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Valla spordirajatiste kasutamise korra ning staadionite hinnakirja kehtestamine
Raasiku vallavolikogu 08.04.2008. a määruse „Vallavara valitsemise korra kehtestamine“ § 9 lg 3
alusel, Raasiku Vallavalitsus annab korralduse:
1. Kehtestada Raasiku valla spordirajatiste kasutamise kord (Lisa 1).
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1. Üldtingimused
1.1. Spordirajatiste kasutamise kord reguleerib Aruküla spordikompleksi (spordihoone ja
staadion) ning Raasiku spordikompleksi (spordihoone ja staadion) kasutamise tingimusi ja
korda.
1.2. Spordirajatiste kasutamise eest tasumine toimub vastavalt Raasiku Vallavalitsuse poolt
kehtestatud hinnakirjale.
1.2.1. Raasiku valla laste treeningute korraldamisel treeningalade kasutamise eest tasu ei
võeta.
1.3. Raasiku spordikompleks on Raasiku Põhikooli kasutuses esmaspäevast kuni reedeni kella
8.30 kuni 16.00, Aruküla spordikompleks on Aruküla Põhikooli kasutuses kella 8.30 kuni
15.00.
1.3.1. Koolid vastutavad spordikompleksi ja inventari heaperemeheliku kasutamise eest
eelnimetatud ajavahemikus.
1.3.2. Koolide kasutusajal on spordikompleksi avalik kasutus piiratud ning toimub
kokkuleppel kooliga.
1.4. Spordirajatiste haldaja ei vastuta külastajal tekkinud vigastuse või muu terviserikke eest
ega korva sellest tulenevaid kahjusid. Külastajal on õigus vajadusel saada administraatori
käest esmaabivahendeid.
1.5. Treeninguteks ning võistlusteks väljastatud vahendite ja inventari korrasoleku eest
vastutab treener või üritust korraldav organisatsioon.
1.6. Külastaja vastutab täielikult enda poolt tekitatud kahju eest, kui see on põhjustatud säästva
ja heaperemehelike põhimõtete eiramisest. Ruumide, pindade, vahendite, inventari jmt
rikkumisest või purunemisest tuleb anda teada spordikompleksi administraatorile ning
leppida kokku selle heastamine või hüvitamine. Hüvitamise suurus sõltub sama liiki
seadme/vahendi hinnast.

1.7. Spordihoone ei vastuta kasutajate isiklike asjade eest. Väärisasjad on külastajal võimalik
jätta administraatori juurde hoiule.
1.8. Aruküla staadionil on videovalve.
2. Lahtiolekuajad
2.1. Aruküla spordihoone on avatud treeninggruppidele esmaspäevast reedeni kella 15.00 kuni
22.00 ning laupäeviti ja pühapäeviti kella 10.00 kuni 14.00, nii treeninggruppidele kui
sportlikuks tegevuseks üksikisikutele.
2.1.1. Esmaspäevast reedeni kella 15.00 kuni 19.00 on laste treeninggruppide kasutusaeg.
2.1.2. Esmaspäevast reedeni kella 19.00 kuni 22.00 ning nädalavahetustel on
täiskasvanute treeninggruppide kasutusaeg.
2.2. Aruküla staadion on avatud esmaspäevast reedeni kella 7.00 kuni 22.00, laupäeviti ja
pühapäeviti kella 9.00-22.00.
2.2.1. Koolipäevadel on tundide toimumise ajal avalik kasutus piiratud.
2.3. Raasiku spordihoone on avatud treeninggruppidele ja üksikisikutele esmaspäevast reedeni
kella 16.00 kuni 22.00, laupäeviti ja pühapäeviti kella 16.00-21.00.
2.3.1. Kella 16.00 kuni 19.00 on laste treeninggruppide kasutusaeg.
2.3.2. Kella 19.00 kuni 22.00 ning nädalavahetustel on täiskasvanute treeninggruppide
kasutusaeg.
2.4. Raasiku staadion on avatud kõikidel nädalapäevadel ööpäevaringselt, koolitundide ajal on
avalik kasutus piiratud.
2.5. Riiklikel pühadel, turniiride ja eriürituste toimumisel ning koolivaheaegadel võivad
spordisaalide lahtiolekuajad tavapärasest erineda. Erisustest informeeritakse külastajaid
Raasiku Valla Spordi FB-lehel ning spordihoonete välisustel.
2.6. Tund aega enne spordihoone sulgemist lõpetatakse piletite müük ning spordisaalidesse
sisenemine ei ole lubatud.
3. Spordirajatiste kasutamistingimused treeninggruppidele
3.1. Spordirajatised on avatud kasutamiseks spordiklubidele ja -gruppidele kehtiva
kasutusgraafiku alusel. Kasutamise eest tasumine toimub vastavalt Raasiku Vallavalitsuse
poolt kehtestatud hinnakirjale.
3.1.1. Raasiku valla laste treeningute korraldamisel spordirajatiste treeningalade
kasutamise eest tasu ei võeta.
3.2. Spordisaalide kasutusgraafik koostatakse õppeaasta põhiselt enne hooaja algust
treeninggruppide poolt esitatud taotluste alusel. Graafikut muudetakse ja täiendatakse
hooaja jooksul, lisades uued treeninggrupid vabadele kasutusaegadele.
3.3. Treeninggruppidega sõlmib kasutuslepingud Raasiku Valla Sport tähtajatult. Lepingu
muutmise või lõpetamise soovist annavad pooled teada kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis, muudatused vormistatakse lepingu lisana.
3.4. Treeningaegade muutmine ja tühistamine toimub kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis lepingus sätestatud tingimustel.
3.5. Spordirajatiste ruumide ja staadionialade kasutus algab broneeritud aja algusest ning lõpeb
broneeritud aja lõpuks. Treeningu ettevalmistusaeg ja hilisem vahendite
tagasipaigutamine kuulub broneeringuaja sisse. Saali kasutaja peab arvestama vajaliku
ajavaruga ja planeerima treeningu selliselt, et saal oleks vabastatud järgmisele kasutajale
õigeks ajaks.

