
  

  

  

  
  

  

  

  

Imatran Golf Oy  

  
YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ  

  

KATSELMUSRAPORTTI  

21.3.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SISÄLLYSLUETTELO  

  

1 Alkusanat                

        

2 Yrityskuvaus               

   

3 Palveluprosessi                

3.1  Koneet ja laitteet              

   

3.2  Päästöt    

 3.2.1  Päästöt maaperään    
 3.2.2  Päästöt ilmaan    
 3.2.3  Päästöt vesistöihin   
 3.2.4  Melupäästöt    

 3.3  Jätteet    

 3.3.1  Kaatopaikkajätteet   
 3.3.2  Lietteet    
 3.3.3  Hyötyjätteet    
 3.3.4  Vaaralliset jätteet    

4 Käytettävät materiaalit    

4.1  Tarve- ja raaka-aineet               

4.2  Kemikaalit    

 4.2.1  Lannoitteet ja torjunta-aineet    
 4.2.2  Poltto- ja voiteluaineet    
 4.2.3  Muut kemikaalit    

 4.3  Veden käyttö    

5 Energia    

 5.1 Energiakustannukset ja tärkeimmät käyttökohteet    

 5.1.1  Sähköenergian kustannukset    
 5.1.2  Kulutusprofiili ja -kohteet    

5.2  Energian käytön seuranta ja hallinta              

5.3  Kuljetukset                

5.4  Energian käytön säästötoimet ja kehitystarpeet    

6 Yhteenveto    

 6.1  Ideariihien tulokset    

 6.1.1  Ideariihi I – Tuotantoprosessi    
 6.1.2  Ideariihi II - Energian hankinta ja käyttö    
 6.1.3  Ideariihi IV - Ympäristöohjelman valmistelu    

6.2  Arvio ympäristöasioista              

6.3 Ympäristönäkökohdat              

7 Ympäristöohjelman laadinta      

8 Lisäselvitykset    

  

LIITTEET 



  

  

1 Alkusanat  

Ympäristöjärjestelmän luomisen tavoitteena on Imatran Golf Oy:n ympäristöasioiden 

parempi hallinta ja jatkuva eteenpäin vieminen. Järjestelmän avulla todetaan jo tehdyt 

ympäristöparannukset sekä kirjataan ylös edelleen kehitettävät ympäristötoiminnot. 

Imatran Golf saa järjestelmän luomisen myötä todistuksen asiakas- ja sidosryhmilleen 

sitoutumisestaan ympäristöasioiden jatkuvaan ylläpitoon ja kehittämiseen.  

  

Imatran Golfin on tärkeää huomioida vesiensuojelunäkökulma ympäristöohjelmassaan. 

Vesiensuojelu on ollut esillä mm. Imatran seudun ympäristötoimen tekemällä 

tarkastuksella 4.6.2010. Tällöin on kiinnitetty huomiota kentän vesitalousasioihin sekä 

rantojen suojavyöhykkeisiin  

2 Yrityskuvaus  

Imatran Golfin toimialana on ylläpitää golfkenttiä sekä harjoittaa golftoimintaa sekä siihen 

liittyvää ja sitä tukevaa toimintaa. Golfkenttä sijaitsee Imatralla Vuoksenniskalla. 

Golfkenttä on osakeyhtiöpohjainen.   

  

Imatran Golfissa työskentelee vakinaisesti 4 henkilöä ja kausityöntekijöitä on pelikauden 

aikana vuosittain noin 7 henkilöä. Yrityksen vuotuinen liikevaihto on noin 0,6 milj. €.  

 

 

3 Palveluprosessi  

Golfkenttä sijaitsee aivan Immalanjärven äärellä. Immalanjärvi on imatralaisille, 

ruokolahtelaisille sekä matkailijoille tärkeä virkistyskohde. Lisäksi Imatran kaupunki ottaa 

osan juomavedestään Immalanjärvestä.  

  

Imatran Golf koostuu 18 reiän kentästä. Väylät on sijoitettu kumpuileville pelloille, metsiin 

ja järven rannalle; näin ollen kenttä antaa haasteita kaikentasoisille pelaajille. Kenttä on 

avattu 1987. Kentällä pelataan noin 20 000 kierrosta vuosittain. Pelaajista noin 80 % on 

Imatran Golf ry:n jäseniä ja loput 20 % vieraspelaajia. Lähes kaikki pelaajat ovat 

kotimaisia; arviolta alle prosentti on ulkomaalaisia.    

