
KUKA
Yritys:  Netled Oy
Toimiala:  Led-teknologioihin perustuvan 
 valoverhon kehitys ja markkinointi
Erikoistuminen:  Led-teknologian käyttö kasvi-
 huoneympäristöissä, tuotekehitys, 
 markkinointi ja myynti
Paikkakunta:  Honkajoki, Tampere

INNOVAATIO
Mikä: 
OptoGrowia Interlight. Polyesteriverkkorakenteeseen neulottu LED-valaistusver-
hojärjestelmä (Patentoitu ja tm-merkitty). 
Tehtävä: 
Kasvien täydentävä valotus erityisesti korkeiden kasvien välivalotukseen kasvi-
huoneolosuhteissa. 
Toimintaperiaate: 
Valoverho ripustetaan joko kattorakenteisiin, hoitokäytävälle tai pensaiden väliin. 
Verhon rakenne mahdollistaa valon jakautumisen kasvin alalehdille. Kehitteilä 
myös sovellus tasavalotukseen (salaatit, yrtit ja kukat).
Kohteet: 
Tomaatti-, kurkku- ja paprikatarhat. Tasovalotuksessa myös muut kasveja tuotta-
vat kasvihuoneet sekä kokeelliset kasvihuoneet ilman luonnonvaloa.
Liiketoimintaulottuvuus: 
Ruokateollisuuden (kasvihuoneet) käyttöön kansallisesti ja kansainvälisesti. Val-
tavat markkinat. Tuottavuuden parantuminen, tilan tarve pienenee tai tehostuu. 
Kimmoke: 
Luomutomaattitarhan tarve löytää energia- ja ravinnetehokas viljelyjärjestelmä 
tai täydentäjä. Havainto: kasvit käyttävät valoa kuten ravinnetta.
Eettinen hyöty: 
Valo fysikaalisena ilmiönä on luonnonmukainen ”ravinne”. Energian säästö. 
LED-tekniikka vie vähän sähköä eikä tuota hukkalämpöä. 
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Led it grow
Honkajoen agroekologinen keskus eli 
teollisuusalueen yritysrypäs on yllättävä yhdistelmä 
innovaatioita. Niistä uusimpia ja kirkkaimpia 
edustaa Netled-yrityksen led-valokonsepti, 
joka auttaa tomaatit ja kurkut kasvamaan 
tehokkaammin, mutta maukkaasti.

Honkajoki on periferiaa sanan kohtalokkaissa 
merkityksissä. Se asettuu maakunnallisesti 
Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan rajoille, kipui-
lee identiteettinsä kanssa voimakastahtoisten 
maakuntien keskellä, taistelee muuttovoittoa 
Kankaanpäätä ja Poria vastaan, ja koettaa selvitä 
tukevasta alijäämästään. Vajaan parintuhannen 
asukkaan kunta on tunnettu keskeisesti parista 
asiasta, kaivinkoneyrittäjistään ja taloudellisesta 
ahdingostaan. Nopeasti tarkasteltuna ei lupaaval-
ta näytä. 

Mutta pinnan kuplii. Kunnasta löytyy luo-
vuutta ja taistelutahtoa. 

Kirkkokallion teollisuusalueen ensimmäiset 
hallit herättävät kiinnostusta ja kummastusta. Li-
hanjalostusta, kasvihuoneita, energiaa. Olemme-

kin saapuneet ns. agroekologiselle vyöhykkeelle, jossa ei ainoastaan tuoteta ruokaa 
uusilla keinoilla, vaan kierrätetään samalla energiaa, hiilidioksidia ja lämpöä. Toisen 
jäte on toisen polttoaine -periaatteella. 

Klusterissa sijaitseva KKK-Vihannes Oy:n kasvihuoneissa kypsyvät luomuto-

johanna Kivioja on yrittäjä ja luomuviljelijän tytär.
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maatit. Luomun erottaa siitä, että tomaatin versot kasvavat maapedeillä eli mullassa 
olevilla kasvualustoilla. Luomu ei sulje teknologioita pois, mutta näkymä on silti 
tehdasmainen. Normaaleissa kasvihuoneissa tomaatit ja kurkut saavat ravinteensa 
suoraan suoneen. Maa väliaineena puuttuu kokonaan. 

