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Viherrakentamisen myyntitiimimme koostuu alan osaavista ammattilaisista, jotka ovat

mielellään apuna kaikissa viherrakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Myyntitiimiimme kannattaa olla yhteydessä jo projektin suunnitteluvaiheessa, jotta

voimme yhdessä löytää kohteeseen parhaiten sopivat ratkaisut. Asiakkaan tarpeita

silmälläpitäen ja huomioimalla kohteen ympäristötekijät, käyttötavat ja kasvualustaan

tulevat kasvit, voimme auttaa löytämään juuri Sinun kohteeseesi parhaiten sopivan

kasvualustan.

TerraWise tuntee maan ja sen rakentamisen. 

Ole siis epäröimättä yhteydessä, me vastaamme mielellämme kysymyksiisi.

TERRAWISE ON APUNASI AINA
SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ
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Mikko Saarinen

Puh. 040 834 2722

mikko.saarinen@terrawise.fi

MAA-AINEKSET, MULLAN VALMISTUS

Sami Laaksonen

puh. 040 630  8080

sami.laaksonen@terrawise.fi

MYYNTI, TILAUKSET



KANGASALAN MULTA-ASEMA

Inframulta

Puisto- ja kenttämulta

Kantava kasvualusta

Puutarhamulta

Rodomulta

Niittymulta

Biohiilimulta

Viherkattomulta

Erikoiskasvualustat

Kuorikate

Työkohteessa valmistettavat tuotteet

Laitoshyväksyntänumero: 871/741/2006. Ruokavirasto: T-

00001709.

Avoinna: ma-to 6.00-17.00 ja pe 6.00-15.30

Vatialantie 200, 36100 Kangasala

YHTEYSTIEDOT

PIRKKALAN MAA-AINESASEMA

Multa-tuotanto

Puhtaiden maa-ainesten vastaanotto

Lehtipuuhake

Avoinna: ma-to 6.00 17.00 ja pe 6.00-15.30

Teollisuustie 37, 33960 Pirkkala

(autovahinkokeskuksen risteyksessä)

KANGASALAN HIEKKAMONTTU

Eristyshiekka

Täytesora

Hiesu

Kuormaus ja saatavuus

sopimuksesta/soitosta.
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Materiaalit toimitetaan kohteeseen sovittuna ajankohtana. 

Vaihtoehtoisesti materiaalin voi noutaa omalla kuorma-autolla

noutopisteeltämme.

 



KASVUALUSTAT
Viher- ja liikennealueiden nurmikoille ja niityille

valittavan kasvualustan määrittää muun muassa

alueen tuleva käyttö ja luontaiset kasvuolosuhteet.
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Korkealaatuinen, seulottu ja levitysvalmis Inframulta erilaisiin ympäristö-, viher- ja

maisemointikohteisiin.

Hiekan, maanparannuskompostin ja turpeen ansiosta inframullalla on hyvät

ravinneainepitoisuudet. Se sopiikin erinomaisesti niin nurmikon kuin istutusten

kasvualustaksi. Helposti käsiteltävä, mutta lopputulokseltaan kantava koostumus antaa

erityisen hyvän kasvualustan esimerkiksi siirtonurmelle. 

Inframulta on ison volyymin tuote, joten saatavuus on taattu koko kauden keväästä

syksyyn.

Huoltolannoitus suositellaan tehtävän keväällä kylvetylle kasvualustalle keskikesällä ja

kesällä kylvetylle syksyllä.

Valmistuksessa on otettu huomioon ympäristöasiat ja raaka-aineiden kierrätyskäyttö sekä

kestävän kehityksen toimintamallit. Täyttää VYLin kasvualustavaatimukset A2 ja A3 sekä

lannoiteasetuksen 5A2/1 –luokituksen.

INFRAMULTA
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Paras kasvualusta ammattimaiseen ympäristörakentamiseen.

Raaka-aineet: 

Hiekka, maanparannuskomposti, tumma

turve

Ei suositella hyötykasvien kasvualustaksi.

