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Pentti

• GEO-todentaja (2020– )
• Mukana Golfliiton kestävän kehityksen työssä
• STERFin käsikirjojen, tietosivujen, esitteiden ym. käännöstöitä
• Sports for Climate Action -ohjelma
• Golfkenttä 2030

• tausta Metropolia AMK:n kestävän kehityksen yliopettaja (2012–
2020), tekniikan tohtori (ympäristötekniikka)
• golfaaja vuodesta 1987



Golfalan tiekartta, joka huomioi
muuttuvan ilmaston, 
luonnonvarojen niukkuuden ja
kiristyvän lainsäädännön
haasteet ja mahdollisuudet
taatakseen golfkentän
optimaalisen kunnon ja
pelattavuuden nykyiselle ja
tuleville sukupolville. 



Golf Course 2030

• R&A käynnisti prosessin 2018
• periaatteet ja tavoitteet:
https://www.randa.org/sustainability/research-and-innovation

• rahoitusta kehityshankkeille
• £650,000 ensimmäisille hankkeille 2020

• toinen rahoitushaku päättynyt juuri äsken
• Golfliitto haki rahoitusta kahteen hankkeeseen

Australia
Belgia
Espanja
Hollanti
Italia
Portugali
Ranska
Saksa
Singapore
Skandinavia
Suomi
Sveitsi
Iso-Britannia ja Irlanti

https://www.randa.org/sustainability/research-and-innovation
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Skenaariot vuoteen 2030

• ei suuria muutoksia

• uudet tekniikat ja 
hoitokäytännöt 
vastaavat haasteisiin

• hyvä kentän kunto ja 
pelattavuus 
saavutetaan

1
• täyskielto torjunta-aineille ja lannoitteille, 

tiukat rajoitukset veden käytölle

• raaka-aineiden saatavuus ja hinta 
nousevat, kenttien vauriot lisääntyvät

• uudet tekniikat ja hoitokäytännöt eivät 
pysty vastaamaan haasteisiin

• sään ääri-ilmiöt lisääntyvät, kenttien kunto 
laskee, kenttiä joudutaan usein sulkemaan

• kemikaalien, lannoitteiden ja veden 
käyttöä rajoitetaan

• uudet tekniikat ja hoitokäytännöt 
vastaavat haasteisiin osittain

• paineita hoidetun alan pienentämiseen ja 
kenttien monikäyttöön

• hoito kallistuu, kentän kunto vaihtelee, 
kenttiä joudutaan ajoittain sulkemaan
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SKENAARIOIDEN VÄLISET RAJAT OVAT LIUKUVAT
Ringside
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Pirkkala

Golfkenttä 2030
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Käytännön toiminta – 16 selkeää tehtävää  
Suunnittele, toimi ja  
dokumentoi pitkäjänteisesti

Valmistaudu tuleviin muutoksiin 
ja haasteisiin

Tunnista ammattitaitoisen 
kenttähenkilökunnan tärkeä 
rooli

Turvaa lajin ja yhteisön maine 
noudattamalla säännöksiä 
tarkasti

Luo parhaat olosuhteet hyvälle ja 
terveelle nurmelle

Käytä kasteluvettä kestävästi ja 
viisaasti

Vähennä torjunta-aineita, siirry 
vaihtoehtoisiin 
torjuntamenetelmiin

Lannoita järkevästi, valitse 
sopivat nurmilajikkeet

Minimoi ylenmääräisen 
orgaanisen aineen kertymistä 
nurmeen

Sovita leikkuukorkeudet nurmen 
lajikkeeseen, terveyteen ja 
olosuhteisiin

Panosta energiatehokkuuteen ja 
suosi uusiutuvia energianlähteitä

Vältä jätteiden syntyä, varmista 
uudelleenkäyttö ja kierrätys

Tue luonnon monimuotoisuutta, 
rakenna laadukkaita 
elinympäristöjä

Tee yhteistyötä lähiyhteisön 
kanssa, edistä golfkenttien 
monikäyttöisyyttä

Panosta pelipintojen kunnon 
arviointiin ja mittaukseen

Seuraa ja mittaa resurssien 
kulutusta, raportoi kestävän 
kehityksen tuloksista
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1211109
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Golfkenttä 2030: Tärkeät toimenpiteet
Saksa, Ranska, Sveitsi, GB&I, Italia, Espanja, Portugali, Singapore



