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Yhteystiedot
Liikuntapalvelut
Liikuntapalvelupäällikkö Toni Ojala

puh. 040 130 8240, toni.ojala@raahe.fi

Liikuntapalvelut

liikunta@raahe.fi

Ohjaus- ja asiakaspalvelu & liikuntapaikkojen varaukset
Liikuntapalvelukoordinaattori Janne Mykkänen
puh. 044 028 9200, janne.mykkanen@raahe.fi
Harjoitusvuorojen hakeminen

https://tilavaraus.raahe.fi

Liikuntapaikkojen ylläpito
Liikuntapaikkaesimies Aki Huhtala

puh. 040 631 3928, aki.huhtala@raahe.fi

Kiinteistöpäivystys

puh. 044 439 3544

Kuntokeidas Vesipekka: uimahalli, palloiluhalli, keilahalli ja kuntosali
www.vesipekka.fi
Hallipäällikkö Veikko Kuurne

puh. 044 765 1326, veikko.kuurne@raahe.fi

Vastaava asiakaspalvelija Viola Heikkilä puh. 044 746 9812, viola.heikkila@raahe.fi
Palvelupiste ja kahvio

puh. 08 221 474, info.vesipekka@raahe.fi

Laitosmiehet

puh. 050 379 1744, huolto.vesipekka@raahe.fi

Valvomo, allasosasto

puh. 08 221 473, liikunta.vesipekka@raahe.fi

Siivous

puh. 045 259 6180, siivous.vesipekka@raahe.fi

Kentät
Pattasten urheilupuisto

puh. 040 135 6990, pattanen.urheilukentta@raahe.fi

Koivuluodon urheilupuisto

puh. 044 439 3326, koivuluoto.urheilukentta@raahe.fi

Raahen jäähalli

puh. 044 439 3329, jaahalli@raahe.fi

Saloisten kenttä

puh. 040 135 6979, saloinen.urheilukentta@raahe.fi
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Yleiset ehdot
Hinnastosta ja käyttösäännöistä päättää rakennetun ympäristön lautakunta.
HUOM! Nämä ehdot eivät koske Kuntokeidas Vesipekkaa, Arina Areenaa ja Urheilutalo Raahelaa.
Kyseisten kohteiden ehdot on kerrottu hinnastossa kunkin kohteen kohdalla.
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Raahen kaupungin liikuntapaikoilta (rakennetun ympäristön lautakunnan alaisilta) ei peritä
käyttömaksuja alle 18-vuotiaiden (B-junioreihin asti) ja yli 65-vuotiaiden ryhmiltä. A-juniorit
ovat yli 18-vuotiaita, joten heiltä peritään käyttömaksut. Poikkeuksena on jäähallin käyttö,
josta myös alle 18-vuotialta peritään käyttömaksut jäähallin hinnaston mukaisesti.
Jos tapahtumasta tai kilpailusta/ottelusta peritään pääsymaksu, myös alle 18-vuotiaiden varauksista peritään maksu.
Hinnat ovat voimassa raahelaisille yhdistyksille, yrityksille ja yksityishenkilöille, kun kyseessä
on harjoitusvuoro tai kilpailu/ottelu.
o Hinnat ovat kaksinkertaiset, jos vuoron käyttäjänä on ulkopaikkakuntalainen toimija
ja kyseessä on liikunnallinen harjoitus tai kilpailu/ottelu.
o Hinnat ovat nelinkertaiset, jos tapahtuma on muuta kuin liikuntaan liittyvää.
Kouluilta ja päiväkodeilta ei peritä käyttömaksuja, jos toiminta sisältyy opetussuunnitelmaan.
Laskutus toteutetaan varattujen vuorojen ja kilpailu-/otteluvarausten mukaisesti. Varattujen
vuorojen ulkopuolella käyttö on vapaata ja maksutonta. Kaikki muut, kuin hinnastossa mainitut ulkoliikuntapaikat, ovat maksuttomia ja vuorovapaita. Varattujen vuorojen maksut laskutetaan kuukausittain, riippumatta siitä onko vuoroa käytetty vai ei. Edellisen kauden maksut
tulee olla suoritettuna ennen uusien vuorojen myöntämistä.
Vakiovuorojen irtisanomisaika on 1 kk. Yksittäisten vuorojen peruuttaminen vakiovuoron sisällä ei ole mahdollista. Peruuttamattomista vuoroista perimme käyttöhinnaston mukaisen
maksun.
Liikuntapalveluiden hinnat sisältävät arvonlisäveroa 10 %. Muiden tapahtumien arvonlisävero on 24 %.
Liikuntatilojen ja -paikkojen varaaja vastaa siitä, että järjestetty toiminta täyttää kuluttajaturvallisuuslain edellyttämät kriteerit ja että toiminnasta on olemassa tarvittavat turvallisuussuunnitelmat sekä toiminnan mahdollisesti vaatimat viranomaisluvat.
Kaupunki pidättää oikeuden liikuntapaikkojen vuokrauksen muutoksiin. Tältä ajankohdalta ei
vuoromaksuja peritä.
Nurmikenttien käytön aloittamisesta ja lopettamisesta päättää liikuntapaikkaesimies.
Tupakkatuotteiden käyttö on kielletty kaikissa kohteissa. Turnausten ja kilpailuiden/otteluiden järjestäjä vastaa tästä kilpailu-/ottelutapahtumissa ja huolehtii tiedottamisesta myös
vieraileville kilpailijoille/joukkueille. Tupakkatuotteiden käytöstä voidaan langettaa sanktioita.

