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GOLFKENTÄN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA

Suomen Golfliiton ohjaamaan ympäristöjärjestelmään ovat sitou-
tuneet kaikki golfalalla toimivat järjestöt.  Golfkentän ympäristö-
järjestelmä kattaa golfkenttien toiminnot, joilla on vuorovaikutusta
ympäristöön. Tässä käsikirjassa kuvataan toimintamenettelyt golf-
kentän ympäristöasioiden hallitsemiseksi.

Käsikirjan liitteenä on linkit muihin tarkentaviin asiakirjoihin, käy-
tettäviin lomakkeisiin ja ylläpidettäviin ympäristötiedostoihin.

Ympäristöjärjestelmän löydät helpoiten internetistä SGL:n
portaalista www.golf.fi
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1. GOLFISTA YLEISESTI
Golf nykyisessä muodossaan on lähtöisin Skotlannista. Ny-
kyisen piirteensä peli sai 1100-luvulla. Kirjallisia merkintöjä
golfista löytyy 1450-luvulta. Vasta 1800-luvulla golf alkoi
levitä Skotlannista muualle Brittein saarilla ja ulkomaille.

GOLFKENTTÄ

Golfin perusajatus on selkeä. Golfmailalla pallo lyödään
aloituslyöntipaikalta kohti 100–550 metrin päässä olevaa
reikää. Pallo pelataan reikään mahdollisimman vähillä
lyönneillä.

Golfkenttä on tavallisesti 9-, 18-, 27- tai 36-reikää. Täysi-
mittaisella kentällä on 18 reikää. Täysimittaisen kentän vaa-
tima maa-alue on 55-65 ha. Golfreikään kuuluvat ensim-
mäisen lyönnin aloituspaikkana tii, väylä, sekä väylän ulko-
puolisia alueita joita kutsutaan karheikoksi. Pelialueella on
myös hiekka- ja vesiesteitä ja viheriö, jolla sijaitsee reikä.
Golfkenttään kuuluvat lisäksi siihen liittyvät muut alueet ku-
ten niityt, metsät, metsiköt, vesialtaat ja luonnon vesistöt.

Golfkentän suunnitteluperiaatteena on antaa tasapuoliset
mahdollisuudet eritasoisille pelaajille ja pelivaihtoehdoille.
Kentän suunnittelussa otetaan huomioon lisäksi pelaajien,
kenttähenkilökunnan ja muiden kentällä liikkuvien turvalli-
suus. Pelaajien tulisi voida nauttia samalla kauniista luonnos-
ta ja maisemasta.

Täysimittaisella golfkentällä on pelikierroksia keskimäärin
20 000 pelikaudessa.  Parhaimmillaan 18 reikäisellä kentäl-
lä pelataan 34 000 kierrosta kaudessa. Golfissa kun-
toliikuntaan käytetyt tunnit ovat kokonaisuudessaan yli 4.5
miljoonan.
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Normaalin 18-reikäisen kentän pinta-ala kokonaisuudessaan
on 55-65 ha joka jakautuu seuraavasti:

Viheriöt 1-1,5 ha
Lyöntipaikat 1 ha
Väylät 10-25 ha
Esikarheikot 1-3 ha
Karheikot 5-15 ha
Harjoituskenttä 3-6 ha
Siirtonurmialue 0,2 ha
Muu ympäristö 30- 40 ha
Puisto 0,2 -2 ha
Vesiesteet  0,2-2 ha
Hiekkaesteet  n. 0,2 ha
Polut ja tiet  n. 0,3 ha
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Viheriöitä hoidetaan pelisesongin aikana päivittäin. Niitä
kastellaan, lannoitetaan ja niiltä torjutaan kasvitauteja.
Kuitukerrosta hoidetaan säännöllisin pystyleikkuin, kattauksin
sekä ilmastuksin.

Lannoitemäärät ovat puhtaana typpenä 100–220, yleisim-
min alle 200 kg/ha kasvukaudella. Kaliumia käytetään
110- 250 kg/ha, riippuen käytetystä typpimäärästä, ja
fosforia 20–50 kg/ha.

Golfviheriöiden typpilannoitus tapahtuu lähes yksinomaan
joko hitaasti tai kontrolloidusti liukenevilla lannoitteilla, jol-
loin helposti huuhtoutuvan nitraattitypen pitoisuus
kasvualustassa on hyvin pieni. Lannoitus tehdään lisäksi pie-
nillä määrillä kerrallaan, joten rakeinen lannoitus tehdään 5-
10 kertaa vuodessa. Yleistyneessä nestelannoituksessa
lannoitus tehdään 25–30 kertaan kasvukaudessa eli keski-
määrin joka viikko.

Viheriöiden kasvinsuojelu on ensisijassa sienitautien torjun-
taa. Hyvin hoidettu nurmikko pystyy vastustamaan kasvi-
tauteja luontaisesti. Ennakoivaa tai tarkennettua hoito-oh-
jelmaa ja biologista torjuntaa käytetään ensisijaisesti. Viran-
omaisten hyväksymiä kemiallisia torjunta-aineita käytetään
vain kun muut torjuntamenetelmät eivät tehoa.

Lyöntipaikkoja hoidetaan säännöllisesti leikkaamalla,
kastelemalla ja lannoittamalla, lähes kuten viheriöitä.
Lannoitemäärät ovat puhtaana typpenä 80–150 kg/ha. Ke-
miallista torjuntaa ei käytetä.

Väylien säännöllinen hoito on leikkuuta, lannoitusta ja useim-
miten myös kastelua. Lannoitemäärät ovat kasvualustasta ja
sen ravinnetilanteesta riippuen puhtaana typpenä 40–80 kg/
ha. Leikkausjätettä ei kerätä, vaan ne jätetään lannoittamaan
väylää. Väyliä lannoitetaan 1-3 kertaan kasvukaudessa,
useimmiten hitaasti tai kontrolloidusti liukenevilla lannoitteilla.
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Karheikkoja on erityyppisiä riippuen niiden sijainnista ja
pelillisestä merkityksestä. Esikarheikko on hoidon kannalta
väylän ja karheikon välimuoto. Välittömästi väylään tai
esikarheikkoon liittyvät karheikot leikataan viikoittain, pelil-
lisesti vähemmän tärkeät niittymäiset alueet muutaman ker-
ran kaudessa. Karheikkojen ravinnetilaa pidetään niukkana,
jotta heinä ei kasva pituutta, mutta kykenee vastustamaan
rikkakasveja. Muuta ympäristöä hoidetaan tarpeen mukaan,
esimerkiksi vesakkoja raivataan mekaanisesti.

Kentälle rakennetut vesiesteet toimivat useimmissa tapauk-
sissa kastelujärjestelmän vesivarastoina
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GOLF SUOMESSA

Ensimmäinen suomalainen golfseura - Helsingin Golfklubi -
perustettiin vuonna 1932. Suomen Golfliitto ry:n perustivat
vuonna 1957 Helsingin Golfklubi, Kokkolan Golf, Porin
Golfkerho ja Viipurin Golf. Seurojen yhteinen jäsenmäärä
oli perustamishetkellä 587 pelaajaa.

Hyvin suuri osa kentistämme on rakennettu kokonaan tai
osittain maanviljelyskäytöstä poistuneille pelloille.  Golfkenttiin
on käytetty noin 5900 ha maata. Golfin pelaajat ovat rahoit-
taneet kenttien rakentamisen ja vuosittaisen ylläpidon lähes
ilman yhteiskunnan tukea.
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Golfin kasvu alkoi kiihtyä 80-luvulla. Golfin kehitys
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GOLF MAAILMALLA

Golf on eräs nopeimmin kasvavista liikuntamuodoista. Eu-
roopassa on 6 200 golfkenttää 250 000 hehtaarin alueella.
Suuri osa kentistä sijaitsee kaupunkimaisessa ympäristössä
ja ne tarjoavat virkistystä kiireiselle eurooppalaiselle. Golf
on merkittävä urheilulaji ja ulkoilumuoto. Nykyään Euroo-
passa on yli 4 miljoonaa pelaajaa ja lajin harrastajien luku-
määrä kasvaa koko ajan.

Tällä hetkellä arvioidaan pelaajia olevan koko maailmassa
55 miljoonaa ja kenttiä yli 30 000.

Kaikista ulkokentillä pelattavista peleistä golfilla on ehkä kaik-
kein parhaimmat yhteydet luontoon ja ympäristöön. Golf-
kierros kestää noin 3-4 tuntia ja kaikki tuo aika ollaan raik-
kaassa ulkoilmassa.
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Golftoiminta ei voi elää omaa elämäänsä eristäytyneenä
muusta yhteiskunnasta. On tärkeää ymmärtää vastuut ja vel-
vollisuudet muuta yhteiskuntaa kohtaan. On myös tärkeää,
että lajin harrastajat tietävät ympäristöjärjestöjen, viranomais-
ten ja median vaatimukset golfin suhteesta ympäristöön.
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2. GOLFKENTTIEN
YMPÄRISTÖTYÖ

TAUSTA

Hyvin suunniteltu kenttä tarjoaa pelaajalle haasteita ja
mahdollisuuden virkistäytyä luonnossa. Pelaajille kenttä
puineen, luonnon kasveineen, eläimistöineen ja vesiesteineen
rikastuttavat pelaamista. Nämä tekijät antavat myös mahdol-
lisuuden monipuolisen kasviston ja eläinkunnan kehittymiselle.

Ympäristönsuojelulliset näkökohdat ovat toteutettavissa
myös uusissa kenttähankkeissa. Välinpitämätön kentänhoito
ja huono suunnittelu saattavat toimia myös ympäristönsuo-
jelun periaatteita vastaan. Ympäristönsuojelullisten näkökoh-
tien ottaminen jo suunnitteluvaiheessa huomioon mahdollis-
tavat hyvät golfkentän peliominaisuudet ja luonnonmaiseman
säilyttämisen.

Suomen Golfliitto (SGL) laati vuonna 1995 yhteistyössä
maamme ympäristöviranomaisten kanssa ympäristöohjelman,
joka käsittelee kaikkia golfiin liittyviä ympäristövaikutuksia.

Vuonna 1997 Suomen Golfliitto käynnisti ympäristöasioi-
den ja kentänhoidon neuvontapalvelun jonka tarkoituksena
on tukea ja ohjata golfseurojen toteuttamaa ympäristötyötä.
Neuvonnan tuloksena maamme golfseurat ovat laatineet
kukin kenttäkohtaisen ympäristöohjelman.

Vuonna 2000 valmistui golfkentän ympäristöjärjestelmä, jon-
ka tarkoituksena on täyttää sekä Suomen Golfliiton, että
Committed to Green - ohjelman ympäristötavoitteet.



16

Golfkentän ympäristöjärjestelmä

Ympäristöjärjestelmän tavoitteena on ohjata toteutettavat
kenttähankkeet ja kentänparannussuunnitelmat ottamaan
huomioon ympäristönsuojelulliset näkökohdat, maiseman-
hoidon ja luonnonsuojelun tarpeet.

Kansainvälisen yhteistyön muutokset ja EU:n direktiivit loi-
vat tarpeen järjestelmän uudistamiselle. Uudistamistyössä on
huomioitu uudistunut lainsäädäntö, GEO-ohjelma (Golf
Environment Organisation) ja Euroopan Golfliiton ja R&A:n
kentänhoito-ohjeistus ( Best management practice).

Ympäristöjärjestelmän laatiminen on yksinkertaista. Kes-
keistä on kaikkien toimintojen vastuuhenkilöiden määrittä-
minen, tavoitteiden asettaminen ja toimintojen seuraaminen.
Olennaista on, että golfyhteisö sitoutuu ympäristötoimintansa
jatkuvaan parantamiseen. Suomen Golfliiton kenttäkonsultit
avustavat järjestelmän käyttöönotossa ja toteuttamisessa.

Päivittäisessä kentänhoidossa ympäristöjärjestelmä ohjaa
noudattamaan vastuullisen ympäristönhoidon periaatteita.
Tavoitteena on ottaa huomioon luonnon ja kulttuuri-
ympäristön asettamia vaatimuksia ilman, että kentänhoidon
tasosta tingitään.

Liitto osallistuu omalla ja pohjoismaisten golfliittojen
rahoittamilla projekteilla kentänhoidon tutkimuksiin, joiden
tavoitteena on vähentää lannoitteiden ja veden käyttöä sekä
parantaa nurmen taudinsietoa tai biologista torjuntaa.

Ympäristöjärjestelmällä Golfliitto haluaa osoittaa pelaajille,
viranomaisille ja suurelle yleisölle liiton ja golfseurojen ta-
voitteen suojella luontoa.
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EUROOPAN GOLFLIITON TAVOITTEET

Euroopan Golfliitto (European Golf Association, EGA) pe-
rusti vuonna 1994 Ympäristöyksikön (Ecology Unit) huo-
lehtimaan sekä golfkenttien rakentamiseen että hoitoon liit-
tyvistä ympäristökysymyksistä. Ympäristöyksikkö laati
ympäristökäsikirjan, Committed to Green, joka toimi yleis-
eurooppalaisena mallina ja kannustimena golfseurojen
ympäristötyölle. Committed to Green Foundationin toiminta
jatkuu Golf Environment Organisationin nimellä. Euroopan
Golfliitto on vuodesta 2001 tehnyt yhteistyötä The Royal
and Ancient Golf Club of St Andrewsin kanssa. Yhteiset
kentänhoidon ja ympäristönsuojelun linjaukset löytyvät Best
Management Practices ohjelmasta. Golfliitolla on jäsenyys
molemmissa järjestöissä. R&A huolehtii kentänhoidon ky-
symyksissä yhteyksistä Euroopan Unioniin..
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Golftoiminnassa mukana olijat huomioivat ympäristö-
näkökohdat oleellisena osana hyvää golfkentän hoitoa.
Kentänhoito on lähes täysin luonnon armoilla. Lajien ja
lajikkeiden valinta, leikkuut, hoitomenetelmät, lannoitteiden
käyttö, kasvinsuojelu sekä kastelu ja kuivatus ovat täysin
riippuvaisia vallitsevista luonnonolosuhteista. Toisaalta näillä
toimilla on vaikutusta, ei vain golfkenttään vaan myös sitä
ympäröivään luontoon.

Golfkentät ovat tärkeitä viheralueita urbaanissa ympäristös-
sä. Golfkentät ovat Euroopassa luonnon ja rakennetun ym-
päristön välisiä puskureita ja ne tarjoavat hyvän elinympä-
ristön erilaisille kasvi- ja eläinlajeille. Kentillä on erilaiset
maastolliset olosuhteet ja myös ympäristöön liittyvät kysy-
mykset ovat erilaisia. Kentänhoito kehittyy nopeasti ja uusi
teknologia tuo uusia ratkaisuja parantuvan ympäristö-
tietoisuuden asettamiin haasteisiin.
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3. GOLFKENTÄN
YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

TYÖJÄRJESTYS

Ympäristötyön toteuttaminen

Järjestelmän käyttöönotto

Ympäristötyöryhmän perustaminen

ympäristöpolitiikkaan sitoutuminen

lähtötilanteen määrittely perustietotaulukkoon

uusilla kentillä maisema- ja ympäristö-
selvitys ja allekirjoitettu sitoumus

Tavoitteena on, että golfkentän
ympäristöjärjestelmän  osana kenttä laa-
tii itselleen luonto- ja maisemaselvityksen.

