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Miksi lukisit tämän oppaan?

Golfkenttien hallitusten, toimitusjohtajien ja kenttämestarien  
paineet ovat kasvaneet selvästi viime vuosina.  Pelaajien 
lisääntynyt vaatimustaso ja naapurikenttien kilpailu luovat paineita 
parantaa kentän kuntoa, mutta samalla kustannukset tulisi pitää 
kurissa.  Viime vuosina myös välinemuutokset ovat voimakkaasti 
vaikuttaneet kenttien pelattavuuteen.

Golfkenttä on elävä ympäristö, joka muuttuu ja vanhenee vuosien 
kuluessa.  Kentän eri rakenteilla on tietty elinikä, jonka jälkeen 
niiden kunnossapitäminen vaatii suuria kunnostustöitä tai 
uudelleen rakentamista.  Kentän kunto-ongelmat voivat johtua 
myös huonosta suunnittelusta, rakentamisvirheistä tai vääristä 
materiaaleista.

Tässä oppaassa annetaan ohjeita golfkentän peruskorjaukseen ja 
muutostöihin.  Oppaassa kerrotaan myös Master Plan -
suunnitelmasta, jonka avulla muutosprosessia voidaan hallita.
Voisiko Master Plan olla ratkaisu oman kenttänne pitkän tähtäimen 
suunnitteluun?

Lue tämä opas.  Vaiva on pieni, mutta saatat saada uusia ideoita 
oman kenttänne kehittämiseen.

Oulussa 9. lokakuuta 2008

Jari Rasinkangas

Golfarkkitehti
GolfArk Oy

jari.rasinkangas@golf-ark.com

PS. Lue nettisivuiltani Oulussa toteutetusta Master Plan –
projektista osoitteessa http://www.golf-ark.com/masterplan.html.
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Milloin peruskorjaaminen on ajankohtaista?

Golfkentän rakenteet eivät ole ikuisia.  Jokaisella golfkentällä 
havaitaan ongelmia kentän kunnossa ja sen hoitamisessa, joista 
tyypillisimpiä ovat:

 Maanpinnan tiivistyminen ja kuluminen
 Kuivatusongelmat
 Liian pienet tiiausalueet ja viheriöt
 Puiden aiheuttamat varjoisuus- ja kasvuongelmat
 Kastelulaitteiston puutteet ja korjaustarpeet
 Virheellisestä rakentamisesta johtuvat ongelmat

Hyvällä hoidolla rakenteiden elinikää voidaan pidentää, mutta 
ennen pitkää niiden perusrakenteet heikentyvät niin paljon, että 
pelkkien hoitotoimien avulla ei enää saada pelipintoja hyvään 
kuntoon.

Tämän vuoksi golfkenttien tulee valmistautua hyvissä ajoin kentän 
korjaamiseen.  Hyvin suunniteltuna suurin osa peruskorjaustöistä 
voidaan tehdä pelikauden ulkopuolella, jolloin rakennustyöt eivät 
juuri häiritse pelaamista. 

USA:n golfarkkitehtien liiton ASGCA:n mukaan golfkentän 
eri rakenteilla on seuraavat odotettavissa olevat eliniät:

 Viheriöt 15 – 30 v
 Tiit 15 – 20 v
 Bunkkerihiekka 5 – 7 v
 Kastelujärjestelmä 10 – 30 v
 Kasteluohjausjärjestelmä 10 – 15 v
 Pumput 15 – 20 v

Rakenteiden elinikään vaikuttavat alkuperäinen suunnittelu, 
rakennusmateriaalit, rakentamisen osaaminen, paikalliset 
olosuhteet ja hoidon taso.

Muutostyöt

Korjaamisen lisäksi golfkentällä joudutaan tekemään kentän 
pelattavuutta parantavia muutoksia.  Viime vuosina 
muutospaineita ovat luoneet erityisesti pelaajien lisääntynyt 
vaatimustaso sekä parantuneet välineet.  

Väylien pidentämisen tai esteiden siirtämisen lisäksi monilla 
kentillä on tarpeita parantaa turvallisuutta tai lisätä pelinopeutta.

