Vertikaaliviljelmässä tuotanto tapahtuu
sisätiloissa täysin keinovalon avulla,
joten kerrosviljelmän perustaminen
tiiviisti rakennetulle alueelle,
vaikkapa tyhjillään olevaan teollisuusrakennukseen tai kerrostalon kellariin
keskelle kaupunkia, on
täysin mahdollista.

MARIK A TO S S AVA I N EN | T EO KA N N I A INEN | MIK A JÄ RV INEN

Viljelyn uudet tuulet – vertikaaliviljely
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Teknologia

Vertikaaliviljely on verrattain uusi viljelymenetelmä, joka tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle kasvihuonetuotannolle. Vertikaaliviljelmässä kasvit
kasvavat päällekkäisillä tasoilla, joten viljelyyn
tarvittava pinta-ala on pieni. Tuotanto tapahtuu sisätiloissa täysin keinovalon avulla, joten kerrosviljelmän perustaminen tiiviisti rakennetulle alueelle,
vaikkapa tyhjillään olevaan teollisuusrakennukseen tai kerrostalon kellariin keskelle kaupunkia,
on täysin mahdollista.
Kerrosviljelyn keinovalotus on toteutettu nykyaikaisilla led-valoilla, joiden hyötysuhde on nykyään selvästi korkeampi kuin kasvihuoneessa
perinteisesti käytetyillä suurpainenatriumvalaisimilla. Niiden lämmön tuotto on tämän vuoksi vähäisempää, jolloin kasvit voidaan viedä lähemmäs
valaisimia, mikä säästää tilaa. Koska luonnonvaloa
ei käytetä, valointensiteetti ja valojakson pituus
voidaan säätää viljeltävälle kasville optimaaliseksi.
Kerrosviljelyssä voidaan käyttää kiinteää kasvualustaa, kuten multaa tai turvetta, mutta se ei ole
välttämätöntä. Kasvit voivat ottaa tarvitsemansa
veden myös suoraan järjestelmässä kierrätettävästä ravinneliuoksesta.
Kasvihuoneiden tapaan kerrosviljelmän lämpötilan ja ilmankosteuden säätely, sekä ravinteiden
ja hiilidioksidin syöttö perustuvat automatiikkaan.
Kerrosviljelmässä ilmaston säätäminen eri viljelykasveille soveltuvaksi on kuitenkin täsmällisempää
kuin kasvihuoneissa, sillä kesäaikaisen tuuletuksen
ja varjostusverhojen sijaan ilmanvaihto toteutetaan
koneellisesti. Tuulettaessa kasvihuoneista poistuu
paitsi lämpöä ja kosteutta, myös sinne syötettävää

hiilidioksidia. Sen sijaan kerrosviljelyssä vältytään
fotosynteesin kannalta välttämättömän hiilidioksidin kontrolloimattomalta karkaamiselta ilmakehään.
Kerrosviljelyssä vähäinen tilantarve pienentää lämmityskustannuksia olennaisesti, mikä lisää
energiatehokkuutta. Kasteluveden kierrättämisen
ansiosta myös vedenkäyttö on avomaa- ja kasvihuoneviljelyyn verrattuna vähäistä. Kerrosviljelmältä poistuu vettä vain tuotteiden mukana, koska
ravinneliuoskierto on täysin suljettu. Näin myös ympäristö säästyy haitalliselta ravinnekuormitukselta.
Suomessa ja globaalisti

