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ROBO-GOLF
Parempi ruohon laatu, pienemmät lannoitekustannukset

ja vähemmän fossiilista energiaa käytettäessä
robottileikkureita väylillä ja puolikarheikoissa
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ROBO-GOLF: Parempi ruohon laatu, pienemmät lannoi-
tekustannukset ja vähemmän fossiilista energiaa käy-
tettäessä robottileikkureita väylillä ja puolikarheikoissa

Lehtien
keskimääräinen
leveys, mm

Kokonais-
vaikutelma (1–9,
9 on paras)

Versojen
määrä/
cm2

Rikkakasvien
keskihalkaisĳa, cm

Nurmikaunokainen
(Bellis perennis)

Valkoapila
(Trifolium repens)

Robottileikkuri 7,3 2,1 3,2 24,0 6,6

Manuaalinen leikkuri 6,4 2,7 2,1 7,0 4,3

Vähiten merkitsevä erotus
(LSD) 0,2 0,3 0,5 2,2 2,2

Taulukko 1. Tulokset italialaisista kokeista, joissa verrattiin robottileikkureita ja käsikäyttöisiä ruohonleikkureita nurmikolla/
puolikarheikossa (Pirchio et al. 2019).

Viimeisen viiden vuoden aikana
robottiruohonleikkurien käyttö
yksityispuutarhoissa on lisääntynyt
merkittävästi, mutta toistaiseksi
vain muutamalla pohjoismaisella
golfkentällä on alettu hyödyntää
tätä uutta tekniikkaa. Yksi poik-
keuksista on Bærheim Golf Club,
Norja, jolla on noin 70 robotti-
ruohonleikkuria leikkaamassa
puolikarheikkoja. Joulukuussa 2019
STERF päätti rahoittaa uutta
ROBO-GOLF-projektia, jossa
tavoitteena on tutkia robotti-
leikkureihin siirtymisen agronomi-
sia, ympäristöllisiä ja taloudellisia
vaikutuksia. Projekti toteutetaan
yhteistyössä Husqvarna-yhtiön,
“maailman johtavan robottileik-
kuun kehittäjän”, kanssa.

Robottileikkuri on
enemmän kuin
kuljettajaton
ruohonleikkuri

Robottiruohonleikkuri on pieni ja
kevyt sähköleikkuri, joka on
ohjelmoitu leikkaamaan tietty alue

satunnaisen kuvion mukaan. (On myös
robottileikkureita, jotka voidaan
ohjelmoida systemaattiseen ruohon-
leikkuuseen, mutta niitä ei käytetä
tässä projektissa). On tärkeää erottaa
ROBO-GOLF-projektin robotti-
ruohonleikkurit väylä- tai karheikko-
leikkureista, jotka edistyneen teknolo-
gian avulla ovat etäohjattavissa aivan
kuten kuljettajattomat autot tai linja-
autot, mutta jotka eivät työvoiman
tarvetta lukuun ottamatta tarjoa
erityisetuja nurmikonhoitoon.

Inspiraatio Italiasta
Pisan yliopistossa Italiassa tutkĳat
Michel Pirchio ja Nicola Grossi ovat
työskennelleet useiden vuosien ajan
robottileikkureiden parissa korkeilla
natavaltaisilla nurmilla ja puolikar-
heikoissa. Ruokonata (Festuca
arundinacea) on karkea ja kuivuutta
sietävä nurmilaji, jota ei käytetä
Pohjoismaiden golfkentillä, mutta
Italiasta saatuja tuloksia voidaan
soveltaa muihin nurmilajeihin. Pirchio
& Grossi havaitsivat, että
kokonaisvaikutelma ruohosta,
arvioituna asteikolla 1–9, nousi 6,4:stä
käsikäyttöisen roottorileikkauksen

6,4:stä robottileikkauksen 7,3:een
(taulukko 1). Tämä ruohon laadun
paraneminen johtui siitä, että
nurmikko tiivistyi ja lehdistä tuli
kapeampia. Tiheämpi nurmikko liittyy
siihen, että robottileikatuilla alueilla
ruoho leikattiin 3–3,5 cm pituuteen,
mikä oli lyhyempää kuin käsin 3–5 cm
pituuteen leikatuilla alueilla. Jos
lehtipinta-ala ei pienene niin paljoa,
että fotosynteesi heikkenee, parantaa
matalampi leikkuukorkeus auringon-
valon pääsyä maan pinnalle ja kasvu-
pisteisiin, ja nurmen kasvu paranee.