Saattaa sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvin

siemeniä.

Käyttövalmis, valmiiksi lannoitettu ja

kalkittu.

OMINAISUUDET, KÄYTTÖKOHTEET JA
VASTUULLISUUS:



Levitysvalmis, seulottu Puisto- ja kenttämulta on karkearakenteinen ja sopii erinomaisesti

kohteisiin, joilta vaaditaan kulutuksen kestävyyttä. Sisältää tavallista vähemmän

hienoainesta, jolloin mullan kantavuuskyky paranee.

Puisto- ja kenttämulta on omiaan muun muassa golfkentille, jalkapallo- ja urheilukentille,

yleisötapahtuma-alueille, sekä kestävyyttä vaativiin puistokohteisiin.

Karkea, hyvin kantava rakenne läpäisee vettä sekä ravinteita suhteellisen hyvin.

Ominaisuudet, jotka tekevät mullasta kulutusta kestävän, tekevät samalla Puisto- ja

kenttämultaan perustettavien nurmikoiden huolenpidosta hieman vaativampaa.

Valmistuksessa on otettu huomioon ympäristöasiat ja raaka-aineiden kierrätyskäyttö sekä

kestävän kehityksen toimintamallit.

OMINAISUUDET, KÄYTTÖKOHTEET JA
VASTUULLISUUS:

PUISTO- JA KENTTÄMULTA
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Kovaa kulutusta kestävä kasvualusta golfkentille, puistoihin ja

urheilukentille.

Raaka-aineet: 

Hiekka, turve, komposti

Saattaa sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvin

siemeniä.

Tilaustuote, toimitusaika noin viikko.

Käyttövalmis, valmiiksi lannoitettu ja

kalkittu.



Katualueille istutettaville viheralueille, puille ja pensaille tarkoitettu kasvualusta, joka

toimii samalla kantavana tukirakenteena. Kantavan kasvualustan avulla kasvillisuus

saadaan menestymään vaativissakin kaupunkikohteissa, kuten katu- ja kevyenliikenteen

väylät sekä niiden väliset kaistat, taloyhtiöiden pihat, pysäköintialueet sekä torit ja aukiot.

Kivennäispitoisen mullan ja murskatun kiviaineksen seos soveltuu erilaisten

katuympäristöjen, kuten asfaltoitujen ja kivetettyjen pintojen kasvualustakerrokseksi.

Tiivistetty, suhteellisen isorakeinen kalliosepeli tukee pintarakennetta ja seassa oleva

multa toimii istutusten kasvualustana.

Kantavaa kasvualustaa valmistetaan suuria määriä, joten sitä on saatavilla koko kauden

keväästä syksyyn sekä tilauksesta myös talviaikana.

Valmistuksessa on otettu huomioon ympäristöasiat ja raaka-aineiden kierrätyskäyttö sekä

kestävän kehityksen toimintamallit. Valmistuksessa huomioitu viherrakentamisen yleisen

työselosteen kohta 23111. Lannoitelain 539/2006/2311 asetusten mukainen.

KANTAVA KASVUALUSTA

8

Erikoiskasvualusta katualueille kantavuudesta tinkimättä.

Raaka-aineet: 

Inframulta, kalliosepeli

(kalliosepelin raekoko 90-150 mm)

Saattaa sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvin

siemeniä.

Käyttövalmis, valmiiksi lannoitettu ja

kalkittu.

OMINAISUUDET, KÄYTTÖKOHTEET JA
VASTUULLISUUS:



Laadukas, seulottu ja levitysvalmis Puutarhamulta on joka pihan ja puutarhan paras

kasvualusta monipuoliseen käyttöön.

Viherrakennuskompostin ansiosta Puutarhamulta sopii nurmikon ja istutusten lisäksi

erinomaisesti myös syötävien kasvien ja hyötykasvien kasvualustaksi. Laaduntarkkailu on

tuotannossa merkittävässä roolissa ja Puutarhamullan koostumus analysoidaan

säännöllisin väliajoin korkean laadun varmistamiseksi.

