
 

 

Tekonurmen käyttösäännöt 

Kentän osoite on Ammattikouluntie 5, 35100 Orivesi.  Kentän kunnossapidosta vastaa 
Oriveden kaupungin liikuntapalvelut. 

Annettuja ohjeita kentän käyttöön liittyen on ehdottomasti noudatettava. Noudattamalla 

näitä ohjeita vaikutat kentän harjoittelumukavuuteen, siisteyteen ja kentän pinnan 
käyttökuntoon. Nämä säännöt takaavat käyttäjille hyvät harjoitteluolosuhteet myös 
jatkossa. 

 

1) Kentän käyttö ja joukkueiden vuorot  

Kenttä on tarkoitettu liikunnan harrastamista varten. Polkupyörällä tai moottoriajoneuvolla 
liikkuminen kenttäalueella on ehdottomasti kielletty lukuun ottamatta kentän hoidon 
vaatimaa huoltoajoa. Huoltoajon suorittaa liikuntapalveluiden henkilöstö. Myös koirien 
ulkoiluttaminen kenttäalueella on kielletty. 

Jokaisella harjoitusvuorolla tai ottelutapahtumalla on vastuullinen vetäjä, joka vastaa 
ryhmänsä toiminnasta ja asiallisesta käyttäytymisestä, kentän asianmukaisesta käytöstä ja 
tarvittavien välineiden siirtämisestä suorituspaikoille ja takaisin. Tilaisuuksiin liittyvistä 
luvista ja ilmoituksista vastaa tilaisuuden järjestäjä.  

Käyttövuoroissa noudatetaan vuorolistaa. Vuoroaan odottavien joukkueiden on odotettava 

tekonurmialueen ulkopuolella eikä lämmittelevällä joukkueella ole lupaa mennä toisen 

joukkueen vuorolle ilman vuoron haltijan lupaa. 

Otteluohjelmaan merkityt pelit menevät harjoitusvuorojen edelle. 

Mikäli kenttää tarvitaan kouluaikana, ota yhteys Rovastinkankaan koulun rehtoriin.  

 

2) Harjoitusvälineet ja maalit 

Liikuntapaikan välineistöstä on pidettävä hyvää huolta. Välineitä ei saa viedä kenttäalueen 

ulkopuolelle ilman erillistä lupaa. Välineistön rikkoutumisesta on ilmoitettava viipymättä 

liikuntapalveluihin. Tahallisesta välineiden rikkomisesta on vahingon tekijä vastuullinen ja 

korvausvelvollinen. 

Maaliverkoissa sekä aidoissa roikkuminen ja kiipeily on kielletty.  

Harjoitusvuoroilla maalien paikkaa on vaihdettava, ettei maalivahdin alue kulu 
tarpeettomasti. Maaleja siirrettäessä on niiden alla käytettävä ehdottomasti siirtopyöriä. 
Siirrettävät maalit lasketaan huolellisesti ja tasaisesti kentälle. 

WC:t , puku- ja suihkutilat ovat sovitusti käytössä, tarvittaessa ota yhteys 
liikuntapalveluihin. 



 

 

 

3) Siisteys 

Kentällä noudatetaan yleistä siisteyttä, roskat viedään niille varattuihin jäteastioihin.  

Alkoholijuomien tuonti kenttäalueelle, päihteiden käyttö, tupakointi sekä nuuskan käyttö 
kenttäalueella on kielletty. 

Purukumin heittely kentälle on kielletty. Purukumi voidaan poistaa kentästä vain 
leikkaamalla tekonurmesta palanen pois. 

Särkyvien esineiden (kuten lasipullot) tuonti kentälle on kielletty. 

Juomapullojen tyhjentäminen kentälle on kielletty. 

Pelialustan rikkoutumisen estämiseksi irtonappulajalkapallokenkien (mm. metallinastojen) 
käyttö on kielletty.  

Kentän pinnan teippaaminen tai omatoiminen viivojen vetäminen on kielletty. 

Liikuntapalvelut ei vastaa kentille tai pukuhuonetiloihin jätetyistä varusteista.  

 

4) Maksut 

Orivesiläiset yhdistykset ja harrasteporukat saavat käyttää kenttää maksutta. 
Vakiovuorojen maksuttomuus edellyttää käyttösääntöjen noudattamista ja vuoron 
varaamista liikuntapalveluista. Kentällä voi harjoitella omatoimisesti mikäli kenttää ei ole 
varattu. 

Muille vuoron varanneille käyttäjille kentän käyttö on maksullista (esim. 
ulkopaikkakuntalaiset seurat). 

Yhteystiedot: 

 Kenttähenkilöstö: kenttämestari Mauri Önkki p. 050 62720 (arkisin klo 8-15) 

 Liikuntapalvelut/vuorojen varaus: vs.liikuntapäällikkö Terhi Kettunen p.050 421 
0992 (arkisin 8-16) tai terhi.kettunen@orivesi.fi 

 Rovastinkankaan koulu: rehtori Teppo Honkonen teppo.honkonen@orivesi.fi 
(kouluaikoina) 

 

2.5.2016 Orivesi 

Liikuntapalvelut 

mailto:terhi.kettunen@orivesi.fi
mailto:teppo.honkonen@orivesi.fi