Vuosien mittaan myös kentän maisema muuttuu.  Erityisesti 
puuston ja muun kasvuston kasvu ja tihentyminen muuttaa 
voimakkaasti alkuperäistä maisemaa.
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Peruskorjauksen suunnittelu

Yleissuunnittelu

Peruskorjausprojekti vaatii aina kunnollisen yleissuunnitelman, 
jonka avulla voidaan kartoittaa työkohteet ja niiden vaatimat 
resurssit.

Tavoitteena tulisi olla pitkän tähtäimen suunnitelman laatiminen 
koko kenttäalueelle.  Tällaisesta kehityssuunnitelmasta käytetään 
usein nimeä Master Plan.

Master Plan –tasoisen suunnitelman tekeminen vaatii objektiivista 
näkemystä ja osaamista sekä golfkentän suunnittelusta että 
rakentamisesta.  Tämän vuoksi työ kannattaa ulkoistaa esimerkiksi  
golfarkkitehdin tehtäväksi.

Edellä mainitun lisäksi golfarkkitehti pystyy laatimaan laadukkaat 
suunnitteludokumentit ja visualisoimaan suunnitelmat jäsenistön 
hyväksyntää varten.

Tekniset suunnitelmat

Kun päätös rakentamisesta on tehty, aloitetaan teknisten 
suunnitelmien tekeminen.  Golfarkkitehdin tehtävä on laatia 
asianmukaiset suunnitelmat, joiden avulla voidaan määrittää 
lopulliset kustannusarviot ja välittää suunnitteluideat rakentajille.

Lisäksi voidaan käyttää erillisiä suunnittelijoita esim. 
kastelulaitteiston ja kuivatusrakenteiden suunnitteluun.

Esimerkiksi viheriösuunnitelma sisältää seuraavaa tietoa:

 Korkeuskäyrät kuvaavat pintamuotoilun, jonka perusteella 
viheriölle saadaan haluttu määrä lipunpaikkoja, 
mielenkiintoiset pintakaltevuudet sekä tarpeelliset 
pintakuivatusmuodot.

 Salaojituksen asennustapa viheriön kuivatuskerroksessa.
 Viemäröinti, jolla salaojien vesi johdetaan pois.
 Viheriöbunkkerit
 Peliväylän leikkuurajat
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Kuva 1  Viheriöpiirustus

Yllä esitetyssä piirustuksessa viheriö sijoittuu lammen rantaan 
sivurinteeseen.  Sen pintavedet johdetaan kolmeen eri suuntaan 
kalanruotokuvioisten salaojitusten mukaisesti.  Näin valumavedet 
saadaan hajoitettua suuremmalle alueelle.  Salaojitus kuivatetaan 
viereiseen lampeen.

Viheriön tekninen toimivuus on ehdoton edellytys viheriön kunnon 
kannalta, mutta aivan yhtä tärkeää on tehdä pintakaltevuuksista 
mahdollisimman vaihtelevia ja mielenkiintoisia.
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Master Plan

Mihin Master Plan –suunnitelmaa tarvitaan?

Jotta yksittäiset korjaus- ja muutosehdotukset eivät jäisi 
satunnaisten korjaustöiden asteelle, vaaditaan kokonaisvaltaista
näkemystä kentän kehittämisestä.

Golfkentän pitkäntähtäimen suunnittelussa voidaan käyttää 
työkaluna Master Plan –suunnitelmaa, joka kuvaa yhteisesti 
sovitun strategian golfkentän laadun parantamiselle.

Ilman kokonaissuunnitelmaa voidaan pahimmillaan joutua 
tilanteeseen, jossa jo kertaalleen korjatut kohteet joudutaan 
rakentamaan uudelleen.

Suunnitelman sisältö

Jokainen Master Plan –projekti on erilainen, koska golfkenttien 
nykytilanne, tavoitteet ja resurssit ovat hyvin erilaisia.  Sen vuoksi 
projektin sisältö pitää määritellä huolella.

Master Plan tarjoaa päätöksentekijöille mm. kuntokartoituksen ja 
töiden kustannusarviot, joiden avulla työt voidaan priorisoida ja 
aikatauluttaa.

