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Kerrosviljelyyn soveltuvan rakennuksen 
mitat

• Versoviljelyä lukuun ottamatta – esim. salaatilla – kerroksen keskeltä 
seuraavan kerroksen keskelle mitan, olisi hyvä olla noin metri, jotta valo 
jakautuisi tasaisesti ja mikroilmasto taimien ympärillä olisi hyvä

• Mikäli tavoitellaan esim. kolmea päällekkäistä kerrosta vapaata korkeutta 
olisi hyvä olla nelisen metriä   

• Linjastot voidaan räätälöidä toki rakennuksen mittojen mukaan, mutta 
mikäli voidaan käyttää esim. blokkihuoneen standardimittaa 9,6 m tai 
jonkun kerrosviljelyn tekniikkatoimittajan esim. VERA® COMPACT 8 × 6
m:n standardimittaa, voidaan saavuttaa kustannussäästöjä

• Perustuotteilla kilpailevalla tuotantomuodolla pinta-alan lisäykset ovat 
tyypillisesti 5 000 – 10 000 m², mikäli rakennukseen voidaan sijoittaa 3 
kerrosta ja 75 % pinta-alasta on viljelyalaa, rakennuksen sopiva lattiapinta-
ala olisi  1 250 m² tai tätä suurempi, jotta saavutetaan 5000 m² kasvihuoneen 
tuotanto pinta-alaa vastaava tuotanto pinta-ala rakennuksen pinta-ala tulisi 
olla esim. 1800 m² tilajärjestelystä riippuen  

• Arvotuotteilla tai ”ultra lähituotannossa” pinta-ala voi olla toki hyvinkin 
pieni, yrityskohtainen laskenta on aina tarpeen



Rakennuksen kosteusrasituksen kesto

• Käy rakennussuunnittelijan kanssa läpi rakennuksen kosteustekninen 
toimivuus ja korkean ilmankosteuden vaikutus rakenteisiin

• Kasvit haihduttavat kerrosviljelyssä tyypillisesti noin 2,5 l/kerros m²/vrk, 
ilman kosteus saattaa jopa varsin tyypillisesti olla  75 – 85 % RH, vaikka 
kosteutta poistetaan aktiivisesti, höyrynpaineen kosteusrasitus 
rakenteille on suurta

• Lattioissa on hyvä olla kaatoa ja lattiakaivot, lattian pitää soveltua esim. 
letkulla ja harjalla tai painepesurilla pesuun, on eduksi, jos samoin 
voidaan toimia seinien ja katon osalta



U-arvo

• W/(K∙m²)

• Jos siis vaikkapa rakennuksessa on vaikkapa jopa kolminkertainen pinta-ala 
ulkovaippaa lattian pinta-alaa kohti ja ulkovaipan U-arvo on 1,0 W/(K∙m²) ja 
ulkolämpötila on  - 25 ˚C ja sisälämpötila on 20 ˚C Vanhojen rakennusten 
suunnitteluarvoja

• Lämmitystehoa tarvitaan;

•
1,0𝑊𝐾𝑚2 × 45 𝐾 × 3 = 135𝑊/𝑙𝑎𝑡𝑡𝑖𝑎 𝑚2

• Jos pelkkä asennusteho on vähintään 70 W/m² ja kerroksia on kolme ja valotus on 
asennettu 75 %:lle pinta-alasta

• 70 𝑊𝑚² × 3 𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑡𝑎 × 0,75 = 157,5𝑊/𝑙𝑎𝑡𝑡𝑖𝑎 𝑚2
• Näiden arvioiden mukaan ei ole lämmitystarvetta valojen päällä ollessa

• Teetä rakennussuunnittelijalla laskelma asiasta

• Passiivirakenteilla tehontarve on alle 1/10 yllä lasketusta

file:///C:/Users/mika/Downloads/Energiatodistusopas%202018%20Vanhojen%20rakennusten%20tyypillisiÃ¤%20suunnitteluarvoja.pdf




