
2. Tunnelityypit
Mikä tuotannossa 

muuttuu?
Kastelu ja 
lannoitus

Johtaminen



Tulevaisuus

 https://www.youtube.com/watch?v=q3XUXH76YBE

 https://www.youtube.com/watch?v=Nx_3lJp5cNI&t=29s

 Pöytäviljely on helppo robotisoida



Tunnelituotanto
Viljelyä muovikatteen alla

• Viljelyolosuhteet muuttuvat (paranevat) avomaahan 
verrattuna

->Ei tuule, auringon lämpö saadaan tehokkaasti       
käyttöön

• Tavallisesti lämmittämättömiä

• Kun aurinko paistaa, on lämmintä

• Kun aurinko ei paista, on pilvisellä säällä yhtä viileää 
kuin ulkona, joskus voi olla viileämpääkin. Toisaalta 
tunnelissa ei tuule, mikä usein viilentää ulkoilmaa

• Tuuletus aurinkoisella säällä. Seuraa lämpötilaa, 
nousee nopeasti liian korkealle (yli + 25 C)

• Kastelusta, lannoituksesta, tauti- ja 
tuholaistarkkailusta huolehdittava säännöllisesti



Lisääntyy nopeasti eri puolilla 
maailmaa, miksi?
• Mahdollistaa sadon ajoituksen pitkälle satokaudelle 

(lämmitys ja tunnelityyppi) -> tuoreita marjoja tarjolla läpi 
vuoden -> menekki kasvaa

• Saastuneet tai väsyneet maat-> viljely kasvualustassa
• Ei vaadi hyvää peltoa voidaan perustaa myös ns. 

joutomaalle
• Sato ei ole alttiina sääolosuhteille

-> hyvä laatu, viljelyvarmuus

• Voidaan reagoida nopeasti markkinoiden muutoksiin 
(voidaan helposti vaihtaa kasvilajia ja –lajiketta, 
joustavuus)

• Voidaan käyttää biologista torjuntaa tehokkaasti
• Päästään avomaata suurempii satotasoihin/pinta-

alayksikkö
• Viljely enemmän kasvihuonetuotannon tyyppistä, mutta 

investointi kasvihuonetta pienempi



Mikä muuttuu avomaatuotantoon 
verrattuna?
• Riippuvuus taimitoimittajasta lisääntyy, sato riippuu taimien laadusta 

(olemme samoilla markkinoilla Euroopan isojen marjantuottajien kanssa), 
varsinkin yksivuotisessa viljelyssä

• Tarvitaan hyvälaatuista kasteluvettä riittävästi (myös kuivien kausien 
aikana) -> laske veden tarve ennakolta

• Tihku- tai tippukastelu, tavallisesti viljely rajoitetussa kasvualustassa ->
vaatii tarkkaa seurantaa läpi kasvukauden (päivääkään ei voi        
unohtaa). Vaatii uuden oppimista ja jatkuvaa tarkkuutta tuotannossa

• Työmäärä/pinta-alayksikkö kohoaa -> tehokkuus työn tekemisessä
• Sääriskit (myrskyt, lumisateet)
• Syksyllä valon määrän väheneminen päättää viljelyn (syyskuun puolivälin 

tienoilla)
• Johtaminen: Kuka vastaa, kuinka työt jaetaan, miten ohjeet laaditaan?
• Koneet ja kalusto?



Erilaiset tunnelityypit

 Tunnelityypin valintaan vaikuttavia tekijöitä

 Viljelykasvi

 Tunnelin rakenne, suoran seinäosan korkeus, tunnelin korkeus

 Lämpötilavaatimus (pitääkö kerätä paljon lämpöä?)

 Tunnelin korkeus l. ilmatila, muovi laskeutuu kaaren päällä 
maahan saakka tai 

 ns. y-jalka, yhtenäinen viljelyalue, suuri ilmatila, helpompi 
hallita

 Viljelyaikataulu (kuinka aikaisin aloitetaan)

Mikäli lumiriski -> kaaren muoto ja rakenne sellainen, että lumi 
tulee alas. Riittävän vahva rakenne tunnelissa.

 Sijanti (tuulisuus, lämpö, kasvukauden alkaminen)

Maaperän kivisyys, tuulensuojat ym.



