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 GOLF-RADAN YMPÄRISTÖASIAT 
 
  
 Aika:  2.6.2010 klo 9:00 
 Paikka: Imatran Golf, golf-rata 
 Läsnä:  Turkka Ollilainen, toimitusjohtaja 
   Mika Kontra, kenttämestari 
   Arto Ahonen, ympäristötarkastaja 
   Helena Kaittola, ympäristöinsinööri 

  Teemu Andersson, harjoittelija 
 
 

Tarkastuksen aluksi tutustuttiin golf-kentän asioihin keskustelemalla ja vuonna 
2000 laadittuun ympäristöohjelmaan tutustumalla. Käytiin läpi vesienjohta-
misasiat kartan avulla. Lopuksi tutustuttiin golf-kentän laajaan alueeseen golf-
autoilla. 

 
 

 Puuston hoito  
  

 Tarkastuksen aluksi selvitettiin pensaikkojen ja puiden hoitoa. Säännöllistä 
puiden ja pensaiden poistoa ei tehdä. Rantalaiturin vierestä oli keväällä kaa-
dettu puu osittain rantaveteen ja se on korjattu pois. Muunlaista rantalehtojen 
ja -kosteikkojen puiden hoitoa tms. ei tehdä. 

 
 
 Tuhkan käyttö lannoitteena 
 
 Golf-kentällä on kokeiltu yhden vuoden ajan Simpeleen M-Realin tuhkan käyt-

töä lannoitteena, mutta siitä luovuttiin, koska siitä aiheutui varusteiden likaan-
tumisongelmia. 

 
 
 Ympäristöohjelmat 
 
 Golf-radalle on laadittu ympäristöohjelma vuonna 2000 opinnäytetyönä (Reetta 

Juuti). Turkka Ollilainen oli toimittanut ympäristöohjelman ja muuta kirjallista 
radan hoitoon liittyvää materiaalia Imatran seudun ympäristötoimeen jo ennen 
tarkastusta. Materiaali palautettiin tarkastuksen yhteydessä. 
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 Golf-rata on tehnyt päätöksen sitoutua Golfliiton ympäristöohjelmaan. Rata-

kohtaisten ohjelmien tulee olla valmiita v. 2012 ja sen myötä voidaan radoille 
myöntää ympäristösertifikaatti. 

 
 Laaditun (v. 2000) ympäristöohjelman mukaan golf-kentän typpikuormitus Im-

malanjärvellä v. 1990 oli 1400 kg N/vuodessa, mikä oli 3,8 % koko järven typ-
pikuormituksesta ja fosforikuormius 40 kg P/vuosi, mikä oli 1,4 % koko järven 
fosforikuormituksesta (Immalanjärven ravinnekuormitus: Valuma-aluemalleihin 
pohjautuva selvitys 1992, Helsingin yliopisto). Nykyisin lannoitusmääriä on vä-
hennetty (kts. Vesiensuojelu: Lannoitukset) 

 
 
 Vesiensuojelu: Ojitukset ja salaojat 
 
 Ojat ja salaojat eivät laske golf-kentältä suoraan Immalanjärveen, vaan osittain 

rantavyöhykkeellä sijaitseviin kosteikkoihin, osittain vesiesteisiin ja osittain alu-
een metsiköissä sijaitsevalle imeytyskentille. Ojia ei ole viime aikoina perattu, 
joten niiden kautta tuleva kuormitus ei siltä osin ole ollut ajankohtaista. 

 
 Golf-radan poikki johdetaan myös Vuoksenniskan asuinalueen (Matara) hule-

vesiä (sadevesiä ja lumensulamisvesiä). Nämä vedet johdetaan Unterniskan-
jokeen. Väylän n:o 8 (ympäristöohjelmassa 17) salaojaputki on n. vuonna 
2003 käännetty poispäin Immalanjärvestä, kuten ympäristöohjelmassa on eh-
dotettu. 

 
 Vesiesteet on ruopattu v. 2004. Niiden syvyys on 1,5-2 metriä, ja niihin on osit-

tain järjestetty veden kiertoa: vettä johdetaan Immalanjärvestä vesiesteisiin ja 
edelleen Unterniskanjokeen. Niihin on lisäksi rakennettu suihkulähteitä. Ve-
denkierrätyksen ja suihkulähteiden tarkoituksena on parantaa vesiesteissä 
olevan veden laatua. Joissakin vesiesteissä kasvaa mm. limaskaa ja rihmale-
vää. Turkka Ollilaisen mukaan Imatran seudun ympäristötoimi tutki golf-radan 
vesiestevettä joitakin vuosia sitten.  

 
 Ympäristöohjelmassa ehdotettu vesiesteiden pinnan korkeuden nostaminen 

on vesiteknisesti käytännössä mahdotonta toteuttaa eikä asia ole vesiensuoje-
lukysymys. 

 
 Ympäristöohjelmassa ehdotettu Mataran-alueelta tulevan veden johtaminen 

kastelujärjestelmään on Ollilaisen mukaan käytännössä teknisesti mahdotonta 
toteuttaa. 

 
 
 Vesiensuojelu: Suojavyöhykkeet 
 
 Golf-radan ja Immalanjärven rannan välissä on maksimissaan 30 metrin ja mi-

nimissään 5-10 metrin suojavyöhyke. Suojavyöhykkeellä tarkoitetaan tässä 
luonnontilassa olevaa aluetta. 
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 Vesiensuojelu: Lannoitukset 
 
 Lannoitukset pyritään optimoimaan siten, ettei ylilannoitusta tehtäisi. Lannoitet-

ta levitetään seuraavasti: 
 
 Viheriöt: 2-3 vk:n välein. 
 Väylät: 4 kertaa vuodessa 
 Lyöntipaikat: 5 kertaa kesässä 
 Karheikot: 1-2 kertaa kesässä 
 
 Fosforin osalta lannoitemäärä on maksimissaan 30 kg/ha vuodessa (viheriöt), 

typen osalta maksimissaan 155 kg/ha vuodessa (viheriöt). Typen ja fosforin 
määrää on vuoden 2000 jälkeen vähennetty n. 20-30 % ja korvattu niitä muilla 
alkuaineilla. 

 
 Lannoitetta ei levitetä 5 metriä lähempänä rantaa (vrt. suojavyöhyke). 
  
   
 Ruohonleikkuukoneiden pesu 
 
 Viheriö- ja lyöntipaikkojen ruohonleikkureiden keräimiin kertyvä ruoho toimite-

taan metsäsaarekkeisiin maatumaan. 
 
 Ruohonleikkuukoneet pestään huoltorakennuksen asfaltoidulla pihalla ja pe-

suvedet johdetaan ritilällisten kanavien kautta öljynerotuskaivoon ja edelleen 
kaupungin jätevesiviemäriin. Ruohojätteet toimitetaan alueen metsäsaarekkei-
siin. 

 
 
 Torjunta-aineiden käyttö 
 
 Tarkastuksen jälkeen selvitettiin Turkka Ollilaiselta torjunta-aineiden käyttöä. 

Hänen mukaansa rikkakasvien torjuntaa käytetään Staranea ja Round Up:ia. 
eikä niitä levitetä 20-50 metriä lähemmäksi rantaa. 

  
 
 Johtopäätökset 
 
 Golf-kentän vesistönkuormitusvaikutukset ovat tämän tarkastuksen perusteella 

vähäiset. Ympäristöasioihin on kiinnitetty hyvin huomiota. 
 
   

 
Helena Kaittola    
ympäristöinsinööri    
p. 020 617 4630, 
helena.kaittola@imatra.fi  
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