
 

1 

 
Curlingliiton ohjeistus ympäristövastuusta 
20.11.2022 
 

Suomen Curlingliitto haluaa omalla toiminnallaan ja seuraohjeistuksellaan osallistua kestävän kehityksen 
edistämiseen ja lisätä halukkuutta ympäristövastuun kantamiseen. Ympäristökuormitusta pienennetään 
muun muassa tässä dokumentissa kuvatuilla tavoilla. 

1 Harrastepaikat ja energiankulutus 
 

Curling vaatii erityisiä olosuhteita, jotta pelaaminen yleensä on mahdollista. Jäiden tekemiseen ei kulu 
merkittäviä määriä vettä, mutta energiaa tarvitaan jään ja hallin lämpötilan ylläpitämiseen ja osin 
kosteustason hallitsemiseen. Myös valaistus kuluttaa energiaa. Suomessa on vain muutama pelkästään 
curlingin harrastamiseen tarkoitettu halli. Niiden osalta käyttöaste ja energiatehokkuus pyritään jo 
luonnostaan pitämään korkeana. 

Hallien synnyttämän hukkalämmön hyödyntämistä kannattaa selvittää ja yleensäkin haastaa 
kiinteistön omistajat mukaan ympäristövaikutusten arvioimiseen, jotta voidaan selvittää, olisiko 
hallissa mahdollista esimerkiksi hyödyntää ekologista lämmitysmuotoa ja vihreää sähköä. 

Jätteiden lajittelun tulee olla mahdollista harjoittelu- ja kisapaikoilla. 

2 Kuljetukset 
 

Matkat kisoihin, kokouksiin ja myös harjoituksiin tuovat mukanaan paljon ympäristövaikutuksia. 

Liiton ja sen hallituksen kokoukset järjestetään pääsääntöisesti etäyhteyksin, jolloin turhaa 
matkustamista voidaan välttää.  

Matkustettaessa suositaan kimppakyytejä ja julkista liikennettä.  

Kisapaikkoja valittaessa yhtenä kriteerinä tulee olla mahdollisuus käyttää julkisia kulkuneuvoja tai 
muuten minimoida joukkueiden matkustuskilometrejä.   

Kun kiviä ja muita jääntekoon tarvittavia varusteita kuljetetaan pelipaikkakunnille, kilpailuvaliokunta ja 
pelipaikkakunnat huomioivat suunnittelussaan sen, että välineitä ei kuljeteta turhaan pitkiä matkoja ja 
kauden turnausaikataulun suunnittelussa huomioidaan se, että välineitä ei liikuteta turhaan pitkiä 
matkoja.     
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3 Hankinnat ja varusteet 
 

Curling on luonteeltaan laji, jossa kilpapelaajan lajinomainen välineistö on varsin suppea: harja, 
curling-kengät ja väriltään yhtenäinen joukkueasu. Ainoastaan joissakin kansainvälisissä kisoissa 
asustemääräykset ovat tiukat mm. painatusten osalta. Liitolla on varastossaan ulkokäyttöön kisa-asuja 
ilman nimikointia, joita lainataan tarvittaessa joukkueille. Varsinaiset peliasut painatetaan vasta, kun 
edustusjoukkueet ovat selvillä ja edustuspelaajia velvoitetaan käyttämään peliasuja myös seuraavien 
kausien aikana, jos edustustehtävät jatkuvat useamman vuoden.  

Paikallisia sarjoja pelattaessa tai harjoiteltaessa tarvittava välineistö löytyy yleensä valmiiksi halleilta, 
joten erityisiä hankintoja ei lajia harrastaakseen tarvitse tehdä. 

Suomen Curlingliitolla on omat kivisarjat, joita kansallisissa sarjoissa ja kisoissa käytetään. Kaikille 
kisapaikkakunnille ei siis ole tarvetta hankkia kalliita omia kivisarjoja. Liiton uudistaessa kivisarjojaan 
pyritään niille löytämään käyttöä harrastepaikkakunnilta. 

Liitto tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden ilmoittaa käytetyistä varusteista kotisivuillaan. 

4 Viestintä ja hallinto 
 
Liiton ja sen seurojen kaikki viestintä ja hallintorutiinit toteutetaan sähköisesti niin pitkälle kuin 
mahdollista. 


