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Taustaa
Pielis-Golf -kenttä sijaitsee Pieliseen työntyvällä 
Kannasniemellä muutaman kilomerin päässä Nur-
meksen keskustasta kaakkoon. Pielis-Golf -seura on 
perustettu vuonna 1988 ja sen 9-reikäinen kenttä 
otettiin käyttöön pari vuotta myöhemmin. Kentän 
on suunnitellut Kosti Kuronen.

Pielis-Golf kentän yleisilme on hyvä, ja vastaa muita 
samaan aikaan rakennettuja golfkenttiä. Alun nel-
jä reikää ovat rakennettu tavanomaiseen vanhaan 
peltomaisemaan. Alue on avoin ja tasainen, jopa 
hieman tylsä.

Viidennestä reiästä eteenpäin maisemaan tulee suuri 
ja mahtava Pielinen, joka nostaa kenttää sen golfilli-
sia arvoja korkeammalle. Itse peliin Pielinen osallis-
tuu vain parilla reiällä. Loppurei’illä on myös luon-
nolliset korkeudenvaihtelut tulevat mukaan peliin.

Kenttä on rakennettu omalle ajalleen tyypillisen niu-
kasti. Väyliä ei ole juurikaan muotoiltu. Jos maa on 
alun perin ollut tasaista, se on sitä vieläkin. Viheriöt 
ovat nostettu ylös ja ottavat pallon hyvin vastaan. 
Joskus tosin liiankin hyvin, sillä kesän lyhimmillä 
leikkuukorkeuksilla osalla viheriöistä on vain niukal-
ti lipunpaikkoja. 

Bunkkereita on vähän ja osa niistä sijaitse pelin kan-
nalta epäoleellisissa paikoissa.

Kenttä kärsii huonolaatuises-
ta maapohjasta sekä ympä-
ristöönsä nähden matalasta 
sijainnista. Samaan aikaan 
ja samalla tekniikalla korke-
alle moreeni-/hiekkamäelle 
rakennetulla Kontiolahden 
kentällä ei vastaavia ongel-
mia ole.

Kentän väylät ja raffit ovat 
normaaliolosuhteissa kostei-
ta tai jopa märkiä. Ihanteel-
lisen kovista pelipinnoista 
päästään nauttimaan vain 
pitkien kuivien jaksojen 
yhteydessä. 

Pielinen on valtavan arvokas 
imagotekijä kentälle, ja sen 
maksimaalista näkyvyyttä 
tulee vaalia kaikin keinoin. 
Männyt kuuluvat tyypillises-
ti sen kallioisille rannoille. 
Korkealla olevien oksien an-
siosta ne eivät peitä näkymiä 

samalla tavalla kuin lehtipuut, jotka myös lisääntyvät 
huomaamatta ja nopeasti. 

Reititys ja pituus
Golfkentän reititys on sen tärkein osa. Onnistunut 
reititys mahdollistaa kentän tehokkaan käytön ja vie 
pelitapahtumaa eteenpäin ilman että pelaaja kiinnit-
tää siihen huomiota. Hyvän reitityksen tunnusmerk-
kejä ovat monipuolinen ja vaihteleva reikävalikoima, 
etenevä pelisuunta, lyhyet siirtymät sekä turvallisuus.

Pielis-Golfin reititys on kohtuullisen toimiva. Vaihte-
lua tuo kahteen suuntaan kiertymiset. Ensimmäiset 
kolme reikää kierretään vastapäivään ja loput myötä-
päivään. Siirtymät reikien välillä ovat lyhyitä lukuun 
ottamatta reikien 5 ja 6 väliä. Toista ääripäätä edustaa 
reikien 7 ja 8 väli joka turvallisuuden kannalta on 
liiankin pieni.

Pielis-Golfin reitityksen yksi heikkous on sen epä-
tasapaino reikien vaihtelussa. Tässä suhteessa suun-
nittelua on todennäköisesti vaikeuttanut kentän läpi 
kulkeva ulkoilureitti sekä klubikeskuksen alkuperäi-
nen sijainti.

Kierros alkaa kolmella par nelosella jonka jälkeen 
seuraa kaksi par vitosta, molemmat lisäksi  lähes 
samaan suuntaan. Ensimmäinen par kolmonen on 
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Ylempi kuva on otettu toukokuussa jolloin lehtipuut olivat vielä vailla lehtiä. Mai-
sema on avoin ja järvi on selvästi enemmän ”läsnä” kuin saman paikan kuvassa 
elokuussa.



vasta seitsemäs reikä.

Kentän kokonaispituus (9+9 reikää) on valkoisilta 
5926 metriä, keltaisilta 5696 metriä ja punaisilta 
4794 metriä. Valkoisten ja keltaisten ero on pieni 
joka osaltaan selittyy lyöntipaikka-alueiden määrällä. 
Kenttä lienee alunperin suunniteltu kaksille merkeil-
le ja osalle reikiä on myöhemmin tehty laajennus tai 
lisäalue valkoisille.

Yksi hyvän golfkentän kriteereistä on se kuinka mon-
taa eri mailaa pelaajan tarvitsee käyttää tehdäkseen 
hyvän tuloksen, ja par lukujen pituusvaihteluväli on 
hyvä mittari sen toteamiseen. Pielis-Golfissa reikien 
pituusvaihtelu on vain kohtuullista, joskin yhdeksän-
reikäisenä par 3 ja par 5 reikiä on vain kaksi molem-
pia.

Par nelosten vaihteluväli (valkoisilta) on 70 metriä 
(295-365), par kolmosten 25 metriä ja par vitosten 20 
metriä. Par nelosilla väli on kohtuullinen. Par kol-

moset ja varsinkin samaan suuntaan pelattavat par 
vitoset ovat pituuden puolesta turhan lähellä toisiaan. 