Valoa on runsaasti. Kesäaikaan sitä tulee paljon luonnostaan, mutta pimeinä 
vuodenaikoina pitää SPN-lamppujen (suurpainenatriumlamppu) hehkua ja antaa va-
loenergiaa kasveille. Etelämmässä Espanjassa valoja ei tarvita lainkaan, mutta muut 
seikat ovat arveluttavia. Kasteluvesi tehdään merivedestä, samat kasvustoalueet ovat 
eroosion vallassa eikä viljelyalustalla ole enää itsenäisiä ominaisuuksia. Suomessa 
koetetaan olla mahdollisimman luonnollisia, vaikka apuja tarvitaan täälläkin.

Valolla ja oikeilla ravinteilla saadaan paljon aikaan. Kun esimerkiksi Espanjas-
sa neliösato on 18 kg, saadaan suomalaisista kasvihuoneista n. 70 kg:n neliösatoja. 
KKK-Vihanneksen luomukasvihuonekin yltää 40 kg:n satoihin. Se on huippulukema.

KKK-Vihannes Oy:n kasvihuoneyrittäjä Esa Kiviojan tytär Johanna Kivioja 
on perillä ruokabisneksen ja ruuan tuottamisen 
reunaehdoista, tuotannosta ja tulevaisuuden 
näkymistä. Maailmasta kun viljeltävä pinta-ala 
on hupenemassa vuosi vuodelta, voisivat kasvi-
huoneet olla ratkaisu. Ne toimivat pienemmillä 
pinta-aloilla ja kykenevät tuottamaan ruokaa 
enemmän per neliö kuin perinteiset tavat. Lisäksi 
ne ovat puhtaita. Myrkkyjä tarvitaan vähemmän. 
Ja Suomessa talvi kantaa tuholaisten torjunnassa 
kortensa kekoon. 

Honkajoen teollisuusalueen järjestelyt ovat 
jo sinällään nähtävyys. Energiaa ei hukata, vaan 
toisen teollisuuden alan prosessista johdetaan 70-
80 asteinen hukkalämpö kasvihuoneisiin, joita 
löytyy alueelta kaikkiaan seitsemän hehtaaria. 
Toisiaan täydentäviä yrityksiä on vieri vieressä 
ja ne tuottavat toisilleen kilpailukykyä. Aluetta 
nimitetäänkin agroekologiseksi, ja sellaisenaan 
se on Suomessa ainutlaatuinen.

Tässä inspiroivassa ympäristössä ja todelli-
suudessa Johanna ja hänen veljensä Niko Kivioja 
ovat kasvaneet ja ottaneet haltuunsa kasvihuo-
neyrittäjyyteen kuuluvia osa-alueita ja kehitys-
hankkeita. Niistä yksi mielenkiintoisimmista on 
nimeltään Netled, tuotekehitysyritys, jossa he 
ovat mukana omistajina. 

Vaatteista valoa
Kasvihuoneiden suurin haaste on valo. Talvisin 
valoa tuottavat lamput ovat todellisia energia-

syöppöjä, vanhanaikaiset lamput ovat lisäksi suuria ja kuumenevat niin, että luukkuja 
pitää aukaista talvipakkasillakin. On selvää, että mietintämyssyissä on koetettu 
virittää ajatuksia ja ideoita energiatehokkaimmista ja paremmista tavoista valottaa 
kasveja. 

Kuten moneen älynväläykseen ja suureen keksintöön, tarvittiin Netledin syntyyn 
sattumaa. Noin neljä vuotta sitten Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskuksen silloinen 
toimitusjohtaja toi ryhmän asiantuntijoita Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) 
kehitys- ja tekstiilipuolelta tutustumaan paikalliseen yritystarjontaan. Asiantunti-

Netledin innovaatio tehostaa tomaatin kasvuominai-
suuksia säilyttäen laadun ja maukkauden.
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jat olivat mukana kehittämässä älyvaateratkaisuja mm. Kankaanpäässä toimivalle 
Reiman vaatetehtaalle. Poikkitieteellisellä rohkeudella asiantuntuijat tutustuivat myös 
muihin alueen yrityksiin tarkoituksenaan udella miten tekstiilejä voitaisiin kussakin 
liiketoiminnassa käyttää hyväksi. 

TAMK:n lehtori Matti Horppu, yksi Suomen johtavista tekstiiliteknologian 
asiantuntijoista, ja kasvihuoneyrittäjä Esa Kivioja kävivät valotusaiheisen keskustelun 
ja ottivat puheeksi led-valot (Light-Emitting Diode eli loistediodi tai hohtodiodi) ja 
led-nauhojen käytön. Horppu oli muistuttanut, että nauhaa kyettäisiin ompelemaan 
koneellisesti ja että voitaisiin saada aikaan led-valoihin perustuva valaiseva tekstiili. 