Puutarhamultaa valmistetaan suuria määriä, joten sitä on saatavilla koko kauden keväästä

syksyyn.

Keväällä kylvetylle kasvualustalle suositellaan huoltolannoitusta keskikesällä ja kesällä

kylvetylle syksyllä.

Valmistuksessa on otettu huomioon ympäristöasiat ja raaka-aineiden kierrätyskäyttö sekä

kestävän kehityksen toimintamallit. Täyttää VYLin kasvualustavaatimukset A1.

PUUTARHAMULTA
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Monikäyttöinen kasvualusta jokaiseen puutarhaan.

Raaka-aineet: 

Hiekka, tuotteistettu

viherrakennuskomposti, tumma turve

Saattaa sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvin

siemeniä.

Käyttövalmis, valmiiksi lannoitettu ja

kalkittu.

OMINAISUUDET, KÄYTTÖKOHTEET JA
VASTUULLISUUS:



NIITTYMULTA
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Niittyjen ja viheralueiden kasvualusta karuihinkin oloihin.

Raaka-aineet: 

Hiekka, turve, maanparannuskomposti

Saattaa sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvin

siemeniä.

Tilaustuote, toimitusaika noin viikko.

Käyttövalmis, valmiiksi lannoitettu ja

kalkittu.

Hiekkapitoinen, karkearakeinen, seulottu ja kevyesti lannoitettu Niittymulta

vaatimattomien niitty- ja viheralueiden perustamiseen. 

Niittymulta sisältää muista multatuotteista poiketen vähemmän hienoainesta, joten sen

veden- ja lannoitteiden pidätyskyky on tavallista heikompaa. Näin ollen se soveltuu

erinomaisesti kuivien ja karujenkin alueiden kasvualustaksi. Läpäisevyytensä ansiosta

Niittymulta tarjoaa hyvän kasvualustan etenkin niukkaravinteisessa maassa viihtyvälle

niittykasvillisuudelle. Suositeltu kerrosvahvuus noin 10 cm.

Niityt ovat helppohoitoisia nurmikoihin verrattuna. Ensimmäisten 3-5 kasvukauden ajan

hoito vaatii suunnitelmallisuutta, mutta kun niittykasvillisuus on elinvoimaista ja runsasta,

hoitotarve vähenee huomattavasti ja niitto kerran vuodessa riittää.

Valmistuksessa on otettu huomioon ympäristöasiat ja raaka-aineiden kierrätyskäyttö sekä

kestävän kehityksen toimintamallit.

OMINAISUUDET, KÄYTTÖKOHTEET JA
VASTUULLISUUS:



VIHERKATTOMULTA
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Vaatimukset täyttävä kasvualusta katoille ja kansille tarpeet

huomioiden.

Raaka-aineet: 

Hiekka, kasvuturve, komposti, lecasora tai

tuhka

Tilaustuote, toimitusaika noin viikko.

Saattaa sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvin

siemeniä.

Käyttövalmis, valmiiksi lannoitettu ja

kalkittu.

Laadukas, levitysvalmis ja seulottu kasvualusta viherkattojen ja kansipuutarhojen

tarpeisiin. 

Niittymulta on veden ja ravinteiden sitomiskyvyltään pidätyskyvyltään sekä

ominaispainoltaan viherkatoille sopiva kasvualusta Viherkatto voi olla suuri tai pieni,

monilajinen tai pelkästään maksaruohokatto, se voidaan perustaa kerrostalon katolle tai

vaikkapa vain pihavaraston katolle.