Y-jalkatunnelit

• Tunneleissa suora jalkaosa, ja tunnelit muodostavat yhtenäisen 
viljelyalueen

• Iso ilmatila -> tuulettuu melko hyvin
• Tasaiset olosuhteet
• Sopii hyvin marjojen tuotantoon, mutta ei ole lämpimin tunnelityyppi 

(varhaistuotanto), samoin sopii vihanneksille ja kukille (taimille)
• Tuuletus avaamalla päätyovet ja nostamalla sivumuoveja sisäpuolella 

ylöspäin
• Leveys yleensä meillä 8 - 9,5 m, korkeus 4 m tavallisesti (-5, voi olla 

muutakin), jalkaväli tavallisesti 2,2 – 3 m
• Pituus mikä vain, mutta lyhyt tunneli kalliimpi (enemmän terästä päätyihin)
• Harja tuetaan jotenkin (liina, harjaputki (vaijeri?)), myös vaijerituentoja 

sivustoilla, vesikourut saatavilla jakojen päälle ym. 



Solo-tyyppi, muovi maahan saakka

• Lämpimämpi tunneli

• Sopii varhaistuotantoon tai lämpöä 
vaativille kasveille, hyvä kylmässä 
ilmastossa

• Taimituotantoon

• Jalan suoran osan pituus voi vaihdella 
(Haygrove 0,5 m, jatko-osilla voi 
pidentää). TÄRKEÄ!

• Leveys 6-8,5 (9) m

• Korkeus tavall. 4 m

• Jalkaväli 1,5, 1,8 tai 2,2 m (3 m)

• Kestää tuulta ja sadetta

• Tuuletus avaamalla päädyt ja 
nostamalla reunamuoveja ylöspäin



Super Solo, Solo Gothic

• Super Solo, suora sivu 1,2 
m, suurempi ilmatila, 
korkea harja

• Solo Gothic erikoisvahva 
tunneli, jonka pitäisi sopia 
ympäri vuoden käyttöön





Axel Hochstäder, Saksa
https://www.hochstaedter.de/folientunnel



Marjanviljelijä, joka valmistaa tunneleita. Erittäin 
vahvat tunnelit, joissa monia viljelyä helpottavia 
Ominaisuuksia (muovien kiinnitys liinoilla, 
Sivutuuletus rullataan auki, erilaisia 
ovivaihtoehtoja,
Tukevan kohopenkin tekoon laite ja resepti, paljon 
kokemusta ja ratkaisuja. 
Mm Norjassa kestävien tunneleiden valmistaja.



Järvenkylä
 Tunnelit valmistetaan Suomessa

 Muovien poisto ja päälle laittaminen helppoja. Tunnelin leveys 4,5 m, 
saatavilla monenlaista viljelyä helpottavaa tekniikkaa, kuten reunamuovien 
rullaus tai automaattinen tuuletus, vesikourut ym. 



Jussi Huttunen
Metsäpellon.fi
http://metsapellon.fi/kausihuoneet

 Jussi Huttunen ja Pauliina Kovanen viljelevät marjoja Suonenjoella. Heillä on omaa 
avomaa- ja tunnelituotantoa sekä tunneleiden maahantuontia. Tila on korkean mäen 
laella, joten tuulitesteissä tunnelit ainakin ovat olleet .



Paljon muitakin toimittajia

• http://www.plastitech.com/home

• http://www.tunneltech.ca/

• http://www.harnois.com/en/harnois-greenhouses/greenhouses-
high-tunnels/

• https://www.metasa.de/

• Ja paljon muita…



Tunnelien hintaan vaikuttavia tekijöitä

 Käytetyn teräksen määrä

 Putken vahvuus, jalka (=kaari-)väli, päätyjen määrä

 (tunnelin pituus), harjaputkien määrä, perustettava pinta-ala

 vaikuttavat

 Rahti Suomeen

 Teräksen maailmanmarkkinahinta

 Muut varusteet (ovien sähköistys, tuuletukset ym.)

 Valuuttakurssien vaihtelut

 Mitä enemmän ja mitä vahvempaa terästä, sitä vahvempi tunneli

 Mieti siis, mitä tarvitset. Jos panostat investointivaiheessa työtä helpottaviin 
ratkaisuihin (esim. normaali ovien avaus vie aikaa 1 h, sähköistettynä 20 min. Ajan  
säästö 70 tp x 9 €/v = palkkakulun säästö 630 €/v x 10 v = 6300 €. Lisäksi työn 
mielekkyys lisääntyy.