Suomessa vertikaaliviljely on uutta, mutta esimerkiksi Japanissa, jossa viljelytilaa on rajallisemmin,
menetelmä on ollut käytössä jo vuosikymmeniä.
Kerrosviljely lisääntyykin erityisen nopeasti juuri väkirikkaiden Aasian maiden suurissa kaupungeissa,
joissa kerrosviljelmiä on perustettu kerrostaloihin ja
jopa pilvenpiirtäjiin. Myös alueilla, joissa äärimmäiset ilmasto-olot, kuten paahtava kuumuus tai ankara kylmyys, rajoittavat viljelyä, kerrosviljely tarjoaa
mahdollisuuden paikalliselle kasvien tuotannolle.
Suomessa kiinnostus vertikaaliviljelyn mahdollisuuksiin on kasvamassa. Viime vuosina alalle on
syntynyt muutama kotimainen yritys, ja jo useammassa alan oppilaitoksessa on investoitu tutkimusja opetuskäyttöön suunniteltuihin kerrosviljelyjärjestelmiin. Haasteita kotimaisen kerrosviljelyn
yleistymiselle asettavat korkeat investointikustannukset sekä maa-alueiden matala hinta. Suomessa
on edelleen melko edullista rakentaa vaakatasoon,
mutta suurkaupungeissa, joissa tilaa on rajallisesti
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ja maan hinta on korkea, ainoa vaihtoehto saattaa
olla rakentaa viljelmä vertikaalisuuntaan eli kerroksiin. Tästä huolimatta, etenkin uusille yrittäjille
vähäinen tilantarve saattaa toimia houkuttimena.
Ravinnontuotanto

Ravinnon riittävyys ja sen oikeudenmukainen ja
yhdenvertainen saatavuus on globaali haaste, jota
kiihtyvä ilmastonmuutos osaltaan hankaloittaa.
Viljelykelpoisten maa-alueiden väheneminen mm.
kuivuuden ja kuumuuden vuoksi, on jo nykyisin
todellinen ongelma, johon reagoiminen edellyttää
paitsi kulutustottumusten muuttamista, myös teknologian kehitystä ja uusia tapoja tuottaa ravintoa
pienemmällä pinta-alalla.
Kerrosviljelyssä tarkoin optimoiduilla kasvuoloilla voidaan vaikuttaa mm. kasvien kasvunopeuteen, mikä tehostaa tuotantoa ja parantaa
taloudellista kannattavuutta. Toinen varteenotettava ongelma ruokaturvan kannalta on ympäristön
saastuminen ja kemikalisoituminen. Maailmassa
on runsaasti alueita, joissa maaperän saastuminen ja niihin liittyvät terveysriskit ovat arkipäivää.
Kontrolloitu viljelyteknologia, jossa vältetään maakosketusta, soveltuu käytettäväksi myös ruuantuotannon riskialueilla.
Kerrosviljelyssä kasvuolojen optimointi kullekin
kasville sopivaksi mahdollistaa tehokkaan kasvatuksen. Globaalia ravinnon riittävyyttä nykyisenlainen kerrosviljely ei kuitenkaan ratkaise, sillä pääosa maailman kasviperäisestä ravinnosta tullaan
jatkossakin tuottamaan pelloilla, joita toivottavasti
osataan viljellä ympäristöä kunnioittavalla tavalla.
Vertikaaliviljelmissä on mahdollista tuottaa
pääsääntöisesti samoja kasveja kuin kasvihuoneissa, mutta esimerkiksi viljojen tai juuresten
tuotanto niissä ei ole taloudellisesti kannattavaa.
Nykyään yleisimpiä vertikaaliviljelmissä viljeltyjä
ravintokasveja ovat erilaiset salaatit ja yrtit. Myös
marjanviljely on yleistymässä. Toisaalta esimerkiksi taimikasvatus ja kasvinjalostus kerrosviljelmissä
saattaa olla tulevaisuutta.
Kaupunkiviljely ja yrittämisen uudet muodot