Kentän strategia
Parhaimmillaan golfkentän strategiset elementit ovat 
sijoitettu siten, että keskiverto, tai sitä parempi pelaa-
ja joutuu jo lyöntipaikalla miettimään kuinka reikä 
on, tänään vallitsevissa olosuhteissa, syytä pelata.

Pielis-Golfissa väyläesteet ovat lukumääräisesti vä-
hissä, ja vielä vähemmän ne vaikuttavat peliin. Vain 
reiällä viisi on väyläbunkkereita jotka todella ohjaa-
vat peliä.

Reikien 1, 2 ja 3 keskellä olevat kolme bunkkeria ovat 
suunnittelijalle tyypillisiä ”välibunkkereita”, joiden 
ajatus on vaikuttaa kaikkien niitä ympäröivien rei-
kien peliin. Käytännössä ne eivät kuitenkaan vaikuta 
minkään reiän peliin.
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Kuvapari nyt ja tulevaisuudessa. Laaja ja avoin kenttä reiällä 4 ei anna keskitasoa paremmalle pelaajalle haastetta. Alem-
paan kuvaan on lisätty Pielis-Golf 2.0 mukaiset vesiesteet ja bunkkerit.



Bunkkreiden lisäksi kentän strategiaan vaikuttavat 
mm. vesiesteet, puut, metsät, leikkuurajat. Vaikka 
vesi on kentällä vahvasti maisemassa, ei se varsinai-
sesti tule peliin kuin molemmilla par 3 rei’illä. Ja niil-
läkin vain keskimääräistä epävarmemmille pelaajille.

Puita kentällä on lähinnä väylien reunoilla metsissä. 
Peliin puut tulevat vahvimmin reiällä kahdeksan 
jossa metsänreuna rajaa mahdollisuutta lyödä pallo 
haluttuun kohteeseen. Myös reiällä 5 muutama puu 
peittää tarpeettomasti näkymää lyöntipaikalta väyläl-
le. 

 

Tekninen kunto
Kuten monilla muillakin kentillä myös Pielis-Golfissa 
suurimmat tekniset ongelmat liittyvät kentän kuiva-
tukseen, tai oikeastaan sen puutteeseen. Kenttä on 
hyvin olosuhderiippuvainen, eli hyväkuntoista kenttä 
on mahdollista pelata vain pitkän ja kuivan jakson 
osuessa kohdalle.

Nykyrakentamisesta poiketen hiekka-turve seosta on 
käytetty ainoastaan viheriöillä sekä osin lyöntipaik-
ka-alueilla. Väylät ovat rakennettu suoraan paikalle 
olleeseen pintamaahan jonka alla on ollut vettä 
läpäisemätön savi. Vielä kun yhtälöön lisätään osin 
tasaiset väylät ei vedellä ole muuta tapaa poistua kuin 
haihtua ilmaan.

Pahimmillaan ongelmat ovat viheriöiden edustoilla 
jonne osuvat sekä väylän että viheriöiden sadetus. 
Näillä alueilla myös peli- ja huoltoliikenne on suu-
rimmillaan.

Kentän käyttö ja sen hoito tiivistävät pintaa koko 
ajan lisää. Normaalina kesänä ainoa keino pitää 
kenttä, edes kohtuullisen kuivana, on säännöllinen 
hiekoitus ja ilmastus. Parhaimmillaan kenttä on pit-
kän kuivan jakson sattuessa kohdalle.

Golfkentän kastelujärjestelmät ovat rakennettu kes-
tämään korkeintaan 25 vuotta. Pielis-Golfissa tuo ikä 
alkaa olla jo ohitettu.

Pielis-Golf plussat ja miinukset

Sujuva reititys

Nopea pelata

Pielisen maisemat

Kentän soveltuvuus aloittelijoille viimeistä 
reikää lukuun ottamatta

Näyttävät ja mieleenpainuvat par 3 reiät

Kuivatuksen ongelmat, varsinkin väylillä

Isolla osalla viheriöistä liikaa kallistuksia

Esteiden vähyys sekä niiden sijainti pelin 
kannalta ”väärissä” paikoissa

Lyöntipaikka-alueiden laatu 

Reikien pieni pituusvaihtelu

Paremmille pelaajille vain vähän haastetta

Järvimaisema hiljalleen katoamassa pusikoi-
den ja lehtipuiden taakse
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Pielis-Golf 2.0
Golfkentän muutoksia ei tehdä ainoastaan tämän 
hetken käyttäjille vaan tavoitteiden tulee olla pitem-
mällä. On ymmärrettävä kuinka peli muuttuu ja 
miten lajia harrastetaan tulevaisuudessa.

Pielis-Golf 2.0 suunnitelmaa ei ole laadittu vain tietty 
pelaajaryhmä mielessä vaan tarkoituksena on saada 
kentästä enemmän irti riippumatta siitä, mistä lähtö-
kohdista lajia harrastaa.

Tekniseltä kulmalta lähestyttäessä golfkenttä on 
rakennettu kokonaisuus joka, aivan kuten rakennuk-
setkin, vaatii päivittäisten hoitotoimenpiteiden lisäksi 
säännöllistä korjaamista. Golfkentän eri osille voi-
daan osoittaa laskennallinen ikä jonka jälkeen niiden 
ylläpito alkaa selvästi kallistua. Suurten remonttien 
yhteydessä on usein helpompi tehdä myös muita 
kentän pelattavuuteen vaikuttavia muutoksia. 