3.6. Ürituse korraldamisel on tellijal kohustus kooskõlastada ürituse toimumise tingimused
ning ürituse ärajäämisel teatada sellest esimesel võimalusel. Broneeringute tühistamisel
vähem kui 72h enne ürituse algust on hoone haldajal õigus nõuda broneeritud aja eest
tasumist vastavalt hinnakirjale.
4. Käitumisreeglid spordikompleksis
Spordihoone
4.1. Spordihoones tuleb hoida puhtust ja korda.
4.2. Spordihoones ei ole lubatud liikuda välisjalanõudega. Välisjalanõud tuleb paigutada
koridoris selleks ettenähtud kohta, külastajatele on kasutamiseks sussid.
4.3. Treeningutel tuleb kasutada puhtaid sisetreeninguteks ette nähtud jalatseid,
4.4. Spordisaali ega abiruumidesse ei tohi tuua kergesti purunevaid või vigastusohtlikke
esemeid, kasutada määrivaid vahendeid.
4.5. Söömine ja magusate jookide joomine spordisaalis on keelatud.
4.6. Spordihoones ja selle territooriumil on keelatud suitsetamine ning alkohoolsete jookide
tarbimine.
4.7. Spordihoone vahendeid ja seadmeid tuleb kasutada heaperemehelikult ja asetada need
peale kasutamist tagasi oma kohale.
4.8. Spordihoones viibides tuleb alluda personali korraldustele ja täita ruumides kehtivaid
erinõudeid.
4.8.1. Spordihoone töötajal on õigus korra rikkumisel peatada külastusaeg ja saata
korrarikkuja spordihoonest välja.
4.9. Spordihoone kasutamise eest vastutab tundi läbi viiv õpetaja, treeninggrupi treener (või
vastutav isik) või ürituse korraldaja.
4.10. Ürituse korraldajal on kohustus kooskõlastada ürituse detailid spordirajatise haldajaga.
4.11. Ajagraafiku alusel lubatakse külastajad treeningule ainult treeneri või õpetaja
kohalolekul kuni 15 minutit enne treeningtunni algust eeldusel, et ei segata toimuvaid
treeninguid.
4.12. Külastajad peavad vabastama spordihoone riietusruumid hiljemalt 30 minutit peale
kasutusaja lõppemist.
4.13. Treener või vastutav isik kontrollib enne lahkumist riietusruumide korrasolekut ning
vastutab selle eest, et tema õpilased vabastaksid ruumid õigeaegselt.
4.14. Treeningul kasutusel olnud spordihoone vahendid tuleb peale treeningu lõppu asetada
tagasi nende jaoks ettenähtud kohta. Kohustus on kasutada siseruumides sportimiseks ette
nähtud vahendeid.
Jõusaal
4.15. Jõusaali kasutamist võimaldatakse nii treeninggruppidele kui üksikasutajatele kehtiva
hinnakirja alusel.
4.16. Jõusaali külastuskord kestab maksimaalselt 2 tundi.
4.17. Jõusaali pilet kehtib jõusaalis ja administraatori nõusolekul spordisaalis eeldusel, et ei
segata käimasolevaid treeninguid.
4.18. Spordisaalis toimuva treeningu ajal on treeninggrupi sportlastel õigus kasutada jõusaali,
kui selleks on nõusoleku andnud treener. Väljaspool treeningtundi tuleb jõusaali
kasutamiseks osta pilet.
4.19. Treeningseadmeid tuleb kasutada vastavalt juhendile ja enda võimetele.
4.20. Pärast kasutamist tuleb raskused oma kohale tagasi asetada.

