, kompostilannoitettu kasvualusta
sisältää vain vähän orgaanista ainesta.
• Kasvualustan ominaisuudet sopivat erinomaisesti ohuille
kasvualustakerroksille.

Ota meihin yhteyttä
HANNU SARANKO
Myyntipäällikkö, Etelä-Suomi
puh. 045-633 3022, hannu.saranko@kekkila.fi
MIKA VALKILA
Aluemyyntipäällikkö, Länsi-, Keski- ja Itä-Suomi
puh. 0400-623 505, mika.valkila@kekkila.fi
PANU KATAJA
Aluemyyntipäällikkö, Pk-seutu, Turku, Kaakkois-Suomi
puh. 040-358 6862, panu.kataja@kekkila.fi

Kekkilän Asiakaspalvelu
puh. 020 331 404, asiakaspalvelu@kekkila.fi
kekkilaviherrakentaminen.fi