  

Alueella on myös erinomaiset harjoitusmahdollisuudet. Tarjolla on osittain katettu 

harjoituslyöntialue, puttiviheriö ja lähilyöntialue. 

   

Pelaajien pukeutumis- ja pesutilat sijaitsevat vanhassa golfklubirakennuksessa. 

Golftoimisto, ajanvaraus sekä Pro Shop toimivat uudessa golfklubirakennuksessa. 

Kenttähenkilöstön tilat ovat omassa huoltorakennuksessa.  

  

Viheriöt leikataan pelisesongin aikana 7 krt viikossa. Leikkuujäte kerätään ja levitetään 

kentän reunaalueille ja karheikkoihin. Leikkuujätettä ei levitetä rannan tuntumaan tai 

ojien varsille ravinnepäästöjen minimoimiseksi. Kattaus (dressaus), ilmastus, jyräys, 

pystyleikkuu ja harjaus kuuluvat säännöllisiin hoitorutiineihin. Viheriöitä kastellaan ja 

lannoitetaan. 

    

Lyöntipaikat leikataan 3-5 krt viikossa. Leikkuujäte kerätään ja levitetään kentän reuna-

alueille ja karheikkoihin. Leikkuujätettä ei levitetä rannan tuntumaan tai ojien varsille 

ravinnepäästöjen minimoimiseksi. Paikkaus, ilmastus ja kattaukset tehdään 

säännöllisesti. Lyöntipaikkoja kastellaan ja lannoitetaan.  

  

Väylät leikataan 5-7 krt viikossa eikä leikkuujätettä kerätä. Pystyleikkuu tai harjaus sekä 

ilmastus tehdään todetun tarpeen mukaan. Väylät lannoitetaan pääsääntöisesti yhden 

kerran kaudessa. Väyliä kastellaan tarpeen mukaan.  



  

Karheikot leikataan 2-3krt viikossa eikä leikkuujätettä kerätä.  

  

Kasvitautien kemiallinen torjunta ei kuulu säännöllisiin hoitorutiineihin, mutta tehdään 

tarpeen vaatiessa hyväksytyillä torjunta-aineilla. Kaikista lannoitus- ja torjuntatöistä 

pidetään kirjaa ja kauden päätyttyä tehdään yhteenveto käytetyistä määristä.  

  

Kentänhoidossa pyritään karsimaan pois kaikki turhat siirtymäajot. Kasvunsäätäjäainetta 

on aloitettu käyttämään kaudella 2014 viheriöillä, lyöntipaikoilla, väylillä ja rangen 

lyöntikannella.  

  

Kenttää kastellaan vain todellisen tarpeen mukaan automaattisella kastelujärjestelmällä. 

Kastelutarpeen määritys perustuu havainnointiin ja kokemukseen.  

3.1 Koneet ja laitteet  

Imatran Golfilla on käytössään paljon työkoneita. Erilaisia golfkentän eri osissa 

käytettäviä leikkureita on noin 8 kpl ja golfautoja noin 8 kpl. Lisäksi käytössä on mm. 

erikokoisia traktoreita, kaivuri ja erilaisia kenttäajoneuvoja. Yhteensä laitteita on 

lähemmäs 25 kpl.  

  

Työkoneiden ikähaitari on laaja, aivan uusista käyttöikänsä päässä oleviin. Uusia laitteita 

hankittaessa otetaan huomioon muun muassa polttoaineenkulutus, luotettavuus ja 

soveltuvuus käyttötarkoitukseen. Imatran Golfissa on myös jo harkittu ns. hybridi-

koneiden (polttoaine- ja sähkökäyttöinen) hankkimista lähivuosina, kun 

kentänhoitokoneita uusitaan.  

3.2 Päästöt  

 3.2.1  Päästöt maaperään  

Imatran Golfin toiminnasta ei aiheudu varsinaisesti päästöjä maaperään. Kaikki jätevedet 

johdetaan kunnalliseen viemäriverkkoon tai kerätään umpisäiliöihin. Mahdollisia 

satunnaispäästöjä voi aiheutua mm. työkoneen rikkoutumisesta kesken ajon (esim. 

päästö hydrauliikkaletkun mennessä poikki).  

