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Alajärven ylipainehalli 
 
– Pelinjohtaja valitsee kopin tai pudotuksen, jos pallo osuu lyönnistä kattoon kenttäpuolella kotirajasta 
katsoen. Lyönnillä ei voi syntyä paloja. 
 
– Halliin asetetaan merkit kakkos- ja kolmosjatkeille sekä takarajan läheisyyteen. Läpilyönnillä, joka menee 
takarajan merkkien väliseltä alueelta läpi koskematta selvästi ulkopelaajaan, lyöjä ja kaikki kentällä olevat 
etenijät voivat edetä vapaasti yhden pesän yli ja sen jälkeen omalla vastuulla. Vastaavasti läpilyönnillä, joka 
menee kakkos- tai kolmospuolelle sijoitettavien merkkien etupuolelta läpi koskematta selvästi 
ulkopelaajaan, lyöjä ja kaikki kentällä olevat etenijät voivat edetä vapaasti yhden pesän yli ja sen jälkeen 
omalla vastuulla. 
 
– Läpilyönnillä, joka menee kakkos- tai kolmosjatkeilla merkkien välistä läpi, lyöjä ja etenijä saavat edetä 
ainoastaan yhden pesänvälin (seiniin merkityllä 15 metrin alueella koppari ehtisi normaalitilanteessa 
katkaisemaan jatkelyönnin). 
 
– Harhaheitoilla edetään omalla vastuulla. Etenijä tuomitaan kuitenkin ehtineeksi kaikille pesille seinästä 
takaisin kentälle kimpoavalla harhaheitolla, vaikka ulkopelaaja saisikin pallon haltuunsa ennen pesälle 
saapuvaa etenijää. 
 

Botniahalli, Vaasa 
 
– Pelinjohtaja valitsee kopin tai pudotuksen, jos pallo osuu lyönnistä kattorakenteisiin tai verkkoihin. 
Lyönnillä ei voi syntyä paloja. 
 
– Pelinjohtaja valitsee kopin tai pudotuksen, jos pallo menee lyönnistä kattoverkkojen yli tai läpi pudoten 
pelialueelle. Lyönnillä ei voi syntyä paloja. 
 
– Lyönti on laiton, jos se menee kattoverkkojen yli niihin koskettamatta ja putoaa pelialueen ulkopuolelle. 
 
– Harhaheitolla edetään aina omalla vastuulla. 
 
– Läpilyönnillä, joka menee läpi koskematta selvästi ulkopelaajaan, lyöjä ja kaikki kentällä olevat etenijät 
voivat edetä vapaasti yhden pesän yli ja sen jälkeen omalla vastuulla. 
 
– Kotipesän takana oleva katsomo on rajoitusalue, johon sovelletaan normaaleja pelisääntöjä rajoitetusta 
etenemisestä (38 §) 
 
– Turnauksessa pelataan hallikäyttöön tarkoitetuilla oransseilla Suomipalloilla. 
 

Hipposhalli, Jyväskylä 
 
– Pelinjohtaja valitsee kopin tai pudotuksen, jos pallo osuu lyönnistä kattorakenteisiin tai kattoverkkoon tai 
menee kattorakenteiden yli tai läpi pudoten pelialueelle. Lyönnillä ei voi syntyä paloja. 
 
– Kattoverkkoon jäävä koppilyönti ei haavoita kolmospesältä ns. ”kumuralähtöä” hakevaa pelaajaa. 
 
– Takalaittoman määrää takaverkon ja maton raja. 
 



© Suomen Pesäpalloliitto, 6.3.2023 

– Harhaheitolla edetään omalla vastuulla. Etenijä tuomitaan kuitenkin ehtineeksi kotiutustilanteessa 
kotipesän takana olevaan verkkoon suuntautuneella harhaheitolla, vaikka lukkari saisikin pallon haltuunsa 
ennen etenijän saapumista kotipesään. 
 
– Kakkospuolen portaiden väli on rajoitusalue, johon sovelletaan normaaleja pelisääntöjä rajoitetusta 
etenemisestä (38 §). 
 
– Läpilyönnillä, joka menee läpi koskematta selvästi ulkopelaajaan, lyöjä ja kaikki kentällä olevat etenijät 
voivat edetä vapaasti yhden pesän yli ja sen jälkeen omalla vastuulla. 

