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Suositukset liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteista  

 
 
 
Yleistä  

Raisiolaiset urheiluseurat, yhdistykset ja yhteisöt voivat hakea kaupungin tiloista ja kentiltä 
vakiovuoroja toiminnan järjestämistä varten. Vuoroja jaetaan talvi- ja kesäkaudeksi erikseen.  
 
Liikuntapaikkojen käyttövuorot myönnetään kirjallisesta hakemuksesta ja niistä peritään 
hinnaston mukaiset maksut. Myöhästyneet hakemukset voidaan ottaa huomioon, jos 
käyttövuoroja jää jakamatta. Vapaaksi jääneitä vuoroja voi hakea koko kauden ajan.  
 
Käyttövuoroja jaettaessa otetaan huomioon hakijoiden toiminnan luonne ja laajuus, laatu ja 
määrä. Huomioidaan myös liikuntalajien ja kilpailutoiminnan eri tasojen vaatimukset 
liikuntapaikan suhteen. Kilpajoukkueiden sarjatasolla on merkitystä lähinnä suurten salien ja 
kenttien jaossa.  
 
Lajit on jaettu sisä- ja ulkoliikuntalajeihin. Sisäliikuntalajien kilpailu- ja harrastekausi on 
talvikaudella. Muille lajeille sisäliikuntatilat ovat oheisharjoittelupaikkoja ja päinvastoin.  
 
Käyttäjät jaetaan eri ikäryhmiin: lapset ja nuoret (juniorit) sekä aikuiset. 
 

Käyttövuorojen jaon periaatteita 
 

1. Illat ja viikonloput ovat ensisijaisesti liikuntajärjestöjen käytössä, kun kaupungin 
järjestämille ryhmille on ensin varattu tarvittavat tilat. Raisiolaiset urheiluseurat ovat 
etusijalla, kun vuoroja myönnetään järjestöille ja muille yhteisöille.  
 
2. Lasten ja nuorten vuorot sijoitetaan alkuiltaan ennen klo 20 ja aikuisten vuorot loppuiltaan.  
 
3. Sisälajit ovat etusijalla saleissa, ulkokentillä päinvastoin.  
 
4. Myönnetään maksimissaan 1,5 tunnin harjoitusaikoja (pidemmät ajat ovat mahdollisia, 
mikäli vapaita aikoja jää).  
 
5. Mikäli vapaita aikoja jää, niitä voi antaa mm. raisiolaisille työpaikoille, ”villeille ryhmille”, 
jne. Tämän jälkeen vapaita aikoja voi myydä myös ulkopaikkakuntalaisille.  
 
6. Liikuntapaikkojen käyttövuorojen jaosta pidetään tarvittaessa kokouksia hakijoiden 
kanssa.  
  
7. Hakijalle voidaan olla myöntämättä käyttövuoroa tai käyttövuorot voidaan perua, jos 
hakijalla on maksamattomia käyttövuoromaksuja. Vuorot voidaan peruuttaa myös käytössä 
ilmenevien epäkohtien tai liikuntapaikan vajaakäytön vuoksi.  
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Tilapäiset käyttövuorot  
 
1. Otteluita, kilpailuita ja muita tapahtumia varten varataan erillisiä aikoja.  
 
2. Vakituiset käyttövuorot voidaan peruuttaa otteluiden, kilpailujen ja tapahtumien vuoksi.  

 
 
 
Liikuntasalien ja kenttien ominaisuudet 

 
Kerttulan liikuntahalli:  
Pinta-ala 1.215 m2 (45 x 27 m) korkeus 9 m, puulattia  
Jaettavissa kolmeen osaan, isot katsomotilat. Telinevoimistelusali ja kuntosali erikseen. 
  
Kilpaurheiluun sopiva välineistö (esim. viivoitukset, verkot, maalit, korit…)  
- ainoa sopiva tila SM-tason otteluille ja kilpailuille  
- sopiva tila eri lajien turnausten järjestämiseen  
- lentopallo, koripallo, rytminen voimistelu (vaatii korkeuden), futsal, yleisurheilu, 

sulkapallo  
- huomioidaan sarjataso, menestys  
- käyttövuorot jaetaan yhteisessä kokouksessa hakijoiden kanssa  

 
Ammattiopisto  
Pinta-ala 515 m2 (24 x 21,5 m) korkeus 8 m, puulattia  
Jaettavissa kahteen osaan, ei katsomotilaa  
- lentopallo, sulkapallo, voimistelu  
- aikuisten ja junioreiden ottelut ja turnaukset  

 
Friisilä  
Pinta-ala 436 m2 (27,5 x 15,5 m) korkeus 7 m, puulattia  
Jaettavissa kahteen osaan, ei katsomotilaa, säädettävät korit ja tulostaulu  
- lentopallo, koripallo, sulkapallo, futsal  

 
Vanha kauppis 
Pinta-ala 364 m2 (26 x 14 m) korkeus 7,8 m, puulattia  
Näyttämö sivulla katsomotilana  
- lentopallo, koripallo  
- aikuisten ja junioreiden ottelut  

 
Vaisaari  
Pinta-ala 288 m2 (24 x 12 m) korkeus 6 m, pulastic-lattia  
Näyttämö sivulla katsomotilana  
- voimistelut, futsal, lentopallo  
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Raision lukio  
Pinta-ala 425 m2 (31,5 x 13,5 m) korkeus 5,2 m, pulastic-lattia  
Ylhäällä katsomotilaa, salibandykaukalo  
- salibandy, futsal  

 
Pienet liikuntasalit:  
Ihala, Kaanaa, Tahvio, Kuloinen  
Pinta-alat 184–247 m2, kaikissa pulastic-lattia  
- eri lajien harrastetoiminta, aikuiset ja juniorit  

 
Kamppailulajien tila  
Salin koko 424m2  
- lajit judo, aikido, karate, paini ja hapkido 
- paini, judo, aikido, karate, hapkido  
- käyttövuorot jaetaan yhteisessä palaverissa hakijoiden kanssa  

 
Ulpukan liikuntasali  
Salissa peilit ja ns. balettitangot  
- eril. voimistelut, kuntopiirit, luistelun kuivaharjoitukset  

 
 

 
Kerttulan urheilukenttä  
Yleisurheilukenttä, Novotan-rata (400 m) ja suorituspaikat, nurmipintainen keskuskenttä  
- yleisurheilu, jalkapallo  

 
Kerttulan tekonurmikenttä  
Valaistu täysimittainen jalkapallokenttä, kaksi juniorikenttää pokittain. Kenttä 
kumirouhehiekkatekonurmi.  
- jalkapallo  

 
Raikulan pallokenttä  
Nurmipintainen pallokenttä  
- jalkapallo  

 
Ihalan pallokenttä  
Kumirouhehiekkatekonurmikenttä  
- jalkapallo  

 
Lisäksi Vaisaaren pallokenttä sekä muut pienemmät kentät  
(Kaanaan koulun kenttä, Konsan koulun kenttä, Tahvion koulun kenttä, Tikanmaan koulun 
kenttä, Kuloisten koulun kenttä, Kerttulan koulun kenttä, Kaanaan koulun kenttä, Jaakkolan 
kenttä, Krookilan kenttä, Lausmäen kenttä, Makslan kenttä (Kuninkoja), Petäsmäen kenttä, 
Somersojan kenttä) 