 3.2.2  Päästöt ilmaan  

Golfkentän normaalitoiminnasta syntyy jonkin verran päästöjä ilmaan työkoneiden 

pakokaasujen muodossa. Nämä ovat lähinnä typen oksideja (NOX), hiilidioksidia (CO2), 

hiilimonoksidia (CO), rikkidioksidia (SO2) ja hiukkaspäästöjä. Muita päästölähteitä ilmaan 

ei varsinaisesti ole.  

 3.2.3  Päästöt vesistöihin  

  

Yrityksen normaalista toiminnasta ei juuri aiheudu päästöjä vesistöihin. Kaikki jätevedet 

johdetaan kunnalliseen viemäriverkkoon tai kerätään umpisäiliöihin.  

  

Lannoitetta tai torjunta-ainetta levittäessä on mahdollisuus, että ravinteita päätyisi 

työvaiheen jälkeen vesistöön esim. huuhtoutumalla. Tämä riski on minimoitu pitämällä 

työskentelyvaiheessa riittävä suojaetäisyys (minimissään 7-10m) vesistöön.  

  

Imatran Golfin lähialueiden vesistöt kuuluvat säännöllisen tarkkailun piiriin koska järvestä 

otetaan Imatran Kaupungin vesijohtovesi. Lähistöllä sijaitsevan järven vedenlaatua 

(pinta ja pohjavedet) tarkkaillaan vuosittain Imatran Veden toimesta. Myös Kaakkois-

Suomen ELY-keskus seuraa Immalanjärven vedenlaatua ja ekologiaa. Yhteistarkkailun 



tavoitteena on selvittää vesistöön kohdistuvan jätevesikuormituksen vaikutuksia ja 

vaikutusalueen laajuutta sekä haittojen vähentämiseksi tehtyjen toimenpiteiden 

riittävyyttä Immanlanjärven alueella.  

 3.2.4  Melupäästöt  

Kentänhoitokoneiden käytöstä syntyy jonkin verran melua. Työntekijät käyttävät 

kuulosuojaimia käyttäessään koneita tai työskennellessään melua aiheuttavien laitteiden 

läheisyydessä. Melusta ei ole aiheutunut valituksia.  

 

3.3 Jätteet  

 3.3.1  Kaatopaikkajätteet  

Kaatopaikalle päätyvä jäte on hyödyntämiskelvotonta sekajätettä. Imatran Golfilla on 

useita jätepisteitä, mm. huoltohallin ja klubirakennuksen yhteydessä. keräilyastioita. 

Talviaikaan jäteyhtiö käy tyhjentämässä astiat vain pyynnöstä. Vuotuiset jätemäärät eivät 

ole tiedossa, muta pelikaudella jätettä syntyy ajoittain paljon.  

 3.3.2  Lietteet  

Klubirakennuksen ravintolan toiminnasta syntyy rasvalietettä. Rasvanerotuskaivo 

tyhjennetään Ekokemin toimesta 1 – 2 krt vuodessa. Kentässä sijaitsevien kahden WC:n 

umpikaivot tyhjennetään imuautolla 2 – 4 krt pelikaudessa ja toimitetaan asianmukaiseen 

käsittelyyn.  

 3.3.3  Hyötyjätteet  

Golfkentän toiminnassa syntyy jonkin verran hyödynnettäviä jätteitä. Nämä ovat pääosin 

biojätettä, keräyspaperia ja -pahvia, palautuspulloja ja metallijätettä. Vuotuiset 

jätemäärät eivät ole tiedossa.  

  

Biojäte koostuu pääosin ravintolatoiminnassa syntyvistä biojätteistä (mm. kahvinpurut, 

ruoantähteet, jne.), jota arvioidaan syntyvän noin 2-3 m3 pelikaudessa.  

  

Paperijäte koostuu pääosin toimistopaperista ja sanomalehdistä. Pahvijätettä muodostuu 

pääosin erilaisten toimitusten mukana tulevista pakkausmateriaaleista. Näille jätejakeille 

on ovat keräysastiat.  

  

Metallijätettä muodostuu pieniä määriä erilaisista huolto- ja korjaustöistä.  

  

Golfkenttien osalta jätteiden lajittelu pelaajien toimesta ei toimi aina hyvin ja jätejakeet 

päätyvät usein vääriin astioihin. Tilannetta voitaisiin yrittää parantaa lisäämällä 

ohjeistusta tai esimerkiksi keskittämällä jätteidenkeruu vain muutamaan pisteeseen 

kentällä.  