Toimintasuunnitelma

Tavoitteet

Henkilöstön sitouttaminen

Toiminnan kirjaaminen

Ympäristökatselmus

Ympäristötarkastus

- Ympäristötyön kuvaus

- Golfliiton ympäristötunnustus
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JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

Ympäristötyöryhmän perustaminen

Kootaan golfkentän päivittäisistä toiminnoista vastaavat hen-
kilöt yhteen: toimitusjohtaja, kenttämestari, pro, ravintoloit-
sija, caddiemaster, urakoijat ym. palvelujen tarjoajat.

Ympäristötyöryhmä toteuttaa käytännössä golfyhteisön
ympäristötyötä. Tämän ryhmän jäsenet vastaavat muutoin-
kin kentän toiminnoista, joten on luontevaa liittää ympäris-
töasiat osaksi kentän rutiineja. Aktiiviset klubilaiset, joilla on
kiinnostusta tai alan erikoisosaamista ovat luontevia työryh-
män jäseniä. Ympäristötyöryhmä voi esitellä esimerkiksi
vuosikokouksissa uudet tavoitteet ja edellisten toteutumisen.

Ympäristöpolitiikkaan sitoutuminen

Toimijat sitoutuvat järjestelmään allekirjoittamalla Suomen
Golfliiton määrittämän ympäristöpolitiikan. (liitteenä)

Lähtötilanteen määrittely

Lähtötilanne kirjataan taulukkoon, joka noudattaa kansain-
välisen GEO-sertifioinnin tarkistuslistaa.Kartoitetaan ne asiat
kentän toiminnassa, joilla on ympäristövaikutuksia, esimer-
kiksi hoito, kasvinsuojelu, lannoitus, leikkuu, kalusto, ve-
denkäyttö, jätehuolto, energian käyttö.

Kartoitetaan suojeltavat tai kehitettävät luontokohteet. Tar-
vittaessa laaditaan luonto- ja maisemaselvitys. Kootaan vi-
ranomaisten antamat luvat ja ehdot.
- Yleinen ympäristönsuojelullinen suunnittelu
- Nykyinen ympäristöohjelma ja/tai muut tähän rinnastettavat
selvitykset
- Vastuualueet
- Tiedottaminen pelaajille, työntekijöille, sidosryhmille ja vi-
ranomaisille
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- Viranomaisten asettamat rajoitukset, kaavoitus, suojelu-
alueet yms.

Ympäristönsuojelu sekä maisemalliset ja kulttuuriset erityis-
piirteet
- Alueen sijainti ja yleiskuva
- Luonnon ja maiseman erityispiirteet
- Kasvi- ja eläinkunta
- Luonnon ja maiseman suhteen merkittävät kohteet

Ympäristökatselmus

Kentän hoito-ohjelma, kentän rakenne, jätehuolto, energian
käytön taloudellisuus, koulutus ja työpaikan ilmapiiri

 Uusilla kenttähankkeilla luonto- ja maisemaselvitys ja alle-
kirjoitettu sitoumus Ympäristökäsikirjan periaatteisiin ovat
edellytyksiä Golfliiton jäsenyyden saamiseksi. Selvityksen
laajuus määräytyy kohteen erityispiirteiden mukaisesti. Sen
tarve määritetään Golfliiton tekemän hankekatselmuksen yh-
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teydessä. Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarpeesta
päättää ympäristöviranomainen.

Tavoitteet

Työryhmä asettaa vuosittain lyhyt- ja pitkäaikaisia ympäristö-
tavoitteita. Nämä ovat konkreettisia, riittävän haastavia. Esi-
merkiksi kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen tai
varastoinnin parantaminen, typpi- ja fosforilannoituksen vä-
hentäminen, leikkuujätteen hyödyntäminen lannoituksessa,
kaluston energiatalouden parantaminen ja melun vähentämi-
nen, vedenkäytön vähentäminen, jätteenlajittelun tehostami-
nen, sähkön käytön vähentäminen.

Henkilöstön sitouttaminen

Ympäristöjärjestelmän periaatteet selvitetään henkilökunnal-
le. Ympäristötyöryhmän jäsenet jakavat osavastuita tarpeen
mukaan omalla toimialueellaan. Jokainen kehittää oman
vastuualueensa työhönopastusta ja koulutusta sekä laatii kir-
jalliset työnkuvaukset. Oman vastuualueensa sisällä kukin
nimeää yksittäisille töille vastuulliset työntekijät. Esimerkki-
nä kenttämestari vastaa kentänhoidosta, ja hän jakaa vastuut
konehuollosta, jätehuollosta, lannoituksesta ym. huolto-
miehelle ja kentänhoitajille.

Toiminnan kirjaaminen

Ympäristöjärjestelmään liittyvä toiminta kentällä kirjataan
ympäristöjärjestelmän Päiväkirjaan.  (Liitteenä)

Ympäristökatselmus

Ympäristötyöryhmä tekee oman katselmuksen keväällä ja
syksyllä. Tässä golfkentän omassa katselmuksessa kartoi-
tetaan, miten toiminta ja tavoitteet kohtaavat. Tarvittaessa
golfliiton kenttäkonsultti osallistuu katselmukseen
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Ympäristötarkastus

Ympäristötarkastuksen tekee golfyhteisön ulkopuolinen, vi-
rallinen tarkastaja. Tarkastus on yhteneväinen kansainväli-
sen GEO-tarkastuksen kanssa. Tarkastuksesta tehdään
pöytäkirja ja lausunto. Tarkastusraportin perusteella kenttä
voi anoa GEO-sertifiointia. Sertifiointi on voimassa kolme
vuotta.

Ympäristötyön kuvaus

Golfyhteisön laatima ympäristötyön kuvaus perustuu
katselmukseen sekä ympäristötarkastukseen, ja siinä voi-
daan esittää seuraavat seikat:
- lyhyt kuvaus kentästä
- merkitykselliset ympäristöseikat
- ympäristöjärjestelmän kuvaus
- ympäristötarkastuksessa ilmitulleet seikat
- ilmoitus seuraavan ympäristötarkastuksen ajankohdasta
 (liitteenä esimerkki)

Golfliiton ympäristötunnustus

Ympäristövastuullisen toiminnan perusteella Suomen Golf-
liitolta voi hakea kansallista tunnustusta. Golfliiton konsultit
toteavat ympäristötyön etenemisen vuosittain.
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 YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNTÖ

Lakisääteisten ja muiden viranomaisvaatimusten
tunnistuksella varmistetaan Suomen Golfliiton ja golfkenttien
toiminnan jatkuvuus yhteiskunnan ja sidosryhmien vaatimus-
ten mukaisesti. Ympäristöjärjestelmän toteuttamisessa ja
ylläpidossa on aina huomioitava kyseiset vaatimukset ja nii-
den muutokset. Golfyhteisön tulee olla tietoinen toimintaan-
sa vaikuttavista ympäristösäännöksistä.

Suomen Golfliiton ympäristönäkökohtiin liittyvät vaatimuk-
set on kirjattu lakirekisteriin, jossa on määritelty myös vastuut
toteutuksesta ja toteutuksen seurannasta. Lakien ja muiden
viranomaisvaatimusten muuttumista seurataan säännöllisesti
käyttäen apuna viranomaisyhteyksiä ja alan asiantuntijoita.
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YMPÄRISTÖORGANISAATIO JA – VASTUU

Ympäristövastuumäärittelyillä varmistetaan, että Suomen
Golfliiton ja golfseurojen toiminnoissa tulee kaikki ympäristö-
järjestelmän, lainsäädännön ja ympäristöä mahdollisimman
vähän kuormittavan toiminnan vaatimukset täytettyä. Tavoit-
teena on tehtävien hoitaminen parhaalla mahdollisella asian-
tuntemuksella ja tehtävien ja vastuiden tasapuolinen jakami-
nen kulloinkin käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.
Yksityiskohtaiset ympäristövastuut on määritellään järjes-
telmää käyttöön otettaessa.

 YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Suomen golfyhteisön (SGL, FGA, PGA, FGMA ja SGKY)
päämääränä on saada aikaan korkeatasoisesti hoidettu golf-
kenttä tavalla, josta koituu mahdollisimman vähän kuormi-
tusta ympäröivään luontoon.

Tavoitteena on tehostaa kentän ympäristönsuojelua
sisällyttämällä ympäristönäkökohdat kiinteäksi osaksi kaik-
kea toimintaa. Kenttä mukautetaan osaksi alueen kulttuuri-
maisemaa, jossa vaalitaan monipuolista kasvi- ja eläinkun-
taa.

Suomen Golfliitto ja sen jäsenseurat kehittävät jatkuvasti
ympäristöjärjestelmän avulla kaikkea toimintaansa ympäris-
tön laadun parantamiseksi ja ympäristöriskien torjumiseksi.
Tätä toteutetaan säännöllisillä ympäristötyöryhmän
palavereilla ja vuosittaisilla katselmuksilla.

Suomen Golfliitto ja sen jäsenseurat sitoutuvat noudattamaan
toimintaansa liittyvää lainsäädäntöä ja määräyksiä.
Ympäristöjärjestelmä on liittoa ja sen jäsenseuroja sitova.



26

Golfkentän ympäristöjärjestelmä

Ympäristöpolitiikan perusteella Suomen Golfliitto määritte-
lee merkittävät ympäristönäkökohdat sekä asettaa niille pää-
määrät ja tavoitteet.

Parannettavat ympäristönäkökohdat
· Lannoitteiden suhteellinen vähentäminen
· Ympäristötietoisuuden lisääminen
· Turvallisuuden parantaminen

Hallittavat ympäristönäkökohdat
· Kastelujärjestelmän optimointi
· Torjunta-aineiden hallittu ja tarpeenmukainen käyttö
· Jätehuollon parempi hallinta ja hyötykäyttö

KEHITTÄMINEN JA VALVONTA

Golfliiton ympäristöjärjestelmää kehittää ja toteutumista val-
voo liiton kenttätoimikunta, joka on liiton hallituksen asetta-
ma. Liiton kentänhoidon konsultit neuvovat ja avustavat
ympäristöjärjestelmän toteutumisessa kentillä. Ympäristö-
tarkastuskoulutuksen saanut asiantuntija auditoi eli tarkas-
taa ympäristöjärjestelmän toteutumisen ja toimivuuden 3
vuoden välein.
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Merkittäville ympäristönäkökohdille on määritelty dokumen-
toidut ympäristöpäämäärät ja – tavoitteet sekä laadittu suun-
nitelma päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Kentät
dokumentoivat ympäristöjärjestelmän mukaisia toimintojaan.

Ympäristöjärjestelmä on ajantasaisena esillä liiton internet-
sivuilla ja saatavissa Golfliiton toimistosta.
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4. YMPÄRISTÖTOIMINTA
GOLFKENTÄLLÄ

PARANNETTAVAT JA HALLITTAVAT
YMPÄRISTÖTAVOITTEET

Ympäristöjärjestelmässä tarkastellaan koko golfyhteisön ai-
heuttamia ympäristövaikutuksia. Klubiravintolan, toimiston
ja proshopin toiminta on samanlaista tai samantyyppistä
muiden vastaavien toimipaikkojen kanssa. Suurimpana ero-
na on kausiluonteisuus.

Suomen Golfliitto määrittää golfkenttien ympäristö-
näkökohdille suositusarvot ja toimintaohjeet, joiden toteu-
tumista se seuraa jatkuvan parantamisen varmistamiseksi.
Ympäristöjärjestelmässä määritellään vastuut päämäärien ja
tavoitteiden saavuttamiseksi sekä aikataulu toimenpiteiden
toteuttamiseksi.
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Ympäristöjärjestelmän toteuttamista seurataan ja
raportoidaan säännöllisesti johdon katselmuksissa ja sitä
päivitetään tarvittaessa.

YMPÄRISTÖTIETOISUUS

Luonto- ja maisemaselvitys

Suomen Golfliiton ympäristöohjelmaan liittyen osa maamme
golfkentistä on laatinut kentälleen luonto- ja maisema-
selvityksen Tavoitteena on, että kaikki Suomen golfkentät
tekisivät tällaisen selvityksen. Tämä tarkoittaa, että kenttä-
alueen ja ympäröivän luonnon kasvi- ja eläinkunta kartoite-
taan, kentän maisema-arvot arvioidaan ja tehdään yksityis-
kohtainen suunnitelma, jolla luonnon monimuotoisuutta voi-
daan ylläpitää, harvinaisuuksia varjella ja kentän maisema-
arvoja kehittää.
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UUDET KENTTÄHANKKEET

Uusien kenttien rakentamista Suomen Golfliitto palvelee
katselmuksilla. Tarkastuksissa käydään läpi kaavaillun alu-
een rakentamiskelpoisuus ja annetaan arvio
rakentamiskuluista.  Kasteluveden riittävä saanti ja muun inf-
rastruktuurin tila on myös tarkastuskohde.

Pelaamisen ja ulkopuolisten liikkujien turvallisuus on hyvin
tärkeä tekijä ja se on myös keskeisesti katselmuksen koh-
teena. Katselmuskäynnillä maastossa tarkastetaan alueella
olevat mahdolliset ympäristösuojelukohteet.

Katselmuksen tavoitteena on ehdottomasti välttää kenttien
rakentaminen alueille, jotka ovat ristiriidassa ympäristönsuo-
jelun kanssa. Myöskään kenttäinvestointeja ei tulisi suunna-
ta alueille, joilta puuttuu kysyntäpohja.
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 Avointa maastoa vaativana toimintana golfkenttä muodos-
taa erityislaatuisen hoidetun maisemakokonaisuuden. Ken-
tän sijoittuessa entiselle maatalousalueelle, kuten Suomen
oloissa usein on asian laita, maiseman yleispiirteet voivat säilyä
pitkälti alkuperäisen kaltaisina. Golfkenttään liittyvien mai-

semallisten erityiselementtien, kuten vesi- ja hiekkaesteiden,
istutusten ja eri tavalla leikattujen pelialueiden sekä toisaalta
luonnonalueiden takia, maisema muotoutuu kuitenkin yleen-
sä peltomaisemaa monimuotoisemmaksi. Golfkenttä voi
etenkin taajaman läheisyydessä turvata muutoin viljelystä
poistuvan alueen säilymisen avoimena. Joskus ratkaisuna voi
olla myös varasto-, kaatopaikka- yms. alueen rakentami-
nen golfkentäksi ja samalla viheralueeksi.
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Golfin pelaamiseen liittyvien vaatimusten lisäksi kentän
suunnittelussa tulisi lähtökohtana olla alkuperäisen maisema-
rakenteen ja mittakaavan sekä maastollisten,
kulttuurimaisemallisten ja luonnonsuojelullisten erityispiirtei-
den vaaliminen ja korostaminen. Huolellisen maisema-
suunnittelun, viimeistellyn maisemarakentamisen ja jatkuvan
maisemanhoidon avulla golfkenttä voi edistää luonnon-
kauneutta myös monipuolistaa seudun maisemaa ja
luonnonolosuhteita. Suunnittelussa tulee erityisesti ottaa huo-
mioon olemassa olevat arvokkaat maastokohteet ja biotoopit,
kuten harvinaisen kasvillisuuden ja eläimistön esiin-
tymisalueet, vesi- ja kosteikkoalueet, metsänreunat, kalliot,
laidunalueet ym. perinnebiotoopit, muinaismuistoalueet ja
muut kulttuurimaisemaan liittyvät miljööt ja rakennukset.
Paikallinen tietous alueen luonnosta ja kulttuurista tulee käyt-
tää hyväksi suunnittelussa ja hoidossa. Hyvä ja viihtyisä kenttä
sopeutuu paikkaseutunsa luontoon ja maisemaan.

