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Tämän työn tavoitteena on selvittää pystyviljelyn mahdollisuuksia ruuantuotannon 

ympäristöhaittojen vähentäjänä. Samalla kootaan tietoa ruuantuotannon haasteista ja 

ympäristövaikutuksista sekä pystyviljelystä. Tutkimus tehdään kirjallisuuskatsauksen 

pohjalta. 

 

Väestönkasvun takia ruuantuotannon tulee tehostua, jotta ihmiset voidaan ruokkia myös 

tulevaisuudessa. Vuoteen 2050 mennessä väestön odotetaan kasvavan 9,8 miljardiin. 

Samalla tulee huolehtia ruuantuotannon ympäristövaikutuksista. Viljelyllä on paljon 

ympäristövaikutuksia, jotka vaikuttavat muun muassa ilmastonmuutosta voimistavasti tai 

vaikuttavat muulla tavoin kestävyyteen. Näistä lannoitteiden typpipäästöt ja vedenkäyttö 

ovat merkittävimmät. 

 

Pystyviljelyllä saadaan tuotettua suurempi sato pienemmillä vesi, maa ja ravinnemäärillä. 

Tulokset perustuvat pystyviljelmän ideaan päällekkäisistä viljelykerroksista ja käytettyihin 

viljelytekniikoihin, hydroponiseen ja aeroponiseen viljelyyn, jotka mahdollistavat veden ja 



 

 

ravinteiden optimaalisen annostelun. Käytetyissä viljelytekniikoissa ravinteet ja vesi eivät 

pääse myöskään karkaamaan systeemin ulkopuolelle ja aiheuttamaan ympäristöhaittoja. 

 

Tämän työn tulosten perusteella pystyviljely voidaan nähdä osaratkaisuna ruuantuotannon 

ympäristöhaasteisiin. Edellytyksenä on kuitenkin pystyviljelmän sijoittaminen järkevästi ja 

energian hankinta ympäristöystävällisestä energialähteestä. Lisätutkimusta kuitenkin 

tarvitaan.  
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1 JOHDANTO 

 

Maapallon väestö on kasvanut voimakkaasti 1950-luvulta lähtien ja kasvaa edelleen, 

vaikkakin hitaammin. Uusimman ennusteen mukaan väestömäärä kasvaa 8,6 miljardiin 

vuoteen 2030 mennessä, 9,8 miljardiin vuoteen 2050 mennessä ja vuoteen 2100 mennessä 

saavutetaan 11,2 miljardin raja. (United Nations 2017, xx.) Väestöstä yli 50 % asuu 

kaupungeissa ja kaupunkilaisten osuuden odotetaan kasvavan (United Nations 2014). 

Kasvava väestö vaatii lisää ruokaa, mikä luo painetta ruuantuotantojärjestelmälle. Ruuan 

kasvattaminen vaatii kasvualaa, ravinteita, vettä ja energiaa. Lisäksi joudutaan huolehtimaan 

viljelyn ympäristövaikutuksista. (Godfray et al. 2010, 812.) 

 

Väestönkasvun lisäksi toinen ruuantuotantoon vaikuttava tekijä on ilmastonmuutos ja 

toisaalta ruuantuotannolla on oma vaikutuksensa ilmastonmuutokseen ja ympäristöön. 

Ilmastonmuutos vaikuttaa muun muassa lämpötiloihin sekä kasteluveden saantiin ja siten 

viljelyn onnistumiseen (Calzadilla et al. 2013, 358). Ruuantuotannosta taas aiheutuu päästöjä 

ja ravinnekuormitusta ympäristöön. Esimerkiksi päästöjä aiheutuu ruuan kuljetuksesta. 

(Godfray et al. 2010, 812)  

 

Pystyviljely voi olla osaratkaisu ruuantuotannon haasteisiin. Se tarkoittaa nimensä 

mukaisesti viljelyä pystysuunnassa, jota havainnollistetaan  kuvalla 1. Pystyviljelyllä 

voidaan parantaa ruuan saatavuutta kaupungeissa tai kaupunkikeskittymissä. Tutkimusta 

pystyviljelyn toteutuskelpoisuudesta ei kuitenkaan ole kovinkaan paljoa. (Al-Chalabi, 2015, 

74.) Kuitenkin muutamia toimivia pystyviljelmiä löytyy maailmalta, esimerkiksi Etelä-

Koreasta, Singaporesta sekä Yhdysvalloista (Despommier 2013, 389). 
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Kuva 1. Sisustuselementtinä toimiva pystyviljelyseinämä. 

 

Työn tavoitteena on selvittää, pystytäänkö pystyviljelyllä vähentämään ruuantuotannon 

ympäristöhaittoja. Tutkimus tehdään kirjallisuuskatsauksen pohjalta. Ensin käsitellään 

ruuantuotannon haasteita ja ympäristöhaittoja, minkä jälkeen perehdytään pystyviljelyn 

tekniikoihin. Kun haasteet, haitat ja tekniikat tunnetaan, pyritään selvittämään pystyviljelyn 

mahdollisuuksia vastata näihin haasteisiin. Työ rajataan käsittelemään viljelyä, joten 

eläinperäisen ruuantuotannon ympäristövaikutuksia ei juuri käsitellä. Myöskään ruuan 

kuljetusta, prosessointia tai käyttöä ei käsitellä tässä työssä. 
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2 RUUANTUOTANNON HAASTEET JA YMPÄRISTÖHAITAT 

 

Kuten aikaisemmin mainittiin, maapallon väestö kasvaa ja siten ruuan kulutus kasvaa. 

Godfray et al. (2010, 812) mukaan ruuantuotannon haasteena onkin vastata lisääntyvään 

ruuantarpeeseen, jota kasvava ja entistä varakkaampi väestö haluaa, siten että ruuantuotanto 

on ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävää. Ruuantuotannossa tulisi myös huomioida, että 

köyhimmilläkin on varaa ruokaan. (Godfray et al. 2010, 812.) Ympäristön kannalta 

kestävyysajattelussa tulee huomioida maan, veden, energian ja ravinteiden käyttö sekä 

päästöt. Ruuantuotannon haasteiden lisäksi Foley et al. (2011, 337) toteavat, että maatalous 

on suurin vaikuttava tekijä useiden ympäristöuhkien takana, sekä suurin vaikuttava tekijä, 

minkä vuoksi planeettarajat (Rockström et al. 2009, 472) ylittyvät. Näihin uhkiin lukeutuvat 

esimerkiksi ilmastonmuutos, biodiversiteettikato, maankäyttö, typpi- ja fosforikiertojen 

häiriintyminen sekä maan ja juomaveden pilaantuminen. (Foley et al. 2011, 337.) 

