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1. KÄYTTÖVUOROJEN HAKU  
 

1.1 YLEISTÄ 
 
Kauniaisten liikuntapalvelujen hallinnassa olevia sisäliikuntatiloja ovat Kauniaisten uimahalli, 
palloiluhalli, jäähalli sekä koulujen liikuntasalit. Lisäksi vuorohakumenettely on voimassa 
keskusurheilukentällä sekä Saharan hiekkakentällä. 
 
Seurat, yhteisöt tai yksityishenkilöt voivat varata käyttövuoroja näistä tiloista. Pääasiassa tiloja 
vuokrataan liikunnalliseen tarkoitukseen, mutta myös muiden tilaisuuksien ja tapahtumien 
järjestäminen on mahdollista liikuntapalveluiden harkinnan mukaan. 
 
Käyttövuoroja jaetaan sekä vakituiseen että tilapäiseen käyttöön. Vakituiset vuorot ovat 
pääsääntöisesti koko kauden kestäviä harjoitusvuoroja. Tilapäisellä käytöllä tarkoitetaan 
esimerkiksi yksittäisiä tapahtumia tai otteluita, jotka eivät ole säännöllistä toimintaa. 
 
Liikuntapaikkojen käyttövuoroja haetaan lomakkeella jota saa kaupungin nettisivuilta, 
kaupungintalon infosta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toimistosta. Vuorot myönnetään 
hakemusten perusteella, ja niistä peritään voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. 
 

2. KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA – KÄYTÄNTEET 
 

2.1 VAKIOVUOROT 
 
Vakiovuorot ovat haettavissa kahdesti vuodessa, ja ne myönnetään yhdeksi kaudeksi kerrallaan. 
Vakiovuorot haetaan kesä- ja talvikausiksi erikseen, ja niihin on erilliset haut. Hakuajat 
julkaistaan liikuntapalveluiden kotisivuilla vuosittain. 
 
 
Kaudet: Talvikausi 1.9.–30.4. 
 Kesäkausi 1.5.–31.8. 
 

Talvikausi 1.9.–30.4.  Hakuaika 1.3.–31.3. 

 
Vuoroja voi hakea talvikaudelle liikuntapaikoittain seuraavasti:  
 
 
Jäähalli   ma-pe  klo 7.00–8.00 sekä 16.00–23.30  
  la klo 7.00–21.00 
  su klo 7.00–22.30 
 
Yleisöluistelulle varatut ajat: ke klo 18.00–19.00 
  la ja su klo 12.00–13.00 
  ke klo 11.00-12.00 (eläkeläisten luisteluvuoro) 
 
Palloiluhalli  ma-pe klo 16.00–22.00 



4 
 

  la klo    8.00-21.00 
  su  kl0    8.00-22.00 
 
Uimahalli ma-pe klo 6.00–8.00 sekä 16.00–20.00 (ke ei aamuvuoroa!) 
  la-su aukioloaikojen ulkopuolelle 
 
Keskusurheilukenttä ma-pe klo 16.00–22.00 
  la klo    8.00-21.00 
  su klo    8.00-22.00 
  Kenttä suljetaan sääolosuhteiden mukaan syys-lokakuussa. 
 
Saharan kenttä ma-pe klo 16.00–22.00 
  la klo    8.00-21.00 
  su klo    8.00-22.00 
 

 

Kesäkausi 1.5.–31.8. Hakuaika 1.-28.2. 

Vuoroja voi hakea kesäkaudelle liikuntapaikoittain seuraavasti: 

 
Keskusurheilukenttä 2.5.-5.6 sekä 16.-31.8 

ma-pe klo 16.00-22.00  
la-su klo    8.00-21.00 
 
6.6.-15.8 
ma-pe klo   8.00-22.00 
la-su klo    8.00-21.00 

  
Saharan kenttä 2.5.-5.6 sekä 16.-31.8 

ma-pe klo 16.00-22.00  
la-su klo    8.00-21.00 

 
6.6.-15.8 
ma-su klo   8.00-22.00 
Huom! Pukuhuoneet auki kesäaikaan henkilökunnan työaikojen 
mukaan 

 
Jäähalli  2.5.-5.6 sekä 16.-31.8  

ma-pe klo 16.00-22.00  
la-su klo    7.00-22.00 

   
6.-24.6 sekä 26.7.-15.8 

  ma-su  klo    7.00–22.00 
          Huom! Teknisistä syistä kesäjään vuoron pituus 45min, á 100€. 

 
Palloiluhalli  2.5.-5.6 sekä 16.-31.8 

ma-pe klo 16.00–22.00 
  la-su klo 8.00-22.00 
 

6.-24.6 sekä 2.-15.8 
  ma-pe klo 8.00–22.00 
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  la klo 8.00-20.00 
  su klo 8.00–22.00 
 
 
Uimahalli  2.5.-5.6 sekä 16.-31.8   

ma-pe klo 6.00–8.00 sekä 16.00–20.00 (ke ei aamuvuoroa!) 
  la-su aukioloaikojen ulkopuolelle 
 

6.-24.6 sekä 2.-15.8   
  ma-pe klo 6.00–20.00 
  la-su aukioloaikojen ulkopuolelle 
 
Mäntymäen koulu 7.-24.6 sekä 2.-15.8 
  ma-su klo 9.00-22.00 
   
Granhults skolan 7.-24.6 sekä 2.-15.8 
  ma-su klo 9.00-22.00 
 
Kasavuoren koulu 7.-24.6 sekä 2.-15.8 
liikunta- ja juhlasali ma-su klo 9.00-22.00 
 
Svenska skolcentrum 7.-24.6 sekä 2.-15.8 
  ma-su klo.9.00-22.00 
 
Mikäli kesä- ja elokuun vuoroja haetaan niin, että suurinta osaa tarjolla olevista vuoroista ei haeta, 
niin pyritään myönnetyt vuorot keskittämään muutamaan kouluun.  
 
