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1. JOHDANTO

Ympäristöjärjestelmän laadinta aloitettiin syksyllä 2012 
tekemällä peruskartoitus ympäristötyön nykytilasta ja 
aloittamalla ympäristötyöryhmän toiminta.

Ympäristötyöryhmän jäsenet ovat:

Petteri Ruuskanen, toimitusjohtaja
Jorma Peiponen, hallituksen puheenjohtaja
Sinikka Räisänen, ravintolapäällikkö
Marko Puumalainen, kenttämestari

Ympäristötyöryhmä on kokoontunut 12.9.2012.

Ravintolamme on saanut ympäristömerkin keväällä 2013.

2. ALKUVAIHEEN KIRJAUKSET LYHYESTI

LANNOITTEET

Lannoitemäärät kenttäalueella pääravinteiden, typpi (N), 
fosfori (P) ja kalium (K) osalta:

N/kg P/kg K/kg N+P+K
440 121 405 966

Kentän lannoitteista 70% on hidasliukoisia.  Kentältä tuleva 
leikkuujäte käytetään karheikkojen lannoitukseen.

TORJUNTA-AINEIDEN KÄYTTÖ KENTTÄALUEELLA

Sienitautien  ja rikkakasvien  torjunta-aineita käytetään tar-
peen  vaatiessa,  kentällä  ei  käytetä  hyönteisten  torjunta-
aineita.
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JÄTEHUOLLON NYKYTILA

Ravintolan  osalta  ympäristömerkki  velvoittaa  lajittelemaan 
jätteet suositusten mukaisesti.  Tällä hetkellä erilliskerätään 
biojäte,  lasi  ja  metalli,  paperi  ja  kartonki  myös  toimiston 
osalta.  Jatkossa tulee energiajätteen ja mahdollisesti neste-
pakkausten  erilliskeräily,  mitkä  vähentävät  huomattavasti 
sekajätteen  määrää.   Energiajäteastioita  vapautuu  seka-
jätteen  vähetessä.  Jätehuolto  noudattaa  tämänhetkisiä 
ohjeistuksia.  

Kentältä syntyvä jäte on tarkoitus lajitella tarkemmin, lajittelu 
tehdään  jatkossa  samankaltaisen  ohjeistuksen  mukaan. 
Jätevirrasta  erotellaan  lasi,  metalli,  energiajäte  ja 
ongelmajätteet.  Sekajätteeksi  jää  fraktioihin  soveltumaton 
kierrättämiskelvoton jäte (alumiinikalvoiset muovi- ja paperi-
kääreet, muovi-metalliseokset ja muut seka-materiaalit).

ALUEELLA OLEVAT KÄYTTÖRAJOITUKSET TAI 
SUOJELTAVAT KOHTEET

Ympäristöselvityksien perusteella alueella ei ole käyttörajoi-
tuksia eikä suojeltavia luontokohteita.  Suojeltavia rakennuk-
sia sijaitsee rangealueella, rakennusten kunnosta vastaa 
Joroisten kunta.

Viimeisin luonto- ja maisemaselvitys on Helena Rönkä, 
Kartanogolfin luonto- ja maisemaselvitys II, päivitys 
11.-12.6.2009.

NÄYTTEENOTTO VESISTÖISTÄ MAASTA, 
KASVILLISUUDESTA

Alueelta otetaan säännöllisesti vesinäytteitä kentän ylä- ja 
alapuolelta Kanavajoesta. Golfkentästä on tehty ympäristö-
selvityksiä ja jokiveden laatua valvotaan säännöllisesti typpi- 
ja fosforipitoisuuksien osalta. 

Vesianalyysin  perusteella  kenttätoiminta  ei  lisää  ravinne-
päästöjä  jokiveteen,  huuhtoutuva  kiintoaine  ja  leikkausjäte 
eivät  myöskään  lisää  joen  ravinnepitoisuuksia.  Maaperän 
kunnosta  teetetään  vuosittain  ravinneanalyysejä 
Vijavuuspalvelu Oy:ssä.
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3. LUONTO

Luonnon  ja  maiseman  yleispiirteistä  kalliota  on  vähän, 
maaperä  on  hietaa  ja  hiesua  ja  pinnanmuodot  ovat 
vaihtelevia.  Maisema on pelto- ja hakamaata, metsät ovat 
kuivia ja tuoreita kankaita ja joenvarressa on kosteikkoa ja 
lehto.  Vesialueita  kuvaavat  golfkentän  läpi  virtaava 
Kanavajoki,  rakennetut  lammet  ja  suunnitteilla  olevat 
pohjapadot.

4. LUONNONSUOJELU JA PARANNUSTOIMENPITEET

Väylästö leikataan eri suuntiin joka toinen päivä.  Väylästöllä 
on käytössä siirtymäopasteet, väylätaulut ja -kartat ja pituus-
merkinnät.  Lisäksi varustuksena ovat penkit, roskakorit, pal-
lonpesurit, grillikatokset ja vesivessat.

Alkuperäistä puustoa on väylien välissä, sivuilla ja takana. 
Kaatuneiden ja kaadettujen puiden tilalle istutetaan samaa 
puulajia.