Kastelu ja lannoitus
 Kasteluvesi

 Selvitä, millaista vettä on saatavilla, ja miten paljon. Ota raakavesinäyte 
säännöllisesti, mutta varsinkin ennen aloitusta ->soveltuuko käyttöön? Pitääkö pH:a
laskea tai nostaa? Lannoitussuunnittelu.

 Mitoita pumput ja putkistot riittävän suuriksi, huomioi laajennusvara ja erilaiset 
kastelutarpeet

 Vettä tarvitaan 2000-3000 m3/kesäkausi/ha

 Tärkein tuotannontekijä (ruukkuviljely)

 Riittävyys, laatu erilaisina kesinä

 Hyvät suodatusjärjestelmät

 Onko kunnallista vettä käytettävissä?

 Mikä on varajärjestelmä esim. sähkökatkon varalle tai pumpun särkymisen 
varalle?





Kastelu (juoma) ja lannoitus (ruoka)
 Hyvälaatuinen kasteluvesi (jos kunnallinen vesi, pH:n alentaminen)

Lähtevän veden pH (ravinteet sekoitettu) tavoite n 5,5- 6.

 Lannoitus ja kastelu joko automattisesti tai erilaisilla kello- ja 
annostelijaratkaisuilla

Schetelig



Kasteluautomatiikka
esim. Priva ja Ami Penta

 https://www.youtube.com/watch?v=FVqsCt1DFxI&feature=youtu.be

 https://www.youtube.com/watch?v=Jv9evQY66ks

 Ohjaa kastelua ja lannoitusta joko säteilyyn perustuen tai

manuaalisilla asetuksilla, anturit seuravat koko ajan sekä EC että pH. 

 Automatiikka on miltei välttämätön ruukkuviljelyssä ->

täysi hyöty irti ja avomaa voidaan liittää samaan kasteluautomatiikan piiriin

 Kastelujaksot 1-2 min 1-2 x/h, alkaen klo 6, päättyy n klo 18 -> helteellä 
pidempään illalla

 Alkukeväällä varovainen kastelu (pilvisyydestä riippuen 1-5 kertaa/vrk), 
lyhyet jaksot

 Kasvualustan pitäisi kuivahtaa yöllä -> ei pisarointia (kosteat lehdet, 
kasvualusta sienitaudeille)



Kastelujärjestelmä koostuu osista,
tutustu Sceteligin 2019 kasteluopaaseen

 https://www.schetelig.com/documents/154857/315794/Kasteluluettelo-
web.pdf/27489a53-3e7e-4b5c-9d05-0cca31cf8276

 https://docplayer.fi/14822209-Mansikan-kastelu-vertailussa-tihkukastelu-ja-
paaltakastelujarjestelmat-niina-selin.html Lopputyö Lepaa Niina Selin 
Theseus



Seuranta
 Kasvualustan sopivaa kosteutta on seurattava joka päivä -> tarvittaessa lisättävä tai vähennettävä 

kastelua

 Käsivaraisesti käsivaraisesti puristetaan kasvualustaa

 Erilasilla mittareilla (piikkimittarit, paikallaan pysyät anturit)

 Seuraa myös kastelun tasaisuutta (tihkujen/tippujen tuottoa) tunnelin eri osissa -> onko paine 
tasainen, painetta voit myös mitata laittamalla tihkun reikään painemittarin

 Kasvualustasta riippuen kosteus% pyritään pitämään lähellä optimia

 Karkea turve/karkea turve ja eri komponenttien seokset/kookos

 turve pidättää eniten vettä, kookos pidättää vain vähän

 Hienojakoinen turve pidättää liikaa vettä

 Kasvualustassa pitäisi olla koko sopivasti vettä, ilmaa ja ravinteita sekä sopiva lämpötila -> hyvät olosuhteet 
juurten kasvulle ja toiminnalle

 Jos liikaa vettä, ilmaa liian vähän -> kasvu häiriintyy

 Jotta kosteustila pysyisi mahdollisimman optimaalisena, annetaan vettä usein pienissä jaksoissa 
kerrallaan

 Ruukuissa on pohjalla reiät ja usein myös jalat, jolloin pohja ei ole maata vasten



Minimilaki 1828



Miltä terve mansikan juuristo näyttää?
Uudet vasta kehittyneet mansikan juuret ovat 
taipuisia ja miltei valkoisia. Muutamaa 
kuukautta myöhemmin ne yleensä muuttuvat 
enemmän puumaisiksi ja pinnan väri vaihtelee 
tumman ruskeasta miltei mustaan. Jos tumma 
pinta rapsutetaan pois, on alla oleva sisäosa 
pinnaltaan vaalea tai vaalean kellertävä. 
Pääjuuresta haarautuvien sivujuurien pitäisi 
olla valkoisia niin kauan, kuin ne ovat 
aktiivisia.