Uusien golfkenttien rakentamisessa tulee kentän vaikutuk-
set luontoon ja maisemaan selvittää jo hankkeen
yleispiirteisessä suunnittelussa. Selvityksen yhteydessä teh-
dään  typen ja fosforin mittaukset kentän vesistöistä ennen
rakentamisen aloittamista. Tämä on erityksen tärkeää sil-
loin, kun kenttä on tarkoitus sijoittaa luonnonmaisemaan.
Vasta, kun asiantuntevasti voidaan todeta, että hanke ei koh-
tuuttomasti huononna luonnonoloja tai parantaa niitä, voi-
daan suunnittelua jatkaa. Hankesuunnitelmassa esitetään tä-
män jälkeen toimenpiteet, joilla kentän ympäristölle aiheut-
tamia häiriöitä vähennetään ja korjataan. Myös vanhojen
kenttien hoidossa ja kehittämisessä on syytä pyrkiä entistä
tietoisempaan maisemallisten ja luonnonarvojen huomioon-
ottamiseen ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen.
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Golfkentällä on usein merkitystä myös ympäröiville alueille
avautuvien näkymien kannalta. Avoimen maisematilan kes-
keisten näkymien säilyttäminen on otettava huomioon
suunnittelussa. Maastonmuotoilu tulee suhteuttaa seudun
topografiaan korostaen sen alkuperäistä luonnetta. Avoimes-
sa ja tasaisessa maisemassa tulisi muotoilun yleensä olla
melko loivapiirteistä.

Maastomuotoilun ja istutusten avulla voidaan myös jäsentää
maisematiloja. Selkeät laaksomuodot tulisi yleensä säilyttää
yhtenäisinä. Täyttömailla voidaan korostaa laaksomuotoja
rajaavia selänteitä. Selännemuodot soveltuvat usein samalla
metsiköiksi. Kasvillisuuden istuttamisessa tulisi ottaa huo-
mioon, että havupuustolla saadaan aikaan maisemaa sulkevia
metsiköitä ja ryhmiä, kun taas lehtipuusto ja pensaisto voi
ryhminä muodostaa helpommin puoliavoimia eri toimintojen
rajauksia. Puustona kannattaa suosia alueelle luontaisia la-
jeja tai kotimaisia jaloja lehtipuita, koska ne ovat aikanaan
laajan maanviljelyn seurauksena vähentyneet.
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Golfiin olennaisesti kuuluvia rakenteita, kuten vesi- ja hiekka-
esteitä voidaan käyttää myös maisemallisina
suunnitteluelementteinä, joilla korostetaan maiseman alku-
peräisiä tai tavoitteellisia piirteitä ja lisätään alueen ekologis-
ta monimuotoisuutta. Vesiesteet on suunniteltava siten, että
rantojen jyrkkyys ja pohjan laatu sekä tästä johtuen kasvusto
ja eläimistö sopeutuvat paikalliseen vallitsevaan
luontotyyppiin. Tulvaniittyvyöhykkeillä, vesi- ja
kosteikkokasveilla, rantakivillä sekä hiekkarannoilla voidaan
korostaa tietyn vesialueen erityisluonnetta. Matalat kosteikot
voivat toimia salaojien purkuvesien ravinnesuodattimina,
koska kosteikkokasvillisuus pidättää ravinteita tehokkaasti.
Hiekkarantojen käyttö joko hiekkaesteinä tai joutomaaksi
määriteltynä on osoittautunut paitsi visuaalisesti mutta myös
pelillisesti toimivaksi ratkaisuksi usealla kentällä. Vesiesteiden
yhteydessä ne estävät pallojen katoamisen rantavyöhykkee-
seen ja tarjoavat suhteellisen hyvän jatkolyöntimah-
dollisuuden ilman pelin viivästymistä.

Väylien reuna-alueilla, karheikoilla, on erityinen maisemal-
linen ja myös eliöstöllinen merkitys. Metsänreunoja voidaan
monipuolistaa ja maisemoida istutuksin ja varovaisin raivauk-
sin. Karheikkojen avoimien osien hoidossa tavoitteeksi tuli-
si ottaa monilajisten niittytyyppien kehittäminen. Kuivimmille
alueille voi muodostua ketokasvillisuutta. Typpilannoitus vä-
hentää niittykasvilajiston monimuotoisuutta, joten karheikot
on syytä jättää lannoittamatta. Myöhäinen leikkuu lisää kukin-
taa ja lajirunsautta.
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5. KOULUTUS

Ympäristökoulutuksella varmistetaan, että asiaankuuluvat
henkilöt ovat tietoisia:

Ympäristöpolitiikan ja menettelytapojen sekä ympäristö-
järjestelmän vaatimusten noudattamisen tärkeydestä

Oman toimintansa todellisista ja mahdollisista merkittävistä
ympäristövaikutuksista sekä parantuneen henkilökohtaisen
suorituskyvyn tuomista ympäristöeduista

Omasta roolistaan ja vastuistaan ympäristöpolitiikan ja me-
nettelytapojen sekä ympäristöjärjestelmän vaatimusten
mukaisuuden saavuttamisessa sisältäen valmiuden toiminnan
hätätilanteissa

Määritellyistä toimintatavoista poikkeamisen mahdollisista
seurauksista

Golfliiton tilaisuuksissa seurojen edustajille varmistetaan ajan-
tasainen tieto. Golfliiton kenttäkonsultit antavat seurakohtaista
asiantuntija-apua. Suomen Golfliitto huolehtii kenttä-
konsulttien ympäristökoulutuksesta.
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6. GOLFKENTÄN TURVALLISUUS

TYÖTURVALLISUUS GOLFKENTÄLLÄ

Työturvallisuus on tietoa ja taitoa työperäisten terveyshaittojen
ennalta ehkäisemiseksi.

Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäris-
töä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi
ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua
työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työ-
ympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen
terveyden haittoja.

Lain lähtökohta ja tavoite on, että työpaikat edistävät työn
turvallisuutta ja terveellisyyttä oma-aloitteisesti. Turvallisuutta
on johdettava ja siksi laki asettaa työnantajalle laajan ylei-
sen työsuojelusta huolehtimisvelvoitteen. Työnantajan tulee
järjestelmällisesti selvittää ja tunnistaa työpaikan vaara- ja
haittatekijät. Havaitut työn vaarat tulee poistaa mahdollisuuk-
sien mukaan sekä arvioida jäljelle jäävien vaarojen merkitys
työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle.

Työsuojeluun kuuluvat turvallisuuden ja terveellisyyden lisäksi
myös henkinen hyvinvointi ja työtyytyväisyys, osaaminen ja
motivaatio, organisaation toimivuus sekä johtaminen.

Työpaikalla on vaaratekijöitä, jotka aiheuttavat työntekijöil-
le tapaturmia. Golfkentillä työskenteleviä altistavat pääasi-
assa seuraavat vaaratekijät; koneet, laitteet, rakennukset,
kemialliset aineet tai harhautuneet golfpallot.
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Käytettävien koneiden ja laitteiden käytön turvallisuus riip-
puu niiden kunnosta ja varustetasosta, käyttäjien ammat-
titaidosta, henkilökohtaisista ominaisuuksista sekä huolel-
lisuudesta. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen turvalli-
seen työtapaan sekä työntekijöiden perehdyttäminen uusiin
laitteisiin ja niiden turvalliseen käyttöön parantavat merkittä-
västi työturvallisuutta. Lisäksi on laadittava ohjeet työtehtä-
vistä, joiden suorittaminen edellyttää työsuojainten käyttöä
ja valvottava, että työsuojeluohjeita noudatetaan.

Klubitaloissa ja konehalleissa suurimmat vaaratekijät johtu-
vat kulkureittien ja työskentelytasojen puutteista joista mainit-
takoon liukkaus, valaistuksen ja suojakaiteiden puutteel-
lisuudet.

Kemiallisille aineille altistumista voidaan tehokkaasti vähen-
tää käyttämällä riittävää henkilökohtaista suojausta. Kemi-
allisia aineita käytetään kentänhoidossa vain pakottavissa
tapauksissa.

Golfin sääntöjä ja etikettiä noudattamalla voidaan ehkäistä
harhautuneen golfpallon aiheuttamat vaaratekijät. Seuran on
ylläpidettävä korkeatasoista pelikulttuuria, jolla voidaan pois-
taa suurin osa pelaamisen kentänhoidolle tuottamista turva-
riskeistä. Kentänhoitajilla on oltava mahdollisuus hoitaa teh-
täviään turvallisesti. Pelaajien ja kenttätyöntekijöiden yhteis-
työ ja toisten huomioon ottaminen on keskeinen turvallisuus-
tekijä.

Pelkästään vaaratekijöiden poistaminen ei tee työpaikasta
turvallista. Työympäristöä tulee muokata ihmisen fysiologi-
sia ja psykologisia toimintoja vastaavaksi. Kentällä työskente-
levien ihmisten tulee toimia huolellisesti ja ottaa toiset huo-
mioon, sekä ennen kaikkea osoittaa myönteistä ja ennak-
koluulotonta suhtautumista työturvallisuusasioihin. Työnjoh-
don tehtävänä on valvoa työturvallisuusmääräysten noudat-
tamista ja opastaa henkilökuntaa turvallisiin työtapoihin.
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TURVALLINEN PELAAMINEN

Golfkenttä on pelaajille monipuolinen vapaa-ajan harrastus-
paikka ja muille liikkujille ulkoilualue. Kentän henkilökun-
nalle se on työpaikka. Kentän suunnittelussa on otettava
huomioon nämä eri käyttäjäryhmät ja heidän turvallisuuten-
sa. Suunnittelun kohteena on oltava koko kenttäalue teineen
ja rakennuksineen.

Hyvä kenttäsuunnitelma ennakoi ja ehkäisee pelaajien ja
työntekijöiden turvallisuusriskejä. Suunnitelmassa on huo-
mioitava mm. seuraavat näkökohdat:
· väylien riittävä etäisyys toisistaan
· risteävien väylien välttäminen
· sokkoreikien välttäminen tai erityisten turvajärjes-

telyjen rakentaminen
· merkinantokellot
· tähystyslavat
· näköesteiden raivaaminen
· yleisten teiden turvalliset ylityskohdat
· pallojen harhautuminen yleiselle tielle tai asutusalueille
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Seuran huolella vaalima golfetiketti ehkäisee mailan käytös-
tä ja pallon lennosta muille pelaajille, kentän työntekijöille ja
ulkopuolisille koituvia vaaratilanteita.

Kentänhoitohenkilökunnan ja pelaajien turvallisuutta lisätään
rakentamalla kentän huoltotiet riittävän kauaksi pelialueesta,
jolloin työkoneiden liikkumisesta ei koidu vaaraa tai haittaa
pelaajille. Hoitotöiden ajoituksella ja suunnittelulla vähenne-
tään pelaajien ja hoitohenkilökunnan  yhtäaikaista liikkumis-
ta pelialueella.

Muiden kenttäalueella liikkuvien ulkoilijoiden reitit suunna-
taan viitoituksilla, aidoilla, kylteillä ja istutuksilla pois vaaral-
lisilta alueilta.
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7. HÄTÄTILANNEVALMIUS
Pelastussuunnitelmalla varaudutaan onnettomuus- ja hätä-
tilanteisiin sekä niihin mahdollisesti liittyvien ympäristö-
vaikutusten ehkäisemiseen ja lieventämiseen.

Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä:

1) ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset;

2) toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi;

3) poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus-
ja pelastustehtävien järjestelyt;

4) turvallisuushenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen
sekä muun henkilöstön tai asukkaiden perehdyttäminen suun-
nitelmaan;

5) tarvittava materiaali kuten alkusammutus-, pelastus- ja
raivauskalusto, henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet sen
mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden perusteella on
tarpeen;

6) ohjeet erilaisia 1 kohdan mukaisesti ennakoituja onnetto-
muus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten;

7) miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomais-
ten tietoon.
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8. PÄIVÄKIRJA

Päiväkirja on järjestelmän seuranta- ja ylläpito-osa. Se si-
sältää kentän ympäristötyöhön liittyvät asiakirjat ja muistiin-
panot.

Päiväkirja sisältää:

Ympäristöpolitiikka (= sitoumus ympäristöjärjestelmään )

Luettelo vastuuhenkilöistä

Luettelo asiakirjoista (kenttää koskevat luvat ja määräyk-
set)

Kentän ja hoidon dokumentit
- luonto- ja maisemaselvitys
- kentän perustiedot
- lannoitus-, kasvinsuojelu- ja hoitopäiväkirja

Pelastussuunnitelma
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9. YMPÄRISTÖTIEDOTTAMINEN

KENTTÄYHTEISÖN TIEDOTTAMINEN

Vastuu kenttäyhteisön tiedottamisesta jaetaan ympäristö-
työryhmän kokouksessa. Samalla määritellään tavat ja koh-
teet: valtakunnallinen, paikallinen, viranomaiset, sidosryhmät,
pelaajat/klubi, henkilökunta. Välineet: lehdistö, jäsenlehti,
kotisivut, ilmoitustaulu, sähköposti, henkilökohtaisesti, ko-
kous.

GOLFLIITON TIEDOTTAMINEN

Suomen Golfliitto noudattaa avointa tiedotuspolitiikkaa, joka
tarkoittaa käytännössä seuraavien asioiden julkistamista pyy-
dettäessä:

· Ympäristöpolitiikka

· Ympäristöpäämäärät ja – tavoitteet

· Merkittävät ympäristönäkökohdat

Golfseurojen jäsenille postitettava Suomen Golflehti  ja sen
internetissä olevat online-sivut levittävät golfinpelaajille tie-
don ajankohtaisista ympäristönsuojelun asioista.
Tiedottamisvastuu on liiton kenttätoimikunnalla.

Liiton internet-sivuilla www.golf.fi on ympäristöjärjestelmä
kokonaisuudessaan kaikkien käytettävissä.
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10. GOLFKENTÄN HOITO

YLEISTÄ GOLFKENTÄN HOIDOSTA

Parhaat pelilliset ominaisuudet on mahdollisimman tiheällä ja
vähän kasvavalla nurmikolla. Tähän päästään ennen kaik-
kea mekaanisilla hoitotöillä kuten pystyleikkuilla, hiekoituksilla
ja ilmastuksilla. Tarkoin suunnitellulla hoito-ohjelmalla var-
mistetaan hoitotöiden säännöllisyys ja oikea-aikaisuus, mikä
luo perustan hyville pelioloille.

NURMIKON PERUSTAMINEN

Kylvöalusta on peliominaisuuksien ja kasvun perustekijä.
Hyvä kasvualusta on hiekkapitoinen ja sisältää riittävästi
oikealaatuista orgaanista ainesta ja ravinteita. Kylvöajankoh-
tana alkusyksy on suositeltavin, koska nurmikko ehtii kas-
vaa riittävästi ennen talvehtimista. Syksyllä maan ja ilman
luontainen kosteus parantaa kasvuunlähtöä ja vähentää
kastelutarvetta.
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 LANNOITUS

Lannoitus on uudelle nurmikolle välttämätöntä. Sen tulee pe-
rustua ravinneanalyyseihin, vuodenaikaan ja maan rakentee-
seen. Ravinneanalyysi tehdään ajoissa, jotta ravinteita voi-
daan lisätä kasvualustaan oikeassa suhteessa ennen kylvöä.
Nuorten kasvien kasvussa fosfori edesauttaa juuriston kehi-
tystä ja vahvistaa taimia. Fosfori lisätään juuriston ulottuvil-
le, koska se sitoutuu maahiukkasiin eikä liiku maassa.

