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Nykytilanteen arviointi

Yleistä

Kontioniemen golfkenttä sijaitsee Kontiolahden kunnassa noin 20 kilometrin päässä Joen-
suusta pohjoiseen. Kentän rakennustyöt aloitettiin vuonna 1989 ja pelikuntoon se valmistui 
kesällä 1990. Kentän toiminnallinen keskus on alueen korkeimmalla paikalla ja näkymä 
varsinkin pohjoiseen Höytiäiselle hakee suomalaisten golfklubien keskuudessa vertaistaan. 
Kontioniemen golfkenttää on aina arvostettu varsin korkealle ja varsinkin vähän valmistumi-
sensa jälkeen sitä pidettiin jopa yhtenä maan parhaista.   
18 käyttövuoden aikana ei kentälle, 4. viheriön remonttia syksyllä 2007 lukuun ottamatta 
ole suuria muutos- tai korjaustöitä tehty. Yleisesti ottaen suurin visuaalinen muutos lähtöti-
lanteeseen on puuston ja istutusten, osin hallitsematon lisääntyminen ja alueiden laajentu-
minen.
Kentän positiivisiin ominaispiirteisiin kuuluvat reitityksen selkeys, lyhyet siirtymät reikien vä-
lillä ja väylien kunto. Negatiivisiin puoliin voidaan laskea strategisten elementtien sijoittelu, 
useat sokkolyönnit, joidenkin viheriöiden liika kaltevuus sekä osin teknisesti huonokuntoiset 
lyöntipaikka-alueet, bunkkerit ja viheriöt.
Karelia Golfin jäsentutkimuksissa vuosilta 2005 ja 2007 kentän kuntoon ja siisteyteen liitty-
vissä kysymyksissä arvosanat ovat olleet varsin heikkoja. Varsinkin bunkkerit ja lyöntipaikka-
alueet ovat molemmilla kerroilla löytyneet listan loppupäästä.
Kontioniemen kenttä on rakennettu oman aikansa osaamisen mukaisesti. Kentän suunnitte-
lijalla, rakentajalla ja mahdollisilla valvojilla ei ole ollut paljoa kokemusta golfkentän raken-
tamisesta. Tämä näkyy erityisesti pienissä, kustannuksiin vaikuttamattomissa ratkaisuissa. 
Lähes kokonaan hiekkakankaalle rakennetulla kentällä esimerkiksi reikien 4 ja 5 sokkolyönnit 
aiheuttavat pienet hiekkatörmät olisivat olleet helposti pois leikattavissa. Myös muutamat 
viheriöt ja lyöntipaikka-alueet ovat viety turvallisuuden kannalta tarpeettoman lähelle toisi-
aan. Näistä esimerkkeinä 2. viheriö ja 3. lyöntipaikka-alue, 6. viheriö ja 7. lyöntipaikka-alue 
ja 8. viheriö ja 9. lyöntipaikka-alue. 
Myös ensimmäisen ja 16. reiän läheisyys suhteessa parkkipaikkaan ihmetyttää. 
      

Reititys ja pituus

Kontioniemen kenttä jakaantuu kahteen selkeästi erillään olevaan ysiin. Molemmat alkavat 
päättyvät klubille. Ensimmäinen puoli sijoittuu alueen eteläpuolelle ja on perusilmeeltään, 
ysiä lukuun ottamatta kohtalaisen tasainen. Jälkimmäisen puoliskon maasto on korkeuseroil-
taan selvästi etuysiä vaihtelevampaa.
Reititys on varsin jouhevaa eikä pitkiä siirtymisiä juuri ole. Päinvastoin muutamassa tapauk-
sessa viheriö ja seuraava lyöntipaikka-alue sijaitsevat turvallisuuden kannalta jopa liian lähel-
lä toisiaan. 
Kontioniemen kentän par on 72 ja pituudet vaihtelevat välillä 4800-6058 metriä (tiedot tu-
loskortista). Reikien pituuksia tarkastelemalla voidaan todeta vaihtelun par’in sisällä olevan 
melko pientä. Par 3 reiät ovat pituudeltaan (valkoiset merkit) välillä 134-187 metriä, par 4 
reiät välillä 300-385 metriä ja par 5 reiät välillä 430-493 metriä. Yhteenlaskettu kokonais-
vaihtelu on tasan 200 metriä, kun uudemmista kentistä se esimerkiksi Kytäjän South East 
kentällä on 273 metriä. Kontioniemellä kaikissa par kategorioissa erityisesti pitkistä rei’istä 
on pulaa. Poikkeuksena on reikä 13 jotka pituuden puolesta (430 metriä valkoisilta) voisi 
olla yhtä hyvin pitkä par nelonen.
Kuten monilla muillakin kentillä on välinekehitys johtanut siihen ettei hyvän pelaajan tarvit-
se käyttää montaa mailaa pelatakseen kentällä hyvän tuloksen. Kontioniemellä teknisesti tai-
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tava (tasoitus alle 10) nuorehko miespelaaja pelaa kentän 71 lyöntiin käyttämällä 36 putin 
lisäksi 9-14 kertaa draiveria, 3-8 kertaa puukolmosta/hybridiä, 12 kertaa wedgeä sekä vain 6 
kertaa rautoja välillä 5-9.    
    

Kentän strategia

Kentän pelistrategiaa pitäisi aina lähteä suunnittelemaan keskivertoa paremman pelaajan 
lähtökohdista. Lyhyemmälle lyövien (draivipituus 150-200 metriä) ns. klubipelaajien peliin 
sisältyy muutenkin niin paljon ennalta arvaamatonta vaihtelua ja dramatiikkaa ettei heitä ole 
syytä rangaista tarpeettomasti sijoittamalla esim. väyläbunkkerit juuri heidän lyöntipituuksil-
le.  
Parhaimmillaan golfkentän strategiset elementit ovat sijoitettu siten että hyvin lyöntipituu-
tensa sekä -tarkkuutensa tunteva pelaaja joutuu jo lyöntipaikalla miettimään kuinka reikä on 
tänään, vallitsevissa olosuhteissa syytä pelata. Esimerkkinä keskipitkä par nelonen 340 met-
riä, joita Kontioniemellä on paljon. Korkeuseroista riippuen välille 230-250 sijoitettu väylän 
leikkaava bunkkeri pakottaa hyvän pelaajan olosuhteiden ja pelitilanteen mukaan valitse-
maan draiverin ja sijoituslyönnin välillä. Jos väyläbunkkereita ei ole (tai ne ovat näkymättö-
missä) tai viheriöbunkkerit ovat viheriön sivuilla tai takana ei tällaisia asioita tarvitse liiemmin 
ajatella.
Strategisessa mielessä Kontioniemen kenttä on vaatimatonta tasoa. Perinteisiä strategisia 
elementtejä kuten väyläbunkkereita on vähän ja ne sijaitsevat muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta paikoissa joissa niistä on kiusaa kaikille muille kuin pitäisi. Kentän vähät väylä-
bunkkerit ovat rakennettu muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta joko liian sivuun pelilin-
jalta tai sitten pituuden puolesta vääriin paikkoihin. Niiden peliä ohjaavaa vaikusta heiken-
tää lisäksi se että ne ovat monesti lyöntihetkellä pelaajan näkymättömissä.
Vaikka teknisesti parhaat pelaajat ovat saaneet suurimman edun välinekehityksestä on klu-
bipelaajienkin lyöntipituudet kasvaneet paljon viimeisten 15 vuoden aikana. Tämä golfin 
globaali ongelma on johtanut siihen että useimmat kentät ovat joutuneet miettimään kent-
tiensä strategiaa uudestaan. Ei ole oikein että alun perin parempien pelaajien haasteiksi ra-
kennetut esteet keräävät nykyään vain klubipelaajien jo valmiiksi kehnoja lyöntejä.