Hiekan, turpeen ja kompostin lisäksi Viherkattomultaan sekoitetaan tarpeen mukaan

lecasoraa tai tuhkaa. Sekoitussuhteita ja käytettäviä raaka aineita muuttamalla saadaan

räätälöityä tapauskohtaisesti kuhunkin paikkaan sopiva kasvualusta. Näin pystytään

optimoida ravinnepitoisuuden ja pidätyskyvyn sekä ominaispainon suhde sekä

huomioimaan istutettavien kasvien ja viheralueiden perustamispaikkojen vaatimukset.

Valmistuksessa on otettu huomioon ympäristöasiat ja raaka aineiden kierrätyskäyttö sekä

kestävän kehityksen toimintamallit. Täyttää viherkatoille asetetut ohjearvot (RT 85-11203

RT 85-11204, RT 85-11205, Infra 23-710152, KH 92-00582).

OMINAISUUDET, KÄYTTÖKOHTEET JA
VASTUULLISUUS:



Levitysvalmis erikoiskasvualusta kasveille, jotka vaativat happaman kasvualustan.

Laadukas Rodomulta on sopivasti lannoitettu sekä hyvin kevyesti kalkittu.

Runsaasti tummaa turvetta sisältävä Rodomulta on ihanteellinen muun muassa

alppiruusuille, pensasmustikalle, hortensioille sekä useille ikivihreille, kuten tuijille. Se on

ilmavaa ja kevyttä sekä sen veden- ja ravinteiden pidätys- ja luovutuskyky on räätälöity

sopimaan happaman maan kasveille. Mullan sisältämät ravinteet parantavat ikivihreiden

kasvien väriä.

Rodomullalla voidaan parantaa myös emäksisten eli korkean pH:n omaavien

kasvualustojen ominaisuuksia.

Huoltolannoitus suositellaan tehtäväksi tavanomaisesti perustamisen jälkeen tulevina

kasvukausina.

Valmistuksessa on otettu huomioon ympäristöasiat ja raaka-aineiden kierrätyskäyttö sekä

kestävän kehityksen toimintamallit. Täyttää VYL suositukset ravinnetyypille 3 (karut,

kuivat, happamat kasvualustat).

RODOMULTA
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Kevyt ja ilmava kasvualusta happaman maan kasveille.

Raaka-aineet: 

Tumma kasvuturve, hiekka,

tuotteistettu viherrakennuskomposti

Saattaa sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvin

siemeniä.

Tilaustuote, toimitusaika noin viikko.

Käyttövalmis, valmiiksi lannoitettu ja

kevyesti kalkittu.

OMINAISUUDET, KÄYTTÖKOHTEET JA
VASTUULLISUUS:



Kosteutta ja ravinteita erinomaisessa suhteessa pidättävät ja luovuttavat, seulotut multaseokset

sade- ja hulevesien käsittelyyn erilaisille viheralueille, kuten hulevesipainanteet, viivytysaltaat,

tulva-altaat, kosteikot ja rantaniityt. Korkea huokoisuus takaa kasvien juuristolle ilmavat

kasvuolosuhteet.

Eri rakeisuuden omaavia multaseoksia voidaan käyttää myös yhdessä esimerkiksi suodattavien

hulevesipainanteiden eri kerroksissa.

Hulevesimulta on hyvin vettä läpäisevää, rakenteeltaan karkeaa ja tiivistymätöntä, jonka vuoksi

sen avulla hulevesien hallinta helpottuu.

Biohiilimulta on kompostipohjaisen mullan, huokoisen biohiilen ja kalliosepelin seos. Se on

kivennäisainepitoinen ja pieneliöille suosiollinen. Veden sekä ravinteiden pidätyskykynsä vuoksi

biohiilimulta vähentää toistuvan lannoituksen tarvetta. Käyttämällä hienojakoista 3-8 mm

kalliosepeliä, saadaan hyvin monikäyttöinen kasvualusta, joka sopii niin puille, pensaille,

perennoille, heinille kuin niityllekin. Karkeampaan 90-150 mm kalliosepeliin sekoitettuna

kasvualustaa voidaan käyttää katupuiden kantavana kasvualustana.