 3.3.4  Vaaralliset jätteet  

Imatran Golfin toimissa syntyy jonkin verran myös vaarallisia jätteitä. Näitä ovat mm. 

jäteöljyt, paristot, akut ja loisteputket. Akkuja kertyy vuodessa noin 2 – 5 kpl. Syntyneet 

jätteet toimitetaan pääsääntöisesti itse keräyspisteeseen. Jäteöljyjä syntyy vajaat 0,5 m3 

vuodessa ja kentänhoitokoneiden pesupaikalla öljynerotuskaivoon muodostuu myös 

öljyistä jätelietettä. Ekokem tai vastaava toimija käy noutamassa nämä jätteet ja toimittaa 

ne asialliseen käsittelyyn.  

 



4 Käytettävät materiaalit  

4.1 Tarve- ja raaka-aineet  

Golfkentän hoitoon käytetään hiekkaa. Viheriöille levitetään erikoishiekkaa noin 100-150 

tonnia vuodessa ja hiekan toimittaa Sibelco Nordic Oy. Väylille levitetään myös hiekkaa 

noin 100-240 tonnia per kenttä vuodessa. Hiekan kokonaismenekki vaihtelee vuosittain 

paljonkin riippuen siitä miten väyliä päästään hiekoittamaan ja onko bunkkereihin tarvetta 

lisätä hiekkaa. Yhteensä kivipohjaisia materiaaleja (hiekka, sora, kivituhka, jne.) kuluu 

kentänhoitoon vuodessa noin 700 tonnia.  

  

Huolto- ja kunnossapidossa kuluu myös jonkin verran metallia (esim. leikkureiden 

vastateriä noin 60 kpl), puuta noin 500 m ja akkuja noin 10 kpl.  

  

Suoraan golfin pelaamiseen liittyviä kulutettavia artikkeleita kuluu myös huomattavia 

määriä, mm. tuloskortteja kuluu pelikaudessa arviolta noin 15000 kpl ja golfpalloja 8000 

kpl.  

  

Toimistopaperia (A4) kuluu noin 0,5 lavallista. Yhdellä lavalla on noin 40 laatikkoa eli 200 

riisiä. Vuosittain Imatran Golfissa kuluu siis noin 50000 arkkia vuodessa. Suurin osa tästä 

on kilpailuihin liittyviä tulosteita (sääntöjä, ohjeita, tuloksia, jne.). Toimistopaperin 

kulutuksen vähentämiseen onkin syytä keskittyä lähitulevaisuudessa.  

4.2 Kemikaalit  

Golfkentällä käytettävät kemikaalit ovat pääosin lannoitteita, torjunta-aineita, poltto- ja 

voiteluaineita sekä pesu- ja puhdistusaineita. Myös maaleja kuluu jonkin verran huolto- 

ja kunnossapitotöissä.  

 4.2.1 Lannoitteet ja torjunta-aineet  

Lannoitteet  

Golfkentän lannoitukseen käytetään vuosittain yhteensä noin 15 000 kg lannoitteita 

(2017). Lannoitusmäärä vaihtelee mm. sääolojen mukaan. Lannoitteista on nestemäisiä 

noin 5 % ja loput ovat kiinteässä muodossa (rae) olevia lannoitteita.    

Lannoitteita varastoidaan yleensä vain lyhyitä aikoja, sillä ne levitetään tiettyyn aikaan. 

Maksimi varastointimäärää on noin 30 t keväällä, jolloin käyttö on suurinta. Kiinteät, 

rakeena olevat lannoitteet varastoidaan säkeissä (20 – 25 kg/kpl) ja nestemäiset 

varastoidaan tynnyreissä tai kanistereissa lämpimässä varastossa. 

 

Lannoitteiden ympäristövaikutusten osalta ollaan toimittajan tietojen varassa. Toimittajia 

on useita, joten kilpailutus on mahdollista. Tiettyjen tuotteiden on todettu soveltuvan 

parhaiten Imatran Golfin kentille.   