Tärkeät toimenpiteet Skandinaviassa (STERF)

• integroitu tuholaistorjunta (SDG 12, 13, 15) 
• ruoholajikkeiden kehittäminen  (SDG 12,13)
• haitalliset organismit
• paremmat torjunta-aineet
• vedenkäytön hallinta (SDG 6, 12,13 14) 
• golfkenttien monikäyttöisyys (SDG 3, 11, 15,17) 



Tärkeät toimenpiteet Suomessa

Ilmastovaikutusten pienentäminen
ja ilmastonmuutokseen
varautuminen

Golfkenttäalueen
luonnonmonimuotoisuus ja
monikäyttöisyys

Kentän ympäristökuormituksen
pienentäminen

Ammattitaitoisen
työvoiman saatavuus

Avoin viestintä ja
läpinäkyvä raportointi

Jätteiden
vähentäminen ja
hyödyntäminen
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Ilmastovaikutusten pienentäminen ja
ilmastonmuutokseen varautuminen
• hiilineutraali tai jopa hiilinegatiivinen toiminta

• golfkentän hiilijalanjäljen laskenta

• uusiutuva sähkö, aurinkopanelit, biopolttoaineet, kentänhoitokoneiden sähköistys
ja automatisointi, pelaajien liikennepäästöjen pienentäminen

• hiilensidonta : lisää puita ja pensaita, vähemmän hoidettua pintaa, marginaalisten
alueiden ennallistaminen luonnontilaisiksi

• yleistyviin rankkasateisiin varautuminen: hulevesireitit, valuma-altaat

• sulamis- ja sadevesien talteenotto ja käyttö kasteluun

• uudet kasvitaudit ja tuholaiset: lisähaasteita kentänhoitoon

• kaikki Suomen golfkentät mukaan ilmastotyöhön – vaatii työtä monella rintamalla

A



Golfkenttäalueen luonnon
monimuotoisuus ja monikäyttöisyys
• hoidettavan pinta-alan pienentäminen edistää monimuotoisuutta
• luonnolliset nurmialueet ja vähempiarvoisten alueiden

ennallistaminen edistää sekä monimuotoisuutta että hiilen
sitoutumista
• puiden istutus, kukkaketojen kylväminen, suojelualueet
• monikäyttö jo arkipäivää monella kentällä:

• hiihtoladut, talvitapahtumat, ulkoilureitit
• klubitalo ja golfravintola ei-golfaajienkin käytössä
• kentänhoitokaluston lainaus
• yhteistyö sidosryhmien kanssa: koulut, yhdistykset, naapurit, muut urheilulajit

B



Kentän ympäristökuormituksen
pienentäminen
• lannoitteet, torjunta-aineet, polttoaineet, kastelu, muut materiaalit
• rakennusten energiankulutus
• lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytön vähentäminen
• integroitu kasvinsuojelu (IPM) 
• nurmialueiden kunnon tarkkailu ja mittaus
• vesien ravinnekuormituksen mittaus
• jätejakeiden, kemikaalien, energian, kasteluveden ym. tilastointi, seuranta, 

tiedon käyttö päätöksenteossa
• STERF: kestävämmät ruoholajikkeet, ympäristöystävällisemmät

torjuntamenetelmät
• vähemmän hoidettavia nurmialueita, enemmän suoja-alueita vesistöjen

ym. reunoilla

C



Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus

• muutoksia kentänhoidon työtehtäviin ja työmäärään
• varmistettava, että Suomen golfkentillä työskentelee

riittävä määrä ammattitaitoista kentänhoitohenkilöstöä
• alan vetovoiman ja koulutuksen houkuttelevuuden

nostaminen
• ammattitutkinto- ja täydennyskoulutuksen kehittäminen

D



Avoin viestintä ja läpinäkyvä raportointi

• golfin imago: ympäristöhaitallisesta saastuttajasta vastuulliseksi
terveysliikunnaksi
• avoin ja uskottava tiedotus
• luotettavat kestävyys- ja ympäristötyökalut
• GEO-sertifiointi, hiilijalanjälkilaskenta, energia- ja jätetilastointi, 

luonto- ja ympäristöselvitykset, vuosiraportit
• yhteistyö ulkopuolisten sidosryhmien, esim. ympäristö- tai 

luontojärjestöjen kanssa
• ympäristövaikutusten mittaus ja sopivien indikaattoreiden

käyttö edistävät sekä kehitystyötä että viestintää

E



Jätteiden vähentäminen ja
hyödyntäminen
• jätehuolto Suomessa jo varsin hyvällä tasolla
• painopiste jätteiden synnyn ehkäisyyn, 

esim. kertakäyttötuotteiden vaihto kestotuotteisiin
• koskee golfpelaajia, golfravintoloita ja golfkenttiä
• ruoho- ja viherjätteen systemaattinen hyödyntäminen

