Pärnu Bay -kenttä
vuonna 2013
TEKSTI: MIKA NURMINEN, SCHETELIG OY
AVUSTANUT: ANDRUS SEPA, TAHKURANNA GOLFI VÄLJAKUMEISTER
KUVAT: MIKA NURMINEN, ANDRUS SEPA & LASSI-PEKKA TILANDER
KUVISSA JA KENTÄN ARKKITEHTUURISSA MUKANA LASSI-PEKKA TILANDER

Tarina Pärnun kentästä on käynnistynyt jo vuonna 2005,
kun Golfer OU ja sen omistaja Peeter Hunt saivat tämän
kyseisen maa-alueen käyttöönsä. Työnimi golfkenttäprojektille on ollut Tahkuranna Golf ja kentän
valmistuessa nimeksi vahvistuu Pärnu Bay Golf Resort.

U

sein golfkenttärakentaminen
on pitkäjänteistä puuhaa,
niin tälläkin kertaa. Kesti peräti seitsemän vuotta saada kaikki lupa-asiat kentän rakentamiselle
kuntoon. Tämä aika johtui siitä että koskaan aikaisemmin ei kenttärakentaminen ole ollut näin lähellä merta. Tähän prosessiin käytetty aika on kannattanut käyttää koska kenttä tulee olemaan paikka paikoin hyvinkin linkissä mereen. Tästä syystä kentästä voidaankin käyt-

tää hyvällä omallatunnolla nimitystä links-kenttä, vaikka nyt meni ehkä hieman sanailun puolelle tämä
links-sanan hyödyntäminen. Links
tarkoittaa siis nimenomaan merenrantakenttää, jossa ei ole yhteen puita häiritsemässä peliä.
Pääsin käymään kesällä Pärnun
kenttärakentamisen työmaalla ja
kylmiä väreitä tuli heti, kun pääsi
lähemmin katselemaan muotoiluja,
joita siellä oli tehty bunkkereiden ja
väylien reunoihin. Joka puolella on

Mika Nurminen ja Andrus Sepa viheriön kohdalla.(MN)
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vaaleata rantahiekkaa, joka vielä säilyy muodoissaan luonnollisesti, kun
sitä hiukan liikuttelee. Tärkeimpänä
seikkana pidin sitä, että myös maaperän läpäisykyky oli kunnossa tässä kohteessa oikein hyvin. Metsäpohjamaa on siis luontaisesti näin
houkuttelevan väristä Pärnussa. Suomessa kun olemme tottuneet hiukan
enemmän ruskeampiin sävyihin hiekoissa ja kasvualustoissa.
Lassi-Pekka Tilander on Pärnun
kentän links-tyyppisen suunnitel-

27.6.2013 (MN)
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man tehnyt arkkitehti. Hän on jo ennestään piirtänyt kaksi kenttää Viroon. Yksi kentistä on Tallinnassa
EGCC Jõelähtmeessä ja Saarenmaan
Golf toisena. Kumpikin arvostettuja
kenttiä. Rakentajan kentälle on valittu Nelson & Vecchio Ltd, jolla on
erityisosaamista nimenomaan Links
-kenttien rakentamisesta Tanskasta
ja Skotlannista. Muotoilusta on vastannut skotlantilainen Mick McShane, jonka kädenjälkiä pääsee ihailemaan sellaisissa kohteissa kuin
Kingsbarns, The Castle Course, The
Dundonald ja Irlannin The K Club.
Toisena ”ammattisheippaajana” on
toiminut Kaliforniasta kotoisin oleva Scott Winchester (kohteita mm.
Lahden Golf ja Takkulan laajennus).
Maansiirtotyöt aloitettiin heinäkuussa 2012 ja tässä otettiin huomioon ympäristöviranomaisten ja
kunnan laatimat vaatimukset huolellisesti. Pärnun kasvualustat on paikallaan tehty olemassa olevaan hiekkaan lähes kokonaan, pois lukien viheriökasvualusta ja bunkkerihiekat.
Ainoastaan kauempaa on tuotu orgaaninen aines, eli turve. Aika eko-