Tekninen kunto

Runsassateisen kesän loppupuolisko on paljastava ja armoton tarkkailuajankohta mille ta-
hansa golfkentälle. Kontioniemen kentän suuri pelastus verrattuna moniin aikalaiskenttiin 
on sen hiekkapohjainen maaperä joka päästää veden läpi. Suurimmassa osassa kenttää 
järjestelmä toimii edelleen, mutta osassa iän ja hoidon myötä lisääntynyt tiivistyminen nä-
kyy. Näin varsinkin korkean hoitotason alueilla kuten viheriöillä. Keväällä lumien sulamisen 
aikaan vesi ei enää ehdi maan sisään vaan liikkuu pintaa myöten. Myös kesän rankkasateet 
tuovat muutamiin kohtiin vastaavia ongelmia. Pahimmillaan pintavedet rikkovat kentän ra-
kenteita ja varsinkin jyrkkäreunaisiin bunkkereihin juoksevat vedet aiheuttavat paljon ylimää-
räistä työtä. Tulevaisuudessa on syytä varautua kuivatuksen korjaukseen ja lisärakentamiseen 
pintavesikaivoin ja salaojituksin.
Jo alun perin monessa paikassa liian lähelle jätetyt puut ovat edelleen kasvaessaan peittä-
neet alkuperäisiä näkymiä ja vaikeuttaneet ruohon kasvua useissa paikoissa. Pahin tilanne 
on viheriöillä ja lyöntipaikka-alueilla joiden hoidolta odotetaan erittäin korkeaa tasoa. Kun 
ravinteista täytyy taistella puiden kanssa jää ruoho jää helposti toiseksi. Toinen puustoon 
liittyvä ongelma on varjot jotka muutamissa paikoissa estävät valon pääsyn pinnoille varsin 
tehokkaasti.    
Kastelujärjestelmän kattavuudesta tai muista siihen mahdollisesti liittyvistä ongelmista ei tu-
tustumiskäyntien yhteydessä ollut havaintoja.   
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Turvallisuus

Sisäisen turvallisuuden parantaminen tulee olemaan on yksi Kontioniemen kentän suurim-
mista haasteista. Ongelmia tuovat sokkolyönnit sekä liian lähellä toisiaan sijaitsevat peli-
alueet. Kaikille tai osalle pelaajia sokkolyöntejä on ainakin rei’illä 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12 ja 
16. Liian lähellä toisiaan olevia pelialueita tai muita alueita (esim. parkkialue) joissa pelaajia 
liikkuu on rei’illä 1, 2, 3, 6, 8, 9 ja 16. Harmittavaa on että suurin osa edellä mainituista on-
gelmapaikoista olisi ollut kohtuullisen helposti vältettävissä jo suunnittelu- ja/tai rakennus-
vaiheessa.
Ulkoinen turvallisuusongelma (paikkoja joissa toinen osallinen ei voi tietää vallitsevasta vaa-
rasta) on reikien 7 ja 8 oikealla puolella, sekä 13 reiän takana sijaitsevat ulkoilureitit.
  

Visuaalinen yleisilme

Kontioniemen golfkentän visuaalinen yleisilme on muuttunut jonkin verran siitä kun kenttä 
valmistui. Eniten silmään pistää puuston lisääntyminen sekä istutettuna että luonnostaan 
laajentuneena. Vaikka puita ja risukoita kaadetaan ja harvennetaan tuntuu että niiden kasvu 
on paljon sitäkin nopeampaa. Nykyisellään puita on joka tapauksessa liikaa ja lisäksi iso osa 
niistä sijaitsee väärissä paikoissa lähellä griinejä ja lyöntipaikkoja. 
Kentällä on myös paljon käsityötä vaativia hoitokohteita kuten bunkkereiden hiekkaluiskia, 
jyrkkiä ruoholuiskia sekä edelleen keskeneräisen näköisiä ja epämääräisiä väli- ja sivualueita. 
Aina rajallisen hoidon keskittyessä tärkeämpiin kohteisiin jäävät yllämainitut alueet helposti 
työlistalla viimeisiksi ja varsinkin sesonkiaikaan hoitamattomina epäsiisteiksi. Jatkossa tulisi 
pyrkiä päästä eroon suurimmasta osasta siima- tai flymo-leikkureilla hoidettavista alueista. 
Se säästää palkkakuluissa ja lopputuloskin on huomattavasti kauniimpi.   
Leikkuulinjat ja -korkeudet sekä eri alueiden rajapinnat vaikuttavat paljon kentän visuaali-
seen ilmeeseen. Parhaimmillaan eri väriset ruohot/heinät saavat keskinkertaisenkin kentän 
näyttämän mielenkiintoiselta ja houkuttelevalta. Pitkän, jopa polvenkorkuisen raffiheinän 
kauneus piilee siinä että se tuo kauniin vihreän peliväylän ja semiraffin paremmin esiin. 
Parhaimmillaan leikkuilla voidaan vaikuttaa myös pelin strategiaan. Myös rajapintojen selke-
ydellä kuten huolellisesti kantatuilla bunkkereilla ja poluilla on suuri merkitys kentän visuaali-
seen kokonaisilmeeseen. 
Kontioniemellä ei ole paljon vaihtelua leikkuukorkeuksissa tai -linjoissa. Alueiden rajat ovat 
melko suoria mielikuvituksettomia tarjoamatta pelaajalle visuaalisia vihjeitä tavoiteltavista 

Erikoinen suunnitteluratkaisu. Toisen reiän viheriön takabunkkeri on erittäin vaarallisesti kolmannen 
reiän pelilinjalla. 



�

kohteista. Tällä hoidon osa-alueella olisi monilla muillakin kentillä paljon opittavaa.
Kaiken kaikkiaan tuntuu että resursseihin nähden kenttä on vähintäänkin kohtuullisessa kun-
nossa.

Siimaleikkurin varassa olevat kentän kohdat jäävät helposti hoitamatta. Tämän takia vastaavia 
rakenteita on syytä välttää.

Puiden kasvun myötä on näkymä 12. reiän valkoisilta on käynyt hyvin ahtaan näköiseksi.
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Kentän peruselementit

Viheriöt ja niiden ympäristö

Viheriöt sekä niiden ympäristö ovat golfkentän tärkein osa. Niiden pelattavuus, muotoilu ja 
laatu ovat tekijöitä joiden perusteella pelaaja arvio koko kenttää.
Suurin osa Kontioniemen viheriöistä on kuin pöytälevyjä jotka ovat joko suorassa tai sitten 
kallistettu, paikoitellen jopa liikaa. Osa viheriöistä on lisäksi liian pieniä ja osalla viheriöistä 
on liian vähän aluetta jonne lipun voi sijoittaa. Vähät lipunpaikat merkitsevät kohtuuttoman 
suurta kulutusta pienelle alueelle mikä näkyy usein stressaantuneena ja huonolaatuisena 
pintana. Liian pieniä tai kapeita ovat Kontioniemen viheriöistä ainakin numerot 6, 11 ja 17. 
Varsinainen viheriön pinta on usein hyvässä kunnossa mutta ongelmia ilmaantuu heti sen 
jälkeen. Syy tähän on ettei viheriöitä sekä niiden ympäristöjä ole mietitty ja rakennettu 
kokonaisuuksina. On keskitytty vain viheriöön ja reunat on rakennettu samoin kun mikä 
tahansa kentän muu alue. Näillä alueilla kulutus on kuitenkin lähes varsinaisen griinin 
luokkaa ja lisäksi ne ovat pelaamisen kannalta erittäin tärkeässä ja herkässä roolissa. Pahin 
tilanne on usein juuri viheriön edustalla johon osuu sekä viheriö- että väyläsadetus ja 
jossa lisäksi liikkuu ja kääntyy monet kentän hoitokoneet. Lisäksi viheriöillä sekä niiden 
ympäristössä on paljon liian tasaisia alueita ja painanteita joihin vesi jää seisomaan ja mistä 
talvella seuraa herkästi jääpoltetta. Lisäharmina ovat ulkopuolisten sulamis- ja muiden 
vesien hallitsematon valuminen usein suoraan viheriölle ja/tai sen eteen.
Viheriöiden hoidettavuutta vaikeuttaa lisäksi monissa paikoissa liian lähelle jätetyt puut. 
Viheriöille elintärkeän valon saanti on rajallista varsinkin silloin kun puut sijaitsevat viheriön 
itä- tai eteläpuolella. Lisäksi liian lähelle sijaitseva puu joutuu taistelemaan samoista 
ravinteista viheriön kanssa. Harvoin jos koskaan puun läheisyyttä viheriöön voidaan 
perustella pelillisillä syillä.
Kontioniemellä on tulevaisuudessa syytä varautua kaikkien viheriöiden uusimiseen. 
Toimenpiteellä saavutetaan viheriöiden yhdenmukainen hoidettavuus ja pelattavuus. Ison 
remontin yhteydessä olisi lyhytnäköistä olla huomioimatta myös viheriöiden lähialueita 
(esim. viheriöbunkkerit) joiden oikealla suunnittelulla ja rakentamisella edesautetaan 
koko viheriöalueen parempaa pelattavuutta ja toimivuutta. Reikäanalyysin yhteydessä on 
viheriöiden uusimisjärjestys jaettu kolmeen vaiheeseen.

