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VEDEN KIERTOKULKU

 Sadanta –maahan tuleva vesi

 Imeytyminen

 Perkolaation

 Evaporaatio

‒ Transpiraatio

‒ Haihtuminen
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OLEELLISIA ASIOITA KOSTEUDEN OSALTA

- Hiekkaisilla kasvualustoilla sopiva maan kosteus on 15-20%

- Vaihtelee kasvualustan ominaisuuksien mukaan

- Nurmikasvin vesipitoisuus on 75-85% 

- Määräytyy veden oton ja transpiraation mukaan

- Vaihtelee lajeittain, olosuhteiden mukaan sekä vuodenajan mukaan

- 10% tiputus vesipitoisuudessa voi olla kohtalokas kasville, mutta lajeilla on suuria 
eroja tämän suhteen 

- Kasvin nestepitoisuus vaihtelee kasvin eri osien välillä

- Varressa on suurin vesipitoisuus ja juurissa pienin

- Kasvit ottavat veden suurilta osin juurien kautta

- Hienojuuristo uusiutuu jatkuvasti, veden otto tapahtuu pääosin hienojuurilla

- Maan läpäisevyys ja vedenpidätyskyky ovat avain roolissa hiekkapitoisilla kasvualustoilla
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LIIALLISEN KOSTEUDEN JA VEDEN VAIKUTUS 
KASVIIN JA MAAPERÄÄN

Veden täyttäessä suuren osan maan huokostilavuudesta, 
kasvin kannalta tapahtuu muutama elintärkeä muutos

1. Kasvin kasvu häiriintyy, erityisesti juuriston
2. Ravinteiden otto heikkenee ja kasvin 

nestetasapainon säätely häiriintyy
3. Maahan syntyy kasville haitallisia taikka myrkyllisiä 

yhdisteitä

Lisäksi mikrobitoiminta häiriintyy ja maaperäeliöiden 
olosuhteet muuttuvat kriittisesti.
Liian kostean ja sitä kautta pehmeän pelipinnan laatu
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VEDEN TÄYTTÄMÄ MAA
Happi

- Hapella on heikko diffuusio veden täyttämissä huokosissa 

- Hiilidioksidin osuus nousee suhteessa happeen, yli 10% CO2 pitoisuus voi olla 

kasveille toksista

- Redox-reaktiot (hapetus-pelkistysreaktiot)

- Hapen loppuessa hapetus-pelkistysreaktiot etenevät vaihtoehtoisesti, kun 

happimolekyylit eivät enää toimi elektronien vastaanottajina

- Nitraatti -> myrkylliseksi nitriitiksi tai N2–kaasuksi, jolloin ravinne menetetään

- Sulfaatti -> rikkivedyksi

- Fe III ja Mn IV ->Fe II ja Mn II, liukoisia muotoja, joiden korkeat pitoisuudet 

haitallisia

- Anaerobisessa hajotuksessa syntyy etyleeniä, joka on jo pieninä pitoisuuksina 

erityisen myrkyllistä kasville
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KUIVUUDEN VAIKUTUS KASVIIN JA MAAPERÄÄN

- Epätasainen veden jakautuminen
- Sateen ja sadetuksen hyötysuhde pienenee
- Pintavalunta ja huuhtoutuminen nousee
- Kasvin kasvu hidastuu, lakastuminen ja kellastuminen
- Solut heikentyvät ja lopulta kuolevat
- Ravinteiden liukoisuus ja saatavuus heikkenee
- Maan mikrobiaktiivisuus laskee
- Maan rakenteen muutokset
- Siementen itävyys laskee ja hidastuu
- Pelipinnan laatu heikkenee
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MAAN HYDROFOBISUUS