Vertikaaliviljelyn yleistymistä Suomessa ei voida
ennustaa, mutta viljelijöitä ala selvästi kiinnostaa.
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Viljelijöiden ohella vertikaaliviljelyyn ovat osoittaneet kiinnostusta myös muiden alojen yrittäjät. Tällä erää Suomessa toimii ainakin yksi kauppa ja yksi
ravintola, jossa vertikaaliviljelyllä tuotetaan tuoreet
kasvikset suoraan asiakkaiden ostoskoriin ja ruokapöytään. Myös ihmisten kiinnostus lähiruokaan voi
tulevaisuudessa johtaa uudenlaisiin yritysmalleihin,
joissa ravintoa tuotetaan esimerkiksi asuinalueen
tai kaupunkilaisten tarpeisiin urbaaneilla alueilla.
Nykyään jo puolet maailman väestöstä asuu
kaupungeissa ja vuoteen 2050 mennessä kaupunkiväestön määrän on ennakoitu kasvavan jopa
70%:n. Kaupungistumisen myötä ihmisten mahdollisuudet osallistua oman ravintonsa tuotantoon
pihapiirissä ovat vähentyneet, mutta tarve viljellä ei
ole kadonnut. Tästä kielii huutava pula kaupunkien
viljelypalstoista. Palstoja ei riitä kaikille halukkaille ja
niiden vapautumista saatetaan odottaa jopa vuosia.
Tulevaisuus näyttää, voisiko kerrosviljely integroitua osaksi omatoimista kaupunkiviljelyä. Suurten
investointikustannusten vuoksi tämän toteutuminen vaatisi uudenlaisia toimintamalleja, esimerkiksi
kuntien tai taloyhtiöiden sitoutumista ja investointeja.
Toisaalta, mikäli ihmisten kiinnostus viljelyyn
edelleen kasvaa, tällaiset toimintamallit voivat tarjota jopa kilpailuedun ihmisten tehdessä päätöksiä
asumisensa suhteen. Kerrosviljelyn toteuttaminen
ilman kallista automatiikkaa mahdollistaisi kerrosviljelyn myös kotitalouksille, jolloin viljelmät
voisivat toimia paitsi pienimuotoisessa ravinnon
tuotannossa, myös sisustuselementtinä.
Osana kiertotalouskonseptia

Paitsi viljelykelpoisen maan, myös puhtaan veden
riittävyys on mittava ongelma. Jo nykyään käytössä on nk. ”Aquaponics”-järjestelmiä, joissa kalojen
tai muiden vesieliöiden viljely on integroitu osaksi
kasvihuonetuotantoa. Tyypillisessä ”Aquaponics”systeemissä kalanviljelylaitoksen ravinnepitoinen
sivuvirta ohjataan kasvien viljelyyn. Näin kasvit saavat tarvitsemansa veden ja ravinteet kalankasvattamosta ja samalla osallistuvat ravinteiden poistoon,
eli veden puhdistukseen. Käytännössä samanlainen
prosessi voidaan yhdistää kerrosviljelyyn. Vastaavasti muita teollisia sivuvirtoja voitaisiin hyödyntää
viljelyssä.
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Edellytys sivuvirtojen käytölle on niiden turvallisuus, eli ne eivät saa sisältää esimerkiksi toksiineja
tai raskasmetalleja, jotka voisivat olla uhka kasvien
hyvinvoinnille tai kasveihin kertyessään ihmisten
terveydelle. Myös kiinteiden kasvualustojen kehitystyössä kierrätettäville materiaaleille on sijansa.
Kerrosviljelmä, jossa vettä kierrätetään, asettaa
omat haasteensa kasvualustalle. Kasvualustasta
liiaksi liukenevat orgaaniset yhdisteet kertyvät systeemiin ja voivat aiheuttaa ongelmia kiertoveden
laadussa esim. hankaloittamalla sen hygienisointia
tai ruokkimalla mikrobien ja levien kasvua.

tyjen kasvien. Kerrosviljelyssä käytettävän korkean
valointensiteetin on myös todettu pienentävän
salaattien ja yrttien nitraattipitoisuuksia. Vertikaaliviljelyn tekniikka kehittyy nopeasti.
Nykyisellä tekniikalla vertikaaliviljelmä tuottaa
ylimääräistä lämpöenergiaa, joka kannattaa hyödyntää esimerkiksi viereisen rakennuksen lämmitykseen. Kun led-valojen hyötysuhde tulevaisuudessa edelleen paranee, niin vertikaaliviljelyn
tuottaman ylimääräisen lämpöenergian määrä tulee pienenemään ja viljelmän energiatase paranee.
HAMK kerrosviljelyn edelläkävijänä

