
FEGGA:n lausunto Euroopan 
golfkentänhoitoalan puolesta
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Euroopassa on noin 5 500 golfkenttää yhteensä noin 
500 000 hehtaarin maa-alueella. Siitä noin 30 prosenttia 
on intensiivisesti hoidettua nurmea (viheriöt, väylät, 
tiit ja hoidetut raffialueet) ja loput 70 prosenttia on 
hoitamatonta, kuten luonnontilaiset karheikkoalueet, 
metsät, vesistöt ja suoalueet.

Heinät tekevät pelipinnat golfille suotuisiksi. Ne ovat 
siten suurin yksittäinen komponentti, joka tekee golfista 
uniikin elämyksen. Niillä on tärkeä rooli golfareiden 
tyytyväisyyden saavuttamisessa ja siten ne hyödyttävät 
koko golfalaa ja sitä ympäröivää yhteisöä. Tämän hetken 
arvio golfalan todellisesta arvosta on noin 15,1 miljardia 
euroa. 150 000 ihmistä työllistävä laji takaa myös terveyttä 
parantavan fyysisen aktiviteetin luonnon keskellä yli 7,9 
miljoonalle pelaajalle. 1

Kentänhoidolliset järjestelmät lajin kannalta 
olennaiselle heinälle vaihtelevat kenttien välillä. 
Ilmasto, maaperät ja maantiede yhdessä pelaajien 
odotusarvojen ja kentänhoitobudjetin kanssa 
määrittävät itse kentänhoidolliset toimenpiteet. Riski 
joidenkin kentänhoidollisten toimien negatiivisista 
ympäristövaikutuksista juontuu siitä, että intensiivisesti 
hoidettu heinä on lajille ominaista.

Tämä julkaisu pyrkii osoittamaan alan laajakatseisuuden 
ja kohdennetun strategian tärkeyden paikalliseen 
ekologiaan kohdistuvien ympäristövaikutusten 
minimoimiseksi ja rohkaisemaan vastuulliseen 
kentänhoitoon koko alalla.

1  The Economic Impact of Golf on the Economy of Europe, 
Sports Marketing surveys Inc. 2013.

c Federation of European Golf Greenkeeper Associations 2016

24 FEGGA:n jäsenyhdistystä on sitoutunut vastuulliseen ja kestävän kehityksen mukaiseen golfkentänhoitoon.

ESPANJA UNKARI BELGIA ITALIA NORJARUOTSI

ESITTELY

LUONNONMUKAISUUS: sen varmistamista, että mahdollisimman pieni ala kentästä on 
intensiivisesti hoidettua, ja että tälle alalle on valittu mahdollisimman oikeat heinälajit paikalliset
olosuhteet huomioon ottaen - muu kentän alue annetaan luonnon ja sen monimuotoisuuden haltuun.

VASTUULLISEEN GOLFKENTÄNHOITOON liittyy…

TIEDON KERÄÄMINEN JA RAPORTOINTI: kaikkien kentälle tehtävien hoitotoimenpiteiden 
kirjaaminen sekä niistä saatujen tulosten julkinen jakaminen, jotta voimme tiedottaa kenttien 
toiminnasta ja lakien ja säädösten noudattamisesta.

TARKKAILU JA SEURANTA: on tärkeää ymmärtää heinän fysiologiaa 
ja sen reaktioita ympäristön muuttujiin keräämällä ja jakamalla dataa.

LAADUN KYNNYSARVOT: niiden raja-arvojen määrittämistä, joiden puitteissa 
tuholaiset, taudit taimuu kuluminen tarvitsee puuttumista tai hoitotoimenpiteitä.

STRESSIN HALLINTA: sopivat leikkuukorkeudet, terävät leikkurit 
ja hyvä kulunohjaus vähentävät stressiä.

Nesklúbburinn, Islanti.



Raportointi
ja tietoisuus

Tutkimus ja 
koulutus

Rohkaisu kestävän 
kehityksen mukaiseen 
toimintaan

A.  Läpinäkyvää raportointia kentänhoidosta GEO:n OnCoursen tai kansallisten ohjelmien kautta.
B.  Kampanjoita tietoisuuden edistämiseksi golfaavalle yleisölle tai laajemmalle yleisölle.

A.  Heinien tutkimus. 

B.  Kemikaalittoman kentänhoidon lisätutkimusten rahoittaminen. 
C.  Uusien pelattavuuden ja pelipintojen laatua mittaavien työkalujen kehittäminen. 
D.  Koulutusohjelmat (Road Show’t, GTE, konferenssit, etc.). 
E.  GEO:n tuki/rohkaisu/hyväksyntä (OnCourse, Legacy-ohjaus). 
F.  Uusien valinnaisten kestävän kehitysten standardien luominen.

