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Kasvutunnelit
Tunneliviljelyn suosio Suomessa on kasvanut vuosi vuodelta, eikä syyttä. Tunneliviljely 
mahdollistaa satokauden pidentämisen jopa 15 viikolla avomaaviljelyyn verrattuna. 
Marjat ovat tasalaatuisempia, kookkaampia ja taimet tuottavat suuremman sadon. Koska 
marjojen laatu on parempi, niiden myyntihintakin on korkeampi. Näin viljelijä varmistaa 
työlleen paremman tuoton. 

Tunnelin alla marjat ovat suojassa sateelta ja tuulelta. Tämän vuoksi ne voidaan 
poimia säästä riippumatta, jolloin toimitusvarmuus kasvaa huomattavasti paremmaksi 
avomaaviljelyyn verrattuna. Myös satotaso nousee, kun kasvuolosuhteet ovat 
merkittävästi paremmat ja marjojen koko suurempi. Näin marjakilon keskihinta saadaan 
pidettyä korkeana. Viljelyn onnistunut hallinta mahdollistaa erinomaisen sadon laadun, ja 
koko sadosta voidaan saada kauppa- ja poimintakuntoinen. 

Kasvutunnelin kasvuympäristö on kontrolloitavissa, jolloin viljelijä pystyy antamaan taimille 
paremmat olosuhteet alusta loppuun. Biologiset torjuntaeliöt toimivat erinomaisesti 
tunneliolosuhteissa, ja kuivemman ilman ansiosta myös sienitautien määrä vähenee. 

Tunnelirakenteet voidaan perustaa valmiin kasvuston päälle ja marjakasveja viljellä maa-
han istutettuna. Erinomaisia käytössä olevia menetelmiä ovat myös esimerkiksi vadelman 
viljely ruukuissa tai mansikan table top -viljely.
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Viljelyratkaisut
kokemuksella

“Käytämme kaikkien rakenteidemme 
valmistuksessa vain luotettavien toimittajien laadukkaimpia materiaaleja.

Elite Tunnelsin vankka kokemus toimialalta varmistaa oikeat neuvot heti alusta alkaen.”
Brian Watt

Elite Tunnels Ltd

Siinä tapauksessa sinun kannattaa huomioida seuraavat asiat: 

1) Ensisijaiset hyödyt:
 a. Satokauden pidentäminen
 b. Lämpimämpi tai viileämpi kasvupaikka
 c. Suurempi sato

2) Rakennuspaikan suunnittelu:
	 a.	 Tontin	suhde	aurinkoon
 b. Kuinka suojaisia paikka on, ja mikä on pääsääntöinen tuulen suunta?
 c. Millainen maaperä paikalla on? 
	 d.	 Onko	tontti	rinteessä	vai	laaksossa?

3) Sääolosuhteet:
	 a.	 Huomioi	tarkkaan	vuodenaikojen	maksimi-	ja	minimilämpötilat
	 b.	 Tuulen	ja	lumen	mahdollisuudet

4) Kysy neuvoa:
	 a.	 Marja-Suomen	Taimituotanto	auttaa
 b. Meillä on monen vuoden kokemus tunneliviljelystä
 c. Edustamme Suomessa laadukkaita Elite -kasvutunneleita.

Harkitsetko tunneliviljelyn aloittamista?
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Lämpimin tunneli tyyppi, joka on suunniteltu 
tehokkaaseen	aikaisen	tai	myöhäisen	sadon	
tuotantoon.	Enviro	on	sopiva	vaihtoehto,	kun	satoa	
ajoitetaan pääsatokauden ulkopuolelle.

Tunnelin	maahan	saakka	laskeutuvat	reunamuovit	
ja	ovijärjestelmä	takaavat	suljetun	ja	vedottoman	
kasvutilan.	Tunneli	on	suunniteltu	niin,	että	
lämpimillä	säillä	sitä	voidaan	tuulettaa	tehokkaasti.	

Enviro	on	käytännöllinen	ja	tehokas	tunneliratkaisu.	
Sitä	on	saatavana	sekä	yksittäistunnelina	että	
useamman tunnelin kokonaisuutena.