Veden tarve 

• Kerrosviljelyssä vettä voidaan kierrättää

• Esimerkiksi salaatin viljelyssä sadon mukana poistuu vettä ainoastaan 
noin 100 l/m²/v – sadon ollessa huipussaan - eli esim. 5 000 m²viljelmällä 
tämä olisi ainoastaan 500 m³/v

• Lisäksi vettä tarvitaan puhtaanapitoon ja sitä poistuu aina myös 
ilmanvaihdon mukana, koska ei ole tarkoituskaan, että viljelmä olisi 
täysin ilmatiivis – pientä ilmanvaihtoa tarvitaan haitallisten kaasujen 
takia – mikäli kasvien haihduttamasta vedestä menetetään 5 %, 

vuodessa vettä kuluu               
2,5 𝑙𝑚2𝑣𝑟𝑙 × 365 𝑣𝑟𝑘 × 0,05 × 5 000 𝑚2 ÷

1000
𝑙𝑚3 = 228 𝑚³



Veden laatu

• Elintarviketurvallisuuden kannalta, tutkitaan ennen toiminnan 
aloittamista ja kolmen vuoden välein, tulokset säilytetään, lisäksi 
arvioidaan aistinvaraisesti hajua ja väriä Alkutuotannon veden 
laatuvaatimukset, tässä siis oletuksena, että vettä voi päätyä kasvien 
syötäville osille ja niin mielestäni kyllä on käytännössä

• Raakavesianalyysi esim. Hortilab analyysit, raakavesi pitää tutkia myös 
viljelyn kannalta, olisi syytä tutkia myös Fluoridi

• Johtokyky kasteluun käytettävässä raakavedessä mielellään alle 0,1 
mS/cm tai alle 0,2 mS/cm

• Esim. korkea Na tai Clˉ :n määrä saattaa olla ongelma

• Hämeessä on useimmiten hyvälaatuista vettä

• Hollantilainen suositus, Suomessa rajat ovat alhaisemmat

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikkeiden-alkutuotanto/veden-laatuvaatimukset/
https://www.hortilab.fi/analyysit/kasvihuone/
https://edepot.wur.nl/403810


Sähköliittymä

• Alempana on tarkennettua tietoa valotuksen tehontarpeesta

• Jos valotuksen minimitehontarpeena olisi 70 W/m² ja muun sähkön 
tarpeen 35 W/m², molemmat siis/ viljelyneliö, tehokerroin on huomioitu

• 5 000 𝑚2 × 105 𝑊𝑚2 = 525 000 𝑊 = 525 𝑘𝑊
• 525 000 𝑊 ÷ (400 𝑉 × 3) = 757 𝐴
• Olisiko maatilalla tyypillisesti esim. 3 x 63 A:n pääsulakkeet jolloin 63 𝐴 × 400 𝑉 × √3 ÷ 105 𝑊𝑚2 = 416 𝑚2 , tässä esimerkissä ei kyllä sitten voi 

käyttää mitään muita sähkölaitteita

• Paljon valoa vaativilla kasveilla tehontarve on jopa yli viisinkertainen

• Teetä aina sähkösuunnitelmat ja sähkötyöt alan pätevyydet omaavilla 
henkilöillä



Vesiviljely

• Mitä vesiviljely on?

• Kasvualustaa ei ole, kaikki ravinteet annetaan liuoslannoituksena

• Suomessa on kasvihuoneviljelyssä hyvin tyypillistä antaa kaikki 
ravinteet kasteluliuoksessa, mutta yleensä käytetään kasvualustaa

• DWC, Deep water culture

• NFT, Nutrient film technique

• GB, Gravel bed, ei ole käytössä suomessa











Vesiviljelyn lannoituksessa huomioitavaa

• Kastelussa käytetään aina ravinneliuosta

• Kasteluveden pH säädetään sopivalle tasolle, yleensä 5,8 – 6,5 ja 
säätötarve vaihtelee käytetyn raakavesilähteen mukaan

• Tarvitaan vähintään kaksi eri emoliuosastiaa

• Toiseen astiaan täyslannoitetta

• Ja toiseen kalsiumnitraattia, jotta kasvit saisivat kalsiumia

• Täydennetään myös muilla lannoitteilla reseptin mukaan
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