Ja sellaiselle voisi olla käyttöä myös kasvihuone-
ympäristöissä. 

TAMK ryhtyi tekemään esiselvitystä 
kannattaako kombinaatiota ruveta tutkimaan 
tarkemmin. Alkuvaiheen työn rahoittivat Tekes 
valmistelurahan ja KKK-Vihannes Oy yritys-
osuuden muodoissa. Tutkimus osoitti, että idealle 
oli käyttöä ja markkinoita, suorastaan huutava 
tarve, kertoo Johanna Kivioja innovaation alku-
taipaleesta. 

Tuloksista rohkaistuneena hankkeeseen 
haettiin Tekesiltä tuotekehityslaina. Samalla pe-
rustettiin yritys, joka sitten sai nimekseen Netled 
Oy. Alkuvaiheen omistajina toimivat KKK-
Vihannes Oy ja Matti Horpun konsulttiyhtiö 
Neule-Apu Oy. Tällä hetkellä Netledin omistavat 
sisarukset Johanna ja Niko sekä Esa Kivioja ja 
Matti Horppu, kaikki yksityishenkilöinä. KKK-
Vihannes Oy on mukana yritysomistajana.

NetLedin kehittämän tuotteen nimeksi tuli 
OptoGrowia Interlight.

Innovaatioksi askel kerrallaan
NetLed ja OptoGrowia ovat koulukirjaesimerkki 
yksinkertaisen idean matkasta kansainvälisek-
si innovaatioksi. Tämän päivän status näyttää 
kotisivuineen, grafiikkoineen ja tuotekuvineen 
lähes kypsältä liiketoiminnalta, mutta sitä se ei 
vielä ole. 

Valmiit prototyypit tuotteista ovat olemassa, 
varsinainen tuotantoerä on tilattu ja pilottihanke 
on lähdössä käyntiin. Muutama kotimainen tarha 
on luvannut ottaa Netledin OptoGrowia-verhon 
koekäyttöön ja niistä saadut kokemukset ja refe-
renssit vievät tarinaa eteenpäin. 

Toimintaa on rahoitettu tuotekehityslainalla, 
Tekesin innovaatiopalveluavustuksella, ja myös 
Finnvera on ollut lainoittamassa perustoimintaa. 

Tämän lisäksi toimintaan on varustauduttu pankkilainan ja omien sijoitusten turvin. 
Seuraava askel on etsiä pääomasijoitusta. Sen omistajat kokevat solmukohdaksi: tar-
koitus olisi tehdä kansainvälinen läpimurto ja todellinen kaupallistaminen eli astua 
aidosti innovaation jalustalle. 
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Klusteriruokaa

Kauhajoella päämajaansa pitävä ruoka-alan lobbausfirma 
FoodPark Oy:n tehtävä on pitää yllä ja edistää suupohjan ja 
Pohjois-satakunnan alueen ruoka-alan kilpailukykyä, tuote- ja 
prosessikehitystä. se auttaa myös kaupallistamaan erilaisia 
alaan liittyviä hankkeita. 

Varsin konsulttimeiningiltä kuulostavan puuhan takana 
myös tapahtuu konkreettisia asioita. Niistä tunnetuin lienee 
Kauhajoella vuosittain järjestettävät ruokamessut, jossa 
Food Park on ollut yhtenä järjestäjänä. ruokamessuilta on 
peräisin lähiruuan käsite, ja nyt paikalliseen ruokaklusteriin 
kuuluvat kumppanit ovat tuomassa kielenkäyttöön agroekolo-
gian käsitettä. 

Agroekologiaan kuuluu symbioottinen yhteistyö, toimi-
aloista riippumatta. Vaikka FoodParkin kaltaisen yrityksen 
päätarkoituksena on seutukuntien elintarviketuotannon, alku-
tuotannon ja jalostuksen välisen yhteistyön kehittäminen, voi 
yhteistyöklusteriin kuulua melkein kuka tahansa, joka omassa 
prosessissaan tai sivutuotteinaan hyödyttää toista toimijaa. 