KYLVÖ

Liian suuri kylvömäärä aiheuttaa ylitiheän kasvuston, joka
on altis sienitaudeille. Kilpailu kasvutilasta johtaa nurmikon
harvenemiseen. Pieni kylvömäärä aiheuttaa epätasaista tai-
mettumista ja jättää tilaa rikkakasveille.

Suositeltavat kylvömäärät perustettaville nurmikoille: röllit
0,5-1 kg/a; nurmikat 1,5-2 kg/a; nadat 2-3 kg/a; raiheinät
3-4 kg/a.



45

Golfkentän ympäristöjärjestelmä

Siemenseokset voivat olla paitsi lajiseoksia, myös lajike-
seoksia. Eri lajeilla ja lajikkeilla on perinnöllisiä eroja. Kor-
kealaatuiselle golfnurmikolle on eduksi kylvää useaa eri laji-
ketta tarkoitukseen valitusta heinälajista. Lajikkeilla saadaan
nurmikkoon toisiaan täydentäviä ominaisuuksia kuten
kulutuskestävyys ja tihentyminen. Useamman lajin ja lajikkeen
käyttäminen parantaa myös nurmikon sopeutumista erilai-
siin kasvuoloihin: valo, varjo, kuivuus, märkyys, maalajien
vaihtelu; sekä auttaa vastustamaan sienitauteja.

HOITOTYÖT

NURMIKKOHEINÄT

Suomen pohjoisesta sijainnista johtuen meillä menestyvät ai-
noastaan ns. viileän ilman heinälajit. Näitä ovat mm; Agrostis
spp. eli röllien suku, Poa spp. eli nurmikan suku, Festuca
spp. eli natojen suku. Laji- ja lajikevalinnassa suositaan vain
talvenkestäviä heiniä.
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TÄYDENNYS- JA PAIKKOKYLVÖ

Täydennys- ja paikkauskylvöt tehdään vanhan kasvuston
nuorentamiseksi sekä parantamaan laji- tai lajikekoostu-mus-
ta. Kulutuksen, talvituhojen tai kasvitautien vaurioittama nur-
mikko kunnostetaan kylvämällä. Nurmikon tiheyttä lisätään
kylvöillä, jolloin se vastustaa paremmin rikkakasveja. Kylvö-
määrä vaihtelee korjattavalla alueella olevan kasvuston kun-
nosta ja käytettävästä kylvökoneesta riippuen. Paras kylvö-
aika on keväällä ja syksyllä.

LEIKKUUT

Säännöllinen lyhyeksi leikkuu tihentää nurmikkoa.
Tihentyminen parantaa kulutuksenkestoa. Leikkuukerrat
määräytyvät kasvunopeuden ja leikkuukorkeuden mukaan.
Leikkuukorkeus määräytyy alueen käyttötarkoituksen,
heinälajin, nurmikon iän ja kasvun tilan mukaan. Kerralla py-
ritään leikkaamaan enintään 1/3 kasvin kokonaispituudesta.
Säännölliset leikkuut pitävät kasvuston uusiutumiskykyisenä.
Leikkuu lisää veden haihtumista kasveista ja altistaa
kasvitaudeille.

LEIKKUUKORKEUDET PELIKAUDELLA

Alue Leikkuukorkeus mm
Viheriö 2 - 6
Esiviheriö 6 - 12
Lyöntipaikka 8 - 12
Väylä 10 - 20
Esikarheikko 25 - 40
Karheikko 50 - 70
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Matalaan leikattavat nurmikot - viheriöt, esiviheriöt, lyönti-
paikat, väylät ja esikarheikot - leikataan kelaleikkureilla.
Leikkuussa käytetään mahdollisimman kevyitä koneita, jot-
ka eivät tiivistä maata. Viheriöiltä kerätään leikkuujäte pois,
muilla alueilla se jää kasvustoon.

Karheikot leikataan vaakatasoleikkureilla. Suojavyöhykkeillä
ja kentän reuna-alueilla käytetään myös kelamurskaimia ja
siimaleikkureita. Niittymäiset alueet leikataan kerran kau-
dessa pääkasvien kukinnan päättyessä ja leikkuujäte kerä-
tään pois rehevöitymisen estämiseksi. Oikea-aikaisella
leikkuulla varmistetaan niittykasvien luontainen siemen-
tuotanto.
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VIHERIÖN NOPEUS

Leikkuukorkeuden lisäksi myös monet muut tekijät vaikut-
tavat viheriön nopeuteen. Pystyleikkuilla, harjauksilla,
groomauksilla, jyräyksillä ja kattauksilla on suuri merkitys
viheriönurmikon tiheydelle ja tasaisuudelle. Kun kasvutekijät
ovat kunnossa, nurmikko voidaan leikata erittäin lyhyeksi.
Matala leikkuukorkeus lisää tautiriskiä ja poudanarkuutta.

JYRÄYS

Jyräyksellä nopeutetaan viheriöitä ilman, että nurmikon
leikkuukorkeutta alennetaan tai kasvuston stressiä lisätään.
Jyräys tiivistää ja tasoittaa kasvualustan pintaa. Käytettävä
jyrä valitaan kasvualustan ja tavoitteen mukaan. Raskasta
jyrää käytetään vain hiekkapohjaisilla viheriöillä. Märkää
maata ei jyrätä.

Jyräyksellä voidaan

- lisätä pallon vierintänopeutta 15 %-20 %

- pitää viheriönopeus muuttumattomana vaikka
leikkuukorkeutta nostetaan 20 %

- korvata muutama leikkuukerta viikossa

- tasata viheriön pinta keväällä ennen ensimmäistä leikkuuta

Groomaus

Groomauksella ohennetaan kasvustoa. Tavoitteena on nur-
mikon tihentyminen ja lehtien kaventuminen, joka tasoittaa
ja nopeuttaa viheriötä. Ylitiheää kasvustoa voidaan ohentaa
groomauksella. Harvaa, heikkokasvuista nurmikkoa ei
groomata.
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ILMASTUKSET

Ilmastuksilla vähennetään maan tiivistymistä.  Tiivistynyt maa
aiheuttaa nurmikon juuriston heikkenemistä. Heikko juuristo
ei kykene ottamaan maasta vettä ja ravinteita, ja
ravinnehuuhtoutumien riski kasvaa. Erityisesti rinteet ovat
tiivistyneinä alttiita pintavesien valumille. Huonosti voiva
kasvusto ei myöskään pysty sitomaan ilman epäpuhtauksia
eikä maahan laskeutuvia raskasmetalleja yhtä tehokkaasti
kuin hyväkuntoinen nurmikko. Maan pieneliöstön kannalta
paras ilmastustulos saadaan ilmastettaessa lämmintä ja
kuivahkoa maata.

Erilaiset ilmastustekniikat täydentävät toisiaan. Ilmastusten
yhteydessä tehty kattaus tehostaa ja pidentää
ilmastusvaikutusta.

Tiivistymistä vältetään, kun liikkumista golfautoilla ja työ-
koneilla rajoitetaan etenkin maan ollessa märkää. Keväällä,
syksyllä tai sateella tiivistymisriski on suuri.

Ilmastustavat

Pinta- eli tähtiteräilmastuksella estetään pintamaan
tiivistymistä ja parannetaan veden ja lannoitteiden imeytymistä
juuristoon.

Viilto- ja veitsi-ilmastus kuohkeuttavat maata 5-40 cm sy-
vyydeltä ja parantavat juuriston hapensaantia. Parantunut
happitilanne edistää veden ja ravinteiden ottoa. Pitkä-
aikaisemman vaikutuksen saa syväilmastuksella.

Tappi- ja holkki-ilmastus kuohkeuttavat pintamaata.
Holkituksella voidaan poistaa tiivistä kuitukerrosta. Molem-
mat ulottuvat normaalisti juuristokerrokseen 5-20 cm sy-
vyyteen.
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Syväilmastus ulottuu jopa 40 cm syvyyteen; kasvualustan
läpi. Se parantaa maan vedenläpäisyä ja kaasujenvaihtoa.
Se vaikuttaa niin monipuolisesti nurmikon hyvinvointiin, että
säännöllisen ilmastuksen tuloksena voidaan lannoitusta,
sadetusmääriä ja jopa kasvinsuojelua vähentää.

Vesi-ilmastus puhkoo maata pienien vesisuihkujen paineella.
Se kuohkeuttaa maan pintakerrosta lyhytaikaisesti. Vesi-
ilmastuksella voidaan lisätä maanparannusaineita suoraan
juuristokerrokseen.

KUITUKERROKSEN HOITO

Nurmikon vanhetessa kasvuston tyvelle maanpinnan rajaan
kertyy kuitukerrosta. Se koostuu kuolleista lehdistä, korsista,
rönsyistä ja leikkuujätteistä sekä karikkeesta. Kuitukerrosta
muodostuu tehokkaasti hoidetuilla nurmikoilla niin paljon,
etteivät pieneliöt ehdi hajottaa sitä. Kuitukerroksen
muodostumis- ja hajoamisnopeudessa on suuria
heinälajikohtaisia eroja.
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Paksu kuitukerros tukehduttaa nurmikon, altistaa sen
kasvitaudeille ja rikkakasveille. Pystyleikkuulla poistetaan
kuitua mekaanisesti. Samalla pystyleikkuu avaa liian tiheää
tai tukkoon kasvanutta nurmikkokasvustoa.

Kuitukerroksen rakennetta parannetaan hiekka- ja/tai
turvehiekkakattauksella. Kattaus lisää kuitukerroksen ilma-
vuutta ja edistää mikrobien lahotustyötä. Katteen lisäämi-
nen pystyleikkuun jälkeen parantaa sen tehoa.
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11. LANNOITUS
Lannoitus on osa golfkentänhoitoa, mutta kasvintuotannosta
poiketen tavoitteena on mahdollisimman vähäinen kasvu. No-
peasti kasvava, rehevä ruoho on huono pelialusta. Lannoit-
teet annetaan aina kasvussa olevalle nurmelle. Lannoituksen
perusteena ovat tutkimuksilla selvitetty maaperän ja kasvien
ravintotilanne. Kentän eräänä ravinnelähteenä ovat nurmi-
kon leikkuujätteet. Viheriöille leikkuujätteistä jää 10-30 %
ja loput kuljetetaan pois joko karheikkojen lannoitukseen
tai kompostiin.

Keskimäärin koko hoidettavalle nurmikkoalueelle annetaan
typpeä 25-60 kg/ha ja fosforia 6-20 kg/ha vuodessa. Koko
kenttäalueen keskiarvot ovat 16-40 kg typpeä ja 4-14 kg
fosforia hehtaarille vuodessa.
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Viheriöiden lannoitustarve on huomattavasti korkeampi kuin
muilla kentän osilla. Heinä leikataan päivittäin ja leikkuujäte
kerätään pois. Runsasta lannoitusta tarvitaan korvaamaan
leikatun nurmen ravinteet. Typpeä käytetään viheriöille noin
100–220 kg/ha. Käytännössä suhteellisen kovallekin kulu-
tukselle alttiina olevia viheriöitä on pystytty pitämään hyvä-
kuntoisina jopa alle sadan kilon vuotuisella typpimäärillä.
Ravinnetarpeeseen vaikuttaa suuresti myös viljeltävä heinä,
kasvualustan koostumus ja ravinnetila sekä kasvukauden
olosuhteet.

Lyöntipaikoilla ja varsinkin väylillä lannoitustasot ovat sel-
västi viheriötä alemmat. Mikäli lyöntipaikoilta ei kerätä
leikkuujätettä, voidaan käyttää selvästi alle 100 kilon vuosi-
typpimääriä.

Peltoviljelyssä pintavalunta ja sen aiheuttama eroosio aihe-
uttavat merkittävää ravinteiden kulkeutumista vesistöihin,
varsinkin fosforia kulkeutuu maa-aineksen mukana. Golf-
kentillä vastaavan tyyppistä eroosiota ei pääse tapahtumaan,
koska alue on kokonaan ja ympäri vuoden tiiviin
kasvipeitteen peittämä. Edellisestä kasvukaudesta jäljelle
jääneet ja talven aikana vapautuneet ravinteet tulevat ke-
väällä heti kasvien käyttöön.

Golfkenttien lannoituksessa, sekä viheriöillä, lyöntipaikoilla
että väylillä, käytetään yleisesti rakeisia, hitaasti tai
kontrolloidusti liukenevia seoslannoitteita. Typen
hidasliukoisuus perustuu etupäässä pitkäketjuisiin
ureamolekyyleihin, jotka pilkkoutuvat lämmön, kosteuden
ja maan mikrobitoiminnan avulla kasveille käyttökelpoiseen
muotoon, tai typpi on sidottu kemiallisesti johonkin toiseen
ravinteeseen, esimerkiksi rikkiin tai natriumiin. Vaikutusaika
näillä lannoitteilla on noin neljästä kahdeksaan viikkoon.
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Kontrolloidusti liukenevissa lannoitteissa on rakeet päällys-
tetty joko orgaanisella tai synteettisellä polymeerilla, jonka
läpi lannoite osmoottisesti liukenee. Liukenemisnopeuteen
vaikuttaa ainoastaan lämpötila. Erityyppisillä kuorimateriaa-
leilla ja -paksuuksilla vaikutusaika vaihtelee 2 ja 8 kuukau-
den väleillä. Aiemmin käytetyissä pelto- sekä puutarhalannoit-
teissa typpi oli pääsiallisesti ammonium- ja nitraattityppenä.

Orgaanisen ja mineraalilannoituksen yhdistelmillä on saatu
hyviä tuloksia. Orgaanista typpeä sisältävät, esimerkiksi
kananlannasta ja maatuneesta turpeesta kompostoidut lan-
noitteet tukevat maan mikrobitoimintaa. Vilkas
mikrobitoiminta antaa myös luontaista suojaa kasvitauteja
vastaan ja on välttämätön kuitukerroksen hajotuksessa.
Luonnonmukaisen viljelyn periaatteita voidaan jossain mää-
rin soveltaa golfkenttien hoidossa.

Viheriöillä käytetään rakeisen lannoituksen ohella
nestelannoitusta, jolloin kasville annetaan viikoittain sen suu-
ruinen annos ravinteita, jonka sen on tänä aikana laskettu
kuluttavan.

LANNOITUSSUOSITUKSET

Lannoituksessa tulee toimia siten, että riski ravinteiden huuh-
toutumiselle pinta- ja pohjavesiin on mahdollisimman pieni.
Lannoitus suunnitellaan kasvien tarpeita noudattaen ja
viljavuustutkimuksiin perustuen. Viljavuustutkimus suositel-
laan tehtäväksi vuosittain. Lannoituksen tavoitteena on
ravinnesuhteiden keskinäinen tasapaino. Riittävä
ravinnepitoisuus maassa määritellään kasvualustan laadun
mukaan.