Golfkentän korjauskuluista mahdotonta antaa 
tarkkaa arviota. Paljon siitä kiinni kuinka työ toteu-
tetaan. Urakkamuoto, kokonaisaikataulu, materiaalit 
ja niiden saatavuus jne. vaikuttavat kaikki hintaan. 
Lisäksi täytyy huomioida tästä suunnitelmasta puut-
tuva kastelujärjestelmän uusiminen sekä mahdolliset 
kuivatukseen liittyvät linjaratkaisut. Kokonaishinta 
liikkunee lähellä miljoonaa euroa. Omaa henkilö-
kuntaa käyttämällä voidaan saavuttaa säästöjä mutta 

täytyy muistaa heidän, usein rajoittunut osaaminen ja 
kokemus golfkentän rakentamisessa.

Osa ehdotuksista, kuten uudet lyöntipaikka-alueet tai 
viheriöt edustavat suuria ja usein myös kalliita muu-
toksia, kun taas esimerkiksi puiden kaadot kustan-
nuksiltaan pieniä. Jälkimmäisiä voidaan tyypillisesti 
tehdä oman henkilökunnan toimesta.  

Pielis-Golf 2.0 suunnitelma esitellään seuraavilla si-
vuilla reikä kerrallaan. Kiteytettynä muutoksen voisi 
kuvata seuraavasti. Pielis-Golf 2.0 on hauskempi, 
turvallisempi ja nopeampi kenttä pelata. Se pelialueet 
pysyvät paremmin kuivina, esteet ovat strategisem-
min sijoitettu ja viheriöt ovat aiempaa monimuotoi-
semmat. Klubi- ja seniorigolfarille kenttä on aiempaa 
reilumpi ja hyvälle golfarille haastavampi.

Suurten muutosten kohdalla Pielis-Golf 2.0 suun-
nitelma ei ole työpiirustus, eikä sen perusteella 
suositella suoraan lähteä tekemään muutoksia. 
Suunnitelmassa monet asiat linkittyvät toisiinsa ja 
muuttamalla sen yksittäisiä osia ”omin päin” ollaan 
pian takaisin lähtöruudussa.

On myös normaalia, että suunnitelmien päälinjoihin 
joudutaan matkan varrella tekemään muutoksia. Jot-
ta päästään lopullisiin tavoitteisiin tulee Pielis-Golf 
2.0 suunnitelmaa viedä eteenpäin yhteistyössä eri 
osapuolten kanssa.
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Kentän ehkä suurin yksittäinen ongelma on reiän 7 viheriön ja sen takana olevan seuraavan reiän lyöntipaikka-alueen 
läheisyys. Luonnoskuvaparissa Pielis-Golf 2.0 suunnitelman ratkaisu asiaan.   



1
Nykyinen pituus

295   270   260
Pielis-Golf 2.0 pituus

305   285   245

Pielis-Golfin ykkönen on ly-
hyt par nelonen. Reikä alkaa 
suorana ja kääntyy lopussa 

lähes 90-astetta oikealle.

Sääli että kentän yksi huonoim-
mista reiästä on juuri ensimmäi-
nen.

Vaikka tilaa vasemmalla on 
paljon, on reikä rakennettu lähes 
suoraksi aivan alueen reunaan. 
Tyylittömyyttä korostaa väylän 
oikeassa reunassa kulkeva sähkö-
linja, out-raja sekä avo-oja. Vihe-
riön linjassa horisontissa näkyy 
suuri harmaa laatikko, ilmeisesti 
sähkökaappi.

Viheriö on selkeän muotoinen 
mutta liian kalteva. Kesän lyhyim-
millä leikkuukorkeuksilla laillisen 
lipunpaikan löytyminen on han-
kalaa.

Viheriöbunkkeri on oudosti 
viheriön takana/sivussa. Sinne 
joutuakseen on edeltävän lyönnin 
oltava todella huono.

Viheriön takana oleva tie on 
lähellä ja saattaa aiheuttaa vaarati-
lanteita.

Valkoinen lyöntipaikka-alue 
on epätasainen ja sen reunat ovat 
painuneet.

Keltainen/punainen lyöntipaik-
ka-alue on liian pieni kulutukseen 
nähden. Elokuussa alueen alkupää 
oli jo kohtuullisen täynnä lyönti-
jälkiä.

Väyläalueen suuri ongelma on 
märkyys. Tasaiselta alueelta ei 
vedellä ole poispääsyä.
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Viheriöalue on pelkistetty. Viheriöbunkkeri vasemmalla ei vaikuta pelaajan 
ratkaisuihin ennen lyöntisuoritusta.

Kenttäkäyntien yhteydessä väylän vasen reuna oli hyvin märkä.  

Lyöntipaikka näkymä on levoton. Väylän oikeaa reunaa täyttävät monenlaiset 
arvokkaaseen golfkenttämaisemaan kuulumattomat elementit.



Säilytettävät puut

Metsän/puiden hakkuu 
lyöntipaikka-alueen va-
semmalla puolella antaa 
tilaa uudelle väylän linja-
ukselle

Lammen laajennusalue

Nykyiset pelialuerajat

Uusia puuistutuksia nykyi-
sen avo-ojan molemmin 
puolin. Tavoitteena pois-
taa out-raja myöhemmin

Kolme uutta bunkkeria 
väylän oikeaan reunaan 
ja yksi vasemmalle

Kokonaan uusi viheriö-
alue suunnilleen nykyisen 
bunkkerin kohdalle

Lyöntipaikka-alueen (val-
koinen) korjaus

Kokonaan uusi lyöntipaik-
ka-alue (punainen)

Lyöntipaikka-alueen (kel-
tainen) laajennus ja uusi 
suuntaus 

Pielis-Golf 2.0 suunni-
telman reikä 1 kääntyy 
alussa nykyistä enemmän 
vasemmalle. 
Uusi viheriöalue raken-
netaan nykyisen viheriön 
vasemmalle puolelle.
Dog leg kulma pienenee 
ja suoraan päälle lyömi-
nen hankaloituu.
Neljä uutta väyläbunkke-
ria - kolme oikealla ja yksi 
vasemmalla - suojaavat 
osaltaan viheriötä.
Väylän kuivatus ohjataan 
osittain laajennettuun 
lampeen väylän vasem-
malla puolella.