Kuten edellä jo mainittiin golfkenttä on jatkuvassa muutostilassa.  
Tämän vuoksi kehityssuunnitelman pitää olla rakenteeltaan 
joustava, jotta sitä voidaan muuttaa tarvittaessa.

Golfarkkitehdin rooli

Master Plan on investointi, jonka kustannukset ovat yleensä pieni 
summa verrattuna useimpien peruskorjauskohteiden 
rakennuskustannuksiin.  Loppujen lopuksi golfarkkitehti säästää 
päätöksentekijöiden aikaa ja vaivaa sekä kustannuksia, joita 
aiheutuu ilman kokonaissuunnitelmaa.

Golfarkkitehdin rooleja Master Plan -prosessissa voivat olla:

1. Tarpeiden arviointi sekä peruskorjauksen kustannusten 
määrittäminen.

2. Golfkentän Master Plan –suunnitelman laatiminen 
pelistrategian, pelattavuuden, kentänhoidon, kuivatuksen, 
kastelun ja maisemanhoidon näkökulmasta.

3. Kustannusarvioiden tekeminen.
4. Rakennustöiden valvonta
5. Kenttämestarin, kenttätoimikunnan ja hallituksen 

konsultointi
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Golfyhtiö = Asunto-osakeyhtiö

Golfkenttäyhtiötä voidaan verrata asunto-osakeyhtiön toimintaan.  
Molemmat ovat miljoonainvestointeja, joiden rakenteet ikääntyvät.  
Niiden ylläpidon tulee olla suunnitelmallista ja tavoitteellista.

Mitä aikaisemmin kentän korjauksiin varaudutaan sitä paremmin ja 
edullisemmin voidaan korjausten rahoitus ja resurssointi hoitaa.

Ajoitus

Master Plan –suunnittelu tulisi aloittaa vähintään vuotta ennen 
rakennustöiden aloittamista.  Se takaa tarpeellisen ajan kartta-
aineiston tuottamiseen, pelaajien palautteen keräämiseen, 
suunnitelmien viimeistelyyn sekä rakennusorganisaation 
rakentamiseen.

Miksi Master Plan on kannattava investointi?

Pitkän tähtäimen suunnitelma

Master Plan kokoaa mm. hallituksen, toimikuntien ja 
kenttämestarin muutos- ja korjausideat, jotka voidaan 
aikatauluttaa ja resurssoida tuleville vuosille. Näin varmistetaan 
yhteinen näkemys kentän kehittämisestä tulevina vuosina.

Tiekartta

Vaikka hallitukset ja toimikunnat muuttuvat tuo Master Plan 
jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta kehitystyöhön.  Se on kuin 
tiekartta, joka pitää muutosprosessin oikealla tiellä ja antaa 
marssijärjestyksen golfkentän päättäjille.  Se ohjaa hallitus- ja 
toimikuntatyötä ja tuo konkretiaa päätöksentekoon.  

Sisäinen markkinointi

Valokuvat, piirustukset ja kuvamanipulaatiot havainnollistavat 
kentän ongelmakohdat ja uudet suunnitelmat niin hallitukselle kuin 
yhtiökokouksellekin, mikä helpottaa peruskorjausprojektin 
hyväksymistä.

Apua talouden suunnitteluun

Master Plan auttaa myös golfkentän pitkän tähtäimen 
taloussuunnittelussa.  Kattava kuntokartoitus ja kustannusarviot 
luovat realistisen kuvan työn määrästä ja kustannustasosta.

Master Plan yhtenäistää tavoitteet ja johtaa tehokkaampaan 
resurssien käyttöön.  Se auttaa liiketoiminnan, rahoituksen ja 
investointien suunnittelussa.
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Laskentaesimerkki

Kuntokartoituksen perusteella havaitaan tarve 
rakentaa uudelleen 5 uutta viheriötä ja tehdä 
pelaamisen nopeutta ja turvallisuutta parantavat 
muutokset.
  
