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Monitoimitalon käyttöehdot ja hinnasto, joita salin vuokraaja 

sitoutuu noudattamaan:                                                                                                                                                                                           

               

Tilat vuokrataan alla mainituin velvoittein ja ehdoin. Tiloja ei saa jälleenvuokrata! 

 

Tilan vuokraussopimus voidaan purkaa kaupungin toimesta kesken 

sopimuskauden ilman irtisanomisaikaa seuraavin perustein: 

Tilojen vuokraaja laiminlyö käyttömaksujen maksamisen. 

1. Tilojen käyttäjä on aiheuttanut toiminnallaan vahinkoa kaupungin kiinteistölle.  

2. Tilojen vuokraaja ei vastaa sovituista tehtävistä/velvoitteista, jotka liittyvät 

kiinteistön käyttöön. Laiminlyönneistä perittävät maksut on mainittu jäljempänä 

olevassa hinnastossa. 

3. Toiminta on hyvien tapojen ja lain vastaista. 

4. Tilat ovat varatun vuoron aikana toistuvasti tyhjillään tai erittäin vähällä käytöllä. 

5. Mikäli kaupunki tarvitsee tilan omaan käyttöönsä tai sitä tarvitaan muuta 

merkittävää tapahtumaa varten, voi kaupunki perua varatun vuoron ilmoittamalla 

siitä asianomaiselle. 

 

Avaimen luovuttaminen: 

Salin vuokraaja kuittaa avaimen uimahallin kahviosta allekirjoittamalla avaimen 

luovutussopimuksen.  

Mahdollisesta avaimen häviämisestä vuokraaja sitoutuu maksamaan kaupungin 

tilapalvelulle vähintään 350 euron korvauksen.  

Avain tulee palauttaa heti käyttökauden jälkeen uimahallin kassalle. Palauttamattomista 

avaimista peritään em. korvaus. 

 
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan kiinteistölle tai irtaimistolle aiheuttamansa 

vahingon. 

 



Monitoimitalon hinnasto: 
 
Salivuokrat (alle 18-vuotiaat -50%) Hinta (sis. alv:n) 

Saarijärveläiset käyttäjät:  

- koko sali 27 € / tunti 

- 2/3 salia 18 € / tunti 

- 1/3 salia   9 € / tunti 

Muut käyttäjät  40 € / tunti 

Muut salin varaajilta perittävät maksut:  

- lisäsiivous tai muu lisäpalvelu 25 € / tunti 

- vuokraajan toimesta varaston siivous 25 € / kerta 

- ovien lukitsematta jättäminen (myös 
hätäpoistumistiet) 

Vartiointiliikkeen 
taksoituksen mukaan 

- mustapohjaisten kenkien käytöstä aiheutuva  
ylimääräinen siivous 

 
25 € / alkava työtunti 

- tilojen roskaaminen 25 € / alkava työtunti 

- kaluston tai tilojen rikkoutuminen Tilapalvelun taksoituksen 
mukaan 

- varaajan pyynnöstä henkilökunta paikalla 25 € / alkava työtunti 

 

 
 
Muuta huomioitavaa 
 

- Myönnetyt vuorot tulee perua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mutta 

viimeistään vuorokautta ennen vuoron alkua. Määräajassa perutuista vuoroista ei 

peritä maksua. Perumiset ja muutokset pitää aina vahvistaa liikunta-palveluihin 

sähköisesti osoitteeseen satu.mantynen@saarijarvi.fi Kaikista määräajan jälkeen 

perutuista vuoroista peritään hinnaston mukainen maksu. 

 

- Vuoro alkaa ja päättyy ilmoitettuna kellonaikoina, joita tulee noudattaa 

 

- Yli 500 henkilön tilaisuuksiin tulee järjestäjän laatia oma pelastussuunnitelma 

 

- Päihtyneiden pääsy saliin on kielletty 

 

- Avaimen ulosvedettävää teleskooppikatsomoa varten saa kiinteistönhoitajalta,  

 

 p. 044 4598786. 
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