Mitä tulee rikkaruohoihin, eivät
italialaiset tulokset olleet niin hyviä
robottileikkureille. Robottileikkaus
johti nurmikaunokaisen (Bellis
perennis) ja erityisesti valkoapilan
(Trifolium repens) yleistymiseen
nurmella (taulukko 1). Italialaiset
tutkĳat huomauttivat, että tämä voi
olla ongelma, kun robottileikkureita
käytetään pienemmillä leikkuukor-
keuksilla, esim. väylillä.

Pirchio & Grossi mittasivat myös
sähköenergian kulutusta robotti-
leikkureiden latauspisteillä sekä
polttoaineen kulutusta käsin
leikattaessa. He havaitsivat, että



Kuva 1. Golfaajat ja robottileikkurit "elävät sopuisasti yhdessä" Bærheim GC:lla Norjassa. Kuva: Atle R. Hansen.
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siirtyminen robottileikkureihin vähensi
energiankulutusta 60–70 prosenttia.
Tämä oli puhdas energialaskelma, jos-
sa ei otettu huomioon käytetyn ener-
gian tyyppiä tai sitä, oliko se uusiutu-
vaa vai ei. Lisähyötyjä, kuten vähem-
män CO2-päästöjä ja vähemmän
melua, on siis myös odotettavissa.

Olemme erittäin iloisia, että Michel
Pirchio ja Nicola Grossi ovat suostu-
neet liittymään uuden projektimme
työryhmään ja jakamaan kokemuk-
siaan kanssamme.

Kokemuksia Bær-
heim Golf Clubilta

Bærheim GC:n kenttäpäällikkö Atle R.
Hansenin mukaan oli suuri haaste
hankkia 67 robottileikkuria Husqvar-
nalta vuonna 2017. Heidän tavoittee-
naan oli, että investointi maksaa
itsensä takaisin viiden vuoden

kuluessa. Nyt kolmen vuoden jälkeen
he näyttävät saavuttavan tämän
tavoitteen, eikä Atle voi kuvitella
palaavansa noin 25 hehtaarin puoli-
karheikon käsinleikkaukseen.

– Robottiruohonleikkurit ovat kehit-
täneet kentänhoitajille uusia työmuo-
toja, Atle sanoo. Nyt meillä on vihdoin
aikaa työskennellä pelaamisen laadun
parissa pelkän ruohon leikkaamisen
sĳaan. Robottiruohonleikkurit ovat
vapauttaneet aikaa, joten viheriöiden
hoitoon voidaan panostaa enemmän, ja
nyt saamme kiitosta nopeammasta ja
tasaisemmasta pallon rullamisesta.
Bærheim GC:n pelaajien keskuudessa
tehdyt kyselyt osoittavat
asiakastyytyväisyyden parantuneen, ja
kentänhoitajat ovat vähemmän
stressaantuneita ja heillä on parempi
työn ja vapaa-ajan tasapaino. Vuonna
2019 meillä ei tehty yhtään tuntia
ylitöitä, Atle sanoo.

Onko sisäänajo-ongelmia ollut

ollenkaan?
- Kyllä on! Muista, että robottileikkuri
itsessään on vain yksi osa muutosta.
Tärkeintä on koko leikkuukaluston
hallinta. Ohjaamme koko kalustoa
tietokoneelta, ja joissain tapauksissa
on ollut haaste saada jokainen
ruohonleikkuri kattamaan koko
halutun alueen. Mutta meillä on hyvä
vuoropuhelu Husqvarnan kanssa ja
teemme jatkuvasti parannuksia.

Entä ruohon laatu?
– Se meidän pitäisi saada selville
ROBO-GOLF-projektin kautta!
Toistaiseksi olemme kokeilleet
robottiruohonleikkureita vain yhdellä
väylällä, ja kokemus on, että
joudumme jyräämään väylää, jotta
vältytään epätasaisuuksilta.
Toistaiseksi emme ole kuitenkaan
nähneet enempää rikkaruohoja. Tämä
voi johtua siitä, että me leikkaamme
normaalisti väylät 11 mm:n pituuteen,
kun taas robottileikkureilla
leikkaamme 15 mm:n pituuteen.