Töiden kustannusarvio on 250 000 €.  Käytettävissä 
olevien resurssien perusteella tehdään päätös 
toteuttaa muutokset viiden vuoden aikana.  Koska  
pelaamista ei haluta häiritä liikaa, tehdään päätös 
rakentaa viheriöt yksi kerrallaan viiden vuoden aikana 
sekä muut työt syksy- ja talvitöinä.  

Edellä mainitun perusteella vuotuinen rahoitustarve on 
50 000 €.  Jos yhtiössä on 1000 osakasta, se voidaan 
rahoittaa esimerkiksi vuotuisella 50 € lisävastikkeella.

Riippuen työkohteiden määrästä, niiden laadusta ja 
resurssien määrästä, työt voidaan jakaa hyvinkin 
pitkälle ajalle.  Master Planin avulla voidaan helposti 
laatia erilaisia skenaarioita toteuttamisaikatauluille.

Säästöt

Master Plan säästää kentän korjaus- ja muutostöiden 
toteutuksessa.  Esimerkiksi materiaalihankinnoissa voidaan
hankkia kerralla isompia eriä, kun kaikki samankaltaiset 
työkohteet ovat tiedossa.  Myös urakkatarjousten hinnat pysyvät 
alhaisempina, kun urakoitsijoille voidaan antaa tarkat 
suunnitelmat.

Pelaamisen häiriöiden minimointi

Korjausrakentaminen häiritsee aina pelaamista.  Koko kentän 
kattavalla kokonaissuunnitelmalla voidaan korjaustyöt kohdistaa ja 
ajoittaa siten, että ne häiritsevät pelaamista mahdollisimman 
vähän.

Tämän vuoksi työt pyritään aloittamaan syksyllä aktiivisen 
kilpailukauden päätyttyä ja päättämään ne viimeistään seuraavana 
keväänä.
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Master Plan -projekti

Projektin määrittely

Projektin alussa arkkitehti tapaa asiakkaan edustajat ja kokoaa 
halutut tavoitteet ja ideat.  Keskustelun tavoite on päästä 
yhteisymmärrykseen työn tavoitteista ja käytettävissä olevista 
resursseista.

Arviointikriteerit

Kentän pelattavuuteen liittyviä arviointikriteerejä ovat:

 Pelistrategia
 Haasteellisuus
 Turvallisuus
 Pelinopeus

Kehityssuunnitelmassa huomioidaan lisäksi mm.:

 Harjoitusalueet 
 Maisema
 Klubitalo ja sen ympäristö
 Muut rakennukset
 Vesistöt
 Kulkureitit

Kuntokartoitus

Master Plan sisältää kuntokartoituksen, jossa selvitetään
kentänhoitoon liittyvät ongelmat.

Arviointikohteita ovat: 

 Tiit
 Viheriöt
 Bunkkerit
 Vesiesteet
 Väylät
 Lähestymiset
 Karheikot
 Puusto
 Pintamuotoilu
 Kastelulaitteisto
 Kuivatus
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Työkohdetaulukko

Master Plan –suunnitelman keskeinen työkalu on taulukko, johon  
kaikki pelistrategiaan, pelattavuuteen, kentänhoitoon ja 
maisemaan liittyvät korjaus- ja muutoskohteet luetteloidaan.  

Työkohdetaulukossa esitetään mm. työkohteiden:

 Työmäärä- ja kustannusarviot
 Resurssointi
 Priorisointi
 Linkit oheistiedostoihin

o Valokuvat
o Piirustukset
o Kuvamanipulaatiot

Valokuvat, piirustukset ja kuvamanipulaatiot havainnollistavat 
kentän ongelmakohdat ja uudet suunnitelmat mm. 
päätöksentekijöille.

Taulukko jää asiakkaalle joustavaksi työkaluksi, jota voidaan 
tarvittaessa ylläpitää eteen tulevien uusien tavoitteiden vuoksi.  

Nykytilan kuvaus

Alkukartoituksen perusteella golfarkkitehti laatii nykytilan 
kuvauksen, jossa esitetään kunkin peliväylän vahvuudet ja 
heikkoudet.  

Jokaisesta reiästä kuvataan sen haasteellisuus ja pelistrategia, 
mitoitus ja esteet, pelinopeuteen liittyvät tekijät sekä 
turvallisuusongelmat.  Lisäksi arvioidaan väylän kuntoon ja 
maisemaan liittyvät tekijät.