Tapahtumien järjestäjät ja vuorojen haltijat ovat velvollisia siistimään katsomot ym. yleisötilat irtoroskista tapahtumien jälkeen.
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Liikuntapaikkojen vuorojen jakoperiaatteet ja hierarkia
Nämä jakoperiaatteet ja hierarkia koskevat kaikkia rakennetun ympäristön lautakunnan alaisia liikuntapaikkoja ja koulujen liikuntasaleja.

Hierarkia vuoroja jaettaessa
1. Kaupungin järjestämä liikuntatoiminta, sekä koulujen oma iltapäiväkerhotoiminta, kilpaurheilua haittaamatta
2. Raahessa rekisteröidyt ja toimivat urheiluseurat
3. Raahelaisten lasten, nuorten ja yli 65-vuotiaiden harrasteryhmät, yhdistykset ja järjestöt
4. Muut raahelaiset harrasteryhmät ja yksityiset liikunta-alan yritykset
5. Ulkopaikkakuntalaiset seurat
6. Muut ulkopaikkakuntalaiset liikuntaryhmät

Vuorojen jakoperiaatteet
•
•
•
•

Sarjataso
Junioritoiminnan laajuus, harrastajien ja joukkueiden määrä
Lajin vaatimat olosuhteet
Lasten ja nuorten harjoitusvuorot sijoitetaan alkuiltaan

Varaukset, jotka ohittavat varatut vuorot
•
•
•
•

Koulujen oma toiminta: tapahtumat, juhlat, ylioppilaskirjoitukset yms.
Kaupungin järjestämät tapahtumat
Suuret kaupalliset tapahtumat ja muut kaupungille merkittävät tapahtumat
Toimintaan hyväksytyt lajiliittojen vahvistamat sarjaottelut ja suuret turnaustapahtumat
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Raahen kaupungin ulkoliikuntapaikkojen hinnat
Talviuintipaikka
30 € (sis. alv 10 %)

Koko kausi

20 € (sis. alv 10 %)

1.3. ja sen jälkeen ostettu kulkuoikeus loppukaudeksi

500 € (sis. alv 10 %)

Koko kausi, yritykset

330 € (sis. alv 10 %)

1.3. ja sen jälkeen ostettu kulkuoikeus loppukaudeksi, yritykset

Avantouintikausi on 1.9.-31.5. Avain tai kulkuoikeus luovutetaan vain yli 18-vuotiaalle yksityishenkilölle. Avain on henkilökohtainen.
Kesäkaudella pukuhuoneisiin ei ole pääsyä.

Pattasten ja Vihannin urheilukentät
10 € (sis. alv 10.%)

Tuntihinta

40 € (sis. alv 10 %)

Ottelu-, liikuntatapahtuma- tai kilpailuhinta; kesto enintään 4 h, ylimenevät
tunnit tuntihinnoittelun mukaan.

Hinnat sisältävät alv 10 %. Laskutuskausi 1.5.-30.9. Käyttö laskutetaan tällä ajalla olevista tapahtumista ja harjoituksista.

Koivuluodon urheilukenttä
30 € (sis. alv 10 %)

Tuntihinta

120 € (sis. alv

Ottelu-, liikuntatapahtuma- tai kilpailuhinta; kesto enintään 4 h, ylimenevät
tunnit tuntihinnoittelun mukaan.

10 %)

Laskutuskausi 1.5.-30.9. Käyttö laskutetaan tällä ajalla olevista tapahtumista ja harjoituksista.
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Kuuselan ja Pitkänkarin kentät
10 € (sis. alv 10 %)

Tuntihinta

120 € (sis. alv 10 %)

Ottelu-, liikuntatapahtuma- tai kilpailuhinta; kesto enintään 4 h, ylimenevät
tunnit tuntihinnoittelun mukaan.

Laskutuskausi 1.5.-30.9. Käyttö laskutetaan tällä ajalla olevista tapahtumista ja harjoituksista.