Tulevaisuuden skenaarioita

Suomalaisella ruualla on hyvä maine maailmalla.
Suomalainen ruoka koetaan turvalliseksi ja puhtaaksi ja siksi sillä on kysyntää mm. Aasian maissa.
Viime vuosina esimerkiksi arktiset luonnonkasvit
ovat löytäneet jalansijaa kansainvälisillä markkinoilla. Ympärivuotinen tuotanto pohjoisilla alueilla
ei kuitenkaan ole mahdollista. Jatkuvaan tuotantoon ratkaisun saattaisi tarjota kerrosviljely, jossa myös erikoisempia pohjoisia kasveja voitaisiin
tuottaa tehokkaasti.
Tutkimuksen kannalta olosuhteiltaan tarkkaan
säädeltävä kasvuympäristö avaa mielenkiintoisia
mahdollisuuksia. Kasvuolot vaikuttavat kasvien
metaboliaan, joten alan tutkimus voi tarjota tulevaisuudessa keinoja esimerkiksi ravitsemuksen
kannalta tärkeiden ravinto- ja hivenainepitoisuuksien sekä makuaineiden optimointiin.
Ravintokasvien ohella kerrosviljelmissä voidaan
tuottaa raaka-aineita esimerkiksi kosmetiikka-,
lääke- tai luontaistuoteteollisuuden tarpeisiin.
Kuluttajat suosivat luonnollisia raaka-aineita,
mutta tuotekehityksen kannalta luonnosta kerättyjen raaka-aineiden epätasalaatuisuus aiheuttaa
haasteita. Luonnossa kasvit ovat alttiita sääoloille,
mistä johtuen niiden biokemiallinen koostumus
vaihtelee vuodenajan mukaan ja vuosittain. Kerrosviljelmässä stabiilit kasvuolot takaavat tasalaatuisen koostumuksen ja eri kasvuolojen vaikutusta
optimaalisen koostumuksen saavuttamiseksi voidaan tutkia.
Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että kerrosviljeltyjen kasvien kauppa- ja varastointikestävyydet ovat parempia kuin kasvihuoneessa viljel-
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Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) puutarhatalouden koulutusyksikköön Lepaalle hankittiin
merikonttiin rakennettu kerrosviljelmä keväällä
2019. Hankinta tehtiin investointibudjetista ja
kerrosviljelmää tullaan käyttämään sekä opetukseen että tutkimukseen. Kerrosviljelytutkimus on
aloitettu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä strategiarahoituksella osana biotalous 4.0
-hanketta, jossa painopiste on älykkäässä biotaloudessa, painottuen ruuan tuotantoketjuihin ja
biomassojen kestävään käyttöön digitalisaatiota ja
data-analytiikkaa hyödyntäen.
Kerrosviljelykontti on räätälöity tutkimuskäyttöön soveltuvaksi, ja HAMK:n tavoitteena onkin
olla kerrosviljelytutkimuksen edelläkävijä Suomessa. Kerrosviljelykontissa on runsaasti kasvuolojen
kontrollointiin ja datankeräykseen liittyvää anturointia ja automatiikkaa, jonka toiminnan opettelu
ja optimointi vei aikansa. Nyt kontin käyttöönottoon liittyvä testaus on saatu päätökseen ja kaksi
kasvualustoihin liittyvää yritysyhteistyössä tehtävää tutkimusta on jo saatu päätökseen.
Kontin käyttöönottovaiheessa opiskelijoilla oli
oivallinen tilaisuus tutustua kontin automatiikkaan
ja ratkoa uuden kasvatussysteemin haasteita osana opintojaan. Jatkotutkimuksesta on neuvoteltu
mm. kotimaisten luonnonkosmetiikkayritysten
kanssa. Myös kiertotalouskonseptit kiinnostavat
yrityksiä, mihin vaikuttaa paitsi kasvanut ympäristötietoisuus, myös jätteen käsittelyn korkeat kustannukset. Tästä johtuen yritykset pyrkivät hyödyntämään sivuvirtansa mahdollisimman hyvin,
mihin yhden mahdollisuuden tarjoaa sivuvirtojen
käyttö kasvualustana tai lannoitteena.
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