4.21. Treeningseadmed tuleb teistele külastajatele kasutamiseks
võimalusel.
4.22. Pärast kasutamist tuleb kasutajal treeningseadmed puhastada.

vabastada

esimesel

Staadion
4.23. Staadionid on avatud üksikisikutele sportlikuks tegevuseks tasuta.
4.24. Treeningute, võistluste jm ürituste korraldamiseks staadionidel on vajalik
eelbroneerimine.
4.25. Staadioni kasutamine treeninggruppidele on tasuline ja toimub kehtiva hinnakirja alusel.
4.25.1. Raasiku valla lastetreeningute korraldamisel treeningalade kasutamise eest tasu ei
võeta.
4.26. Võistluste ning treeningute läbiviimise kohad ja tingimused kooskõlastatakse
spordikompleksi haldajaga. Staadioni kasutusajad on fikseeritud veebipõhises kalendris,
mis tehakse kättesaadavaks veebilehtedel ning staadionide teadetetahvlitel.
4.27. Staadionidel ei ole lubatud sõita jalgratta, rolleri, rulluiskude, rula ega teiste
liikumisvahenditega, mis kahjustaksid staadioni kattematerjali; keelatud on prahti maha
loopida, suitsetada, tarvitada alkoholi, kasutada kergesti süttivaid ja purunevaid materjale,
lõket teha, jalutada koeraga ning muul viisil seada ohtu vara säilimine ja/või teiste
kasutajate turvalisus.
Saun, duši- ja riietusruum
4.28. Spordikeskuse riietus- ja duširuumides ei ole lubatud raseerimine, habemeajamine, juuste
värvimine.
4.29. Saunades ei ole lubatud õlide, mee, soolade jm kehahooldusvahendite kasutamine.
4.30. Saunalaval tuleb istumise all kasutada rätikut.
4.31. Vihtlemine ei ole lubatud.
4.32. Sauna sisse- ja väljalülitamine ning saunatemperatuuri reguleerimise õigus on ainult
spordihoone töötajal.
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STAADIONITE KASUTAMISE HINNAKIRI
Põhimõtted
Täiskasvanute võistluste ja treeningute korraldamine staadionil toimub tasu eest.
Laste treeningute korraldamise eest tasu ei võeta, võistluste korraldamine toimub tasu eest.
STAADION (võistlused ja üritused)
Kogu staadion
Kogu staadion koos riietus- ja duširuumide kasutusega
Jalgpalliväljak
½ jalgpalliväljakust
Kergejõustiku ala
Miniväljakud (käsipall, korvpall, võrkpall)
Jäähokiväljak
STAADION (treeningud)
Jalgpalliväljak
½ jalgpalliväljakust
Kergejõustiku ala
Miniväljakud (käsipall, korvpall, võrkpall)
Jäähokiväljak

60 eurot tund
360 eurot päev (8 tundi)
40 eurot tund
20 eurot tund
30 eurot tund
15 eurot tund
50 eurot tund

30 eurot tund
15 eurot tund
20 eurot tund
10 eurot tund
30 eurot tund

STAADIONIHOONE
Riietusruum treeninggrupile (üks kord, kuni 2 tundi, sisaldab duširuumi kasutamist)
ARUKÜLA SPORDIHOONE ÜHEKORDNE KÜLASTUS
Pilet (sisaldab spordisaali, jõusaali, riietus- ja duširuumi kasutust) 2 eurot
Alla 16-aastastele tasuta

15 eurot