Koivuluodon tekonurmi
15 € (sis. alv 10 %)

Tuntihinta, koko kenttä

7,5 € (sis. alv 10 %) Tuntihinta, puoli kenttää
60 € (sis. alv 10 %)
30 € (sis. alv 10 %)

Koko kenttä. Ottelu-, liikuntatapahtuma- tai kilpailuhinta; kesto enintään 4 h,
ylimenevät tunnit tuntihinnoittelun mukaan.
½-kenttää. Ottelu-, liikuntatapahtuma- tai kilpailuhinta; kesto enintään 4 h, ylimenevät tunnit tuntihinnoittelun mukaan.

Laskutuskausi 1.5.-30.9. Käyttö laskutetaan tällä ajalla olevista tapahtumista ja harjoituksista.

Rännärin pesäpallostadion
30 € (sis. alv 10 %)

Tuntihinta

120 € (sis. alv

Ottelu-, liikuntatapahtuma- tai kilpailuhinta; kesto enintään 4 h, ylimenevät
tunnit tuntihinnoittelun mukaan.

10 %)

Rännärin takakentät
10 € (sis. alv

Tuntihinta/kenttä

10 %)

40 € (sis. alv
10 %)

Ottelu-, liikuntatapahtuma- tai kisahinta; kesto enintään 4 h, ylimenevät tunnit
tuntihinnoittelun mukaan.

Laskutuskausi 1.5.-30.9. Käyttö laskutetaan tällä ajalla olevista tapahtumista ja harjoituksista.
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Saloisten ja Pattasten jääkiekkokaukalot
20 € (sis. alv

Tuntihinta

10 %)

Laskutuskausi muodostuu sen mukaan, miten kaukalossa on jää.

Sisäliikuntapaikkojen avainmaksut
Seuraava avainhinnasto koskee jäähallin, Urheilutalo Raahelan, Ylipään liikuntahallin ja koulujen liikuntasalien vakiovuorokäyttäjiä. Avainmaksu laskutetaan kaikista luovutetuista avaimista ensimmäisen laskutuksen yhteydessä. Avainmaksua ei palauteta. Avainmaksu ei koske yksittäisvuorojen käyttäjiä, mutta heiltä on oikeus periä sakkomaksu rikkoutuneesta tai hävinneestä avaimesta.

10 € (sis. alv

Avainmaksu.

24 %)

50 € (sis. alv

Maksu rikkoutuneesta tai hävinneestä avaimesta

24 %)
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Jäähallin ja tekojääradan käyttösäännöt ja hinnasto
Harjoitusvuorot ja ottelut
1. Jäähallia ja tekojäärataa vuokrataan ensisijaisesti raahelaisille jääkiekko-, kaukalopallo-, taitoluistelu- ja muille jääurheilua harrastaville seuroille, yhteisöille ja työpaikkajoukkueille. Mikäli
vuoroja jää, vuokrataan hallia ja tekojäärataa myös muuhun toimintaan sekä ulkopaikkakuntalaisille.
Raahen kaupungissa olevia kouluja ja päiväkoteja sekä muita kaupungin hallintokuntia lukuun
ottamatta peritään jäähallin käytöstä maksu. Muissa tapauksissa mahdollisesta maksuvapautuksesta päättää liikuntapaikkaesimies.
2. Jäähallilla sijaitsevat varastotilat ovat varusteiden säilytystä ja kuivausta varten. Varastotilat on
tarkoitettu ensisijaisesti juniorijoukkueiden ja kilpasarjaa pelaavien joukkueiden käyttöön. Jäljelle jääviä varastoja voidaan jakaa harkinnanvaraisesti myös muille joukkueille.
3. Aukioloajoista päättää rakennetun ympäristön lautakunta vuosittain. Vuorojen jakoperusteista
päättää rakennetun ympäristön lautakunta. Vuorojen jaosta ja muusta vuokraamisesta päättää
liikuntapalvelut edellä mainittujen kehysten mukaisesti.
4. Harjoitusvuorojen vuokrat laskutetaan kuukausittain, riippumatta siitä onko vuoroa käytetty vai
ei.
5. Vuokraaja on vastuussa ja korvausvelvollinen kaikista tilaisuuden aikana kiinteistölle tai irtaimistolle aiheutuneista vahingoista ja velvollinen ilmoittamaan niistä liikuntapaikkaesimiehelle tai
jäähallin henkilökunnalle.
6. Otteluiden ja turnausten järjestäjä on velvollinen siistimään katsomot tapahtumien jälkeen.
7. Kuivaushuone on käytössä sillä joukkueella/seuralla, joka hallinnoi Kotijoukkueen pukuhuonetta.
Kuivaushuoneen siivouksesta vastaa myös sama joukkue/seura.
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Jäähalli
Arkisin klo 6.00 – 14.00
Edustusjoukkueet, U19 ja vanhemmat
Juniorit U18 asti