Tuotteiden valmistuksessa on otettu huomioon ympäristöasiat ja raaka-aineiden kierrätyskäyttö

sekä kestävän kehityksen toimintamallit.

Tuotteiden huokoisuuden vuoksi huolellisesta kastelusta tulee perustamisvaiheessa huolehtia

kasvuun lähdön varmistamiseksi.

HULEVESI- JA BIOHIILIMULTA
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Uudet innovatiiviset kasvualustaratkaisut erikoisalueiden

perustamiseen.

Hulevesimulta raaka-aineet: 

hiekka, kompostipohjainen multa, biohiili

Biohiilimulta raaka-aineet: 

kalliosepeli, kompostipohjainen multa ja

biohiili

Saattaa sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvin

siemeniä.

Tilaustuote, toimitusaika noin viikko.

OMINAISUUDET, KÄYTTÖKOHTEET JA
VASTUULLISUUS:



Työkohteessa valmistettavat tuotteet edistävät kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita

ja ovat kierrätystaloutta parhaimmillaan. Avullamme voit hyödyntää olemassa olevaa,

hyvälaatuista maa-ainesta uusiokäyttöön paikan päällä. 

Kierrätysmaat sopivat varmimmin vaatimattomien alueiden maisemointiin,

vaatimattomien nurmikoiden ja niittyjen perustamiseen, metsitykseen sekä esimerkiksi

kasvualustan aluskerroksiin.

Käyttämällä olemassa olevia maa-aineksia säästetään kuljetuskustannuksia sekä

ympäristöä. Tuomme seulan, miehistön ja muun tarvittavan koneiston paikan päälle.

Huomioithan, että paikalla valmistettavia kasvualustoja tulee olla suuri määrä (useampi

tuhat kuutiota), jotta sen valmistaminen on kannattavaa. 

Seulottavasta maa-aineksesta otetaan näytteet, jonka avulla siihen lisätään tarvittavat

parannusaineet sen mukaan, mihin käyttöön lopullinen tuote tulee

Meiltä saat myös hoitosuunnitelman.

TYÖKOHTEESSA VALMISTETTAVAT
TUOTTEET

14

Raaka-aineet: 

Paikalla tehtävä kasvualusta valmistetaan

kohteessa olevista maa-aineksista niitä

sekoittamalla ja tarvittaessa lisäämällä

niihin muita maa-aineksia tai lannoitteita.

OMINAISUUDET, KÄYTTÖKOHTEET JA
VASTUULLISUUS:

Muuta vanhat maat uudeksi kierrättämällä.



RÄÄTÄLÖIDYT TUOTTEET
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Toiveidesi ja kohteen tarpeiden mukaan valmistettu

kasvualusta.

Raaka-aineet: 

Sinä päätät.

Räätälöity kasvualusta vaaditaan silloin, kun valmista ratkaisua ei löydy. Meiltä voit tilata

täysin räätälöityjä kasvualustoja, jotka pystytään valmistamaan asiakkaan toiveiden

mukaisesti ja kohteen tarpeet huomioiden.

Etenkin erikoiset kohteet asettavat erityisiä vaatimuksia kasvualustalle. Ympäristötekijät,

kasvillisuus tai kohteen käyttötarkoitus määrittää, minkälainen maaperä kohteessa toimii

parhaiten. Esimerkiksi hulevesikohteiden suodatusrakenteet, koirapuistojen alusta tai

vaihteleva maasto golfkentillä vaativat erilaisia ominaisuuksia

Avullamme saat juuri tarpeiden mukaisen seoksen. Tarvittaessa autamme kartoittamaan

kohteen maaperävaatimukset. Otamme kasvualustasta näytteet, lähetämme ne

analysoitavaksi ja tulosten sekä lähtötietojen perusteella valmistamme reseptin mukaisen

kasvualustan.

OMINAISUUDET, KÄYTTÖKOHTEET JA
VASTUULLISUUS:



MÄNNYNKUORIKATE

16

Viimeistelty lopputulos monikäyttöisellä katteella.

