
UK AREENAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

 

1. Pukukopit 

- jokaisella joukkueella/ryhmällä on käytössään yksi pukutila, ellei                           
erikseen ole muuta sovittu. 

- perussääntönä pukutila on käytössä aikaisintaan 40 min. ennen vuoro alkua ja 
se tulee luovuttaa viimeistään 30 min.  vuoron päättymisestä. Tästä säännöstä 
voidaan poiketa hallin käyttöasteen mukaisesti. Ole yhteydessä hallimiehiin 
tarvittaessa. 

- ryhmät vastaavat pukukoppitiloista ja tilojen kunnosta. 

- ryhmät siistivät pukukoppitiloista suurimmat roskat mm. teipit ja                            
paperit roskiksiin. Siivouksen laiminlyönnistä veloitamme 100 €:n                        
siivousmaksun. 

- vierasjoukkue vastaa oman pukukopin siisteydestä. Siivouksen laimin 
lyönnistä veloitamme 100 €:n siivousmaksun. 

- pukutiloihin tulleet huolimattomuudesta johtuvat vauriot                                       
laskutetaan käyttäjältä. 

- jokainen käyttäjä huolehtii pukutilojen lukitsemisesta. Halliyhtiö                           
ei vastaa kadonneista tavaroista. 

- kadonneesta avaimesta veloitamme 100 € 

- pukutilat toimivat ainoastaan pukeutumistiloina. 

2. Halli 

- jäänajon aikana kaukalossa ei saa olla. Ainoastaan maaleja                                      
siirtävä henkilö voi olla jäällä. 

-  jäähallin käytävillä lämmittely on kielletty. 

-  jäälle meno on sallittu vasta kun huoltoportti on suljettu. 



-  vuoron päättymisen jälkeen maalit siirretään lähelle                                                  
huoltoporttia. 

-  turha ja tahallinen poikittain laukominen on jäällä kielletty harjoitusten 
aikana. 

-  jäässä olevasta vauriosta tulee ilmoittaa heti hallin                                       
henkilökunnalle. 

-  aitioiden siistinä pysymisestä vastaa tapahtuman järjestäjä. 

-  tilojen varaaja vastaa, että tilat ovat asiallisessa kunnossa                             
tapahtuman päätyttyä. Siivouksesta veloitamme 100 €                                   
siivousmaksun. 

3. Turnaukset ja muut tapahtumat 
-  tapahtumien järjestäjien on sovittava erikseen kioskimyynneistä                            
kioskiyrittäjän kanssa.  

-  tilat siivotaan tapahtuman jälkeen niin, ettei se haittaa                                            
seuraavaa käyttäjää. Koskee myös hallin ympäristöä. 

 -  tapahtuman järjestäjä huolehtii, että jokaisella osallistuvalla                                   
joukkueella on pukutilat. 

 - halliyhtiöllä on oikeus puuttua turnaustoimintaan, jos toiminta ei                          
noudata halliyhtiön sääntöjä. 

4. Turvallisuus ja vastuut 
-  tapahtuman järjestäjä vastaa tapahtuman turvallisuudesta.                                    
katsomotilan maksimi henkilömäärä on 250. 

-  harjoituskäytön turvallisuudesta vastaa tilan vuokraaja. 

-  hallissa toimitaan hallihenkilökunnan suullisten ohjeiden ja                                    
halliyhtiön hyväksymien käyttöoikeusehtojen mukaisesti.  
 

5. Yleistä 
 



-  seurojen vuokraamat säilytys-/kuivatustilat sekä tilojen                                            
avaaminen ja sulkeminen ovat seurojen vastuulla. 
-  teroituskoneelle ja kuumailmapuhaltimen käytölle on hallissa erillinen                              
tila. Suositamme että tulitöitä tekevillä on voimassa oleva tulityökortti. 
-  avotulen teko on kielletty koko hallin alueella. Ilkivaltaisen                                      
hälytyksen aiheuttaja maksaa kaikki hälytyksestä aiheutuneet                                
kulut. 

-  tupakointi ja nuuskan käyttö on kielletty koko hallin alueella. 

   tupakointipaikka on junaradan puoleisessa päässä 

-  polkupyörien ja potkulautojen säilyttäminen UK Areenan                                        
sisätiloissa on kielletty. 

-  kuivaushuoneissa ei saa käyttää sähkölaitteita 

-  pysäköinti on sallittu ainoastaan  pysäköintiin varatuilla                                          
paikoilla. 

 

Hallin yhteystiedot: 

UK Areena 

Kisakatu 9 

53200 Lappeenranta 

Hallin valvomo: 0440 744 510 

Halli@ukareena.fi 

Jäävuorojen varaukset 

040 1589 555 tai 050 3794 863  

myynti@ukareena.fi 

www.ukareena.fi 

 

 
   
  

mailto:Halli@ukareena.fi
mailto:myynti@ukareena.fi
http://www.ukareena.fi/

