
Sivistystoimen maksut ja korvaukset 1.8.2014 alkaen 

 

KOULUTOIMI 

1. Koulutilojen ulkopuolisilta käyttäjiltä perittävät maksut säännöllisestä käytöstä: 

yli 100m² liikuntatila 6,00€ / h 

alle 100m²liikuntatila 4,80€ / h 

luokkatila 9,60€ / h 

erityisluokka tai -tila 12,00€ / h 

lisäksi atk-luokka  3,60€ / työasema 

 

2. Tilapäisestä käytöstä perittävät maksut:  

 

Luokka- tai liikuntatila 10,80€ / h 

yli 100m² liikuntatila 51,60€ / päivä 

alle  100m² liikuntatila 42,00€ / päivä 

luokkatila 36,00€ / päivä 

erityisluokka tai –tila 
(esim.auditorio) 

60,00€/ päivä 

lisäksi atk-luokka  3,60€ / työasema 

koulun piha-alue 48,00€ / päivä 

 

Alueella toimivien oppilaitosten kanssa voidaan tehdä erillissopimukset. 

RUOKAPALVELUT 

Keittiötilojen vuokrat: 

 Martinmäki, yläaste ja lukio, keittiötilat 

Päivävuokra 120€ 

viikonlopun vuokra 240€ 

Tuntivuokra 24€ 

Ruokasalin päivävuokra 72€ 

Ruokasali ja keittiö, yht. 180€ / päivä 

Ruokasali ja keittiö, yht. 250€ / viikonloppu 

 

 Kyläkoulut, keittiötilat 

Päivävuokra 96€ 

Viikonlopun vuokra 180€ 

Tuntivuokra 18€ 

 

Ruokapalveluiden kahvi-  ja ruokailuastioita, kahvinkeittimiä, kuljetuskalustoa, pöytäliinoja 

tai muita laitteita ja kalustoa ei vuokrata kaupungin omistamien tilojen ulkopuolelle. 

Kaupungin tiloissa järjestetyissä tilaisuuksissa käyttäjä maksaa aiheutuneet kustannukset. 

(esim. liinojen pesun, astioiden kuljetuskustannukset yms.) 

 



 

 

KULTTUURIPALVELUT 

 Teatterisali 

 Paikalliset aatteelliset yhdistykset, yhteisöt ja niihin verrattavat sekä kunnalliset 

toimielimet; vuokraa ei peritä 

 Kaikkien, myös edellä mainittujen järjestämät pääsymaksulliset tilaisuudet; 

vuokra 10% lipputuloista 

 Yritysten, liikelaitoisten, koulutusjärjestöjen jne järjestämät kokoukset, 

koulutustilaisuudet ym.    

 

 Pitempiaikaisista koulutustilaisuuksista vuokra sovitaan erikseen. 

 

 Vapaa-aikatoimiston kokoustila 

 

 Paikalliset aatteelliset yhdistykset, yhteisöt ja niihin verrattavat sekä kunnalliset 

toimielimet; vuokraa ei peritä 

 Yritysten, liikelaitoisten, koulutusjärjestöjen jne järjestämät kokoukset, 

koulutustilaisuudet ym. Pitempiaikaisista koulutustilaisuuksista vuokra sovitaan 

erikseen. 

 

 Kirjasto- kulttuuritalon pääsisäänkäynnin aula   

 

 

 K. J. Ståhbergin lapsuudenkotimuseon pääsymaksut 

 

Aikuiset 3€  alv 0% 

Opiskelijat, koululaiset 2€ alv 0% 

 

KIRJASTO 

Kirjastokortti 

Ensimmäinen kirjastokortti 

Uusi kirjastokortti 

 

Kaukolainaus 

Seutu- ja kaukolaina määräytyy lainanantaja kirjaston mukaan 

Asiakas maksaa lähettäjäkirjaston perimän palvelumaksun 

 

Myöhästymismaksut 

1. muistutus 3 viikkoa eräpäivästä 

2. muistutuskirje 

96€ /tilaisuus 

48€ / tilaisuus 

30€ /tilaisuus 

0,00 

2,40 

2,00 

3,00 



Palauttamattomasta aineistosta lähetetään lasku 

 

Kopiointi ja tulostus asiakkaille 

Mustavalkoinen 

A4 

A4   2-puolinen 

A3 

A3  2-puolinen 

 

Värillinen A4  

  

Nettitulosteet 

á kirjaston paperille 

á asiakkaan paperille 

á 2-puolinen kirjaston paperille 

á 2-puolinen asiakkaan paperille 

 

LIIKUNTAPALVELUT 

 

Haapajärven monitoimitalon vuokrat arvonlisäverollisina 

 

Paikalliset urheiluseurat, järjestöt ja niihin verrattavat yhdistykset ja kaupungin omat 

tilaisuudet, pois lukien koululiikuntatunnit ja Jokilatvan opiston liikuntapiirit: 

Salin vuokraus 

 

 

 

 

  

 

 

Muut paikalliset käyttäjät: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulkopaikkakuntalaisten osalta kyseiset vuokrat ovat kaksinkertaiset. 

