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Nuorisotoimi  28.9.2018  

Lännenrannan leirikeskus 
Hinnasto ja vuokrausehdot 
 

Lännenrannan leirikeskus on Raahen kaupungin omistama, nuorisolautakunnan hallinnassa oleva 

leirialue. Alueella on huoltorakennus (Bomba), sauna-takkahuone, 4x4 henkilön majoitusrakennus, 

grillikota ja varasto/liiteri. Huoltorakennukselle voidaan myöntää vuoroja 1.3.- 30.11. väliselle ajalle. 

Sauna-takkahuoneelle sekä majoitusrakennukseen myönnetään vuoroja ympäri vuoden. 

Alueen käytöstä perittävät maksut 
 

Raahelaiset yksityiset, yhdistykset ja yhteisöt sekä kaupungin hallintokunnat 
 

Huoltorakennus (Bomba)  100 € /vrk/käyttökerta (sis. alv 24 %)  

Sauna-takkahuone  100 € /vrk/käyttökerta (sis. alv 24 %) 

Majoitusrakennus  40 € /vrk/käyttökerta /huone (sis. alv 10 %) 

 

Raahen ulkopuoliset käyttäjäryhmät ja Raahessa toimivat yritykset ja liikelaitokset 
 

Huoltorakennus (Bomba)  200 € /vrk/käyttökerta (sis. alv 24%) 

Sauna-takkahuone  200 € /vrk/käyttökerta (sis. alv 24%) 

Majoitusrakennus  50 € /vrk/käyttökerta/huone (sis. alv 10 %) 

 

Juhla-astiaston käytöstä peritään korvaus erillisen hinnaston mukaan. Alueen mahdollisesta käy-

töstä osana elämyspalveluja tuottavan tai muun yrityksen liiketoimintaa päätetään tapauskohtai-

sesti erikseen.  

Maksua ei peritä raahelaisilta nuoriso – ja nuorisotoimintaa toimintasuunnitelmansa nojalla harjoit-

tavien yhdistysten nuorille järjestämästä toiminnasta. Maksua ei myöskään peritä eläkeläis- ja vete-

raanijärjestöjen toiminnasta, eikä kaupungin muiden hallintokuntien lapsille ja nuorille järjestä-

mästä toiminnasta. 
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Vuokrausehdot 

Käyttövuorojen jaosta päättää nuorisotoimenjohtaja tai hänen määräämänsä, alueesta vastaava toi-

mihenkilö. Käyttövuoroja jaettaessa noudatetaan seuraavaa järjestystä:  

1. nuorisotoimen oma toiminta  

2. raahelaisten nuoriso –ja nuorisotoimintaa harjoittavien yhdistysten ja yhteisöjen nuorille jär-

jestämä toiminta 

3. kaupungin muiden hallintokuntien lapsille ja nuorille järjestämä toiminta 

4. muiden raahelaisten yhteisöjen toiminta  

5. yritykset, yksityiset ja toispaikkakuntalaiset yhteisöt. 

 

Alueen käyttäjän tulee tutustua leirikeskuksen pelastussuunnitelmaan, joka sijaitsee huoltoraken-

nuksen toimistossa ja sauna-takkahuoneessa. Pelastussuunnitelma on pidettävä aina näkyvillä. 

Alueen käyttäjän tulee tutustua keittiön laitteiden käyttöohjeisiin ja noudattaa niitä. Käyttäjä   vas-

taa rakennuksille, laitteille ja alueelle aiheutuneista vahingoista sekä mahdollisesta puhelimen käy-

töstä aiheutuneista kustannuksista. Alueen käyttäjän tulee ilmoittaa havaitsemistaan puutteista tai 

vaurioista välittömästi nuorisotoimistoon tai kaupungin tilahallintaan. 

Alueen käyttäjän tulee huolehtia siitä, että rakennukset ja alue jäävät siistiin kuntoon ja että roskat 

on viety ja lajiteltu jätekatoksessa oleviin roskasäiliöihin ja kompostoitavat jätteet kompostoriin. 

Mahdolliset siivouskulut voidaan periä todellisten kustannusten mukaan. 

Varaaja on velvollinen maksamaan hinnaston mukaisen korvauksen, mikäli varausta ei ole peruttu 

viimeistään 3 päivää ennen varauksen alkamista. Varaajalle hinnaston mukaan maksuttoman vuo-

ron käyttämättä ja peruuttamatta jättämisestä varaaja on velvollinen maksamaan 25 euron huo-

mautusmaksun.  

Leirikeskuksen avaimia säilytetään nuorisotoimistossa. Avainten haku on sovittava ajoissa. Avainten 

palautus on heti seuraavana arkipäivänä tai muutoin sovittuna aikana. Jos avaimet katoavat tai 

niistä aiheutuu lisätyötä, käyttäjä on velvollinen korvaamaan aiheutuneet kulut. 

 

Nuorisolautakunta 16.12.2015   67§  

 

mailto:kirjaamo@raahe.fi

	Lännenrannan leirikeskus Hinnasto ja vuokrausehdot
	Alueen käytöstä perittävät maksut
	Raahelaiset yksityiset, yhdistykset ja yhteisöt sekä kaupungin hallintokunnat
	Raahen ulkopuoliset käyttäjäryhmät ja Raahessa toimivat yritykset ja liikelaitokset

	Vuokrausehdot