Master Plan –piirustus

Master Plan –piirustus on koko kentän kartta, jossa esitetään 
kaikki muutos- ja korjaustyöt.  

Työkohteiden havainnollistamiseksi voidaan esimerkiksi esittää 
pohjakartta mustavalkoisena ja muutoskohteet värillisenä kuten 
seuraavalla sivulla olevassa esimerkissä.  

Piirustuksessa esitetään myös lyhyt tekstimuotoinen selite 
työkohteille, joiden tarkempi kuvaus löytyy työkohdetaulukosta.

Master Plan –piirustus toimii yleisenä keskustelun herättäjänä ja 
aiheeseen johdattelijana esimerkiksi klubitalon seinällä ja asiaa 
esittelevissä materiaaleissa.



Kuva 2  Master Plan -piirustus



Kuvamanipulaatiot

Ehdotettuja muutoksia voidaan havainnollistaa kuvamanipulaatioilla 
tekemällä ”Ennen – Jälkeen” –kuvapareja.

Sankivaaran golfkenttä (Oulu), Vaara, reikä 12, par 4

Nykytilanne: Väylän alkuperäinen luonne on muuttunut 
lyöntien pituuden kasvaessa.  Väylän vasemman reunan 
wastebunkkeri ei tarjoa enää tarpeeksi suurta riskiä 
pelaajille vaan suuri osa pelaajista oikaisevat sen yli.  
Lisäksi puut peittävät näkyvyyden väylälle, mikä aiheuttaa 
vaaratilanteita, hidastaa peliä ja tekee väylästä 
visuaalisesti heikon.

Muutosehdotus: Näkyvyyttä haittaavat puut poistetaan 
ja samalla laajennetaan ja pidennetään wastebunkkeria 
vaikeuttamaan pelaamista oikaisulinjaan. 



Golfkentän peruskorjaus - Pikaopas 

Copyright © 2008 GolfArk Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. 14/20

Sankivaaran golfkenttä (Oulu), Sanki, reikä 11, par 5 

Nykytilanne: Kahdella lyönnillä viheriölle yrittävät 
pelaajat pelaavat väylän vasemman reunan puiden yli.  
Lyöntilinjalla olevat puut estävät näkyvyyden väylälle, 
mikä aiheuttaa vaaratilanteita, hidastaa peliä ja hukattuja 
palloja.

Muutosehdotus: Näkyvyyttä haittaavat puut poistetaan 
ja lisätään väyläbunkkeri oikaisupelilinjaan lisäämään 
avauslyönnin vaativuutta. 
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Mitä Master Planin jälkeen?

Priorisointi

Kun Master Plan on valmis, golfyhtiön pitää päättää missä järjestyksessä 
ja milloin työt tehdään.

Jotkut kentät haluavat yksinkertaisesti parantaa kentän kuntoa ja 
jokapäiväisen pelaamisen olosuhteita.  Tällöin voidaan päättää 
esimerkiksi parantaa kuivatusta, poistaa puita ja kunnostaa 
pelaajapolkuja.

Jollain toisella kentällä priorisoinnissa menevät edelle kentän 
pelattavuuden ja pelistrategian parantaminen, jolloin voidaan esimerkiksi 
lisätä uusia tiiauspaikkoja, rakentaa viheriöitä uudelleen tai siirtää 
bunkkereita.

Toteutustapa

Yleensä on suositeltavaa, että valitaan tietty reikä tai alue, jossa ainakin 
useimmat korjaukset toteutetaan kerralla sen sijaan, että tehtäisiin 
useampia pienempiä projekteja kuten rakentamalla uusia tiiauspaikkoja 
muutamalle peliväylälle.

Tähän on useita eri syitä, mutta kaikkein tärkein syy on se, että  
suuremmat kokonaisprojektit aiheuttavat vähemmän haittaa pelaamiselle 
sekä säästävät rahaa vähentämällä vaurioituneen nurmikon 
kunnostamista ja kastelulaitteiston muutostöitä.