9



2
Nykyinen pituus

365   360   305
Pielis-Golf 2.0 pituus

310   300   240

Pielis-Golfin toinen reikä on 
suoraviivainen ja selkeä, 
kentän pisin par nelonen.

Reikä etenee saman aukean 
reunaa kuin edellinenkin. Nyt sen 
toista sivua. Vieressä, slaissipuo-
lella kulkee samansuuntaisesti tie 
Nurmeksen kaupunkiin ja sieltä 
pois.

Tien ja väylän väliin on raken-
nettu korkeat verkot estämään pal-
lojen karkaaminen kentän rajojen 
ulkopuolelle. Aina ikävännäköinen 
ratkaisu jonka suojausta on mah-
dotonta saada täydelliseksi.

Lyöntipaikka-alueet ovat pieniä 
mutta kohtuullisen hyvässä kun-
nossa. Valkoisen/keltaisen alueen 
suuntaus liiaksi oikealle edesauttaa 
pallojen päätymistä tielle.

Väylä on suora ja tasainen vailla 
strategisia elementtejä. Väyläbunk-
kerit vasemmalla ovat kaukana 
pelilinjalta eivätkä näillä sijainneil-
la vaikuta pelaajan valintoihin.

Alueen nurkassa sijaitseva vihe-
riö on hyvin kalteva, varsinkin sen 
vasemmalta reunalta. Lipunpaik-
koja on vaikea löytää.

Viheriön edustalla sekä sen 
vasemmalla sivulla, bunkkerin 
takana, on iso kuivatusongelma.

Ahtaasti alueen kulmaan ra-
kennettua viheriötä lähestyttäessä 
vaaratilanteita sattuu suhteessa 
tiellä liikkujiin oikealla, sekä seu-
raavalla lyöntipaikalla pelaaviin 
vasemmalla.
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Vahvasti kalteva viheriö laskee kaiken veden eteensä. Runsassateisena kesänä 
viheriön edusta on huonossa kunnossa vielä elokuun alussa. 

Kentän ja tien välissä on verkko suojaamassa tiellä liikkujia golfpalloilta.  

Sähkötolppa vasemmalla sekä liiaksi oikealle suunnattu lyöntipaikka-alue 
ohjaavat peliä tarpeettomasti oikealle. 



Uusia puuistutuksia 
nykyisten bunkkereiden 
alueelle

Uusi väyläbunkkeri tuke-
maan väylän muuttunut-
ta strategiaa

Säilytettäviä puita

Säilytettäviä puita

Kokonaan uusi lyöntipaik-
ka-alue (punainen)

Uusi vesiallas väylän 
oikeaan reunaan. Altaan 
tehtävänä on suunnata 
peliä nykyistä enemmän 
vasemmalle. Lisäksi allas 
mahdollistaa väylä-alueen 
paremman kuivatuksen

Kokonaan uusi viheriöalue 
n. 60 metriä nykyisestä 
viheriöstä taaksepäin

Uusia puuistutuksia viheri-
ön taakse

Lyöntipaikka-alueen (val-
koinen/keltainen) laajen-
nus ja uudelleensuuntaus

Pielis-Golf 2.0 suunnitel-
man reikä 2 lyhenee ja 
sen suuntausta siirretään 
nykyistä enemmän va-
semmalle. Muutoksilla 
saavutetaan parantunut 
turvallisuus suhteessa tiel-
le oikealla sekä parantu-
nut pelialueiden kuivatus 
ohjaamalla vesiä lammen 
laajennukseen vasemmal-
la sekä uuteen lampeen 
oikealla.
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3
Nykyinen pituus

313   303   270
Pielis-Golf 2.0 pituus

340   325   270

Kolmas reikä on jälleen par 
nelonen. Parin suoremman 
reiän jälkeen käännytään 

nyt oikealle.

Reiän mittasuhteet eivät vastaa 
tämän hetken lyöntipituuksia. 
Lyöntipaikka-alue on suunnattu 
alle 200 metrin pituisia avauksia 
varten ja sen mukaisesti myös väy-
läbunkkerit ovat maastossa.

Todellisuudessa peliä käydään 
paljon enemmän oikealla, eikä 
vähiten sen takia että siellä tilaa on 
paljon ja viheriökin on siellä.

Ongelmia syntyy siitä että 
metsän kulman taakse on vaikea 
nähdä. Oli sitten kysymys turval-
lisuudesta tai pallon löytymisestä 
epäonnistuneen lyönnin jälkeen.

Väylän loppuosan molemmin 
puolin on paljon tilaa.

Onnistuneen kulman yli ava-
uksen jälkeen kaikki reiän loppu-
haasteet liittyvät viheriön - taas 
kerran - suuriin kallistuksiin. näin 
varsinkin viheriön oikealla reunal-
la.

Lyöntipaikka-alueet ovat tekni-
sesti kohtuullisen hyvässä kun-
nossa. Taitepisteen jälkeen väylän 
loppuosa on matala ja kuivatuksen 
kannalta haasteellinen. Kestää 
kauan ennen kuin alue on talven 
jäljiltä kasvanut täyteen.

Sen sijaan viheriö oli jo touko-
kuussa hyvässä kunnossa vaikka 
sen pinta on suunnattu kohti 
pohjoista.

Väylän loppuosan vasemmalle puolella on paljon hoidettua, mutta pelin kan-
nalta turhaa tilaa.

