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TILAVUOKRAT 1.6.2012 ALKAEN
Tila:
Auditoriot
(aol, koi):

Selite:

Hinta
(aivO %)
max 4 h kokouskäyttö 100€

Huomautuksia:
sisältää tilan tekniikan

yli 4 h kokous
erillinen äänentoistoja muu tekninen
palvelu
Iii kunta käyttö

180€
tuntiveloitus

1 pv, sisältäen tekniikan
sovitaan tapauskohtaisesti tehdyn
palvelutilauksen mukaan

30 €/h

muu kuin
liikuntakäyttö

75 €/h

6 €/h alle 18 -vuotiaiden ohjattu
rekisteröityjen urheiluseurojen
toiminta ja jäsen kuntien tekemät
varaukset
- enintään 4 h, maksullinen/
maksuton tilaisuus ja maksu yöltä
kun tilaa käytetään majoitukseen (20
€/kerta alle 18-vuotiaille, kuten yllä)

tuolit saliin & niiden
pOisto
erillinen äänentoistoja muu tekninen
palvelu

250€
tuntiveloitus

sovitaan tapauskohtaisesti tehdyn
palvelutilauksen mukaan

Opiskelija
ruokalatja
opetus
keittiötilat

erillisvaraukset, sis.
paikalla olevan
kalustuksen

110 €/pv

Raaka-aineet ja oheispalvelut
laskutetaan erikseen. Keittiötilan
vuokraus edellyttää ko. tilan
vakinaisen työntekijän mukana olon.

Opetus
ravintola
Oppikokki

ravintolasalitila

110 €/pv

Raaka-aineet ja työ laskutetaan
erikseen. Ravintolakeittiötilan
vuokraus edellyttää keittiön
vakinaisen työtekijän mukana olon.

Henkilöstö
ruokalat

80 €/pv

Raaka-aineet ja työ laskutetaan
erikseen.

Kanttiini- ja
aulatilat

80 €/pv

Raaka-aineet ja työ laskutetaan
erikseen.
20 €/h alle 18 v suunnattu ohjattu
rekisteröityjen urheiluseurojen
toiminta ja jäsenkuntien tekemät
varaukset
tarvikkeet ja raaka-aineet veloitetaan
erikseen

Juhlasalit
(aol, koi):

Perus
luokkatilat

luokassa
peruskalustus

60 €/kerta/pv

Erikois
luokkatilat

atk-luokka, työ luokat

60 €/tunti, 220
€/pv

kaikkien pajojen tarvikkeet ja raaka
Työpajatilat Yrityskäyttö:
40€/
hitsaamot, levyseppä- työtunti/henkilö, aineet veloitetaan erikseen
ja hitsauspajat, puu250 €/pv
ja rakennustyöpajat

Tila/palvelu: Selite:

Hinta
(alv 0 %)

Huomautuksia:

Opetus- ja työkäyttö:
koneistamo
hitsaamot
auto-osasto
puu- ja rakennusosasto

220 €/pv
280 €/pv
220 €/pv
280€/pv

Tila toimis
tokäyttöön

20 €/m2/kk

Asuntolan
huone

25 €/hlö/vrk peruskalustus, sis. liinavaatteet
ensimmäiseltä yöltä ja yhteistilojen
käytön, liinavaatteet seuraavat yöt
12/hlö/vrk
tuntiveloitus

Henkilöstö esim. tarjoilu-,
palvelut
äänentoisto-, atk-tuki- ja
kiinteistöpalvelut
Muut
huone-tilat

edellä luetteloimattomat

Piha-alueet erillishinnoittelu
käyttötarkoituksen
mukaan
VUOKAUSEHDOT

kalustettu tai kalustamaton

sovitaan tapauskohtaisesti
sovitaan tapauskohtaisesti

Tilavuokra sisältää:
- tilojen luovutuksen
- vuokrattavassa tilassa olevien laitteiden käytön etukäteen tapahtuvan
opastuksen
- tavanomaisen ylläpitosiivouksen
- normaalin sähkön ja veden käytön
- sosiaalitilojen käytön
- liputuksen tarvittaessa
10 % vuokrasummasta, ellei peruutettu viimeistään 2 vrk ennen
Peruutusehto:
tilaisuutta
Henkilöstöpalvelut:

Muuta:

- keittiön vuokraus edellyttää ko. keittiötilan vakituisen henkilön läsnäolon
- vuokrauksen aikainen etukäteen tilaamaton henkilöstöpalvelu:
tuntiveloitus
- tilaisuuden jälkeinen ylimääräinen siivous: tuntiveloitus
- vuokralainen sitoutuu noudattamaan huonetilojen järjestyssääntöjä,
kuntayhtymän antamia määräyksiä ja ohjeita
- vuokralainen vastaa tiloille ja kalusteille aiheuttamastaan vahingosta

MUUT PALVELUT JA KAYTTOKORVAUKSET
toimitus
kirja

5,00 €/1. sivu, opiskelijalle opiskeluaikana annettava
pöytäkirjaote,
opiskelutodistus on maksuton
asiakirjajäljennös, 3,00€
seuraavat sivut
pyynnöstä
annettava
todistus

Tila/palvelu/ Selite:
kone/laite:
Asiakirjan
lähetys
maksu:
Telefaksi:
Traktori:
Lämmitys
pistoke:

opetuskäyttöön

Hinta (alv 0 %) Huomautuksia:

6,00€

sisältäen postimaksut

0,30 €/sivu
45 €/h
30 €/hlö, 8
€/vrk =
kertamaksu

ei yksityiskäyttöön, sis. polttoaine
lämmityskausi/henkilökunta & opiskelijat