Kapeuden vuoksi on 17. viheriöllä liputettvaa aluetta hyvin niukasti. 
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Lyöntipaikat

Golfkenttien lyöntipaikka-alueisiin ollaan viime vuosina alettu kiinnittää enemmän 
huomiota. Hyvä niin sillä ne ovat viheriöalueiden jälkeen kentän tärkein osa. Kaikessa 
yksinkertaisuudessa niitä pitäisi olla helppo rakentaa ja hoitaa sillä ne ovat golfkentän 
ainoita alueita joiden pinnan tulee olla yksiselitteisen tasainen.  
Kontioniemellä lyöntipaikka-alueista osa on liian pieniä. Lisäksi osassa varsinainen käyttöala 
on pieni koska niiden pinnat ovat epätasaiset ja käyttö sen myötä keskittynyt pienelle 
alueelle. 
Monilla paikoilla lisäksi puiden varjot vaikeuttavat laadukkaan ruohopinnan ylläpitoa. 
Saadakseen tarpeeksi valoa ja ilmaa on lyöntipaikan pinnan ja lähimmän puun etäisyyden 
(uloimmat oksat) oltava lyöntialueelta vähintään 5 metriä ja mieluummin 8-10 metriä.
Kontioniemellä on joitakin lyöntipaikka-alueita korjattu ja myös kokonaan uusia on 
rakennettu. Suuri osa näistä on varsin onnistuneita.
Nykyajan rakentamisen nyrkkisääntö on että yhden reiän lyöntipaikka-alueen kokonaispinta-
alan tulisi olla vähintään 500 m2 par 4 ja par 5 rei’illä. Par kolme rei’illä, sekä ysien 
ensimmäisillä rei’illä alueiden tulisi olla vielä 1,5 kertaa suuremmat. Alle sadan neliön aluetta 
ei kannata rakentaa. 

Bunkkerit

Kontioniemen kentällä on kaikkiaan 50 bunkkeria. Bunkkerivalikoima on monipuolinen - on 
pientä, isoa, selkeänmuotoista ja monimutkaista. Yhteinen piirre kaikissa on syvyys ja se että 
hiekka on nostettu ylös reunoille. Bunkkerit ovat riittävän kokoisia koneella hoidettaviksi. 
Suurin ongelma on pintavesien valuminen useissa tapauksissa suoraan bunkkeriin. Tämän 
seurauksena varsinkin kovilla sateilla hiekat valuvat helposti pois reunoilta jättäen jälkeensä 
rumat ja paljon työtä vaativat valumajäljet.
Noin kolmannes Kontioniemen bunkkereista (lähinnä väyläbunkkereita) on pelin kannalta 
väärissä paikoissa. Osa on ollut jo alun perinkin ja osa jäänyt reilussa 15 vuodessa 
välinekehityksen myötä väärän kohderyhmän harmiksi. Osa bunkkereista on syytä täyttää 
sillä hoitoresursseja ei kannata tuhlata pelin kannalta turhien bunkkereiden hoitoon. 
Bunkkerimuutokset ovat esitetty väyläkohtaisesti tekstissä myöhemmin. 

Osa lyöntipaikoista (kuvassa 16. reiän lyöntipaikka-alue) on turhan kapeita mahdollistaen merkkien 
käytön leveyssuunnassa vain yhdessä paikassa kerrallaan. Uusia alueita rakennettaessa täytyy 
tavoitteellisen leveyden olla 8 metriä. Tämä mahdollistaa kaksi vierekkäistä aluetta mikä jakaa 
kulutuksen tasaisemmin koko alueelle. 
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Bunkkereiden korjauksessa/uusimisessa on huomioitava niiden hoidettavuus. Kontioniemellä 
ei  bunkkeridesignia ole syytä muuttaa ja siksi korjauksetkin kannatta toteuttaa siten 
että päällä istuttavalla leikkurilla pystytään ajamaan kanttaukseen asti. Vastaavasti 
hiekanpuoleisen osan tulee olla  tulee olla tarpeeksi suuri sekä selkeän muotoinen jotta sen 
hoito bunkkerikoneella on mahdollista. Bunkkeriremontti tulee aina ulottaa niin pitkälle että 
ulkopuoliset pintavedet voidaan muotojen avulla ohjata hallitusti muualle kuin bunkkerin 
sisään.
Visuaalisen yleisilmeen kannalta tärkeät bunkkereiden kanttaukset ovat Kontioniemellä tällä 
hetkellä kohtuullisen huolellisesti viimeistelty.

Muut pelialueet (väylät, raffit, metsät ja puuttuvat vesiesteet)

Kontioniemen kentän väylät ja raffit ovat ajan mukaan tehty mukailemalla olemassa olevia 
muotoja. Myös kumpuja on jonkin verran rakennettu lähinnä bunkkereiden yhteyteen. 
Hyvän ja tiiviin pohjamateriaalin ansiosta väylät ja raffit ovat melko tasaisia eikä painumia 
juurikaan kentällä ole. Väylien ja raffien osalta ei kentällä ole varsinaista kuivatusjärjestelmää. 
Kuivatus perustuu hiekkapohjaisen maaperän vedenläpäisyyn. Ongelmia syntyy silloin kun 
vettä tulee paljon ja nopeasti kuten keväällä lumien sulamisen aikaan sekä rankkasateilla. 
Kentän hoidon myötä pinta  tiivistyy ja jatkossa onkin syytä varautua pintakaivojen ja 
salaojaputkien lisäämiseen.
Metsiä on pelin kannalta merkityksellisistä paikoista siistitty vuosien kuluessa mikä helpottaa 
pallon löytymistä ja pelaamista. Tämä suomalaisilla kentillä  perinteisesti vapaaehtoisvoimin 
tehty työ ei lopu koskaan. Jossain, ei pelillisesti niin tärkeissä kohteissa metsä kuitenkin alkaa 
kuin seinä. Olisi huomattavasti luonnollisemman näköistä jos tiheänkin metsän reunasta 
olisi asteittain harvennettu noin 10 metrin levyinen vyöhyke. Harvennusta on syytä tehdä 
monessa paikassa myös pelin ja ruohon elinolosuhteiden kannalta. 

