
 

 

 

 

   

  
  

  

Hyror och  ersättningar  som uppbärs för användningen  av  
daghems- och skollokaler  från och med  1.8.2020   

Lokaler som hyrs  ut och priser  

Lokaler för idrottsbruk  (moms 10 %)  
 

•  Gymnastiksal minst 400 m², 25  €/påbörjad timme (inkl. moms 10  %)   
•  Gymnastiksal minst 290–399 m², 20 €/påbörjad timme (inkl. moms 10 %)   
•  Gymnastiksal mindre än 290 m², 15 €/påbörjad timme (inkl. moms 10 %)   

Lokaler för övrigt bruk (moms  24 %)   
 

•  Auditoriet,  skolan Rieskalähteen koulu (75 platser),  30 €/påbörjad timme (inkl. moms 24 
%)   

•  Gymnastiksal minst 400 m², 30  €/påbörjad timme (inkl. moms 24  %)   
•  Gymnastiksal minst 290–399 m², 20 €/påbörjad timme (inkl. moms 24 %)   
•  Gymnastiksal mindre än 290 m², 15 €/påbörjad timme (inkl. moms 24 %)   
•  Matsal, 40 €/påbörjad timme  (inkl.  moms  24 %)   
•  Klassrum (för annat  än inkvartering),  25  €/påbörjad timme (inkl. moms  24 %)   
•  Specialklassrum (t.ex.  undervisningskök med redskap, musiksal e.d.)  60 €/påbörjad 

timme (inkl. moms 24  %)   
•  Piano/flygel, engångsavgift 15 € (inkl. moms. 24 %)   
•  Korridor/entréhall, 15  €/påbörjad timme (inkl. moms 24 %)   
•  Daghemmets sång-/gymnastiksal,  15  €/påbörjad timme (inkl. moms 24 %)   
•  Daghemmets grupplokal, 25  €/påbörjad timme (inkl. moms 24 %)   
•  Daghemmets/skolans gårdsplan, 60 €/dygn (inkl. moms 24 %)   

Användningstider för lokaler beviljas avgiftsfritt då det handlar om verksamhet som 
ordnas av föräldrar till skolans eller daghemmets barn och elever eller av en elevkår. 

Återkommande användare beviljas en rabatt på 20 % då de använder samma lokal 
regelbundet under hela läsåret eller terminen, t.ex. varje vecka/månad. 

Lokaler som hyrs  ut:   
 

•  Skolornas klassrum och daghemmens grupplokaler  (priset inkluderar lokalens  
normala möbler/utrustning)   

•  Auditorier och matsalar   
•  Specialklassrum  (t.ex. musik, undervisningskök, klassrum för teknisk slöjd och  

textilslöjd, IT-klassrum) enligt skolans särskilda ordningsregler och  efter  
daghemsföreståndarens eller rektorns prövning.   

•  Korridorer/entréhallar  Avgift uppbärs endast då korridoren/entréhallen hyrs ut separat,  
inte  då korridoren används för att ta sig till t.ex. ett klassrum.   
 



      Övervakning:      
 

 

 

 

 

 
 
  

 

Daghemsföreståndaren eller rektorn  bedömer om användningen av  skollokalen som hyrs ut  
är sådant att det behövs en övervakare för att se till  dörrar, belysning o.d. teknik och AV-
utrustning (offentlig tillställning), arbetssäkerheten vid användningen av maskiner, att  
undervisningsköket  är i städat skick,  att  redskap används sakligt  etc.  och  huruvida nyckeln 
till lokalen kan överlämnas till  den ansvarsperson  som angetts i  ansökan.    
 Övervakning bokas hos stadens lokalitetstjänster som fakturerar  hyresgästen direkt för  
övervakningskostnaderna.   
  

Skolan hyr inte ut:    

• Gymnastiksalar: Enligt huvudregeln  hyrs skolornas gymnastiksalar ut via idrottscentralen.  
  
https://www.turku.fi/sv/kultur-och-motion/motion/motionsstallen/bollhallar-och-skolornas-
gymnastiksalar  
 

*) Undantag:     

Om skolans gymnastiksal inte  används av idrottstjänsterna bokas salen av rektorn för  
skolan i fråga.  
  
Då prissätts användningen enligt den prislista som nämnden fastställt  och som meddelas  
här.  
  
Om en gymnastiksal som används av idrottstjänsterna hyrs ut för annat ändamål  än  ett  
idrottsevenemang, bokas salen i regel via idrottstjänsterna enligt den prislista som  
idrottsnämnden årligen fastställer.   
  
 Om samma hyresgäst hyr även andra lokaler i skolan och bokningen pågår till efter kl.  22  
kan bokningen  av praktiska skäl göras via skolan, men också i dessa fall ska bokningen  
skilt diskuteras med idrottstjänsterna.  

Hyresgästen ordnar lokalen för  tillställningen  (före och efter  tillställningen) samt städningen  
av lokalen enligt skolans anvisningar.  
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