33 €/h (sis. alv 10 %)

Arkisin klo 14.00 – 24.00,
viikonloppu ja arkipyhät
66 €/h (sis. alv 10 %)

13,2 €/h (sis. alv 10 %)

26,4 €/h (sis. alv 10 %)

Työpaikkajoukkueet, muut yhteisöt, muut ryhmät

66 €/h (sis. alv 10 %)

132 €/h (sis. alv 10 %)

Ulkopaikkakuntalaiset (yhdistykset ja yksityiset)
Rullakiekko

240 €/h (sis. alv 10 %)

240 €/h (sis. alv 10 %)

24 €/h (sis. alv 10 %)

24 €/h (sis. alv 10 %)

Arkisin klo 6.00 – 14.00

Tekojää

Edustusjoukkueet, U19 ja
vanhemmat
Juniorit U18 asti

10 €/h (sis. alv 10 %)

Arkisin klo 14.00 – 24.00,
viikonloppu ja arkipyhät
20 €/h (sis. alv 10 %)

6,8 €/h (sis. alv 10 %)

13,6 €/h (sis. alv 10 %)

Työpaikkajoukkueet, muut
yhteisöt, muut ryhmät
Ulkopaikkakuntalaiset (yhdistykset ja yksityiset)

10 €/h (sis. alv 10 %)

20 €/h (sis. alv 10 %)

120 €/h (sis. alv 10 %)

120 €/h (sis. alv 10 %)
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Muut tilaisuudet
Muut tilaisuudet, kuten konsertit, kokoukset, kaupalliset tilaisuudet, näyttelyt, kilpailujen huolto,
messut yms. Jokaisen edellä mainitun tilaisuuden normaalista poikkeavan käytön ehdoista, toimintatavoista ja ajankohdasta neuvotellaan erikseen. Alueiden vuokrauskäyttöön sisältyy rajoituksena
se, että kulku tekonurmelle, skeittipuistoon, frisbeegolf-kentälle ja Koivuluodon urheilukentälle pitää taata tapahtumasta huolimatta.
Hinnat sisältävät alv:n 24 %. Alkavalta vuorokaudelta laskutetaan koko vuorokauden hinta.
Jäähalli
Koko hallin vuokraamalla saa käyttöönsä kaikki tilat, pois lukien henkilökunnan valvomotilat, kotijoukkueen pukukoppi, varusteiden säilytystilat ja tekniset tilat. Sähkön ja veden käyttö sisältyvät
hintaan.
Raahelaiset järjestöt
Yritykset ja ulkopaikkakuntalaiset

840 €/vrk
1680 €/vrk

Osa hallista
Osan hallista vuokraamalla saa käyttöönsä piha-alueen, kahvilan, sähkön, veden ja pukuhuoneet
käytävällä.
Raahelaiset järjestöt
Yritykset ja ulkopaikkakuntalaiset

360 €/vrk
720 €/vrk

Piha-alue
Piha-alueen vuokraan sisältyy pelkkä piha-alue ilman sähköä.
Raahelaiset järjestöt
Yritykset ja ulkopaikkakuntalaiset

240 €/vrk
480 €/vrk
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Kotijoukkueen pukuhuoneen käyttösäännöt
Raahen jäähallissa on yksi muita suurempi pukuhuone, joka valmistuessaan luovutettiin käyttöön
korkeimmalla sarjatasolla pelanneelle miesten edustusjoukkueelle. Pukuhuoneeseen liittyy omat
suihku- ja WC-tilat, kaksi huonetta huollolle sekä valmentajien huone. Pukuhuone sijaitsee pelaajien
sisäänkäynnistä tultaessa oikealla, ja on erillään muista vastakkaisella käytävällä sijaitsevista pukuhuoneista.
•

