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ALAVETELIN URHEILUKENTÄN JA -ALUEEN HOITO-OHJEET 
 
Pinta-ala: urheilukenttä 2,75 ha + harjoituskenttä ja uimaranta 
Aika:  1.5.2019 - 30.9.2019 mahdollisella 1-2 vuoden jatkolla 
Urheilukentän varaukset: IK Myran hoitaa 
 
Kunta edellyttää, että urheilukentän hoitaja pitää koko urheilukentän alueen edustavassa 
kunnossa. 
 
ALUE    TEHTÄVÄT  
 
URHEILUKENTTÄ 
Sis. nurmikko, juoksuradat, heitto- ja 
hyppypaikat, ympäröivät alueet, jotka kunta on 
viimeistellyt sekä varustevarasto 

 
- valvoa järjestystä kentällä 
- leikata*, kastella, lannoittaa** ja siivota 
nurmikenttä 2-3 kertaa viikossa 
- leikata/trimmata rinteet ja lähialueet tarpeen 
mukaan 
- maalata viivat** 
- valmistella kenttä jalkapallo-otteluita ja kilpailuja 
varten 
- ylläpitää hyppy- ja heittopaikat 
- ottaa esille ja laittaa sisälle korkeus- ja 
seiväshyppypatjat 
- nurmikon korjaus ja ylläpito 

 
KATSOMO 
Sis. lähialueet ja rakennelmat 

 
- siivota katsomo ja lähialue 
- tarkastaa rakennelmat 

 
PYSÄKÖINTI 

 
- pysäköintialueen ja ulkoalueiden siivous 
- alueen leikkaus/trimmaus* 

 
TENNISKENTTÄ/KAUKALO 

 
- kentän ja alueen siivous 
- ulkoalueiden leikkaus/trimmaus* 
- verkon asettaminen ja poisto 
- varusteiden tarkastus 

 
HUOLTO- JA KUULUTUSRAKENNUKSET 
Sis. varustevarasto, kansliatilat wc:llä, 
pukuhuoneet (2 kpl), suihkut (2 kpl), yleisövessat 
(2 kpl) 

 
- kiinteistöjen valvonta 
- pukuhuoneiden, tuomarihuoneen, vessojen ja 
varustevaraston siivous 
- lähialueiden siivous 
- kiinteistöjen ja urheiluvarusteiden ylläpito 

 
IK Myranin HARJOITUSKENTTÄ 

 
- valvoa järjestystä kentällä 
- leikata*, kastella, lannoittaa** ja siivota 
nurmikko 1-2 kertaa viikossa 
- leikata/trimmata rinteet ja lähialueet tarpeen 
mukaan 
- maalata viivat** 
- valmistella kenttä ennen jalkapallo-otteluita 

 
UIMARANTA 

 
- valvoa järjestystä uimarannalla 
- leikkikalujen valvonta/ylläpito 
- jäteastioiden tyhjennys ja keräys ym. 
- vessojen siivous 
- leikata/trimmata* rinteet ja lähialueet tarpeen 
mukaan 
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* Kunta edellyttää, että urheilukentän hoitajalla on omat laitteet: 
- ruohonleikkuri, vähimmäisleveys 180 cm 
- trimmeri / raivaussaha 
- pienempi ruohonleikkuri 
 
** Kunta toimittaa materiaalin lannoittamiseen ja maalaamiseen. 

 
 Lisäkysymyksiin vastaa työnjohtaja Patrik Kultalahti puh. 0500 162 007 




