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DROPPAAMINEN

• Pallo on pudotettava ja sen on jäätävä 
sääntöjen määräämälle 
vapautumisalueelle 

• Pallo voi vieriä mihin suuntaan 
hyvänsä

• Jos pallo vierii pois alueelta, droppi on 
uusittava

• Uusitun dropin jälkeen → asetus

• Ks video:

• https://www.youtube.com/watch?v=
QbGb95e_d2U&index=8&list=PLNCdY
MpH23OGNZ-DIHgR13nA8Vw78fRjS

https://www.youtube.com/watch?v=QbGb95e_d2U&index=8&list=PLNCdYMpH23OGNZ-DIHgR13nA8Vw78fRjS


ESTEALUEET

• Merkitään keltaisilla tai punaisilla merkeillä

• Vesiesteiden lisäksi estealueiksi voidaan merkitä myös vaikeasti pelattavia alueita 

• Saa poistaa kivet, kävyt, oksat…

• Saa koskettaa mailalla maata tai vettä, myös harjoitussvingillä (ei kumminkaan 
parantaa lyöntilinjaa)



ESTEALUEET – Keltainen estealue

Ks video:
https://www.youtube.com/watch?v=6Do8ehca
WFA&list=PLNCdYMpH23OGNZ-
DIHgR13nA8Vw78fRjS&index=7

• Kaksi vapautumismahdollisuutta: 

• (1) Edellinen lyöntipaikka
• Mailanmitan sisälle arvioidusta lyöntipaikasta 
• Ei lähemmäs reikää

• (2) Linjassa (=vertailulinja) taaksepäin 
vapautuminen
• Reiän ja esteen rajan ylityskohdan linjassa taaksepäin 

kuinka pitkälle tahansa
• Tältä linjalta valitaan piste (=vertailupiste), josta 

mitataan yhden mailanmitan säteellä 
vapautumisalue, johon pallo pudotetaan. Tämä alue 
ei saa olla lähempänä reikää kuin valittu 
vertailupiste. Vertailupiste olisi hyvä merkitä esim. 
tiillä. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Do8ehcaWFA&list=PLNCdYMpH23OGNZ-DIHgR13nA8Vw78fRjS&index=7


ESTEALUEET – Punainen estealue

• Kolme vapautumismahdollisuutta: 

• (1) Edellinen lyöntipaikka 
• Mailanmitan sisälle 
• Ei lähemmäs reikää

• (2) Linjassa taaksepäin (menettely kuten kelt. 
estealue)
• Reiän ja esteen rajan ylityskohdan linjassa taaksepäin 

kuinka pitkälle tahansa 
• Mailanmitan levyinen alue molemmin puolin tästä

linjasta. Ei lähemmäs reikää

• (3) Sivuttainen
• Esteen rajan ylityskohta 
• Kahden mailanmitan sisälle tästä kohdasta 
• Ei lähemmäs reikää

Ks video:
https://www.youtube.com/watch?v=Zxpasa3V43
w&list=PLNCdYMpH23OGNZ-
DIHgR13nA8Vw78fRjS&index=9

https://www.youtube.com/watch?v=Zxpasa3V43w&list=PLNCdYMpH23OGNZ-DIHgR13nA8Vw78fRjS&index=9


PELAAMATON PAIKKA, VAPAUTUMINEN

• Kolme vapautumismahdollisuutta:
• (1) Edellinen lyöntipaikka 

• Mailanmitan sisälle 
• Ei lähemmäs reikää

• (2) Linjassa taaksepäin (menettely kuten kelt ja pun
estealueelta vapautuminen linjassa taaksepäin)
• Reiän ja alkuperäisen pallon linjassa taaksepäin 

kuinka pitkälle tahansa 
• Mailanmitan levyinen alue molemmin puolin tästä

linjasta, ei lähemmäs reikää

• (3) Sivuttainen
• Kahden mailanmitan sisälle alkuperäisen pallon 

paikasta.
• Ei lähemmäs reikää

• Aina ei ole mahdollista soveltaa (2) tai (3) 
vaihtoehtoa, jolloin on palattava edelliselle 
lyöntipaikalle



BUNKKERIT (HIEKKAESTEET)

• Saa poistaa kivet, kävyt, oksat ja puista pudonneet lehdet 

• Ei saa koskea hiekkaan harjoitussvingillä



PELAAMATON PAIKKA BUNKKERISSA

• Neljä vapautumismahdollisuutta:
• (1) Edellinen lyöntipaikka 

• Mailanmitan sisälle 
• Ei lähemmäs reikää
• Yhden lyönnin rangaistuksella

• (2) Linjassa taaksepäin bunkkeriin (menettely kuten kelt ja pun
estealueelta vapautuminen linjassa taaksepäin)

• Reiän ja alkuperäisen pallon linjassa taaksepäin bunkkeriin
• Mailanmitan levyinen alue molemmin puolin tästä linjasta, ei 

lähemmäs reikää.
• Yhden lyönnin rangaistuksella

• (3) Sivuttainen
• Kahden mailanmitan sisälle alkuperäisen pallon paikasta.
• Ei lähemmäs reikää
• Yhden lyönnin rangaistuksella