 

I-mediat Areena, Kuortane 
 
– Pelinjohtaja valitsee kopin tai pudotuksen, jos pallo osuu lyönnistä kattoverkkoon tai menee 
kattorakenteiden yli tai läpi pudoten pelialueelle. Lyönnillä ei voi syntyä paloja. 
 
– Läpilyönnillä, joka menee läpi koskematta selvästi ulkopelaajaan, lyöjä ja kaikki kentällä olevat etenijät 
voivat edetä vapaasti yhden pesän yli ja sen jälkeen omalla vastuulla. 
 
– Harhaheiton jäädessä suojaverkkoon etenijät etenevät omalla vastuullaan. 
 
– Kotipesän molemmilla puolilla olevat katsomot sekä suojaverkkojen ulkopuoli kakkos- ja kolmospuolella 
takarajan tasalle asti ovat rajoitusalueita, joihin sovelletaan normaaleja pelisääntöjä rajoitetusta 
etenemisestä (38 §). 
 

Joensuu Areena 
 
– Kattorakenteisiin ennen ensimmäistä suojaverkkoa jäävä lyönti on aina laiton. 
 
– Pelinjohtaja valitsee kopin tai pudotuksen, jos pallo osuu lyönnistä ensimmäiseen tai toiseen 
suojaverkkoon tai kattorakenteisiin, tai menee kattorakenteiden yli tai läpi pudoten pelialueelle. Lyönnillä 
ei voi syntyä paloja. 
 
– Katsomorakenteet kolmospuolella ja kotipesän molemmin puolin ovat rajoitusalueita, joihin sovelletaan 
normaaleja pelisääntöjä rajoitetusta etenemisestä (38 §). 
 
– Läpilyönnillä ja harhaheitolla edetään aina omalla vastuulla. 
 

Kajaanin Pallohalli 
 
– Läpilyönnillä ja harhaheitolla edetään omalla vastuulla 
 
– Katsomoiksi määritellyt alueet kentän molemmilla puolilla ovat rajoitusalueita, joihin sovelletaan 
normaaleja pelisääntöjä rajoitetusta etenemisestä (38 §) 
 
– Pelinjohtaja valitsee kopin tai pudotuksen, jos pallo osuu lyönnistä katossa olevien lamppujen väliseen 
osaan. Lyönnillä ei voi syntyä paloja. Muut kattoon osuvat lyönnit tuomitaan laittomiksi. 
 
– Kotipesästä katsottuna kattolamppujen toisen rivin kohdalle ja siitä kotipesään päin osunut lyönti on aina 
laiton. 
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Karhuhalli, Pori 
 
– Pelinjohtaja valitsee kopin tai pudotuksen, jos pallo osuu lyönnistä kattorakenteisiin tai menee 
kattorakenteiden yli tai läpi pudoten pelialueelle. Lyönnillä ei voi syntyä paloja. 
 
– Kolmospuolen katsomo on rajoitusalue, johon sovelletaan normaaleja pelisääntöjä rajoitetusta 
etenemisestä (38 §). 
 
– Läpilyönnillä, joka menee läpi koskematta selvästi ulkopelaajaan, lyöjä ja kaikki kentällä olevat etenijät 
voivat edetä vapaasti yhden pesän yli ja sen jälkeen omalla vastuulla. 
 

Kotkan (Ruonalan) urheiluhalli 
 
– Lyönti on laiton, jos pallo osuu ensimmäisestä tai toisesta lyönnistä kattorakenteisiin tai menee 
kattorakenteiden läpi pudoten pelialueelle. 
 
– Pelinjohtaja valitsee kopin tai pudotuksen, jos pallo osuu kolmannesta lyönnistä kattorakenteisiin tai 
menee kattorakenteiden läpi pudoten pelialueelle. Lyönnillä ei voi syntyä paloja. 
 
– Läpilyönnillä, joka menee läpi koskematta selvästi ulkopelaajaan, lyöjä ja kaikki kentällä olevat etenijät 
voivat edetä vapaasti yhden pesän yli ja sen jälkeen omalla vastuulla. 
 
– Harhaheitolla edetään aina omalla vastuulla. 
 

Kuopio-halli 
 
– Kattorakenteiden ensimmäiseen suojaverkkoon jäävä lyönti on laiton. 
 
– Pelinjohtaja valitsee kopin tai pudotuksen, jos pallo osuu muihin suojaverkkoihin tai kattorakenteisiin. 
Lyönnillä ei voi syntyä paloja. 
 