Kontioniemen kentällä ei ole yhtään vesiestettä ja osa jäsenistä ja vierailijoista kokee 
tämän selkeänä puutteena. Itse olen päinvastaista mieltä. Golf on alun perin syntynyt 
hiekkapohjaisille maa-alueille joille vedettömyys maapohjan läpäisevyyden vuoksi kuuluu 
luonnollisena asiana. Tällaiset alueet ovat edelleenkin kaikkein halutuimpia alueita 

Metsä kuin seinä. Metsän asteittainen tihentyminen näyttäisi luonnollisemmalta ja antaisi myös 
paremmat elinolosuhteet sen vieressä olevalle ruoholle. Kuva reiältä 12.
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golfkentiksi, mutta rakennuslupien saanti niille on aina vaan vaikeampaa. Olisi häväistys 
rakentaa Kontioniemen kentälle muovitettuja tekoaltaita epäsiisteistä ojanpenkoista 
puhumattakaan. Kiitos Höytiäisen on aito vesi visuaalisesti sitäkin suurempana ja 
kauniimpana läsnä.
Reikien 10, 18, 2, 5, 6 ja 8 läpi kulkeva sähkölinja olisi hyvä saada upotettua maahan. 
Nykyisellään, vaikka oma jäsenistö siihen onkin jo tottunut on se selkeä imagohaitta. Uusilla 
kentillä ei vastaavan kokoisen linjan maahan kaivamista kyseenalaistettaisi.

Tulevaisuus

Säilyttääkseen paikkansa arvostettuna kenttä on Kontioniemellä paljon työtä edessä.
Erityisesti kentän turvallisuuteen, pelattavuuteen ja haastavuuteen on syytä panostaa.
Korjausrakentaminen voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Yksi tapa on korjata esimerkiksi 
kaksi reikää per vuosi. Toinen tapa on edetä järjestelmällisesti korjaten kentän eri osa-alueita 
kuten viheriöitä, lyöntipaikkoja tai bunkkereita. Kontioniemen tapauksessa suosittelen 
aloitusta ensimmäisen vaiheen viheriöremonttien kanssa. 
Osa pienemmistä, esim. putkitöistä tai istutuksista voidaan tehdä oman väen voimin, 
mutta vähäkin suurempaan työn ollessa kysymyksessä kannattaa aina palkata 
ulkopuoliset golfkentän rakentamisen ammattilaiset työn kaikkiin eri osa-alueisiin. 
Golfkentän korjaamisessa ei pidä tyytyä kakkoslaatuun, sillä mikään ei tule niin kalliiksi 
kuin samojen alueiden uudelleen korjaaminen muutaman vuoden välein.
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Karelia Golf 2018

Karelia Golf 2018:n tarkoitus on palauttaa Kontioniemen kenttä yhdeksi maan parhaista. 
Nimi suunnitelmalle juontaa karkeasti siitä kuinka pitkään esitetyt työt voisivat ottaa aikaa 
kun niitä toteutetaan kohtuullisin vuosikustannuksin. Karkeasti työt voidaan jakaa kolmeen 
luokkaan. 

1.	Viheriöalueiden	uudelleen	rakentaminen
Tekstissä aiemmin mainituista syistä on Kontioniemen kaikki viheriöt (lukuun ottamatta 
numeroa 4, joka uusittiin syksyllä 2007) ympäristöineen uusittava.

2.	Huippupelaajille	haasteiden	lisääminen	tämän	päivän	lyöntipituuksille	sijoitettujen	
väyläbunkkereiden	rakentaminen
Maailmanlaajuisesti kentät ovat joutuneet uusien haasteiden eteen aina vaan kasvaneiden 
lyöntipituuksien kanssa. Suurin muutos on tapahtunut mailoissa ja palloissa joita pyritään 
kehittämään siten että pallo lentäisi aina vaan pitemmälle. Tosin ihan viime vuosina ilmassa 
on ollut positiivisiakin signaaleja kun tilastot kertovat että viimeisten kolmen vuoden aikana 
U.S.PGA Tourin keskimääräinen draivipituus on kasvanut vain reilut 30 senttiä (noin 264 
metriin). Koska kenttää on mahdotonta pidentää suuressa määrin on perusteltua sijoittaa 
väyläbunkkereita siten että hyvät pelaajat joutuvat oikeasti miettimään pelistrategiaansa 
niiden mukaan. Nyt Kontioniemellä väyläbunkkerin takareuna tulee vastaan keskimäärin 
210 metrissä.

3.	Sokkopaikkojen	eliminointi	massojen	leikkauksilla	ja	pelialueiden	siirroilla
Suunnittelijan välinpitämättömyys sokkolyöntejä kohtaan tuntuu hämmästyttävältä. 
Kontioniemellä jos jossain nämä asiat olisivat olleet helppo rakentaa kerralla kohdalleen.
Ei töitä kannata vieläkään pelätä. Moneen muuhun kenttään verrattuna suuretkin massatyöt 
ovat Kontioniemellä edelleen kohtuullisen helposti toteutettavissa. Sokkopaikkojen 
leikkauksista saatavilla massoilla voidaan esimerkiksi täyttää vanhoja ja rakentaa uusia 
väyläbunkkereita.     
   
Tämän lisäksi töihin kuuluvat lyöntipaikka-alueiden rakentamista, kuivatus- ja 
kastelutekniikan lisäämistä ja korjaamista, metsien harvennusta sekä uusien puiden/
pensaiden istutusta.

Karelia Golf 2018 on yleisluontoinen ja luonnostasoinen kehityssuunnitelma jota on jatkossa 
tarkoitus työstää ja tarvittaessa mukauttaa käytäntöön yhdessä Kontiolahti Golf Oy:n ja 
Tilander Golf Design Oy:n kanssa.
Piirrokset, kuvat sekä ennen-jälkeen kuvaparit eivät ole tarkkoja rakennusohjeita vaan 
luonnostasoisia esimerkkejä siitä miltä muutokset käytännössä näyttävät.

Reikäkohtaiset analyysit ja muutosehdotukset

(suluissa Karelia Golf 2018:n mukainen uusi pituus)
Annetut uudet mitat ja pituudet perustuvat ilmakuvaan vuodelta 1999. Kuvaa ei ole 
mittakaava tarkistettu. 
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1, par �, ��� (��2), 2�2 (�10), 28� ja 2�� metriä

Reikäanalyysi
+ Pituuden puolesta sopivan helppo aloitusreikä
- Parkkialue liian lähellä aloituslyönnin pelilinjaa sen oikealla puolella
- Keskitason ja sitä paremmille pelaajille sokkoavaus
- Väyläbunkkeri pelistrategian kannalta aivan väärässä paikassa ja lisäksi piilossa 
pelisuunnasta
- Lyöntipaikkojen ympärillä ja varsinkin etelän puolella liikaa puita

Muutosehdotukset
- Uusi valkoinen alue nykyisen valkoisen ja keltaisen väliin
- Nykyinen valkoinen laajennetaan uudeksi (alusta alkaen viheriöksi rakennettuna) 
harjoitusviheriöksi
- Maaston leikkaus ja täyttö välillä 170-270 metriä - tavoitteena saada pelaajat ja uusi 
väyläbunkkeri näkyviin
- Puuston istutus väylän oikealle puolelle välille 120-240 metriä
- Väyläbunkkerin sekä viheriön oikealla puolelle olevien bunkkereiden täyttö
- Istutuksia viheriön oikealle puolelle (osittain nykyisten bunkkereiden tilalle)
- Viheriön remontti 3. vaiheessa

Näkymä 1. reiän lyöntipaikalta. Rinne viettää oikealle vaikka reikä kääntyy vasemmalle. Hyvälle 
pelaajalle tämä ei ole ongelma, mutta klubipelaajalle on nöyryyttävää kun slaissi saa rinteestä vain 
lisää vauhtia. Suurimmilla slaisseilla on lisäksi mahdollisuus päätyä piilossa olevaan bunkkeriin.  