Hiekka sitoo heikosti vettä hiukkaspinnoille

Maan hydrofobisuutta lisääviä tekijöitä:
- Kasvin erittämiä vahoja lehdiltä ja juurista kiinnittyy maahiukkasiin
- Orgaanisen hajotuksen yhteydessä syntyviä yhdisteitä 
- Sienirihmastojen kasvaessa maassa muodostuu vettä hylkiviä alueita
- Erittäin kuumat lämpötilat

Lukuisia tutkimuksia paikallisesta kuivalaikuista. Yleensä 
muodostumiseen vaikuttaa suuri määrä eri tekijöitä. Ennaltaehkäisevät 
toimet on todettu toimivimmaksi. Tämä tarkoittaa niin mekaanisia töitä 
kuin sopivan kostutusaineen käyttöä.
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MITEN VAIKUTTAA MAAN KOSTEUTEEN
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TOIMIVAT SALAOJAT JA 
PINTOJEN KAADOT

TASAINEN KASVUALUSTA 
JA SEN PAKSUUS

KASVUPAIKKAAN 
SOPIVAT HEINÄLAJIT

TOIMIVA 
SADETUSJÄRJESTELMÄ

KUITUKERROKSEN 
SYSTEMAATTINEN 

HOITO

KOSTUTUSAINEET



KOSTUTUSAINEET
 Yhdiste tai aine, jolla pyritään vähentämään 

nesteen pintajännitystä, jotta se levittäytyy 
tasaisemmin ja imeytyy kiinteään aineeseen 
paremmin

 Kostutusaineet voidaan jakaa erilaisiin 
toiminnallisiin ryhmiin

- Aineet, jotka pyrkivät poistamaan maan 
hydrofobisuuden aiheuttajan

- Aineet, jotka pyrkivät estämään maan muuttumista 
hydrofobiseksi

- Aineet, jotka edistävät veden liikkumista maassa 
alaspäin

- Aineet, jotka pyrkivät pidättämään vettä maassa

 Osa tuotteista sisältää useaa eri tyyppiä 
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KOSTUTUSAINEIDEN TOIMINTAPERIAATE
Surfactant eli tensidi on pinta-aktiivinen 
aine, joka vähentää nesteen pinta-
jännitystä. Ovat orgaanisia molekyylejä, 
jotka omaavat hydrofiilisen ja hydrofobisen 
pään. Penetrantit sisältävät pääosin näitä. 
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Vesiliukoinen ryhmä
- Polaarinen
- Hydrofiilinen

Rasvaliukoinen 
hiilivetyketju
- Ei-polaarinen
- Hydrofobinen



KOSTUTUSAINEIDEN TOIMINTAPERIAATE

Kopolymeerit muodostuvat 
kahdesta tai useammasta 
monomeeristä. 
”Block” on osa, jolla erilaiset 
monomeerit liitetään toisiinsa 
kovalenttisesti. Kullakin 
monomeerillä on tiettyjä haluttuja 
kemiallisia ominaisuuksia. 
Polymeerit sitovat vettä ja niiden 
ominaisuuksista riippuen omaavat 
tärkeän roolin veden tasaisesta 
leviämisestä.
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Polymeerit
(blokeilla yhdistyviä ionittomia
polymeerejä))



KOSTUTUSAINEIDEN TOIMINTAPERIAATTEET
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Qualibra
Korkea

pidättyminen
Hyvä leviäminen

Polymeeri
Korkea

pidättyminen
Huono leviäminen

Läpäisevä
Alhainen veden
pidättyminen

Hyvä leviäminen



KOSTUTUSAINEIDEN TOIMINTAPERIAATE

Hydrofobisuutta aiheuttavien 
materiaalien poistamiseksi voidaan 
käyttää ainetta, joka sisältää 
orgaanisia happoja.

