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Yleiset ehdot 
 

1. Vuokrista vapauttaminen ja erikoishinnoittelu  
 

Koulutilojen vuokrista vapautetaan 

 vanhempaintoimikunnat  

 ne ammattijärjestöt, joihin koulun henkilökunta kuuluu 
Koulutilojen käyttökorvauksien alentaminen  

 50 % alennus perushinnasta 
o kaupungin oma toiminta 
o nokialaisille lapsille ja nuorille (alle 20-v.) suunnatun järjestötoiminnan 

tuottajat  
o nokialaiset eläkeläis- ja vammaisjärjestöt 

 20 % alennus perushinnasta 
o Nokialaisten urheiluseurojen aikuisväestölle suunnattu terveysliikunta-

toiminta  

 Lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan osalta vuokraa peritään enintään 8 h 
/vrk.  

 Normaali hinnoittelun piiriin kuuluvat kaikki muut tilanvuokraajat. 
 

2. Vuokrattavat tilat  
 

 Koulu laskuttaa vuokraamiensa tilojen vuokrat.  

 Tilaisuuden kestoaikaan lasketaan myös valmisteluun ja jälkien siivoamiseen 
käytettävä aika. Vuokriin sisältyy lämpö, sähkö ja normaali siivous. 

 Kaluston (esim. tuolit ja pöydät) siirrot eivät sisälly vuokriin. Kaluston siirrot on 
suoritettava käyttäjän toimesta sen mukaan kuin rehtorin kanssa sovitaan.  

 Vuokratuissa tiloissa tulee noudattaa siisteyttä, eikä koulun tiloihin saa 
vuokra-aikana päästää ulkopuolisia henkilöitä. Tilan vuokraajan tulee tapahtu-
man päättyessä varmistaa, että tilat ovat samassa kunnossa, kuin tilaisuuden 
alkaessa.  

 Ylimääräisestä siivouksesta voidaan laskuttaa erikseen aiheutuneiden kulujen 
mukaan.  
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3. Vuokraajan vastuut 
 

 Tilavarauksen yhteydessä on aina ilmoitettava vuokraajan vastuuhenkilö.  

 Vahingon tai järjestyshäiriön sattuessa, on tilojen vuokraaja korvausvelvolli-
nen. 

 Tilojen vuokraaja / käyttäjä huolehtii ovien avaamisesta ja lukitsemisesta. 

 Koulun avaimen luovuttamisesta ulkopuoliselle käyttäjälle noudatetaan seu-
raavia periaatteita 

 Avaimen luovuttamisesta ulkopuoliselle käyttäjälle vastaa käyttövuo-
ron myöntäjä  

 Käyttövuoron myöntänyt antaa vuokraajan vastuuhenkilölle kuit-
tausta vastaan avaimen/avaimet  

 Vuokraajan vastuuhenkilö vastaa käyttövuoron ajalta niistä tiloista, 
joihin luovutetulla avaimella pääsee.  

 

4. Vuokrat 
 

Tilat Hinta € 
(sis.alv 24 %) 

Veroton hinta € Vanha verollinen 
hinta € (alv. 9 %) 

Vanha veroton 
hinta € 

Erikoisluokat (ATK, 
KO, KU, TN, TS) 

16 12,16 10,9 10 

Muut luokat 14 10,64 10,9 10 

Ruokala (ilman keit-
tiötä tai palveluja) 

22 16,72 16,35 - 21,8 15 - 20 

 
Koulujen liikuntasalien ja lukion Nokia-salin vuokrauksesta vastaa vapaa-aikapalvelut ja niiden 
vuokraushinnoista on päättänyt vapaa-aikalautakunta.  
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