Vasemmalta leikkaamalla ja oikealta täyttämällä reiän doglegin ulkokaarteen saisi vastaanottavaksi. 
Tämän seurauksena ensimmäinen lyönti olisi varsinkin klubipelaajalle psykologisesti huomattavasti 
helpompi. Hyvän golfkentän tunnusmerkkeihin kuuluuvat myös se että pallon alastuloalueen sekä 
mahdolliset esteet voi nähdä lyöntipaikalta.



1�

2, par �, �1�, 2��, 28� ja 2�� metriä

Reikäanalyysi
- Sokkoaloitus lähes kaikille pelaajille
- Strategisesti köyhä reikä - pitkää ja perään
- Viheriö ja varsinkin takabunkkeri liian lähellä reiän 3 pelilinjaa
- Viheriöbunkkerit vailla strategista merkitystä ja suurimmaksi osaksi näkymättömissä
- Siirtymäreitti reiän 3 lyöntipaikalle ahdas, kulunut ja epäsiisti
  
Muutosehdotukset
- Väylän leikkaus välillä 150-220 metriä ja täyttö välillä 220-290 metriä - tavoitteena saada 
pelaajat näkyviin koko väylän matkalta
- Uusi väyläbunkkeri oikealle puolelle alkaen n. 210 metristä (valkoiset merkit) - tavoitteena 
haastaa pelaaja lyömään bunkkerin yli
- Viheriön taka- ja sivubunkkerin (vasemman) poisto
- Puuston/pensaiden istutus bunkkereiden tilalle (kuvapari alla)
- Viheriön etuoikean bunkkerin siirto enemmän viheriön eteen - tavoitteena tuoda se 
enemmän peliin ja paremmin näkyviin (kuvapari alla)
- Viheriön remontti 3. vaiheessa

Pienillä muutoksilla viheriöalue saadaan näyttämään huomattavasti mielenkiintoisemmalta.



1�

�, par �, 1�� (1��), 1�� (1��), 1�1 ja 1�� metriä

Reikäanalyysi
+ Perusasetelmaltaan hyvä par kolmonen
+ Mielenkiintoinen ja tarpeeksi suuri viheriö
- Edellisen viheriön läheisyys aiheuttaa merkittävän turvariskin
- Kuivatuksen ongelmat viheriön edessä ja oikealla - seurauksena viheriön ja bunkkerin 
hoidon ongelmia

Muutosehdotukset
- Valkoiset merkit nykyiselle 10. reiän valkoiselle alueelle
- Pelilinjan muuttaminen enemmän vasemmalle siirtämällä lyöntipaikka-aluetta (nykyinen 
valkoinen, keltainen, sininen ja punainen) nykyisen peilikuvaksi. Nykyinen valkoinen alue 
(keltaiset merkit) jää paikalleen ja punainen n. 15 metriä nykyisen vasemmalle puolelle
- Lyöntipaikka-alueen siirto edellyttää metsän rajan siirtoa lyöntipaikka-alueen vasemmalla 
puolella
- Viheriön ympäristön kuivatuksen korjaus pinnanmuotojen muutoksilla ja pintakaivoilla 
(vähintään 2 kpl)
- Viheriöbunkkerin uudelleen rakentaminen ja pienentäminen - tavoitteena eliminoida 
ulkopuolisten vesien sisääntulo sekä hoitotarpeen pienentäminen  
- Puuston/pensaiden istutus pelilinjan oikealle puolelle 4. lyöntipaikka-aluetta vasten
- Viheriöalueen remontti toisessa vaiheessa (koko alueen kuivatuksen kannalta olisi samassa 
yhteydessä järkevää korjata myös 5. viheriö)

Kaikki sulamis- ja sadevedet, aina 5. viheriöltä asti laskeutuvat viheriölle ja sen eteen. Tästä eteenpäin 
suuri osa siitä päätyy bunkkeriin.



1�

�, par �, ���, ��2, ��� ja �8� metriä

Reikäanalyysi
+ Maastoltaan selkeä tupla dogleg par vitonen
+ Viheriöremontti tehty syksyllä 2007
- Sokko aloitus kaikille pelaajille
- Väylää ja doglegiä jakavat elementit puuttuvat
- Väyläbunkkeri ei käytännössä pelissä ja strategisesti väärällä puolella väylää

Muutosehdotukset
- Maanleikkaus välillä 50-150 metriä ja lisäksi tarvittaessa pitkän lyöntipaikka-alueen 
osittainen täyttö - tavoitteena tuoda draivin alastuloalue pelaajan näkyviin
- Reiän selkeämmin osiin jakavat uudet väyläbunkkerit. Ensimmäinen oikealle n. 210 metriin 
ja toinen nykyisen väyläbunkkerin etäisyydelle mutta väylän vasemmalle puolelle
- Oikealla puolella puurajan nostaminen ylemmäs välillä 330-400 metriä (suurin piirtein 
nykyisen väyläbunkkerin kohdalla)    

Harmittavan pieni hiekkakannas estää täydellisesti näkemästä alastuloaluetta. 



1�

�, par �, �8� (�0�), ��1 (�8�), ��� ja �0� metriä 

Reikäanalyysi
+ Selkeä par vitonen jossa draivi lyödään mukavasti vastarinteeseen
- Keltainen lyöntipaikka-alue liian pieni ja lisäksi varjossa
- Väyläbunkkeria ei näy lyöntipaikalle. Suuri ja vaikuttavan näköinen bunkkeri on ilmeisesti 
ajateltu kahdelle eri väylälle. Lopputulos on ettei se ole pelissä kummallakaan 
- Lyhyeksi par 5 reiäksi liian vähän strategisia valintoja
- Sokko lähestyminen (pelaajasta riippuen 2. tai 3. lyönti)
- Viheriöllä liian vähän lipun paikkoja

Muutosehdotukset
- Jos tontilla tilaa siirretään keltainen alue nykyiselle valkoiselle ja tehdään valkoisille 
merkeille uusi alue n. 20-30 metriä nykyisestä taaksepäin
- Nykyisen väyläbunkkerin täyttö ja uuden rakentaminen reilusti näkyviin n. 250 metriä 
nykyiseltä valkoiselta alueelta - tavoitteena haastaa hyvä pelaaja riskinottoon
- Sokkoalueen leikkaus n. 150-50 metriä ennen viheriötä
- Uusi strateginen väyläbunkkeri väylän vasempaan reunaan n. 60 metriä ennen viheriötä
- Koko viheriöalueen uudelleen muotoilu (mukaan lukien bunkkerit) useampien 
lipunpaikkojen saamiseksi sekä kuivatuksen toimivuuden varmistamiseksi
- Viheriöalueen remontti toisessa vaiheessa (koko alueen kuivatuksen kannalta olisi samassa 
yhteydessä järkevää korjata myös viheriö numero 3)

Kuvapari havainnollistaa muutokset noin 200 metrin etäisyydeltä katsottaessa. Yläkuvassa tilanne 
nyt ja alakuvassa näkymä kun väylää on leikattu siten että pelin kannalta tärkeät kohteet kuten 
viheriö ja bunkkerit ovat selkeästi näkyvissä.