Ilmastonmuutos on yksi tärkeimmistä biodiversiteettikatoon vaikuttavista asioista. Edellä 

mainituilla uhkilla on myös keskinäisiä vaikutussuhteita. (Rockström et al. 2009, 474). 

 

2.1 Väestönkasvu 

 

Food and Agriculture Organisationin (FAO) mukaan tälläkin hetkellä ruokaa tuotetaan 

tarpeeksi kaikille, mutta silti yli 800 miljoonaa ihmistä elää nälässä. Lisäksi joka kolmas 

kärsii aliravitsemuksesta. Jotta vuonna 2050 maapallon väestö voitaisiin ruokkia, 

ruuantuotannon tulee lisääntyä puolella. (FAO 2017 a.) Tällä hetkellä ongelma on siis 

ruuanjakautuminen eripuolille maapalloa ja tulevaisuudessa taas itse ruuan riittävyys. Mikäli 

väestönkasvu ei noudata Yhdistyneiden Kansakuntien ennustetta, ruuan tarve voi olla vielä 

suurempi. Mediaani on esitetty kuvassa 2 oranssilla katkoviivalla ja harmaat alueet edustavat 

95 % varmuutta väestönkasvun suunasta.  
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Kuva 2. Arvio väestökasvusta ja ennuste vuosille 2015 – 2100. (United Nations 2017, xx) 

 

Suuremman ruokamäärän tuottamiseksi lisää maata voitaisiin ottaa viljelykäyttöön, mutta 

monilla potentiaalisilla maa-alueilla on vaihtoehtoisia, kilpailevia käyttötarkoituksia. 

Toisinaan taas luonnollista ekosysteemiä pidetään tärkeämpänä. Esimerkiksi sademetsiä 

pidetään tärkeinä hiilinieluina, joten niitä ei haluta kaataa. Toisekseen sademetsissä luonnon 

monimuotoisuus on suurta ja sitä halutaan vaalia. (Godfray et al. 2010, 812.) Mikäli 

viljelyalaa kasvatetaan, esimerkiksi sademetsien tilalle, uhkana on biodiversiteetin, eli 

luonnon monimuotoisuuden pienentyminen.  Huomionarvoinen seikka on myös, että jo tällä 

hetkellä noin 38 % maa-alasta käytetään viljelyyn ja laiduntamiseen. Siitä jäljelle jäävät 

alueet ovat hankalasti viljeltävä alueita kuten vuoristoa tai aavikkoa tai muussa käytössä, 

kuten kaupunkeina tai ekologisina reserveinä. (Foley et al. 2011, 337.)  

 

2.2 Ilmastonmuutos 

 

Ilmastonmuutos voidaan nähdä sekä haasteena että haittana, sillä se voi vaikuttaa 

ruuantuotantoon ja ruuantuotanto vaikuttaa ilmastonmuutokseen. UNEP:n ennusteen 

mukaan 25 % ruuantuotannosta voidaan menettää ilmastonmuutokselle (McKenzie & 

Williams 2015, 223). Kun tarkastellaan ilmastomuutoksen vaikutuksia viljelyyn, 
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tarkastellaan sen vaikutuksia esimerkiksi sateisiin, lämpötiloihin, sekä pintavesien 

huuhtoutumiseen (Calzadilla et al. 2013, 358). 

 

Calzadilla et al. (2013) mukaan etenkin muutokset sademäärissä vaikuttavat sadevedellä 

tapahtuvaan viljelyyn. Mikäli sadevettä ei saada tarpeeksi, on viljeltävää maata kasteltava 

keinotekoisesti. Toisaalta sadeveden saanti vaikuttaa myös kasteluvesien riittävyyteen, sillä 

usein kasteluvesi on otettu esimerkiksi joista. Kun sateet vähenevät jokien pinta voi laskea 

ja niissä virtaavan veden määrä vähetä. Vaihtoehtoisesti liiallinen sade voi johtaa tulviin ja 

satojen menetyksiin (Calzadilla et al. 2013, 358). Sekä Tilman et al. (2002) että Alexandros 

& Bruinsma (2012) antavat ymmärtää, että kastelluilta pelloilta saadaan enemmän satoa, 

mutta kastelun laajentaminen on vaikeaa. Laajentamisen vaikeus johtuu siitä, että alueilla 

joilla laajentamisesta olisi eniten hyötyä vesivarannot ovat jo valmiiksi vähissä. (Tilman et 

al. 2002, 674; Alexandros & Bruinsma 2012, 12.) Foley et al. (2011, 338) nostavat esiin 

huolen siitä, että liki 70 % maailman makean veden nostoista, kuluu kasteluun.  

 

Ruuantuotanto vaikuttaa taas ilmastonmuutokseen muun muassa energian, päästöjen ja 

ravinteiden kautta. Ruuantuotannossa energiaa kuluu itse viljelyyn ja ruuan kuljettamiseen 

kuluttajien saataville. Työkoneiden toimiessa fossiilisilla tai muuten hiilipitoisilla 

polttoaineilla, ilmaan vapautuu päästöjä, joilla on ilmastoa lämmittävä vaikutus. (McKenzie 

&Williams 2015, 229.) Myös lannoitteiden valmistaminen vaatii energiaa. Typpilannoitteen 

valmistaminen Haber–Bosch-menetelmällä on energiaintensiivistä ja useimmiten 

valmistukseen tarvittava energia saadaan fossiilisista energiamuodoista. (Klipova et al. 

2016, 901.) Energiaa kuluu noin 33 megajoulea per kilo typpeä (Gilland 2014, 45). 

Esimerkiksi kahvin viljelyyn käytetään keskimäärin 150450 kg typpilannoitetta vuodessa 

hehtaaria kohden (Bruno et al. 2011, 369370). Vuonna 2014 typpilannoitteita käytettiin n. 

109 miljoonaa tonnia ja fosforilannoitteita noin 47 miljoonaa tonnia, mikä voidaan nähdä 

kuvasta 3 (FAOSTAT 2017). Lisäksi kuvassa nähdään kaliumlannoitteiden kulutus 

keltaisella. Kuvasta nähdään myös, että lannoitteiden käyttö on loivassa kasvussa. 
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Kuva 3. Lannoitteiden kokonaiskulutus vuosilta 2002-2014. (FAOSTAT 2017) 

 

Lannoitteiden sisältämillä ravinteilla on muitakin ympäristövaikutuksia, kuin vain energiaa 

vaativan tuotannon päästöt. Gillandin (2014, 4–5) mukaan Haber–Bosch-menetelmällä 

typpikaasu (N2) muutetaan reaktiivisempaan muotoon, kuten ammoniakiksi (NH3) ja siitä 

tarvittaessa ureaksi (CH4N2O). Tätä aktiivista typpeä kasvit ja mikro-organismit voivat 

hyödyntää (Gilland 2014, 4–5). McKenzien ja Williamsin (2015, 223) mukaan vuosittainen 

typpilannoitteen tuotantomäärä on noin 120 miljoonaa tonnia. Kun tämän lisäksi 

huomioidaan Tilmanin et al. (2002, 673) väite, että kasvit pystyvät hyödyntämään vain 30–

50 % saamastaan typpilannoitteesta ja 45 % saamastaan fosforilannoitteesta, voidaan 

päätellä, että mahdolliset ravinteiden karkaamiset pelloilta ovat merkittäviä. Tilman et al. 

