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Historiasta:
Hyötöhuone tai kasvuhuone 1977 - 2006 

• Keskellä käytävä ja molemmilla puolilla 800 mm leveät hyllyt

• Hyllyjä oli 4 päällekkäin

• Valaistukseen oli käytetty 65 W:n 1500 mm pitkiä loisteputkia

• Loisteputkia oli 4 rinnakkain, asennusteho oli; ( 4 ∙ 65 W) / (0,8 m ∙ 1,5 m) = 260 
W/1,2 m²= 217 W/m²

• Sylviana 65 W

• Jos yhden loisteputken valovirta on 4800 lm ja valo osuisi  kokonaan 
viljelypinnalle valaistusvoimakkuus olisi 16 000 lux

• Hyötöhuone oli ilmajäähdytteinen, ilmanvaihtokone sekoitti kylmää ulkoilmaa 
ja kasvuhuoneen ilmaa ilmanvaihtokoneella

• Jäähdytyksen teho ei ollut riittävä

https://www.finnparttia.fi/LP-65-K


Ritarinkukkia hyödössä 
Lepaan kasvuhuoneessa. 
Kuva; Sari Makkonen









Kasvuhuone viljelykäytössä

• Kasvuhuonetta käytettiin keväisin ryhmäkasvien kylvöihin, ei tarvinnut 
lämmittää isoa kasvihuonetta kylvösten takia, valotaso oli kylvöksille 
suurempi kuin kasvihuoneessa

• Talvella huoneessa hyödettiin tulppaaneita vähittäismyyntiin, kehitys oli 
nopeaa eikä tässäkään tapauksessa tarvinnut lämmittää suurta 
kasvihuonetta

• Myös ritarinkukkia ja atsaleoja hyödettiin

• Ilmajäähdytys oli teholtaan riittämätön, kaikkia viljelytasoja ei voitu 
käyttää samanaikaisesti

• Kostutus ei toiminut –ainakaan loppuvuosina- ilma oli kuivaa, no jaa, 
kylvökset itivät lasilevyjen alla



MINIVERSOJA 
HYÖDÖSSÄ LEPAAN 
VIHANNESVARASTOLLA

- Oli yrittäjän toimintaa

- Valaisimina loisteputket, 
sirpalesuojaus

- Puhaltimia käytettiin ilman 
kierrätämiseen



KERROSVILJELY KONTISSA
KONTTI TOIMITETTIIN LEPAASEEN 
KESÄKUUSSA 2019



KONTTI LASTATTUNA

Toimittajalla Italiassa

- Rahti junalla Alppien ja Saksan läpi





Kontin siirto paikalleen Lepaassa



Kontti kytketään sähkö, vesi ja viemäriverkkoon



Pohjakuva, mitat ja hyllyt

• Kontin pituus on 6300 mm ja leveys 2438

• 20 jalan kontin pituus olisi 6058 mm

• staal &plast

• Vuoksi/luode levyjen leveys on 630,4 mm, mikä on vakiomitta ja 
pituus 4340 mm

• Viljelyhyllyjä on 3 päällekkäin kummallakin puolella, alimman hyllyn 
alla on tekniikkaa

• Viljelyalaa on noin 16 m²

• Etuosassa on kastelu- ja ilmastonsäätöautomatiikka

https://da.staal-plast.dk/da/




Ilmaston säätö

• Konttia voidaan lämmittää ja jäähdyttää koneellisesti

• Kontin katolla on vesi-ilmalämpöpumppu, jonka avulla voidaan sekä 
jäähdyttää, että lämmittää vettä

• Viljelytilassa on konvektori, jonka avulla tilaa jäähdytetään tai 
lämmitetään

• Koska kontti on sijoitettu sisätilaan, sitä pääasiassa jäähdytetään

• Kosteudenpoistolaitteella poistetaan kosteutta ilmasta

• Konvektoriin ja kosteudenpoistolaitteeseen kondensoitunut vesi 
käytetään uudelleen kasteluun