Enviro

• tunnelin leveydet: 6,5 - 8,5 m
• kaariväli: 1,5, 1,8 tai 2,2 m
• muovit valinnan mukaan
• useita ovimalleja
• kaikki	tuotteet	valmistetaan	Z35-erikoisvahvasta		  
 teräksestä

Ominaisuudet

• marjojen tuotantoon
• vihannesten	ja	yrttien	tuotantoon
• hedelmien	tuotantoon
• kukkien tuotantoon

Tunnelin soveltuvuus
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Tämä tunnelityyppi on ollut viljelijöiden suosikki jo 
useiden vuosien ajan. Näistä tunneleista muodostuu 
yhtenäinen	viljelyala,	sillä	kaaret	kiinnitetään	
n.	130	cm	korkeisiin	jalkoihin.	

Espanjalainen	tunneli	on	hyvä	ratkaisu	varsinkin	
pääsatokauden	tuotantoon.	Se	on	suosittu	myös	
sadesuojana ja varjostuksessa.

Espanjalainen tunneli voidaan Environ tavoin 
rakentaa	yksittäistunnelina	tai	useamman	tunnelin	
kokonaisuutena.

Espanjalainen

• tunnelin	leveydet:	6,0	-	8,5	m
• kaariväli 2,2 m
• muovit valinnan mukaan
• useita ovimalleja
• kaikki	tuotteet	valmistetaan	Z35-erikoisvahvasta	 
 teräksestä

Ominaisuudet

• marjojen tuotantoon
• vihannesten	ja	yrttien	tuotantoon
• hedelmien	tuotantoon
• kukkien tuotantoon

Tunnelin soveltuvuus
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Tunnelitarvikkeet
Tuotenumero Tuote

