KOULUJEN HINNASTO 1.3.2019 ALKAEN
MÄÄRITELMÄ
Tämä hinnasto koskee tilapalvelun hallinnoimien koulutilojen hinnoittelua. Kouluja ovat
(1.1.2019) Jokivarren koulu, Järvikunnan koulu, Kuivannon koulu, Luhtikylän koulu, Myllylän
koulu, Pennalan koulu, Tönnön koulu, Virenojan koulu, Yhteiskoulu/Erkko-lukio. Yli 300 m2
saleja on käytössä Jokivarren ja Myllylän kouluilla.
KOULUTILAT MUUHUN KUIN LIIKUNTAKÄYTTÖÖN
Tiloja voidaan varata eri käyttötarkoituksiin, mutta kaupunki tukee erityisesti liikuntatoimintaa.
Alla on muun kuin liikuntakäytön hinnasto. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva
arvonlisävero. Tällä hetkellä arvonlisävero on 24 %. Keittiön hinnoittelusta ja käytöstä on aina
sovittavat erikseen ruokapalvelupäällikön kanssa.
1. luokka: ulkopuolisten hinnoittelu
2. luokka: paikalliset yhdistykset
Koulutilat

Luokka
1.luokka
€/h

2.luokka
€/tilaisuus maksimissaan 8 h

ruokala / luokka

16,20

19,84

sali

47,35

34,72

sisältää alv:n 24 %

Tämä hinnasto on jo hyväksytty 1.1.2019 alkaen toimitilajohtajan päätöksellä 4.10.2018 § 36.
LIIKKUMISTA TUKEVAN TILAVUOKRAUKSEN YLEISET PERIAATTEET
1. luokka: matalan kynnyksen maksuton liikuntatoiminta, eläkeläisyhdistysten
liikuntatoiminta ennen klo 17:ta, erityisliikuntaryhmien liikuntatoiminta.
2. luokka: orimattilalaisten yhdistysten alle 18-vuotiaiden juniorivuorot liikuntakäyttöön
3. luokka: orimattilalaisten yhdistysten 18-vuotiaiden tai yli liikuntatoiminta ja alle 18 –
vuotiaiden ottelu- ja kilpailutoiminta
4. luokka: yleishyödyllistä urheilutoimintaa harjoittavat orimattilalaiset yritysten alle 18vuotiaiden liikuntatoiminta ja muiden paikkakuntien koulujen sekä liikuntapalveluiden
liikuntakäyttö, yli 18-vuotiaiden ottelu- ja kilpailutoiminta
5. luokka: muiden tahojen liikuntakäyttö
Koulujen salit
1.luokka
€/h

2.luokka
€/h

Luokka
3.luokka
€/h

koulujen salit alle 300m²

0€

1,60 €

3,20 €

6,40 €

12,80 €

koulujen salit yli 300m²

0€

2,45 €

4,90 €

9,80 €

19,60 €

sisältää alv:n 10 %

4.luokka
€/h

5.luokka
€/h

Liikuntakäyttöön tarkoitetun tilan hinnoittelussa noudatetaan 10 % arvonlisäveroprosenttia.

Orimattilan kaupungin koulujen saleissa harjoittamaan liikuntakäyttöön sovelletaan hinnaston
luokkia 2 ja 3 nettohinnoilla eli ilman arvonlisäveroa.
Koulutilojen ilta- ja viikonloppukäyttöä koskeva hinnasto päivitetään vuosittain toimitilajohtajan
päätöksellä tarkistettuna kiinteistön ylläpidon kustannusindeksillä.
1. Koulujen salivuorojen varaaminen: vakiovuorojen myöntämisen jälkeen vapaiden vuorojen
varaus tapahtuu varausjärjestyksessä tilapalvelusta.
2. Isompien kertavarausten ja tapahtumien osalta koulujen tilavarauksista päätetään
tapahtumakohtaisesti toimitilajohtajan viranhaltijapäätöksellä, jossa otetaan myös kantaa
mahdollisesta lisäsiivouksesta ja muista järjestelyistä aiheutuviin lisäkustannuksiin. Tilan
osalta laskutus peritään tilan aukiolotuntien ajalta.
3. Ottelutapahtumien osalta minimiveloitus on 3 tuntia.
PERUUTUKSET
Koulujen salien osalta vuoro tulee perua sähköpostitse viimeistään 14vrk ennen vuoroa, 0-13vrk:n sisällä
tehdyistä peruutuksista peritään hinnaston mukainen hinta.
-

vuoroperuutukset on ilmoitettava: nettivaraus@orimattila.fi

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET / KOULUT
Vuorovaraukset: www.orimattila.fi/vapaa-aika/vuokrattavat-tilat
Suora linkki varaussivulle: https://juliusvaraus.fi/julius/faces/public/unitsAndTargets.jspx?companyId=12
Yhteystiedot / tilapalvelu
Raija Hairetdin, p. 044 781 3601 / nettivaraus@orimattila.fi
Muilta osin tilapalvelun hallinnoimien koulujen salien liikuntavarauksissa noudatetaan liikuntapalveluiden
määrittelemiä yleisiä periaatteita.
Liikuntatilojen ja –toiminnan hinnasto 1.1.2019 alkaen sekä yleiset periaatteet on hyväksytty sivistys- ja
hyvinvointivaliokunnassa 11.12.2018. Hinnasto koskee Orimattila Areenaa, urheilutaloa, Vuorenmäen
palloiluhallia, uimahallia, keskusurheilukenttää, pallokenttiä, urheilukeskuksen kuntorataa ja hiihtokeskusta.
TIEDUSTELUT JA VARAUKSET / LIIKUNTAPALVELUT
Vuorovaraukset: www.orimattilanliikuntapalvelut.fi -> liikuntatilojen varaaminen -> tilakalenteri
Suora linkki varaussivulle: http://www.orimattilanliikuntapalvelut.fi/varaa-tila/tilakalenteri/
Ohjeet varauksen tekemiseen: www.orimattilanliikuntapalvelut.fi -> liikuntatilojen varaaminen ->
liikuntatilojen varaaminen
Yhteystiedot / liikuntapalvelut
Sanna Honka, p. 044 781 3533
Teija Nevalainen, p. 050 587 0733
sähköpostit: etunimi.sukunimi@orimattila.fi

