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FC Barcelona,
urheilunurmikon
rakentaminen ja hoito
monivuotisia golfnurmilajeja. Vaihtoehtoisesti näkee myös kunnossa olevia pelattavia pintoja, joissa kasvaa monia sellaisia
kasveja joita ei luokitella golfkentän peliä
tukeviksi kasveiksi, levää, rikkakasveja ja
sammalta. Niiden näkeminen tarkoittaa,
että jostain syystä kasvualusta sopii niille
lajeille paremmin, varsinkin jos nämä "vieraslajit" jopa lisääntyvät pinta-alassaan ja
valtaavat paikkaa viheriöiltä. Näitä kasveja näkee jopa aivan uusilla golfviheriöillä.
Kasvualusta koostuu materiaalista, ilmasta
ja vedestä. Puolet kasvualustan toimivuudesta on materiaalin ominaisuudet, toinen puoli koostuu vedestä ja ilmasta tasan jaettuna eli 25 % merkitys
kummallakin. Kun golfviheriön nämä prosentuaaliset suhteet muuttuvat muuttuu myös samalla kasvualusta jollekin toiselle kasville tai kasvittomuudelle suotuisammaksi. Kentänhoito on näiden suhteiden ylläpitoa huomioiden samalla kolme muuta seikkaa. Kasvualustarakenteen fyysiset ominaisuudet, biologiset ominaisuudet sekä kemialliset ominaisuudet. Näiden tasapuolinen huomiointi
mahdollistaa erittäin helpot ja toimivat golfkenttäolosuhteet. Epätasapainossa vaikutukset ovat olosuhteita muuttavat ja hoitoja
monimutkaistavat tai vaikeuttavat.

FC Barcelona vieraili Helsingin Olympiastadionilla kokeilemassa nurmipintojen toimivuutta ja syöttöjen
onnistumista erittäin alhaisessa jalkapallonurmen leikkuukorkeudessa.
Kentän kävi pari viikkoa ennen peliä
tarkistamassa myös Barcelonan oma
kenttämestari ja piti näkemästään
toistaen useasti sanaa fantastico. Itse
peliä oli katsomassa FCB:n hallitus ja
presidentti ja hekin totesivat kentän
olevan huippukunnossa! Tästä meidän tulee olla ylpeitä, sillä pääsimme
kansainvälisessä vertailussa samalle viivalle muiden huippujalkapallokenttien kanssa. Osaamista löytyy
vaikka kasvukautemme on lyhyt
ja olosuhteemme välillä erittäinkin haastavia.
Edelläoleva toimii hyvänä aasinsiltana osaamiseen golfkentillä Suomessa sekä urheilunurmikoilla yleensä. Golfviheriölle, väylille ja lyöntipaikoille on annettu selkeät ohjeet minkälaisista
materiaaleista ne pitäisi rakentaa. Kenttiä on kuitenkin rakennettu eri vuosikymmenillä ja näiden aikana rakenteiden ohjeet ja suositukset ovat muuttuneet. On
golfkenttiä, jotka on tehty materiaalista jota on ollut helpoimmin saatavilla tai
materiaalista johon resurssit ovat riittäneet.
Luonnon sanelemat perusteet eivät sen sijaan
ole muuttuneet. Toimiva kasvualusta on sellainen jossa kasvi pystyy kasvamaan sen kasvun mahdollistavissa olosuhteissa.
Tietoa on runsaasti
Nykyään tietoa on paljon enemmän. Kasvit,
esimerkiksi viheriönurmilajikkeet, tarvitsevat
menestyäkseen erittäin ilmavan, hengittävän,
kosteutta hiukan annostelevan, läpäisyä sisältävän, tietyissä raekokojakaumissa olevan
hiekka/turve/komposti -materiaalin! Kasvit
tarvitsevat aina ilmaa myös maan sisällä, samoin vettä, sekä toimivan kivennäis-orgaanisbiologisen kasvualustan. On myös muistettava että kasvualusta muuttuu joka vuosi. Mikäli kasvualustaan kiinnitetään yhtä paljon

Mika Nurminen aloittaa Honour-lehden
kolumnistina ja tulee kertomaan urheilunurmikoiden rakentamisesta ja hoidosta.

