
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI      Tilavaraus 

Sivistyspalvelut  
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 

Ohjeita 
Tällä hakemuksella haetaan kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden lähitalojen tiloja. 

H
ae

tta
va

 ti
la

 

Vuokrattava tila Huonetila 

Yksittäisvaraus

Kellonaika 

Jatkuva varaus 

� Syyskausi
____.____ - ____.____ 20____ 

Viikonpäivä Klo Laskutettavat kerrat/kpl 

� Kevätkausi
____.____ - ____.____ 20____ 

Viikonpäivä Klo Laskutettavat kerrat/kpl 

Tilavuokran hinta €/h (sis. alv) Tilavuokran kokonaishinta (sis. alv) 

Käyttötarkoitus / muuta huomioitavaa 

La
sk

ut
us

tie
do

t 

Maksajan henkilö-/ Y-tunnus (pakollinen tieto) 

Yrityksen/ryhmän nimi 

Hakijan nimi 

Hakijan osoite Laskutusosoite (ellei sama) 

Postinumero Postitoimipaikka Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Olen tutustunut tilavarausten käyttöehtoihin ja sitoudun noudattamaan niitä. 

 Jyväskylässä ____ /_____ 20___      _____________________________________________ 
   Hakijan allekirjoitus 

Va
ra

uk
se

n 
va

hv
is

ta
m

in
en

 � Tilat myönnetään yllä sovituin ehdoin

� Ei peritä vuokraa

� Tilaa ei myönnetä

Yhteyshenkilönä toimii ______________________________ puh.________________________ 

sähköposti ______________________________________________ 

Jyväskylässä ______/_____ 20___  ____________________________________________ 
      Hyväksyjän allekirjoitus    

Jakelu 
1. hakija  2. kjop.talous@jyvaskyla.fi

Päivämäärä

mailto:kjop.talous@jyvaskyla.fi
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Kulttuuri- ja osallisuuspalvelujen taksat ja maksut 8.3.2021 alkaen 
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön 4 §: n mukaan kulttuuripäällikkö päättää 
kulttuuritilaisuuksien, -tapahtumien ja -tilojen maksuista. 
D/4764/02.05.00.02/2021 
 
 
 
Kaupungin muiden toimialojen tilaisuudet  
  

• 10 euroa/tunti   
• (ei koske Huhtasuon yhteistoiminta pistettä)  

  
Henkilökunnan yksityiset tilaisuudet  
  

• 12,50 euroa/tunti  
  

Yrityksille, yksityisille ja ulkopaikkakuntalaisille  
  

• 25,00 euroa/ tunti (sis. alv %)  
• 100,00 euroa/ 5 tuntia (sis. alv%)  
• 140,00 euroa/ kuukausi toimistohuone 3 Huhtasuon yhteistoimintapisteessä (sis. alv%)  

  
Kaupungin sisäisessä laskutuksessa hinnat ovat arvonlisäverottomia.   
  
Tiloja ei vuokrata eettisin perustein  
  

• Lähitalojen tiloja ei vuokrata tai anneta YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta rikkoviin tilaisuuksiin tai sitä 
loukkaavien järjestöjen, yhdistysten tai yhteisöjen käyttöön.   
• Lähitalojen edustajalla on oikeus olla luovuttamatta hallinnoimiaan tiloja toimintaan, joka on loukkaavaa, epäeettistä 
tai muutoin vastoin hyviä tapoja.   

  
Tilojen vuokraajalla on oikeus päättää poikkeavien maksujen suuruudesta perustelluista syistä.  
 