Kasvit voivat ottaa maasta ravinteita, jotka ovat 
liuenneina maanesteeseen. Nämä liuenneet 
ravinteet kulkeutuvat kasvien juurten luo joko 
virtaavan veden mukana tai diffuusion avulla. 
Diffuusio tarkoittaa sitä, että liuoksen molekyylit 
liikkuvat paikasta toiseen, koska liuoksen 
väkevyyserot pyrkivät tasoittumaan. Juuriston väkevä 
liuos saa maanesteen ja siihen liuenneet ravinteet 
liikkumaan kohti juuristoa. 



Seuraa juurtumista
 Alkaako juurten kärkiin kehittyä uutta valkoista juuristoa?

 Kuinka nopeaa juurtuminen on? Tuleeko uusia juuria tasaisesti eri puolelle 
taimen juuristoa?

 Varo liikamärkyyttä keväällä, kun on vielä kylmää. Kylmä kasvualusta hidastaa 
juuriston kehitystä.

 Mikäli joudut aikaisin keväällä turvautumaan letkukasteluun, yritä kastella 
sama määrä vettä jokaiseen ruukkuun

 Kun kaikki on hyvin, uutta valkoista juurta kehittyy tasaisesti joka puolelle 
ruukkua, uusien lehtien kasvu alkaa.



Ravinteet eli ruoka

Jokaisella kastelukerralla kasveille annetaan myös ravinteita
• pH eli happamuus 5,3-6,5
• Johtoluku kuvaa maan vesiliukoisten suolojen pitoisuutta.
Mitä enemmän maassa on vesiliukoisia suoloja, sitä
paremmin liuos johtaa sähköä ja sitä korkeampi on
johtoluku.
• JL seurataan koko ajan (joka päivä)
– Ruukkuun tuleva vesi
– Ruukusta lähtevä vesi
• Ruukkuun tuleva ja ruukusta lähtevä vesi, seurataan JL
lukujen summaa
• Kuvaa ravinteiden kokonaismäärää, ei yksittäisen ravinteen
pitoisuutta



Puristenesteen, raakaveden, lehtianalysit
Eurofins Agro
Teemme yhteistyössä Hollannin Wageningenin Eurofins Agro laboratorion 
kanssa analyyseja kasvihuone- ja erikoiskasvien tuottajille. Asiakas lähettää näytteet itse 
Hollantiin DHL:n kuriiripalvelulla, jotta näytteet eivät pilaannu ja tulokset valmistuvat 
mahdollisimman nopeasti. Lisätietoja näytteiden lähettämisestä hinnastosta.
Valikoimassa on erilaisia ravinneanalyyseja raakavedestä, puristenesteestä, tippuvedestä, 
kasveista sekä kasvualustoista.
Kasvitauteja voidaan analysoida vedestä, kasveista sekä kasvualustasta DNA Multiscan -
analyysillä, jolla skriinataan samanaikaisesti suuri määrä taudinaiheuttajia. Eri kasvilajeille on 
omia pakettejaan, mm. salaateille ja yrteille, mansikalle ym. Paketit sisältävät yleisimmät 
tuadin aiheuttajat mm. Pythium- ja Fusarium- suvuista. Katso esitteestä tarkka listaus 
taudinaiheuttajista.
Plant doctor palvelulla voidaan tehdä diagnoosi kasvin oireiden ja analyysien perusteella esim. 
ravinnepuutoksista tai taudeista.
Video-ohjeistus vesinäyttteen ottamiseen (englanniksi)
Kasvihuoneanalyysit havaitsevat ongelmat ajoissa



Kasvualustat

Karkea turve/karkea turve ja eri komponenttien seokset/kookos
-Turve pidättää eniten vettä, kookos pidättää vain vähän
-Hienojakoinen turve pidättää liikaa vettä
-Kasvualustassa pitäisi olla koko sopivasti vettä, ilmaa ja ravinteita sekä sopiva 
lämpötila -> hyvät olosuhteet juurten kasvulle ja toiminnalle
-Jos liikaa vettä, ilmaa liian vähän -> kasvu häiriintyy
-Seoksissa voi olla mukana esim. kookosta, perliittiä, palaturvetta, tupasvillaa tai 
rahkasammalta.