huomiota kuin itse kasvin kasvattamiseen,
saadaan eri tuotteilla sellainen yhtälö aikaiseksi että kentän remontoinnit tai uudelleen
rakentamiset saavat vaihtoehdon.
Onko siis mahdollista remontoida, kehittää
sekä uudistaa kenttää pelkillä hoito- ja ylläpitoratkaisuilla. Vastaus: on tietenkin. Tämä
vaihtoehto kannattaa muistaa tai ainakin selvittää ennen kuin koko kenttää tai sen osaa
aletaan kunnostaa kokonaan eri materiaaleista.
Peliä tukevat pinnat
Kentillä vieraillessa näkee paljon erittäin hyvässä kunnossa olevia pintoja joilla kasvaa
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Realiteetit huomioitava
Eräällä golfkentällä oli 5-6 vuotta sitten tarve
uudistaa viheriönsä. Viheriöpeittävyys monivuotisella rönsyröllillä oli pieni, vaikka sitä joka vuosi kylvettiin lisää. Viheriöillä oli kylänurmikka valtalajina siellä missä nurmikkoa ylipäänsä oli. Levää, sammalta ja paljaita kohtia oli siellä täällä. Kentällä suunniteltiin että
jo kohtalaiseen ikään (yli 20 v) päässyt kenttä
rakennettaisiin viheriöiden osalta uudestaan.
Tarvittavaa rahamäärää ei kuitenkaan ollut
helppo kerätä kokoon, jotta selkeästi viheriön
rakenteistakin johtuvat oireet pinnoissa saataisiin korjattua. Onko olemassa vaihtoehtoja tällaiseen kokonaisvaltaiseen korjaamiseen.
On tietenkin, mutta haasteitakin riittää. On
muistettava että urheilunurmikkorakentamisessa ja hoidossa mennään pelaamisen eh-
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Yläkuvassa kehuja saanut Olympiastadion
nurmikko pari tuntia ennen Barcelona-peliä
stadionin tornista kuvattuna.
Alakuvassa kenttä, joka on tehostettujen
hoitotoimien ansiosta vuodesta toiseen
upeassa kunnossa.

doilla eikä siksi että sitä ruohoa saataisiin rauhassa kasvattaa.
Resurssien mukaisesti kenttää lähdettiin kehittämään pikkuhiljaa uudistaen hoito ja hoitotuotteet kenttää piristäen. Ensisijaisesti tuli
lisätä kasvualustan ilmatilavuutta oikeanlaisella raekokojakauman sisältävällä hiekkamateriaalilla. Merkittävä vaikutus oli myös kasvualustan muokkaamisella elävämmäksi. Silloin
kun pinnalla kasvaa lyhytjuurisia yksivuotisia
kasveja, esimerkiksi levää tai sammalta, tiedetään välittömästi mitä kasvualusta on elävyydeltään eli biologisilta ominaisuuksiltaan.
Vuosi vuodelta kenttää hoidettiin ottamalla huomioon sen biologia. Ravinnetasapaino
eli kemia korjattiin sellaiseksi että se tuki monivuotisia nurmilajeja, rakenteeseen vaikutettiin oikeilla hiekkamateriaaleilla. Näiden asioiden tasapaino ja oikea aikaisuus ratkaisee
sen miten kenttä pärjää ajan saatossa sellaisessa kunnossa että sen pelattavuus on koko
ajan mahdollisimman hyvä. Tärkeätä on myös
muistaa että kentänhoidossa ei missään nimessä kannata toistaa samaa rutiinia. Nykyaikainen kentänhoito ja rakentaminen tai remontointi pitää aina sisällään ajan tasalla olemisen ja oman kentän huomioimisen. Muilla kentillä tehdyt toiminnot ei välttämättä
ole omalle kentälle soveliaita, koska jokainen
kenttä on tietyllä tavalla omanlaisensa. Omalla kentällä on tarkkaan selvitettävä mistä se
koostuu, miten se toimii, millä tuotteilla mitäkin vaikutusta saa, mitä erinäiset tuotteet oikeasti sisältävät ja tekevät kasville tai kasvualustalle. Kärsivällisyys on sekin kannatettava
hyve näissä toimissa.
Edustamani yrityksen, Scheteligin tuotevalikoima on siitä mainio, että sieltä on löytynyt
aina eri kenttien tilanteisiin sopivia ravinteita, kasvualustaa parantavia tuotteita, biologiaa eli elämää ylläpitäviä mikrotuotteita, kasteluun soveltuvia tuotteita ja järjestelmiä, sekä ilmatilavuuteen vaikuttavia tuotteita. Kaikenlaiset mittarit ja analyysitulkinnat kentän
kunnosta auttavat pääsemään oikeanlaisiin
ratkaisuihin. Tarkempia tietoja ja kokemuksia
jaan mielelläni kanssanne. – Mika N –
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