Kulmametsää lienee vuosien saatossa raivattu. Ojan täyttö ja kuivatuksen hoita-
minen muulla tavoin tekisi alueesta nykyistä helppohoitoisemman ja siistimmän.    

Lyöntipaikka-alueen näkymä ja suuntaus ovat suunniteltu alle 200 metrin 
avauksille. Käytännössä pallot lyödään paljon enemmän oikealle.
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Uusia puuistutuksia 
nykyisten bunkkereiden 
alueelle

Suunnitellulta lyöntipai-
kalta väylä aukeaa pa-
remmin todelliseen peli-
suuntaan

Väylän laajennus nykyi-
sen väylän vasemmalle 
puolelle

Puurajan siirto nykyistä 
enemmän oikealle sekä 
mahdollinen maanleikka-
us. Näin pelaajat pysty-
vät näkemään aiempaa 
pitemmälle. Tämä lisää 
turvallisuutta ja pelinope-
utta

Viheriöalueen pinnan 
muokkaus sekä bunkke-
reiden peruskorjaus ja 
laajennus

Uusia puuistutuksia uu-
den lyöntipaikka-alueen 
molemmin puolin

Uusia puuistutuksia väy-
län oikealle puolelle rikko-
maan suoraa metsärajaa

Kokonaan uusi lyöntipaik-
ka (valkoinen/keltainen) 
nykyisen viheriön 2 taak-
se/päälle

2.0 suunnitelma tekee 
reiästä suoraviivaisem-
man ja hieman nykyistä 
pitemmän. Dog leg kulma 
oikenee ja näköyhteys 
syntyy pallojen todelliselle 
alastuloalueelle.
Taitepisteeltä viheriölle 
suunnitelma hyödyntää 
nykyistä enemmän tyhjää 
tilaa ennen lampea. 
Uusilla bunkkereilla väy-
län loppuosa saa uutta 
mielenkiintoa ja haastet-
ta.

Säilytettäviä puita
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4
Nykyinen pituus

500   480   400
Pielis-Golf 2.0 pituus

490   475   370

Pielis-Golfin nelonen on ken-
tän pisin reikä ja ensimmäi-
nen kahdesta perättäisestä 

par vitosesta.

Väyläalue on suora ja tasainen 
ilman kiintopisteitä. Oikealla puo-
lella on ensin lampi ja sitten metsä. 
Vasemmalla väylänsuuntainen oja 
joka on, ilmeisesti turvallisuussyis-
tä, merkitty outiksi.

Väylä on linjattu tilaan nähden 
liiaksi vasempaan reunaan. Tämä 
aiheuttaa vaaratilanteita leirikes-
kuksen kävijöille.

Väylän loppu kääntyy vasem-
malle ennen viheriötä. Viheriön 
vasemmalle edessä on bunkkeri ja 
toinen viheriön takana.

Viheriö on tyylin mukaises-
ti kallistettu vahvasti eteen. Nyt 
lipunpaikkoja on jonkin verran 
enemmän kuin kolmella aiemmal-
le viheriöllä.

Ensimmäinen lyöntipaikka 
(valkoinen) on rakennettu ahtaas-
ti ulkoilureitin ja lammen väliin. 
Siirtämällä ulkoilureittiä ulommas 
ja jatkamalla nykyistä lyöntipaik-
kaa olisi päästy samaan lopputu-
lokseen helpommin ja tyylikkääm-
min.

Keltainen alue on suuri ja hy-
väkuntoinen. Vain sen suuntaus 
kohteen ohi vasemmalle herättää 
ihmetystä.

Väylän suurin ongelma on mär-
kyys, mikä johtuu tasaisuudesta 
sekä olemattomasta kuivatusvaras-
ta kohti ympäröiviä vesiaiheita.
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Vain harvoin viheriön takana olevalla bunkkerilla on pelillistä merkitystä. Eikä 
siellä nytkään paljon haravanjälkiä näkynyt.

Elokuun alun käynnin aikaan reiän väyläalue oli todella märkä.

Valkoinen lyöntipaikka-alue lienee enemmän nähtävyydeksi kuin tosikäyttöön 
rakennettu.



Uudistettu ja nykyistä 
paremmin suunnattu 
lyöntipaikka-alue (keltai-
nen ja valkoinen).
Ulkoilureitin linjaus aivan 
lammen reunaan

Kokonaan uusi lyöntipaik-
ka-alue (punainen)

Uusi lampi väylän vasem-
paan reunaan. Lammen 
vasen reuna nykyisen 
ojan linjauksen mukaisesti

Kaksi uutta väyläbunk-
keria lisäämään reiän 
strategisuutta

Väylien välisen puualueen 
kavennus osin nykyisiä 
puita poistamalla ja muu-
tamia uusia lisäämällä

Väylän linjauksen muutos 
nykyistä enemmän oike-
alle

Uusi väyläbunkkeri

Viheriöalueen pinnan uu-
delleenmuotoilu nykyiselle 
paikalle.
Bunkkerit muutetaan ruo-
hopainanteiksi

Uusi lampi väylien vä-
liin. Lisää turvallisuutta, 
auttaa kuivatuksessa 
ja on lisäksi strateginen 
elementti reiälle 8

2.0 suunnitelman nel-
jäs reikä ottaa suuren 
tilan paremmin haltuun. 
Peli ohjataan nykyistä 
enemmän oikealle lam-
men avulla (ks. kuvapari 
sivulla 5).
Reiän strategisuutta 
lisätään kolmella uudella 
väyläbunkkerilla.
Kahden lammen avulla 
voidaan lisäksi parantaa 
väylän kuivatusta.
Viheriön kaksi bunkkeria 
muutetaan ruohopainan-
teiksi.
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5
Nykyinen pituus

480   470   400
Pielis-Golf 2.0 pituus

480   450   350

Viides reikä par vitonen. 
Edellytykset maailman-
luokan golfreiäksi. Toteu-

tus on ikävä kyllä jäänyt hieman 
puolitiehen.