Pintojen ”pesu” voi aika ajoin tulla 
tarpeeseen, erityisesti, jos huomaa 
kostutusaineen vaikutusajan 
heikkenevän tai kauden aikana on 
esiintynyt tavallista enemmän 
kuivalaikkuja.
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Parantaa 
juuriston 
kehitystä

Lisätä
maavaikutteisten

käsittelyiden
tehoa

Vähentää
kasteen

muodostumista

Lisätä
ravinteiden

ottoa Parantaa
vedenkäytön

hyötysuhdetta

Kuivalaikkujen
ennaltaehkäisy
ja korjaaminen Lisätä 

vedenläpäisyä 
ja kostuttaa maa 

syvemmälle

Parantaa
vedenpidätys-
kykyä juuristo-
vyöhykkeellä



KOSTUTUSAINEIDEN TOIMINTAAN 
VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ

Tuotteiden toimivuuden kannalta hyvin suuri vaikutus on 
- Kasvualustan tyyppi

- Suurin osa tuotteista ja kokeista on testattu hiekkapitoisessa kasvualustassa, 
mutta myös vanhemmat ns. natiivimaat, joita on dressattu vuosien ajan 
omaavat samoja taipumuksia hydrofobisuuteen, kuin hiekka.

- Orgaanisen aineksen määrä
- Hyvin suuri merkitys kostutusaineiden toimintaan. Orgaaninen aines sitoo 

itseensä vettä ja myös kostutusaineet sitoutuvat lujasti. 

- Heinälaji
- Juuristosyvyys vaikuttaa siihen kuinka syvälle kostutusaine kannattaa kastella
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Annostelumäärä, ajoitus ja intervallit
- Tutkimuksissa ohjelmana käytetty 

kostutusaine antoi paremmat tulokset 
kuin kerta-annostelu.

- Tutkimus vuodelta 2017 totesi, että 
hyvin myöhäinen kostutusaineen käyttö 
voi vaikuttaa positiivisesti vielä keväällä 
erityisesti pintakerrosten kosteustilaan. 
(penetrantti+ kopolymeeri). 

- Toinen tutkimus havaitsi nopeamman 
kasvuun lähdön keväällä ja 
vesipisaratesti antoi 
kostutusaineruuduilla huomattavasti 
paremman tuloksen. 
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- Maan hydrofobisuusaste
- Jos maa on hyvin hydrofobinen, niin annostelua täytyy nostaa ja huolehtia 

riittävästä kastelusta jälkeenpäin. Käsittely täytyy myös todennäköisesti uusia.

- Maan kosteus ennen ja jälkeen käsittelyn
- Käsittelyn jälkeisellä sadetuksella on merkitystä. Huolellinen sadetus varmistaa 

kostutusaineen pääsyn sinne minne se on tarkoitettukkin.

- Kosteusmittarilla pystytään seuraamaan maan kosteutta ennen ja jälkeen 

- Vuosittaiset vaihtelut sekä poikkeavat kaudet
- Oikea tuote oikeaan aikaan – on hyvä lähestymistapa. Ääriolosuhteisiin on aina 

parasta varautua mahdollisuuksien mukaan ennakoivalla käsittelyllä.
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OHJEELLINEN KOSTUTUSAINE-OHJELMA

Keväällä
Magnum Co –pintojen pesu 
Qualibra

Kesällä
Qualibra (penetrantti ja kopolymeeri)

Loppukesä ja syksy
Magnum 44 OneShot + Recoil (penetrantti + kasteen poisto)

Myöhäinen syksy?
Qualibra/Magnum 44 OneShot
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Greenkeeper of the year 2019 by Berner
Lofoten Links Golf Course –
Syngenta Seminaari



Onnittelut
Ilkka Kutvonen – Levi Golf

Työskennellyt Levi Golfissa 
suunnitteluvaiheesta asti (2004)

Tehnyt pitkäjänteistä työtä 
menestyksellisesti poikkeuksellisissa 

olosuhteissa

Hoitanut kenttää ja koneita sekä johtanut 
henkilökuntaa esimerkillisesti

Ilkasta hakemuksen lähetti Levi Golfin 
toiminnanjohtaja Tomi Tolsa
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