
RAISION KAUPUNKI 
Vapaa-aikalautakunta   

                   
   

                   
Raision kaupungin liikuntapaikkojen käyttömaksut 1.8.2013 alkaen   
 
 
Käyttömaksut sisältävät arvonlisäveron: liikuntatilaisuudet 10 % ja muut tilaisuudet 24 %  
 

Tuote Yksikkö       Taksa € 
      sis.alv 

Kerttulan urheilukeskus   

   

Liikuntahalli, koko sali   

- vakioharjoitusvuorot /t 31,00 

- liikuntatilaisuus/raisiolainen käyttäjä *) /t 40,00 

- aikuisten sarjaottelut (ei SM-sarja) /ottelu 80,00 

- liikuntatilaisuus/ ulkopaikkakuntalainen käyttäjä /t 60,00 

- muu tilaisuus, alv 24 % /t 85,00 

*) Laskutus enintään 12 h/päivä, SM-sarjan lp-ottelut: miehet 5 h,  
   naiset 3 h, näytökset 3 h           

  

   

1/3 liikuntasali   

- vakioharjoitusvuoro /t 10,50 

- muu liikuntatilaisuus, esim. sarjaottelut /t 14,00 

- muu tilaisuus, alv 24 % /t 28,00 

   

Sulkapallokentät sulkapallokäyttöön /kenttä/t 8,00 

   

Ylätasanne /t 4,00 

   

Voimistelutila /t 7,00 

   

Kuntosali   

- vakioharjoitusvuoro /t            10,00 

- kevät-/syyskausi    82,00 

- 4 kuukauden kausikortti      50,00 

- 2 kuukauden kausikortti  30,00 

- kertamaksu  5,00 

   

Kokoushuone 3 t 25,00 

- raisiolaiset urheiluseurat   

   

Kahvio alv 24 %   

- kokouskäytössä 3 t 25,00 

- urheilu- tms. tapahtuman yhteydessä max. 5 t 23,00 

- kokoushuoneen käyttöön liittyen /tilaisuus 12,00 

- suuren yleisötilaisuuden yhteydessä /yli 5 t 35,00 

- anniskeluoikeuksilla olevan suuren yleisötilaisuuden yhteydessä  /yli 5 t 45,00 

 
 
 



Urheilukenttä   

- vakioharjoitusvuoro /t 17,00 

- liikuntatilaisuus/ raisiolainen käyttäjä /t 17,00 

- liikuntatilaisuus/ ulkopaikkakuntalainen käyttäjä /t 52,00 

- muu tilaisuus, alv 24 % /t 58,00 

* Laskutus 2 h/ ottelu tai kilpailu, enintään 8 h/pv   

   

Tekonurmikenttä Kerttula (kumirouhehiekkatekonurmi)    

- vakioharjoitusvuoro tai liikuntatilaisuus/ raisiolainen käyttäjä /t    17,00/10,00 

- liikuntatilaisuus/ ulkopaikkakuntalainen käyttäjä /t    23,00/15,00 

- muu tilaisuus, alv 24 % /t    30,00/15,00 

* Laskutus 2 h/ ottelu   

   

Huoltorakennus/ pukuhuoneet ja peseytymistilat   

- liikuntatilaisuus (ei sarjaottelu) /pv 11,00 

- muu tilaisuus, alv 24 % /pv 23,00 

   

Kuntorata/hiihtolatu /tilaisuus 23,00 

   

Pallokentät    

Ihala (hiekkatekonurmi)   

- vakioharjoitusvuoro tai liikuntatilaisuus/raisiolainen käyttäjä /t 10,00 

- liikuntatilaisuus/ulkopaikkakuntalainen käyttäjä /t 15,00 

- muu tilaisuus, alv 24 % /t 30,00 

   

Huoltorakennus/ pukuhuoneet ja peseytymistilat   

- liikuntatilaisuus (ei sarjaottelu) /pv 11,00 

- muu tilaisuus, alv 24 % /pv 23,00 

   

Raikula   

- vakioharjoitusvuoro tai liikuntatilaisuus/ raisiolainen käyttäjä /t (2t/ott.)  16,50 

- liikuntatilaisuus/ ulkopaikkakuntalainen käyttäjä /t 22,00 

- muu tilaisuus, alv 24% /t 28,00 

   

Kuloinen, Vaisaari    

- vakioharjoitusvuoro tai liikuntatilaisuus/ raisiolainen käyttäjä /t (2t/ott.) 7,00 

- liikuntatilaisuus/ ulkopaikkakuntalainen käyttäjä /t  15,00 

- muu tilaisuus, alv 24 % /t 17,00 

   

Muut pallokentät   

- liikuntatilaisuus/ raisiolainen käyttäjä /t 6,00 

- liikuntatilaisuus/ ulkopaikkakuntalainen käyttäjä /t 10,00 

- muu tilaisuus, 24 % /t 13,00 

   

Kenttien pukuhuoneet /muut tapahtumat   

- liikuntatilaisuus (ei sarjaottelu) /tilaisuus 10,00 

- muu tilaisuus, alv 24 % /tilaisuus 17,00 

   

Urheilualueet   
- tivoli, sirkus, koiranäyttely tms. käyttö, alv 24 % /1. päivä 235,00 

                                                                                                                      /seur. päivät 120,00 

+ jätehuoltomaksu /tilaisuus 150,00 

 



Muut sisäliikuntatilat   
   

Koulujen liikuntasalien harjoitusvuorokäyttö   

- isot salit/ Kauppaopisto, Friisilä, Lukio, Vaisaari /t 9,00 

- pienet salit/ Ihala, Kaanaa, Kuloinen, Tahvio /t 6,00 

- tilapäinen käyttö sivistyslautakunnan taksojen mukaan   

   

Keskustan voimailutila (judo, paini jne.)   

- mattotila/matto (judo tai paini) /t 6,00 

- koko tila, harjoituskäyttö /t 9,00 

- koko tila, muu käyttö /t 13,50 

   

Välineet   

   

Sähköiset ajanottolaitteet Raision ulkopuolelle alv 24 %   

- ei sisällä käyttäjän palkkiota /päivä 240,00 

   

Siirrettävät katsomot Raision ulkopuolelle alv 24 % elementti/pv 50,00 

   

Latukone, vuokra /t +bensakulut 50,00 

- käyttäjän ylityö 50 % /t 10,00 

- käyttäjän ylityö 100 % /t 20,00 

- käyttäjän ylityö 200 % /t 43,00 

- kuljetusmaksu Raision konekeskuksen taksojen mukaan   

   

Muut välineet   

- sopimuksen mukaan   

   

Liikuntapalvelujen ojattu toiminta   

- eläkeläisten kuntovoimistelu /kausi  

- taitoa–ja tasapainoaryhmä senioreille /kausi  

- kuntokimppa /kausi  

 
 
 
 

Henkilöstön palkkakulut lisätään vuokraan, mikäli tapahtuma aiheuttaa lisäkus-
tannuksia työvuorojärjestelyissä. 

 

Tapahtumissa tilojen rakentamisesta ja purkamisesta laskutetaan puolet normaa-
livuokrasta. 
 
Mahdolliset kaluston siirrot ja liikuntapaikan järjestäminen tilaisuutta varten se-
kä siivoaminen tilaisuuden jälkeen tapahtuu vuokraajan toimesta annettujen oh-
jeiden mukaan. Siivoamatta jääneestä liikuntapaikasta tai muista mahdollisista 
ylimääräisistä kuluista lähetetään vuokraajalle erillinen lasku. 
 
Koulujen liikuntasalien avaimista peritään 50 euron panttimaksu. 