•
•
•
•
•
•

Pukuhuoneen käyttöön on oikeutettu se raahelainen joukkue, joka pelaa korkeimmalla Jääkiekkoliiton järjestämällä sarjatasolla. Sarjatason korkeus määritetään miesten edustusjoukkueiden mukaan.
Jos joukkueita pelaa samalla sarjatasolla kaksi tai useampi, on se joukkue, joka on
saavuttanut sarjatason aikaisemmin, oikeutettu säilyttämään pukuhuoneen käyttöoikeuden itsellään.
Tilan käyttöoikeutta ei voi tilan käyttöön oikeutettu joukkue luovuttaa eteenpäin.
Tapauksessa, jossa saman seuran kaksi joukkuetta pelaa eri sarjoja (esim. naisten ja
miesten joukkue, miesten edustus ja A-juniorit), voidaan käyttö ratkaista seuran sisäisesti.
Pukuhuoneen käyttö on verrattavissa muihin pukuhuoneisiin (vapaa käyttö) aikana,
jolloin jäähallissa ei ole jäätä. Pukuhuoneen talvikauden käyttö päättyy, kun rullakiekkovuorot alkavat.
Valmentajien huone on käytössä pukuhuonetta käyttävällä joukkueella myös jäättömällä kaudella. Pukuhuonetilan hallintaan oikeuttavan vaihdon yhteydessä valmentajien tilan vaihto tapahtuu kesäkuun 1. päivä.
Siivouskustannukset hoidetaan siten, että pukuhuonetta käyttävä joukkue maksaa
suihku- ja WC-tilojen viikoittaisesta siivouksesta kaupungille sen mukaan, mitä tilojen
siivoaminen kaupungille maksaa ja kuinka monta kertaa viikossa kaupunki katsoo sen
tarpeelliseksi. Siivous tehdään, kun jäähallissa on jää. Pukuhuoneen siivouksesta vastaa tilaa käyttävä joukkue. Tiloihin tehdään kauden päätyttyä perusteellinen siivous,
jonka maksaa Raahen kaupunki.
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Hiihtomajojen vuokrausehdot ja hinnasto
Tietoa hiihtomajoista
Sijainti ym. tiedot: www.raahe.fi/liikunta/hiihtomajat
Raahen ja Alpuanharjun hiihtomajat ovat Raahen kaupungin omistamia tiloja. Hiihtomajojen
hoidosta ja hallinnoinnista vastaa Raahen kaupungin tekninen keskus ja niiden aukioloista,
vuokrausehdoista, taksoista ym. päättää rakennetun ympäristön lautakunta.
Hiihtomajoja ja niiden oheistiloja voidaan varata ensisijaisesti Raahen kaupungin alueella toimiville
liikuntayhdistyksille kilpailu- ym. harrastustoimintaa varten vuokravapaasti.
Raahelaisia liikuntajärjestöjä, raahelaisia asukas- ja kyläyhdistyksiä, Raahen kaupungissa olevia
kouluja ja päiväkoteja sekä muita kaupungin hallintokuntia lukuun ottamatta peritään majan
käytöstä vuokra. Vuokran vapautuksesta ja mahdollisten pysyvien vuorojen myöntämisestä päättää
liikuntapaikkaesimies.
Hiihtomajoja voi vuokrata yksityiseen käyttöön 16.5.-31.10. välisenä aikana. Hiihtokaudella tiloihin
on vapaa pääsy.

Käyttösäännöt
Varaaja on vastuussa kiinteistölle tai irtaimistolle tilaisuuden aikana aiheutuneista vahingoista ja
velvollinen ilmoittamaan niistä viipymättä vuokraajalle tai tarpeen vaatiessa
kiinteistöpäivystykseen.
Varauksen käyttäjän on huolehdittava lähtiessä siitä, että rakennukset ja alue jäävät siistiin
kuntoon, ja että roskat on tyhjennetty ulkona olevaan roska-astiaan. Muissa tapauksissa varauksen
käyttäjä on velvollinen korvaamaan siivouksesta aiheutuneet kulut. Siivouskulut peritään kaupungin
taksan mukaisesti.
Raahen hiihtomajan avaimet luovutetaan Urheilutalo Raahelasta, os. Palokunnankatu 28, 92100
Raahe. Alpuanharjun hiihtomajan avaimet luovutetaan Vihannin kirjastosta, os. Kirkkotie 16, 86400
Vihanti. Avaimet luovutetaan varausta vastaan. Voit tehdä hiihtomajojen varaushakemuksen rekisteröityneenä asiakkaana Timmi-tilanvarausjärjestelmässä https://tilavaraus.raahe.fi. Tilojen vuokrat
laskutetaan jälkikäteen ja lasku lähetetään vuokrauksen yhteydessä ilmoitettuun osoitteeseen.
Raahelan aukioloajat osoitteesta https://www.raahe.fi/sisaliikuntapaikat/urheilutalo-raahela
Vihannin kirjaston aukioloajat osoitteesta https://outi.finna.fi/OrganisationInfo/#86016
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Hinnasto
Maja ja pukeutumistilat
Kaksi saunaa (vain Alpuanharju)
Yksi sauna
Maja, sauna ja pukeutumistilat
Alpuanharjun maja, 2 saunaa ja pukeutumistilat
Toimitsijarakennus

100 €/vrk tai 10 €/h
100 €/vrk tai 10 €/h
50 €/vrk tai 5 €/h
150 €/vrk tai 15 €/h
160 €/vrk tai 16 €/h
10 €/h