36101 Puhallussukka lämmitykseen rll

36102 Puhallussukka lämmitykseen metrimyynti

36103 Varjostusverkko 8 x 100 m

36106 Tuulensuojaverkko 3 m x 200 m

37103 Katekankaan kiinnityshaka 250 kpl/ ltk

51103 Tunnelit

51104 Alaslaskuraudat pituusjuoksuun

51113 Tunnelin sivumuovinköyden pidike

51112 Oven nostotalja

51111 Muovin kiinnityspidike langalle muovia

51110 Muovin kiinnityspidike oviputkelle muovia 25 mm

51108 Ovinivelet 

51107 Tunneleiden pystytys

51106 Muovin kiinnitysklipsi 40mm putkelle metallia 500 kpl/laat.

51115 Oven nostokampi

51116 Tunnelin jalka

51117 Harjaputken pidike

51118 Tukilangan kiristin
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Tuotenumero Tuote

51119 Tunnelimuovin kiinnitysklipsi 35mm putkelle metallia

51120 Saranakiinnikkeen kulmasuojateippi 30mm x 20m

51121 Suojanauha muovin kiinnitysklipsien alle

51125 Tunnelin köysi 6 mm

51126 Köysikiristin

51127 Saranakiinnike sileä

51133 Tunnelimuovia myynti metreittäin

51132 Muovin korjausteippi 100 mm/25 m

51131 Muovin korjausteippi 300mm x 25m

51130 Tunnelimuovi Thermic 12,5 x 600 m

51129 Tunnelimuovi 10,5 x 600 m

51135 Tunnelimuovi 12,5 x 600m

51136 Tunnelimuovi 10,50 m x 400 m Thermic

51138 Sisämuovi 12,75 x 500 m

Tunnelimuovit
Tuotenumero Tuote

51142 Tunnelimuovi 14m x 600m
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Table	top	-menetelmä	mahdollistaa	mansikan	
viljelyn	tunnelissa	niin,	että	marjat	pysyvät	
puhtaina	ja	niiden	poiminta	on	erittäin	helppoa.	
Oikean poimintakorkeuden ansiosta poimintatyöstä 
tulee mukavampaa ja ergonomisempaa. 
Viljelylaatikoihin	istutetaan	odotuspetitaimia	tai	
tray-taimia,	jotka	tuottavat	tunneliolosuhteissa	
nopeasti	runsaan	ja	hyvälaatuisen	sadon.	
Kukkavarret	tuetaan	tuentanauhoilla.	Kastelu	
hoidetaan	yleensä	tippukastelujärjestelmän	avulla.
	Taimet	ja	kasvualusta	uusitaan	vuosittain,	ja	kun	
viljelylaatikot	puhdistetaan	kuumalla	höyryllä,	
voidaan	seuraavat	kasvustot	perustaa	niin,	että	
vaaraa maalevintäisistä kasvitaudeista ei ole. 

Table top järjestelmä

Autamme mielellämme mansikan tunneliviljelyn 
ja	table	top	-menetelmän	suunnittelussa	ja	
käyttöönotossa.	Toimitamme	laadukkaat	jalat,	
kourut	sekä	kaikki	muut	tarvittavat	osat	
menetelmän rakenteiden perustamiseksi. 

Kauttamme	on	saatavilla	myös	mansikan	
viljelylaatikoita,	kasvualustaksi	erinomaisesti	
soveltuvaa	kookosta	sekä	esimerkiksi	tukinauhoja	
mansikan kukkavarsien tuentaan. Toisin sanoen 
löydät	valikoimistamme	kaiken	tarvittavan!
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Table top tarvikkeet
Tuotenumero Tuote

51101 Kasvatuskouru

51122 Kourun välituki

51123 Kourun päätytuki

51124 Kasvatuskourun jalka

51128 Kourun tuki sis. tukinauhan pidikkeen

51105 Jatkoliitos

51109 Kasteluputken pidike 20 mm
51114 Kasteluputken pidike 25 mm

34102 Mansikan satoversojen tukiverkko 12 cm x 500 m

34103 Mansikan satoversojen tukinauha 4,5 cm x 100 m
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Kasvualustana kookos

 Kookoshedelmän kuoresta tehty kasvualusta on hyvin 
läpäisevää, eikä se tiivisty viljelyn aikana. Siinä ei ole liettyviä 
ainesosia, jotka tiivistyisivät niin, että ilmatila juuristolla 
pienenisi. Kookokselle tyypillistä on hieno rakenne, joka 
säilyttää rakenteensa viljelyn aikana ja siinä on pidempiä 
kuituja, jotka varmistavat veden kulun myös sivusuunnassa. 

 Näiden kuitujen takia kastelu helpottuu ja ylikastelua ei 
käytännössä ole mahdollista tällä kasvualustalla. Tämä on 
tärkeää varsinkin alkukasvun aikana, kun juurtuminen vaatii 
happea kasvualustaan. Koska kasvualusta ei saa tiivistyä niin 
tästä syystä kookos on erinomainen kasvualustamateriaali.

 Kookosta meille tulee kovapalana, yhdessä lavassa on 
käytännössä 12–14 irtokuutiota. Kuivapalaa kastellaan 
kaksi-kolme päivää, jonka jälkeen paali turpoaa ja alkaa 
hajoamaan irtokuutio tavaraksi, jolloin tämän tilavuus 
huomattavasti kasvaa. 

 Tuotteemme suolapitoisuus on pesty ja tasapainotettu 
kaliumnitraatilla, jolloin klooripitoiset suolat saadaan 
huuhdottua tuotteesta. 

 Tilauksen yhteydessä kerrot tuleeko kookos mansikalle vai 
vadelmalle ja mikä on kasvatuslaatikon tai ruukun koko.

 Autamme sopivan tuotteen valinnassa ja tarvittavan kookos 
määrän laskennassa. Ajoitamme tarvittaessa toimituksen 
teille sopivaan ajankohtaan.  Täydet kontit toimitetaan suoraan 
tilalle. 