  

Alla olevassa taulukossa 1 on esitetty lannoitemäärät eri kentän osille lannoitteen 

sisältämien ravinnemäärien mukaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taulukko 1. Kentän osien lannoitemäärät ravinteittain  

Kentän osa  
Typpi, N [kg, 

(~kg/ha)]  
Fosfori, P 

[kg, (~kg/ha)]  
Kalium, K 

[kg, 

(~kg/ha)]  

 2013/2017         2013/2017       2013/2017       2013/2017 

Viheriöt (noin 

1,2/1,4 ha)  

208/178 

(~173 / ~127)  
114/28,5 

(~95/~20)  

503/157  

(~420/~112)  

Lyöntipaikat 

(noin 0,5/3 ha)  

114/114  

(~228)  
40/20,4  

(~80/~6,8)  
148/94,6  

(~296/~31,5)  

Väylät (noin 

12/20 ha)  

92/13,4 

(~4/0,67) 

21/14,5 

(~1/~0,73)  

80/79,5 

(~3,1/~4)  

  

  

Imatran Golfissa on käytössä myös biologisia lannoitteita ns. kasvunedistäjäaineita.    

  

Verdera Turf PS käytetään golfnurmikoiden hoitoon kesällä. Se sisältää hyötymikrobeja, 

jotka auttavat pitämään nurmen hyvässä kunnossa ja stimuloi juurten kasvua, jolloin 

nurmesta tulee vahvempi. Tuote myös lisää nurmen vastustuskykyä tauteja vastaan 

(kesäfusarioosit, dollar spot). Vuonna 2013 tuotetta käytettiin 4kg.   

Verdera Turf PG käytetään golfnurmien hoitoon syksyllä ja keväällä. Se on nestemäinen 

tuote, joka stimuloi juurten kasvua ja edistää nurmen kasvuun lähtöä kauden alussa, 

jolloin nurmesta tulee vahvempi. Tuote lisää nurmen vastustuskykyä tauteja vastaan 

(lumihome, keltaläikkätauti eli antraknoosi, Pythium- ja Rhizoctoniasienet ja 

noidankehät). Vuonna 2013 tuotetta käytettiin 4kg.  

  

Torjunta-aineet  

Golfkentällä käytetään torjunta-aineita kasvinsuojelutarkoitukseen eli aineilla torjutaan 

nurmea vahingoittavia tauteja (esim. home- ja sienitaudit). Taulukossa 2 on nähtävillä 

Imatran Golfin käytössä olevat torjunta-aineet ja käytetyt määrät.  

  

Taulukko 2. Torjunta-aineet ja käyttömäärät  

Kauppavalmiste  Tehoaine(et)  Käyttötarkoitus  Käyttömäärä 12/17  

Qualibra    -/20l  

Primo Maxx   -/60 I  

Tilt 250 EC  propikonatsoli: 250 g/l  kasvitautien 

torjunta  
1,25/10 I  

Ariane S  

MCPA: 200 g/l, 
fluroksipyyri: 40 g/l, 

klopyra- 
lidi: 20 g/l  

rikkakasvin 

torjunta  
10,4/3,5 I  

  

 4.2.2 Poltto- ja voiteluaineet  

Kentänhoitokoneet käyttävät polttoaineenaan pääosin dieselöljyä ja sitä kuluu vuodessa 

noin 9000 l. Osa koneista ja golfautoista käyttävät bensiiniä, jota kuluu noin 2000 l/vuosi.  

  

Polttoaine (diesel) varastoidaan turvakaukalolla varustetussa säiliössä (3 m3) ja ne 

täytetään tarpeen mukaan. Säiliö on noin 8 vuoden ikäinen, eikä se sijaitse 

pohjavesialueella. Bensiini säilötään Jerrykannuissa. Polttoaineille on oma osastoitu tila.  

  

Moottori- ja hydrauliikkaöljyjä kuluu noin 320 l vuodessa ja niitä säilytetään huoltohallilla 

tynnyreissä, joiden alla on valuma-allas. Hallissa on myös öljynerotuskaivo.  



 4.2.3  Muut kemikaalit  

Golfkentällä käytettävät muut kemikaalit ovat pääosin pesu- ja puhdistusaineita. 

Kentänhoitokoneiden pesuaineet ovat biohajoavia ja niitä kuluu noin 20 l vuodessa. 

Sosiaalitiloissa ja keittiössä käytettäviä pesu- ja puhdistusaineita kuluu noin 10 l/vuosi.  