Tärkeää on, että kasvualusta säilyttää rakenteensa ja riittävän ilmatilan. Lisäksi sen pitää 
olla puhdasta rikkaruohoista ja taudeista.
Kasvatusajan pituus: kesämansikka/jatkuvasatoinen mansikka, vadelma

Kasvusäkit, viljelyaltaat, irtoseokset, puristetut kasvualustat



Lannoítus

 Emotankkiin tehdään sopiva lannoiteseos

 Annostellaan ruukkuihin tippu- tai tihkukastelun kautta

 Ravinteita annetaan jokaisen kastelun yhteydessä

 Seurataan ruukkuun menevän ja läpi tulevan veden johtokykyä

-> säädellään lannoitusta



Emoliuostankki
 Tumma pinta (valoa läpäisemätön) tai ei suoraa valoa käyttöpaikalla

 Koko? Paljonko liuosta tarvitaan? Yleensä 1000 l IBC-kontti tai esim.

jäteastia. Onko avomaa saman automatiikan piirissä?

 Mansikka, vadelma, calsium, avomaalle oma (tai omia?)

 Koko 1 m3 (voi olla pienempikin, mutta iso täytetään harvemmin),

isoon voi tehdä myös vähän nestettä

 Emotankkiin selvä merkintä, mikä tankki se on

 Resepti/reseptit kiinni tankkiin

 Kirjaa ylös, kun täytät tankin: pvm ja resepti

 Seuraa tankin tyhjenemistä! Jos ei vaju, jossain on vikaa





Tuuletus, erittäin tärkeää!
Pääsääntö

 Keväällä ovet pidetään suljettuina

 Kesällä ovet pidetään avoinna

 Sopiva lämpötila max + 25 C

 Tuuletus, jos lämpötila nousee korkeaksi

 Puolipilvinen päivä

 Pilvinen päivä

 Reunoja avataan toukokuulta alkaen

 Kesällä sekä päädyt että reunat auki

 Suojaa sateelta (ukkoskuuroissa voi tulla paljon vettä)

 Lyhyet tunnelit tuulettuvat paremmin, pitkät huonommin. Optimipituus n. 80 metriä

 Avataan ovet, avataan sivut. Käsin tehtynä vie paljon aikaa.

 Lämmin ilma nousee ylöspäin -> kuinka hyödynnät tuuletuksessa?

 Keskiosaan lisäpuhallus (levittää myös itiöt)?



Muovikate
Muovilla voidaan vaikuttaa olosuhteisiin

 Vanha muovi laskee enemmän UV-säteilyä läpi, (hyvä), 
mutta vähemmän valoa (huono)

 Varhaissatoon tarvitaan valoa (kirkkaat uudet muovit)

 Luminance THB-muovi ym. Diffuusio- muovit hajottavat 
valoa, jolloin valo tulee kasvin käyttöön monesta 
suunnasta saavuttaen myös kasvin sisäosat. Muovi myös 
nappaa auringonsäteet silloin, kun aurinko on nousemassa 
tai laskemassa

 Muovi läpäisee kasvun kannalta parhaita aallonpituuksia.

 Muovi viilentää päivällä ja lämmittää illalla sekä estää 
haitallista infrapunasäteilyä -> Helteelläkään ei ole kuuma

 Lisää tietoa esim.

 https://www.nationalpolytunnels.co.uk/polythene.

Luminance-muovi
näyttää valkealta
altfilmsink.com

UV-valoa lapäisevät
muovit parantavat sadon
makua ja 
antioksidanttipitoisuutta



http://www.vitifruitequipment.co.uk/index.php/strawberry_mower/?k=:14::

Tunneleihin sopiva ruohonleikkuri



Maan pinnan hoito
 Kuinka tunnelissa liikutaan? Kankaan päällä ei voi ajaa traktorilla

 Valkoinen maan pinnan kate hyvä, heijastaa kasveille valoa

 Tumma kate imee valoa ja lämmittää

 Erilaisia vaihtoehtoja: kangas koko alueen peittävänä, peittää rivien kohdan, 
peittää jalkarivit jne.