Lannoitteita annetaan vain kasvukauden aikana, jolloin kas-
vit kykenevät ottamaan ravinteita. Keskimäärin termisen
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kasvukauden pituus on viisi kuukautta. Pienirakeisilla
lannoitteilla saadaan tasainen levitystulos pienellä käyttö-
määrällä.

Lehti- ja nestelannoitteet levitetään kasvustoihin veden mu-
kana ruiskuttamalla. Liukoisessa muodossa on saatavana
sekä kemiallisia että orgaanisia tuotteita. Liuoksena annettavat
ravinnemäärät ovat pieniä ja niillä voidaan tarkasti säädellä
kasvua sekä, levittää tarkoin se määrä, jonka nurmikko kul-
loinkin tarvitsee. Samalla minimoidaan ravinteiden
huuhtoutumisen mahdollisuus.

Vesiliukoista, helposti huuhtoutuvaa typpeä käytetään pieni-
nä annoksina, etenkin jos kasvualusta on hyvin läpäisevää.
Pintavaluntariskin vähentämiseksi vesistöjen ja vesiesteiden
ympärille jätetään lannoittamattomat vyöhykkeet. Käytän-
nön lannoitustyössä pyritään siihen, että lannoitus tehdään
viiltoilmastuksen jälkeen. Pitkävaikutteisia raelannoitteita käy-
tettäessä jaetaan lannoitemäärät useaan pieneen erään. Lii-
ka typpilannoitus altistaa nurmikon kasvitaudeille sekä hei-
kentää juuriston kasvua ja kasvuston kuntoa.
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Lannoitusajankohtaa päätettäessä vältetään typpilannoitusta
myöhään syksyllä tai aikaisin keväällä, jolloin
huuhtoutumisriski on suurin. Lannoitusta annetaan vain kas-
vuston tarpeeseen ja se tehdään pienillä kertamäärillä.
Lannoitusta ei valumariskin takia tule tehdä ennen runsasta
sadetta ja erityisesti tämä on huomioitava jyrkissä rinteissä
ja hiekkapohjaisilla kentillä.

Fosfori (P) on maahiukkasiin tiukasti sitoutuva ravinne, jota
nurmikko tarvitsee vain pieniä määriä juuriston kasvuun,
energiatalouteen ja siementen kehittymiseen. Golfkenttien
kasvualustoissa on yleensä riittävä fosforivarasto, puutetta
ilmenee lähinnä alkukeväällä maan ollessa kylmä. Maan
lämmetessä fosfori vapautuu kasvien käyttöön, joten kesä-
kuukausina käytetään niukkafosforisia tai fosforittomia
lannoitteita.

Väylille jätettävä leikkuujäte vähentää lannoitustarvetta.
Karheikkoja lannoitetaan korkeintaan kerran kasvukauden
aikana. Niittyjä ei lannoiteta lainkaan, ja yhdessä
karheikkojen kanssa ne toimivat suojakaistoina.

Suositus käytettävistä typpi- ja -fosforimääristä eri kentän
osissa.

  Typpi Fosfori
    N     P

Viheriöt (1-1,5 ha) 100 - 220 20 - 50
Aloituslyöntipaikat (1 ha) 80 - 170 10 - 40
Väylät (20 ha) 40 - 80 10 - 30
Karheikot (15 ha) 20   10

(vuosikeskimäärä)
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Lannoitusmäärään vaikuttavat kasvukauden aikaiset kasvu-
olot, heinälaji, maalaji, maan rakenne sekä kasvuston
kulloinenkin kunto.

LANNOITUSTYÖ

Viiltämällä tai muulla ilmastuksella varmistetaan ravinteiden
pääsy nurmikasvuston läpi maahan.

Keskipakolevitintä käytettäessä kuljettajan on tunnettava
tarkasti levittimen heittosäde, ettei ravinteita joudu liian lä-
helle vesistöä tai vesistöön. Päällekkäistä levitystä ei saa tehdä,
eikä jättää väliin lannoittamatonta aluetta.

Levittimen kalibrointi tehdään aina uudelle tuotteelle, uudel-
le levittimelle tai vetokoneen vaihtuessa. Myös työnnettä-
vien levitinten kalibrointi on tärkeää käyttäjän vaihtuessa,
koska kävelynopeus vaihtelee eri ihmisillä. Levittimessä
mahdollisesti oleva vika tai kuluminen havaitaan kalibroinnin
yhteydessä.
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LANNOITTEIDEN VARASTOINTI

Lannoitteet voidaan varastoida joko hallissa tai ulkona
suojapeitteen alla. Säkkien ja suojapeitteen väliin pitää jät-
tää ilmatila. Lannoitesäkit varastoidaan lavapakkauksina
kuivalla ja tukevalla alustalla. Avattuja säkkejä ei jätetä odot-
tamaan seuraavaa käyttökertaa, vaan tarvittava määrä las-
ketaan niin ettei avattuja säkkejä jää lojumaan.

Huolellisella käsittelyllä ja varastoinnilla vältetään säkkien rik-
koutuminen ja lannoitteiden joutuminen väärään paikkaan.
Tyhjät säkit hävitetään energiajätteenä tai toimitetaan
muovinkeräykseen.

Levittimen pesu ja puhdistus tehdään nurmikolla joka pys-
tyy käyttämään ravinteet, tai biopedillä, josta ravinteet eivät
tarpeettomasti huuhtoudu ympäristöön.  Pesua ei tehdä avo-
ojan tai viemärikaivon läheisyydessä.

KOMPOSTI

Golfkenttien pääasiallinen kompostoituva jäte on tuoretta nur-
mikon leikkuujätettä, lehtiä ja kuivaa heinää syksyllä ja ke-
väällä sekä pitkää kerran kaudessa karheikoista leikattavaa
niittyheinää. Ravintolasta tulee ruuantähteitä jotka voidaan
kompostoida erikseen lämpökompostorissa.

Valmista kompostia käytetään yleensä istutuksien maan-
parannukseen tai kasvualustaksi sellaisenaan. Valmiin
kompostin käyttöä nurmikon kattauksessa rajoittavat sen
sisältämät kivet, puupalat ja muut epäpuhtaudet. Seulonta
onkin välttämätöntä, jotta kompostia voidaan käyttää
nurmikoilla. Paras tulos kompostista saadaan lisäämällä sitä
kasvualustaan jo rakennusvaiheessa jolloin maan kosteuden-
pidätyskyky ja kuohkeus paranee.
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Kompostin lisäys maahan aktivoi maan pieneliöstön toimin-
taa. Vaikka kompostia olisikin rakennusvaiheessa sekoitet-
tu kasvualustaan, voidaan sitä levittää nurmikoille ohuina
pintakattauksina. Työ kannattaa tehdä holkki- tai
syväilmastuksen yhteydessä. Hiekkalisäyksellä parannetaan
materiaalin kulkeutumista ilmastusreikiin.

Kompostin ravinnepitoisuudet vaihtelevat paljon ja ne on
syytä tutkia ravinneanalyysilla, varsinkin jos kompostia ha-
lutaan käyttää viheriöillä. Kompostin pitää olla hyvin
palanutta, jotta sen sisältämät rikkasiemenet ovat tuhoutu-
neet ja ravinteet kasveille käyttökelpoisia.

Tuoreen leikkuujätteen kompostoinnissa haihtuu typpeä
ammoniakkina ilmaan. Paras hyöty leikkuujätteestä saadaan,
kun se levitetään heti leikkuun jälkeen suoraan kasvustolle.
Leikkuujäte levitetään levitysvaunulla järjestelmällisesti väylille
tai karheikkoihin. Säännöllinen hiekkakattaus nopeuttaa jät-
teen kompostoitumista ja estää liian paksun kuitukerroksen
muodostumista. Kylänurmikan siemenet leviävät
leikkuujätteen mukana, mikä ei kaikissa tapauksissa ole toi-
vottua.
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12. KASVINSUOJELU

Golfnurmikoiden hoidossa tähdätään jatkuvasti hyväkuntoi-
seen ja elinvoimaiseen kasvustoon joka mahdollisimman te-
hokkaasti jaksaa vastustaa ulkopuolisia uhkia. Suomessa
golfkenttänurmikoiden taudit, tuholaiset ja rikkakasvit rajoit-
tuvat vain muutamiin, johtuen kylmästä ilmastosta ja lyhyes-
tä kasvukaudesta.

Vioitukseen johtaneet syyt selvitetään aina ensimmäiseksi ja
mahdollisuuksien mukaan ne hoidetaan kuntoon ennen tor-
juntaan ryhtymistä. Käytännössä työtä kasvintuhoojien tor-
jumiseksi tehdään kasvullisesti, mekaanisesti, biologisesti ja
kemiallisesti.

Nurmikoille yleensä suurimman tuhoriskin aiheuttavat erilai-
set home- ja sienitaudit, esimerkiksi lumihome. Tautien ai-
heuttajat viihtyvät hyvin talviaikaisen lumipeitteen alla var-
sinkin jos talvi on leuto. Tuhohyönteisistä torjutaan kemialli-
sesti vain kahukärpästä, sitäkin yleensä vain uusilta
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kylvöksiltä.  Kylänurmikan torjunnassa voidaan käyttää maan
pH:n alentamista, koska eri kasveilla on tässä suhteessa eri-
laiset vaatimukset. Toisaalta maa ei saa olla liian hapan, jotta
ravinteet säilyvät kasveille käytettävässä muodossa. Kylä-
nurmikalle sopivin pH:n arvo on 6,0–7,5 ja rönsyröllin 5,0–
5,5.

Aloituslyöntipaikoilla, väylillä ja karheikoissa käytetään
herbisidejä (rikkakasvien torjunta-aineita) pääasiassa
pesäkekäsittelynä. Viheriöllä torjunta-aineet ovat etupäässä
sienten torjuntaan tarkoitettuja fungisidejä. Viheröillä rikka-
kasvien hävittämiseen käytetään mekaanisia menetelmiä.
Suurin osa rikkakasveista häviää viheriöiden matalien ja sään-
nöllisten leikkuiden sekä muiden mekaanisten hoitotöiden
johdosta. Tuhohyönteisiä ja sienitauteja vastaan käytetään
myös biologiseen torjuntaan perustuvia menetelmiä.
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Kasvitauteja vastustava nurmikon hoito

Suunnittelu- ja perustamisvaiheessa:

Kentät sijoitetaan pienilmastollisesti mahdollisimman edulli-
siin paikkoihin.

Pinnanmuodot suunnitellaan siten, että maan jäätyessäkin vesi
pääsee valumaan pintaa pitkin pois.

Tehokas ojitus, jotta kenttä kuivuu nopeasti sateen jälkeen.

Kasvualustaan valitaan maalajit, jotka tiivistettyinäkin sisäl-
tävät riittävän määrän ilmahuokosia, mutta samalla pystyvät
pidättämään vettä ja ravinteita kasvien käyttöön.

Kasvualustan pH säädetään kasveille sopivaksi.

Peruslannoituksella varmistetaan nopea kasvuunlähtö, jotta
rikkakasveille ei jää tilaa.

Valitaan paikalle sopivat lajit ja lajikkeet: matalaan
leikkuukorkeuteen sopeutuneita, rönsyileviä eli kasvullisesti
uusiutuvia, maan heikkoa happitilannetta sietäviä, varjon-
kestäviä, kovasolukkoisia, talveen sopeutuneita, taudeille
vastustuskykyisiä, tiheitä kasvustoja muodostavia.

Kentänhoidossa:

Uudet kylvökset kasvatetaan aikuisiksi ennen käyttöönottoa.
Nuori nurmikko on pehmeää, vanha nurmikko kestää kulu-
tusta paremmin, solunseinät ovat kovempia.

Sopiva leikkuukorkeus. Leikkuukorkeuden nosto stressiti-
lanteissa.
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Leikkuuterät pidetään terävinä, jotta kasvusto kykenee toi-
pumaan leikkuusta nopeasti ja käyttää energiansa uusiutu-
miseen eikä haavojen korjaamiseen

Liikakastelun välttäminen (vesi täyttää maan ilmahuokoset).

Nurmikon lehtien pinnan kuivana pitäminen mahdollisimman
pitkään: kasteen ja pisaroinnin poisto, kastelun ajoitus nor-
maaliin kasteaikaan, harvat kastelukerrat.

Kastelu riittävä, syvälle ulottuva, mahdollisimman harvoin.

Märällä ja jäätyneellä nurmikolla liikkumista rajoitetaan.

Kulutusta tasataan (kulkuesteet, reittien muutokset, peli-
kentillä maalien ja rajojen siirto) Tasapainoinen lannoitus maa-
ja kasvustoanalyyseihin perustuen, sovitettuna kasvualustan
laatuun, heinälajiin ja vuodenaikaan

Kohtuullinen ja oikea-aikainen typpilannoitus (rehevä kasvu
altistaa kasvitaudeille),

Maan pH.n säätely siten, että ravinteet ovat helposti kasville
saatavassa muodossa. (Kalkitus/happamoittavat lannoitteet
ja maanparannusaineet.) Liian korkeassa tai matalassa pH:ssa
sienitautiriski kasvaa.

Oikeat työtavat: säännöllinen leikkuu, oikeanlainen leikkuri,
huolelliset koneen kääntämiset.

Työjärjestys esimerkiksi lannoituksessa: ilmastus, lannoitus,
kastelu, lannoitteen tallauksen minimointi.

Kuitukerroksen paksuuden ja rakenteen kontrollointi
(ilmastukset, kattaukset, pystyleikkuu)
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Talvi- ja kulutusvaurioiden korjaaminen mahdollisimman pian
niiden synnyttyä (täydennys- ja paikkauskylvöt, siirtonurmi,
jälkien korjaus).

Keväällä harsonalaisten kasvustojen tuuletus (lumihomeen
leviäminen estyy).

Kasvustoa vioittavat työt (ilmastus, pystyleikkuu) tehdään
sellaisessa vaiheessa, että nurmikko uusiutuu nopeasti.

Varjostavat puut poistetaan pelikenttien lähiympäristöstä jotta
nurmikko kuivuu nopeasti.

Tautiriskin aikaan kesällä (kuumaa ja kosteaa)
leikkuukorkeutta nostetaan ja lannoitusta vältetään.

Kuitukerroksen paksuuden ja rakenteen kontrollointi
(ilmastukset, kattaukset, pystyleikkuu).

Kasvuston elinvoiman ja lajiston ylläpito täydennyskylvöin.

Huolehditaan maan pieneliöstön oloista, jotta ne voivat toi-
mia nurmikon terveyttä ja ravinteiden saantia edistävästi

Opetellaan tunnistamaan taudit.

Perehdytään biologisen ja kemiallisen torjunnan mahdolli-
suuksiin.

Jos sienitautien torjunta-aineita käytetään, huomioidaan, että
saman tehoaineen jatkuva käyttö voi aiheuttaa resistentin
tautikannan muodostumisen.

Tehdään kokeita omalla kentällä: uusia heinälajeja ja -
lajikkeita tulee koko ajan markkinoille, samoin lannoitteita
ja maanparannusaineita.
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Hoitotöistä, kasvuoloista ja havainnoista pidetään päiväkir-
jaa, jonka avulla voidaan päätellä syitä kasvitautien puhkea-
miseen

MEKAANINEN JA BIOLOGINEN TORJUNTA

Kentänhoidossa hyödynnetään luonnon omia
selviytymiskeinoja kasvien hyvinvoinnin ja vastustuskyvyn
parantamiseksi. Toimiva pieneliöstö maassa varmistaa hy-
vän juuriston kasvun ja ravinteiden vapautumisen kasveille.
Niiden elinoloja parannetaan erilaisilla orgaanisilla valmis-
teilla.