(2002, 673) ennustavat, että lannoitteiden käyttö tulee kolminkertaistumaan vuoteen 2050 

mennessä, ellei lannoittamista kyetä tehostamaan. Ympäristöön päätyneet ravinteet 

haittaavat ekosysteemejä ja heikentävät veden laatua. Vesistöihin voi muodostua alueita, 

joissa ei ole happea johtuen rehevöitymisen aiheuttamasta happikadosta (Tilman et al. 2002, 

673). Happikadosta kärsivät alueet eivät ole otollisia elämälle (Gilland 2014, 7). 

 

Mikäli ylimääräinen typpi ei poistu pellolta vesien mukana, se voi haihtua ilmaan typen 

oksideina (NOx) tai dityppioksidina (N2O) (Tilman et al. 2002, 673). Erään arvion mukaan 

15 % mineraalisesta ja 30 % eläinperäisestä typpilannoitteesta haihtuu ilmaan (Boye & 

Arcand 2012, 8). NOx-molekyylit edesauttavat alailmakehän otsonin (O3) muodostumista. 

Otsoni on haitallista sekä ihmisille että kasveille. N2O puolestaan on merkittävä 
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kasvihuonekaasu. (Tilman et al. 2002, 673.) Typen oksidit myös reagoivat veden kanssa 

aiheuttaen happosateita, jotka vaikuttavat kasvien kasvuun negatiivisesti (Shukla et al. 2012, 

62). 

 

2.3 Kestävyys 

 

Kaikki aikaisemmin mainittu liittyy myös kestävyyteen. Rockström et al. esittivät vuonna 

2009 planeettarajat, joilla voidaan määritellä niin sanotusti turvallisen toiminnan rajat 

ihmiskunnalle. Rajat on määritetty siten, että niiden puitteissa maapallon on ainakin teoriassa 

mahdollista ylläpitää ihmisen toimintaa ja pysyä vakaana. (Rockström et al. 2009, 472, 474–

475). Toisin sanoen planeettarajoja voidaan ikään kuin pitää kestävän toiminnan rajoina. 

Kuten kuvasta 4 nähdään, turvallisen toiminnan rajat on ylitetty jo typpikierron, 

ilmastonmuutoksen sekä biodiversiteettikadon suhteen. Rockström et al. (2009, 473) 

mukaan myös makean veden käyttö, meriveden happamoituminen, maankäyttö sekä 

fosforikierto ovat lähellä planeettarajojen ylittymistä. Näistä monia on aikaisemmin tekstissä 

käsitelty ruuantuotannon haasteina tai haittoina ja havaittu niiden vaikuttavan toisiinsa. 

 

 

Kuva 4.  Planeettarajat (Rockström et al. 2009, 472.) 
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Kuinka nämä vaikuttavat kestävyyteen? Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus on 

tärkeä kestävyyden kannalta siksi, että biodiversiteetin heikkeneminen vaikuttaa 

ekosysteemien kykyyn selvitä muutoksista. Vain muutaman lajin varassa olevat 

ekosysteemit ovat alttiimpia esimerkiksi taudeille. Biodivertisteettikadon parametrina 

planeettaraja-ajattelussa toimiikin lajien sukupuuttoon kuoleminen per miljoona lajia. 

Biodiversiteettiä kannattaa siis ajatella myös viljelykasvien kannalta, jotta kasvitaudit eivät 

pilaa kaikkea satoa. (Rockström et al. 2009, 473–474.) 

 

Vaikka typpeä onkin ilmakehässä riittämiin, sen käyttö lannoitteena ei ole kestävää, sillä se 

edesauttaa ilmastonmuutosta ja liiallisissa määrin pilaa ympäristöä. Myöskään fosforin 

käyttö ei voi jatkua nykyisellään. Fosfori on fossiilinen mineraali, jota kertyy geologisten 

prosessien seurauksena (Rockström et al. 2009, 474.). Toisin sanoen sen varannot ovat 

rajalliset. Arviot varantojen riittävyydestä liikkuvat 40–400 vuoden välillä (McKenzie & 

Williams 2015, 224). 

 

Rockström et al.  mukaan maan käytön muutokset vaikuttavat voimakkaasti 

biodiversiteettiin.  Planeettaraja-ajattelun mukainen määritelmä maan käytön muutokselle 

on prosenttiosuus maan pinta-alasta, joka on muutettu viljelymaaksi. (Rockström 2009, 473–

474.) Lisäksi muutokset maankäytössä voivat johtaa ekosysteemien heikentyneeseen 

kykyyn ylläpitää metsiä ja makeanveden varoja. Foley et al. (2005) mukaan 

maankäytönmuutokset vaikuttavat pintavesien tasapainoon muuttamalla sadeveden 

jakautumista haihtumiseen ja pohjavesiin Lisäksi kyky säädellä ilmastoa ja ilmanlaatua voi 

heiketä. (Foley et al. 2005, 570572.) 

 

FAO:n (2017 b, 12) mukaan kestämätön vedenkäyttö on ongelma kaikkialla maailmassa. Se 

näkyy pohjaveden ylikulutuksena, kuivuvina jokina sekä katoavina järvinä ja kosteikkoina. 

(FAO 2017 b, 12.) Maatalous on yksi herkimmin vesipulaan reagoivista talouden sektoreista 

(FAO 2012, 1). Tämä johtunee siitä, että nostetun 70 % lisäksi maatalous vastaan jopa 90 % 

veden käytöstä. Veden niukkuudella tarkoitetaan, että veden tarve ylittää resurssit. (FAO 

2012, 1–2, 6.) 
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3 PYSTYVILJELY  

 

Pystyviljelyllä tarkoitetaan viljelyä sisätiloissa useissa päällekkäisissä kerroksissa (Oxford 

dictionaries, 2017). Kerrokset voivat olla pysty- tai vaakapinnoilla. Pystyviljely on eräs 

kaupunkiviljelyn muoto, ja viljelmillä voidaan kasvattaa hedelmiä, kasviksia sekä viljaa (Al-

Chalabi 2015, 74) sekä joissakin tapauksissa jopa kaloja ja nilviäisiä (Despommier 2009, 

36). Seuraavissa kappaleissa perehdytään pystyviljelyn tekniikoihin, toimintaan vaadittaviin 

teknologioihin sekä tarkastellaan pystyviljelyn vaikutuksia ympäristöön. 