Hinnat sisältävät alv:n 24 %.
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Kuntokeidas Vesipekan ja Arina Areenan hinnastot
Hinnat sisältävät alv:n 10 %
Uinnin tai kuntosalin kertaliput ja sarjaliput
kertamaksu
Lapset (uinti 4-15 v., kuntosalin ikäraja 14 v.) 5,50 €
Aikuiset
7,00 €
Eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, työttö6,00 €
mät
Yhdistelmälippu uinti + kuntosali
12,00 €
Perhelippu, uinti: 2 aikuista + 2 lasta tai
20,00 €
1 aikuinen + 3 lasta, lisälapsi 4,50 €)

sarjalippu x 10 sarjalippu x 50
39,50 €
180,00 €
57,00 €
266,00 €
45,00 €

191,00 €

97,00 €

Uinnin ja kuntosalin kuukausikortit ja yhdistelmäkuukausikortit
Kuukausikortti
Kuntosali Uinti
Aikuiset
38,50 € 48,50 €
Eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät
35,00 € 42,00 €
Vesipekan senioripassi raahelaiset yli 65 v. eläkeläiset (pysyvä
eläke/uinti ja kuntosali).

Yhdistelmä
80,00 €
70,00 €
70,00 €
/vuosi
tai
35 €/6kk

Muut maksut ja vuokrat
Vesijumppamaksu
2,00 €
Muut ohjatut ryhmät/kuntoilumaksu
7,50 €
Sarjaranneke (peritään ensimmäisen uinnin sarjalipun, kuukausikortin tai seniori10,00 €
passin yhteydessä)
Sarjakortti (peritään ens. kuntosalin sarjalipun tai kk-kortin yhteydessä)
5,00 €
Pefletti (alv 24 %)
0,30 €
Solarium, ikäraja 18 v. (alv 24 %)
7,00 €
Mailat, pyyhkeet, uima-asut (alv 24 %)
4,00 €
Allasratamaksu max. 1 h
10,00 €
Koko allas max. 1 h
40,00 €
Monitoimiallas 1/2 max. 1 h
60,00 €
Kokoustila (alv 24 %) ensimmäinen tunti 24,00 €, seuraavat tunnit 12,00 €/h
Lämmitystolppapaikka asuntovaunuille ja -autoille 12,00 € / yö tai vrk + pantti
20 €.
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Pelilajien hinnat
Pelilajit

Hinta

Sulkapallo
Tennis
Salibandy
Lentopallo
Keilaus
Hohtokeilaus
Keilaus, vakiovuorot eläkeläisryhmät, järjestöt, seurat
arkisin klo 16.00 saakka

12,00 €/h/kenttä
20,00 €/h/kenttä
37,50 €/h/kenttä
37,50 €/h/kenttä
22,00 €/h/rata
24,00 €/h/rata

Kilpailumaksu / Harjoitusottelu / turnaus
15,00 €
25,00 €
45,00 €
45,00 €

13,00 €/h/rata

Ohjaukset ja testaukset (alv 24 %)
Yksityinen ohjaus / 1 hlö uinti ja kuntosali
Yksityinen ryhmäohjaus (väh. 2 hlöä) uinti ja kuntosali
Terveysvalmennustunti (ravinto/liikunta) sis. kehonkoostumusmittauksen
1-jakoinen kuntosaliohjelma + 1 ohjaus
2-jakoinen kuntosaliohjelma + 2 ohjausta
PP-ergo ja kehonkoostumusmittaus kuntosaliohjelman oston yhteydessä
Kehonkoostumusmittaus
Kehonkoostumusmittaus kuntosalin kk-kortin oston yhteydessä
Firstbeat
PP-ergo
Testipaketti (Firstbeat, PP-ergo ja kehonkoostumus)

33,00 €/max. 1 h + käyntimaksu
40,00 €/max. 1 h + käyntimaksut
80 €/hlö/1,5 h
38,50 €
55,00 €
45,00 €
30,00 €
15,00 €
130,00 €
60,00 €
180,00 €

Ryhmähinnat
Peruskoulujen ja 2. asteen koulutuksen liikuntatuntimaksu

4,00 €/laji/oppilas

Välinevuokra liikuntatunnilla
Ryhmälippu (yli 20 hlöä) –20 % lasten ja aikuisten uinnin kertalipuista, ryhmävaraus ennakkoon 08-221 473 valvomo

3,00 €
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Todistettava alennusoikeus
•

eläkeläiset: eläkekortti tai eläkepäätös (pysyvä eläke)

