
Öljyprofiilien 
lukeminen



Mitä Eroa huomataan seuraavista olosuhteista?



• Porras

• Öljyn pituus

• Olosuhteen ratio

• Öljymäärä

• ”Buffauksen” pituus

Mitä asioita kannattaa katsoa ja mihin asioihin 
kiinnittää huomiota?



Porras

• Portaalla tarkoitetaan tässä kohtaa sitä kohtaa, missä 
vasemmalla on selvästi enemmän öljyä ja oikealla vähemmän 
(vasemmalla päinvastoin).

• Tämä luo profiilin hankaluudesta riippuen virhemarginaalia, joka 
on avainasemassa tulostehtailussa. 

• "Portaaseen" ei kannata missään nimessä luottaa sokeasti, sillä 
topografia määrää monessa hallissa paljon enemmän kuin itse 
öljy.



Öljyn pituus

• Useimmissa tapauksissa öljyn pituus määrittää pelipaikan. Nyrkkisääntöjä voidaan 
sanoa, että mitä lyhyempi hoito on, sitä reunemmasta sysätään ja vastaavasti mitä 
pidempi, sitä ylempää. 

• Miksi? Lyhyissä hoidoissa on pitkä kuiva eli pallolla on pidempi matka aikaa kääntyä 
ja näin pelipaikka kannattaa pitää kauempana taskusta. 

• Pidemmillä hoidoilla puolestaan vastaava matka saattaa olla kymmenenkin jalkaa 
lyhyempi eikä pallo käänny radalla läheskään yhtä paljon. Silloin koko linja on 
järkevää pitää mahdollisimman lähellä taskua. 

• Nämä tosin ovat vain oletuksia, sillä joissain halleissa topografia ei vain mahdollista 
reunasta keilaamista, ja silloin lyhyistä hoidoista tulee perin haastavia. Joskus reuna 
saattaa kääntyä kelillä kuin kelillä, ja tällöin myös pidemmät hoidot voidaan heittää 
alempaa.



Olosuhteen ”Ratio”

• Ratio ilmoittaa numeroilla, kuinka suuri porras olosuhteessa on. 

• Mitä suurempi Ratio olosuhteessa on, sen suurempi porrastus kelistä löytyy

• Nyrkkisääntö: 
 - Ratio alle 2,5 (olosuhde hyvin vaikea, rankaisee pahasti huonon 
irroituksen)
 - Ratio 2,6-5,0 (olosuhde haastava, mutta helposti pelattava)
 - Ratio yli 8 (olosuhteessa suuri pelialue. Antaa anteeksi huononkin 
irroituksen)



Öljyn määrä

• Kertoo nopeasti, miten pallo tulee käyttäytymään.

• 17-20 ml = pallo käntyy hyvinkin voimakkaalla liikkeellä

• 20 ml-> = Pallo liukuu hyvinkin pitkälle. 

• Nämä asiat riippuvat hyvinkin siitä, miten öljy on laitettu 
radalle.



Buffaus

• Buffauksella tarkoitetaan sitä, että radalle ei enään lisätä 
öljyä, vaan radanhoitokone työntää/kuljettaa lopun öljyn 
(mikä sijaitsee Bufferi-harjassa) haluttuun pituuteen. 

• Esim. lyhyessä, 37 jalan, olosuhteessa öljy loppuu 18 jalan 
kohdassa, josta öljy ”buffataan” 37 jalan kohdalle.

• Buffaus luo myös oman vaikeuden peliin.





Miksi ja mistä johtuen öljy kulkeutuu 
perälle?

• Pelin edetessä alkaa myös radalla tapahtua muutoksia. Jos öljyä on 
paljon tai käytössä on lyhyempi profiili, saattaa tuntua siltä, että radat 
nopeutuvat pelin edetessä. Puhutaan kulkeumasta (carry down, 
siirtymä) - rasvaa siirtyy pallojen mukana peräkentällä ja loppukoukku 
hyytyy. 

• Tässä kohtaa kannattaa rohkeasti vaihtaa loppuvoimakkaampaan 
palloon, jotta se varmasti jaksaa kääntyä perällä. 

• Voimakas himmeä pallo harvoin on hyvä vaihtoehto, sillä ne usein 
tuppaavat tukehtumaan jo alkupäähän (ei se rasva tyhjästä perälle 
ilmesty), ja menevät perällä vielä suorempaa.



Miten tämän pystyy ennakoimaan?







Miesten jälkeen







Kysymyksiä?



Mitä tästä opimme?

• Hatarana yhteenvetona voidaan sanoa, että rataprofiilia 
kannattaa tutkia ja muutama seikka on hyvä ymmärtääkin, 
mutta kirjaimellisesti sitä ei todellakaan kannata ottaa. Paras 
radanlukuväline on pallo; katso mitä se tekee ja usko mitä 
näet.



Radanhoitokoneen esittäminen
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