Ilmastoa ohjataan Senmaticin laitteilla
- LCC4 ilmaston ohjaus ja Ami Penta kastelu



ILMA-
VESILÄMPÖPUMPPU

- On sijoitettu kontin katolle

- Kaikki hukkalämpö tulee hyödynnettyä 
lämmityskaudella ilman häviöitä –
mutta ainoastaan kun lämmitystarvetta 
on

- Vain osa valoista päällä, tehontarve on 
4,6 kW



KOSTEUDENPOISTO-
LAITE

- Kaikkea liiallista kontin ilmankosteutta ei 
voida poistaa passiivisesti konvektoriin
tiivistymisen kautta

- Lisäksi tarvitaan aktiivista 
kosteudenpoistoa

- Laitteen tuottama lämpö jää kontin 
sisäpuolelle ja se pitää poistaa 
jäähdyttämällä



KOSTUTIN

- Ilmaa voitaisiin kostuttaa

- Ei ole ollut tarpeen käytännön 
viljelytilanteissa

- Kasveista ja kasvualustasta 
haihtuu riittävästi vettä ilmaan



SENMATICK FL100 GROW WHITE FIXTURE

• Ohjaus on yhteensopiva LCC4:n kanssa

• Spektriä ja intensiteettiä voidaan säätää

• Säätömahdollisuus lisää hintaa, kaupallisessa tuotannossa ehkä ei 
tarkoituksenmukaista käyttää säädettävää spektriä

• Valaisimen sähkötehon tarve on 50 – 150 W, ja valotehokkuus 2,3 
µmol/J

• Valaistusvoimakkuutta voi säätää 5:ssä eri portaassa

• Sinisen valon osuus voi olla 4 – 14 %, kaikilla tehoilla ei voi käyttää 
koko tehoa



Hiilidioksidilannoitus

• Hiilidioksidilannoitukseen käytetään puhdasta hiilidioksidia, koska 
tarve on pieni ja epäpuhtauksia ei saisi olla

• Hiilidioksidisäiliöt ovat ulkona, höyrystymisen kanssa ei ole ollut 
ongelmia, mutta vielä ei ole koettu kylmää talvea

• Jos paine putkistossa nousee liian korkeaksi, ylipaineventtiili 
avautuu ja hiilidioksidi johdetaan putkea pitkin ulos

• Maksimivirtausta rajoitetaan rotametrillä

• Pitoisuuden mittaus on varmistettu kahdella erillisellä anturilla

• Korkea pitoisuus aloittaa hätätuuletuksen ja hälytyssummeri soi



KAASUPULLOKAAPPI 
ON LUKITTU

- Pulloja vaihdettaessa ja hanoja 
avattaessa käytetään suojalaseja ja 
paleltumiselta suojaavia käsineitä





Kastelujärjestelmä

• Kastelujärjestelmäksi valittiin vuoksi/luode kastelu, koska sitä 
käytettäessä pöytälevyille voidaan asettaa joustavasti erikokoisia 
ruukkuja vapaasti valittavaan järjestykseen

• Kontti pitää asennettaessa asentaa mahdollisimman suoraan esim. 
+/- 2 mm, jotta kasteltaessa kaikki kasvit saavat saman määrän 
vettä

• Kasteluliuosta kierrätetään, myös ilmasta talteen otettu vesi 
johdetaan paluuvesialtaaseen ja käytetään uudelleen kasteluun 





AMI SEKOITUSSÄILIÖ 
JA KASTELUPUMPPU

- Lannoitteensekoittajassa on kolme 
emoliuossäiliötä ja säiliö hapolle

- Tämä mahdollistaa monipuolisen 
reseptin

- Kiertoon otettava raakavesi 
lisätään paluuvesialtaaseen







Viimeisenä viemäröinti



Lepaan kontti kolmiulotteinen kuva

https://my.matterport.com/show/?m=XW2bC5Da7o2


KIITOS