Vasemmalla Mick McShane ja oikealla Scott Winchester. (LPT)

tehokasta on jo tämän onnistuminen
näinkin hyvin. Aina ei rakentamisen kohteessa ole valmiina sopivat
raekokojakaumat hiekassa, jyvän
muodoissa, pidätys- ja läpäisykyvyissä jne. Bunkkerihiekka on löyty-

Pelkästään muotoilun rosoisuus ja
natapuskien heiluminen hienoissa
bunkkerien reunoissa nostaa kyllä
heinälajeista kiinnostuneiden
henkilöiden ihoa hiukan kananlihalle.

nyt niinkin läheltä kuin 50 km päästä Potsepan hiekkakuopasta. Seulonta on tehty 3 mm seulan läpi ja viheriökasvualustaan on sekoitettu 10
% turvetta ja jonkin verran peruslannoitetta starttitarkoituksiin.
Ruoholajeiksi kentälle on linksuskollisesti valittu sopivat nataseokset. Viheriönataseokseen lisättiin
nurmirölliä 20 % kulutuskestävyyttä lisäämään, koska nurmirölli sopii
hyvin yhdessä natojen kanssa suunnitelluille hoito- ja mekaanisille ohjelmille. Viheriöseoksena on Barsurberb ja väylille Barfairway ja karheik-

Rantaväylää on nostettu noin kolme metriä ja nousuveden aikaan meri tulee saartamaan väylän molemmilta puolin. (MN)
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Pärnun 15. reiän itämistä. (LPT)

koon seos jossa on puistonataa 35 %,
punanataa 35 % ja jäykkänataa 30 %.
Ennen kylvöjä siemenet on kuorrutettu idätysaineella paremman ja terveemmän itämisen saavuttamiseksi
Floratine Germinex Talc ja Symbio
Mycorrhizal Seed Coat-idätysaine
-jauheilla. Germinex Talc takaa, että
itävällä taimella on kaikki mahdolliset ravinteet heti saatavilla. Seed Coatin mykorritsat ja muut hyödylliset
maaperämikrobit taas auttavat näiden ravinteiden hyötykäytössä sekä
suojaa kasvitaudeilta. Mykorritsa ja
muut hyödylliset mikrobit tutkitusti erittävät yhdisteitä, jotka hajottavat haitallisia taudinaiheuttaja sieniä
ja homeita lisääntymästä. Mykorritsa lisäksi tutkitusti auttaa kasvia ravinteiden ja veden otossa, erityisesti
pienelle taimelle fosforin otossa mykorritsasta on paljon apua.
Kylvöt aloitettiin 17.7.2013, heti
kastelun onnistuttua. Sähköjen saaminen pumppaamolle ja kastelujärjestelmälle antoi päivämäärän kylvöjen aloittamiselle. Idätyskastelu oikein tehtynä antaa merkittäviä etuja kentän kasvamiseen. Kylvöt etenivätkin mainiosti heti kastelun onnistuttua reikä per viikko tahtia 16
reikää ollen koossa tällä hetkellä.
Ensimmäiset leikkuut aloitettiin onnistuneiden kylvöjen ja idättämisten ansiosta 5.8.2013. Kohta onkin
jo tusina reikää saaneet ensimmäiset leikkuunsa. Tuoretta nurmea on
ravittu Everriksen Greenmaster Pro
Lite Autumn -rakeella, jonka zeoliitBunkkeriuutiset 4-2013

Joka puolella
on vaaleata
rantahiekkaa.

Juurikasvua nelosgriinillä. (AS)

ti lisää kationinvaihtokapasitteettia
hiekkapitoisessa kasvualustassa ja
takaa ravinteiden hitaan, mutta tasaisen vapautumisen, taaten nuorelle nurmelle juuri sopivasti ravinteita. Hiekan ollessa läpäisevä ja kasteluntarpeen suuri, on tänä kesänä ravinteita ja hivenaineita annettu pieninä annoksina sopivin tarpeellisin
väliajoin. Maanäytteetkin näyttävät
nälkäistä tulosta toistaiseksi. Tilanne kuitenkin muuttuu, kunhan vain
kasvi pääsee valloittamaan juurillaan kasvualustaa enemmän, eikä
ylilannoittamista suoriteta kasvua
haitaten. Väylien ja lyöntipaikkojen
ravinteena on käytetty Everris Proturf 12-2-17+Mg+Ca kuorrutettua
minirakeista lannoitetta tihennetyin
annosvälein.
Viheriöt ovat juurtuneet oikein hyvin hiekkaiseen ja ilmavaan kasvualustaan. Kastelua on jo vähennetty syksyä kohden mentäessä melkoisesti, oikeastaan vain kasteenpoistotarkoituksiin lähinnä aamuisin. Kentällä on tällä hetkellä neljä kentänhoitajaa töissä. Tulevana vuotena
2014 kenttää ainoastaan hoidetaan

