
Asennusohje

Maksaruohokatto – Nordic Green Roof™ asennusohje

Yleistä

1 m2 maksaruohomattopalat tulee purkaa paleteista

suojaisalle paikalle. Jos matot ovat kuivia, ne tulisi
 kastella.  Asennuspaikan pinnat tulee puhdistaa 
roskista, neulasista yms. Pinnan tulee olla tasainen.
Asennuspaikalla matot asennetaan tiiviisti maata tai 
alustaa vasten ja tiukasti kiinni toisiinsa, näin vältytään
reikien ja välien syntymiseltä.  Katolla ensimmäiseksi
asennetaan salaojamatto, kangaspuoli ylöspäin, pusku- 
saumoin ja seuraavaksi vedenpitomatto VH1200, 
limitetään 10 cm, asennus aloitetaan alhaalta harjaa 
kohden. Tämän jälkeen 1 m2 maksaruohomattopalat 
nostetaan kahden henkilön toimesta paikoilleen ja
asennetaan puskusaumoin.  
Maa-aineella paikataan saumat ja mahdolliset aukko-
kohdat. Lannoite heitellään kasvuston päälle noin 70  
g/m2. Tämän jälkeen viherkatto kastellaan niin hyvin, 
että vedenpitomatto VH1200 on täysin vettynyt ja vettä 
jää valumaan katolta.

Ensimmäinen hoito
Asennuksen jälkeen kuivalla ilmalla mattoja täytyy läpi-
kastella vähintään 2 kertaa viikossa. Jos näin ei tehdä on 
mahdollista, että osa kasvustosta pääsee kuivumaan.

Koska maksaruohomatto on elävä materiaali, se tarvitsee
hoitoa. Yleisesti mattoja ei tarvitse kastella, vain kuivina 
kausina tai maton ollessa vaurioitunut.
Jotta maksaruohomatto säilyttää monimuotoisuutensa, 
täytyy mattoja lannoittaa. Lannoitus tehdään kun viher- 

Frisol tai Puutarha 1, 70 g/m2. Keväällä kastelu on tärkeää, että 

Veden ohjaus

Tarvitsetko huoltoapua? 
Tarjoamme myös huoltopalvelua edulliseen hintaan.
Huoltotyöhön kuuluu takuu kasvuston menestymisestä.

Kysymyksiä?
Jos sinulle herää kysymyksiä, ota meihin yhteyttä.

Ylläpitohoito

heti niiden saavuttua. Matot sijoitetaan varjoisalle ja 
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Maksaruohomattojen asennuskohteissa tulee huolehtia veden
poistosta kattopinnalta tai muulta asennusalueelta. Asennuslauta 
tai rei´itetty kulmalista (Nordic Green Roof™-kulmalista) tulee asen-
taa niin, että vesi pääsee poistumaan kattopinnalta räystäskouruun.
Tasakatoilla olevat kattokaivot tulee puhdistaa säännöllisesti.
Veden poiston tulee toimia, koska seisova vesi voi aiheuttaa
kasvuston jäätymisen.

Käytännössä alusta määrää lannoitemenekin. Matot tulee 
asentaa aina jonkun alustan päälle, viherkatoille omat alusker-
rokset ja maahan rikkaruohonestomatto, jotta saumoista ei 
kasva rikkaruohot läpi. 
Neulaset ja lehdet tulee puhdistaa katolta vuosittain.

Kasvutakuuta ei voida antaa jos maksaruohomattoa ei ole 
asennettu ohjeidemme mukaisesti.

Asennettaessa myöhään syksyllä, lannoitusta ei tehdä, vaan 
vasta seuraavana keväänä kun viherkatto on sulanut. 

saadaan hyvä kasvu heti kasvukauden alkuun. Heinä-elokuussa 
tulee katto lannoittaa pitkävaikutteisella lannoitteella, esim. 
Osmocote. Lannoituksen jälkeen tulee aina kastella.

katto on sulanut, matot eivät saa olla jäässä kun lannoite 
levitetään. Vuosittainen ensimmäinen lannoitus tehdään 
maalis-huhtikuussa lyhytvaikutteisella lannoitteella, esim. 