 

3.1 Viljelytekniikka 

 

Pystyviljelmillä käytetään samoja tekniikoita kuin edistyneissä kasvihuoneissa. 

Despommier (2013, 389) kuvaileekin pystyviljelmien koostuva päällekkäin laitetuista 

edistyneen teknologian kasvihuoneista. Kolmea tekniikkaa on käytetty menestyneesti eri 

puolilla maailmaa. Ne ovat aeroponinen viljely, hydroponinen viljely ja pisarakastelu (drip 

irrigation). Näissä kasvatustekniikoissa ei käytetä maa-ainesta, kuten turvetta tai multaa 

kasvualustoina. Pisarakastelussa kasvit juurrutetaan inerttiin ja huokoiseen aineeseen, kuten 

vermikuliittiin. Hydroponisessa ja aeroponisessa viljelyssä juuret ovat vapaasti 

vesiliuoksessa tai ilmassa. (Despommier 2009, 3436.)  

 

Kaikissa näissä tekniikoissa pyritään optimoimaan kasvien kasvutekijöiden saanti 

syöttämällä niitä suoraan kasvin juuriin. Pisarakastelussa ravinneliuos syötetään putkea 

pitkin kasvin juuriin. Hydroponisessa viljelyssä eli ravinneliuosviljelyssä juuret ovat 

ravinneliuoksella täytetyssä kaukalossa, jossa ravinneliuos kiertää. Aeroponisessa viljelyssä 

eli ilmaviljelyssä ravinneliuosta syötetään kasville sumuttamalla sitä juuriin. (Despommier 

2009) Kuvassa 5 on esitetty yksinkertaistetut versiot aeroponisesta ja hydroponisesta 

viljelystä. Esimerkiksi Suomen siemenperunakeskus kasvattaa siemenperunoita 

aeroponisesti Tyrnävällä (Maaseudun tulevaisuus 2016). 
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Kuva 5. Hydroponinen ja aeroponinen viljely 

 

Hydroponisesta viljelystä on monia eri muotoja. Oikeastaan pisarakastelu ja aeroponinen 

viljely ovat molemmat hydroponisen viljelyn muotoja. Aeroponinen viljely on hydroponisen 

viljelyn edistyksellisin muoto. Eräässä hydroponisen viljelyn muodossa, aquaponisessa 

viljelyssä, kalat edesauttavat ravinneliuoksen muodostumista ja muuten systeemi toimii 

kuten hydroponinen viljely (Jorgensen et al. 2009, 28). 

 

3.1.1 Ravinneliuos 

 

Ravinneliuos on oleellinen osa viljelytekniikoita, sillä sitä käytetään kaikissa yllämainituissa 

tekniikoissa. Trejo-Téllezin ja Gómes-Merinon (2012) mukaan ravinneliuos on vesiliuos, 

jossa on pääasiassa liukoisia suoloja ja jonkin verran orgaanisia yhdisteitä. Eri alkuaineista 

17 on todettu olevan oleellisia useimpien kasvien kasvulle (C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, 

Cu, Zn, Mn, Mo, B, Cl ja Ni). Muilla alkuaineilla voi olla kasvua edesauttavia ominaisuuksia 

tai ne voivat vähentää toisten toksisuutta eli myrkyllisyyttä. Yksinkertaisimmillaan 

ravinneliuos sisältää vain typpeä (N), fosforia (P), kaliumia(K), kalsiumia (Ca), 

magnesiumia (Mg) sekä rikkiä (S), mitä täydennetään hivenaineilla. (Trejo-Téllez & Gómes-

Merino 2012, 1–2.) 

 



13 

 

Trejo-Téllezin & Gómes-Merinon (2012) mukaan myös ravinneliuoksen muilla 

ominaisuuksilla on merkitystä kasvulle. Tärkeitä ominaisuuksia ovat muun muassa pH, 

liuoksen koostumus, sähkönjohtavuus, lämpötila sekä happipitoisuus. Esimerkiksi liuoksen 

pH vaikuttaa kasvien ravinteidenottoon. (Trejo-Téllez & Gómes-Merino 2012, 10–12.) 

 

3.2 Teknologiat 

 

Toisinaan sisätiloissa tapahtuvaan viljelyyn viitataan termillä controlled environment 

agriculture (CEA), jonka suora suomennos olisi jotakuinkin kontrolloidun ympäristön 

viljely. Kontrolloidussa ympäristössä viljelmän olosuhteita voidaan hallita. Voidaan 

määrittää esimerkiksi kasvulämpötila sekä ravinteiden ja veden määrä. Pystyviljelmien 

kontrolloitu ympäristö voi siis mahdollistaa optimaaliset kasvuolosuhteet. Jotta ympäristöä 

voitaisiin kontrolloida, tarvitaan teknologiaa kuten tietokoneita sekä mittareita olosuhteiden 

monitorointiin ja säätämiseen. Prosessi voi olla myös automatisoitu. (Despommier 2013, 

388–389.)  

 

Kaikissa yllämainituissa tekniikoissa kuljetetaan ravinneliuosta kasveille. Tämä tarkoittaa, 

että tarvitaan pumppuja kuljettamaan sitä. Vettä täytyy nostaa ylöspäin sekä kierrättää. Vettä 

kierrättävien pumppujen lisäksi tarvitaan laitteita säätämään ilman lämpöä, kuten 

ilmalämpöpumppuja (Barbosa 2015, 6884). 

 

Kun pystyviljely tapahtuu sisätiloissa, jotka on alkujaan suunniteltu ihmiskäyttöön, tarvitaan 

kasvien kasvattamiseen kasvatuslamppuja. (Despommier 2013) Lamput voivat olla 

esimerkiksi LED- tai HPS-lamppuja (suurpainenatrium-lamppu). Teholtaan kasvihuoneissa 

käytettävät lamput ovat noin 600 W. (Al-Chalabi 2015,75.) Lamppuja voidaan käyttää 

vuorokauden ympäri tai muutaman tunnin jaksoissa (Barbosa et al. 2015, 6887). 