•

opiskelijat: voimassa oleva opiskelijakortti

•

varusmiehet: varusmies- tai siviilipalvelustodistus

•

työttömät: TE-toimiston verkkopalvelusta tulostettu todistus, voimassa 3 kk

Maksutavat
•

käteinen

•

pankkikortti, Visa Electron

•

luottokortit Visa, Ok ja Mastercard

•

Smartum: Liikunta- ja kulttuurisetelit ja Smartum-saldokortti ja SmartumPay

•

Edenred Finland Oy: Ticket Mind&Body- ja Ticket Duo -kortti

•

RJ-kuntoiluseteli Oy: Tyky-kuntoseteli

•

Edenred Finland Oy: Virikeseteli

•

Sporttipassi

•

Eazybreak

Verotuellisilla maksuvälineillä voi maksaa ainoastaan henkilökohtaisia kerta- ja sarjamaksuja sekä
pelilajien varauksia. Verotuellisilla maksuvälineillä ei voi maksaa vakiovuoroja ja alennustuotteita.
Verotuellisella maksuvälineellä ostettuun sarjarannekkeeseen tallennetaan nimitieto. Henkilökohtaiseksi nimettyä sarjaranneketta käyttäessä varaudu todistamaan henkilöllisyys jokaisella käyttökerralla. Verotuellisia maksutapoja vastaanottaessa noudatamme voimassa olevia verohallinnon ohjeita.
Lahjakortti on voimassa puoli vuotta ja sarjatuotteet ovat voimassa 2 vuotta ostopäivästä alkaen.
Aukioloajat osoitteesta http://www.vesipekka.fi/aukioloajat
Varaustilanne, käyttösäännöt sekä vuorohakemukset eri tiloihin ja lajeihin osoitteesta
http://www.vesipekka.fi/
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Arina Areenan hinnasto
Hinnat sisältävät alv 10 %.
Harjoitusottelut, ottelut ja turnaukset laskutetaan kilpailuhinnaston mukaisesti.
Vuoron varaajan velvollisuus on ilmoittaa kaikista harjoitusotteluista, otteluista ja turnauksista erikseen varatessaan vuoroja.
Raahelaiset rekisteröidyt (Ry) urheiluseurat, järjestöt ja koulut alle 18 v
Harjoitusvuorot
Arkisin klo 7-16
45,00 € / h
Arkisin klo 16-21
45,00 € / h
Arkisin klo 21-23
45,00 € / h
Viikonloppuisin klo 7-23
45,00 € / h
Kilpailut / harjoitusottelut / turnaukset
66,00 € / h
Raahelaiset rekisteröidyt (Ry) urheiluseurat, järjestöt yli 18 v
Harjoitusvuorot
Arkisin klo 7-16
Arkisin klo 16-21
Arkisin klo 21-23
Viikonloppuisin klo 7-23
Kilpailut / harjoitusottelut / turnaukset

72,50 € / h
86,00 € / h
72,50 € / h
86,00 € / h
97,00 € / h

Muut ryhmät (Yritykset, ulkopaikkakuntalaiset urheiluseurat, järjestöt, vapaat ryhmät)
Harjoitusvuorot
Arkisin klo 7-16
115,00 € / h
Arkisin klo 16-23
115,00 € / h
Viikonloppuisin klo 7-23
115,00 € / h
Kilpailut / harjoitusottelut / turnaukset
142,00 € / h

Kesäkauden tuntihinta touko-syyskuussa kaikki ryhmät 40,00 € / h
Tilaan jätetyistä teipeistä ym. roskista siivouslasku 55 € / h käyttäjäyhteisölle. (sis. alv 24%)
Oven auki jättämisestä 55 € lasku käyttäjäyhteisölle. (sis. alv 24%)
Välineiden ja tilojen rikkoontumiset veloitetaan käyttäjiltä.
Aukioloajat, käyttösäännöt ja varaushakemus osoitteesta http://www.vesipekka.fi/arinaareena_raahe
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Koulujen liikuntasalit
Varaussäännöt
1. Vuokraa ei peritä koulujen vanhempainyhdistyksiltä, asukasyhdistyksiltä tai sivistyspalvelukeskuksen hallintokunnilta, eikä koulujen omasta toiminnasta. Vuokraa ei myöskään peritä alle 18vuotiaille suunnatuista liikunta- ja kerhovuoroista.
2. Avaimen luovutuksesta käyttäjälle peritään 10 euron avainmaksu, joka laskutetaan jokaisesta
luovutetusta avaimesta ensimmäisen laskutuksen yhteydessä. Avainmaksua ei palauteta. Rikkoutuneesta tai hävinneestä avaimesta perimme 50 euron sakkomaksun.
3. Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.
4. Mikäli valvonta ja ovien avaaminen/sulkeminen joudutaan järjestämään erikseen, peritään siitä
korvaus. Hälytyslaitteiston sulkemisesta/päälle kytkemisestä peritään korvaus laskun mukaan.
5. Normaali, kouluajalla tapahtuva siivous sisältyy vuokraan. Siivous voidaan kuitenkin laskuttaa
vuokraajalta silloin, jos vuokraajan toiminta on aiheuttanut tiloihin ylimääräisen siivouksen.
Vapaita vuoroja voi tarkastella ajanvarausjärjestelmästä https://tilavaraus.raahe.fi
Antinkankaan, Saloisten, Vihannin ja Pattasten liikuntasalien hinnasto:
liikuntakäyttö koko sali
liikuntakäyttö 1 lohko (Antinkangas, Saloinen &
Vihanti)
liikuntakäyttö 2 lohkoa (Antinkangas, Saloinen
& Vihanti)
liikuntakäyttö 1 lohko (Pattanen)
muu käyttö
kilpailuturnaukset
sarjaottelut