Hallittu kasvinsuojelu perustuu vioituksen aiheuttajan tunnis-
tamiseen. Rikkakasvien esiintyminen nurmikossa on miltei
aina seurausta jostakin maassa olevasta ongelmasta. Esim.
liian tiiviille ja kuivalle maalle kasvaa pihatatarta ja märälle
tiiviille maalle kasvaa nopeasti piharatamoja.
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 KEMIALLINEN TORJUNTA

Torjunta-aineita käytetään todetun tarpeen mukaan, noudat-
taen aineita koskevia varomääräyksiä ja valmistajien käyttö-
suosituksia. Golfkentällä käytetään vain viranomaisten
golfkenttäkäyttöön hyväksymiä valmisteita. Kemiallisia
torjunta-aineita käyttäville suositellaan käyttökoulutusta.
Kemiallisia torjuntamenetelmiä voidaan välttää kehittämällä
viljelyjärjestelmiä, korvaamalla kemikaaleja muilla torjunta-
menetelmillä ja käyttämällä kilpailukykyisempiä ja
vaatimattomampia kasvilajikkeita. Käyttötulosta tehostetaan
parantamalla torjuntakaluston kuntoa ja levitysmenetelmiä.

Torjunta-aineiden käytöstä on ilmoitettava kentän käyttäjille
ja hoitajille. Pelaajat ja kentänhoitohenkilökunta saattavat
altistua torjunta-aineille joutuessaan kosketuksiin käsitellyn
nurmikon kanssa.

Vaikutukset

Osa torjunta-aineesta imeytyy kasveihin, osa pidättyy maa-
hiukkasiin. Aineiden hajotus maassa tapahtuu suurimmaksi
osaksi mikrobien vaikutuksesta; osa hajoaa kemiallisesti.
Ohjeiden mukaan toimittaessa huuhtoutumisriski on vähäi-
nen. Kemiallinen torjunta heikentää maan hyödyllistä
pieneliöstöä. Torjunnan jälkeen pieneliöstölle on hyväksi, että
sitä elvytetään jollakin orgaanisella valmisteella, ja ylläpide-
tään maan ilmavuutta.

Ruiskutus tehdään kuivaan tai kosteaan maahan. Märkään
ja tiiviiseen maahan ruiskutusta ei tehdä, koska silloin
huuhtoutumisriski on suuri.
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RUISKUTUSTYÖ

Pilvipoutainen ja tyyni ilma on hyvä ruiskutussää. Aineen va-
linnassa huomioidaan kasvien herkkyys käytettävälle torjunta-
aineelle erityisesti hellesäällä, jolloin lämpötila voi vielä illalla
ja yölläkin olla riittävän korkea aiheuttaakseen polttovioituksia
lehdistöön. Torjunta-aineiden levityskalusto tulee olla kun-
nossa ja testattua. Levitystyötä saavat tehdä vain ammatti-
taitoiset käyttökoulutuksen saaneet henkilöt, mieluimmin tor-
junta-aineiden käyttäjän tutkinnon suorittaneet henkilöt. Työ
tehdään yhtäjaksoisesti, eikä ruiskutuksen aikana syödä,
juoda tai tupakoida. Jos on pakko pitää tauko, suojavaat-
teet riisutaan, kädet ja kasvot pestään ja varmistetaan, että
ruiskun sekoitus pyörii koko ajan.
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Ruisku pestään paikassa josta ei ole valumariskiä. Tyhjät
pakkaukset hävitetään asianmukaisesti ja säilytykseen jää-
vät pakkaukset varastoidaan ohjeiden mukaan.

Suojavaatteet ja varusteet puhdistetaan, laitetaan puhtaana
ja kuivana omaan varastokaappiin joka on tiivis ja vain tätä
tarkoitusta varten varattu. Kasvot ja kädet pestään huolelli-
sesti ja käydään suihkussa.

TORJUNTA-AINEIDEN VARASTOINTI

Torjunta-aineet on säilytettävä alkuperäispakkauksissaan
Tarpeettomat, vanhentuneet tai käyttökelvottomat valmis-
teet toimitetaan hävitettäväksi. Säilytyspaikan on oltava
lukittu ja tuuletettu tila, jossa säilytetään vain maatalous-
kemikaaleja. Ilmanvaihto järjestetään suoraan ulkoilmaan.
Suositeltavin varastoimislämpötila on +10- +15 oC.
Säilytyspaikan pohjan on oltava vedenpitävä, eikä siinä saa
olla lattiakaivoa. Torjunta-ainetta ei saa päästää viemäriin.
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Hyllyjen on oltava tukevat. Varasto pidetään järjestyksessä:
Myrkyllisimmät aineet laitetaan alimmille hyllyille, samoin
suuret ja raskaat pakkaukset. Nestemäiset aineet pidetään
alimmilla hyllyillä ja jauhemaiset valmisteet ylinnä. Saatavilla
on pidettävä sopivaa imeytysainetta; esimerkiksi turvetta tai
sahanpurua, sekä tyhjä vedenpitävä astia, johon torjunta- ja
imeytysaine voidaan kerätä.

Suojaimia, ruiskun varaosia ja työkaluja ei koskaan säilyte-
tä torjunta-ainevarastossa. Hengityssuojaimen aktiivihiili si-
too ilman kaasuja jatkuvasti joten se on aina säilytettävä sul-
jetussa, ilmatiiviissä pakkauksessa.

TOIMINTAOHJEITA VAHINGON SATTUESSA

Jos torjunta-ainetta kaatuu maahan, ensimmäiseksi estetään
vahinkoalueen laajeneminen. Aine imeytetään välittömästi tur-
peeseen, sahapuruun, imeytyskankaaseen, -polymeeriin tai
aktiivihiileen ym. imeytysaineeseen, ja saastunut materiaali
hävitetään ongelmajätteenä. Leviäminen maassa ja pääsy ojiin
katkaistaan. Vähävetinen oja padotaan ensin alajuoksulta ja
sitten yläpuolelta.

Maa johon torjunta-aine on imeytynyt, kootaan
vedenpitävälle alustalle, saaveihin, kuormapeitteelle tai vas-
taavaan kunnes se saadaan kuljetettua ongelmajätteen
käsittelylaitokselle.

Vahingosta, josta voi seurata maan saastuminen tai torjunta-
aineen pääsy pohjaveteen tai vesistöön, on aina ilmoitettava
aluehälytyskeskukseen tai paikkakunnan palo- ja pelastus-
viranomaisille.
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Kun ilmoitat vahingosta, kerro seuraavat seikat:
- valmisteen nimi
- aineen määrä ja väkevyys
- mihin ainetta on päässyt
- missä onnettomuus on tapahtunut
- ilmoittajan yhteystiedot
- opastuksen järjestäminen.

Vastuu ruiskutustyöstä on työn tekijällä. Hän vastaa ruiskun
kunnollisesta pesusta ja ruiskun luotettavasta toiminnasta,
tyhjien myyntipakkausten pesusta, hävityksestä ja valmis-
teiden asianmukaisesta varastoinnista. Kenttämestari vastaa
henkilön tai henkilöiden asianmukaisesta koulutuksesta,
opastuksesta ja kasvinsuojelukirjanpidosta.

Kenttämestari päättää koska torjuntaan ryhdytään ja mitä
valmistetta käytetään. Hän vastaa asian tiedottamisesta pe-
laajille ja muille yhteistyökumppaneille.
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13. VESITALOUS

KASTELU

Kastelukausi alkaa tavallisesti toukokuun lopussa tai viimeis-
tään kesäkuun alussa ja jatkuu elokuun puoliväliin. Varsin-
kin aloituslyöntipaikkojen ja viheriöiden mutta myös peli-
väylien hoito ja kunnossapito edellyttää kastelua kuivimpien
kuukausien aikana.

Golfnurmikoiden tarvitsema sadetusmäärä riippuu sade-
määrästä, maalajista, käytettävästä heinälajista, kentän si-
jainnista, tuulisuudesta ja haihdunnasta ja vuosittaisista kasvu-
oloista. Paikallisella pienilmastolla ja on suuri merkitys ja se
voi vaihdella huomattavasti lyhyilläkin välimatkoilla. Koko
kentän sekä sen alueella olevien viheriöiden ja lyönti-
paikkojen sijoittuminen maastossa vaikuttaa merkittävästi
haihduntaan ja sadetustarpeeseen.

Käyttömäärät

Suomessa 18- reikäisellä golfkentällä käytetään sadetukseen
n. 25 000 kuutiota kasteluvettä vuosittain. Määrä vaihtelee
kentän rakenteista ja kasvukaudesta riippuen 8 000 m3 -
35 000 m3 välillä. Sadetuksen piirissä yleensä ovat viheriöt,
lyöntipaikat ja väylät. Suurin sadetustarve kentillä on kesä-
ja heinäkuussa vaikka haihdunta on suurinta toukokuussa,
tuolloin maassa on vielä vettä jota kasvit käyttävät.

Vedenotto

Kenttien lähellä on tavallisesti järviä, jokia tai erilaisista pie-
niä puroja, joista vettä voidaan pumpata käyttöön. Varsinkin
pienissä vesistöissä veden käyttöä saattaa hankaloittaa ve-
den laadun muutokset kastelukauden aikana.
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Usein vesilähteen käyttöönotto edellyttää vesioikeudelta saa-
tavaa lupaa. Luvan tarve on selvitettävä mahdollisimman ai-
kaisessa vaiheessa ja toimenpiteisiin luvan saamiseksi on
myös syytä ryhtyä jo ennen kuin kentän rakennustyöt käyn-
nistyvät. Joissakin tapauksissa luvan saaminen kestää jopa
vuosia.

Jos vesistöstä ei saada vettä riittävästi, voidaan vettä kerätä
erilaisiin altaisiin tai padottuihin purouomiin, jotka voivat sa-
malla toimia pelikentän vesiesteinä ja parantaa oikein
suunniteltuina alueen maisemallista kokonaisuutta. Myös
pohjaveden pinnan pitäminen ylhäällä ns. säätösalaojituksen
avulla parantaa kentän vesitaloutta. Oikealla suunnittelulla
voidaan myös valumavedet kerätä talteen ja käyttää niitä
kastelussa. Seisovien vesivarastojen käyttö edellyttää  haju-
ja vedenlaatuongelmien välttämiseksi kunnossapitoa ja hoi-
toa mm. vettä kierrättämällä ja ilmastamalla
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Täysimittaisen golfkentän kastelu pohjavedellä edellyttää
käytännössä aina vesioikeuden lupaa, koska vesioikeuden
lupa tarvitaan, jos pohjavettä on tarkoitus ottaa yli 250 m3/
vrk. Jos pohjavesiesiintymä on luokiteltu yhdyskuntien veden-
hankintakäyttöön soveltuvaksi, luvan saanti saattaa eri syis-
tä hankaloitua.

Pohjaveden käyttöä kasteluun saattaa hankaloittaa sen laa-
tu. Varsin usein pohjavesi sisältää runsaasti veteen liuennutta
rautaa, joka saostuessaan saattaa aiheuttaa putkien tai suutti-
mien tukkeutumista. Pohjaveden pH voi olla kasteluun so-
pimaton, jolloin on syytä happamuuden säätöön käytön yh-
teydessä. Varsinkin rannikkoalueilla pohjaveden
syövyttävyyttä saattaa lisätä korkea alunasuolapitoisuus.
Pohjaveden sisältämä suola voi vaikuttaa haitallisesti myös
ruohon kasvuun.

Vesijohtovettä käytetään muutamilla kentillä vara-
järjestelmänä täydentämään muuta vedensaantia, ja vain
poikkeustapauksissa se on ensisijainen vesilähde.

Sadetus

Mahdollisimman vähään sadetukseen kannattaa pyrkiä, kos-
ka siten nurmikot kasvavat vahvemmiksi ja ovat terveempiä
kuin liian runsaasti sadetetut. Liika vesi syrjäyttää ilman kas-
vualustan huokosista ja tukehduttaa juuriston sekä maan
mikrobiston. Liian runsas kastelu lisää olennaisesti kasvitauti-
ja huuhtoutumisriskiä sekä rikkakasvien kasvua.
Liikakastelua on vältettävä ja maan kosteutta sekä haihduntaa
on syytä tarkkailla jatkuvasti. Kenttäkohtaisen sääaseman
ja jopa viheriökohtaisen haihdunta- ja maan kosteuden-
mittausjärjestelmän käyttö on yleistymässä. Liian runsas ja
säännöllinen sadetus kasvattaa pintajuurisen nurmikon, joka
ei kestä kuivuutta, kuumuutta, kylmyyttä eikä kulutusta.
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Päivittäistä ja säännöllistä sadetusta suositellaan ainoastaan
uusille kylvöksille jotka tarvitsevat tasaisen kosteuden
itääkseen.

Heinälajista riippuen sadetustarve on erilainen eri heinillä.
Oheisessa taulukossa esitetään lajikohtainen kuivuuden-
kestävyys. Mitä lyhyemmäksi nurmikko leikataan, sitä suu-
rempi on vedentarve. Leikkaamattomat heinät kestävät kui-
vuutta huomattavasti paremmin kuin leikatut.

Lajikohtainen kuivuudenkestävyys

Laji Kuivuuden Märkyyden Suolaisuuden
kestävyys kestävyys kestävyys

Rönsyrölli keskinkertainen hyvä viileässä hyvä
Niittynurmikka keskinkertainen keskinkertainen alhainen
Karheanurmikka alhainen alhainen hyvä
Kylänurmikka alhainen alhainen alhainen
Puna/puistonata hyvä alhainen alhainen
Luhtarölli hyvä hyvä alhainen
Nurmirölli keskinkertainen hyvä viileässä alhainen
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Vedenkulutusta vähentävät viiltoilmastus ja toimiva
pieneliöstö. Hoitamalla nurmikkokasvuston läpäisevyyttä
erilaisilla ilmastuksilla ja dressauksilla varmistetaan veden
painuminen maahan juuristolle saakka. Syväilmastuksilla
nopeutetaan veden imeytymistä maahan luiskissa ja rinteissä
ja siten vähennetään pintavalumia. Säännöllisillä
viiltoilmastuksilla voidaan sadetusmääriä vähentää kun
kasteluvesi imeytyy pinnan läpi. Kasvuston ja maanpinnan
nopea kuivuminen estää sienitauteja.

Sadetusveden laatu vaikuttaa nurmikon kuntoon. Veteen
liuenneet suolat lisäävät veden sähkönjohtokykyä ja heiken-
tävät kasvien vedenottoa. Suolapitoisuutta mitataan sähkön-
johtokykynä. Jo 0.7 mS/cm johtokyky aiheuttaa ongelmia.
Johtokyvyn ollessa suurempi kuin 3 mS /cm vettä ei pitäisi
käyttää sadetukseen lainkaan. Natrium voi myös haitata nur-
mikon kasvua. Jos natriumin pitoisuus on suurempi kuin 10
mg/l, veden käyttöä on rajoitettava. Haitallinen natriumpi-
toisuus on 70 mg/l. Yli 105 mg/l klooripitoisuus on myös
haitallista.