Valaistuksen tarve sisätiloissa tapahtuvassa viljelyssä on noin 18 tuntia päivässä (Al-Chalabi 

2015, 75). Despommierin (2010 a, 236) mukaan ideaalisin rakennus olisi kuitenkin täysin 

läpinäkyvä, sillä siten voidaan vähentää keinovalaistuksen ja siten energian tarvetta.  
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3.3 Pystyviljelyn vaikutukset ympäristöön 

 

Jotta pystyviljelyn mahdollisuuksia ruuantuotannon ympäristöhaittojen vähentäjänä 

voitaisiin tarkastella, tulee sen vaatimat resurssit (ja niiden haitat) tuntea. Seuraaviin 

kappaleisiin on kerätty havaintoja pystyviljelyn tarvitsemista resursseista. Lisäksi on koottu 

tietoja vastaavista peltoviljelyn vaatimista resursseista. Tietoja on kerätty Al-Chalabin 

(2015) teoreettisesta tutkimuksesta, jossa tutkitaan 30-kerroksista pystyviljelmää eri pinta-

aloilla ja Barbosa et al. (2015) tutkimuksesta, joka vertaa peltoviljelyä hydroponiseen 

viljelyyn, joka on yksi pystyviljelmillä käytetty tekniikka. Barbosan et al. tutkimuksessa 

viljelypinta-ala on 815 m2. Al-Chalabin tutkimuksessa kasvatettavia kasveja ei ole 

määritelty, mutta Barbosa et al. tutkivat salaatin viljelyä. Barbosa et al. tutkimustulokset on 

ilmoitettu kiloa salaattia kohden. 

 

3.3.1 Energia 

 

Al-Chalabi (2015, 75) on tehnyt tutkimusta pystyviljelmän energiatarpeen parissa. Hänen 

tutkimuksensa perustuu Despommierin (2009) esittämään pystyviljelmän malliin. Al-

Chalabin tutkimuksessa energiatarve lasketaan vain valaistukselle ja ravinneliuoksen 

pumppaamiselle, sillä niiden oletetaan olevan pystyviljelmän eniten energiaa vaativat 

toiminnot. (Al-Chalabi 2015, 75) Barbosa et al. (2015) taas ovat tehneet tutkimusta salaatin 

hydroponisesta viljelystä kasvihuoneessa Arizonassa ja verranneet sen tarvitsemia resursseja 

tavalliseen viljelyyn. Heidän tutkimuksessaan energiatarpeen tarkastelussa huomioitiin 

valaistuksen ja ravinneliuoksen pumppaamisen lisäksi lämmitykseen ja jäähdytykseen 

kuluva energia (Barbosa et al. 2015, 6883). 

 

Al-Chalabin tutkimuksessa pystyviljelmän oletetaan olevan 30-kerroksinen, eli 105 metriä 

korkea, kun huonekorkeus on 3,5 metriä. Keinovalon tarpeen vähentämiseksi käytettiin 

valohyllyjä optimoimaan sisälle tulevan valon määrä sekä rakennuksen ikkunat oletetaan 

mahdollisimman suuriksi, eli huoneen korkuisiksi. Keinovalona Al-Chalabi käyttää 600 

watin HPS-lamppuja. Hän laskee energiankulutuksen joka kerrokselle, jotta veden 

pumppaamiseen tarvittava energia saadaan selville kerroskohtaisesti. Lisäksi tutkimuksessa 

tarkastellaan energiantuottamiseen tarvittava 240 W aurinkopaneelien määrä. Laskut 
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tehdään kuudella eri kerrospinta-alalla. Tulokset on koottu taulukkoon 1 alla. (Al-Chalabi 

2015, 75–76.) 

 

Taulukko 1. Optimointimalli pystyviljelmälle (Al-Chalabi 2015, 76.) 

 

 

Taulukosta voidaan nähdä, että kerrospinta-alan ollessa 100–400 m2 valaistukseen ei kulu 

energiaa, mutta pumppaamiseen kuluu. Kun kerroksen kerrospinta-ala on noin 500 m2 

valaistukseenkin vaaditaan jo sähköä ja kokonaisenergiatarve kuukaudessa on 58 694 kWh. 

Tällöin ikkunoista saatava luonnollinen valo, edes valohyllyjen kanssa ei riitä valaisemaan 

kasveja tarpeeksi. Vuodessa kerrospinta-alalta 500 m2 pystyviljelmä vaatisi noin 700 MWh. 

Tällaisten rakennusten energiatarve pystyttäisiin vielä kattamaan aurinkopaneeleilla. Kun 

kerrospinta-alaa kasvatetaan myös energiantarve kasvaa ja tällöin kulutuksen kattavaa 

määrää aurinkopaneeleja ei enää saada mahtumaan rakennuksen katolle tai julkisivuun. 

Tällöin loppu tarvittavasta energiasta on hankittava jostain muualta. Al-Chalabin (2015, 76.) 

mielestä tutkimus osoittaa, että pystyviljely, joka saa energiaa aurinkopaneeleista, on 

toteutuskelpoista alueilla, joilla on saatavilla runsaasti auringon valoa.  

 

Barbosa et al. tutkimuksessa salaatin hydroponisesta viljelystä lamppuja käytettiin olettaen, 

että valoa tarvitaan 24 tuntia, ja puolet salaatin kasvatukseen vaadittavasta valosta saadaan 

luonnollisesti. Käytettävää keinovaloa ei kuitenkaan ole määritelty. Ravinneliuoksen 

pumppausaika 4,5 tuntia päivässä ja pumpun teho 0,5 hevosvoimaa, eli noin 373 W. Suljetun 

kasvihuoneen kooksi oletettiin 815 m2 (63,7 m * 12,8 m). Salaatin kasvatuslämpötilaksi on 

tutkimuksessa valittu 23,9 °C, sillä sen on salaatin kasvamiselle optimaalinen lämpötila. 

Kasvihuoneen jäähdytystä ja lämmitystä säädetään sen mukaan. (Barbosa et al. 2015, 6881, 

6883–6884.) 
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Tutkimuksessa kasvihuoneen lämmitys ja jäähdytys tarvitsivat eniten energiaa, 74 000 ± 

10 000 kJ/kgs vuodessa. Toiseksi eniten energiaa kului valaistukseen, 15 000 ± 2100 kJ/ kgs 

vuodessa. Kasvihuoneen vedenkierrätys vaati vain 640 ± 74 kJ/ kgs vuodessa. Hydroponisen 

viljelyn vuotuiseksi kokonaisenergiatarpeeksi muodostui 90 000 ± 11 000 kJ/ kgs. 

Peltoviljelyn kokonaisenergiantarpeen laskettiin olevan 1100 ± 75 kJ/ kgs vuodessa. Tästä 

noin kolmannes oli viljelyyn ja sadonkorjuuseen käytettävien koneiden polttoaine-energiaa. 

Tutkimuksensa perusteella Barbosa et al. suosittelevat hydroponista viljelyä alueilla, joilla 

lämpötilat pysyvät lähellä kasvihuoneen haluttua lämpötilaa. (Barbosa et al. 2015, 6885–

6886.)  

 

Barbosa et al. tutkimustulokset koskevat siis hydroponista viljelyä, eivät pystyviljelyä. 

