HINNASTO (VOIMASSA
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TOISTAISEKSI)
Kasvatus- ja opetuslautakunta 16.9.2015 § 79,
2.3.2016 § 24, 31.5.2017 § 75, 24.11.2021 § 137

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisten yksiköiden tilavuokrat
MAJOITUSKÄYTTÖ

VUOROKAUSIHINTA 2022

Keravan lukion, Kurkelan koulun ja Keravanjoen koulun
liikuntasali ja Sompion koulun palloiluhalli
Muiden koulujen salit
Luokkahuone
KOULUJEN LIIKUNTASALIT
(liikuntakäyttö sisältäen pukuhuoneet)

Väliverholla jaettava kolmiosainen sali kokonaan (Keravanjoen, Kurkelan ja Sompion salit)
Väliverholla jaettava kaksiosainen sali kokonaan (Keravan lukion Sali)
Väliverholla jaettu kolmiosaisen tai kaksiosaisen salin
yksi osa
Väliverholla jaettu kolmiosaisen tai kaksiosaisen salin
kaksi osaa
Päiväkodin salit ja muiden kuin edellä mainittujen koulujen salit
Sompion palloiluhalli kokonaan
Keravan lukion kuntosali (kuntosalin vuokraus edellyttää
salin vuokrausta samaan aikaan)
Sompion – tai Keravanjoen koulun kuntosali
Keravanjoen koulun höntsäsali

MUUT TILAT

90,00
60,00

TUNTIHINTA 2022

18,00
12,00
8,00
12,00
8,00
18,00
18,00 + liikuntasalin vuokra
18,00
15,00

TUNTIHINTA 2022

Luokkahuone, kokoushuone

10,00

Aula, ruokasali, kirjastotila, erikoisluokat, päiväkotien tilat
Kouluisännän palvelut erillisissä tilaisuuksissa

25,00
22,00
TUNTIHINTA 2022
(minimilaskutus 2 tuntia)

ERIKOISTILAT

Varhaiskasvatuksen kota
Teknisen käsityön luokka
Tekstiilikäsityön luokka
Kotitalousluokka
Musiikkiluokka
Kuvataideluokka
Kurkelan koulun lasisali
Sompion koulun tiilisali
Sompion koulun juhlasali
Keravan lukion auditorio
Keravan lukion ruokasali
Keravan kaupunki
Kasvatus- ja opetustoimi

250,00

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
60,00
77,00
60,00
55,00
Postiosoite: PL 123, 04201 Kerava
Internet: www.kerava.fi
Keskus: (09) 294 91
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Liikuntasalien varaukset:
Kausivaraukset:
Tuntihinta:

Vuorojen peruutus:

Varaukset tehdään netin kautta Timmi-järjestelmästä tai suoraan rehtorilta tai
päiväkodinjohtajalta.
Liikuntasalien kausivarauksista on vuosittain erillishaku. Kevätkaudella on keskimäärin18 viikkoa, syyskaudella on keskimäärin 16 viikkoa.
Tuntihintaa käytetään kaikissa varauksissa ja mahdollisissa hyvityksissä.
Laskutus sekä kausivuokrista että yksittäisistä tilavarauksista tapahtuu kerran kuukaudessa.
Käyttövuorojen peruutus ja hyvitys ovat mahdollisia, mikäli peruutus tehdään määräajassa viimeistään kahta viikkoa aikaisemmin.

Yleistä tilojen vuokraamisesta:
• Minimiveloitus varauksissa on yksi tunti, poikkeukset mainittu hinnastossa erikseen.
• Yksittäisissä tilavarauksissa alle 50 euron laskusta (alv 0 %) peritään tilavuokran lisäksi 5 euron suuruinen
pienlaskutuslisä + alv 24 %.
• Ulkokuntalaisilta ja sisäänpääsymaksullisista tilaisuuksista veloitetaan kaksinkertainen tai erikseen sovittu
hinta.
• Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia hintoja. Arvonlisäverolain mukaan liikuntakäytössä verokanta on 10 %.
Muissa tilaisuuksissa verokanta on 24 %.
• Keittiötiloja ei vuokrata ilman keittiöhenkilökuntaa, varaus keittiöstä tulee tehdä paikan keittiövastaavalta. Keittiöhenkilökunnasta Keravan kaupungin ruokapalvelukeskus perii erillisen korvauksen.
• Keravan lukion ja aikuislukion kuntosalia vuokrataan käyttöön vain samanaikaisesti liikuntasalia käyttävälle.

