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1. Alueen sijainti ja yleiskuva
Salon Golfkeskuksen hallinnoima golfkenttä sijaitsee Salon kaupungin urheilupuistossa.
Salon kaupungin urheilupuistossa on mahdollisuus harrastaa lähes kaikkia liikunnan eri muotoja.
Yleisurheilua, pallopelejä, uintia, kuntosaliharjoitteita, tanssiliikuntaa, ratsastusta jne.
Golfia Salon urheilupuistossa on voitu harrastaa vuodesta -90 lähtien. Ensin
harjoitusradalla (par-3 rata), joka nykyäänkin on kaikkien golfia harrastavien ja salolaisten käytössä.
Harjoitusradalla pääsee ilman nk. green cardia ja pelioikeutta, eli se on ns. jokamiehen kenttä
Täysimittainen kenttä valmistui v.1992 . Kentän pinta-ala on 52 hehtaaria ja se on vuokrattu Salon
kaupungilta, kuten myös par-3 harjoituskenttäkin
Golfkentän pohja on pääsääntöisesti vanhaa peltomaata. Alueen tasaisuus herätti alussa kysymyksiä
golfkenttää ajatellen. Hyvä suunnittelu ja rakentaminen olivat kuitenkin pohjana sille, että vaihteleviin
maastonmuotoihin päästiin ilman kohtuuttomia maamassojen siirtoa.
Tulevaisuudessa golfkenttä kehittyy avonaisen puiston suuntaan jolloin alueen vanha
maatalouskulttuuri saa sille kuuluvan arvon.

2. Luonnon ja maiseman erityispiirteet
Kuten jo edellä todettiin, Salon golfkenttä sijaitsee pääasiassa vanhalla
peltomaalla maapohjan ollessa hyvin savipitoista. Aukeille peltomaille
tyypillisiä ovat melko voimakkaat tuulet. Tämä on huomioitava varsinkin istutusten ja uudistusten
yhteydessä. Eniten alueella on haittaa voimakkaista pohjoistuulista, jotka keväisin maan ollessa
roudassa ja kasvien ollessa kykenemättömiä hoitamaan vedensaantiaan ovat ongelmallisia.
Salon golfkentän läpi virtaa Vähä-joki niminen puro 1,3 kilometrin pituiselta matkalta laskien Salojokeen ja sitä kautta Halikonlahteen.
Tämä on huomioitava erityisesti lannoituksessa ja kasvinsuojelussa suojakaistoja käyttäen valumien
ehkäisemiseksi. Maataloudessa on käytetty viiden metrin suoja-aluetta, joka on osoittautunut hyväksi
väylillä. Muilla alueilla voidaan käyttää tätä leveämpääkin suojakaistaa aina viiteentoista metriin
saakka pientareiden kaltevuudet ja sitojakasvit huomioiden. Vähä-joen yläpuoliset maatalousalueet
käyttävät maatalouden ympäristöehdoissa määrättyjä ja suositeltuja suojakaistoja.
Golfkentän alueelle on myös rakennettu tekolampia, joiden vettä käytetään osittain kasteluun. Osa
lampien vesistä laskee Vähä-jokeen, jonka takia suojakaistoja on perustettu myös tekolampien
rannoille. Suurin osa salaojavesistä laskee tekoaltaisiin, joita käytetään kasteluun. Ravinnerikas vesi ei
näin ollen pääse kentän ulkopuolelle vaan tulee hyödynnettyä kentänhoidossa.

3. Kasvi- ja eläinkunta
3.1 Kasvillisuus
Alkuperäistä kasvillisuutta golfkentällä edustaa lähinnä Vähä-joen varrella ja kahden koivusaarekkeen
(yht.n.0,5 ha) edustama kasvillisuus. Muut alueet olivat ennen kentän rakentamista viljelysmaana ja nyt
siis nurmella istutuksineen. Kylvettyjen heinäseosten ja istutettujen puiden (koivu, kuusi, mänty,
pihlaja ja hopeapaju) lisäksi kentällä voidaan havainnoida ainakin seuraavia kasveja:




-saunakukka -peltolemmikki -taskuruoho -emäkki - hatikka
-kiertotatar -pähkämö -pillike –valvatti –vesiheinä -savikka
- peltovillakko - pujo – matara – osmankäämi – peipit – pelto-orvokki

Pelto-orvokki
Viola arvensis

Taskuruoho
Thalaspi alpestre

Tulevaisuudessa puu-istutusten kasvaessa voidaan kentälle jättää metsiköitä joiden hoito suunnitellaan
siten, että luonnonkasvit voivat niissä menestyä ja lisääntyä. Tarkoituksena on myös kylvää kotimaisia
luonnonkasveja ns. karheikkoalueille, joissa voidaan osittain toteuttaa kerran tai kasvukaudessa
tapahtuvaa niittoa

3.2 Sienet

Golfkentällä nurmen säännöllinen leikkuu 1-7 kertaa viikossa pelialueesta riippuen vähentää
mahdollisuuksia havannoida sieniä koska maanpäälliset osat eivät ehdi kehittyä kaikilla sienilajeilla
nurmikon leikkuun takia. Salon golfkentällä on vuosien saatossa havaittu kasvavan
herkkutatin,lehmäntatin ja nurmirouskun itiöemiä. Kyseiset sienet tulevat esiin karheikkoalueilla joita
leikataan n. kerran viikossa. Suippomadonlakkia on tavattu teepaikkojen reuna-alueilla joita leikataan
kaksi kertaa viikossa. Noidankehää aiheuttava nurminahikas viihtyy lähinnä greeneillä eikä
tiheän leikkuun takia ehdi kasvattamaan itiöemää. Greeneillä sopivien olosuhteiden vallitessa on
joskus tavattu myös nurmimaamunaa jonka itiöemä nousee pinnalle jopa vuorokaudessa.

