
LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1.9.2007 ALKAEN  LIITE 1 
 

Liikuntatilojen luovuttaminen ulkopuoliseen käyttöön 
 
Tällä ohjeella määritellään Keuruun kaupungin omistamien liikuntatilojen 
ulkopuoliseen käyttöön luovuttamista koskevat yhtenäiset periaatteet ja 
laskutusperusteet. Ohjeet perustuvat sivistyslautakunnan 22.11.2006 §145 
hyväksymään päätökseen Keuruun kaupungin koulujen huonetilojen 
luovutuksesta ja vuokrauksesta ulkopuoliseen käyttöön. 
 
Tilojen tilapäinen ulkopuolinen käyttö voi olla vakiovuoroista toistaiseksi tai 
määräajaksi tai kertatarpeeseen perustuvaa. 
 
Kaupungin omaan organisaatioon kuuluvan yksikön käyttöä ei katsota 
ulkopuoliseksi käytöksi toisenkaan hallintokunnan tiloista kyseen ollen, jos 
tilaisuus on järjestetty kaupungin yksikön omasta toimesta. 

 
 

1. Tilojen käyttöhakemus 
 

Vakiovuoroja haetaan vapaa-aikatoimesta ja satunnaista tilojen käyttöä haetaan  
koulujen rehtoreilta. 
 
Vakiovuorohakemus osoitetaan vapaa-aikatoimelle, joka päättää tilan 
luovuttamisesta hallintokuntansa ohjeistamalla tavalla sekä ilmoittaa asiasta 
vastaavalle kiinteistöhoitajalle. 
 
 
2. Vuokrat 

 
Vuokraa ei peritä Keuruun kaupungin vapaa-ajan lautakunnan alaisten 
järjestöjen harjoitus- ja kilpatoiminnasta, Keuruun seurakunnan toiminnasta sekä 
alle 20-vuotiailta nuorilta kun kysymyksessä on muu kuin kaupallinen tilaisuus.  
 
Muille yhdistyksille ja yksityisille salit ovat maksulliset. 
 
Vapaa-ajanlautakunnan päätöksellä 1.1.2012 § 77   Kivelän koulun, Kivikoulun, 
kansalaiskoulun, Keuruun yläasteen, Haapamäen yhteiskoulun ja Haapamäen 
ala-asteen liikuntasalin käyttökorvaukset ovat seuraavat 1.1.2012 alkaen. 
 
Koulujen pikkusalit    99 € 
 
Keuruun yläasteen liikuntasali 
- Koko sali (kolme osaa)   187 € 
- 1/3 osa salista    99 € 
- 2/3 osa salista   124 € 
 
Keuruun yläasteen ja lukion auditorio 187 € 

 sis. Alv 10% 
  
 Lukukausimaksu sisältää saliaikaa 1h/vko.  

 
Toistuvasti ilmoittamatta jätetyistä käyttämättömistä vakiovuoroista vuoro 
perutaan. 
 
 



 
 
Salivuorojen peruutuksista ja tilaisuuksista ilmoitetaan vuorojen yhteyshenkilöille  
 
 
3. Tilojen käyttöön liittyvät palvelut ja työsuoritukset 

 
Tilojen käyttäjä voi tehdä tilojen käyttöä edeltävät, käytön aikaiset tai käytön 
jälkeiset työt itse tai tilata kaupungin kiinteistöpalvelulta suoritettavaksi korvausta 
vastaan. 
 
Käyttövastaava voi edellyttää, esim. että keittiön kyseessä ollen kaupungin viran- 
tai toimenhaltija on läsnä tilaisuudessa korvausta vastaan. 
 
Kaupungilla ei ole sisäliikuntatilassa halli- tai vahtimestaria. Mahdollisista 
palveluista on sovittava 7 pv ennen käyttövuoroa.  
 
 
4. Kalusteet ja välineet 

 
Kaupunki luovuttaa käyttöön ainoastaan vuokratussa tilassa olevat kiinto- ja 
irtokalusteet. Välineet (esim. pallot, mailat, askarteluvälineet) tuo käyttäjä 
tullessaan ja vie mennessään ellei erikseen ole muuta sovittu. 
 
 
5. Vastuuhenkilö 

 
Vakiovuoroa hakeva tai satunnainen tilaisuuden järjestäjä nimeää 
hakemuksessa täysi-ikäisen vastuuhenkilön ja tälle täysi-ikäisen varahenkilön. 
 
Vastuuhenkilö ilmoittaa sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron vapaa-
aikatoimeen.  
 
Käyttövastaava selostaa vastuuhenkilölle käyttöön luovuttamisen erityisehdot. 
 
Käyttövastaava luovuttaa avaimen vastuuhenkilölle tai huolehtii muulla tavoin 
sisäänpääsystä ja ovien lukitsemisesta tilan käyttäjän laskuun. 
 
Vastuuhenkilö saa luovuttaa avaimen ainoastaan varahenkilölleen. 
 
Vuoron peruuntumisesta ilmoitetaan vastuuhenkilölle. Peruuntumisilmoituksesta 
vastaavat koulujen rehtorit. 
 
Vastuu- tai varahenkilö 

 on velvollinen olemaan koko tilaisuuden ajan paikalla 

 tarkistaa tilat ja kalusteet käyttövuoron alussa ja ilmoittaa mahdollisista 
vaurioista tai puitteista kiinteistön käyttövastaavalle viimeistään 
seuraavana työpäivänä 

 huolehtii tilaisuuden aikana järjestyksen säilymisestä 

 huolehtii, ettei tiloissa ole käyttövuoron aikana asiattomia henkilöitä 

 huolehtii, ettei käyttöoikeuspäätöksessä mainittua aikaa ylitetä 

 huolehtii tilojen saattamisesta tilaisuutta edeltäneeseen siisteystasoon ja 
järjestykseen 

 ilmoittaa mahdollisista vahingoista kiinteistön käyttövastaavalle heti tai 
iltatilaisuutta seuraavan arkipäivän aikana 

 lähtee tilaisuudesta viimeisenä ja huolehtii ovien lukitsemisesta 



 päivän viimeisen käyttövuoron kyseessä ollen, huolehtii, että kaikkien 
tilojen valot on sammutettu, vesihanat ovat kiinni sekä ikkunat suljettu ja 
ovet lukittu ja ettei tiloihin jää asiattomia ja kytkee mahdolliset 
hälytyslaitteet 

 palauttaa avaimen kiinteistön käyttövastaavalle sovittuna ajankohtana 
 

6. Kiinteistökohtaiset ohjeet 
 

Kiinteistön käyttövastaava voi antaa näitä ohjeita täydentäviä kiinteistökohtaisia 
määräyksiä ja suosituksia. 
 
7. Ohjeiden laiminlyönti 

 
Kiinteistön käyttövastaava voi näiden tai kiinteistökohtaisten ohjeiden 
laiminlyönnin seurauksena perua vakiovuoron määräaikaisesti tai toistaiseksi tai 
kieltää tilojen tulevan käyttöoikeuden. 
 
Kaupunki laskuttaa tilan käyttäjältä tämän aiheuttamat vahingot tai kaupungin 
tehtäväksi jääneet tilan järjestykseen saattamisesta tai siivouksesta aiheutuneet 
kustannukset sekä ohjeiden laiminlyömisestä tai huolimattomuudesta 
aiheutuneet muut seuraamukset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