  

Kentälle tehtäviin merkintöihin käytetään ns. merkkausmaaleja. Maalipulloja (tölkkejä) 

kuluu noin 20 kpl pelikaudessa. Merkkausmaalin menekkiin vuositasolla vaikuttaa ns. 

tärkeiden kisojen määrä, joiden yhteydessä kenttää merkataan enemmän. Huolto- ja 

kunnossapitotöissä käytetään myös jonkin verran maaleja. Käyttömäärät ovat joitakin 

kymmeniä litroja vuodessa.  

4.3 Veden käyttö  

Imatran Golf käyttää golfkentän kasteluveden lähteenä läheistä järveä, jonka vedenlaatu 

on kasteluun soveltuva.   

  

Golfkentän kasteluveden määrä vaihtelee paljon riippuen sään aiheuttamasta 

kastelutarpeesta, vettä kuluu 25 000 – 27 000 m3. Kentän kastelujärjestelmä on 

tietokoneohjattu, mutta kastelutarve määritetään laitteistolle itse sekä silmämääräisesti 

arvioiden että kairauksien perusteella.  

  

Klubitalolla, huoltohalleilla, toimistolla ja kioskilla käytetty vesi tulee Imatran vesiverkosta. 

Klubitalolla ja huoltohallilla on omat vesimittarit ja näissä kohteissa vettä kului yhteensä 

noin 204 m3 vuodessa (klubitalo: 190 m3, huoltohalli: 14 m3).  

5 Energia  

5.1 Energiakustannukset ja tärkeimmät käyttökohteet  

 5.1.1 Sähköenergian kustannukset  

Imatran Golfin vuotuiset energiakustannukset (alv 0 %) olivat vuonna 2017 noin 14 300 

€. Energiakustannusten merkitys on tiedostettu yrityksessä.  

  

Vuotuinen sähkönkulutus, sisältäen kaiken kulutuksen ja kaikki kulutuskohteet, oli 

vuonna 2017 yhteenlaskettuna noin 289 MWh. Sähkönkulutusta ei ole seurattu 

tarkemmin eikä kulutusjakaumaa ole selvitetty.  

  

Imatran Golf on kilpailuttanut sähköenergian toimittajan ja energia ostetaan Imatran 

Seudun sähköltä vuoteen 2020 asti. Siirtoyhtiönä alueella toimii Imatran Seudun Sähkö.   

  

Yrityksen sähkölaskuista saatiin sähköenergian ja sen siirron osalta tarkempia tietoja 

liittymätyypistä ja energiamaksuista.  Sähkökustannusten eri tariffikomponentit ja hinta 

eri ajankohtina on esitetty taulukossa 3.   

Taulukko 3. Sähkökustannusten komponentit  

Komponentti  
Klubitalo,   

Huoltohalli, 

kastelu/pumppaamo  
Sähköenergia  Kausituote  

- perusmaksu  3,71 €/kk  

- energiamaksu  4,59 snt/kWh  

Sähkön siirto    
- perusmaksu  138,19 €/kk  

- siirtomaksu  4,38 snt/kWh  

- sähköverot   2,794 snt/kWh  



  

 5.1.2 Kulutusprofiili ja -kohteet  

  

Sähkön kulutuksen jakaumaa ei ole selvitetty. Suurimman osan sähköenergiasta vievät 

pelikaudella kasteluvesipumppaamot, rakennusten ilmanvaihtokoneet, saunojen kiukaat 

ja valaistus. Pelikauden ulkopuolella suurin osa sähköenergiasta kuluu lämmitykseen ja 

valaistukseen (sisä ja ulko).  

  

Muita ympärivuotisia kulutuskohteita ovat mm. LVI-laitteet (lämminvesivaraajat, pumput, 

jne.) ja toimistolaitteet (tietokoneet, tulostimet jne.).  

5.2 Energian käytön seuranta ja hallinta  

Imatran Golfissa ei ole erikseen nimetty vastuuhenkilöä, joka vastaisi energian 

hankinnan ja kulutuksen seurannasta ja tehostamistoimenpiteistä. Sähköenergian tai 

veden kulutuksen systemaattista seurantaa ei kohteessa ole vielä järjestetty. 

Sähkömittarien lukemat luetaan kuukausittain ja toimitusjohtaja tarkastaa laskut.  