Väylä kulkee komeasti Pielisen 
rantaa myöten. Kaarros on kui-
tenkin sen verran loiva ja väylä 
kaukana rannasta ettei todellista 
vedenylitys ”risk & reward” dra-
matiikkaa saavuteta.

Lyöntipaikka-alue (valkoinen 
ja keltainen) on oudon korkea ja 
kapea. Lisäksi sen takaosaa on 
mahdotonta käyttää edessä olevien 
koivujen takia.

Tällaiselle reiälle on suuri 
lisäarvo mikäli viheriö näkyy jo 
lyöntipaikalle. Nyt nuoret koivut 
peittävät näkymän.

Väyläbunkkereista ensimmäi-
nen näkyy vasemmalla mutta 
oikeanpuoleinen draivibunkkeri 
jää puiden taakse pimentoon. Sen 
merkitys peliin ei auennut.

Alastuloalueella on hyvin outoja 
kumpuja joiden taakse jopa gol-
fauto katoaa helposti.

Jostain syystä tämäkin väylä, 
vaikka kallistaa järven suuntaan, 
on märkä.

Toinen väyläbunkkeri näkyy 
myös hyvin pelisuuntaan. Sen 
sijaan viheriöbunkkeri paljastaa 
itsensä vasta chippietäisyydeltä.

Viheriöllä on hyvin lipunpaik-
koja ja on muutenkin hyvinvoivan 
näköinen.

Puita on suomessa jokaisella kentällä, mutta vain harvalla näin komea järvimai-
sema. Äkkiä puut alas ennen kuin kasvavat joidenkin mielestä liian tärkeiksi.

Valtava kumpu jota on vaikea hahmottaa ilman että vie golfauton sen taakse. 
Mitä tahansa sen alla onkaan, on se syytä poistaa.

Nuoret, omia aikojaan kasvamaan lähteneet rantapuut peittävät näkymän 
viheriölle.  
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Kokonaan uusi lyöntipaik-
ka-alue (keltainen) nykyi-
sen vasemmalle puolelle. 
On turvallisempi ja aut-
taa näkemään laajem-
man alastuloalueen

Nykyisen väyläbunkkerin 
peruskorjaus ja uudelleen-
muotoilu

Nykyisen väyläbunkkerin 
peruskorjaus ja uudelleen-
muotoilu

Uudistettu lyöntipaikka-
alue (valkoinen)

Puiden poisto lyöntipaik-
kojen läheisyydestä

Rantapuiden poisto

Kokonaan uusi lyönti-
paikka-alue (punainen). 
On ylempänä ja antaa  
helpomman lyöntikulman 
väylään

Nykyisen väyläbunkkerin 
ruohotus

Uusi ja paremmin lyön-
tipaikoilta havaittavissa 
oleva väyläbunkkeri

Muutamia uusia puita 
väylien välialueelle

Puurajan siirto väylän 
oikeassa reunassa

Keskellä väylää olevien 
kumpujen leikkaus

Viheriöalueen kasvuker-
roksen uusiminen ja uusi 
bunkkeri vasemmalle 
eteen. Oikeanpuoleisen 
bunkkerin peruskorjaus ja 
uudelleenmuotoilu

2.0 suunnitelman vitonen 
keskittyy useisiin pieniin 
muutoksiin.
Lyöntipaikoilta lisätään 
avoimuutta poistamalla 
puita niiden viereltä, ran-
nasta sekä väylän oikeal-
ta puolelta.
Uusilla bunkkereilla ja 
vanhojen muokkauksilla 
niitä tuodaan paremmin 
mukaan peliin.
Lyhyen par 5 reiän hen-
keen sopii paremmin 
edustaltaan suojattu 
viheriö.
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6
Nykyinen pituus

345   335   270
Pielis-Golf 2.0 pituus

345   335   230

Pielis-Golfin kuudes reikä on 
vasemmalle kääntyvä keski-
pitkä par nelonen.

Lyöntipaikka-alueet (valkoinen 
ja keltainen) ovat upella paikalla 
veden ympäröiminä. Haittapuo-
lena on pitkä siirtymä edelliseltä 
viheriöltä.

Lyöntipaikka-alueet ovat pin-
noiltaan lievästi epätasaiset mutta 
muuten kohtuullisessa kunnossa.

Näyttävää väylää hieman pilaa 
se, ettei pallon alastuloaluetta näe 
lyöntipaikalle. Turvallisuus aspekti 
voidaan toki hoitaa tornin avulla, 
mutta oman lyönnin loppuun asti 
seuraamiseen se ei auta.

Väylä loppuosa nousee tasaisesti 
kohti viheriöaluetta, joka lippua 
lukuun ottamatta on piilossa. 
Viheriön pinnan muoto sekä kaksi 
bunkkeria jäävät ensikertalaiselle 
yllätyksiksi.

Aiempia ylempänä oleva väylä 
on selvästi paremmassa kunnossa. 
Myös viheriöalue on laadullisesti 
hyvä.

Väylän loppuosalla Pielinen 
alkaa selvästi kadota pienten ja vä-
hän suurempien lehtipuiden taakse 
(ks. kuvapari sivulla 4). Jatkuvien 
raivausten merkitystä kokonaisvai-
kutelmaan ei voi liikaa yliarvioida.
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Viheriöalue ei vielä sadan metrin päästä kerro mitään itsestään. 

Huikeaa rantanäkymää alkavat pienet ja hyvin nopeasti vähän suuremmatkin 
lehtipuut ja risukot haitata.

Näyttävä lyöntipaikka-alue!