Tuotenumero Tuote

38117 Kookospaali

38118 Kookkospala / lava (pala 5 kg)
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 AgrowSer tarkoittaa innovaatiota, korkeaa laatua ja 
ratkaisukeskeisyyttä. Me suunnittelemme, teemme ja 
tuotamme muovikasvihuoneita, tunneleita ja näihin tarvittavia 
tarvikkeita. Teemme rakennesuunnitelmat ja kaikki tarvittavat 
palvelut jokaiseen tarkoitukseen, ja katteet on optimoitu pai-
kalliseen ympäristöön ja viljelytarpeisiin. AgrowSer on mar-
jatunneleiden spesialisti: me suojaamme ja suunnittelemme 
rakennelmat hedelmä- ja marjaviljelmille.

 AgrowSerin lippulaiva, moniharjainen tunnelikasvihuone, 
on tehty samasta uusimman tekniikan materiaalista kuin 
moniosainen kasvihuoneemme. Tällä AgrowSerin 
moniharjaisella kasvihuoneella on miltei kaikki täysimitoitetun 
kasvihuoneen edut, mutta sen perustus ja perusidea antavat 
todellisen tunnelin kaikki hyödyt. 

 Meidän tunnelikasvihuoneessamme kourun korkeus on 
3.0 m, ja sen voi tehdä kokomatkaisen kattoilmanvaihdon 
kanssa, jotta täydellinen kasvuympäristö voidaan saavuttaa. 
Tämä tunnelimalli on sarjana muutettava kokonaisuus, jonka 

voit koota itse tai tarvittaessa neuvojan alaisuudessa - ja 
tietysti kilpailukykyiseen hintaan. 

 AgrowSer-tunnelit on tehty ensiluokkaisista materiaaleista, 
ne on helppo kasata ja ovat todella jämäköitä. Lisäksi 
tunneleilla on pitkä käyttöikä, koska ne on lähtökohtaisesti 
erittäin hyvin suunniteltu joka yksityiskohtaa myöten. Niissä 
käytetään kasvihuoneidemme laadukkaita materiaaleja. Meillä 
ei periaatteessa ole standardia tunnelikokoa, koska teemme 
rakenteet asiakkaiden tarpeiden mukaan ja mahdollisuudet 
ovat lähes rajattomat. 

 Tunneliprojekti alkaa toiveiden listauksesta ja 
vaatimuksista. Tämän keskustelun ja suosituksiemme pohjalta 
teemme sinulle suunnitelman ja tarjouksen. Meillä on suuri 
tavaraluettelo materiaaleista, ja siksi meillä on lyhyet 
tuotanto- ja lähetysaikataulut. AgrowSer on täysin itsenäinen 
yhtiö, ja meillä on kaikki tarvikkeet kasvihuoneisiin ja 
tunneleihin saatavissa yhden katon alta.

Kasvihuonetunneli

Tuotenumero Tuote

51201 AgrowSer kasvihuonetunneli
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Poimintavaunut
 Poimintavunut ovat tärkeä osa helpottamaan 
sadonkorjuuta. Ne tekevät poiminnasta nopeampaa ja 
ergonomisempaa. Meiltä on mahdollista ostaa kahta erilaista 
poimintavaunua. Molempiin saa helposti kulkemaan mukana 
kaiken mitä poiminnan hetkellä voi tarvita. Mahdollistaen 
nopean, tehokkaan ja energiaystävällisen sadonkorjuun. 

 Poimintavaunuihin saat mahtumaan tietyn määrän 
marjalaatikoita, roska-astian ja tikkaat jotka helpottavat 
kurottamaan marjat myös pensaan korkeammista kohdista. 
Koska poimintavaunujen renkaat ovat puhkeamattomat niiden 
huolto on helppoa. Ne ovat pitkäkestoisia ja kulkevat helposti 
kapeissa riviväleissä. 

 Toinen poimintavaunuista on mitoitukseltaan hieman 
leveämpi, lyhyempi ja siinä ei ole porrasta. Kapeammassa 
mallissa taas löytyy valmiiksi porras eli aina tikkaiden mukana 
kuljettaminen ei ole välttämätöntä.

Tuotenumero Tuote

37106 Poimintavaunu leveä

37107 Poimintavaunu kapea
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