Mahdolliset remontit voivat vaikuttaa vuorojen käyttöön ja näistä ilmoitetaan aina erikseen 
vakiovuorojen varaajille sekä remontin laajuudesta riippuen kaupungin kotisivulla. 
   
Käyttövuorot jaetaan hakuajan loppuun mennessä saapuneiden hakemusten 
perusteella alla olevan listauksen mukaisesti. Vakiovuoroja voi hakea ympäri vuoden ja niitä 
myönnetään, mikäli liikuntapaikoilla on tilaa. Vakiovuorot eivät ole käytössä erikseen ilmoitettuina 
poikkeavina aukioloaikoina. 
 
 

2.2 VUOROJEN MYÖNTÄMISHIERARKIA 
 
Myöntäessä vuoroja sovelletaan alla olevaa myöntämishierarkiaa, järjestys on ohjeellinen.  
 

1. Kaupungin liikuntapalvelut 
2. Kauniaisten kansalaisopisto 
3. Kaupungin yksiköt ja yhteistyökumppanit, joiden toiminta on taiteen tai muun alan 

perusopetusta (esim. koulut, päiväkodit, musiikkiopisto) 
4. Muut kaupungin yksiköt 
5. Kauniaisiin rekisteröityneet järjestöt joiden toiminta kohdistuu lähtökohtaisesti lapsiin ja 

nuoriin (esim. juniorivuorot).  
6. Kauniaisiin rekisteröityneet järjestöt joiden toiminta kohdistuu yksinomaan aikuisiin. 
7. Paikalliset yritykset, muut yhteisöt sekä yksityishenkilöt/kaveriporukat 
8. Ulkopaikkakuntalaiset 
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2.3 MUUTA VUOROJAOSSA HUOMIOITAVAA 
 
Lasten ja nuorten toiminta sijoitetaan arki-iltoina alkuillan tunteihin ja aikuisten toiminta 
loppuiltaan. Vakituiset käyttövuorot voidaan peruuttaa merkittävien otteluiden, kilpailuiden ja 
tapahtumien vuoksi. 
 
Käyttövuoroja jaettaessa otetaan huomioon hakijoiden toiminnan luonne ja laajuus sekä laatu ja 
määrä niin lasten ja nuorten kuin aikuisten kilpailu- ja harrastustoiminnassa. Huomioon otetaan 
myös eri liikuntalajien ja -muotojen vaatimukset liikuntapaikan suhteen. Lisäksi huomioidaan 
kokonaisvaltaisesti liikunnanharrastamisen tarpeet liikuntatilojen ja -paikkojen suhteen. Kaikille 
kauniaislaisille hakijoille pyritään antamaan vähintään yksi harjoitusvuoro jostakin kaupungin 
liikuntatilasta. 
 
Vuorot myönnetään hakemuksessa ilmoitettavalle joukkueelle/ryhmälle. Lasten ja nuorten 
joukkueille/ryhmille myönnettyjä vuoroja ei saa ilman lupaa luovuttaa seuran sisällä 
aikuisten kilpa- tai harrasteryhmän käyttöön. 
 

2.4 HAKEMUSTEN KÄSITTELY 
 
Hakemukset käsitellään kootusti hakuajan päätyttyä. Myöhästyneet hakemukset voidaan käsitellä, 
jos käyttövuoroja on jäänyt vapaaksi.  
 

2.5 MYÖNNETYISTÄ VUOROISTA ILMOITTAMINEN 
 
Myönnetyistä vuoroista ilmoitetaan hakijoille varausvahvistuksen tai kootun varauslistan 
avulla kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Mikäli hakija ei halua ottaa annettua vuoroa 
vastaan, tulee siitä ilmoittaa ennen kauden alkamista, viimeistään kuukautta aikaisemmin.  
 

2.6 MYÖNNETYN VAKIOVUORON PERUMINEN 
 
Myönnetyn vuoron peruminen voidaan tehdä vain kirjallisesti (sähköpostilla tai paperilla). Peruutus 
tulee tehdä vähintään 7 vrk ennen ko. vuoroa ja peruutus astuu voimaan välittömästi. 
Peruuttamattomasta varauksesta veloitetaan normaali taksa. Vakiovuoron voi perua kesken kauden, 
mikäli vuorolle ei löydy todellista tarvetta. 
 
Mikäli käyttömaksuja ei suoriteta määräaikaan mennessä, on liikuntapalveluilla oikeus perua 
myönnetty vuoro. Liikuntapalveluilla on lisäksi oikeus perua vakiovuoro kokonaan, mikäli käyttäjällä 
on suorittamattomia velvoitteita Kauniaisten kaupungille tai myönnetyllä vuorolla ilmenee 
merkittäviä väärinkäytöksiä. 
 
Liikuntapalveluilla on oikeus perua myönnetty vuoro tilapäisesti erillisen tapahtuman 
(turnaukset, leirit, ottelun tms.) takia. Vuoronsa menettäneillä ei ole oikeutta korvaukseen tai 
korvaavaan vuoroon menetetystä harjoitus- tai kilpailuvuorosta. Perutuista vuoroista pyritään 
ilmoittamaan kahta viikkoa ennen vuoron ajankohtaa, kuitenkin viimeistään viikkoa aikaisemmin. 
Mikäli vuoro peruutetaan liikuntapalveluiden toimesta, ei vuorosta veloiteta maksua.  
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2.7 VUOROJEN LASKUTUS 
 

Vakiovuorot laskutetaan myönnettyjen vuorojen mukaan kuukausittain. 
 


