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Kurlausvälineet 
 

 

Kurlauspallot ovat tehty koivusta ja niiden läpimitta on n. 90mm. 

Kurlauksessa palloja on viisi per joukkue. 

Kurlausmailat ovat aivan tavallisia puuharjoja. Ulkokurlauksessa harjakset 

ovat pidemmät, sisäkurlauksessa taas vähän lyhyemmät. 

 

 



Kurlauskenttä 
 

 

 

Kurlauskenttä voi olla melkein mikä tahansa kenttä. Parhaiten toimii 

hiekka, tai asvaltti jolle on laitettu pesään ja sen ympärille hiekkaa. 

Kentän ei tarvitse olla aivan tasainen. Kurlausta voi pelata myös 

sisäliikuntasalissa. Kurlauskenttä koostuu heittopaikasta, 

heittoväylästä ja pesästä. Heittopaikka on kymmenen metrin päässä 

pesän keskustasta, nännistä. Heittopaikka on noin metrin levyinen, joten 

heittoa ei voi taktisesti heittää sivusta. 

Kurlauskentän tärkein alue on pesä. Pesä on halkaisijaltaan 1 - 1,3m oleva 

ympyrä, jonka keskipisteessä on nänni. Ulkona pelattaessa tulee 

varmistaa, että pesä on tasainen, ja että nänni olisi samassa tasossa 

pesän kanssa. 
 

 

 



Pelin kulku 
 

 

 

Kurlausjoukkueessa on yleensä n. 4-10 pelaajaa. Kurlata voi toki myös vähemmällä tai 

isommalla määrällä pelaajia. Kurlausottelu alkaa molempien joukkueiden kapteenien 

vapaaheitoilla. Kapteeni, joka saa heitettyä pallonsa lähimmäksi nänniä saa 

joukkueelleen ensimmäiseen päähän viimeisen pallon edun. Vapaaheiton  voittaja siis 

pääsee ensimmäisessä päässä heittämään viimeistä palloa. Seuraavissa päissä viimeisen 

pallon etu on aina tappiolla olevalla joukkueella. Tasatilanteessa etu on viimeksi pään 

hävinneellä joukkueella 

Vapaaheiton hävinnyt joukkue siis aloittaa. Joukkueesta kolme menee harjamiehiksi 

ja loput heittopäähän. Yksi heittomiehistä heittää heittopaikalta omaa palloaan kohti 

pesää. Harjamiehien tehtävänä on kolmella harjauksella yrittää saada pallo lähelle 

nänniä, tai poistaa vastustajan pallo pesästä. Harjaajat saavat siis lyödä (harjata) 

palloa. Vain omaa liikkuvaa palloa saa harjata. Kuitenkaan sama harjamies ei saa 

harjata samaa palloa kahta kertaa peräkkäin. Myöskään pesän sisässä olevia palloja ei 

sa harjata. Hiekkakentällä pelatessa pesän rajalla urassa olevaa palloa ei saa harjata. 

Urassa oleva pallo ei myöskään ole pistepallo. Asvaltilla viivalla olevaa palloa ei saa 

harjata, eikä se ole pistepallo. 

Kun molemmat joukkueet ovat heittäneet kaikki viisi palloaan, suoritetaan 

pisteenlasku. Pisteitä saa yhden jokaista omaa palloa kohti, joka on lähempänä nänniä 

kuin yksikään vastustajan pallo. Vain pesän sisässä olevista palloista voi saada 

pisteitä. Pesän rajalla (hiekkakentällä urassa) oleva pallo lasketaan ulkona pesästä 

olevaksi.  

Maksimipistemäärä on siis 5 per pää. Yksi pää tarkoittaa siis sitä, että molemmat 

joukkueet heittävät kaikki viisi palloaan. 

Kun ennalta sovittu määrä päitä on pelattu, voittaja on luonnollisesti enemmän pisteitä 

kerännyt joukkue. Tasatilanteessa pelataan superpäitä (lisäpäitä) ratkaisuun asti. 

Ulko-olosuhteissa tunnissa ehtii pelaamaan noin 8 päätä.   



Rikkeet ja rangaistukset 
 

 

 

 

Kolmen nänniä lähimpänä olevan pallon poisto: 

 

1. Sisäharjaus ja pesän koskemattomuus: Pesän sisässä olevia palloja ei saa 

harjata, eikä pesään saa missään tilanteessa kukaan muu kuin tuomari koskea.  

