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RAAHEN LIIKUNTAHALLIN KÄYTTÖEHDOT 
 
 

Vastaanottaessaan liikuntapaikan vuoron, asiakas sitoutuu noudattamaan 
liikuntapaikan sääntöjä ja käyttöehtoja. Raahen Liikuntahallin hallitus päättää 
käyttökausittaisista vakiovuoroista. Vuorojen käytössä on noudatettava 
myönnettyjen vuorojen käyttöaikoja. 
Pääsääntöisesti Liikuntahalli on avoinna ma – to klo 08.00 – 16.00 ja pe klo 
08.00 – 15.00. Poikkeavat aukioloajat ja tapahtumat löytyvät www-sivuilta: 
http://vesipekka.raahe.fi/raahen_liikuntahalli. 

 
 
 
Käyttömaksut 
  

Myönnetyn vuoron saanut ryhmä on velvollinen suorittamaan harjoitus- ja 
kilpailuvuoroista Liikuntahallin voimassaolevan hinnaston mukaisen 
käyttömaksun. Mikäli maksua ei suoriteta määräaikaan mennessä, on maksun 
perinnän lisäksi Liikuntahallilla oikeus perua ko. käyttövuoro. Liikuntahallilla on 
mahdollisuus olla myöntämättä uusia vuoroja, mikäli asiakkaalla on toistuvia 
tai huomattavia liikuntapaikan hoitamattomia maksuvelvoitteita. 
 
Mikäli myönnetyllä harjoitusvuorolla järjestetään ottelu- tai kilpailutapahtuma, 
harjoitusvuoroa laskutetaan kilpailukäytön mukaisesti. 
 
Kaudelle 2019 – 2020 myönnettyjen vakiovuorojen minimikausi on 8 
kuukautta ja vakiovuorot päättyvät viimeistään 31.5.2020.  
Mikäli vuoro myönnetään 1.10.2019 jälkeen, vuoron maksut alkavat 
käyttöpäivästä lukien ja päättyvät aikaisintaan 31.5.2020. 

 
 Uusi hinnasto on voimassa 1.8.2019 alkaen. 
 
Vuoron käyttäminen 
 

Harjoitus-, kilpailu-/otteluvuoroa tai sen osaa ei saa luovuttaa kolmannelle 
osapuolelle ilman Liikuntahallin lupaa. Väärinkäytöksen ilmetessä on 
Liikuntahallilla oikeus perua ko. kausivuoro. 
 
Joukkueen / ryhmän vastuuhenkilö huolehtii ryhmän sisäänpääsystä hänelle 
ilmoitetulla pin-koodilla. Ulko-ovea ei saa jättää auki-asentoon, koska se on 
turvallisuusriski. Auki jätetystä ovesta Liikuntahalli perii 50,00 euroa                 
(tiloissa on kameravalvonta). 
 
Kilpailut / ottelut ja muut liikuntatapahtumien varaukset tulee tehdä viimeistään 
kaksi viikkoa (14 vrk) ennen tilaisuutta (kts. kohta vuoron peruminen). 
 
Vuoron vastuuhenkilö saa hallin henkilökunnalta avaimen (1 kpl) sellaiseen 
tilaan, joka on lukittu. Avaimesta peritään 20 euron maksu, joka laskutetaan 
vuorolaskutuksen yhteydessä. Maksua ei palauteta. Avain tulee palauttaa 
henkilökunnalle välittömästi vakiovuorokauden päättymisen jälkeen. 
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Liikuntahallin tiloissa tulee noudattaa järjestystä ja siisteyttä sekä 
henkilökunnan ohjeita. Tahallisesta likaamisesta tai ilkivallasta laskutetaan 
voimassa olevan työhinnaston mukaisesti. Vuoron käyttäjän tulee käytön 
jälkeen palauttaa Liikuntahallin omistamat välineet niille varattuihin paikkoihin. 

 
 
 
 
Vuoron peruminen 
 

 
Liikuntahallilla on oikeus perua käyttövuoro tilapäisesti viimeistään kolme 
päivää ennen ao. vuoroa. Vuoronsa menettäneillä ei ole oikeutta korvaukseen 
menetetystä vuorosta. 
 
Vuoron lakkauttamisesta tai yksittäisen vuoron muutoksesta tulee käyttäjän  
lähettää tieto Liikuntahallin sähköpostiosoitteeseen; 
raahenliikuntahalli@raahenedu.fi . Ilmoituksessa tulee ilmetä käyttövuoron 
haltija, tila, peruttavan vuoron päivämäärä ja kelloaika tai vakiovuoron 
lakkauttamisen ajankohta.  
 
Yksittäisen vuoron peruminen voidaan tehdä ainoastaan, jos vuoron käyttäjä 
saa hankittua toisen maksavan ryhmän tilalle. Muussa tapauksessa vuorosta 
peritään normaali hinnaston mukainen maksu, vaikka vuorolla ei ole käyttäjiä. 
 
Kaikki alustavat varaukset tulee vahvistaa Liikuntahallille kaksi viikkoa (14 vrk) 
ennen tilaisuutta. Varaus raukeaa, mikäli varmistusta ei ole tehty ko. ajan 
puitteissa. 
 
Liikuntahalli pidättää oikeudet muutoksiin vuorojen ajoissa ja käyttöehdoissa. 
 
 
8.4.2019 
 
 
Raahen Liikuntahalli Oy 
Hallitus    
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