FoodParkin toimitusjohtaja Hannu Uusihonko onkin valmis 
singahtamaan aina kun alalla sattuu tai kohta tapahtuu. Hän 
näkee seutukuntien tulevaisuuden ja pelastavan profiilin ni-
menomaan puhtaasti tuotetun lähiruuan kautta. Yritysten on 
hänen mukaansa myös rohkeasti kokeiltava uusia ja toimintaa 
tehostavia ratkaisuja, joilla voi kilpailla tuontia vastaan. Kil-
pailukeinoja eivät voi olla hinta ja määrä, vaan maku, puhtaus, 
luonnonmukaisuus, hygienia ja ravinnerikkaus. jos tämän 
litanian kykenee tuottamaan lisäksi agroekologisesti sivuvir-
toja hyväksikäyttäen, on suomella käytössään mainio ruokaan 
liittyvä strateginen keino. 



Tilaa täydennyksellä
OptoGrowian tehtävä on toimia täydentävänä valotusjärjestelmänä, yhdessä päävalo-
jen kanssa. Led-nauhat neulotaan valmiiksi kiinni joustavaan polyesterikankaaseen, 
joka on helppo sijoittaa kasvustojen keskelle ja väleihin. Polyesteri on edullista mate-
riaalia, jäähdytystä ei tarvita, joten kalleimmiksi yksiköiksi jäävät ledit. 

Verho on moduloitu 25 metrin maksimiin. Silloin se vielä toimii yhdellä virta-
lähteellä. Tällaisen kokonaisuuden kustannus on kymmenellä led-nauhalla 7000-
8000 €. Vanhaan teknologiaan verrattuna se on kallis. 

Idea on kuitenkin siinä, että kasvit käyttävät valoa eri tavoin. Tomaatille riittää 
pienempi välivalo, koska se ottaa vastaan vain tietyn määrän valoa. Sen jälkeen alkaa 
valon määrä olla sadolle haitaksi. Kurkku ottaa puolestaan vastaan kaiken mahdol-
lisen tarjolla olevan valon ja tekee sadon sen mukaan. Erityisesti kurkun viljelijöille 
led-innovaatio on sopiva. Paprika on myös innovaattoreiden testilistalla, mutta pilotit 

kertovat ja kartoittavat todelliset hyödyt ja koh-
detarpeet.

Teoriassa tiedetään ainakin se, että ledit sopi-
vat kausitarhoihin, joissa päävaloja eli lamppuja 
ei ole lainkaan. Valoisaa kautta voi ledeillä pi-
dentää ja kasvit on mahdollista kylvää aiemmin. 

Tärkeintä ledissä on aallonpituus ja mahdol-
lisuus sen säätämiseen. Kasvit reagoivat herkästi 
erilaisiin aallonpituuksiin ja käyttävät valoa ku-
ten mitä tahansa ravinnetta. Kun SPN-polttimen 
sijoittaa kasvuston keskelle (pimeimpään aikaan 
välivalotusta pyritään lisäämään joka tapaukses-
sa) on välimatka kasviin oltava sopiva. Polttimot 
ovat tulikuumia ja kasvustojen rivivälien on ol-
tava toista metriä leveitä. Taimia ei toisin sanoen 
saada paljon per neliö. 

Ledin etu on joustavuus ja viileys. Verho 
voidaan asetella kapeaankin riviväliin ja kasvien 

määrää siten lisätä. Johanna Kivioja arvioi sadon määrän kasvuksi näillä konstein 25 
prosenttia. 

Ja koska puhutaan ruuan tuotannosta, on syytä huomata laadun merkitys. Kasvi 
pysyy led-lisävalolla eläväisempänä, vähemmän stressaantuneena ja maukkaana. 
Myös vitamiinitasot saadaan nousemaan. Johanna Kivioja kysyykin ravintotasojen 
perään; entäpä jos ne voisi saada tällä tavoin kaksinkertaistettua? Alustavia tuloksia 
tämän puolesta maailmalta jo löytyy. 

Tulevaisuus ledin päässä
Kiviojien tulevaisuus näyttää ledimäiseltä. Heidän visioissaan kokonaisvalotus hoide-
taan kasvihuoneissa vain led-valoilla. Se johtaa ajatukseen kokonaan suljetuista kas-
vihuoneista, jotka ovat tiiviitä, matalaenergisiä, joissa olot ovat tasaiset ja häiriöttö-
mät; jopa luonnonvalottomia ja siten täysin optimoitavia. Esimerkiksi salaateille tämä 
on jo nykypäivää. Niille riittävät pelkät ledit ja vihermassa voi kasvaa kerroksissa. 