Kotelosieniin kuuluvia home- ja härmäsieniä torjutaan golfkentällä niin kemiallisesti kuin
mekaanisesti. Ko. Sienet aiheuttavat esim. lumihometta ja erilaisia laikkutauteja joten niiden torjunta
on perusteltua.

3.3 Eläinkunta
Salon golfkentällä on tyypillinen Etelä-Suomen peltoviljelysalueiden eläinkunta. Nisäkkäistä suurimpia
ja harvemmin kentällä vierailevia ovat hirvi ja valkohäntäpeura. Molemmista lajeista on
näköhavaintoja lähes vuosittain. Muista nisäkkäistä kentällä on havaintoja ainakin ketuista, siileistä,
jäniksistä ja Vähä-joen vesirotista.
Edellä mainituista tiedetään kentällä pesineen ainakin jäniksen ja vesirotan.

Kattohaikara (Ciconia ciconia)
Linnuista harvinaisempia vierailijoita on ehdottomasti kentällä yönsä viettänyt kattohaikara, joka
kenttähenkilökunnan toimesta havainnoitiin kesäkuussa 1996. Suomessa melko harvinainen
keltavästäräkki kuuluu taas jokavuotiseen pesimälinnustoon. Kanadan-hanhet ja joskus jopa joutsenet
käyttävät muuttomatkoillaan golfkenttää levähdys- ja ruokapaikkana. Näistä kanadan-hanhet viipyy
alueella melko pitkään.
Edellä mainittujen lisäksi kentällä on havaittu ainakin seuraavia lintuja:




-talitiainen -erilaiset peippolinnut – varikset – hömötiainen – kuusitiainen - harakat
- sinitiainen – naakat - tervapääsky – kottaraiset – haarapääsky - merikotka
- kanahaukka – hiirihaukka

Alueella pesivistä linnuista on tehty inventaario kesäkuussa 2006 (21.06.2006). Inventoijana toimi
Jyrki Erikäinen. Seuraavat lajit lukumäärineen todettiin pesivän kentän alueella:
-ruokokerttunen (Acr sch) 1 pari -kottarainen ( Stu vuo) 2 paria
-räkättirastas (Tur pil) 1 pari -västäräkki (Mot alb) 7 paria
-niittykirvinen (Ant pra) 3 paria -pensastasku (Sex rub) 3 paria
-talitiainen (Par maj) 3 paria -tikli (Car car) 1 pari
-pikkuvarpunen (Pas mon) 1 pari -pajulintu (Phy lus) 1 pari
-pajusirkka (Emb sch) 1pari -kiuru ( Ala arv) 1pari
-viherpeippo (Car chl) 1 pari -telkkä ( Buc cla) 2 paria
-sinisorsa ( Ana pla) 1pari -nokikana (Ful atr) 1pari -haarapääsky (Hir rus) 1pari

Niittykirvinen (Anthus pratensis)
Vähä-joen purossa elävistä kaloista voidaan mainita ainakin kutuaikoina nouseva hauki ja erilaiset
särkikalat. Suurin kentän olemassaolon aikana havaittu kala oli juuri kutuaikana todettu n. 3 kilon
hauki. Tekoaltaissa elää kalalajeista ainakin joitakin särkikaloja ja kivennuolijoita.
Kentän alueella viihtyy myös kattava kirjo erilaisia hyönteisiä ja perhosia, jotka hyötynevät kentällä
olevista erilaisista olosuhteista ja pesäpaikoista kentän eri osa-alueilla
Lisäksi kentällä on havaintoja eri sammakko-eläimistä.
Kotieläimistä kentänlaidalla tavataan ainakin hevonen ja mahdollisesti
tulevaisuudessa nurmenhoidossa voidaan nähdä lampaita.

Hevonen kentällä 2007

4. Luonto ja maisema ympäristön kannalta
Viheralueena Salon golfkenttä soveltuu erinomaisesti Salon urheilupuiston yleisilmeeseen. Golfkenttä
täydentää myös liikuntapalveluja kyseisellä alueella saaden yhdessä muiden liikuntamahdollisuuksien
kanssa tarjonnan varsin kattavaksi.
Golfkauden ulkopuolella kenttä tarjoaa kaikille halukkaille mahdollisuuden ulkoliikuntaan kentän
alueella tehtyjä teitä pitkin. Talvella mahdollisuus harrastaa hiihtoa latukoneella tehtyjä latuja pitkin.
Kentän suunnittelun lähtökohtana pelilliset asiat huomioiden on ollut alueen soveltuminen
ympäristöön.
Golfkenttä on sopiva jatkaja vanhalle peltoviljelylle, jolloin alueen kulttuurimaisema ei oleellisesti
muutu. Tämän mahdollistaa varsinkin se, että asia on huomioitu kaikessa kenttää koskevassa
päätöksenteossa ja myös varsinaisessa kentänhoidossa.
Tulevaisuudessa kentän puistoilmeen kohentuessa entisestään Salon golfkenttä tulee tarjoamaan
mukavan ja hyödyllisen harrastuksen lisäksi silmäniloa lähiseudun asukkaille ja myös ohikulkijoille.
Kenttä tulee myös toimimaan enemmissä määrin kasvupaikkana niin istutetulle kuin myös luonnon
omille kasvilajeille. Unohtaa ei voi myöskään sitä suojaa jonka kenttä tarjoaa kasvavalle eläin - ja
eliölajimäärälle Salon kaupungin katveessa.

