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Alussa oli strategia

• Kentänhoitoon laadittiin strategia seuraavalle kolmelle 
vuodelle, jossa on määritelty vuosittaiset 
painopistealueet

• Strategian laatimisen lähtökohtana ovat olleet 
• kentän kulutuksen lisääntyminen

• kentän pelattavuuden ja visuaalisen ilmeen parantaminen

• selvitystyö kenttien nykytilasta

• Strategia ohjaa kentänhoidon työtä vuositasolla





Kentänhoidon strategiasta

• Pitkällä aikavälillä parannetaan kenttien kuntoa 
pelillisesti eri osa-alueilla 
• Nurmialueet

• Esteet 

• Reuna-alueet

• Tehdä tarvittavat selvitykset toimenpiteiden perustaksi



Ensimmäinen vaihe

• Käynnistyi 2021 hoitokaudella ja tavoitteena oli
• Parantaa erityisesti viheriöiden pelillisiä ominaisuuksia 

hoitoteknisesti

• Tehdä tarvittavia parannuksia kenttätekniikkaan

• Päivittää kentänhoidon kalustoa investointisuunnitelman 
mukaisesti

• Tehdä kenttien osalta selvitystyötä hoitotoimenpiteiden 
tueksi ja kartoittaa mahdollisia korjaustarpeita 





Sanoista tekoihin

• Kentänhoidossa painopisteenä viheriöt
• Heinälaji vaihdos alkoi juurtonurmikasta rönsyrölliksi

• Täydennyskylvöjä 4 x kauden aikana viheriöille

• Lannoitusta tarkennettiin rönsyrölliä suosivammaksi

• Kasvualustan mikrobitoimintaa tehostettiin

• Kastelumääriä optimoitiin sadetuksessa

• Mekaanisia hoitotöitä lisättiin

• Katehiekoituskertoja lisättiin

• Kasteenpoistoa tehostettiin









Selvityksiä viheriöiltä
• Viheriöiden osalta selvitettiin ja seurattiin

• Heinäsukuja ja –lajeja 
• Kasvualustan koostumuksia ja rakennekerrosten koostumuksia ja 

paksuuksia
• Kasvualustojen ravinnetilannetta viljavuusanalyyseillä
• Kastelun kattavuutta kuppitestien avulla
• Varjoisuuden vaikutusta kasvuun
• Tautipainetta eri kasvukauden vaiheessa
• Kasvualustan hellejaksosta johtuvia vioituksia
• Pallon vierintänopeuksia 
• Molempien kenttien kaikki väylät kuvatiin dronella hellejakson 

loppupuolella kuivalaikkujen dokumentoinnin vuoksi











Johtopäätöksiä
• Rönsyröllikasvustot saatiin perustumaan osittain yli odotusten

• Viheriöiden lannoituksessa päästiin osittain haluttuihin 
ravinnearvoihin 

• Viheriösadetuksia optimoitiin kuppitestien tulosten perusteella

• VT viheriöiden kasvualusta ovat ikäänsä nähden toimivat

• Varjoisuus heikentää osalla viheriöitä kasvua

• Tautipainetta kasvustoilla esiintyy pääasiassa syksyisin

• Kuivuuden aiheuttamat vioitukset kasvualustoissa vaativat 
tehohoitoa myös tulevaisuudessa





Ensimmäisen vaiheen jälkityöt

• Viheriöiden kanssa työ jatkuu ensi kaudella
• Heinälajeissa suositaan edelleen rönsyrölliä
• Viheriöiden mekaaninen tehohoito jatkuu jaksotetusti
• Täydennyskylvöjä ja katehiekoituksia tehdään tämän 

vuoden mallin mukaisesti
• Kuppitestejä ja ravinneanalyysejä tehdään kastelun ja 

lannoituksen tarkentamisen tueksi
• Maan mikrobiologiaan panostetaan edelleen
• Selvityksiä on dokumentoitu ja tätä työtä jatketaan





Haasteitakin oli
• Kaikki ei aina mennyt niin kuin oppikirjoissa

• Hometautiläikkien paljous talven jälkeen
• Toukokuun kylmä ja luminen jakso
• Rikkakasvit alkukesällä
• UT pumppaamon imuputkivika kesällä
• Kuumuus ja kuivuus kiusasivat kasvustoja
• Hoitokoneiden ja –laiteiden viat ja säädöt
• Syksyn pitkä sadekausi pehmensi pelipinnat
• Kasvitaudit ja kylänurmikan esiintyminen viheriöillä syksyllä
• VT 13 viheriöbunkkerin reunan sortuminen
• VT 16 viheriön reunan painuminen
• Märät ja liejuiset alueet kentällä
• Kuoppaiset siirtymäpolut
• Bunkkerihiekkojen ja teiden pintojen valumat





Toinen vaihe alkaa
• Toisessa vaiheessa painopisteenä on väylien hoito

• Mekaanisia hoitotöitä tehostetaan
• Täydennyskylvöjä tehdään 
• Katehiekoitusta tullaan tekemään enemmän
• Lannoituksen suunnittelua varten muutamalta väylältä on jo 

otettu ravinneanalyysit syksyllä
• Rikkakasvien torjuntaa tullaan tekemään alkukesästä
• Kuppitestejä tullaan tekemään väylillä ja tarvittaessa 

sadetusjärjestelmään tehdään muutoksia
• Kasvualustaprofiileja selvitetään



Kiitos 
mielenkiinnosta 

Leppoisaa 
joulunaikaa ja 
pelionnea uudelle 
kaudelle 2022!


