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Nuorisopalvelut 
3.2.2022  

Lännenrannan leirikeskus 

Käyttösäännöt ja hinnasto 

Käyttösääntö 
Lännenrannan leirikeskus on Raahen kaupungin omistama. Leirikeskuksen hoidosta ja hallinnoinnista 
vastaa Raahen kaupungin nuorisopalvelut. Käyttösäännöistä ja hinnastosta päättää Raahen kaupungin 
tulevaisuuslautakunta. 

Leirikeskuksen alueella on päärakennus Bomba, sauna-takkahuone, 4x4 henkilön majoitusrakennukset, 
grillikota ja varasto/liiteri. Bomballe voidaan myöntää vuoroja 1.3. – 30.11. väliselle ajalle. Sauna-tak-
kahuoneelle myönnetään vuoroja ympäri vuoden.  Bomban vuokraan sisältyy majoitusrakennukset 
sekä sauna/takkahuone. Sauna/takkahuoneen vuokraan sisältyy majoitusrakennukset. 

Kesäkuu on ensisijaisesti leirikäyttöön varattavissa. Leirivuoroja haetaan nuorisotilan käyttöoikeusha-
kemuksella. Leirivuorot myönnetään maaliskuun aikana, jonka jälkeen vapaat vuorot ovat varattavissa 
Timmi-tilavarausjärjestelmän kautta https://www.raahe.fi/varaa-tiloja/nuorisotilat 

Käyttövuorot jaetaan seuraavassa järjestyksessä; 

1. Nuorisopalveluiden toiminta
2. Raahelaisten yhdistysten ja yhteisöjen lapsille ja nuorille järjestämä toiminta
3. Kaupungin muiden hallintokuntien lapsille ja nuorille järjestämä toiminta
4. Yritykset, yksityiset henkilöt ja ulkopaikkakuntalaiset

Muissa tapauksissa vuokran vapautuksesta päättää nuorisopalvelut. Mahdollisten pysyvien vuorojen 
myöntämisestä päättää nuorisopalvelut. 

Alueen käytöstä perittävät maksut 
Leirikeskuksen käyttö on maksutonta lapsille ja nuorille toimintaa järjestäville raahelaisille yhdistyksille 
ja yhteisöille. Maksua ei myöskään peritä kaupungin muiden hallintokuntien lapsille ja nuorille järjestä-
mästä toiminnasta. 
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Hinnasto 
Yritykset, yksityiset henkilöt ja ulkopaikkakuntalaiset 

Päärakennus Bomba 150 € /vrk /käyttökerta (sis. alv 24%) 
Sauna/takkahuone ja majoitusrakennusten käyttö sisältyy hintaan. 

Sauna/takkahuone 100 €/vrk/ käyttökerta (sis. alv 24%) 
Majoitusrakennusten käyttö sisältyy hintaan. 

Ohjeet ja vuokrausehdot 
Alueen käyttäjän tulee tutustua leirikeskuksen pelastussuunnitelmaan, joka löytyy päärakennuksen 
keittiöstä ja sauna/takkahuoneelta. 

Alueen käyttäjän tulee perehtyä päärakennuksen keittiön laitteiden käyttöohjeisiin. 

Käyttäjä vastaa rakennuksille, laitteille ja alueelle aiheutuneista vahingoista. Alueen käyttäjän tulee il-
moittaa havaitsemistaan puutteista tai vaurioista viipymättä nuorisopalveluihin tai kaupungin tilahal-
lintaan. 

Alueen käyttäjän tulee huolehtia siitä, että rakennukset ja alue jäävät siistiin kuntoon. Muissa tapauk-
sissa alueen käyttäjä on velvollinen korvaamaan siivouksesta aiheutuneet kulut. Siivouskulut peritään 
kaupungin taksan mukaisesti. 

Varaajan tulee ilmoittaa mahdollinen peruutus nuorisopalveluihin kolme vuorokautta ennen varauksen 
alkamista. 
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