– Läpilyönnillä ja harhaheitolla edetään aina omalla vastuulla. 
 

Myllypuron Pallomylly, Helsinki 
 
– Pelinjohtaja valitsee kopin tai pudotuksen, jos koppilyönti osuu hallin rakenteisiin. 
 
– Läpilyönnillä, joka menee läpi koskematta selvästi ulkopelaajaan, lyöjä ja kaikki kentällä olevat etenijät 
voivat edetä vapaasti yhden pesän yli ja sen jälkeen omalla vastuulla." 
 
– Harhaheitolla edetään omalla vastuulla 
 

Ojan Rauta Areena, Kempele 
 
– Pelinjohtaja valitsee kopin tai pudotuksen, jos pallo osuu lyönnistä katon kirkkaaseen osaan. Lyönnillä ei 
voi syntyä paloja. Muut kattoon osuvat lyönnit tuomitaan laittomiksi. 
 
– Harhaheitolla edetään aina omalla vastuulla. 
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– Lyönnillä, joka menee läpi koskematta selvästi ulkopelaajaan, lyöjä ja kaikki kentällä olevat etenijät voivat 
edetä vapaasti yhden pesän yli ja sen jälkeen omalla vastuulla.  
 

Ouluhalli 
 
– Pelinjohtaja valitsee kopin tai pudotuksen, jos pallo osuu lyönnistä kattoverkkoon tai menee 
kattorakenteiden yli tai läpi pudoten pelialueelle. Lyönnillä ei voi syntyä paloja. 
 
– Harhaheitolla edetään aina omalla vastuulla. 
 
– Lyönti on laiton, jos se osuu kentän takana isoon ilmastointiputkeen tai menee sen yli. 
 
– Kolmospuolen katsomo on rajoitusalue, johon sovelletaan normaaleja pelisääntöjä rajoitetusta 
etenemisestä (38 §). 
 
– Läpilyönnillä, joka menee läpi koskematta selvästi ulkopelaajaan, lyöjä ja kaikki kentällä olevat etenijät 
voivat edetä vapaasti yhden pesän yli ja sen jälkeen omalla vastuulla. 
 

Patruuna-Areena, Lapua 
 
– Lyönti on laiton, jos pallo menee kattorakenteiden yli tai läpi koskematta rakenteisiin ja putoaa pelialueen 
ulkopuolelle. 
 
– Pelinjohtaja valitsee kopin tai pudotuksen, jos pallo osuu lyönnistä kattoverkkoon tai menee 
kattorakenteiden yli tai läpi pudoten pelialueelle. Lyönnillä ei voi syntyä paloja. 
 
– Harhaheiton jäädessä suojaverkkoon etenijät etenevät omalla vastuullaan. 
 
– Etenijät saavat edetä vapaasti yhden pesän yli, jos pallo menee lyönnistä tai heitosta suojaverkkojen 
ulkopuolelle muualta kuin kotipesän takaa ja sen jatkeilta. 
 
– Läpilyönnillä, joka menee läpi koskematta selvästi ulkopelaajaan, lyöjä ja kaikki kentällä olevat etenijät 
voivat edetä vapaasti yhden pesän yli ja sen jälkeen omalla vastuulla. 
 

Rauman Talviharjoitteluhalli 
 
– Lyönti on laiton, jos pallo menee kattorakenteiden yli tai läpi koskematta rakenteisiin ja putoaa pelialueen 
ulkopuolelle. Tuomarin harkinnan mukaan selvästi laittomaksi menossa oleva lyönti, joka kattoon 
osuttuaan putoaa pelialueelle, voidaan tuomita laittomaksi. 
 
– Pelinjohtaja valitsee kopin tai pudotuksen, jos pallo osuu lyönnistä kattoverkkoon tai menee 
kattorakenteiden yli tai läpi pudoten pelialueelle. Lyönnillä ei voi syntyä paloja. 
 
– Harhaheiton jäädessä suojaverkkoon etenijät etenevät omalla vastuullaan. Normaali pelisääntöjen 
mukainen sääntö rajoitetusta etenemisestä (38 §) on voimassa, jos pallo menee suojaverkkojen 
ulkopuolelle muualta kuin kotipesän takaa ja sen jatkeilta. 
 