 Mieti, kuinka liikut tunneleissa ja kuinka hoidat maan pinnan



Varhaistaminen

 Kerätään lämpöä lisää ja ajoitetaan satoa

 Harsojen käyttäminen

 Reikämuovi (harson päällä, huolella, ettei tule liian kuuma)

 Lämminvesiputket ruukkujen alle (=lämmitys) tai muu lämmitysmuoto

 Istutusajankohta

 Taimien alkukasvatus esim. kasvihuoneessa ja siirto tunneliin

 Kaksinkertainen muovi seiniin ja lämmitys

 Oikeasti aikaiset lajikkeet (Flair <-> Sonata)

 Varhain keväällä ilman lämmitystä istutuksesta kukintaan noin 70 vrk (sadon alkaminen vaihdellut 
26.5.-16.6. kevään pilvisyyden mukaan)



Sadon myöhäistäminen
 Säädellään tavallisesti istutusajankohtaa säätämällä. Jos samasta tunnelista 

kaksi satoa, myöhäistaimet ulos, ja siirto tunneliin ennen kukintaa. 

 Voidaan hyödyntää myös myöhäislajikkeita

 Heinäkuussa on tunneleissa yleensä kuuma -> haastetta ajoitukseen

 Satoa voidaan poimia syyskuulle, lopetusajankohta riippuu paikasta (suuret 
vesistöt lämmittävät syksyllä) pidempäänkin

 Harsoja, reikämuoveja (ilmankosteutta on paljon) ja lämmitystä voidaan 
hyödyntää myös syksyllä

 Haasteena kosteus, jos käytetään harsoja, lisätuulettimet voivat olla tarpeen 

 Valo loppuu syyskuun loppupuolella

 Ilmaston muutoksen ennustetaan vaikuttavan niin, että syksyt lämpenevät ja 
alkukesät viilentyvät -> voiko hyödyntää jotenkin?

 Led-valot tulevaisuudessa



Johtaminen
Viljelyaikataulu

 Viljelysuunnittelu esim. taulukkona, johon 
kootaan kaikki tunnelit

 Aikataulut, lajikkeet, taimimäärät, sato

 Muovitus

 Istutus

 Työvoiman tarve

 Poiminta-aikataulu ja satomäärä

 Tyhjennysaikataulu, muovien poisto, 
työvoiman tarve



Mikä muuttuu avomaahan verrattuna?

 Seuranta päivittäin

 Henkilö, joka: Seuraa koko ajan säätiedotusta, avaa ovet, poistaa harsot, 
tuulettaa, tekee kosteusmittaukset, seuraa kastelun toteutumisen, seuraa EC:n, 
säätää arvoja, tekee emoliuokset, sulkee ovet, laittaa harsot paikoilleen

 Kerran / useamman kerran/viikko

 Henkilö, joka: Seuraa taudit ja tuholaiset vähintään 2x/vko, levittää ansat ja 
biologiset torjuntaeliöt, Prestop mixit, tekee torjuntapäätökset ja valitsee 
valmisteet, ruiskuttaa, tilaa kimalaiset ja seuraa niiden aktiivisuutta

 Satoa tulee varmasti, jos on hereillä em. asioissa

 Poiminta nopeampaa kuin avomaalla. Viljelytavasta riippuu, kuinka paljon 
nopeampaa

 Varhaistuotannossa poiminta alkaa samaan aikaan, kun avomaa kukkii. 
Syksyllä poimitaan, kun pelloilla on menossa syystyöt



Johtaminen lisääntyy, kuinka onnistut?
 Tunneleissa omat työntekijät, avomaalla samoin
 Mieti, kuinka saat asiat sujumaan mahdollisimman yksinkertaisesti niin, että ei voi tulla 

virheitä
 KISS –periaate, Keep It Simple Stupid

 Millaisiin tiimeihin jaat henkilökunnan? Yksi vetäjä + muut jäsenet, tiimi kantaa vastuun 
työstä yhdessä (?)

