
 

GOLFKENTÄN PINTA-ALAT JA MITAT  

 
Täysimittainen 18-reikäinen golfkenttä tarvitsee 55-70 ha pinta-alan. 

 

Kenttiä on eri tasoisia ja kokoisia. Vaihtoehtoja ovat mm. kaikille avoin harjoittelu- ja lajiin tutustumiskenttä, jollaisia 

voivat olla par 3, pay and play sekä lähiliikuntapaikka. Helpohko, klubipelaamiseen sopiva kenttä tai vaativa kilpakent-

tä. Pienin tasoituskelpoinen kenttä voidaan rakentaa 12 hehtaarin alueelle, jolloin väyliä on oltava vähintään 6 ja niiden 

kokonaismitta pelattuna 18-reikäisenä on 2750 m. Miesten osalta klubikentät pelataan useimmiten alle 6000 metrisinä  

ja vastaavasti kilpakentät yli 6000 metriä pitkinä. "Mitattu kenttä" on mikä tahansa luokiteltu ja pituusmitattu kenttä, 

joka on arvioitu kansallisen liiton toimesta. 

 

Väylien pituudet ja par-luku 
Par-luku määräytyy oheisen taulukon mukaan. Pituudet metreinä. 

Par Naiset Miehet 

3 (80)- 200 (90) - 220 

4 180 - 390 200 - 450 

5 360 – (475) 400 – (550) 

   

 
Pituuden ohella väylän par-lukuun vaikuttaa väylän vaikeus (mm. esteet, väylän muodot ja leveys). Esim. 400-450 m 

pitkä väylä määritellään sen vaikeuden mukaan joko par-4 tai par-5. 

 

Nurmikon leikkuukorkeudet, pinta-alat ja leikkuukerrat 

Kentän alue Leikkuukorkeus  Pinta-ala ha Leikkuukerrat/vko 

viheriö 2 - 5 mm 1 - 1,5 5 - 7 

esiviheriö 5 - 12 mm 0 - 3 3 

lyöntipaikka 8 - 16 mm 1 – 1,5 3 

väylä 8 - 16 mm 10 -25 3 

esikarheikko 25 - 40 mm 0 - 3 1 - 3 

karheikko 50-70 mm 5 - 20 1 -2  

Luonnontilaiset alueet Ei leikata 20-40 Ei leikata 

 

Viheriön nopeus = pallon vierimä matka 
Viheriön nopeutta mitataan stimpmeterillä. Se on 91,44 cm pitkä alumiinikisko, jota kallistamalla pallo saa aina saman 

lähtönopeuden. Pallon vierimä matka kertoo viheriön nopeuden. 

United States Golf Association (USGA) standardi. Mitat metreinä 
Nopeus Normaali kenttä Kilpakenttä 

Nopea 2,55 2,9 – 3,2 

Nopeahko 2,25 2,85 

Keskinopea 1,95 2,55 

Tahmea 1,65 2,25 

Hidas 1,35 1,95 

 

Turvallisuus 
Golfkenttien turvatekijöihin kiinnitetään erityistä huomiota. Suomen Golfliitto edellyttääkin golfkenttien suunnittelulta 

turvatekijöiden hallintaa. Arvio turvallisesta kentästä pohjautuu eurooppalaisten golfarkkitehtien (EIGCA) ohjeistuk-

seen. Jokainen väylä arvioidaan aina erikseen. Tulkinnassa huomioidaan mm. lyöntien pituudet, etäisyydet rajoihin ja 

teihin, maaston muodot, puusto, tuuli, esteet, pelistrategia ja psykologiset tekijät.  

 

Lisätiedot: Suomen Golfliitto, office@golf.fi  
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