1�

�, par �, �8�, ���, ��8 ja �0� metriä

Reikäanalyysi
+ Perusprofiililtaan hyvä par 4 reikä
- Lyöntipaikka-alueet metsässä - riittääkö valo?
- Lyöntipaikalta katsoen lyöntiaukko on kasvamassa umpeen - väyläbunkkeri on jo miltei 
kokonaan kadonnut näkyvistä
- Väyläbunkkerista ei pituuden puolesta haastetta kohderyhmälle (hyvät pelaajat)
- Viheriö liian kalteva - liian vähän lipunpaikkoja
- Viheriön takabunkkeri kaukana pelistä ja tarpeeton
- Huomattava turvallisuusriski suhteessa reiän 7 lyöntipaikalle
- Viheriön kuivatuksen ongelmat lähinnä sen vasemmalla puolella

Muutosehdotukset
- Lyöntipaikka-alueiden mahdollinen laajennus niiden oikealle puolelle (nykyisen pelaajatien 
päälle)
- Puiden raivaus lyöntiaukosta ja näkymä lyöntipaikoilta alkuperäisen mukaiseksi - vähintään 
vasemmanpuoleinen koivu pois bunkkerin linjalta
- Uusi strateginen väyläbunkkeri väylän oikeaan reunaan n. 235 metriä valkoiselta 
lyöntipaikalta
- Viheriöalueen (mukaan lukien uudet bunkkerit) siirto ja uudelleenrakentaminen 
ensimmäisessä vaiheessa noin 10-15 metriä nykyisen oikealle puolelle - tavoitteena lisätä 
pelaajien turvallisuutta reiän 7 lyöntipaikalla

Kaikkia sattumanvaraisesti kasvamaan lähteneitä puita ei tarvitse säästää. Kuvassa nuoret 
koivut ovat alkaneet peittää alunperin golfillisesti upeaa näkymää. Vasemmalla olevasta 
väyläbunkkeristakin - koivun vasemmalta puolelta - näkyy enää vain pieni osa. 
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�, par �, 1�� (1�8), 1�2 (1��), 1�� (1�2) ja 11� metriä

Reikäanalyysi
+ Nätti ja selkeä par kolmonen kanjonin yli
- Punainen lyöntipaikka-alue par 3 reiän kulutukseen nähden liian pieni
- Lyöntiaukko kasvamassa umpeen
- Rakentaminen reiän matalimmassa kohdassa edelleen kesken? - kannot töröttävät 
epäsiististi ja vaikeuttavat alueen hoitoa
- Rakentamisen aikana väärään paikkaan ”piilotetut” materiaalit vaikeuttavat viheriön 
edustan hoitoa
- Käytettävänä olleeseen alueeseen nähden viheriö liian oikealla ja lähellä tontin ulkorajaa 
- turvallisuusriski

Muutosehdotukset
- Lyöntipaikka-alueiden remontin yhteydessä  niiden siirto 15-20 metriä taaksepäin 
(mahdollista edellisen reiän viheriön siirron jälkeen)
- Puiden poisto pelilinjan molemmin puolin (uusia kasvaa varmasti) - samalla poistetaan 
vanhat kannot kanjonin pohjalta
- Tyylikkäin vaihtoehto kanjonin pohjalle on ns. waste bunkkeri (ks. kuvapari reiän 15 
kohdalta), joka tarkoittaa hyvin pienellä hoidolla (bunkkerikoneella muutaman kerran 
vuodessa) olevaa hiekka-aluetta. Tavallisesta bunkkerista poiketen se on normaalia 
pelialuetta
- Viheriöalueen siirto ja uudelleenrakentaminen toisessa vaiheessa noin 10-15 metriä 
nykyisen vasemmalle puolelle ja saman verran eteenpäin. Tavoitteena lisätä turvallisuutta 
alueen ulkoreunalla sekä saada vähän lisää pituutta 
- Uuden viheriön etuoikealle uusi bunkkeri
- Viheriöalueen remontin yhteydessä välialueelle (rinne) rakentamisen aikana piilotetun 
materiaalin esiinkaivuu sekä asianmukainen jatkokäsittely
- Puiden istutusta uuden viheriön oikealle puolelle vasten kenttäalueen rajaa 

Epämääräinen välialue luo keskeneräisen vaikutelman. Lisäksi puut aukon reunoilla ovat kasvaneet jo 
niin suuriksi että viheriön vasen puoli on jo osittain niiden peitossa.



1�

8, par �, �00, 280, 2�� ja 228 metriä

Reikäanalyysi
- Osalle pelaajista sokkoavaus johtuen rakennetusta kummusta?
- Väyläbunkkeri oikealla puolella näkyy vain vaivoin lyöntipaikalle
- Väyläbunkkeri strategisesti väärällä puolella - dogleg reiällä väyläbunkkeri on tyypillisesti 
sisäkulmassa hankaloittamassa oikaisuyrityksiä
- Viheriöbunkkeri ei näy sille alueelle josta viheriölle lyödään
- Viheriö tylsän tasainen
- 9. reiän lyöntipaikka-alue turvallisuusriski  

Muutosehdotukset
- Vasemmanpuoleisen metsärajan siirto 5-15 metriä vasemmalle koko väylän matkalta
- Nykyisen väyläbunkkerin täyttö ja uuden rakentaminen väylän vasempaan reunaan n. 220 
metriä valkoiselta lyöntipaikalta
- Väylän levennys vasemmalle ennen uutta väyläbunkkeria
- Viheriöalueen remontin yhteydessä sen siirto muutaman metrin vasemmalle nykyiseltä 
paikaltaan - tavoitteena on ettei suoraan pelilinjan takana olisi enää lyöntipaikka-aluetta 
(reikä 9)
- Viheriöalueen remontin yhteydessä bunkkerin siirto näkyville sekä jonkin verran enemmän 
viheriön eteen (kuvapari alla) 

Matkaa viheriölle on alle sata metriä ja bunkkeri sen oikealla puolella on edelleen täysin piilossa 
(yläkuva).
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�, par �, ��1 , �2� (�0�), �1� ja 2�2 metriä  

Reikäanalyysi
+ Perinteisen mukava golfreiän profiili - ensin alas ja sitten ylös
- Turvallisuusongelma suhteessa edelliseen viheriöön
- Suurimmalle osalle pelaajista sokkoavaus valkoisilta ja keltaisilta
- Strategisesti ei juurikaan mietittävää - pitkää ja perään
- Viheriö tylsän tasainen

Muutosehdotukset
- Kummun leikkaus välillä 50-200 metriä - tavoitteena saada pelaajat näkymään kaikilta 
lyöntipaikka-alueilta koko matkan kanjonin pohjalle asti
- Uusi keltainen lyöntipaikka-alue kahdeksannen viheriön vasemmalle puolelle
- Uudet strategiset väyläbunkkerit dog legin sisäkaarteeseen välille 210-240 metriä 
valkoiselta alueelta (kuvapari alla)
- Viheriöremontin yhteydessä (kolmas vaihe) pinnan muotoihin lisää vaihtelua

Yhdeksännen reiän pohja on etäisyyden puolesta kuin luotu strategisille bunkkereille. 
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10, par �, ��� (���), ��0 (��0), �1� (���) ja 2�� (�00) metriä

Reikäanalyysi
- Täydellinen sokkoavaus punaista lyöntipaikka-aluetta lukuun ottamatta
- Viheriön sijainti ympäristöönsä nähden täysin onneton - jo tehdyistä remonteista 
huolimatta ympäristössä isoja kuivatuksen ongelmia
- Viheriö liian kalteva
- Viheriöbunkkeri takana ei käytännössä pelissä

Muutosehdotukset
- Uusien lyöntipaikka-alueiden rakentaminen n. 20 40 metriä nykyisten oikealle puolelle ja 
alemmas - tavoitteena väylän näkyminen kaikilta alueilta
- Väyläbunkkerin rakentaminen väylän vasemmalle puolelle n. 250 metrin etäisyydelle 
valkoiselta alueelta 
- Koko viheriöalueen uudelleen rakentaminen (mukaan lukien bunkkerit) nykyiselle 11. reiän 
lyöntipaikka-alueelle - tavoitteena paras mahdollinen paikka viheriölle sekä pelillisesti että 
hoidollisesti.
- Viheriöalueen remontti 1. vaiheessa

Kun ollaan menossa vahvasti alaspäin tulee kaikilta lyöntipaikoilta suoda tämänkaltainen 
draivinäkymä.