 Jaa oma vastuusi muille: Kuka vastaa mistäkin ja miten? 
 Helpot ja selkeät ohjeet kaikkiin töihin ja työvaiheisiin, koneisiin ja laitteisiin. Sinne, missä 

virhe voi tapahtua, eli näkyvälle paikalle (ei kansioon). Kuvalliset työohjeet helpottavat arkea 
-> Yksityiskohtaisesti kuvatut työvaiheet

 Kaikki merkitään (hanat, putket, paineet, vivut, reseptit jne)
 Tunnelituotanto vie aikaa. Se on huomioitava työnkäytön suunnittelussa. Satoa tulee 

enemmän, ovatko kylmiö ja pakkaamo riittävän suuria?
 Automatiikalla voi helpottaa
 – Kastelu ja lannoitus
 – Tuuletus
 Kuinka seuraat onnistumista? Mitä mittaat (työnkäyttö /kg tai rm, liikevaihto, sato tai 

tulos/rm?) Selkeästi mitattavat tulokset ->parantaminen
 Työaika- ja urakkakirjaukset sekä seuranta (sähköinen järjestelmä vapauttaa aikaa, antaa 

seurantatietoja päätösten tueksi -> parantaa tulosta)



Johtaminen lisääntyy. Kuinka onnistut?
 Hanki sujuvat systeemit: tunneleihin sopivat koneet ja laitteet, jotka nopeuttavat työtä

 Käytä aikaa ennakkosuunnitteluun, tilaa toimintaasi sopivat tunnelit (riittävän korkeat ovet, 
riittävästi suoraa seinää sivuilla, riittävä harjakorkeus. Oikean korkuiset tabletop -pöydät jne.) ja 
pohdi, millä laitteilla teet tunneleissa täytöt ja tyhjennykset, kasvinsuojelut ym. Mieti, mihin ja 
miten poimitte, missä pakkaatte, millä kuljetatte?

 Palastele töitä (prosesseja) yhdessä työntekijöiden kanssa. Pohtikaa, kuinka hommat voi tehdä 
sujuvimmin, säästä askelia ja turhaa työtä

 Ota työntekijät mukaan kehittämään toimintaa, anna vastuuta ja sitouta -> palkinto tulee 
perässä parantuneena motivaationa.

 Vastuuta isoimmat ja pienimmät työt muille,niin että ne eivät ole painamassa hartioillasi pitkin 
kesää (kukkien kastelu, pihanurmen leikkaus, kastelu ja lannoitus jne.). Ne tulevat paremmin 
tehtyä kuin sinulta itseltäsi. Tärkein tehtäväsi ei ole sammuttaa tulipaloja, vaan ennakoida, että 
niitä ei pääse syttymään. Gemba, ole siellä missä työtä tehdään, seuraa ja paranna. 

 Jos jokin menee pieleen, mieti miksi? Lähtökohtaisesti syy ei ole työntekijöissä, vaan huonoissa 
prosesseissa, huonossa johtamisessa. Kuinka voitte yhdessä estää, että samaa virhettä ei tapahdu 
uudelleen?

 Kannusta ja palkitse. Kiitä hyvistä ideoista, toteuta kaikki hyvät- joko nyt tai myöhemmin.



Kun suunnittelet ja seuraat

 Käytä mittayksikkönä rivimetriä, helpompi palastella

 Taimet kpl, sato kg, tuotto-odotus €, eri lajikkeet,

 Sadon ajoitus eri ajankohtiin: missä paras markkina ja milloin?

 Työnkäyttö -> montako työntekijää tarvitset eri kuukausina?

 Liikevaihto €, menot €, tulos €

 ->missä voit parantaa?



Tuottavuus

 Investointi

 Neliöhinta riippuu rakennettavasta pinta-alasta ja tunnelityypistä 5-15 €/m2 n. 100 
000 €/ha

 Mitä muuta tarvitset?

 Vesivarasto (allas, säiliö > 5000 €)

 Vesipumppu/pumput 

 Kasteluautomatiikka+ linjastot ja tihkut n. 20 000 €/ha, seuraavat halvempia

 Rakentamistyö noin 400-500 h/ha, traktorityö

 Tabletop n 50 000 – 60 000 €/ha

 Lisäksi: ruukut, kasvualustat, maan pinnan katteet, koneet ja laitteet jne.

 Vuotuiskustannuksena taimet, lannoitteet, vesi, kasvinsuojelu, harsot

 Suunnittele heti niin, että voit tehdä työt koneilla., poimintavaunuilla jne. Saat 
tunneleista täyden hyödyn irti