Tämän lisäksi kokonaisprojektin toteutus antaa pelaajille mahdollisuuden 
nähdä uudet selvästi parantuneet olosuhteet koko laajuudessaan.  Tällöin 
on helpompi saada hyväksyntä jatkorakentamiselle.
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Korjaus- ja muutosrakentaminen

Golfkentän korjausrakentaminen on hyvin erilaista ja usein vaikeampaa 
kuin uuden kentän rakentaminen.  Jos suinkin on mahdollista, pitää 
rakentamisen ulkopuolella olevien alueiden käyttöä välttää.

Projektin työvaiheet

Alla olevassa kaaviossa esitetään tyypillisen peruskorjausprojektin 
vaiheet.

· Jälkihoito

· Rakentaminen

· Projektin aloitus, työmaa-alueen rajaus ja mittaustyöt

· Projektin valmistelu ja töiden suunnittelu

· Resurssien kartoitus ja aikataulutus

· Tekniset suunnitelmat ja tarkka kustannusarvio

· Pohjatutkimukset

· Kentän mittaus/maastomalli

· Hankkeen myyminen pelaajille

· Master Plan tai muu vastaava yleissuunnittelu

Peruskorjaustyöt pyritään yleensä aloittamaan syksyllä aktiivisen 
kilpailukauden jälkeen.  Jotta rakentaminen voidaan aloittaa haluttuun 
aikaan, pitää suunnittelu aloittaa hyvissä ajoin.
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Rakentaminen omana työnä

Mikäli työkohteita on suhteellisen vähän työ voidaan tehdä kokonaan 
omana työnä esim. kenttämestarin johtamana.  

Hyötyjä

 Lopputulos on kentän omissa käsissä
 Runsaan hetkellisen työvoiman käyttö on 

mahdollista
 Työt voidaan toteuttaa keskeyttämättä pelaamista
 Usein edullisin rakennustapa

Haittoja

 Riittävän ja osaavan työvoiman saanti on vaikeaa
 Kentän oma kalusto ei yleensä riitä
 Kustannusten hallinta vaatii kokemusta

Rakentaminen tuntityönä ulkopuolisin voimin

Tämä on selvästi kaikkein yleisin tapa toteuttaa työt, koska työt vaativat 
yleensä ainakin jonkin verran ulkopuolista urakointia jossain muodossa.  
Työn johtaminen on myös tässä tapauksessa yleensä omaa työtä.  

Mikäli työkohteita toteutetaan kerralla suuri määrä voidaan projektia 
vetämään palkata ulkopuolinen projektipäällikkö, jolla on kokemusta 
golfkentän rakentamisesta.

Hyötyjä

 Lopputulos on toteutukseltaan ja kustannuksiltaan 
omissa käsissä

 Työtapa on joustava, työt voidaan keskeyttää 
esimerkiksi sääolojen vuoksi

 Suurin valinnanvara tekijöissä

Haittoja

 Vaatii golfyhtiöltä panostusta ja osaamista 
työnjohtoon

 Koneet ja miehet laskuttavat täydet päivät, mikä 
saattaa johtaa pelaamisen osittaiseen 
keskeyttämiseen

 Kustannusten hallinta vaatii kokemusta
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Rakentaminen urakkatyönä

Täysin ulkoistettu urakka on yleisin tapa uutta golfkenttää 
rakennettaessa, mutta Suomessa korjausrakentamisessa taas hyvin 
harvinaista.

Hyötyjä

 Mikäli urakoitsijalla on referenssejä voidaan 
lopputulos ennakoida hyvin

 Ei kuormita kentän omia resursseja
 Työn lopullinen hinta tiedetään etukäteen melko 

hyvin

Haittoja

 Suomessa on vaikea löytää ammattitaitoista 
urakoitsijaa pieniin projekteihin

 Usein kallein rakennustapa
 Vaikea löytää sekä tilaajalle että urakoitsijalle 

sopivaa ajankohtaa
 Urakoitsijan on saatava toimia omien lähtökohtiensa 

mukaisesti
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Kirjallisuutta

Lisälukemistoksi suosittelen seuraavia teoksia.  Joukossa on niin 
golfkentän rakentamista, suunnittelua kuin peruskorjausta käsitteleviä, 
hyödyllisiksi havaitsemiani kirjoja.