Raaka-aineet: 

Murskattu männyn kuori

Palakoko 2-100 mm

Käyttövalmis, luonnollinen

katemateriaali.

Useaan kertaan murskaamalla valmistettu, puhdas ja laadukas Männynkuorikate erilaisiin

puutarha-, istutus- ja maisemointikohteisiin.  Kuorikate on monikäyttöisyytensä ohella

yksi kustannustehokkaimmista katemateriaaleista.

Perusväriltään hieman punertava männyn kuoresta valmistettu, orgaaninen kate antaa

puutarhalle ja istutuksille viimeistellyn ja siistin ilmeen. Esteettisyyden lisäksi se tasaa

kasvualustan kosteuspitoisuutta ja lämpötiloja, vähentää rikkaruohojen kasvua, parantaa

ravinteikkuutta maatuessaan, lisää maaperän kuohkeutta ylläpitämällä pieneliöstön

toimintaa sekä ehkäisee esimerkiksi rinteiden eroosiota.

Tuoreen raaka-aineen ja orgaanisuutensa vuoksi katteen värisävyt vaihtelevat

vuodenajasta riippuen. Keväällä kate on hieman vaaleampaa kuin myöhemmin kesällä.

Männynkuorikate valmistetaan tasalaatuisena ja sitä on jatkuvasti saatavilla koko kauden

keväästä syksyyn. Myös talviaikana tilauksesta.

Valmistuksessa on otettu huomioon ympäristöasiat ja raaka-aineiden kierrätyskäyttö sekä

kestävän kehityksen toimintamallit. Lannoitelain 539/2006 ja sen asetusten mukainen.

Täyttää VRT taulukon 23120:T1 vaatimukset.

OMINAISUUDET, KÄYTTÖKOHTEET JA
VASTUULLISUUS:



HAAPAPUUHAKE
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Pehmeä ja ekologinen vaihtoehto leikki- ja liikuntapaikoille.

Raaka-aineet: 

Haketettu haavan kuori

Monipuolinen materiaali pihaan ja

ulkoiluun.

Haavasta tehty puuhake on pehmeä, pyöreäreunainen ja pölyämätön alustamateriaali.

Hakkeen levitys on helppoa ja nopeaa ja se pysyy paikallaan myös kaltevilla pinnoilla.

Suurille pinta-aloille puuhake on kustannustehokasta.

Sopii yleisesti liikuntapaikkojen alustaksi, esimerkiksi frisbeegolfradoille ja pururadoille

sekä urheiluvälineiden ja ulkoliikuntalaitteiden alle. Ideaali alustamateriaali

koirapuistoihin. Hake on hellävarainen koiran tassuille, kun taas hiekka saattaa joissain

tapauksissa aiheuttaa pieniä nirhaumia.

Haapapuuhake on myös puutarhaan ja kasvimaalle monipuolinen katemateriaali.

Kasveille, jotka ovat herkkiä maan happamuudelle, lehtipuuhake sopii havupuuhaketta

paremmin, sillä havupuuhake laskee maaperän pH-arvoa.

OMINAISUUDET, KÄYTTÖKOHTEET JA
VASTUULLISUUS:



HIEKKATUOTTEET
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Eristehiekka sopii täyttöihin, joissa ei saa

olla isoja kiviä, kuten massanvaihtojen

aluskerrokseksi, jakavan kerroksen alle.

Eristehiekan avulla voidaan katkaista

veden kapillaarinen nousu, ehkäistä

routimisesta johtuvia haittoja sekä

vähentää pohjamaan ja rakennekerrosten

sekoittumista. Sopii siis myös rakennuksen

eristeiden päälle.