Suomessa ollaan kuitenkin alkuvaiheitten alkuvaiheessa. Esimerkiksi Hollan-
nissa kasvihuoneet ovat erittäin tärkeä toimiala, samoin Japanissa ja Espanjassa. 
Suomessa ei ole Johanna Kiviojan mukaan tarvinnut miettiä riittävän vakavasti ruuan 
tai viljelytilan loppumista. Eikä olla siinä samassa yhteydessä ymmärretty maailman 
ruokabisneksen valtavuutta. 

Suomen pienuus markkinana vaikuttaa myös Netledin strategiaan. Kun Suomen 
ympärivuotisten kasvihuoneitten pinta-ala on vain 75 hehtaaria, löytyy Kanadasta 
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OptoGrowia-verho mahtuu tarvittaessa 
kapeaan riviväliin.



2000 hehtaaria ja Japanista peräti 30 000 hehtaaria. Euroopassa kasvihuonealaa on 
kaikkiaan satoja tuhansia hehtaareja. Tästä vinkkelistä katsottuna kansainvälisyys on 
Netledille se juttu. Lähin kohde lienee Hollanti, jossa valotettua pinta-alaa valotetaan 
Euroopan maista ylivoimaisesti eniten. 

Innovaatiokenttä
Suomesta löytyy muutamia kasvihuonealan edelläkävijöitä, kuten Biolan (kasvihuo-
neviljelijjöille nykyisin Novarbo-nimikkeen alta) ja Kekkilä, jotka ovat kehittäneet 
sekä kasvualustoja ja lannoitteita. Green Automation on tunnettu automaattisista 
salaattilinjastoista. 

Netledin kannalta tärkein kumppani on valaistuksessa. Hollannissa, jossa valais-
taan paljon, on voimakkaana tekijänä Philips. Netled on liittoutunut tämän kilpailijan 

Osramin kanssa. Kontakin luominen monikan-
sallisiin piireihin Honkajoelta käsin ei tunnu 
realistiselta, eikä sitä olekaan. Kansainvälistymi-
nen on vaatinut maiseman vaihtoa. 

Johannan veli Niko Kivioja oli ollut opiskelu-
vaihdossa Malesiassa ja oli löytänyt paikallisen 
Piilaakson, jossa valmistetaan suurin osa maail-
man puolijohteista. Niko oli onnistunut luomaan 
kontaktin led-valmistajien kanssa ja nyt yhteistyö 
tehdään suoraan ilman eurooppalaisia välikäsiä 
mutkattomasti. 

Koko alan tärkein esiinmarssi tapahtuu 
hollantialaisilla Hortifair-messuilla, jossa alan 
toimijat kokoontuvat ja esittelevät toimintaansa 
ja uutuuksiaan. Sen Netled aikoo valloittaa. 

rahoitusnäkymät
Johanna Kivioja laskee, että minimikustannus päästä oikeasti eteenpäin on 200 000-
300 000 €. Se koostuu pääosin palkoista, messuosallistumisista ja asiakaskon-
taktoinneista sekä osasta myynti- ja markkinointimateriaaleja. Noin puolet koko 
summasta on palkkakuluja. 

Tavoite on palkata nykyisen 1,5 henkilötyövuoden lisäksi sen verran, että lasken-
nallinen nuppiluku olisi vähintään 2,5-3 henkilötyövuotta. 

Yksinkertainen investointinäkymä

Pilottikohteen kulut 25.000 €
Tuotekehitys ja kaupallistaminen 15.000 €
Markkinointimateriaalit ja messut 35.000 €
Myyntimateriaalit ja vientibudjetti 25.000 €
Palkat ja muut palkkiot + matkakulut 150.000 €

 

Peruskuluja tämän hetkisestä innovaation vaiheesta > kansainväliseen liiketoimin-
taan arvioidaan tulevan yhteensä noin 250.000 €. Tällä summalla Netled pyörii 
seuraavat pari vuotta.

09
innohaukka™
RUOKA

Kasvit käyttävät valoa ravinteen tavoin.
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Alan toimijoita ja linkkejä:

http://www.netled.fi
http://www.biolan.fi
http://www.novarbo.fi
http://www.greenautomation.fi
http://www.puutarhaliikehelle.fi
http://www.kekkila.fi
http://www.hortifair.nl/en
http://www.lepaa.fi
http://www.honkatarhat.fi
http://www.honkajoki.fi
http://www.luomu-liitto.fi
http://www.luomu.fi/tietopankki
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/luomu/

Led-valo
http://fi.wikipedia.org/wiki/LED
http://www.osram.fi
http://www.philips.fi
http://www.oversol.fi
http://www.valokas.fi
http://www.seled.fi