Tietoa voidaan kuitenkin soveltaa pystyviljelyyn, sillä hydroponinen viljely on 

pystyviljelmilläkin käytetty tekniikka. Tähän kuitenkin vaikuttaa se, miten kasvualustat on 

aseteltu ja miten niistä aiheutuu varjostusta toisille. Kun kasvihuoneen pinta-alan tiedetään 

olevan 815 m2 ja Barbosa et al. tutkimuksessa hydroponinen sato oli noin 41 kg/m2 vuodessa, 

niin vuoden sato on 33 415 kiloa. Näin vuotuinen energiatarve on 835 ± 102 MWh. Se vastaa 

melko lailla Al-Chalabin laskelmia pystyviljelmästä, joka on kerrospinta-alaltaan 500 m2. 

Kun huomioidaan, että Al-Chalabin laskut eivät huomioineet jäähdytys- tai 

lämmitystarvetta, voidaan päätellä todellisen energiatarpeen olevan jonkin verran Al-

Chalabin laskelmia suurempi. 

 

3.3.2 Vesi ja ravinteet 

 

Despommierin (2013, 388.) mukaan CEA, joka käsittää myös pystyviljelyn, kuluttaa 70 – 

80 % vähemmän vettä, kuin perinteinen viljely. Ja kuten aikaisemmin on todettu, 

hydroponinen viljely on eräs pystyviljelmillä käytetyistä tekniikoista. Al-Chalabin (2015) 

tutkimuksessa pystyviljelmän tarvittava vesimäärä hydroponiseen viljelyyn oli 10,7 l/m2 

päivässä. 

 

Hydroponista viljelyä pidetään parempana veden ja ravinteidenkäytön tehokkuuden osalta, 

kuin tavallista peltoviljelyä. Grewal et al. (2011, 841.) mukaan tehokkuus kuitenkin riippuu 

siitä, millaista hydroponista systeemiä käytetään. Vaikka eri systeemien välillä tehokkuus 
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vaihtelee, hydroponiset systeemit sopivat hyvin veden ja ravinteiden kierrätykseen, sillä 

ravinneliuosta voidaan kierrättää kasveille uudelleen.  (Grewal et al. 2011, 841.)  Myös 

Barbosa et al. (2015, 6886.) toteavat useimpien hydroponisten järjestelmien hyödyntävän 

vettä paremmin, kuin peltoviljely. Barbosa et al. (2015, 6884) tutkimuksessa hydroponiseen 

viljelyyn vettä arvioitiin kuluvan 20 ± 3,8 l/ kgs (n. 668 300 l/y) vuodessa ja tavalliseen 

viljelyyn 250 ± 25 l/ kgs vuodessa. 

 

3.3.3 Maan käyttö 

  

Pystyviljely käyttää tehokkaammin maata kuin peltoviljely. Osittain tämä johtuu 

kasvatuksesta pystysuunnassa ja toisaalta käytettävistä viljelytekniikoista. Barbosa et al. 

(2015, 6884) tutkimuksessa hydroponisen viljelyn sato oli noin 11 kertaa suurempi kuin 

tavallisen viljelyn. Tarkemmin sanottuna hydroponisen viljelyn sato oli 41 ± 6,1 kgs /m
2 

vuodessa ja peltoviljelyn oli 3,9 ± 0,21 kgs /m
2 vuodessa (Barbosa et al. 2015, 6884). Jos 

pystyviljelmällä käytetään aeroponista menetelmää sato voi olla hydroponista satoa 70 % 

suurempi. Tämä koskee ainakin perunaa. (Ritter et al. 2000, 131). Lisäksi Despommierin 

(2013, 388) mukaan viljely sisätiloissa voisi mahdollistaa peltojen tai ainakin osan pelloista 

palauttamisen alkuperäiseen muotoonsa, kuten metsiksi. Periaatteessa sisätiloissa viljelyä 

voisi toteuttaa missä vain, kunhan tarpeeksi vettä ja energiaa on saatavilla (Despommier 

2009).  

 

3.4 Muut hyödyt 

 

CEA:n ja siten myös pystyviljelyn eduiksi voidaan nähdä useita muitakin asioita jotka 

vaikuttavat sadon suuruuteen. Sisätiloissa kasvaessaan kasvit ovat turvassa epäsuotuisilta 

sääolosuhteilta, jotka voisivat pilata sadon. Toisekseen sisätilaviljely mahdollistaa 

ympärivuotisen viljelyn. Kun viljelysysteemi on suljettu ja työntekijöiden hygieniasta 

huolehditaan kasvit ovat turvassa uhkatekijöiltä kuten kasvitaudeilta ja hyönteisiltä. Nämä 

tekijät yhdessä vaikuttavat sadon suuruuteen. (Despommier 2013, 388–389.) 

 

Toinen CEA:n eduksi luettava ominaisuus on terveellisyys. Kun viljely tapahtuu sisällä ja 

hyönteiset eivät pääse kasveihin käsiksi ei hyönteismyrkkyjä tarvita ja toisaalta 
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patogeenienkään ei pitäisi päästä ruokaan (Despommier, 2013, 388.). Hydroponisella 

viljelyllä voidaan myös parantaa ainakin soijapavun ravintoarvoa (Palermo et al. 2012, 254). 

Lisäksi lähellä kasvatettua ruokaa voitaisiin myydä todella tuoreena (Despommier 2013, 

389.) sekä oletettavasti kaupungissa tapahtuvalla pystyviljelyllä voitaisiin myös lyhentää 

tuotetun ruuan kuljetusmatkoja. 

 

Kirjassaan The Vertical Farm: Feeding the World in the 21st Century (2010 b, 6–7.) 

Despommier esittää, että pystyviljelmillä voitaisiin hyödyntää jätevesilaitoksilta tulevaa 

vettä. Mustasta vedestä harmaavedeksi ja siitä kloorattua puhdasta vettä voitaisiin syöttää 

kasveille sen sijaan että vesi laskettaisiin luontoon. Mustalla vedellä tarkoitetaan jätevettä 

käymälöistä ja harmaavedellä esimerkiksi peseytymisestä sekä ruuanlaitosta tulevaa vettä 

(ISO 6107-7:2006:en). Lisäksi käyttöturvallisesta harmaavedestä voitaisiin saada 

juomavettä. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että kasvien haihduttama puhdas vesi kerättäisiin 

talteen esimerkiksi kondensaation avulla. Vettä voitaisiin käyttää sitten viljelyyn tai 

kalankasvatukseen ja parhaimmassa tapauksessa palauttaa vesijohtoverkkoon ihmisten 

käytettäväksi. (Despommier 2010 b, 6–7.)  

