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Ongelman määrittely

Innovaatiokilpailu
21.11.2016 – 31.5.2017

Kasvihuoneviljelyn
viherbiomassat 



Tomaatin ja kurkun viljelyn 
viherbiomassat – miltä näyttää

Tomaattikasvustoa

Huom. 
muovinarut ja kiinnikkeet
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Tomaatin ja kurkun viljelyn 
viherbiomassat – miltä näyttää

Kurkkukasvustoa
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Tomaatin ja kurkun viljelyn 
viherbiomassat – miltä näyttää

Tomaatti Kurkku

Varsiosa Vahva varsi,  tyviosa kova ja tukeva, 
latvaosa ohuempi ja pehmeämpi.
Kosteuspitoisuus 86 - 90 % 
(latva kuivempi, tyvi kosteampi).
Kuiva-aineesta orgaanista 80-89 %
(latvassa korkeampi org.aineen osuus).

Varsi taipuisa ja pehmeämpi kuin 
tomaatin varsi.
Kosteuspitoisuus 92-94 %. 
Kuiva-aineesta orgaanista n. 80 %.

Lehdet Lehdet keskikokoisia ja kovahkoja.
Kosteuspitoisuus 86-88 %.
Kuiva-aineesta orgaanista 74-76 %.

Lehdet suuria ja pehmeähköjä.
Kosteuspitoisuus n. 86 %.
Kuiva-aineesta orgaanista n. 68 %.
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Tomaatin ja kurkun viljelyn 
viherbiomassat – koostumustietoa

Tomaatti Kurkku

% 
Kuiva-aineesta

Varsiosa Lehdet Varsiosa Lehdet

Ligniini 15 - 17 ~ 10 10 – 20 ~ 15

Pitkäketjuiset 
hiilihydraatit

49 - 54 ~ 15 30 – 33 ~ 17

Vesiliukoiset 
sokerit

2 - 7 ~ 7 ~ 3 ~ 1

Typpi 1 - 2 3 – 5 ~ 2 3 – 5

Epäorgaaninen 
aines yhteensä

11 - 20
(tyvisosassa

korkeampi pitoisuus)

25 - 26 20 - 21 31 - 33

Huom. Kosteuspitoisuudet ja orgaanisen aineen osuudet kuiva-aineesta esitetty ed. dialla.

Taulukko:  ArvoBio-hankkeessa määritettyjä koostumustietoja 



Tomaatin viljelyn viherbiomassat –
milloin tyypillisesti syntyy 

Viherbiomassan poisto viljelyn aikana:
Tomaattikasvuston viherbiomassaa poistetaan noin kerran viikossa, 
alkaen vähitellen noin kolmen viikon kuluttua istutuksesta. 
Säännöllinen vihermassan poisto alkaa sadon alkaessa n. seitsemän 
viikon jälkeen.
Tämä massa on pääosin lehtiainesta. Lisäksi, mukana on myös 
lehtihankoihin syntyviä hankaversoja, ns. varkaita.

Viljelyn päätyttyä perataan koko kasvusto, 
eli varsiosa sekä loppukasvuvaiheen lehdet. 

Tyypilliset viljelyjaksot ovat:  
Pitkä viljely (keinovalo): elokuu – kesäkuu  ja 
lyhyt viljely (luonnonvalo): maaliskuu-lokakuu.  
Tyypilliset vastaavat viikkomäärät istutuksesta lopetukseen, 
n. 42 vkoa ja n. 30 vkoa.



Yhden tomaattikasvin viherbiomassamäärät
case: Lepaan puutarha
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VARSI: useita metrejä (6-10 m)/kasvi 

Esimerkkikasvihuone: Lepaan puutarha, Hattula

Tomaatin viljelyala,  v. 2015: 1 148 m2, 2 826 kasvia
Tomaattisatoa n. 33 kg/kasvi, 35 satoviikon aikana (elo-kesäkuu)

Vihermassaa yht. n. 11-12 kg/kasvi, eli n. 35 % sadosta,

josta lehtimassaa n. 8-9 kg/kasvi, eli n. 70-75 % 
vihermassasta , jakautuen kasvukauden ajalle  

ja varsimassaa n. 3-4 kg/kasvi eli n. 25-30% vihermassasta, 
kasvukauden lopussa.

Tomaatin viljelyn viherbiomassat –
paljonko syntyy 

Tyypillinen kasvimäärä/neliömetri: 2,3-2,5 tainta/m2



Tomaatin viljelyn viherbiomassat –
missä päin Suomea

Tomaattituotannon jakautuminen Suomessa v. 2015 
(sato 1000 kg; %-osuus)
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Kurkun viljelyn viherbiomassat –
paljonko syntyy 

Esimerkkikasvihuone: Kiipulan puutarha, Janakkala
Kurkun lyhyt viljely, ns. sateenvarjoviljelytyylillä (osin muunneltuna): Latvan 
annetaan kasvaa ylätuen yli alaspäin, kunnes latva latvotaan ennen kuin 
osuu maahan. Ylätuen vierestä annetaan rungosta kasvaa 2-3 versoa, jotka 
latvotaan, kun ne ovat kasvaneet reilun metrin mittaisiksi. (Latvominen 
tarkoittaa, että versojen tai latvan päät/kärjet katkaistaan)
1. istutus vko 10, raivaus vko 23
2. istutus vko 25, raivaus vko 42

Kasvien määrä n. 1,5 tainta/m2 (tyypillinen lyhytkasvatukselle; 
pitkässä n. 2,5 tainta/m2)

Kurkun viljelyala,  v. 2015: 1 500 m2, 1 950 kasvia
Kurkkusatoa n. 10 kg/kasvi
Vihermassaa yht. n. 5-6 kg/kasvi, eli n. 55 % sadosta,

josta lehtimassaa n. 1,5 kg/kasvi, eli n. 25 % vihermassasta

ja varsimassaa n. 4 kg/kasvi eli n. 75% vihermassasta.
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Kurkun viljelyn viherbiomassat –
missä päin Suomea

Kurkkutuotannon jakautuminen Suomessa v. 2015 
(sato 1000 kg; %-osuus)



Nykykäsittely:
- Keräys lavalle, josta kuljetus kaatopaikalle tai ’läjälle’, 

myös kompostointiin

Ongelmat/haasteet, viljelijäkyselyn perusteella: 
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• Suuri kosteuspitoisuus  veden kuljetus kallista; huono 
energiahyötykäytössä (termiset menetelmät) ; huono säilyvyys 

• Pienet paikalliset määrät ; keräyksen/kuljetuksen kustannus; pitkät 
kuljetusmatkat 

• Narut, klipsit, tartuntatuet
- Poistaminen tyhjennysvaiheessa ; erotus myöhemmässä vaiheessa
- Muoviset ei-hajoavia kompostoinnissa; biohajoavat kalliita ja riskinä ennen 

aikainen hajoaminen viljelyvaiheessa
- Ongelmat jatkoprosessoinnissa (ml. biohajoavat ja biokaasun tuotanto)

• Sopivat, kannattavat tekniset ratkaisut ?
• Tuholaiset ja kasvitaudit – riskit suorassa peltolevityskäytössä