2
3

1
A. Luonnonvarojen kuluttamisen minimointi.
B.  Kentänhoidon kasvistoon ja eläimistöön kohdistuvien vaikutusten minimointi tai lieventäminen  
 sekä biodiversiteetin lisääminen tarjoamalla elinolosuhteita paikallisille lajeille.
C.  Jätteen vähentäminen vaikuttamalla toimittajiin pakkausmateriaalin vähentämiseksi, käyttämään
 jätteitä uudelleen aina kun mahdollista ja kierrättämään silloin, kun uudelleen käyttäminen ei ole
 mahdollista sekä varmistamaan, että ongelmajätteet on hävitetty asianmukaisesti.
D.  Saastumisen minimoiminen ja koneiden tai kemikaalien käytöstä aiheutuvan ilman, maaperän 
tai veden pilaantumisen vähentäminen.
E.  Intensiivisesti hoidettujen nurmialueiden pinta-alan vähentäminen mahdollisuuksien mukaan.

PORTUGALISVEITSI

Vuodesta 1996 alkaen mittavan investoinnin ja konsultaation jälkeen Euroopan kentänhoitoala on kehittynyt seuraten 
strategista lähestymistapaa kestävän kehityksen mukaiseen golfkentänhoitoon. Keskipisteenä on parhaiden käytäntöjen 
hallinta kestävän kehityksen mukaista suorituskykyä ja toimintaa tukien sekä raportointia ja tietoisuutta lisäten.
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STRATEGIA
JÄTETTÄ vähentämisen, uudelleen käytön ja kierrätyksen kautta. 
Tämä tulee olemaan alan normi tietoisuuskampanjoiden avulla.

POLTTOAINETTA asianmukaisten ja teräväksi säädettyjen 
leikkureiden sekä tarpeettomien leikkuiden vähentämisen kautta.

SAASTUMISTA, turvallisen ja tehokkaan sekä säännöllisesti 
valmistajien ohjeistuksen mukaan huolletun kaluston avulla.

VASTUULLINEN GOLFKENTÄNHOITO minimoi…

ETELÄ-AFRIKKASLOVAKIATANSKABelas Clube de Campo, Portugali. ITÄVALTA



Kentänhoitoala on tietoinen jatkuvasta suorituskyvyn, raportoinnin, tietämyksen 
ja tietoisuuden kasvattamisen ja parantamisen tärkeydestä ja seuraa vuosittain 
edistystä näillä avain osa-alueilla FEGGA:n Euroopan-konferenssissa:

SUORITUSKYKY

Vahvaa suorituskykyä kohti puhtaampia, uskottavampia ja 
ulkoapäin tunnistettavia standardeja, jotka vaativat kenttiä 
havainnollistamaan ja raportoimaan sitoutumisestaan 
parhaisiin käytäntöihin. FEGGA käyttää apunaan Road 
Show’ta, Euroopan-konferenssiaan ja muita työkaluja 
raportoidessaan edistymisestä ja vastaanottaakseen alalta
palautetta.

FEGGA käyttää Road Show’ta, julkaisuja, Euroopan-
konferenssiaan ja muita työkaluja raportoidessaan 
osallisuudesta sertifioituihin järjestelmiin, jotka tuottavat
yksityiskohtaista ja kolmannella osapuolella todennettua 
raportointia kentänhoidosta ja saavutuksista kaikilla 
kentänhoidon osa-alueilla. Tämä raportointi sisältää sekä 
ympäristö-että sosiaaliset saavutukset.

RAPORTOINTI

Uutta tutkimusta käytetään paremman ymmärryksen 
saavuttamiseksi ilmastonmuutoksen vaikutuksesta heinään 
ja golfiin pelinä. Uusien järjestelmien kehittäminen, 
kuten yleisesti hyväksytty koko Euroopan laajuinen 
CDP-ohjelma, jossa laajasti saatavilla olevat koulutus- ja 
kehitysmahdollisuudet pitävät ammatinharjoittajat täysin 
ajan tasalla lainsäädännöstä, kehitystuloksista ja alan 
uudistuksista. Alan vaatimuksista raportoidaan FEGGA:n 
Road Show’ssa.

