
  

 

       

Taidetalon yleiset pelisäännöt  
 

1. Tilan käyttäjän edustaja hyväksyy avainten luovutuksen yhteydessä 

allekirjoituksellaan tilojen käyttöön liittyvät yleiset pelisäännöt, jotka on lueteltu alla. 

 

2. Tila on nokialaisten kansalaistoimintaa järjestävien yhdistysten käytettävissä 

asukkaille tarkoitettuun toimintaan.  

 

3. Varauksissa tulee huomioida, että tila on avoimesti kaikkien käytettävissä myös 

pidempien varausten, kuten näyttelyjen, aikaan. 

 

4. Varauslomakkeella tehty varaus käsitellään sitovana varauksena, jossa sovelletaan 

seuraavia peruutusehtoja: tilan käyttäjän on ilmoitettava mahdollisesta varauksen 

peruuntumisesta tai siirtämisestä viimeistään 7vrk ennen tilaisuutta.  

 

5. Viikoittaiset käyttäjät saavat oman avaimen. Jos tilan käyttäjä kadottaa avaimen, on 

siitä välittömästi ilmoitettava vapaa-aikapalveluihin. Lukon ja avainten uudelleen 

sarjoittamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa avaimen kadottanut taho. 

 

6. Tilojen ensisijainen käyttötarkoitus on yleishyödyllinen (mm. kokoukset, 

harjoitukset, harrastustoiminta, avoimet yleisötilaisuudet ja näyttelyt). 

 

7. Tilat ovat varattavissa pääsääntöisesti ma-su klo 9–22. Muista ajankohdista sekä 

tiloihin etukäteen tutustumisesta paikan päällä voi neuvotella erikseen vapaa-

aikapalvelujen kanssa.  

 

8. Tilan käyttäjä vastaa sellaisten tapahtumien vastuuvakuutuksista, jotka edellyttävät 

ennakkoilmoitusta poliisille. Tapahtumajärjestäjän vastuuvakuutus ei siis ole 

pakollinen, mutta on huomattava, että korvausvastuu toimintaa järjestävällä taholla 

saattaa silti olla. Kaupunki ei ole vastuussa asiakkaille muiden toimijoiden toiminnasta 

aiheutuvista tapaturmista tiloissa. 

 

9. Tilan käyttäjä vastaa järjestämissään tapahtumissa Taidetalolle asetetun 

henkilömäärärajoituksen toteutumisesta: tiloissa voi väliaikaisesti kokoontua samaan 

aikaan korkeintaan 30 henkilöä. Mahdollisten samanaikaisten varausten 

yhteenlaskettua henkilömäärää valvotaan jo varaukset hyväksyttäessä.  



  

 

       

 

10. Tilan käyttäjä noudattaa rakennusta koskevia vakuutusyhtiön suojeluohjeita: 

Taidetalolla ei saa käyttää avotulta. Mahdollisesta rakennukselle tai irtaimelle 

aiheutuneesta vahingosta vastaa se Tilankäyttäjä, jonka tilaisuudessa vahinko tapahtui. 

 

11. Tilan käyttäjä siivoaa omat jälkensä eli huolehtii siitä, että tilat jäävät oman käytön 

jälkeen yleisiä tiloja myöten siihen kuntoon ja järjestykseen kuin ne olivat tiloja 

vastaanotettaessa. Tilan varaaja vie jätteensä pois. Kerholan (viereinen rakennus) 

pihalla sijaitsevat jäteastiat eri jätelajeille. 

 

12. Tilan käyttäjältä ei peritä rahallista vastiketta kokeilujakson aikana toistaiseksi. 

Rekisteröityneet yhdistykset voivat periä pääsylipputuloja kustannuksia vaativien 

tilaisuuksien järjestämisestä kustannusten kattamiseksi sekä harjoittaa 

varainhankintaa toimintansa ylläpitämiseen.  

 

13. Tilan käyttäjä, joka ei noudata näitä pelisääntöjä menettää oikeuden tilojen 

käyttämiseen koko kokeilujakson ajaksi. 

 

Lisätietoja: vapaa-aikakeskus@nokiankaupunki.fi  
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