• (4) Linjassa taaksepäin bunkkerin ulkopuolelle (menettely muuten kuten 
linjassa taaksepäin vapautumiselle)

• Kahden lyönnin rangaistuksella reiän ja alkuperäisen pallon 
linjassa taaksepäin bunkkerin ulkopuolelle

• Mailanmitan levyinen alue molemmin puolin tästä linjasta, ei 
lähemmäs reikää



VIHERIÖ

• Viheriöltä saa korjata lähes kaikki jäljet

• golfkenkien jäljet

• eläinten aiheuttamat jäljet

• viheriöön uponneet kivet ja kävyt

• pallon alastulojäljet

• vanhat reiän paikat

• Ainoastaan viheriön kunnostustöiden (esim. 
viiltoilmaus), kasvuvaurioiden, sadetuksen ja 
kulumisen aiheuttamien jälkien korjaaminen 
on kielletty



PALLON LIIKKUMINEN
• Tiiausalueella:

• Pallo ei ole vielä pelissä, joten harjoitussvingi, vahingossa tiiltä pudottaminen -> ei rangaistusta ja pallon saa 
tiiata uudestaan mihin kohtaan tiiausaluetta tahansa

• Yleisellä pelialueella:
• Jos pelaaja tai hänen caddiensa nostaa tai koskee tarkoituksellisesti paikallaan olevaa palloaan tai aiheuttaa 

sen liikkumisen, pelaaja saa yhden lyönnin rangaistuksen
- Esim. poistaessaan irrallista luonnonhaittaa, astumalla päälle, sähläämällä, harjoitussvingillä

• Jos pallo liikkuu etsinnän aikana -> ei rangaistusta ja pallo asetetaan takaisin alkuperäiselle paikalleen
• Pallo on liikkunut, kun se on siirtynyt pysyvästi pois paikaltaan ja tämän voi havaita paljain silmin. Myös liike 

ylöspäin ja alaspäin. ”Värähtely” ei ole liikkumista, jos pallo palaa takaisin paikalleen
• Luonnonvoimat aiheuttavat pallon liikkumisen -> ei rangaistusta, peliä jatketaan mihin pallo pysähtyy
• Ulkopuolinen vaikutus aiheuttaa pallon liikkumisen -> ei rangaistusta ja pallo palautetaan alkuperäiselle 

paikalleen (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa). Jos palloa ei löydy (esim tiedetään, että kettu vei pallon), 
voi käyttää toista palloa

• Viheriöllä:
• Ei rangaistusta, jos pallo tai pallon merkkinappi liikkuu vahingossa viheriöllä. Jos pallo liikkuu merkitsemisen 

jälkeen mistä syystä tahansa, se täytyy palauttaa aina takaisin alkuperäiselle paikalleen



PALLON ETSIMINEN

• Etsintäaika kolme (3) minuuttia

• Mikäli pelaaja liikuttaa vahingossa palloaan etsiessä sitä ei 
siitä seuraa rangaistusta, vaan pallo asetetaan takaisin



PALLON TUNNISTAMINEN

• Ei tarvitse ilmoittaa 
kanssakilpailijalle

• Pallon paikka pitää merkitä ennen 
siihen koskemista. Pelaaja ei voi 
esim. kääntää palloa maassa 
paikallaan, jollei hän ole sitä 
merkinnyt. Tästä seuraisi yhden 
lyönnin rangaistus.



Pickalan paikallissäännöt, usein kysyttyä

• https://pickalagolf.fi/kentat/ohjeet-saannot -> Paikallissäännöt

• Syvät veden valumaurat bunkkereissa -> Vapautuminen 
rangaistuksetta bunkkeriin

• Seaside Väylän 17 (entinen 8) vesieste. Estealue päättyy out-
rajaan
• Mikäli pallo ylittää estealueen rajan out-rajan puolelta, pelaajan on 

mahdollista vapautua vastakkaiselle puolelle, käyttäen sivuttaista 
vapautumista.

• Seaside Väylän 18 (entinen 9) vasemmalla puolella oleva 
sinivalkoisilla paaluilla merkitty siirtonurmialue on kielletty 
pelialue.
• Kielletyn pelialueen haittaamisesta täytyy vapautua ilman rangaistusta 

Säännön 16.1f mukaisesti

• Forest Väylän 12 estealue
• Väylän pelisuunnassa oikealla puolella oleva metsän reunaan rajoittuva oja, 

joka on merkitty vain toiselta puolelta, jatkuu äärettömyyteen. 

https://pickalagolf.fi/kentat/ohjeet-saannot


”READY GOLF”

• Lyhyempilyöntiset lyövät ensin, jos pidempilyöntiset joutuvat 
odottamaan

• Lyödään avauslyönti, jos lyöntivuorossa oleva ei jostain syystä 
ole vielä valmis

• Lyödään jatkolyönti ennen kuin mennään auttamaan pallon 
etsinnässä

• Pelataan viheriöllä lyhyet putit loppuun asti

• Merkitään tulokset seuraavalla tiillä ennen avauslyöntiä, paitsi se 
pelaaja joka lyö ensin merkitsee tulokset lyöntinsä jälkeen 



Mukavaa golfkautta 2021! 