10. viheriö on teknisesti kestämättömässä paikassa. Heti varsinaisen pinnan ulkopuolella ei ruoho 
kasvu vielä syys-lokakuun vaihteessakaan.  
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11, par �, 1�� (1��), 120 (1�0), 11� (120) ja 100 metriä

Reikäanalyysi
+ Tarpeeksi suuri lyöntipaikka-alue par 3 reiälle
- Viheriö liian pieni ja kapea - vähän lipunpaikkoja
- Viheriöbunkkerin ja viheriön väli liian suuri. Onko viheriöstä vai bunkkerista jäänyt puolet 
rakentamatta?
- Viheriön ympärillä kuivatuksen ongelmia

Muutosehdotukset
- Lyöntipaikka-alueiden siirto nykyiseltä paikalta n. 50 metriä vasemmalle metsään. Tällä 
muutoksella tehdään tilaa 10 reiän uudelle viheriölle joka tulee nykyisen lyöntipaikka-alueen 
päälle
- Uuden väylän rakentaminen osittain nykyiseen metsään reikien 10 ja 18 välille
- Koko viheriöalueen uudelleenrakentaminen ja siirto noin 10-15 metriä nykyisen 
oikealle puolelle - tavoitteena luontevampi sijainti uudelle pelilinjalle sekä paremmat 
kasvuolosuhteet ruoholle
- Viheriöalueen remontti 1. vaiheessa
- Puuston/pensaiden istutus nykyisen lyöntipaikka-alueen ja väylän välimaastoon

Viheriön ja viheriöbunkkerin väliin on jätetty outo välialue, varsinkin kun viheriö on muutenkin liian 
kapea.



2�

12, par �, ���, �20, �1� ja 280 metriä

Reikäanalyysi
- Sokkoavaus suurimmalle osalle pelaajista
- Väylän vasemman reunan metsän reuna kuin seinä
- Viheriö liian kalteva. Vain noin kolmannes alueesta sellaista jonne lipun voi lyhyeksi 
leikatulla pinnalla laittaa
- Viheriän edustalla kuivatuksen ongelmia

Muutosehdotukset
- Maaston leikkaus välillä 100-170 metriä - tavoitteena saada pelaajat sekä bunkkerit 
näkyviin
- Uusi väyläbunkkeri taustalle n. 230 metriä valkoisilta paikoilta
- Metsän reunan asteittainen harvennus 10 metrin matkalta
- Viheriön vasemmalla puolella olevan metsän reunimmaisten puiden alimpien oksien 
harvennus
- Koko viheriöalueen uudelleen rakentaminen 2. vaiheessa

Jos kaikkia bunkkerihiekkoja ei vaihdeta yhdellä kertaa tulisi värin ja laadun olla mahdollisimman 
lähellä aiempaa. Tässä väriero on selkeä. Kuvassa näkyy myös teknisiä ongelmia bunkkerin reunassa 
sekä viheriön edustalla.



2�

1�, par �, ��0, �2�, �1� ja �88 metriä

Reikäanalyysi
+ Kaunis golfreikä joka huipentuu yhteen suomigolfin klassikkonäkymistä Höytiäiselle
- Lyhyeksi par 5 reiäksi liian vähän strategisia valintoja
- Keltainen lyöntipaikka-alue kulunut
- Väylä on koko matkaltaan kallistunut slaissipuolelle (oikealta pelaaville)

Muutosehdotukset
- Keltaisten merkkien luovempi sijoittelu ja käyttö välillä esim. valkoisella alueella - 
tavoitteena aina hyväkuntoinen lyöntialusta
- Strategisten bunkkereiden rakentaminen väylän oikeaan reunaan 215 ja 245 metrin 
etäisyydelle valkoisilta merkeiltä. Klubipelaaja hyötyy niistä silloin kun slaissipomppujen ja 
sitä seuraavan pallonetsimisen sijasta pallo pysähtyy bunkkeriin 
- Bunkkereiden yhteyteen oikean puolen täyttöä - tavoitteena luoda väylään kourumaista 
efektiä joka helpottaa, varsinkin slaissiin taipuvaa pelaajaa  
- Uusi strateginen väyläbunkkeri n. 50 metriä ennen viheriötä väylän vasemmalle puolelle
- Oikealla puolella kahden ensimmäisen viheriöbunkkerin täyttö ja kolmannen laajennus 
enemmän viheriön eteen
- Viheriöremontti 3. vaiheessa

Uusilla bunkkereilla tuttu reikä näyttääkin hyvin erilaiselta. Lisääntyneet haasteet tukevat paremmin 
käsitystä lyhyestä par 5 reiästä.
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1�, par �, ��� (�8�), ��� (���), ��2 (��2) ja �2� (���) metriä

+ Selkeä ja hyvin maastoon istuva par nelonen
- Valkoisen/keltaisen lyöntipaikka-alueen takaosa jäänyt puiden varjoon 
- Kahden ensimmäisen väyläbunkkerin sijainnit eivät pelota kohderyhmää. Ovat jääneet 20 
vuotta jälkeen lyöntipituuksista
- Viheriöbunkkeri turhan sivulla pelilinjasta
- Viheriö tylsän tasainen ja vailla haasteita
- Kasvavat puut viheriön takana varjostavat vuosi vuodelta enemmän. Viheriön pinta 
heikommassa kunnossa kuin muut viheriöt keskimäärin

Muutosehdotukset
- Lyöntipaikan (valkoinen/keltainen) takaosa käyttöön leikkaamalla puita oikealta tai 
siirtämällä lyöntipaikka-aluetta vasemmalle. Nykyisellä kentän pituudella ei yhtään metriä 
kannatta antaa pois
- Kahden ensimmäisen väyläbunkkerin täyttö ja kolmannen laajennus sekä nosto näkyviin
- Viheriön siirto n. 15 metriä vasemmalle ja n. 5 metriä eteenpäin. Tavoitteena lisätä 
parempien palaajien haasteita suuremman dogleg kulman avulla sekä tuoda viheriöbunkkeri 
enemmän peliin mukaan. Uusi sijainti mahdollistaa myös helpomman viheriönpinnan 
ylläpidon koska viheriön taakse on nyt mahdollistaa jättää aiempaa enemmän puutonta 
tilaa.
- Viheriöalueen remontti toisessa vaiheessa

Käytännössä suuri osa lyöntipaikka-aluetta on käyttökelvotonta koska puut oikealla estävät 
pelaamisen väylän suuntaan.
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1�, par �, 18�, 1��, 1�� ja 1�0 metriä

Reikäanalyysi
+ Selkeä keskipitkä par kolmonen
- Lyöntipaikka-alue (keltainen, sininen ja punainen) liian pieni par 3 reiälle
- Lyöntipaikkojen ja semiraffin välinen alue epämääräisen näköinen. Jos halutaan että sinne 
menneet pallot löytyvät niin miksi aluetta ei rakenneta siten että se olisi siisti ja järkevästi 
hoidettavissa? Siimaleikattavana sen hoito on hidasta, kallista ja lopputulos aina epäsiisti.
- Viheriöbunkkerit vasenta takabunkkeria lukuunottamatta eivät aiheuta harmia paremmille 
pelaajille. Käytännössä niihin eksyvät ainoastaan klubipelaajien valmiiksi epäonnistuneet 
lyönnit. Lisäksi molemmat vasemmanpuoleiset ovat pelaajien näkymättömissä
 
Muutosehdotukset
- Toisen lyöntipaikka-alueen laajennus vasemmalle pelaajatien reunaan asti. Näin saadaan 
lisää pinta-alaa ja kaksi vierekkäistä ”linjaa”
- Samoin kuin reiälle 7 niin tähänkin välialueelle paras vaihtoehto on ns. waste bunkkeri. 
Muutamia heinätupsuja sinne tänne ja loppualueelle paikalta löytyvää hiekkaa
- Oikeanpuoleinen viheriöbunkkeri ja ensimmäinen vasemmanpuoleisista umpeen. 
Vasemmalle viheriön eteen uusi bunkkeri joka on lähempänä viheriötä ja myös näkyy 
selkeästi lyöntipaikalle
- Väylän siirto nykyisestä hieman oikealle
- Puuston/pensaiden istutus väylän ja viheriön vasemmalle puolelle osittain nykyisen 
ensimmäisen bunkkerin päälle. Tavoitteena ohjata peliä nykyistä enemmän oikealle ja 
samalla luoda turvallisemmat olosuhteet pidennetyn reiän 16 draivaajille

