VINKKEJÄ VALINTAAN
Harrastuskäyttöön tarkoitetut kasvihuoneet voidaan jakaa sekä koon,
materiaalien että laadun / käyttötarpeen osalta eri luokkiin.
Kasvihuonetta valittaessa on hyvä huomioida useita asioita. Sijainnin olisi
hyvä olla tasaisella pohjalla ja kovalta tuulelta suojassa. Lisäksi kasvihuone
ei saisi olla rakennuksien tai puiden välittömässä läheisyydessä ettei sen
päälle pääse talven aikana tippumaan lunta ja jäätä ja mahdollisia puiden
oksia. Kasvihuoneen valintaan vaikuttaa lisäksi suunniteltu käyttötarve sen
mukaisesti mitä kasvihuoneessa halutaan kasvattaa sekä lisäksi mitä
mahdollisia tarvikkeita & välineitä sinne halutaan. Hyvänä vinkkinä tilan
riittävyydelle on ohje astua kasvihuoneen sisään jolloin todellinen tilavuus
konkretisoituu. Kasvihuone toimii parhaiten kun sen mieltää työtilaksi eikä
ainoastaan pihan koristeeksi. Ohessa lyhyt kooste helpottamaan valintoja.
Kokojako ; Pienet, keskikokoiset ja suuret
Pienet ulkoa hoidettavat ovat usein 0,5 – 2m² kokoisia. Huoneet voivat olla
parvekkeille tarkoitettuja kaappimallisia, seinää vasteen nojaavia tai
katettuja kasvatusalustoja.
Keskikokoiset kasvihuoneet ovat yleisimpiä. Ne ovat yleensä 2,5 – 6m²
huoneita. Nämä huoneet eivät yleensä tarvitse erillislupia vaikkakin kiinteä
perustus on oleellinen. Kasvihuoneet ovat yleensä alumiinirunkoisia
kattoluukulla ja ränneillä varustettuja sisältä hoidettavia kasvihuoneita.
Suuret kasvihuoneet ovat yleensä 7 – 20m² luvanvaraisia kasvihuoneita.
Ne voivat olla muodoltaan perinteisiä, t-mallisia tai huvimajan muotoisia.
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Materiaalijako ; Panelit ovat joko polykarbonaattia tai lasia ja myös
muovisia peitteitä voidaan käyttää pienissä kausihuoneissa.
Polykarbonaatti on pintamateriaalina hallitseva. N. 75% harrastuskäyttöön
tarkoitetuista kasvihuoneista ovat polykarbonaattilevyillä varustettuja.
Polykarbonaatti on erittäin vahva ja kevyt käsitellä. Kennolevyt eristävät
ulko-/sisä-lämpötilaeroja ilmaeristeensä ansiosta ja suojaavat UV-säteilyltä.
Lisäksi kaksikerroksinen kennolevy taittaa auringon säteet estäen suoran
polttavan valon, jolloin erillisiä varjostuskankaita ei tarvita.
Lasi on pintamateriaalina kirkas, kova ja helposti puhdistettava ja se sopii
erityisen hyvin suuriin ja monimuotoisiin piha & viherhuoneisiin.
Kirkkautensa vuoksi suosittelemme varjostus-kankaiden käyttöä ja erityistä
varovaisuutta käsiteltäessä.
Alumiinirungon erot muodostuvat yleensä sen paksuudesta ja pintakäsittelystä, joita yleisimpiä ovat; kiillotus, eloksointi ja maalaus.

Laadullisesti kasvihuoneet voidaan jakaa kolmeen luokkaan;
Promotio, eli tarjoustuotteet ovat hinnaltaan edullisia ja yleensä pieniä tai
kevyitä kausi kasvihuoneita.
Standard, eli perus kasvihuoneissa korostuu jämäkkyys, käytännöllisyys,
helppokäyttöisyys ja lisävarustelu mahdollisuudet.
Premium tuotteet tunnistetaan tunnetusta merkistä, extra tukevasta
rungosta tai muusta erityisestä ominaisuudesta tai palvelusta.
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