Tilat ovat maksuttomia  
    

• peruspalvelua tukeva yleishyödyllinen kansalaistoiminta, jonka toteuttajina ovat asuinalueen järjestöt ja 
yhdistykset   
• paikallinen, yhteisöllisyyttä lisäävä asukas- ja kylätoiminta, jonka toteuttajina ovat alueen yhteisöt ja järjestö tai 
neljäs sektori  
• kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden oma toiminta ja tilaisuudet  
• omatoiminen kaiken ikäisten avoin ja maksuton harrastustoiminta  
• taiteen perusopetus (yleishyödyllinen toiminta, voittoa tavoittelematon)    
• toimiston käyttö kerran viikossa (n. 2 tuntia) päivystykseen tai asiakkaiden vastaanottoon (Vain Huhtasuon 
yhteistoimintapistettä koskeva)  
• liikuntaseurojen junioritoiminta  
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Tilojen käyttöehdot 
 
 

1.   Varaajan käyttöoikeus varattuihin tiloihin on voimassa myönnetyn ajan. Vuokra sisältää sovitun tilan ja siihen 
kiinteästi liittyvät välineet, laitteet ja koneet.   

 
2.   Käyttäjäryhmien omien materiaalien säilytyksestä on sovittava erikseen.  

 
3.   Varatun tilan käytössä on noudatettava vuokranantajan antamia ohjeita. Varaaja ei saa häiritä muun toiminnan 

työskentelyä (esim. saapumalla ennen määräaikaa).  
 

4.   Tilaa on käytettävä siten, ettei tilojen omaisuus vahingoitu. Varaaja vastaa tilalle aiheuttamistaan vahingoista 
lukuun ottamatta vikoja, jotka aiheutuvat raaka-aine- tai rakennevioista. 

 
5.   Varaaja vastaa irtaimistonsa vakuuttamisesta. 

 
6.   Varaaja vastaa toimintaansa tarvitsemistaan viranomaisluvista ja näistä aiheutuvista kustannuksista.  

 
7.   Varaaja vastaa varaamiensa tilojen siivouksesta (mm. roskien tyhjennys). Mikäli siivouksen taso ei vastaa vaadittua 

tasoa, voi vuokranantaja ottaa vastatakseen tilojen siivouksen ja periä aiheutuneet siivouskustannukset tilojen 
varaajalta.   

 
8.   Tilavuokran avaimista sovitaan ennen vuokrausta. 

 
9.   Varatuista tiloista peritään tilojen varaamisen yhteydessä sovittu vuokra, joka laskutetaan yksittäisvarauksissa 

tilaisuuden jälkeen ja jatkuvissa varauksissa kerran lukukaudessa. Vähennyksenä ei oteta huomioon varaajan 
käyttämättä jääneitä vuoroja. Vain ne vuorot, jotka on peruttu vuokranantajan oman tilaisuuden vuoksi, 
huomioidaan vähennyksenä. 

 
10.   Vuokrattavissa tiloissa on käytössä sähköinen kulunvalvontajärjestelmä tai tarvitaan sisäavaimia. Jatkuvien 

varausten vastuuhenkilölle annetaan avain/avainnappi, joka palautetaan vuokranantajalle sopimuksen päättymisen 
jälkeen. Avaimen kadottaminen veloitetaan käyttäjältä. Käyttäjien aiheuttamat ylimääräiset hälytykset laskutetaan 
hälytyksen aiheuttajalta. 

 
11.   Myönnetty varaus voidaan tilapäisesti peruuttaa, jos tilaa tarvitaan toiminnan omaan tilaisuuteen. 

 
12.   Myönnetty varaus voidaan kokonaan peruuttaa, jos sitä ei käytetä myönnettyyn tarkoitukseen tai syntyy 

järjestyshäiriöitä. 
 

13.   Myönnetty jatkuva varaus perutaan, jos tilavuokrauslaskuja ei makseta. 
 

14.   Mikäli jatkuva varaus halutaan lopettaa, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti kaksi viikkoa ennen ensimmäistä 
peruutettavaa vuoroa. 

 
15.   Varaaja on tutustunut turvallisuussuunnitelmaan ja noudattaa omassa toiminnassaan huolellisuutta ja 

turvallisuuteen vaadittavia toimenpiteitä.
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