 

Kahden nänniä lähimpänä olevan pallon poisto: 

 

2. Yliharjaus: Jos joukkue harjaa samalla heittovuorolla omia pallojaan yli kolme 

kertaa on kyseessä yliharjaus. 

3. Tuplaharjaus: Mikäli sama harjamies harjaa samaa palloa kaksi kertaa tai 

enemmän peräkkäin, on kysessä tuplaharjaus. Tuplaharjaukseksi lasketaan myös se, 

että pallo osuu harjaajaa muualle kun mailaan ja harjaaja sen jälkeen vielä harjaa 

samaa palloa. 

4. Jälkiharjaus: Pysähtyneen pallon harjausta kutsutaan jälkiharjaukseksi. Mikäli 

rikkeen sattuessa kentällä ei ole rangaistuksen verran poistettavia palloja, 

poistetaan niin monta palloa kuin mahdollista. Palloja ei siis poisteta takautuvasti. 

Mikäli rikkeestä saavutetaan etu (esim. sisäharjauksella poistetaan vastustajan pallo 

pesästä), poistetaan etu.  

Huomautukset ja varoitukset: 

Kentän olosuhteisiin (esim. tiellä olevat kivet ja montut) ei saa kukaan muu kuin 

tuomari puuttua. Heittomiehen on heitettävä pallo maata pitkin, tuomari voi 

huomauttaa liian pitkälle ilmassa heitetystä pallosta. 

Kurlauksessa yhden suorituksen aikaraja on 30 sekuntia. Mikäli aika alkaa loppua, 

tuomari voi huomauttaa joukkuetta ja jos 30 sekuntia menee umpeen, joukkue 

menettää kyseisen vuoronsa ja pallonsa.  

Omien tai vastustajan pallojen tahattomat kosketukset eivät ole rangaistavia. 

Mahdollinen saavutettu hyöty poistetaan. Tahalliset ja jatkuvat "epähuomiossa" 

tehdyt kosketukset voivat johtaa varoitukseen ja sitä kautta pallojen poistamiseen. 

Kurlaukseen kuuluu vastustajan ja tuomarin kunnioittaminen. Tuomari voi antaa 

huomautuksia ja lopulta varoituksen, joka johtaa kahden pallon poistoon. 



Kurlauksen eri versiot 
 

 

 

Turvakurlaus on ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille suunniteltu versio 

kurlauksesta. Ainoa eroavaisuus perinteiseen kurlaukseen on se, että 

turvakurlauksessa saa harjata vain omaa pysähtynyttä palloa. Pallon saa antaa 

rauhassa pysähtyä ja sen jälkeen vasta mennä harjaamaan. Näin ennaltaehkäistään 

kaatumisia ja loukkaantumisia nopeissa pelitilanteissa. Mikäli harjaa liikkuvaa 

palloa, poistetaan joukkueen palloista harjattu pallo, sekä nänniä lähinnä oleva pallo. 

Parikurlaus on kurlausta, jossa on yhdessä joukkueessa on kaksi pelaaja, eli pari. 

Parikurlausta voi pelata kahdella eri tavalla. Yksinkertaisempi tapa on se, että yksi 

harjaa ja yksi heittää harja kädessä. Heittomies juoksee heittonsa perään ja yhdessä 

toisen harjamiehen kanssa yrittävät saada palloa lähelle nänniä. Tällöin pätevät samat 

säännöt kuin perinteisessäkin kurlauksessa. Toisessa versiossa on yksi heittomies ja 

yksi harjamies, joka hoitaa harjaamisen yksin. Perinteisestä kurlauksesta poiketen 

harjamies saa harjata omaa liikkuvaa palloaan kaksi tai useampaa kertaa peräkkäin, 

mutta vain jos: 

a) Heitetty pallo osuu harjausten välissä toiseen palloon, tai 

b) Heitetty pallo käy harjausten välissä pesässä. 

 

Kaksinkurlaus on 1 vastaan 1 kurlausta. Heittomies heittää pallon ja juoksee 

heittonsa perään harjaamaan. Harjauksessa pätee yllä mainitut yksinharjauksen 

säännöt.



 
 

 

 