Väylien rakennukset sijoitetaan puuston suojaan tai väyläs-
tön sivuun, värit ovat luontoon soveltuvia.  Kenttä istuu hyvin 
maisemaan istutuksien ansiosta.

5. VEDEN KÄYTTÖ KENTÄLLÄ

Kasteluvesi  nostetaan  Kanavajoesta,  minkä  virtaama  on 
10-50 m3/s. Talousvesi nostetaan porakaivosta. Porakaivosta 
tuleva talousvesi (300-350 m3/vuosi) kirjataan. Kasteluveden 
käyttöä  ei  seurata.   Kasteltava  pinta-ala  on  21  ha. 
Kasteluveden otolla ei ole rajoituksia.

Greenit, lyöntipaikat, väylät ja harjoitusalueet kastellaan.
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6.  ENERGIAN KÄYTTÖ

Sähköenergiana käytetään osittain koskivoimalla tuotettua paikallista 
sähköä. Sähköä kuluu kastelujärjestelmään, valaistukseen, kylmä- ja 
pienlaitteisiin, käyttöveden lämmitykseen ja peruslämmöksi ilmalämpö-
pumppuja käyttämällä lämmityskaudella.

Tuuliturbiinien ja aurinkokennojen asennuksen ja käytön esteenä on 
kentän naapurina oleva lentoasema.

Ajettavien koneiden polttoaineena käytetään polttoöljyä 15-20.000 litraa 
vuodessa, muutamat laitteet toimivat bensiinillä.  Uusien koneiden 
hankinnan yksi kriteeri on energiansäästö/hybridi.

7. HANKINTATOIMI

KENTÄLLE, RAVINTOLAAN JA PRO SHOPIIN HANKITTAVAT 
TUOTTEET JA PALVELUT

• golftuotteet
• ravintolaan ruoka-aineita, puolivalmisteita ja eineksiä ja myyntiin 

välipaloja ja juomia
• maa-ainekset pääosin paikallisia
• koneiden varaosat laitetoimittajilta
• kentälle siemenet, lannoitteet ja torjunta-aineet
• koneisiin voitelu- ja hydrauliöljyt, polttoaineet ja huoltokemikaalit

Kenttä toimii maaseudulla, lähimmistä toimittajista harva sijaitsee alle 10 
km:n  etäisyydellä  kentästä.   Koneiden  varaosien,  golftuotteiden  ja 
-laitteiden toimittajat ovat pääasiassa Helsingin seudulla tai suuremmissa 
kaupungeissa.

Ravintola ostaa osan tuotteistaan paikallisilta toimittajilta ympäristömerkin 
ehtojen  mukaisesti.   Kenttätoiminnoissa  pääosan  huoltotoimenpiteistä 
suorittavat paikalliset yrittäjät tai työntekijät (sähkö-, lvi- ja rakennustyöt). 
Kentälle ostetaan soraa, hiekkaa ja multaa paikallisilta yrittäjiltä.  

Siivouskemikaalit  ovat  ympäristömerkittyjä.   Koneiden hydrauliöljyt  ovat 
biohajoavia.
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8. NURMEN HOITO

Nurmea  parannetaan  täydennyskylvöillä  kuivuutta  ja  tauteja  sietäväm-
mäksi.   Nurmea pyritään hoitamaan siten,  että  se  vaurioituu  mahdolli-
simman vähän tallautumisen, lyöntijälkien ja tiivistymisen takia.  

Maan  rakennetta  parannetaan  ilmastamalla  ja  hiekoittamalla.  Kasvu-
alustan optimoinnin keinot ovat heikoitus ja viljavuusanalyysi.

9. JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

Ravintolan  osalta  ympäristömerkki  velvoittaa  lajittelemaan  jätteet 
suositusten  mukaisesti.   Tällä  hetkellä  erilliskerätään  biojäte,  lasi  ja 
metalli, paperi ja kartonki myös toimiston osalta.  Jatkossa tulee energia-
jätteen ja  mahdollisesti  nestepakkausten erilliskeräily,  mitkä vähentävät 
huomattavasti  sekajätteen määrää.   Energiajäteastioita  vapautuu seka-
jätteen vähetessä. Jätehuolto noudattaa tämänhetkisiä ohjeistuksia.  

Kentältä  syntyvä  jäte  on  tarkoitus  lajitella  tarkemmin,  tällä  hetkellä 
ongelmajätteet erotellaan ja hävitetään asianmukaisesti.  Lajittelu tehdään 
jatkossa  samankaltaisen  ohjeistuksen  mukaan.   Jätevirrasta  erotellaan 
lasi,  metalli,  energiajäte  ja  ongelmajätteet.  Sekajätteeksi  jää  fraktioihin 
soveltumaton  kierrättämiskelvoton  jäte  (alumiinikalvoiset  muovi-  ja 
paperikääreet, muovi-metalliseokset ja muut seka-materiaalit).

Klubilla ja kentähuollolla on yhteiset metalli- ja lasijätteen astiat. Keittiöllä 
syntyvä metalli- ja lasijäte viedään kenttähuollon astioihin kerran viikossa.