– Tavoittamattomalla läpilyönnillä, joka menee verkkoon tai verkon läpi koskematta selvästi ulkopelaajaan, 
lyöjä ja kaikki kentällä olevat etenijät voivat edetä vapaasti yhden pesän yli ja sen jälkeen omalla vastuulla. 
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Seinäjoki Areena 
 
– Harhaheitolla edetään omalla vastuulla. Jos pallo jää heitettäessä etuverkkoon pelaamattomiin, etenijät 
voivat edetä vapaasti seuraavalle pesälle. 
 
– Pelinjohtaja valitsee kopin tai pudotuksen, jos pallo osuu lyönnistä etuverkkoon tai kattorakenteisiin tai 
menee lyönnistä kattorakenteiden yli tai läpi pudoten pelialueelle. Lyönnillä ei voi syntyä paloja. 
 
– Etuverkkoon jäävä koppilyönti ei haavoita tai tee turvattomiksi etupesiltä irti olevia etenijöitä eikä 
kolmospesältä ns. ”kumuralähtöä” hakevaa pelaajaa. 
 
– Lyönti on laiton, jos se jää kotipesästä katsottuna ensimmäiseen etuverkkoa kannattelevaan katossa 
olevaan palkkiin tai sen etupuolelle. Lyönti on myös laiton, jos pallo menee kattorakenteiden läpi pudoten 
varsinaisen pelialueen ulkopuolelle. 
 
– Läpilyönnillä, joka menee läpi koskematta selvästi ulkopelaajaan, lyöjä ja kaikki kentällä olevat etenijät 
voivat edetä vapaasti yhden pesän yli ja sen jälkeen omalla vastuulla. 
 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 
 
– Pelinjohtaja valitsee kopin tai pudotuksen, jos pallo osuu lyönnistä kattorakenteisiin tai kattoverkkoon tai 
menee kattorakenteiden yli tai läpi pudoten pelialueelle. Lyönnillä ei voi syntyä paloja. 
 
– Kattoverkkoon jäävä koppilyönti ei haavoita tai tee turvattomiksi etupesiltä irti olevia etenijöitä eikä 
kolmospesältä ns. ”kumuralähtöä” hakevaa pelaajaa. 
 
– Harhaheitolla edetään omalla vastuulla. 
 
– Kakkospuolen katsomo ja katsomoväliköt ovat rajoitusaluetta, johon sovelletaan normaaleja pelisääntöjä 
rajoitetusta etenemisestä ( 38 §). Myös kolmospuolella olevien laatikot ja esteet ovat rajoitettua aluetta. 
 
– Läpilyönnillä, joka menee läpi koskematta selvästi ulkopelaajaan, lyöjä ja kaikki kentällä olevat etenijät 
voivat edetä vapaasti yhden pesän yli ja sen jälkeen omalla vastuulla. 
 

Ukonniemi-areena, Imatra 
 
– Pelinjohtaja valitsee kopin tai pudotuksen, jos pallo osuu lyönnistä kattoon kotirajasta katsoen missä 
tahansa kenttäpuolella. Lyönnillä ei voi syntyä paloja. 
 
– Harhaheitolla edetään omalla vastuulla. Etenijä tuomitaan kuitenkin ehtineeksi kotiutustilanteessa 
kotipesän takana olevaan verkkoon suuntautuneella harhaheitolla, vaikka lukkari saisikin pallon haltuunsa 
ennen etenijän ehtimistä kotipesään. 
 
– Läpilyönnillä, joka menee takaa läpi koskematta selvästi ulkopelaajaan, lyöjä ja kaikki kentällä olevat 
etenijät voivat edetä vapaasti yhden pesän yli ja sen jälkeen omalla vastuulla. Kakkospuolella suojaverkot 
nostetaan ylös, joten eteneminen tapahtuu aina omalla vastuulla. 
 
– Kolmospuolelle (takakentältä päin toinen keltainen maalimerkin kohta) asetetaan kartionmallinen merkki 
läpilyöntejä varten. Lyönnillä, joka menee sijoitettavan merkin etupuolelta läpi koskematta selvästi 
ulkopelaajaan, lyöjä ja kaikki kentällä olevat etenijät voivat edetä vapaasti yhden pesän yli ja sen jälkeen 
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omalla vastuulla. Lyönnillä, joka menee sijoitettavan merkin ja takarajan jatkeen välillä läpi, eteneminen 
tapahtuu aina omalla vastuulla. 