 

3.5 Pystyviljelyn haasteet 

 

Pystyviljelyn haasteista suurin on luultavimmin kustannukset. Tutkimusta aiheesta ei 

juurikaan ole tehty. Despommierin (2009) mukaan pystyviljelmän etukäteisinvestointi on 

suuri, sen enempää tarkentamatta. Voidaan kuitenkin todennäköisesti olettaa, että kuluja 

tulee tarvittavan teknologian hankkimisesta ja mahdollisista rakennus- ja 

asennuskustannuksista. Lisäksi kustannuksia aiheuttanee tontin tai pystyviljelmäksi 

muutettavan rakennuksen hankinta sekä huolto. Eräs esiin tullut huoli kustannusten 

suhteen onkin, että pystyviljelmät tonttikustannusten yms. takia nousisivatkin kaupunkien 

sijasta niiden ulkopuolelle, missä maa on halvempaa. Lisäksi kuluja voi tulla energian 

hankinnasta, jos sitä ei tuoteta itse. Pystyviljely voi ilmeisesti olla kuitenkin kaupallisesti 

kannattavaa, vaikkakin kaupallisia pystyviljelmiä ei olekaan, kuin alle tusina (Despommier 

2013, 389). Lisäksi Al-Chalabi tuo esille ihmisten käsityksiä koskevan haasteen. 

Haastattelun perusteella ihmiset saattavat ajatella, että pystyviljelmillä tuotettu ruoka on 

tehty kemikaaleista. (Al-Chalabi 2015, 76.)   
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4 PYSTYVILJELYN MAHDOLLISUUDET 

YMPÄRISTÖHAASTEISIIN VASTAAMISESSA 

 

Väestönkasvun vuoksi ruuantuotannon on tehostuttava, mutta samalla tulee huomioida 

ympäristövaikutukset. Alla olevaan kuvaan 6 on listattu viljelyn keskeisiä 

ympäristöhaasteita, jotka perustuvat aikaisempiin työn osiin. Kuvan jälkeen niistä 

tärkeimpiä käsitellään nopeasti, minkä jälkeen pystyviljelyn hyötyjä ja haittoja tarkastellaan 

suhteessa viljelyn ympäristöhaittoihin. Näin pyritään selvittämään, onko pystyviljelystä 

niiden vähentäjäksi. 

 

 

Kuva 6. Viljelyn keskeiset ympäristöhaitat ja niiden merkittävimmät seuraamukset 

 

Perustettuna Rockström et al. planeettaraja-ajatteluun peltoviljelyn merkittävimpiä 

ympäristöhaittoja ovat lannoitteiden aiheuttamat ympäristöhaitat, suuri vedenkäyttö, päästöt 

ja maankäyttö. Nämä ympäristöhaitat voivat johtaa esimerkiksi ilmaston lämpenemiseen ja 

biodiversiteetin pienenemiseen, jotka ovat vähintäänkin yhtä merkittäviä ihmistoiminnan 

seurauksia ympäristölle suuremmassa mittakaavassa. Näillä haitoilla ja seuraamuksilla on 

havaittu myös keskinäisiä vaikutussuhteita. 

 

Lannoitteiden ongelmana peltoviljelyssä on niiden karkaaminen pelloilta luontoon ja niiden 

aiheuttama vesistöjen rehevöityminen. Rehevöityminen voi puolestaan johtaa happikatoon 

ja siten kalakuolemiin. Ylimääräisten lannoitteiden on todettu myös vaikuttavan vesien 

Viljelyn keskeiset ympäristöhaitat
- vedenkäyttö
- maankäyttö

- (typpi)lannoitteet
- päästöt

- Ilmastonmuutos 

-Biodiversiteettikato
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laatuun. Viljelyssä käytettyjen typpilannoitteiden on myös todettu voivan haihtua ilmaan 

kasvihuonekaasuina, jotka lämmittävät ilmastoa. Esimerkki tällaisesta kaasusta on 

dityppioksidi (N2O). 

 

Lannoittamisesta aiheutuvien typpipäästöjen lisäksi päästöjä aiheutuu myös lannoitteiden 

valmistamisesta. Globaalisti, pelkästään typpilannoitteen valmistaminen vaatii vuosittain 

1 100 TWh energiaa. Tarvittava energia saadaan useimmiten fossiilisista polttoaineista, 

jotka aiheuttavat muun muassa hiilidioksidipäästöjä (CO2). Myös hiilidioksidi on 

kasvihuonekaasu. 

 

Se lisäksi, että viljelyssä käytettävät lannoitteet voivat pilata vesistöjä, maanviljely on yksi 

eniten vettä kuluttavista tekijöistä. Vedenotoista 70 % ja veden käytöstä 90 % ovat 

maanviljelyn kontolla. Toisekseen viljelyn käyttää noin 40 % maa-alasta. Lisäksi 

maankäytön muutokset heikentävät ympäristön kykyä ylläpitää makean veden varantoja ja 

voivat pienentää biodiversiteettiä.  

 

Kirjallisuuskatsauksen myötä pystyviljelylle, löytyi monta hyötyseikkaa ja joitakin 

haasteita. Osa hyödyistä on selkeästi hyötyjä ympäristön kannalta toiset taas ovat hyötyjä 

enemminkin ruokaturvan kannalta. Pystyviljelylle löydettyjä hyötyjä ja haasteita on listattu 

kuvassa 7.  
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Kuva 7. Pystyviljelyn hyötyjä ja haasteita 

 

Pystyviljelyn on todettu tuottavan suurempia satoja pienemillä määrillä vettä, maata tai 

lannoitteita. Hydroponisesti tuotettu sato voi olla jopa 11-kertainen verrattuna pinta-alaltaan 

samankokoiseen perinteiseen viljelmään. Pystyviljelmän maavaraus perustuu lähinnä 

rakennuksen pohjapinta-alaan. 30-kerroksisen rakennuksen pohjapinta-ala voi olla 100 m2, 

mutta kokonaispinta-ala viljelyä varten voi olla liki 3000 m2. Tämä voi mahdollistaa 

viljelyalan kasvattamisen tai, että osa nykyisestä viljelyyn käytetystä maa-alasta palautetaan 

luonnontilaan.  

 

Tutkimuksen mukaan vedenkulutus on pystyviljelmällä pienempää, kuin pelloilla. Barbosa 

et al. tutkimuksessa peltoviljely kulutti noin kymmenkertaisen määrän vettä kiloa salaattia 

kohden verrattuna hydroponiseen viljelyyn. Teorialähteiden mukaan vedenkulutus on 70 –

80 % pienempää. Tämä perustuu siihen, että suljetussa systeemissä vesi ei pääse karkaamaan 

toisaalle ja sama koskee ravinteita. Tutkimusta ravinteiden kulutuksesta oli niukasti. Lisäksi 

FAO:n (2017 b, 12–13.) mukaan huolimatta hi-tech kasvihuoneiden tehokkaammasta 

vedenkäytöstä, veden niukkuus ja ylikulutus ovat lisääntyneet. Tähän FAO:n selvityksessä 

on lueteltu monia syitä, joista yksi on tietämättömyys siitä mihin vesi edes menee. (FAO 

2017, 12–13.) Eräs visio on myös puhdistaa vettä pystyviljelmien avulla, mikä voisi lisätä 

vedenkäytön tehokkuutta. 