OSAAMINEN JA KOULUTUS

Jatkuva työ ja kampanjointi ympäristöongelmien 
tietoisuuden lisäämiseksi ja parhaiden käytäntöjen 
käytöstä ammatinharjoittajien, asiakkaiden sekä 
laajemman yleisön keskuudessa. Tapaustutkimukset 
onnistuneista kampanjoista hankitaan FEGGA:n toimesta 
ja raportoidaan FEGGA:n tapahtumien yhteydessä.

Markkinatutkimuksen rahoittamista jatketaan golfin 
taloudellisten, terveydellisten ja sosiaalisten hyötyjen 
selvittämiseksi ja raportoimiseksi yhteisöille ja hallinnolle. 
Parempia viestintäkeinoja etsitään tämän tiedon 
parempaa välittämistä varten.

Hyvin koulutettujen ja sitoutuneiden kentänhoitajien 
kysynnän kasvattamiseksi kenttien julkista kuvaa 
parantamalla ja jäsenmääriä kasvattamalla kenttiä 
kannustetaan tehokkaampaan suhdetoimintaan 
paikallisten yhteisöjen keskuudessa.

TIETOISUUS, VAIKUTTAMINEN JA ULOSANTI

SEURANTA

VIROSUOMI
YHDISTYNYT 

KUNINGASKUNTATŠEKIN TASAVALTAVENÄJÄ IRLANTI
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OPTIMAALISTA KASTELUA. Kastelujärjestelmä käyttää huomattavan määrän energiaa. Heinän
tehokkaassa hoidossa laadukas pelipinta tulisi saavuttaa tehokkaalla ja minimaalisella kastelulla ja
sen määrien tulisi perustua tieteelliseen tarkkailuun ja veden kulutuksen tiedon keräämiseen.

OPTIMAALISTA LANNOITUSTA. Heinän lannoitus on suunniteltu siten, että se ylläpitää vahvan ja
laadukkaan nurmipinnan, joka pysyy terveenä ilman ylimääräisiä ravinteita sekä varmistaen, että
tieteellistä tutkimusta ja arviointia on käytetty sen pohjana.

HYVÄ KASVUYMPÄRISTÖ. Varjo, ilmankierto ja kuivatus ovat 
hallinnassa parantaaksemme mikro-ympäristöjä kasvua suosiviksi.

TERVE KASVUALUSTA. Maaperää tulisi hoitaa saavuttaaksemme hyvän 
rakenteen, mineraalien ja ravinteiden tasapainon, kuivatuksen ja ilmavuuden 
varmistaen, että hiilidioksiditasoja (CO2) tarkkaillaan.

KASVINSUOJELUAINEIDEN KÄYTTÖÄ. Mahdollisimman vähäinen rikkakasvi-, hyönteis- ja
kasvitaudintorjunta-aineiden käyttö ennaltaehkäisevästi ja parantavasti. Dokumentoitu pienimmän
toksisuuden ja ympäristövaikutusten omaavien aineiden käyttö.

TURVALLINEN KASVINSUOJELUAINEIDEN LEVITYS, SÄILYTYS JA KÄSITTELY. Hyvin 
koulutetut työntekijät, joilla on käytössään asianmukaiset ja huolella kalibroidut ja huolletut varusteet 
ja laitteistot täyttäen paikallisen lainsäädönnon vaatimukset.

VASTUULLINEN GOLFKENTÄNHOITO on…

SLOVENIA BULGARIASAKSAALANKOMAAT ISLANTI



It is extremely encouraging to see the greenkeeping profession in Europe, through 
FEGGA, promoting sustainability for golf course management. The R&A has led this 
cause, but only the implementation of accepted best practice by the professionals who 

care for our golf courses, and transparent reporting through systems such as OnCourse®, 
will convince everyone that the sport can bring economic, environmental and social 

benefits.  We commend FEGGA for producing this statement and hope they are able to 
achieve its adoption so we see greater sustainability on the ground.

Steve Isaac
R&A Director of Sustainability

Golf course management is coming under increasing pressure across Europe.  Pesticide 
and water regulation is starting to bite in many countries, costs of resources and materials 

are increasing, and golfers expectations continue to rise.  This timely statement, backed 
by so many of the industry’s course management representatives, expresses an important 
commitment and plan that will help the sport address these significant challenges, now 

and in the future.  We were very pleased to play a part in its development.

Jonathan Smith
Chief Executive of The Golf Environment Organization

This is the first time that the daily practitioners of golf ‘s grassroots movement agree on a 
strategy for such an important aspect of our industry‘s future.

Ólafur Thor Ágústsson
FEGGA Chairman

fegga.org

FEGGA is Dedicated to Communicate and Share Environmentally 
Sustainable Ideals and Skills for Quality Golf Course Management


