
 

   
    
  

  
  
   
  
  
   
 

 
  
  
  
   
   

 

   

   
  

 

  
   

  
   

   
  

  

 

Päiväkoti- ja koulutilojen käytöstä perittävät vuokrat ja korvaukset  
1.8.2020 alkaen   

Vuokrattavat tilat ja hinnat  
Tilat liikuntakäyttöön (alv 10%)  

• Liikuntasali vähintään 400 m², 25€/ alkava tunti (sis. alv 10%) 
• Liikuntasali vähintään 290-399 m², 20€/ alkava tunti (sis. alv 10%) 
• Liikuntasali alle 290 m², 15€/ alkava tunti (sis. alv 10%) 

Tilat muu käyttö (alv  24%)  
• Auditorio, Rieskalähteen koulu (75 paikkaa) 30,00€/ alkava tunti (sis. alv 24%) 
• Liikuntasali vähintään 400 m², 30€/ alkava tunti (sis. alv 24%) 
• Liikuntasali vähintään 290-399 m², 20€/ alkava tunti (sis. alv 24%) 
• Liikuntasali alle 290 m², 15€/ alkava tunti (sis. alv 24%) 
• Ruokasali, 40€/ alkava tunti (sis. alv 24%) 
• Luokkahuone (muu kuin majoituskäyttö), 25€/alkava tunti (sis. alv 24%) 
• Erikoisluokka (esim. opetuskeittiö välineineen, musiikkiluokka yms.), 60€/ alkava 

tunti (sis. alv 24%) 
• Piano/ flyygeli, kertamaksu 15€ (sis. alv 24%) 
• Käytävä/aulatila, 15€/ alkava tunti (sis. alv 24%) 
• Päiväkodin laulu-/ liikuntasali, 15€/ alkava tunti (sis. alv 24%) 
• Päiväkodin ryhmätila, 25€/ alkava tunti (sis. alv 24%) 
• Päiväkodin/ koulun piha-alue, 60€/ vuorokausi (sis. alv 24%) 

Tiloja myönnetään maksutta silloin, kun kyseessä on koulun tai päiväkodin lasten ja 
oppilaiden vanhempien tai oppilaskunnan järjestämää toimintaa. 

Hintoihin myönnetään 20 %:n alennus, kun tilaa vuokrataan ns. vakiokäyttäjälle, joka 
käyttää samaa tilaa koko lukuvuoden tai -kauden säännöllisesti esim. 
viikoittain/kuukausittain toistuvana. 

Vuokrattavat tilat:   
• Koulujen luokkahuoneet ja päiväkotien ryhmätilat (hinta sisältää tilan normaalin 

kalustuksen/varustelun) 
• Auditoriot ja ruokasalit. 
• Erikoisluokat (esim. musiikki, opetuskeittiö, teknisen työn ja tekstiilityön luokat, atk-

luokat) koulun erityisjärjestyssääntöjen ja päiväkodinjohtajan tai rehtorin harkinnan 
mukaan. 

• Käytävä/aulatilat: Hinta peritään vain mikäli käytävä/aula vuokrataan yksinään, 
vuokraa ei peritä, kun käytävää käytetään kulkureittinä esim. luokkatilaan. 



 

 
 

 

 
  

  

 
  

 

   

 

 
 

  

  

 
 

   

 
  

 

 

Valvonta:   
Päiväkodin johtaja tai rehtori arvioi onko koulutilan vuokrakäyttö sellaista, että siihen 
tarvitaan valvoja huolehtimaan ovista, valoista ym. tekniikasta ja av-laitteista 
(yleisötilaisuus), koneiden työturvallisesta käytöstä, opetuskeittiön siisteydestä ja 
välineiden asiallisesta käytöstä jne. tai voiko vuokrauksesta vastaavalle, hakemuksessa 
nimetylle henkilölle, luovuttaa tilan avain. Valvonta tilataan kaupungin tilapalveluilta, joka 
laskuttaa valvonnasta aiheutuneet kustannukset suoraan vuokraajalta. 

Koulu ei vuokraa:  
• Liikuntasalit: Pääsäännön mukaan koulujen liikuntasaleja varataan 

liikuntapalvelukeskuksen kautta. 

http://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/liikuntapaikat/liikuntahallit-ja-salit 

*) Poikkeus:   
Mikäli koulun liikuntasali ei ole liikuntapalveluiden käytössä, haetaan käyttövuoroa ao. 
koulun rehtorilta. 

Silloin hinnoittelu tapahtuu lautakunnan vahvistaman ja tässä ilmoitetun hinnaston 
mukaan. 

Mikäli liikuntapalveluiden käytössä olevaa liikuntasalia vuokrataan muuta kuin 
liikuntatapahtumaa varten, varaus tehdään pääsääntöisesti liikuntapalveluiden kautta ja 
liikuntalautakunnan vuosittain vahvistaman hinnaston mukaan. Jos salin vuokraaja varaa 
myös muita koulun tiloja ja varaus jatkuu yli klo 22, voidaan varaus tehdä käytännön syistä 
myös koulun kautta, mutta tällöinkin asiasta tulee neuvotella erikseen liikuntapalveluiden 
kanssa. 

Tilan järjestäminen tilaisuutta varten (ennen ja jälkeen tilaisuuden) sekä siivoamisen 
järjestäminen tapahtuu vuokraajan toimesta koulun antamien ohjeiden mukaan. 

http://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/liikuntapaikat/liikuntahallit-ja-salit
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