Kierrätykseen menevät jätelajit on suositeltavaa viedä oikeaan astiaansa 
puhdistettuna roskista,  ruoantähteistä ja muista sopimattomista aineista 
(haju-, hyönteis- ja muut haitat).   Likaiset jätteet lajitellaan sekajätteeksi.

Jätteen syntyä pyritään rajoittamaan. Jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen 
tulee investointeja.
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10. YMPÄRISTÖN KUORMITUKSEN SEURANTA

Kanavajoesta otetaan vesinäytteet kentän ylä- ja alapuolelta ja näytteistä 
tutkitaan typpi (N) ja fosfori (P).

Golfkentällä,  klubitaloilla  ja  kenttähuollossa  syntyvä  jätevesi  johdetaan 
umpisäiliöihin ja käsitellään asianmukaisesti.

Tuholais-  ja  rikkaruohomyrkyt  varastoidaan  asianmukaisissa,  viemärit-
tömissä  tiloissa.  Voiteluaineet  ja  muut  koneiden  huollossa  käytettävät 
tuotteet  varastoidaan  asiainmukaisesti.  Pesuaineet  ja  paistoöljyt  säily-
tetään kuivissa tiloissa. Kaikki mainitut ongelmajätteet hävitetään asian-
mukaisesti.

11. GOLFYHTEISÖN MERKITYS 

Golfkenttä työllistää vakituisesti 3 henkilöä ja pelikauden (touko-syyskuu) 
aikana noin 20 henkilöä eri tehtävissä.  

Golfyhtiö tukee paikallisia urheiluseuroja ostamalla ilmoitustilaa seurojen 
julkaisuista.  Golfkentällä  järjestetään  vuosittain  Joroisten  musiikkiyhdis-
tyksen konsertti.

Golfyhtiöllä  on  hyvät  suhteet  Joroisten  kunnan,  naapureiden,  urheilu-
seurojen  ja  paikallisen  liike-elämän  kanssa.  Golfyhtiö  on  positiiivisesti 
esillä paikallisessa ja valtakunnallisessa mediassa.

Golfkenttä ja ravintola toimivat ympäristöasioissa vastuullisesti.

12. TEKOJA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

ENERGIAN KULUTUKSEN VÄHENTÄMISEN KEINOT

• Uusien nurmenhuoltokoneiden hankinnat
• Kylmälaitteita uusittu
• Ilmalämpöpumpuilla vähennetään sähkönkulutusta lämmityksessä 

60 %
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LUONNON JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN SUOJELU

• pidetään suojellut rakennukset kunnossa
• pidetään ympäristö kunnossa istutuksin ja 

hoitotoimenpitein
• vältetään luonnon roskaamista ja pilaamista

YMPÄRISTÖSUUNNITTELUUN PANOSTUS

• luonto- ja ympäristökartoituksen päivitys
• ympäristöohjelman laadinta
• GEO-hakemus

KULTTUURIPERINNÖN VAALIMINEN

Kenttäalueella on kolme suojeltua rakennusta:
* kaksi pärekattoista varastoa
* huoltorakennuksena toimiva sota-aikainen lentokonehalli

Kentän sisällä toimii Joroisten kunnan ylläpitämä kotiseutu-
museo vanhoine rakennuksineen.  Kenttäalueella on ollut 
sota-aikana lentokonehalleja. 

13. JULKISUUS JA YHTEISKUNTASUHTEET

ESITTEET JA LEHDET

• Asiakaslehti Honööri 
• Kilpailukalenteri
• Tapahtumat

JÄSENILLAT JA KENTTÄKIERROKSET

• Jäsenryhmille järjestetään erimuotoisia kilpailuja ja 
kilpailumatkoja

• Kurssit
• Tutustumistapahtumat
• Toimikuntien jäsenillat
• Junioriharjoitukset
• Green Cardin suorittaneille kertauskurssit
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KENTTÄOPPAAT JA -ESITTEET

• Kenttäesitteet
• Kilpailukutsut
• Väyläopas
• Paikallissäännöt
• Tuloskortti

WEBSIVUT, LEHDISTÖTIEDOTTEET, ESITTEET

• http://www.kartanogolf.fi/
• Tiedotteita tapahtumista ja kilpailuista paikallisissa ja 

golflehdissä.
• Tekstiviestipalvelu

TUKIKAMPANJAT

• Mainostilan tukiostot 
• Juniorigolfin tuki
• Naisten pankki

KENTTÄKIERROKSET, AVOIMET OVET

• Golfkentällä järjestetään vuosittain Joroisten 
musiikkijuhlien konsertti

• Ravintola on avoinna kaikille asiakkaille
• Kansallinen golfpäivä
• Tutustumistilaisuudet yhteistyökumppaneille

OSALLISTUMINEN PAIKALLISEEN TOIMINTAAN

Kesällä järjestettävien urheiluleirien yhtenä liikuntamuotona 
on golf

YHTEISTYÖ PAIKALLISTEN TOIMIJOIDEN KANSSA

• Joroisten musiikkijuhlien konsertti
• Finntriathlon