Varsinkin viheriöille ja lyöntipaikoille suositeltavin sadetusaika
on varhainen aamu. Silloin ilmankosteus on suuri ja kasvit
pystyvät ottamaan vettä, eikä se haihdu ilmaan. Aamukas-
telulla saadaan lehtieritteet ja kaste tippumaan alas lehdis-
töltä ja kasvusto kuivuu nopeasti. Maata ei pidä kastella
märäksi silloin kun kentälle on tulossa paljon väkeä ja lii-
kennettä (esimerkiksi isot kilpailut), koska se aiheuttaa yli-
määräistä maan tiivistymistä.

TALOUSVEDEN HANKINTA

Golfkenttien talousvesitarkoituksiin käyttämät vesimäärät
vaihtelevat suuresti sen mukaan minkä tyyppisestä kentästä
on kysymys. Talousveden kulutus riippuu ravintolan toimin-
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nan laajuudesta. Kentät eroavat paljonkin toisistaan esimer-
kiksi siinä, kuinka paljon kentällä käy vieraspelaajia, kuinka
aktiivista on kilpailutoiminta ja onko kentän yhteydessä muuta
virkistystoimintaa. Tarve ei normaalisti nouse suuremmaksi
kuin 5 m3 vuorokaudessa pelikauden aikana.

Talousveden hankinnassa tulee pyrkiä kunnallisen vesilaitok-
sen tai yksityisen vesiyhtymän johtoverkon piiriin. Julkisen
valvonnan alaisessa vesilaitoksessa vedentoimittaja vastaa
kaikissa tilanteissa toimittamansa veden laadusta ja määräs-
tä.

Oman pohjavedenottamon rakentaminen kentälle tai sen vä-
littömään läheisyyteen voi olla toimiva ratkaisu. Se edellyt-
tää aina pohjavesitutkimuksia kaivon antoisuuden ja veden
laadun toteamiseksi. Hankkeesta kannattaa luopua, jos on
olemassa pienikin vaara siitä, ettei oman ottamon vesi
soveltuisi sellaisenaan golfkentän talousvesikäyttöön.
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Pintavesien käyttö talousvetenä ei käytännössä enää ole mah-
dollista. Järvien, lampien ja jokien vesi on tavallisesti koko
vuoden laadultaan sellaista, ettei se sovellu talousvedeksi.
Ainoastaan suotuissa olosuhteissa kannattaa harkita oman
käsittelylaitoksen rakentamista. Muutoin tulee turvautua
säiliöissä kuljetettavaan juomaveteen.

SALAOJITUS

Hyvä pintasalaojitus- ja kuivatusjärjestelmä on maan
kuivumisen ja huokostilavuuden kannalta erityisen tärkeää,
koska golfkenttien nurmikoita ei kynnetä tai muutoin muo-
kata. Golfkenttien salaojitus on enimmäkseen pintasala-
ojitusta, joskin vanhat peltosalaojat voivat osittain olla toi-
minnassa. Pintasalaojitusta täydennetään pintavesikaivoin
paikoissa missä maastonmuodot tai –muotoilu sitä vaatii.
Kuivatus voi kokonaisuudessaan perustua myös kattavaan
pintavesikaivojärjestelmään. Maastosta riippuen kentillä
voidaan tarvita paikallisia syväsalaojituksia
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Toimiva salaojitus parantaa maan pieneliöstön toimintaa ja
kasvien kasvua. Nurmikot kasvattavat maanpintaan lujan ja
tiiviin kuitukerroksen, jonka vedenläpäisystä huolehditaan
ilmastamalla ja pintasalaojituksilla.

Salaojitusjärjestelmät pyritään suunnittelemaan ja rakenta-
maan kenttäalueen sisäisiksi niin, että kaikki pintavedet
kierrätetään kasteluvedeksi. Kentän suunnittelussa ja muo-
toilussa huomioidaan pintavesien ohjautuminen suoraan tai
kaivojen kautta salaojitukseen ja kasteluvesilampeen.
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14. KONEET JA KALUSTO
Koneet säilytetään konehallissa omilla paikoillaan, jolloin
käyttäjä voi heti havaita mahdolliset vuodot esim.
jäähdyttäjän, moottori- tai hydrauliikkaöljyn kohdalla. Pah-
vin pitäminen koneen alla auttaa havaitsemaan vähäisetkin
vuodot.

Vuosihuollossa vaihdetaan öljyt ja suodattimet,
hydrauliikkaletkut tarkistetaan ja vioittuneet uusitaan. Bio-
logisesti hajoavat öljyt ovat ympäristön kannalta suositel-
tavia. Vuodon sattuessa ne eivät saastuta maata, vaan ha-
joavat mikrobien vaikutuksesta. Kuuma öljy tappaa aina
kasvuston.

Öljyvuodon sattuessa:

Polttoainevioituksella on voimakas myrkkyvaikutus jopa
useiden vuosien ajan, joten suuremmissa vahingoissa saas-
tunut kasvualusta pitää vaihtaa.

Öljy on lähes poikkeuksetta niin kuumaa, että se polttaa kas-
vuston.  Pienet öljymäärät (tipoittain) eivät pilaa kasvualustaa,
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vaikka vauriojälki voikin säilyä kasvustossa koko kasvu-
kauden ajan. Maan mikrobit pystyvät jonkin verran
hajottaman öljyjä, joten kapean vanamaisen vioituksen kor-
jaaminen voi onnistua paikallisella ilmastuksella. Suuremmissa
vahingoissa kasvualusta pitää vaihtaa. Rypsi- tms. ympäristö-
ystävälliset öljyt eivät pilaa maata, mutta ilman kasvualustan
vaihtoa, vaurioiden korjaantuminen kestää kauan. Öljyn le-
viämisen estämiseksi on torjuntaan ryhdyttävä välittömästi
vahingon tapahduttua. Työkoneissa voisi pitää
aktiivihiilipurkkia mukana.

Hoito:
1. Runsas kastelu, joka nostaa öljyn kasvuston pintaan.
2. Alueelle levitetään aktiivihiiltä tai kuivaa turvetta. Anne-
taan imeytyä.
3. Aktiivihiili tms. kerätään pois imeyttämisen jälkeen
(Ongelmajätettä)
4. Saastunut alue käsitellään vesi-saippualiuoksella (mänty-
suopa) tai läpäisevällä pintajännitettä alentavalla
kostutusaineella.
5. Vahingon suuruudesta riippuen joko kasvualustan vaihto
tai pinnan rikkominen, paikkokylvö ja kattaus

Isompi öljyvahinko

Vahingosta, josta voi seurata maan saastuminen tai öljyn
pääsy pohjaveteen tai vesistöön, on aina ilmoitettava alue-
hälytyskeskukseen tai paikkakunnan palo- ja pelastus-
viranomaisille. Toimintaohjeet kuten torjunta-ainevahingossa.

POLTTOAINEIDEN VARASTOINTI

Polttoaineet säilytetään ja varastoidaan palolaitoksen anta-
mien ohjeiden mukaan. Polttoainetankit pitää olla varustettu
suoja-altaalla. Säiliöiden sisältö on merkittävä selvästi, sa-
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moin tupakointikielto polttoaineiden välittömässä läheisyy-
dessä. Henkilökunnalle annetaan käyttökoulutus. Tulipalon
sattuessa ilmoitetaan, missä palavia aineita säilytetään.

Jokaisella työntekijällä on henkilökohtainen vastuu öljyisten
ja palavien jätteiden asianmukaisesta hävittämisestä. Kenttä-
mestari vastaa henkilökunnan asianmukaisesta koulutuksesta
ja sen ylläpidosta sekä valvoo, että kaikki noudattavat jäte-
huollon periaatetta.

KONEIDEN PESUPAIKKA

Leikkurit pestään päivittäin. Koneiden pesua varten kentäl-
lä pitää olla erillinen pesupaikka, jossa on öljyn erottelukaivo.
Kunnollinen saostuskaivo kokoaa leikkuujätteen kerättäväksi
joko päivittäin tai viikoittain. Liete kompostoidaan muun
eloperäisen jätteen kanssa. Pesupaikan jätevedet imeytetään
imeytyskenttään ja/tai puhdistettuina takaisin
sadetusjärjestelmään.
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15. PUIDEN JA PUUVARTISTEN
KASVIEN HOITO

Istutettavat kasvit valitaan kasvupaikan ja -vyöhykkeen
mukaan maisemaan sopiviksi. Istutuksissa suositaan helppo-
hoitoisia kasveja. Vaativampien kasvien hoitotarve pitää huo-
mioida suunnittelussa. Kasvien alustat pidetään puhtaana
kitkemällä ja käyttämällä suojakatteita.
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16. GOLFKLUBI, RAVINTOLA,
TOIMISTO JA PROSHOP

Klubi, ravintola, toimisto ja proshop tuottavat jätevesiä,
ruuantähteitä, paperi, pahvi, energia- ja sekajätettä.  Biojäte
kompostoidaan ja muut jätteet lajitellaan.

JÄTEHUOLTO

Kunnallisista jätehuoltomääräyksistä saa tietoa
ympäristösihteeriltä. Lajitteluun ja kierrätykseen hankitaan
tarpeeksi jäteastioita ja lajitteluohjeet pidetään näkyvillä.
Opastetaan työntekijät lajittelemaan jätteet. Toimiston työ-
tapoihin kiinnitetään huomiota; esim. kaksipuolinen kopiointi
ja pakkausten uudelleen käyttö.

Erikseen lajiteltavat jätteet: paperi, kartonki, värillinen lasi,
väritön lasi, metallijäte, biojäte, energiajäte, tekstiilit, kalus-
teet ja laitteet, rakennusjäte ja sekajäte.
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Kylmäkalusteet ja elektroniikkajäte toimitetaan
keräyspisteeseen.

Käytetyt öljyt ja liuottimet kerätään erillisiin astioihin, jotka
toimitetaan keräyspisteisiin.

Ongelmajätteiden keräys ja varastointi; paristot, loisteputket,
ym.

Käytöstä poistetut laitteet ja kalusteet kierrätetään.

Ruuantähteet kompostoidaan tai toimitetaan kunnalliseen
jätehuoltoon. Kompostorin rakenteen pitää estää valumat
maahan. Leikkuujätekomposti on usein hyvin märkää ja ve-
tistä, joten haketta tai muuta kuivikemateriaalia on käytettä-
vä riittävästi kosteuden sitomiseksi.
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Jätteet toimitetaan keräyspisteisiin, ellei keräystä ole järjes-
tetty.

Kenttäalueen käymälöinä suositaan kompostoivia
kuivakäymälöitä. Roskakorien yhteyteen liitetään keruupiste
lasipulloille, muovipulloille ja tölkeille.

JÄTEVEDET

Golfklubin ravintolasta ja pelaajien sosiaalitiloista tulee har-
maita pesuvesiä ja saniteettivesiä. Saniteettivedet johdetaan
kunnan viemäriverkkoon tai umpisäiliöön, josta ne kuljete-
taan puhdistamolle. Harmaiden pesuvesien käsittelyyn sopii
kunnallisen viemäriverkon sijaan esim. oma pienpuhdistamo
tai maasuodatin.

Vedenkulutusta voidaan vähentää valitsemalla vettä ja ener-
giaa säästäviä laitteita. WC-säiliöiden puolihuuhtelu pienen-
tää saniteettivesien määrää.

MATERIAALIHANKINNAT

Hankinnoissa suositaan kierrätettäviä ja ympäristölle
haitattomia tuotteita. Valitaan ympäristömerkillä varustettuja
tai muuten ympäristövastuullisesti valmistettuja tuotteita.
Kertakäyttöastioita tai kerta-annospakkauksia ei käytetä.
Ravintolassa suositaan kotimaisten ja oman paikkakunnan
raaka-aineiden käyttöä.
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ENERGIANKÄYTTÖ

Energiaa säästetään mm. valitsemalla energiataloudellisia
koneita. Talviaikana vähällä käytöllä olevien tilojen lämpöti-
laa lasketaan. Oikein säädetty ja lämmön talteenottava il-
mastointi vähentää energiankulutusta.

Käytetään energiansäästölamppuja. Tarkistetaan energian
käyttöön liittyviä toimintatapoja: tiivistäminen, eristäminen,
kaihtimet.
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LIITE 1: Sitoumus ympäristötyöhön

Golfkenttämme ympäristöpolitiikka

Suomen golfyhteisön (SGL, FGA, PGA, FGMA ja SGKY) päämääränä on
saada aikaan korkeatasoisesti hoidettu golfkenttä tavalla, josta koituu mah-
dollisimman vähän kuormitusta ympäröivään luontoon.

Tavoitteena on tehostaa kentän ympäristönsuojelua sisällyttämällä
ympäristönäkökohdat kiinteäksi osaksi kaikkea toimintaa. Kenttä
mukautetaan osaksi alueen kulttuurimaisemaa, jossa vaalitaan monipuolis-
ta kasvi- ja eläinkuntaa.

Golfyhteisömme kehittää jatkuvasti ympäristöjärjestelmän avulla kaikkea
toimintaansa ympäristön laadun parantamiseksi ja ympäristöriskien torju-
miseksi. Tätä toteutetaan säännöllisillä ympäristötyöryhmän palavereilla ja
vuosittaisilla katselmuksilla.

Suomen Golfliiton jäsenseurana sitoudumme noudattamaan toimintaamme
liittyvää lainsäädäntöä ja määräyksiä sekä ympäristöjärjestelmää.

