
Kuhmon kaupungin tilavuokrat (liite KH 24.6.2020 § 170)

Lautakunnat ja viranhaltijat voivat tarkistaa hintoja 

hallintosäännön mukaisella päätöksenteko-oikeudella. 

Hinnoittelun periaatteista on päätetty KH 24.6.2020 § 170 päätöksellä.

Hinnat sisältävät alv:n

Henki-

löä

Koko  

m2

Kaupunginviraston kokoustilat: 3h 3-6h yli 6h

Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki 30 € 45 € 60 € 16 57

Valtuustosali Koski * 45 € 75 € 90 €  50 103

Kokoushuone Suvanto 25 € 35 € 50 €  10 29

Kokoushuone Puro 30 € 35 € 60 €  15  33

Toimistotila Lähde 15 € 20 € 30 €    2  12

Kaupungintalon vieraskahvio kerta 30 €

Tuupalan puukoulu (tilaisuudet): 3h 3-6h yli 6h

Tuupalan puukoulun vihreä aula 35 € 70 € 80 € 110

Kerta

Tuupalan liikuntasali (näyttelyt, juhlat, konsertit 

tms.) 200 €

475 

tuolia

Suojamaton asennus ja poisto/kerta/Yksi 

asentaja kaupungilta 225 €

Kaksi asentajaa kaupungilta 350 €

Äänivaunu 30 €

Kirjaston tilat: 1h

pienryhmähuone 1- 5 hengelle kaupallista 

toimintaa harjoittaville 20 €
5

kokoustila 20 hengelle  kaupallista toimintaa 

harjoittaville 20 €
20

näyttelytila (10 sermiä + 2 lasivitriiniä)

Liikuntasalit liikuntakäyttö: Avainmaksu 30 € 

uudesta avaimesta

1h=60 min/ 

kertamaksu

Lukukausi 

(vuoro 90 

min)

Lukuvuosi 

(vuoro 90 

minuuttia)

Rajakadun Sali, sulkapallo, kenttä 10 € 80 € 160 €
400 + 

50 

Rajakadun Sali, muu käyttö 20 € 160 € 320 €

Kuhmon yhteislukion sali 20 € 160 € 320 € 224
264 + 

41,5

Tuupalan yläkoulun sali 20 € 160 € 320 €

200 - 

250
199,5 + 

46,5

Tuupalan alakoulun sali 20 € 160 € 320 € 540 600

Oppimiskeskuksen liikuntasali 20 € 160 € 320 €
390 + 

57

Muut liikuntatilat:

avantouintipaikka (avainmaksu uudesta 

avaimesta 30 €). Pukuhuoneet avoinna kesällä 

päiväsaikaan (1.6-10.8). 30 (talvi) 20 (kesä)

Kalevalan liikuntakeskuksen kuntosali 

(avainmaksu uudesta avaimesta 30 €)  1.9-31.8. 1.9-30.4  1.5-31.8. 



60 € 35 € 20 € 5 30

Urheilukeskuksen punttisali. Sali avoinna 

työntekijöiden työvuorojen aikana. Maksuton Maksuton Maksuton 20 105

urheilukeskuksen nurmikenttä: aikuisten vuorot 10 €/ 

kerta/puolika

s kenttä

pesäpallokenttä, aikuisten vuorot maksuton

urheilukeskuksen nurmikenttä 

ulkopaikkakuntalaiset urheiluseurat, järjestöt ja 

liikelaitokset

20 €/ 

kerta/puolika

s kenttä 
pesäpallokenttä  ulkopaikkakuntalaiset 

urheiluseurat, järjestöt ja liikelaitokset 20 €/kerta

Kilpailu ja ottelumaksut (sis. alv 10%):    ma-la 

kuhmolaiset 

järjestäjät 

(ulkopaikkak

untalaiset 

järjestäjät)

su 

kuhmolaiset 

järjestäjät 

(ulkopaikka-

kuntalaiset 

järjestäjät)

pesäpallo-jalkapallo-jääkiekko-kaukalopallo-

ottelut 25 €      (50€) 30 €      (60€)

yleisurheilu- ja hiihtokilpailut, osanottajia alle 

100 25 €      (50€) 30 €      (60€)

yleisurheilu- ja hiihtokilpailut, osanottajia yli 100 60 €    (120€) 120 €  (240€)

ampumahiihtokilpailut, osanottajia alle 100 30 €      (60€) 60 €    (120€)

ampumahiihtokilpailut, osanottajia yli 100 60 €    (120€) 120 €  (240€)