5.3 Kuljetukset  

Raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetuksiin käytetty energia ja siitä aiheutuneet 

kustannukset eivät ole tiedossa. Kuljetukset aiheuttavat merkittävän osan välillisestä 

energiankäytöstä.  

5.4 Energian käytön säästötoimet ja kehitystarpeet  

Imatran Golf on toiminnassaan huomioinut sähköenergian säästömahdollisuuksia: 

klubitalon sisälämpötilaa on pudotettu talviaikana ja tilan ilmanvaihtokoneen käyntiaikaa 

on muutettu (kone käy vain noin tunnin pelikauden ulkopuolella).   

  

Kulutusseuranta on tehokas työkalu turhan kulutuksen ja kulutuksen nousun 

karsimiseksi. Onkin suositeltavaa, että energiankulutuksen säännöllinen seuranta 

aloitetaan. Nykyisen mittaroinnin taso joissakin kulutuskohteissa antaa hyvät 

edellytykset kulutusten seurantaan. Sähköntoimittajalla on myös tarjolla sähköinen 

palvelu, josta omia kulutuslukemia voi seurata helposti.  

  

Klubitalolle on hankittu ilmalämpöpumppuja, jotka huolehtivat talviaikaan lämmityksestä 

ja pelikaudella tilan mahdollisesta jäähdytystarpeesta. Myös huoltohallin 

ilmalämpöpumppu voisi sopia lämmönlähteeksi. Klubitalon ja huoltohallin osalta 

lämmönjakotapa (sähköpatterit) mahdollistaisi vaihtoehtoisen lämmönlähteen (esim. 

maalämpö tai puupellettikattila), mutta vaatisi suuremman investoinnin.  

 

 

 

 



6 Yhteenveto  

6.1 Ideariihien tulokset  

 6.1.1 Ideariihi I – Tuotantoprosessi  

Ensimmäinen ideariihi pidettiin 12.1.2013. Taulukossa 4 on nähtävillä ideariihi I 

yhteenveto. Ideariihilomake I on nähtävillä kokonaisuudessaan liitteessä 1.  

  

  

  

Taulukko 4. Yhteenveto ideariihestä I  

YHTEENVETO  
Yhteenvetoon kootaan ideariihessä esiin nousseet keskeiset 

asiat ja luokitellaan ne  

A. Tärkeät ja/tai kiireelliset 
toimenpiteet  
- lakisääteinen velvoite  
- ympäristöriskit  
- merkittävä 

kustannussäästö  

  

  

B. Mahdollisuuksien 
mukaan toteutettavat 
toimenpiteet  
- kustannusten säästö  
- kilpailukyky  
- ympäristöimago  
- markkinointi  
- ennaltaehkäisy  
- varautuminen tulevaan 

jne.  

- ympäristöasioiden huomioiminen 

hankinnoissa (mm. paperi)  

- jätehuollon tehostaminen (ohjeistus, 
jakeiden lisäys, lajittelun tehostaminen, jne.)  
- kentänhoitoon kuluvan polttoainemäärän 

vähentäminen  

- paperinkulutuksen vähentäminen  

- tiedotuksen ja koulutuksen lisääminen 
ympäristöasioihin liittyen - kierrätysmateriaalin 
hyödyntämisen lisääminen (esim. hiekka 
kentänhoidossa)  
- luomun & lähiruoan lisääminen 

mahdollisuuksien mukaan  

C. Lisäselvityksiä 

edellyttävät aiheet  

- kentänhoitokoneet: kun uusien hankinta on 
esillä, selvitetään myös hybridimallien soveltuvuus  
- leikkuujätteen kompostointimahdollisuus?  

  

 

 

 

 

 

 

 



 6.1.2 Ideariihi II - Energian hankinta ja käyttö  

Toinen ideariihi pidettiin 12.2.2013. Ideariihen aikana nousi esiin muutamia merkittäviä 

energiansäästömahdollisuuksia. Taulukossa 5 on nähtävillä ideariihi II yhteenveto. 

Ideariihilomake II on nähtävillä kokonaisuudessaan liitteessä 2.  

  

Taulukko 5. Yhteenveto ideariihestä II  

YHTEENVETO  
Yhteenvetoon kootaan ideariihessä esiin nousseet keskeiset 

asiat ja luokitellaan ne  

A. Tärkeät ja/tai kiireelliset 
toimenpiteet  
- lakisääteinen velvoite  
- ympäristöriskit  
- merkittävä 

kustannussäästö  

  

B. Mahdollisuuksien 
mukaan toteutettavat 
toimenpiteet  
- kustannusten säästö  
- kilpailukyky  
- ympäristöimago  
- markkinointi  
- ennaltaehkäisy  
- varautuminen tulevaan 

jne.  