F



Mene osoitteeseen 
www.menti.com

Syötä koodi
3911 9273

Valitse kolme
Paina Lähetä

VALITSE KOLME TÄRKEINTÄ

• Ilmastovaikutusten pienentäminen ja
ilmastonmuutokseen varautuminen

• Golfkenttäalueen
luonnon monimuotoisuus ja
monikäyttöisyys

• Kentän ympäristökuormituksen
pienentäminen

• Ammattitaitoisen työvoiman
saatavuus

• Avoin viestintä ja läpinäkyvä
raportointi

• Jätteiden vähentäminen ja
hyödyntäminen

Neuvoa antava kännykkä-äänestys

http://www.menti.com/




Sidosryhmätiimi
Muodostetaan ryhmä, jossa 
monipuolista osaamista ja 

kiinnostusta kehittää toimialaa

Tärkeät toimenpiteet
Sidosryhmätiimi tunnistaa haasteita ja 
mahdollisuuksia sekä päättää tärkeistä 

toimenpiteistä seuraaviksi 3–5 vuodeksi

Kenttä- ja ympäristö-
toimikunta

Tiekartta-
luonnos

Toimintasuunnitelmat
jokaiselle tärkeälle toimenpiteelle,  esim. 

tietoisuuden lisääminen, 
viestintäkampanjat, koulutus, tutkimus, 

pilottihankkeet 

Toteutukset
Toimintasuunnitelmat 

toteutetaan 3–5 vuoden 
aikana, edistystä seurataan 

indikaattorien avulla

Tiedotus ja koulutus
Sidosryhmien tietoisuus 

suunnitelmista, toteutuksesta ja 
seurannasta varmistetaan. Sitoutumista 

edistetään täsmätiedotuksella.  

Raportointi
Edistymistä ja tuloksia peilataan 

suunnitelmiin. Tarvittaessa 
korjataan. Sitten siirrytään 

uudestaan kohtaan 2.
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Golfkenttä 2030-prosessi



GOLFKENTTÄ 2030 SIDOSRYHMÄT
Avainsidosryhmät
• Golfseurat ja jäsenet
• FGA
• FGMA
• Suomen PGA ry
• Golf- ja nurmialan 

oppilaitokset
• Kentänhoitoaineiden ja 

koneiden maahantuojat ja 
myyjät

Tukisidosryhmät
• Kenttäarkkitehdit
• Golfkenttien rakentajat
• Suomen Olympiakomitea
• Ympäristöjärjestöt
• Korkeakoulut, oppilaitokset, 

tutkimuslaitokset  
• Golfvälineiden 

maahantuojat ja myyjät

Kansainväliset sidosryhmät
• GEO Foundation for 

Sustainable Golf
• STERF
• R&A
• EGA European Golf 

Association
• IGF International Golf 

Federation
• FEGGA



GOLF JA YMPÄRISTÖ
GOLFKENTTÄ 2030 toimintaohjelma

LUONNON MONIMUOTOISUUS YMPÄRISTÖNSUOJELU ILMASTONMUUTOS

STERF tutkimushankkeet ja raportit

GEO OnCourse ja ympäristösertifikaatti

SGL Ekokompassi SGL Hiilijalanjälki

SGL Ympäristövastuusuunnitelma

Golfalan ympäristöpalkinto

UNFCCC Sports 
for Climate 

Action

Hiilineutraali golfkenttä

Golfalan ilmastotiekartta

Golfin ilmastorahastoGolf ja biodiversiteetti hanke

Golfalan julkaisut, tutkimusraportit ja tiedotusmateriaalit

Golfkentän hoitoalan koulutus



Mainos: GEO-aineistoja suomeksi



Kiitos!

Virpiniemi

penttiv@me.com