Ympäristöpolitiikan perusteella Suomen Golfliitto on määritellyt merkittä-
vät ympäristönäkökohdat sekä asettanut niille seuraavat päämäärät ja ta-
voitteet:
· Lannoitteiden suhteellinen vähentäminen
· Ympäristötietoisuuden lisääminen
· Turvallisuuden parantaminen
· Kastelujärjestelmän optimointi
· Torjunta-aineiden tehokas käyttö
· Jätehuollon parempi hallinta ja hyötykäyttö

Allekirjoitukset
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LIITE 2: Esimerkki ympäristötyön
tavoitteista
“Edistämme luonnon monimuotoisuutta turvaamalla alueelle sopivien kas-
vien, puiden ja eläinten elinolosuhteet. Tähän pyritään kylvämällä ja
istuttamalla kasvupaikalle soveltuvia lajikkeita sekä harjoittamalla hoito-
toimenpiteitä vain sellaisilla alueilla, joita peli- ja hoitotoiminta välttämättä
tarvitsee. Myrskyn kaatamien puiden tilalle istutetaan paikallisia puulajeja.
Nurmikonleikkuujäte levitetään nurmikkoalueelle, ettei jätteen mukana jou-
du siemeniä ja ravinteita kentän ulkopuolelle. Joenrannan pusikoitunut
maisema avataan ympäristösihteerin ohjeiden mukaan, jotta historiallinen
maisema saadaan ennalleen.
Tiedotamme avoimesti toimintaamme liittyvistä ympäristöasioista. Eri osa-
puolten kanssa tehtävässä yhteistyössä painotamme hyvää ympäristö-
käytäntöä kaikessa toiminnassa. Valitaan vastuuhenkilö, joka tiedottaa klu-
bin lehdessä esim kaksi kertaa vuodessa ja vuosittain paikallislehdessä.
Sitoudumme jatkuvasti kehittämään golfkenttää ja sen toimintaa ympäris-
tön laadun parantamiseksi ja ympäristölle haitallisten uhkien torjumiseksi.
Levennämme suojavyöhykkeet vesistöjen ympärillä 12 metrin levyisiksi.
Liitymme kunnan jätevesijärjestelmään. Otamme keväällä ja syksyllä näyt-
teitä Väyläpurosta, sekä kentälle tulevasta että sieltä poistuvasta vedestä.
Väylälannoituksen typpitaso vähenntään 130 kilosta 80 kiloon ja
fosforilannoituksen taso viheriöillä 60 kilosta 30 kiloon.
Henkilöstön ja pelaajien ympäristövastuullista toimintaa ja käyttäytymistä
tuetaan. Vuosikokouksen yhteydessä esitellään kenttäalueella esiintyviä
harvinaisia ja suojeltavia eliölajeja. Henkilökunnalle pidetään keväisin
koulutustilaisuus, jossa kerrotaan jokaisen työn kuvaan liittyviä ympäris-
töön vaikuttavia toimintatapoja.
Huolehdimme siitä, että työmenetelmät, laitteet, koneet, tarvikkeet, kemial-
liset yhdisteet ja öljyt sekä maa-aines ovat ympäristönsuojelun kannalta
hyväksyttäviä alkuperältään, vaikutuksiltaan sekä kierrätysominaisuuksil-
taan. Laaditaan kone/työkohtaiset työnkuvaukset, joihin sisällytetään oh-
jeet siitä, miten työ tehdään turvallisesti ja ympäristöä säästäen. Aloitetaan
ongelmajätekirjanpito.
Golfyhteisö varmistaa yhteistyön viranomaisten kanssa ympäristöä koske-
vissa lupa- ja maankäyttöasioissa. Tarkistetaan lupien olemassaolo ja se,
että ne vastaavat nykyistä tilannetta.
Huolehdimme siitä, että kentällä toimivat urakoitsijat ja yhteisön käyttämät
alihankkijat toimivat hyväksyttäviä ympäristöperiaatteita noudattaen. Ken-
tän ulkopuolisille toimijoille tiedotetaan kentän ympäristöperiaatteista ja
hedät velvoitetaan toimimaan niiden mukaisesti.”
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LIITE 3. Esimerkki
ympäristötyöryhmän kokouksesta

MIELIKUVITUS GOLF PÄIVÄYS

YMPÄRISTÖTYÖRYHMÄN 2. KOKOUKSEN
TYÖJÄRJESTYS/PÖYTÄKIRJA

Aika

Paikka

Läsnä

1.Kokouksen avaaminen

2.Lähtötilanteen määrittely (liitteet)

3.Lyhyt- ja pitkäaikaiset tavoitteet: lista kokouksessa priorisoitavista asi-
oista:

selvitetään, tarvitaanko luvat lampien ruoppaukseen
kastelualtaan ilmastusmahdollisuuksien kartoitus
selvitetään onko kasteluveden laatu tutkittu kunnan puolesta ja millaisia
ravinne- tai kiintoainesmääriä siinä on 17 vasen vesieste
selvitetään, onko vanhaa akkutehtaan kuormitusta
ongelmajätekirjanpito aloitetaan
selvitetään kuka on kilpailuissa ensiavun vastuuhenkilö
annetaan kapteenille tieto vastuistaan,
nimetään seuran vastuulliset kilpailuissa eri toiminnoille
laajennetaan pelastussuunnitelma koskemaan myös kenttää yhteistyös-
sä pelastuslaitoksen kanssa
seuran tiedotukseen ja jäsenlehden toimittamiseen kaivataan tehoja
kartoitetaan mahdollisia ja olemassaolevia suojelukohteita kentällä ja lä-
hiympäristössä
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etsitään keinot suojelun varmistamiseen: Natura-alue väylän 8 rajalla,
suojeltu vesistö, liito-oravat fw 4
hankitaan luonto- ja maisemaselvityksen uudempi versio
selvitetään keittiön sähkönkulutus ja voiko sitä vähentää
työsuojeluopas on, käyttöönotto puutteellista
työsuojelutarkastus tulossa 2008
torjunta-aineruiskun puhdasvesisäiliön hankinta
peliturvallisuuden huomiointi peruskorjauksen järjestyksestä päätetäessä
ympäristökoulutusta työntekijöille
leikkuujätteen levittäminen/levitin
työntekijöiden hyvinvointi, viihtyvyys ja terveys
ruiskuttajatutkinto voimaan
torjunta-aineiden käsittely- ja toimintaohjeet ja käyttöturvallisuustiedot-
teet työntekijöiden saataville
bensiinin varastointi lain mukaiseksi
koneiden pesupaikka/ vesi menee kastelulampeen ja rehevöittää sitä
kasteluveden riittävyyden varmistus

4.Seuraavan kokouksen ajankohta, jolloin tarkastellaan tavoitteiden toteu-
tumista ja asetetaan uusia tavoitteita.

Päiväys Allekirjoitukset
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LIITE 4: Esimerkki
ympäristötarkastuksesta

"Kentällämme suoritettiin ympäristökatselmus 3.9.2009. Läsnä olivat kaikki
ympäristötyöryhmän neljä jäsentä. Katselmuksen pohjana käytettiin
ympäristöpäiväkirjoja ja vuonna 2005 laadittua toimintasuunnitelmaa.
Katselmuksesta tehtiin pöytäkirja, jossa verrattiin suunnitelmaa
toteutuneeseen. Tavoitteisiin oli päästy hyvin, huomioiden kasvukauden
ongelmallisuus. Asetettiin uudet tavoitteet sekä seuraavalle kasvukaudelle,
että tulevalle kolmevuotisjaksolle.

Katselmus vahvistettiin tarkastuksella 10.10.2009, jonka suoritti riippuma-
ton ympäristötarkastaja.

Vuonna 2005 asetetut tavoitteet todettiin toteutuneen muilta osin, paitsi
viheriön typpitason osalta joka muodostui 20 kg / ha tavoiteltua korkeam-
maksi, sekä jätteiden lajittelua ei ollut aloitettu, koska Katajalan kunta ei ole
aloittanut lajitellun jätteen käsittelyä.

Uudet tavoitteet vuodelle 2010 ovat seuraavat:

Viheriöiden typpitaso pyritään laskemaan 180 kiloon. Tavoitteeseen pyri-
tään lisäämällä hitaasti liukenevan typen käyttöä.

Väylille 7, 8 ja 9, jotka sijaitsevat hiekkamoreenialueella, kokeillaan hallitusti
liukenevia lannoitteita. Typpitaso rajataan 75 kiloon hehtaarille.

Toimisto hankkii rullakon ravintolatoiminnoista sekä proshopista tulevaa
pahvia varten.

Ravintola lisää astioidensa määrää niin, että kertakäyttöastioita ei tarvitse
käyttää kuin korkeintaan kauden suurimmassa tapahtumassa.

Tarkastajan raporttien perusteella Suomen Golfliitto toteaa, että kentän
ympäristötyö täyttää asetetut vaatimukset ja antaa siitä kirjallisen tunnus-
tuksen, joka on voimassa kolme vuotta: seuraavaan viralliseen tarkastuk-
seen asti.”
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LIITE 5: Malli kentän ympäristötyön
kuvauksesta

Kentän ympäristötyö
Golfkenttä on 18-reikäinen klubikenttä joka sijaitsee Katajalan kunnassa.
Kentän maapohjineen omistaa Golf Oy joka vastaa myös kentänhoidosta.
Myös klubirakennus, jossa on 66- paikkainen ravintola, on Golf Oy:n omis-
tuksessa. Ravintolatoiminnasta vastaa Kokkipojat Oy ja ravintola on avoinna
ainoastaan pelikaudella.
Kenttä sijaitsee Syvälammen läheisyydessä johon osa peliväylistä rajoit-
tuu. Neljä peliväylää on rakennettu mäntyvaltaiseen kangasmetsään, muut
väylät, kuten harjoitusalueetkin on rakennettu kumpuilevaan pelto-
maisemaan.
Golftoiminnasta vastaa Golfseura ry. Seuraan kuuluu 650 jäsentä ja kentällä
pelataan vuosittain noin 16 000 pelikierrosta. Kansallisen tason mestaruus-
kilpailuja järjestetään keskimäärin joka toinen vuosi.
Sekä kentällä että klubilla noudatetaan voimassa olevia ympäristösäännöksiä
ja -määräyksiä. Ensimmäinen ympäristöohjelma kentälle laadittiin vuonna
2004. Golfyhteisö on sitoutunut ympäristönäkökohtien jatkuvaan edistä-
miseen kaikissa toiminnoissaan. Yhteistyötä ja vuorovaikutusta pelaajien,
naapuruston, yhteisöjen sekä yhteistyökumppanien kanssa kehitetään jat-
kuvasti.

Toiminnan ympäristövaikutukset
Tässä tarkastellaan koko golfyhteisön aiheuttamia ympäristövaikutuksia.
Klubiravintolan, toimiston ja proshopin toiminta on samanlaista tai saman-
tyyppistä muiden vastaavien toimipaikkojen kanssa.Golfkenttä ja sen hoi-
taminen tekevät lajista ainutkertaisen niin harrastajilleen, sen parissa työs-
kenteleville kuin sen vaikutuspiirissä oleville henkilöille ja yhteisöille.
Lannoitus ja kasvintuhoojien torjunta ovat osa golfkentänhoitoa, mutta
päinvastoin kuin kasvintuotannossa, tavoitteena on mahdollisimman vä-
häinen kasvu. Nopeasti kasvava, rehevä ruoho on huono pelialusta. Ta-
voitteena on siis mahdollisimman tiheä ja vähän kasvava ruohopeite, jollai-
sella on parhaat pelilliset ominaisuudet. Tähän päästään ennen kaikkea
mekaanisilla hoitotöillä, kuten pystyleikkuilla, hiekoituksilla ja ilmastuksilla,
eli tarkoin suunnitellulla ja toteutetulla hoito-ohjelmalla. Kaikkien hoito-
töiden säännöllisyys ja oikea-aikaisuus luo perustan kasvustojen
hyvinvoinnille.
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Hyvin suunniteltu, rakennettu ja hoidettu golfkenttä vaikuttaa ympäris-
töönsä monin positiivisin tavoin.
Kenttää hoidetaan ympäristökäsikirjan mukaisesti. Lannoitteita käytetään
Golfliiton suositusten puitteissa ja määrät kaikilla alueilla alittavat selvästi
EU:n nitraattidirektiivin sekä maatalouden ympäristötuen perustuen ehdot.
Syvälammen sekä kentän tekolampien rantoihin rajoittuvia karheikoita ei
lannoiteta. Vesistöjen ravinnemääriä seurataan säännöllisin välein otetuilla
näytteillä.
Viheriön 13 alle on sijoitettu lysimetri josta kerätyt vesinäytteet analysoi-
daan. Kemiallista kasvinsuojelua tehdään ainoastaan viheriöille säädösten
mukaisesti. Kasteluvesi otetaan Syvälammesta ja kastelurutiineihin kiinni-
tetään suuri huomio liikakastelun välttämiseksi.
Kenttäalueelle on tehty vuonna 2006 luonto- ja maisemaselvitys, jonka
mukaan väylien 9 ja 17 välistä aluetta hoidetaan lehtomaisena ja kuusia
poistetaan niin että rehevämpi alueelle sopiva kasvusto saa elintilaa.
Linnustoa varten jätetään muutamia keloja, samoin osa itsestään kaatu-
neista puista jätetään maatumaan.
Ravintola sekä seuran toimisto aloittavat jätteiden lajittelun, kun Katajalan
kunnan jätehuolto aloittaa lajitellun jätteen käsittelyn. Jätehuollosta on tehty
sopimus Jätehuolto Oy:n kanssa. Klubirakennuksessa on talvella ainoas-
taan peruslämpö.
Talousvesi tulee Vesiosuuskunnan verkosta ja jätevedet kerätään kiinteisiin
säiliöihin josta Jätehuolto Oy kuljettaa ne Katajalan kunnan puhdistamoon
käsiteltäväksi.

Ympäristönäkökohdat hankinnoissa
Kentänhoidon hankinnoissa pyritään käyttämään paikallisia toimittajia,
esimerkiksi väylille käytettävän hiekan sekä bunkkerihiekan osalta. Muut
materiaalit hankitaan yrityksiltä, jotka toimivat hyväksyttyjen ympäristö-
periaatteiden mukaisesti.
Klubiravintolassa ei käytetä kertakäyttöastioita. Laitteiden uushankinnoissa
otetaan huomioon energiankulutus ja kierrätettävyys.
Seuran toimisto käyttää uusiopaperia.

Ympäristötyö
Vuonna 2008 ympäristötyöryhmän kokouksen yhteydessä pidettiin katsel-
mus jonka pohjalta asetettiin tavoitteet. Katselmus uudistettiin syksyllä
2006 ja todettiin tavoitteiden täyttyneen lukuun ottamatta jätteiden lajittelua.
Kentän ympäristötyö koostuu sitoumuksesta sekä niistä tavoitteista jotka
perustuvat vuoden 2008  ympäristötyöryhmän kokousten päätöksiin ja 2009
tehtyyn katselmukseen. Toimintaa jatketaan mm. käyttämällä pääsääntöi-
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sesti hidasliukoisia ravinteita sisältäviä lannoitteita, sekä mittaamalla ve-
sistöjen ravinnepitoisuuksia säännöllisesti. Luonto- ja maisemaselvityksen
mukaisia toimia jatketaan.
Koko golfyhteisö on sitoutunut ympäristöjärjestelmän toteuttamiseen vuosi-
kokouksissaan. Henkilöstön vastuuta ympäristötyön toteuttamisessa ko-
rostetaan.

Ympäristötarkastuksen tulokset
Kentällä suoritettiin julkinen ympäristötarkastus 10.10.2009 jossa ilmeni
seuraavaa:
Tavoite 1: Väylälannoituksen muuttaminen siten, että puolet
kokonaistypestä tulee hidasliukoisessa muodossa. Tavoite on toteutunut.
Tavoite 2: Viheriöiden typpitason alentaminen 180 kiloon hehtaarilla.
Typpitasoksi muodostui 200 kiloa johtuen sateisesta kesästä. Jatkossa li-
sätään orgaanisten lannoitteiden osuutta, jotta typen pitkävaikutteisuus
tehostuisi.
Tavoite 3: Jätteiden lajittelun aloittaminen klubiravintolassa. Koska kunta
ei ole järjestänyt erillistä kuljetusta lajitelluille jätteille, ei myöskään klubi
ole aloittanut lajittelua.
Tarkastajan raporttien perusteella Suomen Golfliitto toteaa, että kentän
ympäristötyö täyttää asetetut vaatimukset ja antaa siitä kirjallisen tunnus-
tuksen, joka on voimassa kolme vuotta: seuraavaan viralliseen tarkastuk-
seen asti.
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Golfkentän ympäristökäsikirja

Suomen Golfliiton ohjaamaan ympäristöjärjestelmään ovat
sitoutuneet kaikki golfalalla toimivat järjestöt. Golfkentän
ympäristöjärjestelmä kattaa golfkenttien toiminnot, joilla

on vuorovaikutusta ympäristöön. Tässä käsikirjassa
kuvataan toimintamenettelyt golfkentän ympäristöasioiden
hallitsemiseksi. Päivittäisessä kentänhoidossa ympäristö-
järjestelmä ohjaa noudattamaan vastuullisen ympäristön-

hoidon periaatteita. Tavoitteena on ottaa huomioon
luonnon ja kulttuuriympäristön asettamia vaatimuksia

ilman, että kentänhoidon tasosta tingitään.


