
 

Raahen kaupungin liikuntapalveluiden 

KÄYTTÖSÄÄNNÖT 2022-23   
VAKIOVUOROT  

 
Raahen kaupungin vuosi-ilmoituksesta löytyy vakiovuorojen hakuajat, sekä vakiovuorokauden pituus. 
Lisäksi siitä löytyy keskeisimpiä ohjeita vakiovuorojen hakijoille. 

 
Vakiovuorojen hakeminen 
Vakiovuoroja haetaan hakuaikana osoitteesta https://tilavaraus.raahe.fi. Ohjeet ja lisätiedot hakemiseen löydät 
osoitteesta https://www.raahe.fi/liikunta/liikuntapaikkojen-varaaminen. Myöhässä tulleita hakemuksia ei 
huomioida. 
 
Vakiovuorojen myöntäminen 
Vakiovuorot myönnetään rakennetun ympäristön lautakunnan hyväksymän vuoronjakoperiaatteiden mukaisesti. 
Vuoronjakoperiaatteilla turvataan kaupungin oma toiminta, lasten ja nuorten urheilu, sekä kilpaurheilu. 
Vuoronjakoperiaatteet löydät osoitteesta: https://www.raahe.fi/liikunta/liikuntapaikkojen-varaaminen 
 
Vakiovuorojen peruutus 
Vakiovuorojen irtisanomisaika on 1kk. Yksittäisten vuorojen peruuttaminen vakiovuoron sisällä ei ole mahdollista. 
Vakiovuorojen irtisanomisilmoitukset liikunta@raahe.fi. Vesipekan ja Arina Areenan irtisanomisilmoitukset 
info.vesipekka@raahe.fi.Vakiovuorot perutaan automaattisesti seuraavilta pyhäpäiviltä: Uudenvuoden päivä, 
vappupäivä, juhannusaatto, juhannuspäivä, jouluaatto, joulupäivä ja uudenvuoden aatto.  
  
Liikuntapaikkojen käyttöhinnasto ja vakiovuorojen laskutus 
Vakiovuorot laskutetaan Rakennetun ympäristön lautakunnassa hyväksytyn liikuntapaikkojen käyttöhinnaston 
mukaisesti. Vuorot laskutetaan kerran kuussa takautuvasti voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 
Ulkoliikuntapaikkojen laskutuskausi alkaa 1.5, tai myöhemmin käyttöaikojen mukaisesti. Sisäliikuntapaikoilla 
laskutuskausi alkaa vakiovuorojen alkamisesta. Jos käyttäjällä on rästissä olevia maksuja, liikuntapalvelut on 
oikeutettu perumaan ko. käyttäjän vuorot kaikilta liikuntapaikoilta.  
 
Avaimet ja koodit 
Avaimet haetaan Kuntokeidas Vesipekan infopisteeltä kolmen vuorokauden päästä vuoron myöntämisestä. 
Avainmaksu on 10€, joka laskutetaan ensimmäisen laskun yhteydessä. Summaa ei palauteta ja hävinneestä tai 
rikkoutuneesta avaimesta perimme 50€ sakkomaksun. Ilmoita viipymättä hävinneestä tai rikkoutuneesta 
avaimesta. Kuntokeidas Vesipekan vakiovuorolaiset ostavat 5€ arvoisen kulkukortin, jolle ladataan kulkuoikeus 
vakiovuorolle. Arina Areenalle ja Raahen liikuntahallille vakiovuoron yhteyshenkilö saa kulkukoodin 
varausvahvistuksen yhteydessä, joka toimii 30min ennen ja jälkeen vuoron. Vuoron vastuuhenkilön vastuulla on 
huolehtia käyttäjälle luovutetusta avaimesta / koodista.  
 
Raahen kaupungin liikuntapalvelut pidättää oikeuden käyttöaikojen ja käyttösääntöjen 
muutoksiin.  
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Raahen kaupungin liikuntapalveluiden 

VUOSI-ILMOITUS 2022-23 
 
KESÄHAKU 1. – 31.3, päätökset myönnetyistä vuoroista 30.4 mennessä. 

 
TALVIHAKU 1. – 31.5.2022, päätökset myönnetyistä vuoroista 23.6 mennessä 

 
 

 

  

Liikuntapaikka Käyttöaika 

Koivuluodon tekonurmi 15.4 - 30.9.2022 

Pesäpallokentät 15.4 - 30.9.2022 

YU-kentät (tartan) 15.4 - 30.9.2022 

Jäähallin rullakiekko 25.4 - 31.7.2022 

Hiekkakentät 1.5 - 30.9.2022 

Pikkulahden beach -kentät 1.5 - 30.9.2022 

YU-kenttien nurmikentät 1.6 - 30.9.2022 

Muut nurmikentät 1.6 - 30.9.2022 

Urheilutalo Raahela 1.6 - 31.8.2022 

Liikuntapaikka Käyttöaika 

Kuntokeidas Vesipekka 1.8.2022 - 31.5.2023 

Raahen liikuntahalli 1.8.2022 - 31.5.2023 

Raahen jäähalli 8.8.2022 - 3.4.2023 

Arina Areena 1.9.2022 - 31.5.2023 

Urheilutalo Raahela 1.9.2022 - 31.5.2023 

Ylipään liikuntahalli 1.9.2022 - 31.5.2023 

Koulujen liikuntasalit 1.9.2022 - 31.5.2023 

Teko- & ulkojäät AVOIN 
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