Näyttävä ja strategisesti 
huikea vaihtoehtoinen 
linjaus reiälle. Viheriö olisi 
mahdollista saada näky-
mään jo lyöntipaikalle

Lyöntipaikka-alueiden 
(valkoinen ja keltainen) 
pintojen suoristus

Pienten puiden poistoa 
lyöntikäytävän molemmin 
puolin

Lehtipuiden karsiminen 
luo paremman järvinäky-
män 

Kokonaan uusi lyönti-
paikka-alue (punainen) 
on ylempänä ja antaa  
helpomman lyöntikulman 
väylään

Viheriöalueen korotus 
nykyiselle paikalle. Oi-
keanpuoleisen bunkkerin 
peruskorjaus ja uudelleen-
muotoilu.
Viheriön takabunkkerin 
muutos ruohopainanteek-
si

Yksittäisiä uusia puita 
(mieluummin mäntyjä)

Uusi väyläbunkkeri

Kuudennen reiän muutok-
set ovat vähäisiä. 
Uusi lyöntipaikka-alue 
(punainen) nykyistä kor-
keammalle.
Väylän linjauksen pieni 
siirto oikealle draivin alas-
tuloalueen kohdalla.
Uusi väyläbunkkeri oike-
alle hieman ennen viheri-
ötä ja vanhan bunkkerin 
(viheriön takana) muutos 
ruohopainanteeksi.
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7
Nykyinen pituus

145   135   110
Pielis-Golf 2.0 pituus

160   140   95

Kentän ensimmäinen par 
kolmonen lyödään kome-
asti järvenlahden yli.

Reiän pituus on hyvin tasapai-
nossa siihen nähden että viheriö 
on jyrkän tulokulman johdosta 
kohtuullisen vaikea lähestyttävä. 

Lyöntipaikka-alueet ovat val-
koista aluetta lukuun ottamatta 
kohtuullisen hyvässä kunnossa. 
Keltaisen alueen koko (n. 100 m2) 
ei kuitenkaan kestä yhtään nykyis-
tä suurempaa käyttöä.

Viheriöalue on selkeä ja siltä 
löytyy hyvin lipunpaikkoja, oikeaa 
etukulmaa lukuun ottamatta.

Reiän suurin ongelma liittyy 
turvallisuuteen. Kahdeksannen 
reiän lyöntipaikka-alue (valkoi-
nen/keltainen) on vain muutaman 
metrin päässä viheriön takana.

Kun pelaajat ovat pelanneet 
reiän he eivät ikään kuin pois-
tu näkökentästä. Lyöntipaikalta 
näyttää että he olisivat edelleen 
viheriöllä vaikka ovatkin siirtyneet 
jo seuraavalle lyöntipaikalle. Tämä 
tekee lyömisestä vaikeaa vaikka 
varsinaista vaaratilannetta ei vielä 
olisi syntynytkään.

Kuvaparissa oikealla (keskellä) 
nähdään kuinka kasvillisuus, lä-
hinnä lehtipuut ovat ottaneet tilaa 
näkymästä. Ilman säännöllistä 
kasvillisuuden karsimista tämän-
kin reiän ja maiseman hienoudet 
alkavat hiljalleen kadota.

Viheriön ja seuraavan lyöntipaikka-alueen (keltainen/valkoinen) väliin ei jää 
montaa metriä.

Kuvapari kertoo kuinka erilaiselta vesiaihe näyttää touko- ja elokuussa. Reiän 
5 suuntaan katsoessa järvinäkymä on jo miltei kokonaan puiden peittämä. 

Par kolmosella reiällä pienikin alue kuluu nopeasti. Tällä reiällä ongelmana on 
myös lyöntipaikka-alueiden niukka valonsaanti.
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Metsän raivausta lp-alu-
eiden ympäriltä riittävän 
valon saamiseksi

Kokonaan uusi viheriöalue 
nykyisen alapuolelle ja 
rantaan.

Järvenlahden ruoppaus 
vesipinnan pysyvän näky-
vyyden varmistamiseksi 

Kokonaan uudet lyönti-
paikka-alueet (valkoinen 
ja keltainen) nykyisten 
taakse ja osittain niiden 
paikalle

Nykyisten puiden karsi-
mista 

Uusia puita

Puita/pensaita uuden 
viheriön ja reiän 8 lyönti-
paikka-alueen (valkoinen 
ja keltainen) väliin 

Pielis-Golf 2.0 suunnitel-
man seiska liikkuu taak-
sepäin.
Viheriö pudotetaan alas 
järven rantaan ja lyönti-
paikkoja, punaista lu-
kuun ottamatta, viedään 
syvemmälle metsään.
Toki niin että metsää kar-
sitaan niiden ympäriltä 
nykyistä enemmän.
Viheriön ja seuraavan 
lyöntipaikka-alueen (val-
koinen/keltainen) väliin 
istutetaan muutama puu 
tai pensas näköyhteyden 
katkaisemiseksi (ks. kuva-
pari s.7).

Nykyisten lyöntipaikkojen 
takana maasto nousee 
sopivasti uusille alueille
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8
Nykyinen pituus

350   345   287
Pielis-Golf 2.0 pituus

350   345   287

Pielis-Golfin kasi on oikeal-
le kääntyvä keskipitkä par 
nelonen.

Lyöntipaikka-aluetta (valkoi-
nen/keltainen) ahdistaa sen mo-
lemmilta puolin. Vasemmalla on 
edellisen reiän viheriö ja oikealla 
puut sekä niiden oksat jotka roik-
kuvat osittain alueen päällä.

