
Akaan kaupunki

D/303/02.05.00/2022

Teknisen toimen tilojen/harrastepaikkojen käyttömaksut 2022-2023

TEK 30.3.2022
§ 57

Valtuusto on vahvistanut Akaan kaupungin tilojen/harrastepaikkojen vuok-
rauksen periaatteet 17.12.2014 § 85 ja todennut, että toimielinten tulee vuosit-
tain vahvistaa hallinnassaan olevien, ulkopuolisen käyttöön luovutettaville ti-
loille käyttöehdot ja käyttömaksut, jota vahvistettaessa tulee vertailutietona 
käyttää kustannuslaskentatietoja. Käyttömaksua voidaan periä myös kaupun-
gin omalta toiminnalta. 

Teknisen toimen hallinnassa on seuraavat ulkopuolisille vuokrattavat tilat 
-Kangassaaren sauna
-Arajärven maja ja mökit
-Koulujen keittiöt

Teknisen toimen hallinnassa olevien tilojen/harrastepaikkojen käyttömaksut 
on edellisen kerran vahvistettu teknisen lautakunnan kokouksessa 24.6.2020 
§ 105 ja ne ovat tulleet voimaan 1.8.2020
Päätöksen mukaiset käyttömaksut (alv 0 %) ovat seuraavat:

Tila euroa/vrk
alv 0 %

euroa/osavrk
alv 0 %

euroa/h
alv 0 %

Kaupungintalo
- Valtuustosali
- Kaupunginhallituksen kokoushuone
- II ja III kerrosten kokoushuoneet

85,00
55,00
35,00

30,00
20,00
15,00

Kangassaaren sauna 90,00
Koulujen keittiöt 65,00 20,00
Arajärven maja 55
Arajärven mökit 15
 
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Kaupungintalon on tyhjä, eikä sen tiloja vuokrata, joten se poistetaan vuokrat-
tavista kohteista.

(Lisätietoja tekninen johtaja Jaana Koota, puh. 040 335 3517)

Ehdotus: Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää vahvistaa teknisen toimen tilo-
jen ja harrastepaikkojen taksat 1.5.2022-30.4.2023 seuraavasti:

Tila euroa/vrk
(alv 0)

euroa/osavrk
(alv 0)

euroa/h
(alv 0)

siivous/
kerta 

euroa 
(alv 0)

siivous/
viikko 
euroa 
(alv 0)

Kangassaaren 
sauna

90,00 50,00

Koulujen keittiöt 65,00 20,00 50,00
Arajärven maja 55 50,00 160,00
Arajärven mökit 15 50,00 160,00
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Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Tiloja voi vuokrata vuorokauden (1 vuorokausi klo 12.00-12.00) tai osavuoro-
kauden (enintään 8 h) ajaksi. Keittiöiden osalta tiloja vuokrataan tuntiperustei-
sesti.
Koulujen keittiöiden vuokraus tarkastellaan tapauskohtaisesti ja niitä varat-
taessa on oltava yhteydessä siivous- ja ruokapalvelupäällikköön.

Tilojen varaus tapahtuu täyttämällä tilavarauslomake kaupungin nettisivuilla 
tai ottamalla yhteyttä kaupungintalon neuvotaan. Tilojen luovutuksen tai avai-
men luovutuksen yhteydessä vuokraaja allekirjoituksellaan sitoutuu noudatta-
maan vuokrausehtoja ja vastaamaan vuokranmaksusta.

Päätös Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen 
yksimielisesti.

Ote Neuvonta, rahatoimisto, ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö, 
kaupunginpuutarhuri


