
   
 

   

25.11.2020 
Vuokrattavat tilat 
Muu kuin liikuntakäyttö 
 
 
 
Kunnan omatoiminta on maksutonta kaikissa 
tiloissa 

 
Ryhmä 1: 

 
Paikalliset rekisteröityneet yhdistykset ja seurat 

 
 

 
Ryhmä 2: 

 
Yksityishenkilöt, As. Oy:t, 

Tiekunnat, Yritykset, ulkopaikkakuntalaiset   
 
 

Kunnantalo 
- Valtuustosali, 0-4h/4-8h 
- Kunnanhallituksen huone, 0-4h/4-8h 
- Lautakuntien huone, 0-4h/4-8h  
- Kunnantalon kahvio, 0-4h/4-8h  

 
0 € 
0 € 
0 € 
0 € 

 
 

 
30/45 €/krt  
20/30 €/krt 
15/20 €/krt 
15/20 €/krt 

                          

Kirjasto 
- Kivipirtti, neuvottelutila, 0-4h/4-8h 
- Lehtisalin vuokraus KuVa-johtajan     päätöksellä 
(sis. Kivipirtin kokoustilan) 
- Lukion auditorio 0-4h/4-8h 
-Valokuvaus (hääkuvaus tms.)  Myllykirjastossa 
KuVa-johtajan päätöksellä, oven avaus -maksulla 

 
20/35 €/krt 
150 €/päivä 

 
30/55 €/krt 

 
50€ 

 
40/70 €/krt 
300 €/päivä 

 
60/110 €/krt 

 
50€ 

Vanha paloasema 
- Yritystila, yläkerta, 0-4h/4-8h 
- alakerran kokoustila, 0-4h/4-8h 
- vanhan paloaseman kokoustila +  
  Saunatila, 0-4h/4-8h 

 
20/30 €/krt 
10/15 €/krt 
50/80 €/krt 

 
30/40 €/krt 
20/30 €/krt 

70/100 €/krt 

Kirkkomännikkö, Rantarousti 
- koko koulu 

 
                                     700€/vrk 

 
700€/vrk 

- ruokasali, aula (RR) 0-4h/4-8h 20/30 €/krt 30/40 €/krt 
- keittiö, 0-4h/4-8h 20/30 €/krt 30/40 €/krt 



   
 

   

- luokkahuone, 0-4h/4-8h 20/30 €/krt 30/40 €/krt 
- liikuntasali/auditorio, 0-4h/4-8h 300/600 €/krt 400/800 €/krt 
- liikuntasali + ruokasali+ keittiö, 0-4h/4-8h 340/660 €/krt 460/880 €/krt 
- ruokasali + keittiö, 0-4h/4-8h 40/60 €/krt 60/80 €/krt 
Kuulammen koulu 
- koko koulu 

 
                                     1300€/vrk 

 
1300€/vrk 

- ruokasali, 0-4h/4-8h 20/30 €/krt 30/40 €/krt 
- keittiö, 0-4h/4-8h 20/30 €/krt 30/40 €/krt 
- ruokasali + keittiö, 0-4h/4-8h 40/60 €/krt 60/80 €/krt 
- luokkahuone, 0-4h/4-8h 20/30 €/krt 30/40 €/krt 
- liikuntasali, 0-4h/4-8h                                    300/600 €/krt 400/800 €/krt 
- liikuntasali + ruokasali+ keittiö, 0-4h/4-8h 340/660 €/krt 460/880 €/krt 
Murron koulu 
- koko koulu 

 
                                     700€/vrk 

 
700€/vrk 

- ruokasali, 0-4h/4-8h 20/30 €/krt 30/40 €/krt 
- keittiö, 0-4h/4-8h 20/30 €/krt 30/40 €/krt 
- luokkahuone, 0-4h/4-8h 20/30 €/krt 30/40 €/krt 
- ruokasali + keittiö, 0-4h/4-8h 40/60 €/krt 60/80 €/krt 
- liikuntasali, 0-4h/4-8h                                    300/600 €/krt 400/800 €/krt 
- liikuntasali + ruokasali+ keittiö, 0-4h/4-8h 340/660 €/krt 460/880 €/krt 
Temmes koulu   
- liikuntasali, 0-4h/4-8h 300/600 €/krt 400/800 €/krt 
- liikuntasali + salin keittiö, 0-4h/4-8h 300/600 €/krt 400/800 €/krt 
- luokkahuone, 0-4h/4-8h 20/30 €/krt 30/40 €/krt 
Markkuun koulu   
- Tila 1 (xx m2), 0-4h/4-8h 
- Tila 2 (xx m2), 0-4h/4-8h 
- Tila 3 (xx m2), 0-4h/4-8h 
- Tila 4, keittiö (xx m2), 0-4h/4-8h 