Kaupallisten tilaisuuksien osalta vuokrat ovat 2,5-ketaiset. 

Pääsymaksullisten tilaisuuksien osalta vuokran lisäksi peritään 10 % pääsylipputuloista. 
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           1/3 Salin vuokraus (1 h) 3,60€ / h 

           2/3 Salin vuokraus (1 h) 7,20€ / h 

3/3 Salin vuokraus (1 h) 10,80€ / h 

Juoksusuoran vuokraus (1 h) 2,40€ /h  

Kuntosalin vuokraus (1 h) 3,60€ / h 

Keittiötilojen vuokraus (sisältää kahvion) (1 h) 3,60€ / h 

1/3 Salin vuokraus (1 h) 4,80€ / h 

2/3 Salin vuokraus (1 h) 9,60€ / h 

3/3 Salin vuokraus (1 h) 14,40€ / h 

Juoksusuoran vuokraus (1 h) 3,60€ /h  

Kuntosalin vuokraus (1 h) 4,80€ / h 

Keittiötilojen vuokraus (sisältää kahvion) (1 h) 4,80€ / h 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haapajärven uimahalli 

 

Aikuiset 

Lapset, eläkeläiset, opiskelijat, työttömät ja varusmiehet 

Kodinhoitotukea saavat 

Aikuisten sarjalippu 30 kpl 

Aikuisten sarjalippu 10 kpl 

Lasten sarjalippu 30 kpl  

Perhelippu (kaksi aikuista ja kaksi 7-15 v. lasta) 

 

Uima-asun vuokra 

Pyyhkeen vuokra 

Normaalien aukioloaikojen ulkopuolinen ryhmäkäyttö 

opetuksella 

valvonnalla 

ilman valvontaa 

 

Alakerran kuntosalin vuokra paikallisille urheiluseuroille, järjestöille ja niihin 

verrattaville yhdistyksille pois lukien koululiikuntatunnit ja Jokilatvan opiston 

liikuntapiirit. 

Muille aikuiskäyttäjille salin vuokraus (1 h) 

Ryhmä ja nuorille (1 h) 

 

 

Ulkoliikuntatilat 

  

Kaupungin ulkoliikuntatilat ovat maksuttomia liikunnan harrastamiseen. 

Ulkoliikuntatilojen käyttö muuhun tarkoitukseen käsitellään aina erikseen 

tapauskohtaisesti ja samassa käsitellään myös mahdollinen vuokra-asia.  

 

 

 

Sulkapallokentän vuokraus yksityisille (1 h) 8,40€ 

Katsomon laitto ilman talkootyötä  
 

48,00€ 

Kahden katsomon laitto ilman talkootyötä 
 

96,00€ 

Monitoimitalon äänentoistojärjestelmän käyttö 
 

36,00€ 

Monitoimitalon koko esiintymislavan pystytys 36,00€ 

Monitoimitalon esiintymislavojen vuokra talon ulkopuolelle 
(vrk)  

2,40€ 

Ajanottolaitteiden ja –kennojen vuokra talon ulkopuolelle 
(vrk) 

18,00€ 

4,00 

2,50 

2,50 

95,00 

35,00 

60,00 

10,00 

55,00 

45,00 

35,00 

2,00 

3,00 

2,00 



NUORISOPALVELUT 

 

Stolle 

 

Yritysten, liikelaitosten ja koulutusjärjestöjen kokoukset,  

koulutukset jne. 

 

Ilman vuokraa paikalliset aatteelliset yhdistykset, yhteisöt ja niihin  

verrattavat sekä kunnalliset toimielimet korvauksetta 

 

Kaikkien järjestämät pääsymaksulliset tilaisuudet 10 % lipputuloista 

 

 

 

           

 

 

 

 

120€ /vrk 

Yksityisille 72 € / vrk 

Yksityisille tuntitaksalla 18 € /h  

Karaokelaitteiden vuokraus 30€ / h  

Pöytä (määrästä riippumatta) 6,00 / päivä 

Astiat (määrästä riippumatta) 12,00 / päivä 