Richardson, Forrest L. & Fine, Mark K.: Bunkers, Pits & Other 
Hazards, John Wiley & Sons 2006.

Kokeneen golfarkkitehdin ja projektikonsultin kirjoittama kirja kertoo 
seikkaperäisesti golfkentän esteiden suunnittelusta, hoidosta ja 
kunnostamisesta.  Kirjan luvussa ”Restoration & Maintenance of Hazards” 
kerrotaan mm. golfkentän muutos- ja korjaustöistä sekä Master Plan –
prosessista.

Hurdzan, Michael J.: Golf Course Architecture – Design, 
Construction and Restoration, Sleeping Bear Press 1996.

Kokeneen golfarkkitehdin kirja on eräs parhaimmista golfarkkitehtuurin 
yleisteoksista.  Luku ”Improvement Plans and Renovation” kertoo 
golfkentän korjaustöiden suunnittelusta, organisoinnista ja 
rakentamisesta.

Hurdzan, Michael J.: Golf Greens – History, Design and 
Construction, John Wiley & Sons 2004.

Hurdzan käy kirjassaan läpi mm. viheriöiden kehityshistorian, eri  
rakennusmenetelmät ja –materiaalit sekä suunnittelun yksityiskohdat.  
Kirja on erittäin kattava lähdeteos golfviheriöiden suunnitteluun ja 
rakentamiseen.  Kappaleessa ”Design Considerations for Golf Greens” 
esitetään viheriöiden korjaamiseen ja uudelleen rakentamiseen liittyviä 
näkökohtia.

Muir Graves, Robert & Cornish Geoffrey S.: Golf Course Design, 
John Wiley & Sons 1998.

Kahden golfarkkitehdin kirjoittama kirja käy läpi golfkentän suunnittelun 
ja rakentamisen sekä golfkentän talouden perusteet.  Luvussa ”Planning 
Major Changes” esitetään golfkentän uudelleen suunnittelun näkökohtia ja 
suunnittelumenetelmiä. 

White, Charles B.: Turf Managers Handbook for Golf Course 
Construction, Renovation and Grow-In, Sleeping Bear Press 2000.

Kirjassa käydään seikkaperäisesti läpi golfkentän rakentamiseen ja 
korjausrakentamiseen liittyviä seikkoja.  Kirjan näkökulma on 
kenttämestarin työssä kentän rakentamisen aikana sekä kentän hoidossa 
alkaen rakentamisen päättymisestä aina kentän avaamiseen asti.  
Luvussa ”Particulars of Renovating an Existing Course” esitetään 
korjausrakentamiseen liittyvät käytännön järjestelyt ja erityistä 
huomioimista vaativat tekijät.
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GolfArk Oy

Pääasiallinen palvelumme on golfkentän kokonaissuunnittelu, johon 
kuuluu hankeselvitykset, esisuunnittelu, master plan, tekniset 
suunnitelmat ja rakentamisen valvonta.

Tarjoamme nyt myös peruskorjaussuunnittelua!

Master Plan –kokonaissuunnittelun lisäksi työ voi käsittää myös  
pelkästään esim. kentän kuntokartoituksen tai teknisen 
suunnittelun.

Ota yhteyttä ja kerro suunnitelmistanne ja tavoitteistanne!

Kysy myös seuraavia palveluita:

 Tarvekartoitus
 Kentän laajennussuunnittelu
 Liiketoimintasuunnitelma

”Peruskorjauksen suunnittelussa panostamme  
erityisesti tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaan 
kanssa, jotta voimme laatia suunnitelman, joka 
kunnioittaa kentän alkuperäistä henkeä ja 
asiakkaan tavoitteita.

Suunnittelutyössä korostuu kentän rakentamisen 
viimeistely ja yksityiskohtien suunnittelu sekä 
kustannustehokkaat ratkaisut.”

Jari Rasinkangas
Golfarkkitehti

GolfArk Oy

Kaustatie 11

90650 Oulu

puh. 040 – 5646 174

info@golf-ark.com

www.golf-ark.com