Kuva 2. Bærheim GC:n koko robottiruohonleikkurikalusto. Kuva: Atle R. Hansen

Atle R. Hansen Bærheim GC:sta tulee
olemaan yksi ROBOGOLF-projektin
avainhenkilöistä. Ensimmäinen
projektikokous järjestetään täällä 27.
elokuuta.

Mitä ROBOGOLF-
projektissa
tutkitaan?
Hanke koostuu kolmesta osahankkees-
ta. Kaksi ensimmäistä toteutetaan
NIBIO Landvikissa ja kolmas golf-
kentällä jokaisessa viidessä Pohjois-
maassa.

Osaprojektissa 1 tutkimme robotti-
leikkuun vaikutusta tiheyteen, lehtien
leveyteen, sairauksiin, rikkaruohoihin
(mukaan lukien Poa annua), lyönti-
jälkien korjaantumiseen sekä maa-
perän pakkaantumiseen vasta peruste-
tuilla väyläpalstoilla. Näitä perustetaan
puhtaalla niittynurmikalla (Poa
pratensis), punanatalla (Festuca
rubra) ja nurmiröllillä (Agrostis
capillaris) sekä näiden kolmen lajin
sekoituksella. Vertailupalstat leikataan
manuaalisesti kahdesta kolmeen kertaa
viikossa päältäajettavalla kelaleikku-
rilla. Sekä robotti- että käsikäyttöiset
ruohonleikkurit asetetaan 15 mm:n

leikkuukorkeuteen, ja erityistä huomi-
ota kiinnitettiin kelaleikkureiden sään-
nölliseen backläppäykseen/hiontaan
sekä robottileikkureiden terien vaih-
toihin parhaan leikkuulaadun saavut-
tamiseksi.

Osaprojektissa 1 tehdään myös kokeita
30 mm:n leikkuukorkeudella niitty-
nurmikalla (Poa pratensis), punanatal-
la (Festuca rubra) ja englanninrai-
heinällä (Lolium perenne) perustetussa
puolikarheikossa. Täällä vertailupals-
tat niitetään kerran tai kahdesti viikos-
sa käsikäyttöisellä pyörivällä
leikkurilla.

Osaprojektissa 2 pyritään selvittä-
mään, onko robottiruohonleikkureihin
siirtymisellä vaikutuksia väylän
lannoitetarpeeseen. Haluamme testata
hypoteesia, että leikkaamalla useita
kertoja päivässä robottileikkurilla
saadaan parempi ravinteiden kierrätys
(esim. vähemmän ammoniakkikaasu-
hävikkiä?) kuin tavallinen leikkaus
kahdesti viikossa. Tämän mittaami-
seksi sekä robotti- että käsinleikatta-
ville lohkoille perustetaan pieniä, eri
määrillä lannoitettavia nurmia.

Osaprojekti 3 on keväällä 2020
viidellä pohjoismaisella golfkentällä
käynnistyvä kenttäkoe, jossa kullekin

kentälle asennetaan robottileikkurit
yhteen puolikarheikkoon ja yhdelle
väylälle. Kokeessa verrataan ruohon
laatua, rikkaruohoja ja tauteja robotti-
ja manuaalisesti leikattujen alueiden
välillä. Viiden kentän hoitajat arvioivat
yhteistyössä Landvikin tutkĳan kanssa
ruohon laatua, rikkaruohoja ja tauteja
koealueilla kasvukauden aikana.
Lisäksi mitataan sekä robottileikkurin
että tavallisten leikkureiden energian-
kulutusta ja lasketaan CO2-päästöt.
Myös käsinleikkaukseen käytetty aika
kirjataan.

Elokuussa viidellä kentällä tehdään
jäsenille, greenfee-pelaajille ja
kentänhoitajille suunnattu kysely.
Heiltä kysytään, kuinka tyytyväisiä he
ovat robottileikkureihin ja pelin
laatuun. Hankkeen viisi golfkenttää
ovat: Bærheim (Norja), Jönköping
(Ruotsi), Ikaalisten (Suomi), Ness
(Islanti) ja Grenå (Tanska).
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