ERISTEHIEKKA

Täytesora on edullinen vaihtoehto ns.

täytemateriaaliksi isoihin täyttöihin sekä

paikkoihin, joissa ei ole erityisiä teknisiä

vaatimuksia täyttöainekselle, esimerkiksi

rakennusten ulkopuoliset täytöt ja

pintamaan korotukset. Täytesora itsessään

ei sovellu pintamateriaaliksi, mutta

esimerkiksi nurmikon, kasvimaan tai

maisemoinnin aluskerroksena se toimii

hyvin. Sopii myös ojien täyttöihin.

TÄYTESORA

Hiekkaa, soraa ja hiesua erilaisiin tarpeisiin.

Hiesu pidättää vettä ja ravinteita hyvin,

mutta se tiivistyy helposti, joten kasvin

juuret jäävät usein melko mataliksi. Veden

pidätyskykynsä vuoksi hiesumaa routii,

mutta routa ei juurikaan muokkaa

hiesumaata. Tarvittaessa hiesua voidaan

parantaa hiekalla, turpeella tai kompostilla,

tai näiden yhdistelmillä. Hiesuseoksesta

saa erinomaisesti esimerkiksi kuntalle

sopivan kasvualustan.

HIESU

Kangasalan hiekkamontulta

Kangasalan hiekkamontulta

Kangasalan hiekkamontulta
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maa-, viher- ja ympäristörakennusalan yritykset

kunnat ja kaupungit

taloyhtiöt

seurakunnat

yksityisasiakkaat.

Valmistamme laadukkaita kasvualustatuotteita erilaisiin ympäristö- ja viherrakennuskohteisiin

Pirkanmaalla ja ympärysalueilla. Kasvualustojen tuotannosta sekä erilaisten maa- ja

viherrakennuskompostien käytöstä raaka-aineina meillä on yli 10 vuoden kokemus. Tuotteiden

valmistuksessa käytetään laadukkaita, puhtaita raaka-aineita ja tuotteistettuja viher- ja

maanparannuskomposteja. Kasvualustojen valmistuksessa otetaan huomioon myös

ympäristönäkökulmat sekä kiertotalousasiat, esimerkiksi raaka-aineena valmistuksessa käytettyjen

kompostien kohdalla.

Valmistettavien tuotteiden laatua seurataan sekä raaka-aineiden että valmistuotteiden kohdalla

jatkuvasti. Saapuvat raaka-aine -erät tarkastetaan aina saapumisen yhteydessä ja valmiit tuote-erät

tarkastetaan niiden valmistuttua.

Valmistamme tuotteet asiakkaiden toiveet sekä kohteen tarpeet huomioiden. Meiltä on

mahdollista saada tilauksesta kaikentyyppisiä kasvualustoja. Kasvualustatuotantomme

asiakaskunta on laajentunut runsaasti toiminnan aloituksesta lähtien ja uuden Pirkkalaan avatun

valmistus- ja myyntipisteen avulla asiakaskuntamme kasvaa edelleen.

Asiakaskuntaamme kuuluvat mm:

TERRAWISE OY:N OMA TUOTANTO

Kasvualustojen valmistus tapahtuu Pirkanmaalla kahdessa eri toimipisteessä: Kangasalla

Vatialantiellä ja Pirkkalassa Teollisuustiellä. Suuren volyymin tuotteita, kuten Infra- ja

Puutarhamultaa, Kantavaa kasvualustaa sekä Männynkuorikatetta valmistetaan jatkuvalla

prosessilla ja niitä on aina saatavilla varastosta koko kauden ajan. Muita pienten volyymien

tuotteita valmistetaan tilauksesta. Tilaustuotteiden kohdalla on hyvä varautua noin 3-5

arkipäivän toimitusaikaan.

Tuotteet valmistetaan laadukkaista ja puhtaista raaka-aineista vahvalla ammattitaidolla

ympäristön ja kestävän kehityksen vaatimukset huomioiden.

On tärkeää huomioida, että toimitusaika pitenee huomattavasti, mikäli tilattavasta tuotteesta

halutaan viljavuuspalvelun tutkimustuloksia valmistuksen aikana ja ennen asiakkaalle

luovuttamista.

VALMISTUS