Jos mahdollista, pelaaja valitsee 
aina alueen vasemman reunan, 
koska vain sieltä on mahdollista 
lyödä puiden yli. Muuten bägistä 
pitää kaivaa joku pienempi maila, 
sillä lyöntipaikka-alueen suuntaan 
(ja avoimeen linjaan) lyödessä 
väylä päättyy n. 200 metriin.

Käytännössä harva malttaa 
jarrutella ja silloin draivit lähtevät 
suuntaan jonne ei ole näköyhte-
yttä. Tämän seurauksena syntyy 
vaaratilanteita sekä peliä hidasta-
vaa pallon hakemista.

Loppuväylä on selkeä ja tasai-
nen. Tilaa on reilusti. Pielinen 
tulee lähelle väylää sen loppuosalla 
muttei vaikuta juurikaan pelaajan 
strategisiin valintoihin.

Viheriöalue on selkeä ja vähän 
korotettuna se näkyy hyvin tulo-
suuntaan. Mitään erityistä haastet-
ta siitä on kuitenkin turha etsiä.

Teknisesti väylä on yksi kentän 
parhaista. Elokuussa kovien satei-
den jälkeen väyläalue oli selvästi 
kuivempi kuin viereinen väylä (4).

Viheriöalue on toimiva mutta strategisesti vaatimaton.

Reikien 4 ja 8 välissä on paljon tilaa.

Lyöntipaikka-alue (valkoinen/keltainen) ja avoin käytävä osoittaa suuntaan 
jossa väylä päättyy n. 200 metrin paikkeilla.
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Puita/pensaita uuden 
viheriön ja reiän 8 lyönti-
paikka-alueen (valkoinen 
ja keltainen) väliin 

Yksittäisiä uusia puita 
(mieluummin mäntyjä)

Uusi bunkkeri väylän va-
sempaan reunaan

Lyöntipaikka-alueen 
(valkoinen ja keltainen) 
pinnan suoristus ja uudel-
leensuuntaus kohti taite-
pistettä

Viheriöalueen kasvuker-
roksen uusiminen, kevyt 
uudelleenmuotoilu ja uusi 
bunkkeri oikealle eteen

Metsän reunan siirto ny-
kyistä enemmän oikealle. 
Tällä avataan näkymä 
väylän todelliselle taitepis-
teelle 

Suunnitelma avaa met-
sää lyöntipaikka-alueelta 
(valkoinen/keltainen) 
katsottuna oikealta. Näin 
saadaan näköyhteys aina 
240 metriin asti. Muu-
tosten seurauksena peli 
nopeutuu ja muuttuu 
turvallisemmaksi.
Lampi väylän oikealla 
puolella ja uusi bunk-
keri väylän vasemmalla 
lisäävät reiän strategisia 
arvoja.
Viheriön eteen oikealle 
uusi bunkkeri. 

Uusi lampi väylien väliin. 
Lisää turvallisuutta ja 
auttaa kuivatuksessa

Väylien välisen puualueen 
kavennus osin nykyisiä 
puita poistamalla ja uusia 
lisäämällä
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9
Nykyinen pituus

170   150   95
Pielis-Golf 2.0 pituus

170   150   95

Kenttä päättyy par kolmo-
seen jossa palloa on pakko 
lennättää vähintään sata 

metriä päästäkseen kuiville. 

Pelimiehille ja -naisille helppo 
juttu, mutta vasta-alkajille ja muil-
le taidoistaan epävarmoille tuskan 
paikka.

Reiän haastavuutta lisää bunk-
keri joka sijaitsee aivan viheriön 
edessä.

Valkoinen lyöntipaikka-alue on 
pieni ja epätasainen. Sen ylläpito 
on erittäin haasteellista lähellä 
olevien puiden johdosta.

Keltainen lyöntipaikka-alue on 
paremmassa paikassa ja kuntokin 
on kohtuullinen. Pinta-alaa on 
juuri ja juuri riittävä nykyiselle 
käyttömäärälle.

Punainen alue sijaitsee hauskasti 
saaressa viheriölle kulkevan sillan/
maasillan puolivälissä.

Viheriöalue on kentälle tyypil-
lisen vastaanottavaksi nostettu. 
Sen reunoilla on liikaa kallistusta 
lipunpaikoille.

Viheriön ja sen edessä olevan 
pienen väyläalueen kunto on hyvä. 

Reikä on näyttävä ja jättää hy-
vän muistijäljen kentästä.

Viheriöalue on muutaman vähän tasaisemman alueen jälkeen taas nostettu, 
varsinkin reunoiltaan, liiankin vastaanottavaksi.

Kaunis mutta lyhyestä pituudesta huolimatta haastava näkymä punaiselta 
lyöntipaikka-alueelta kohti viheriötä.

Puut lyöntipaikka-alueen (valkoinen) vieressä ovat hoidon kannalta aivan liian 
lähellä.
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Lyöntipaikka-alueiden 
(valkoinen ja keltainen) 
korjaus ja laajennus

Lyöntipaikka-alueen (pu-
nainen) pinnan korjaus

Nykyisen bunkkerin täyttö

Puiden karsiminen lyön-
tipaikka-alueiden (valkoi-
nen ja keltainen) välittö-
mästä läheisyydestä

Pielis-Golf 2.0 suunni-
telma ei viimeisen reiän 
osalta tee suuria muutok-
sia nykytilanteeseen.
Suurimmat muutokset 
kohdistuvat viheriöaluee-
seen jota pitää uudelleen 
muotoilla. Nykyinen, 
suoraan viheriön edessä 
oleva bunkkeri muuttuu 
kahdeksi viheriön molem-
mille puolille.
Näin reiän pelattavuutta 
voidaan paremmin sää-
dellä erilaisilla lipunpai-
koilla.

Viheriöalueen pinnan 
muokkaus sekä kaksi 
uutta bunkkeria viheriön 
molemmin puolin
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