Ruokaklusteri
http://www.ruokamessut.fi
http://www.foodpark.fi
http://www.foodwest.fi
http://www.helsinki.fi/ruralia/
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Netled on esimerkki sattumasta, oma-aloitteisuudesta, 
järjestelmästä, rahoituksesta ja rohkeudesta. Se ei olisi 
näin pitkällä ilman omia pääomia, mutta järjestelmän 
apu ja oikeat ihmiset ovat olleet erittäin tärkeässä 
roolissa. 
Satakunnan Tekesin Pirjo Hakanpää on ollut tärkeä 
hahmo ja hän saakin kehut palvelusta ja tiedoistaan 
mahdollisista rahoitustavoista ja innovaatiojärjestel-
män mahdollisuuksista. Hän on myös pitänyt aktii-
visesti yhteyttä yrityksiin. Muutoin Netled on itse 
aktiivisesti etsinyt yhteistyökumppaneita joka puolelta 
maailmaa. 
Ideasta innovaatioksi on ollut pitkä matka. Maali hää-
möttää, mutta on silti vielä etäisyyden päässä. Johanna 
Kiviojan mielestä innovaatiojärjestelmä on hyvä apu, 
selvitysten tekemisiin on jaossa hyvinkin rahaa, mutta 
varsinaiseen tekemiseen ja pilotointiin hankalammin. 
Rahoitusmallit ovat jäykkiä ja hitaita. Rahoitukset 
ovat luonteeltaan lainaa, ja realisoituvat toteutuneiden 

kustannusten mukaan jälkijättöisesti. Tositoimiin 
tarvitaan toisin sanoen 100 prosentin omarahoitus. 
Pelkän oman rahan turvin ei olisi kuitenkaan pärjätty. 
Johanna Kivioja sanookin, että Netled olisi ajat sitten 
mennyt nurin ilman järjestelmän rahoitusapuja. 
”Pelle Pelottomille” loputon byrokratia, hakemusten 
sanamuotojen hiominen, rahoitusjärjestelyt ja ajan 
palaminen ovat kehno yhtälö. Mielessä kun saat-
taa siintää jo uusi idea tai keksintö. Myös Netledin 
innovaattoreita ovat kauhistuttaneet pitkät prosessit. 
Riskinä on, että aika ajaa ohi. Kilpailijat ovat aktiivi-
sia, kehitystyötä tehdään ahkerasti muissakin maissa. 
Suomi on kesäisin pitkän ajan käytännössä kiinni, 
eivätkä asiat etene. Netledin tekijöiden ykkösviesti 
innovaatiojärjestelmän kehittäjille onkin nopeus ja 
joustavuus. 
Netledin kaksi seuraavaa suurta etappia ovat esiin-
tyminen Hortifair-messuilla ja pääomasijoituksen 
löytäminen. 

suhteet innovaatiojärjestelmään

Lisätietoja:
Johanna Kivioja, +358 40 584 0035, johanna.kivioja@netled.fi
Niko Kivioja, +358 50 360 8121, niko.kivioja@netled.fi
Rami Kangas, +358 40 578 4319, rami.kangas@nikola.fi
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Vahvuudet
• Ruuan laatua parantavat ominaisuudet

• Helppo tuotanto, edulliset raaka-aineet 
(polyesterit) ja automatisoitu neulonta

• Yhteistyö

• Selkeä käyttökohde

• Aito tarve, tilan säästö ja tehokkuus

Heikkoudet
• Kotimaan markkina olematon 

• Pilotointi tekemättä

• Led-teknologia kallista

• Ruuan ravinnearvoja ei ymmärretä 
eikä osata yhdistää valotukseen

• Kokonaisinvestointina kallis

Mahdollisuudet
• Vientimarkkina on valtava ja kohteita 

paljon

• Viljelyalueitten loppuminen tuo pai-
neita kehittää kasvihuoneteknologiaa 
entisestään

• Valon positiiviset ominaisuudet vielä 
lopullisesti selvittämättä 

• Led-teknologian kehittyminen ja 
halpeneminen

Uhat
• Teknologia ei kehity, jää varsinkin 

Suomessa paikoilleen

• Kansainvälistyminen syö liikaa 
pääomia ennen tuottoja

• Vanha teknologia ei väisty riittävän 
nopeasti

• Ruuan laatu ei kiinnosta kuin mar-
ginaaleja
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Auttavat tekijät Haittaavat tekijät