ja kasvatetaan paikoilleen. Ruoho
saa siis aivan rauhassa kasvaa, kunnes koittaa vuosi 2015. Kentän avajaiset on suunniteltu keväälle 2015.
Sitä ennen tehdään kuitenkin vielä
klubitalo. Eikä voida unohtaa muitakin rakennuksia, joita kentän valmistuttua tehdään eli hotelli ja kylpylä.
Kenttä on täynnä yksityiskohtia,
jotka vaativat löytyäkseen kentän
kävijöiltä useita käyntejä Pärnu Bay
-kentälle. Tässä kentässä jo pelkästään muotoilun rosoisuus ja natapuskien heiluminen hienoissa bunkkerien reunoissa nostaa kyllä heinälajeista kiinnostuneiden henkilöiden ihoa hiukan kananlihalle. Seurataan, mitä kentälle kuuluu myös ensi
vuonna. Uskoisin että Andrus mielel-

Lyöntipaikkojen pintojen tasoitukseen
käytetty Blec Laser Grader -lasertasoituskone. (AS)
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lään näyttää kenttää sitä vierailukohteeksi haluaville henkilöille jo ennen
pelille avaamisen ajankohtaa.
Pärnu Bay kenttä on aivan kaupungin keskustan lähellä, vain muutama
kilometri Riikaan menevän tien varrella rannan puolella. Nyt jo kovasti odottelen itse seuraavaa visiittiä
links-kentälle, jossa nata on saatu lyhyeksi viheriöille, hiukan pidemmäksi väylille, keskipitkäksi väylien reunoille sekä aivan reunoilla saa nata
kasvaa täyteen mittaansa. Kuvitelkaamme vielä nata heilumaan rannalle käyvän tuulen tahtiin korren
ollessa tuleentumassa loppukesää
kohti mentäessä, niin kyllä pelikokemus hakee silloin mukavasti vertaistaan. Oikeastaan leikkuukorkeus
näyttää kentän osat pelaajalle. Mitä
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korkeamman heinän seasta tulevaisuudessa palloa haetaan, sitä kauempana peliväline on sille tarkoitetusta alueesta, eikö niin?
Natakentän rakentaminen ja ylläpitäminen vaatii hiukan kärsivällisyyttä tekijältään, mutta lopputulos
palkitsee. Nataseosten kylvämisessä kannattaa käyttää aina tarpeeksi siemeniä että saadaan tarpeeksi
monta kasviyksilöä vierekkäin, tukemaan pelin onnistumista. Kun viheriöllä kasveja on tarpeeksi vierekkäin, voidaan leikkuukorkeutta jättää samalla korkeammaksi, eikä yhtään pelipinnan nopeuden kanssa
tarvitse tehdä kompromisseja. Samoin voidaan ajatella väylillä ja lyöntipaikoilla. Kaikkein kulutuskestävin
nata ei kuitenkaan ole, mutta kun

yksilöitä on tarpeeksi, tilanne tulee
säilymään mahtavana pelikokemuksena. Ovathan Englannissakin golfpelaajat perustaneet oman hienolehtisten golfkenttien yhdistyksen jossa Pärnu-kentän tilannetta pelikokemuksena pidetään yhtenä parhaana
tapana arvostaa perinteistä ympäristöystävällistä golfaamista. On hienoa huomata että Pärnu Bay -kenttä
on tässä aiheessa aivan ”trendin” aallonharjalla. Seurataan rauhassa kentän rakentaminen loppuun ja eiköhän siellä päästä käymään tulevaisuudessa kokemassa muutamat innostumisen tunteet näkymistä sekä
monesta muusta asiasta golfkenttään liittyen. ■

Bunkkeriuutiset 4-2013

