
Korvaukset koulutiloista 1.6.2017 alkaen 
 
Liikuntasalit: 
Seuraavan maksuluokituksen mukaan (liitteenä) 
 
Luokka 4   55 €/päivä 
Luokka 3   80 €/päivä 
Luokka 2 110 €/päivä 
Luokka 1 165 €/päivä 
 
Muut tilat: 
     Ryhmä 1  Ryhmä 2  Ryhmä 3 
 
Koulujen eteisaulat ja luokat  

 lukuvuoden aikana  -   30 €/pv    50 €/pv 

 kesäkauden aikana  -   50 €/pv              80 €/pv 
 
Erikoisluokat ja -tilat kaikissa 
kouluissa mm. (tekstiili/ 
tekninen työ, musiikki, 
tietotekniikka, auditorio) 

 lukuvuoden aikana  -   30 €/pv    50 €/pv 

 kesäkauden aikana  -   50 €/pv             80 €/pv 
 
Piha-alueet      

 lukuvuoden aikana  -   60 €/pv             95 €/pv 

 kesäkauden aikana  -   60 €/pv             95 €/pv  
 
WC:t, suihkut 

 lukuvuoden aikana  -   60 €/pv             95 €/pv 

 kesäkauden aikana  -   75 €/pv             120 €/pv 
 
Keskuskeittiöt / kahvitilaisuus 

 ilman hlökuntaa  75 €/kerta   75 €/kerta           120 €/kerta 

 sis. keittiöhlökunta  50 €/kerta+  50 €/kerta+           80 €/kerta+ 
     tod. hlöstökulu   tod. hlöstökulut  tod. hlöstökulut 
Keskuskeittiöt / ruokatilaisuus 

 ilman hlökuntaa  100 €/kerta   100 €/kerta           160 €/kerta 

 sis. keittiöhlökunta  50 €/kerta+  50 €/kerta+            80 €/kerta+ 
     tod. hlöstökulut  tod. hlöstökulut  tod. hlöstökulut 
Opetuskeittiöt ja sivukoulujen 
keittiöt 

 ilman hlökuntaa  -   75 €/kerta           120 €/kerta 

 sis. keittiöhlökunta  tod. hlöstökulut  50 €/kerta+           80 €/kerta+ 
        tod. hlöstökulut   tod. hlöstökulut 
 
 



Ryhmä 1 

 kauhavalaiset aikuisten ryhmät 

 kauhavalaiset lapsi- ja nuorisojärjestöt, kauhavalaiset lasten ja nuorten toimintaryhmät 

 Kauhavan seurakuntien lasten ja nuorten kerhot ja ryhmät 

 4H-yhdistyksen lasten ja nuorten kerhot 
Ryhmä 2 

 Ryhmän 1 yhdistys/ryhmä/kerho kuuluu ryhmään 2 silloin, kun se järjestää ylikunnallisen, aikuisille 
osanottajille ja/tai yleisölle maksullisen tapahtuman. Täsmennys: Mikäli tapahtuman osanottajat tai 
majoitettavat henkilöt ovat pääsääntöisesti alle 18-vuotiaita, sovelletaan kuitenkin ryhmän 1 kriteereitä ja 
taksoja. 

 Ulkopaikkakuntalaisten järjestäjien lasten ja nuorten tapahtumat. Täsmennys: Mikäli kauhavalaiset toimijat 
osallistuvat merkittävästi tapahtuman järjestelyihin tai osanottajat tai majoitettavat henkilöt ovat 
pääsääntöisesti kauhavalaisia ja alle 18-vuotiaita, sovelletaan kuitenkin ryhmän 1 kriteereitä ja taksoja. 

 Kauhavalaiset yksityiset vuokraajat (esim. syntymäpäivät, häät, tapahtumiin liittyvä huolto ja majoitus, 
yms.). 

 Mikäli tiloja vuokraavalla yrityksellä/yhteisöllä on kaupungin kanssa yhteistyösopimus, sovelletaan 
vuokraukseen asiakasryhmän 2 hintoja. Tällöin vuokrat laskutetaan kehityskeskukselta. 

Ryhmä 3 

 muut ryhmät (järjestöt, yhdistykset yms.), joiden kotipaikka ei ole Kauhava sekä yritykset ja liikelaitokset 

 ulkopaikkakuntalaiset yksityiset vuokraajat (esim. syntymäpäivät, häät, tapahtumiin liittyvä huolto ja 
majoitus, yms.) 

 

Muuta huomioitavaa: 
 

1. Hintoihin lisätään 

 arvonlisävero kulloisenkin verokannan mukaan 
2. Tilat varataan (varauksista kirjalliset sopimukset) 

 keskuskeittiöt/ruokalat: ruokapalveluvastaava 

 sivukoulujen keittiöt: koulunjohtaja 

 liikuntasalit (sis. pukuhuoneet): vapaa-aikapäällikkö 

 luokat, erikoisluokat, wc:t, aulat yms.: koulunjohtaja / rehtori 

 piha-alueet: koulunjohtaja / rehtori 
3. Tilat laskuttaa 

 keskuskeittiöt: ruokapalveluvastaava 

 opetuskeittiöt ja sivukoulujen keittiöt, luokat, erikoisluokat, wc:t, aulat, piha-alueet yms. 

 Ala- ja Ylihärmän osalta Alahärmän koulukeskuksen toimistosihteeri 

 Kauhavan ja Kortesjärven osalta Kauhavan koulukeskuksen toimistosihteeri 

 liikuntasalit (sis. pukuhuoneet): vapaa-aikatoimi 
4. Tilakorvauksista vapautetaan 

 Puukkofestivaalit, Härmälääset Häjyylyt, Kortesjärven Suvipäivät, Elotryskööt, Vappurieha 

 kauhavalaisten henkilöiden / ryhmien liikuntaharrastuksiinsa varaamat liikuntasalivuorot 

 Vapautus korvauksista ei koske henkilökunnan (mm. keittiöhenkilökunta, kiinteistönhoitajat) palveluja 
vaan niistä on maksettava todellisten kustannusten mukaan. 

 

Lisäksi: 

 Keittiön tilojen käytöstä on sovittava erikseen ruokapalveluvastaavan kanssa. 

 Keittiötilojen käyttäjä huolehtii siitä, että paikalla on koneiden ja laitteiden käytön hallitseva henkilö. 

 Tilat on jätettävä siihen kuntoon, kuin ne ovat olleet vastaanotettaessa (pöydät, tuolit ja lattia on pyyhittävä). 
Virrat on katkaistava. Ennen poistumista rakennuksesta on odotettava, että ovet ovat menneet lukkoon 
(mikäli ovissa sähkölukot). 

 Keittiöstä annetaan tarkemmat ohjeet sopimusta tehtäessä. 

 Mikäli tilojen käyttäjä tarvitsee kiinteistönhoitajan, keittiöhenkilökunnan tai siivoojan apua taikka ison 
majoitustapahtuman varalta huomattavan paljon saniteettitarvikkeita, käyttäjä tilaa palvelut itse ja maksaa 
niistä sekä tarvikkeista erikseen. 

 Astioita, tuoleja, pöytiä, koneita ja laitteita ei vuokrata erikseen. 


