
Akaa Areenan käyttösäännöt ja ohjeet 

Lokakuu 2022 

Akaan kaupunki, sivistystoimi 

Akaan kaupunki, tekninen toimi 

 

1. Akaan kaupunki on hallin omistaja ja määrittelee näin ollen säännöt ja 

käytänteet hallin käytössä. 

- Operaattori Mari Tuhkanen vastaa hallin päivittäisistä asioista, ja hänen 

kauttaan saa apua arjen asioihin. 

o p. 040 567 9374, 040 335 3426 (hallin aukioloaikoina) 

o paivansadecoaching@gmail.com 

- Liikuntapalvelujen Riitta Lehtonen vastaa vakiovuorojen jakamisesta ja 

koordinoinnista 

o riitta.lehtonen@akaa.fi 

- Operaattori vastaa tapahtumavarauksista ja vakiovuorojen peruutuksista 

- arkisin klo 8.00-16.00 hallin molemmat salit ovat pääsääntöisesti Viialan 

yhtenäiskoulun käytössä. Päivävuorotoiveissa tulee olla yhteydessä 

kouluun 

o Kimmo Metsberg, kimmo.metsberg@edu.akaa.fi 

 

2. Hallin on kengätön eli kengät on jätettävä eteiseen. 

- Isoissa tapahtumissa järjestäjä on vastuullinen matotuksesta tai muusta 

lattian suojaamisesta poisvienteineen ja siivouksineen. 

 

3. Halliin ei saa asentaa kiinteästi tai väliaikaisesti mitään omia rakennelmia tai 

asennuksia ilman lupaa. Lupaa pyydetään operaattori Mari Tuhkaselta, joka 

selvittää asian. 

- Tapahtumien jälkeen omat mainoskyltit ja vastaavat korjataan pois omiin 

varastoihin tai kuljetetaan pois hallilta. 

 

4. Varastoja tai muita tiloja ei voi ottaa omin luvin käyttöönsä, vaikka ne 

vaikuttaisivat tyhjältä. Niihin ei myöskään saa asentaa omia lukkoja tai 

paloturvallisuutta muuten vaarantavia asioita. 



5. Yhteiskäyttövälineet palautetaan aina takaisin paikoilleen, ja ilmoitetaan 

välittömästi mahdollisista viallisista välineistä. Välineen kunto kannattaa 

tarkastaa aina ennen kuin ottaa sen itse käyttöön. 

 

6. Varastoihin tai muihin tiloihin ei saa tuoda elintarvikkeita, kiinteitä 

sähkölaitteita tai muita paloturvallisuutta vaarantavia esineitä (jääkaapit, 

pakastimet, pesukoneet) ilman lupaa.  

 

7. Käytävät on pidettävä tyhjänä turvallisuuden ja yleisen viihtyvyyden vuoksi. 

 

8. AV-laitteet 

- Jokaisen seuran tai muun toimijan on nimettävä vastuuhenkilö, joka vastaa 

av-laitteiden asianmukaisesta käytöstä tapahtumien ja turnausten aikana. 

- Kyseinen henkilö vastaa siitä, että av-tilaan ei pääse ylimääräisiä henkilöitä. 

 

9. Kahvio 

- Areenalla on 40 kupin perkolaattori, mikro, vedenkeitin ja jääkaappi ja 

pakastin yhteiskäytössä. 

- Kahvio jätetään siistiksi käyttämisen jälkeen. 

- Operaattorin kanssa voi sopia tilaan mahdollisesti jätettävistä tavaroista 

erikseen.  

 

10.  Mitään tavaroita ei saa ottaa omin luvin käyttöön lukuun ottamatta 

yhteiskäyttöön tarkoitettuja liikuntavälineitä (maalit, tolpat, verkot jne.), 

vaikka ne eivät olisikaan lukkojen takana. 

 

11.  Siivous 

- Siivouspalvelut on ulkoistettu ja sopimus tehty siten, että halli on aamuisin 

siisti päivän alkaessa. 

- Tapahtumien yhteydessä on mahdollista tilata maksullinen lisäsiivous 

ennen tai jälkeen tapahtuman (tilaus 3 viikkoa ennen tapahtumaa). 

- Tapahtumien järjestäjä (peli, turnaus, konsertti) vastaa tapahtumien 

jälkeisestä siistimisestä (roskat, pullot, hiekat, matot) joko talkoovoimin tai 

tilaamalla lisäsiivouksen operaattorin kautta.  

o Hallilla on käytettävissä siivousta varten välineitä, ja niistä voi 

tiedustella operaattorilta. 

- Tarvittaessa kaupunki tilaa lisäsiivouksen ja laskuttaa tapahtuman 

järjestäjää. 



12.  Operaattorin ohjeita tulee noudattaa aina. Jos et ole varma, kysy asiasta 

häneltä. 

- Tämä koskee myös tiedotteita, joita hän lähettää vuorojen 

vastuuhenkilöille. Vastuuhenkilö vastaa siitä, että hänen edustamansa 

seura tietää asioista. 

 

13.  Halliin ilman lupaa tuodut ja/tai jätetyt tavarat voidaan poistaa hallista ilman 

erillistä ilmoitusta. Muistattehan siis aina kysyä ensin operaattorilta. 

Tavaroiden pois viemisestä laskutetaan erikseen. 

 

14.  Katsomoissa kiipeily on ehdottomasti kielletty. 

 

15. Tapahtumien järjestäjä tai vuoron vastuuhenkilö vastaa hallin 

asianmukaisesta käytöstä tapahtumissa ja vuoroilla sekä tapahtumien 

liikenteenohjauksesta. 

- Pysäköinti on sallittu vain pysäköintiin varatuilla paikoilla. 

 

16.  Toimitaan ja käyttäydytään hallissa siten, että seuraavan käyttäjän on aina 

mukava tulla hallille ja omalle vuorolleen. 

 

Mikäli käyttäjät eivät toimi yllämainittujen ohjeiden mukaan, voidaan heidän 

vuoronsa perua määräaikaisesti tai pysyvästi. 

 