Muut ulkoliikuntapaikoilla järjestettävät 

tapahtumat: erillisen sopimuksen mukaan 

huomioiden aiheutuvat kustannukset

Sähköavainmaksu 30 €

Sähköavaimen pariston vaihto 5 €

Muut tilat:

Kalevalan liikuntakeskuksen kahvio 30 €/kerta 26 52

1h

Nuorisotila Yläkerta/ alakerta. Nuorisotila 

Yläkerrassa voi oleilla yhtä aikaa kaikissa tiloissa 

yhteensä 146 henkilöä (sis.toimiston ja varastot, 

joita ei vuokrata) 10 € 10 30

Nuorisotila Yläkerta/yläkerta. Ala- ja yläkerran 

tilat vuokrattavissa sekä arkisin että 

viikonloppuisin. Tilojen vuokrausajat sovitellaan 

pääasiassa omien aukioloaikojen ulkopuolelle. 20 € n. 100  n. 145

Tarinatupa Maksuton

Päivä

Oppimiskeskuksen keittiö 80 €

Oppimiskeskuksen ruokasali n.140

Tuupalan ruokasali 200 € 274



Hietaperän keittiö 35 €

Lentuan keittiö 35 €

Kuhmon yhteislukion tilat ja laitteet: lukion tilojen käyttö ilmaista lukion ja lk 8 - 9 oppilaille

äänitysstudio 37,20€/h max.4

lukion musiikkiluokka 186 €/vrk n. 20

perusopetuksen musiikkiluokka n. 40

lukion bänditila 37,20 €/h max.10

perusluokka 37,20 €/h

äänentoistolaitteet

62 - 372 

€/vrk

liikuntavälineet alk 20 € 

setti/vrk

lukion kansliahenkilöstön työ 30 €/tunti  

(siv.ltk:n 

päätös)

 Keittiöiden vuokrista on teknisenlautakunnan päätös 28.4.2016. Keittiön käytöstä peritään käyttömaksu, 

johon sisältyy keittiön vuokra, keittiössä oleva astiasto,siivous- ja konetiskiaineet, jätesäkit ja 

hygieniapaperit. Kaikki käytössä olevat tilat sekä astiat, koneet ym. laitteet ja tarvikkeet tulee olla 

vuokrauksen päättyessä samassa kunnossa, kuin ne olivat vuokrauksen alussa. Rikkoutuneista / kadonneista 

astioista yms. tarvikkeita peritään uuden osto hinta.

Tarvittavista erillisjärjestelyistä, kuten esimerkiksi tuolien tai suojamatonlaittamisesta saliin tai ATK-tuesta 

tilaisuuden aikana, peritään korvaus työtuntien mukaan. Av-laitteiden kuljettamisesta sekä av-laitteiden 

käyttöopastuksesta peritään erilliskorvaus (30€/kerta). Tämä koskee kaikkia tiloja. Kirjaston kokous- ja 

muiden tilojen käytöstä ei peritä maksua yhdistyksiltä, seuroilta tms., jotka ovat voittoa tavoittelemattomia, 

yleshyödyllisiä yhteisöjä. Kaupallista toimintaa harjoittavilta toimijoilta peritään hinnoittelun mukainen 

maksu. Kaupunki perii järjestetystä kahvituksesta hinnoittelun mukaisen maksun.

 riippuen setin koosta, seuraavat 

vuorokaudet puoleen hintaan

Mikäli keittiötä ei ole siivottu sovitun tason mukaisesti, siivouksesta peritään  40 € /h. 