0 € 
0 € 
0 € 
0 € 

30/40 €/krt 
30/40 €/krt 
30/40 €/krt 
30/40 €/krt 

- yläkerran tila, 0-4h/4-8h 30/40 €/krt 40/50 €/krt 
Pappila   
- keittiö, 0-4h/4-8h 0 €/krt 30/40 €/krt 
- huone, 0-4h/4-8h                                          0 €/krt 30/40 €/krt 



   
 

   

 

 

 

 

 

 

 

TILOJEN KÄYTTÖOHJEET 

Jälleenvuokraus kielletty 
Maksuttomat tilat ovat yhteiskäyttötiloja. 
Taulukon hinnat sisältävät ALV:n.  
Tilojen kiinteät laitteet kuuluvat hintaan. 
Hälytyksistä aiheutuneet kulut veloitetaan vuokraajalta. 
 
Jokaisella ryhmällä tulee olla nimettynä vastuuhenkilö, joka vastaa käyttövuorollaan järjestyksen pidosta ja sääntöjen noudattamisesta.  
Mikäli vastuuhenkilöä ei ole erikseen nimetty, varauksen tekijä on vastuussa tilan käytöstä. Vuokraaja huolehtii tilan siivouksesta. 
 
KÄYTTÄJÄRYHMÄN VASTUUHENKILÖ HUOLEHTII,  

että tilaa käytetään ainoastaan myönnettyyn tarkoitukseen. 
että ovet pidetään suljettuina vuoron ajan ja siitä, että ryhmän mukana ei tule sellaisia henkilöitä, jotka eivät kuulu osanottajiin.                                                    
että käytössä on vain se tila, kalusto ja välineet, joihin on saatu lupa.                                                                                                                                                            
että tiloissa ei tupakoida tai käytetä päihteitä, eikä niihin tuoda päihteitä.                                                                                                                                                     
että varatun vuoron käyttöaikaa noudatetaan ja kukaan ei jää tilaan vuoron loputtua.                                                                                                                                  

Nuokkari (pun)   
- huone 1, 0-4h/4-8h 20/30 €/krt 30/40 €/krt 
- huone 2, 0-4h/4-8h 20/30 €/krt 30/40 €/krt 
Temmestupa   
- huone, 0-4h/4-8h 0 € 30/40 €/krt 
Murron vanhakoulu   
- luokkahuone, 0-4h/4-8h 0 € 30/40 €/krt 
   



   
 

   

että kalusteet ovat samassa järjestyksessä kuin käytön alkaessa ja välineet palautetaan niille varattuihin säilytyspaikkoihin, ellei ole sovittu toisin.                        
että käyttövuoron jälkeen tilat jäävät moitteettomaan kuntoon.                                                                                                                                                                     
että tilasta sammutetaan valot ja tarkistaa tilojen kunnon sekä lukituksen.                                                                                                                                           
ilmoittaa välittömästi kiinteistönhoitajalle, jos kunnan omaisuutta on vahingoitettu tai muuta vahinkoa on aiheutunut. 
 
 
 
Keittiön (ruuan jakelu tai valmistus) käytöstä on sovittava erikseen.  
Keittiön käyttö edellyttää, että paikalla on henkilö kunnan ateriapalveluista. Tilan vuokraaja maksaa työntekijälle palkan.  
Rikkoutuneista laitteista ja astioista peritään korvaus laskun mukaan.  
 
Työntekijälle maksettava tuntihinta on arkisin, 31,70 €/h, sis. alv 
Klo 18 – 22 välisenä aikana + 15 %,  
klo 22-07 välisenä aikana + 30 %.                                       
Lauantaisin klo 6-18 välisenä aikana +20 %.  
Lauantaina klo 18 – su. 18 välisenä aikana + 100 %.  


