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Enkamat–eroosiosuojamatonasennusohje
1. Kaivu

Kaiva luiska tasaiseksi 
profi ililtaan, vapaaksi kasvil-
lisuudesta, juurista ja kivis-
tä samalla täyttäen kaikki 
tyhjät tilat. Luiskan on oltava 
stabiili ja kunnolla tiivistet-
ty (syvyydeltään vähintään 
300 mm) erityisesti, kun on 

kyseessä taustatäyttö. Kaiva ankkurointikaivannot törmän 
juurelle ja harjalle (ks. katso yllä oleva kuva). Mikäli maape-
rä on huonolaatuista, pintakerrosta tulee parantaa pinta-
maata lisäämällä.

2. Asennus

Sijoita matto kaivantoon, 
tapita metrin välein, rullaa 
Enkamat auki ja jännitä hiu-
kan. Enkamat 7220 ja 7210 
tulee sijoittaa tasainen pinta 
alaspäin. Työn on edettävä 
joko harjalta alas tai juurelta 
ylös. Jyrkillä luiskilla tulee 

välttää pituussuuntaista asennusta. Leikkaa vaadittuun 
pituuteen terävällä veitsellä ja tapita metrin välein myös 
toiseen kaivantoon.

3. Kaivantojen täyttö

Täytä ja tiivistä 
ankkurikaivannot.
Tärkeää:
Vastarakennettuun luiskaan 
valuvat pintavesikeskittymät 
tulee estää joko harjalle tehtä-
vällä pienellä pengerryksellä 
tai johtaa ne toiseen luiskaan 

asennettujen kourujen tai putkien avulla

4. Limitysten 
varmistus

Vesiuomissa 150 mm limitys 
tulee tehdä niin, että ylävirran 
puoleinen kaista asetetaan 
alavirran puoleisen päälle. 
Kaikki limitykset tulee tapittaa 
metrin välein: vaikeissa olo-
suhteissa on suositeltavaa si-

joittaa lisätapit 500 mm jaolla. Erityishuomiota tapitukseen 
tulee kiinnittää vesirajassa. Kuivilla luiskilla vaaditaan 100 
mm limitys (1 m ja 2 m leveitä rullia käytettäessä limitystä 
voidaan pienentää 50 mm:iin).

5. Välialueen tapitus

Vaikeissa olosuhteissa suosit-
telemme välialueen tapitusta 
sijoitettavaksi säännöllisin 
välein – noin 1 tappi / m2; nor-
maaliolosuhteissa välialueen 
tapitustiheydeksi riittää noin 1 
tappi / 3-4 m2.
Tärkeää:

Matto tulee tapittaa kaikkien epätasaisuuksien kohdalta, 
jotta kosketuspinta olisi mahdollisimman laaja Enkamatin 
ja maan välillä. Joka tapauksessa on tarpeen täyttää tai 
tasata uudelleen kaikki tällaiset epätasaisuudet tai kuopat.

6. Reunojen    
varmistus

Vapaat reunat tulee varmistaa 
asianmukaisesti; liittymäkohta 
koviin päällysteisiin tai raken-
teisiin vaatii erityshuomiota 
(ks. kuvat).

7. Kylväminen

Kylvä normaalivedenpinnan 
yläpuolinen alue 20 g/m2

annostuksella sopivia sieme-
niä käyttäen. Käytä normaali-
vedenpinnan alapuoliseen alu-
eeseen kasvin juurakoita tai 
vesikasveja (tai levitä hiukan 
juurakkoa sisältävää maata 

ennen Enkamatin asennusta). 2/3 siemenistä sijoitetaan 
avoimen maton sisään ja loput 1/3 kylvetään viimeistellyn 
pinnan päälle.

8. Pintamaan täyttö

Haravoi kuohkea pintamaa 
niin, että Enkamatin yläpuo-
lelle jää 10-20 mm maapeite. 
Sepelin käyttöä tulee harkita, 
kun Enkamat on pysyvästi 
vedenpinnan alapuolella tai 
alttiina suurille virtausnope-
uksille (Ø 2-6 mm sepelijakeet 

haravoidaan ennen yläosan pintamaan täyttöä). Suositellun 
mukaisen maapeitteen avulla saavutetaan ihanteellinen 
maton täyttyminen luonnollisen tiivistymisen myötävaiku-
tuksesta.