Koska kenttä sijaitsee suurelta osin hiekkakankaalla olisi luonnollista että se myös näkyisi enemmän 
esimerkiksi kuvan kaltaisina waste bunkkereina välialueilla. 
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1�, par �, ��2 (�00), ��� (�8�), ��� (���) ja ��0 (�80) metriä

Reikäanalyysi
- Osalle pelaajia sokkoavaus
- Vasemmanpuoleinen väyläbunkkeri liian lähellä lyöntipaikkoja ja lisäksi piilossa
- Jälkimmäisestä väyläbunkkerista ensimmäiseen viheriöbunkkeriin, yli 200 metrin matkalla 
ei reiällä yhtään kiintopisteitä
- Viheriö viety turvallisuuden kannalta aivan liian lähelle pelaajapolkua ja parkkialuetta. 
Asiaa pahentaa lisäksi piilossa oleva viheriön pinta josta helposti seuraa mailanvalinnan 
arviointivirheitä ja sen myötä ylipitkiä ja vaarallisia lyöntejä

Muutosehdotukset
- Reiän siirto (ja lievä pidennys) rakentamalla uusi lyöntipaikka-alue nykyisen taakse metsään 
sekä uuden viheriöalueen rakentaminen noin 15 metriä nykyistä alemmas
- Väylän leikkaus välillä 130-200 metriä ja vasemmanpuoleisen draivibunkkerin täyttö
- Reikien 16 ja 15 välissä olevan (ei ole selvinnyt kummalle reiälle bunkkeri on tarkoitettu) 
väyläbunkkerin täyttö
- Uusi väyläbunkkeri väylän vasempaan reunaan ja näkyviin taitepisteen kohdalle noin 250 
metriin uudelta valkoiselta alueelta
- Toinen uusi väyläbunkkeri noin 60 metriä ennen viheriötä väylän vasempaan reunaan
-  Puurajan ja väylän siirto oikealle noin 130 metriä ennen uutta viheriötä - tavoitteena lievä 
dogleg ja taustaltaan turvallisempi tulosuunta viheriölle
- Puuston/pensaiden istutusta väylän vasempaan reunaan välille 300-500 metriä

Hämmästyttävä suunnitteluratkaisu. Matkaa viheriölle on n. 100 metriä ja näkyvissä on ainoastaan 
lippu. Piilossa ovat bunkkerit ja viheriö, ja parkkialueellekin on matkaa vain parikymmentä metriä 
viheriön reunasta.

Autot ovat saaneet suojakseen aidan mutta pelaajien on edelleen syytä varoa palloja. 
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1�, par �, ��8 (���), ��� (��0), �28 (���) ja 288 (2��) metriä

Reikäanalyysi
+ Näyttävä par nelonen alamäkeen kohti Höytiäistä. Ainekset maailmanluokan reiälle 
- Vaikka ollaan menossa alaspäin on pallon alastulopaikka saatu piilon tehdyllä 
rakennelmalla (punainen lyöntipaikka-alue)
- Suuret väyläbunkkerit näkymättömissä. Oikeanpuoleiset istutettujen puiden sekä 
keltaiselta alueelta katsottuna punaisen lyöntipaikka-alueen takana. Vasemmanpuoleiset 
istutettujen puiden takana
- Välialueelle (17&18) istutetut puut alkavat lähivuosina peittämään järvinäkymää
- Viheriö liian pieni ja kapea - vähän lipunpaikkoja
- Viheriön valonsaanti etelän ja lännen puolelta puutteellinen
- Viheriön kuivatuksen ongelmat - nykyisellään viheriö ottaa vastaan liian suuren määrän 
pintavesiä vasemmalta metsästä ja rinteestä

Muutosehdotukset
- Uuden punaisen lyöntipaikka-alueen rakentaminen nykyisen vasemmalle puolelle siten 
ettei se peitä alastuloaluetta (kuvapari alla)
- Kaikkien nykyisten väyläbunkkereiden täyttö ja uuden rakentaminen näkyvään paikkaan 
väylän oikealle puolelle n. 235 metrin etäisyydelle valkoiselta alueelta
- Uusia istutuksia nykyisten väyläbunkkereiden kohdalle (kuvapari alla)
- Ylempänä olevien ja osittain jo korkeaksi kasvaneiden puiden vaihto matalampiin 
järvimaiseman turvaamiseksi
- Koko viheriöalueen remontti ja uuden rakentaminen vähän nykyistä enemmän alaspäin ja 
oikealle sekä taaksepäin ensimmäisessä vaiheessa



18, par �, �80 (��0), ��� (���), �08 (�18) ja 2�� (2��) metriä

Reikäanalyysi
+ Sopivan vaativa reikä kentän viimeiseksi
- Avauslyönnissä olematon strategia - estevapaan alastuloalueen leveys jopa 70 metriä
- Väyläbunkkerit eivät tavoita kohderyhmää (jos ne ylipäätään ovat tarkoitettu tälle reiälle)
- Draivin alastuloalueella vasemmalle outo, vain osittain rakennettu alue
- Sähkölinja jättää harmittavan muistijäljen osuessaan juuri viimeisen reiän pelilinjalle
- Viheriöalue viimeiseksi turhan helppo ja pelkistetty
- Viheriön pinta tylsän tasainen

Muutosehdotukset
- Uusi väyläbunkkeri näkyvään paikkaan väylän oikeaan reunaan n. 215 metrin etäisyydelle 
valkoiselta alueelta
- Väylän vasemman reunan rakentaminen toimivaksi pelialueeksi
- Puuston/pensaiden istutusta nykyisten väyläbunkkereiden tilalle
- Sähkölinjan upotus maahan
- Viheriöremontin (3. vaihe) yhteydessä sen siirto 10-15 metriä nykyisen vasemmalle 
puolelle ja n. 5-10 metriä eteenpäin - tavoitteena saada viheriö lähemmäs klubia 
(vasemmalle tulee tilaa kun 10. reiän lyöntipaikat on siirretty pois nykyisiltä paikoiltaan) 
sekä vähän lisää (n. 10 metriä) pituutta  
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Vaikka maisemat ovat mahtavat jättää viimeinen viheriö golfillisesti valjun vaikutelman. Poissa ovat 
viimeiselle viheriölle tyypilliset haasteet niin muotoilun kun bunkkeroinninkin osalta.   



Klubialue extra

Kärryparkin sijoittaminen lähelle ykkösen lyöntipaikkaa palvelee huonosti pelaajia. 
Vaikka palautusmatka pelin jälkeen ei ole pitkä, on helppoa ymmärtää niiden 
unohtuminen sinne sun tänne ympäri klubialuetta. Kaiken lisäksi parkin nykyinen sijainti 
on turhan näkyvä ja muutenkin ”arvokas” golfkärryille. Huomattavasti kätevämpää olisi 
sijoittaa kärryparkki autoparkilta klubille vievän asfaltoidun tien reunaan sen oikealle 
puolelle. Tällöin sen sijainti palvelisi lähes kaikkia pelaajia mahdollisimman aikaisesta 
vaiheesta mahdollisimman myöhäiseen ja ennen kaikkea se olisi aina matkan varrella. 
Esimerkiksi nykyisen mainostaulun kohdalta pistona sisään metsään se jäisi mukavasti 
osittain puiden peittämäksi. Nykyisen kärrypakin ja ”matalaksi leikatun entisen 
lyöntipaikan” puttiviheriön tilalle tulisi rakentaa kunnon puttiviheriö joka laatunsa 
puolesta mahdollistaisi myös todellisen puttiharjoittelun.
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