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Opetuslautakunta  28.9.2018 

Koulutilojen hinnasto 

Kertakäyttö 
Auditorio   15,90 €/h tai 46,20 €/pv 

Liikuntasali ja siihen liittyvät tilat 

 liikuntakäyttö  10,60 €/h 

 muu käyttö  10,60 €/h 

 kilpailuturnaukset  79,20 €/pv 

 sarjaottelut  21,20 €/ottelu 

 juhla, kokous tai vast. käyttö 52,80 €/pv 

Luokkahuone   8,00 €/h tai 27,50 €/pv 

Keittiö   10,60 €/h 

Ruokasali   13,20 €/h 

Opetuskeittiö  8,00 €/h 

Majoittuminen 

 luokka   17,20 €/vrk 

 liikuntasali  66,00 €/pv 

Keittiö ja ruokasali  66,00 €/päivä 

Valvonta   10,60 €/h 

Ovien avaaminen ja sulkeminen 8,00 €/kerta 

ATK -luokka   15,90 €/h 

Jatkuva käyttö 

Auditorio   46,20 €/kk 

Luokkahuone   13,20 €/kk 

Liikuntasali ja siihen liittyvät tilat  26,40 €/kk 

Keittiö  26,40 €/kk 

Ruokasali   26,40 €/kk 

Opetuskeittiö  26,40 €/kk 

Kielistudio tai teknisen työn tila  26,40 €/kk 

Valvonta   10,60 €/h 

Ovien avaaminen ja sulkeminen 8,00 €/kerta 

ATK -luokka   33,00 €/pv. 
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Varaussäännöt 

1. Käyttövuoro on 1 - 1,5 tuntia. 

2. Vuokraa ei peritä koulujen vanhempain yhdistyksiltä, asukasyhdistyksiltä tai sivistyspalvelu-

keskuksen hallintokunnilta. Vuokraa ei myöskään peritä alle 18-vuotiaille suunnatuista lii-

kunta- ja kerhovuoroista.  

3. Avaimen luovutuksesta käyttäjälle peritään 20 euron panttimaksu, joka palautetaan avaimen 

palautuksen yhteydessä. 

4. Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.  

5. Mikäli valvonta ja ovien avaaminen/sulkeminen joudutaan järjestämään erikseen, peritään 

siitä korvaus. Hälytyslaitteiston sulkemisesta/päälle kytkemisestä peritään korvaus laskun 

mukaan. 

6. Keittiön käyttö edellyttää, että paikalla on joku koulun ateriapalveluista. Tilan vuokraaja 

maksaa työntekijälle palkan. Lisäksi ateriapalvelu perii erikseen maksun laitteiden, astioiden, 

pesuaineiden ym. käytöstä. Rikkoutuneista astioista ja laitteista peritään korvaus laskun mu-

kaan. 

7. Normaali, kouluajalla tapahtuva siivous sisältyy vuokraan. Siivous voidaan kuitenkin laskut-

taa vuokraajalta silloin, jos vuokraajan toiminta on aiheuttanut tiloihin ylimääräisen siivouk-

sen. 
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