- kulutusseurantaan voisi panostaa jatkossa  

- vihreän sähkön hankinta, jos hinta pysyy 

samana  

- sähkölämmitykselle voisi etsiä vaihtoehtoja 
(lämmönjakotapa mahdollistaisi)  
- IV-koneiden käyntiajat luultavasti turhan 
pitkät, automaatio mahdollistaa säädön rakennuksen 
käyttöaikojen mukaan, lämpötila-asetukset syytä 
tarkastaa  
- sekoittajien ja hanojen virtaamien 

tarkastaminen ja säätö tai vakiopaineventtiilin asennus  

C. Lisäselvityksiä 

edellyttävät aiheet  

  

- energiakatselmus voisi tulla kyseeseen  

 6.1.3 Ideariihi IV - Ympäristöohjelman valmistelu  

Viimeinen ideariihi pidettiin 15.2.2017. Tapaamisessa todettiin, että klubitalon 

lämmittämiseen on lisätty ilmalämpöpumput, joilla on tarkoitus vähentää 

sähkönkulutusta. 

6.2 Arvio ympäristöasioista  

Imatran Golf noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja 

viranomaismääräyksiä.   

  

Työturvallisuusasiat ovat olleet tärkeässä asemassa mm. perehdytettäessä uutta 

henkilöstöä työtehtäviin. Imatran Golf on jo huomioinut energiansäästökohteita 

kiinteistöjen osalta ja golfkentän hoidossa pyritään työtapoihin, joilla vältetään turhaa 

ajoa ja samalla pienennetään ympäristövaikutuksia.  

  

Yrityksessä ei ole aiemmin ollut käytössä ympäristöhallintajärjestelmää, eikä toiminnalle 

ole asetettu varsinaisia ympäristötavoitteita eikä myöskään laadittu ympäristöasioihin 

liittyviä ohjeistuksia. Ympäristöasioihin liittyvän koulutuksen ja opastuksen järjestäminen 

sekä ohjeistuksen laatiminen on hyvä ottaa työn alle ympäristöohjelman käyttöönoton 

yhteydessä.  

6.3 Ympäristönäkökohdat  

Imatran Golfin toiminnan merkittävimmät ympäristönäkökohdat ovat itse kentänhoitoon 

liittyvät asiat (mm. polttoaineet, lannoitteet, kasteluvesi) sekä kiinteistöjen 

energiankulutus. Myös yleisen ympäristötietoisuuden lisääminen koko golfyhteisössä on 

merkittävä näkökohta.  



7 Ympäristöohjelman laadinta  

Varsinainen ympäristöohjelma laadittiin ideariihi IV:n pohjalta. Ideariihessä hahmoteltiin 

yritykselle ympäristöpolitiikka ja määriteltiin käytyjen ideariihien pohjalta yrityksen 

merkittävimmät ympäristönäkökohdat.  Näille näkökohdille laadittiin 

ympäristöpäämäärät, -tavoitteet ja -toimenpiteet. Ympäristöohjelmaan kirjattiin myös 

tärkeimmät mittarit, joilla seurataan yrityksen ympäristöasioiden kehitystä. 

Ympäristöohjelmassa kerrotaan myös yrityksen ympäristöasioiden vastuunjaosta, 

seurannasta sekä ympäristöasioiden tiedottamisesta asiakkaille ja sidosryhmille.  

  

  

  

8 Lisäselvitykset  

Imatran Golfin kiinteistöt ovat melko suuria ja lämmityskulut huomattavia, joten 

energiakatselmuksen teettäminen voisi tulla kyseeseen.  

  

Ympäristöasioiden osalta voitaisiin selvittää esimerkiksi uusien kentänhoitokoneiden 

hankinnan yhteydessä ns. hybridikoneiden soveltuvuutta Imatran Golfin tarpeisiin ja sen 

kannattavuustarkastelua. Myös leikkuujätteen (leikkurien pesupaikalta) kompostointia 

voitaisiin selvittää vaikka nykyiset kustannukset (biojätteenä) ovat tältä osin pienet.  