Hyödyt

• suurempi sato

• vaatii vähemmän maa-alaa

• tehokkaampi vedenkäyttö

• tehokkaampi ravinteiden käyttö

• ei tarvita polttomoottorillisia 
koneita sadonkorjuuseen

• ravitsevuus

• ei tarvita rikka- tai 
hyönteismyrkkyjä

• ei patogeenejä

• lähiruoka

Haasteet

• korkeat kustannukset

• suuri energiankulutus

• ihmisten asenteet
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Suljettu systeemi mahdollistaa veden ja ravinteiden tehokkaan käytön lisäksi haitallisten 

asioiden poissulkemisen kasvuympäristöstä. Sisätiloissa eivät sään ääriolosuhteet, 

kasvitaudit, rikkakasvit, tuholaishyönteiset tai patogeenit häiritse, jos vain työntekijät 

huolehtivat hygieniastaan. Silloin voidaan vähentää myös rikka- ja tuholaismyrkkyjen 

käyttöä.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Kaikki edellä käsitellyt kappaleet antavat käsityksen, että pystyviljelyllä voitaisiin vastata 

ruuantuotannon haasteisiin ja ympäristöhaittoihin ainakin osittain. Tämä on seurausta 

pystyviljelmällä käytetyistä viljely tekniikoista ja suljetusta systeemistä, mitkä 

mahdollistavat tehokkaamman ravinteiden veden ja maan käytön. Kuitenkin edellytyksenä 

pystyviljelyn mahdollisuuksille vastata ruuantuotannon ympäristöhaittoihin on, että 

pystyviljelmä sijoitetaan oikein ja sen energianhankinta suunnitellaan oikein.  

 

Oikeanlaisella sijoittamisella voidaan vähentää kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä sekä 

pystyviljelmän energiantarvetta. Optimaalisinta olisi, että pystyviljelmä sijoitettaisiin siten 

että sisä- ja ulkolämpötilat pysyisivät mahdollisimman lähellä toisiaan, jolloin lämmitys- ja 

jäähdytysenergian tarve pienenee. Tämä sulkisi pois sijainnit lähellä päiväntasaajaa tai napa-

alueita, mutta huomioida pitäisi myös alueen muut olosuhteet. Päiväntasaajan läheisyyden 

puolesta taas puhuu saatavilla oleva auringon valo. Ehkä siksi Singaporessa onkin 

pystyviljelmä. 

 

Vaikka pystyviljelmillä voidaan oikeanlaisella sijoittamisella vähentää ruuan kuljetuksesta 

aiheutuvia päästöjä ja viljelmällä ei käytetä polttomoottorillisia työkoneita, paljon riippuu 

siitä, kuinka pystyviljelmällä tarvittava energia tuotetaan. Uusiutuva energia olisi 

ympäristön kannalta parempi. 30-kerroksisen kerrospinta-alaltaan 500 m2 pystyviljelmän 

energiantarve liikkuu noin 800 MWh per vuosi. Energiaa säästävän teknologian sekä 

uusiutuvien energiamuotojen kehitys voisi edesauttaa pystyviljelmien yleistymistä. 

 

Teoriassa voitaisiin ajatella, että vähäisempi typpilannoitteen tarve pienentäisi myös sen 

valmistamisen vuotuista energiatarvetta, jos valmistettavan typpilannoitteen määräkin 

pienenisi. Tämä voi kuitenkin olla haasteellista, sillä ruokaa on tulevaisuudessa tuotettava 

enemmän. Lisäksi pystyviljelyn haasteina voidaan nähdä todennäköisesti korkeat 

investointikustannukset sekä ihmisten mahdollinen suhtautuminen pystyviljeltyyn ruokaan 

kemikaaleista tehtynä ruokana.  
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Monet aiheesta tehdyt tutkimukset perustuvat Despommierin ajatuksiin ja malleihin, sillä 

vaihtoehtoisia malleja pystyviljelmistä ei juuri ole. Myöskään tutkimusta pystyviljelmistä ei 

ole paljoa ja siksi tietoa ei kaikista pystyviljelyn ominaisuuksista löytynyt. Tutkimusta olisi 

hyvä tehdä pystyviljelystä niin energian, veden kuin ravinteiden näkökulmista ihan 

konkreettisesti, jollakin toimivista pystyviljelmistä. Pystyviljelmien tuotteille voitaisiin 

laskea myös vesi- tai hiilijalanjälkiä. 
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6 YHTEENVETO 

 

Tämän työn tavoitteena oli selvittää pystyviljelyn mahdollisuuksia ruuantuotannon 

ympäristöhaittojen vähentäjänä. Samalla koottiin tietoa ruuantuotannon haasteista ja 

ympäristövaikutuksista sekä pystyviljelystä. 

 

Väestönkasvun takia ruuantuotannon tulee tehostua, jotta ihmiset voidaan ruokkia myös 

tulevaisuudessa. Samalla tulee huolehtia ruuantuotannon ympäristövaikutuksista. Viljelyllä 

on paljon ympäristövaikutuksia, jotka vaikuttavat muun muassa ilmastonmuutosta 

voimistavasti tai vaikuttavat kestävyyteen. Näistä lannoitteiden typpipäästöt ja vedenkäyttö 

ovat yksiä merkittävimmistä. Pystyviljelyllä on mahdollista tehostaa veden, ravinteiden sekä 

maan käyttöä ja saada suurempia satoja, mutta myös parantaa joidenkin ruoka-aineiden 

ravintoarvoa. Sillä voidaan myös tuottaa ruokaa ilman rikka- tai hyönteismyrkkyjä. 

Haasteellista on kuitenkin pystyviljelmän suuri energiantarve, jonka tuotantotapa vaikuttaa 

siihen, kuinka hyvin pystyviljelyllä voidaan vastata ruuantuotannon ympäristöhaasteisiin. 

Muita esiin tulleita haasteita ovat korkeat kustannukset ja ihmisten asenteet. 

 

Pystyviljely voidaan nähdä osaratkaisuna ruuantuotannon ympäristöhaasteisiin. 

Edellytyksenä on kuitenkin pystyviljelmän sijoittaminen järkevästi ja energian hankinta 

ympäristöystävällisestä energialähteestä. Lisätutkimusta kuitenkin tarvitaan.  
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