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LIIKUNTATILOJEN HINNOITTELU JA PERIAATTEET 

Kampushallin vuokratilat 

Kampushallista vuokrataan seuraavia tiloja liikunta- ja tapahtumakäyttöä varten: 

 Liikuntasali, 1219 m2 

o Jaettavissa verholla kahteen osaan 

o Neljä pukuhuonetta 

o Huomioitu palloilulajeista mm. salibandy, futsal, koripallo, lentopallo, sulkapallo, käsipallo 

 Tanssisali/Tatami, 142 m2 

 Kuntosali 85 m2, jota vuokrataan vain ryhmille 

Tapahtumia varten vuokrattavissa on: 

 Kahvio ja aulatilat 

 Luokkatilat 

Liikuntatilojen hinnoittelu 

Hinnastossa liikuntatilat on jaettu kolmeen hintatasoon seuraavasti: 

1. Jäsenkuntien liikuntaseurat, juniorit 

2. Jäsenkuntien liikuntaseurat, aikuiset 

3. Muut liikuntaseurat, järjestöt, yritykset ja yksityishenkilöt 

Junioreiden harjoitusvuoroiksi lasketaan harjoitusvuoro, jolla kaikki vuoron käyttäjät ovat alle 18-vuotiaita, 

lukuun ottamatta vastuuhenkilöitä. 

Tilojen vuokrauksesta erillistapahtumien järjestämistä varten tehdään aina erillinen tarjous. 

Liikuntatilojen vuokriin sisällytetään arvonlisävero. Liikuntakäytössä tilojen arvonlisävero on 10 %. 

Maksullisissa liikuntatapahtumissa sekä muussa käytössä tilojen arvonlisävero on 24 %. 

Liikuntatilojen varaaminen ja laskutus 

Liikuntatiloista vuokrataan 1,5 h mittaisia vakiovuoroja arki-iltaisin klo 16-22 sekä viikonloppuisin klo 8-22. 

Vuorot laitetaan avoimeen hakuun vuosittain keväällä. Vakiovuorot varataan aina syksystä kevääseen (9 kk). 

Myönnettyä vakiovuoroa ei saa vuokrata edelleen kolmannelle osapuolelle. 

Vakiovuorojen myöntämisen jälkeen voidaan myöntää myös yksittäisiä vuoroja. 

Koulutusyhtymä pidättää itsellään oikeuden perua myönnettyjä vakiovuoroja. Vuorojen peruminen tehdään 

vähintään 5 päivää ennen peruutusta. Koulutusyhtymästä johtuvat vuorojen peruutukset hyvitetään 

vuokrassa. 

Liikuntatilojen käyttö 

Tilan vuokranneet käyttäjät vastaavat itse liikuntatiloihin liittyvistä järjestelyistä. Vuokrasopimuksen 

laadinnan yhteydessä sovitaan yhteisesti tilaan liittyvistä kiinteistä välineistä ja varustuksesta, joiden käyttö 

sisältyy tilavuokraan. Tilan vuokranneet käyttäjät vastaavat tiloissa harjoitettavan toiminnan aiheuttamista 

vahingoista sekä toimintaan liittyvistä vakuutuksista.  
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Hinnasto – Kampushalli, voimassa 31.7.2017 saakka 
 

Tilat liikuntakäytössä  

Liikuntasali, vuoro (1,5 h) 1/2 Sali Koko sali 

Juniorit (jäsenkuntien seurat) 

 

20 € 30 € 

Aikuiset (jäsenkuntien seurat) 

 

30 € 45 € 

Muut 40 € 60 € 

 

     €/tunti 

Kuntosalin käyttö vakiovuoron yhteydessä   20 

Kuntosali (ryhmille)    40 

Tatami Aikuiset/Juniorit    30/20 

Liikuntatapahtuma, jossa ei peritä pääsymaksua  80 

(sis. sali, katsomo, kahvio) 

 

Tilat muussa käytössä     

€/tunti 

Muut tapahtumat, maksullinen tapahtuma (sis. sali, katsomo, kahvio) 150 

Tatami     35  

Kahvio     50 

Luokka     30 

Neuvottelutila     20 

Yhdistelmäluokka    60 

 

 

Pitempikestoisesta tilojen vuokrauksesta erillistapahtumien järjestämistä varten tehdään aina erillinen 

tarjous. 

 

Tilojen vuokriin sisältyy arvonlisävero. Liikuntakäytössä tilojen arvonlisävero on 10 %. Maksullisissa 

liikuntatapahtumissa sekä muussa käytössä tilojen arvonlisävero on 24 %. 