12 €/h (sis. alv 10 %)
5 €/h (sis. alv 10 %)
10 €/h (sis. alv 10 %)
7,5 €/h (sis. alv 10 %)
12 €/h (sis. alv 10 %)
79,20 €/pv (sis. alv 10 %)
21,20 €/ottelu (sis. alv 10 %)

Muiden koulujen liikuntasalien hinnasto:
liikuntakäyttö
muu käyttö
kilpailuturnaukset
sarjaottelut

7,50 €/h (sis. alv 10 %)
7,50 €/h (sis. alv 10 %)
51 €/pv (sis. alv 10 %)
13,20 €/ottelu (sis. alv 10 %)
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Urheilutalo Raahelan hinnasto ja käyttömaksut
Kuntosali
Hinnat sisältävät alv 10 %
Aikuinen, kertalippu
Sarjalippu (10 krt)
Kuukausikortti

4€
30 €
30 €

Alennukseen oikeutetut (eläkeläinen, opiskelija, työtön, varusmies, alle 16 v.)
Kertalippu
2,50 €
Sarjalippu (10 krt)
20 €
Kuukausikortti
20 €
Vuosikortti (ainoastaan eläkeläiset)
40 €

Oikeus alennukseen todistettava.

•
•
•
•
•
•

Raahen Seudun Hyvinvointikuntayhtymän ryhmät
Raahelaiset eläkeläisyhdistykset

8 €/kerta
vuokravapaa

Ilta- ja viikonloppuvuorot (suljettuja vuoroja)
Raahelaiset urheiluseurat
Muut yhdistykset ja yritykset

10 €/h
20 €/h

Jos asiakas tulee ohjaajan kanssa, ohjaaja maksaa hinnaston mukaisen hinnan.
Saattajakortin haltijalla on oikeus ottaa mukaansa maksutta yksi avustaja/ohjaaja.
Kuntosalilla omatoimisen harjoittelun alaikäraja on 14 v.
Kuntosalilta ja pukuhuoneista on poistuttava klo 16 mennessä.
Työttömän on esitettävä todistus työttömyydestä kolmen kuukauden välein.
Kuntosalin kertavuoro/kuukausi- ja vuosikortit voi maksaa vain käteisellä

Harjoitusvuorot sali
Hinnat sisältävät alv 10 %

Raahen kaupungin sisäinen toiminta
Raahelaiset eläkeläisyhdistykset
Raahelaiset urheiluseurat
Muut ryhmät

vuokravapaa
vuokravapaa
5 €/h harjoitustila
15 €/h koko sali
10 €/h harjoitustila
30 €/h koko sali
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Kahvio/kokoustila
Hinnat sisältävät alv 24 %
Raahelaiset eläkeläisyhdistykset
Raahelaiset urheiluseurat
Raahelaiset yhdistykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt
Ulkopaikkakuntalaiset ja yritykset

vuokravapaa
vuokravapaa
20 €/h
30 €/h

Muissa tapauksissa vuokran vapautuksesta tai mahdollisista alennuksista päättää liikuntapalvelut.
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Ylipään liikuntahallin hinnasto ja käyttömaksut
Harjoitusvuorot sali
Hinnat sisältävät alv 10 %
Raahen kaupungin sisäinen toiminta
Raahelaiset yhdistykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt
Ulkopaikkakuntalaiset ja yritykset

vuokravapaa
5 €/h koko sali
30 €/h koko Sali

Kerhohuone/kokoustila
Hinnat sisältävät alv 24 %
Raahelaiset urheiluseurat
Raahelaiset yhdistykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt
Ulkopaikkakuntalaiset ja yritykset

vuokravapaa
20 €/h
30 €/h

Kilpailut ja tapahtumat
Hinnat sisältävät alv 24 %
Raahelaiset urheiluseurat, yhdistykset ja yhteisöt
Ulkopaikkakuntalaiset ja yritykset

50 €/pvä
50 €/pvä
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