
Tilankäyttömaksut

Rakennus/Tila 

Kunnan virastotalo Yksikkö 

Hinta

alv 0%

Hinta

Alv 24%

Hollola-sali 244 m² (130 henkilöä) 1 h 29,84 37,00

Ruokasali 125 m² (50 henkilöä) 1 h 20,00 24,80

Kastari=Ruokasalin kabinetti 70 m² (34 henkilöä) 1 h 11,29 14,00

Vesala 35 m² (20 henkilöä) 1 h 10,00 12,40

Kukkila 25 m² (12 henkilöä) 1 h 7,02 8,70

Toivola 35 m² (12 henkilöä) 1 h 10,00 12,40

Rantasauna, Hämeenkoski Yksikkö 

Hinta

alv 0%

Hinta

Alv 24%

Rantasauna vuorokausi 150,00 186,00

Rantasauna 6 tuntia 100,00 124,00

Rantasauna 3 tuntia 50,00 62,00

Rantasauna, Paimela  1.5. - 30.9. Yksikkö 

Hinta

alv 0%

Hinta

Alv 24%

Rantasauna vuorokausi 150,00 186,00

Rantasauna 6 tuntia 100,00 124,00

Rantasauna 3 tuntia 50,00 62,00

Paimelan kota, puut ja sähkö sisältyvät kerta max 6 h 30,00 37,20

Hyväksytty: Elinvoimavaliokunta 11.02.2020  voimassa: 01.04.2020

Saunojen maksu ja avainten nouto etukäteen: Hämeenkosken kirjasto, Asiointipiste Piipahlus tai Kalliolan 

yleisökahvila. Saunan vuokra on maksettava etukäteen, ei laskutusta

Saunojen säännöt:

- Alaikäiset saunovat vain aikuisten seurassa

- Päihtyneenä saunominen, häiriköinti ja tupakointi on kielletty

- Huolehdithan saunomisen jälkeen tuuletuksesta, tyhjennä vedet saaveista 

- Ennen tulen sytyttämistä tarkista tulisijojen tuhkan määrä ja poista tuhka tarvittaessa. Huom. arina vaurioituu, 

mikäli tuhkaa ei poisteta. 

Kuumaa tuhkaa ei saa viedä jätteisiin, tulipalovaara.

- Viimeinen saunoja sammuttaa valot, lukitsee ovet (myös vessan oven), sulkee ikkunat ja palauttaa avaimen 

varauksen päätyttyä seuraavana arkipäivänä

- Roskat on siivottava ja vietävä pois (ei järjestettyä jätepalvelua)

- Tilat on jätettävä siivottuna seuraavalle käyttäjälle

- Vaurioista ja ilkivallasta on ilmoitettava kunnalle, viimeistään avaimen palauttamisen yhteydessä.

- Saunalla ei saa yöpyä 

Kunnanviraston tiloista peritään vuokra kaikilta voimassa olevan hinnaston mukaan. Valtuustoryhmien 

kokoustilojen käytöstä kunnanhallitus on tehnyt erillisen päätöksen 12.10.2009. Kunnan omille hallintokunnille 

kunnanviraston tilat ovat maksuttomia

Kokoustilavarukset Piipahluksesta tilavaraukset@hollola.fi

Rantasauna- ja kotavaraukset sähköisesti www.hollola.fi/tilavaraukset tai Piipahluksesta 

tilavaraukset@hollola.fi



Salpakankaan koulu Yksikkö 

Hinta

alv 0%

Hinta

Alv 24%

Keittiö n. 400 m² tunti 20,00 24,80

Heinsuon koulu

Keittiö 138 m² tunti 15,00 18,60

Kalliolan koulu

Keittiö tunti 15,00 18,60

Tiilikankaan koulu

Keittiö 94 m² tunti 15,00 18,60

Muut koulut ja päiväkodit

Keittiö tunti 15,00 18,60

keittiötiloja vuokrattaessa edellytetään,  että paikalla on 

yksi keittiöhenkilö. tunti 25,00 31,00

viikonlopput tunti 50,00 62,00

siivouspalvelut tunti 25,00 31,00

viikonlopput tunti 50,00 62,00

Taksaan ei käytännön syistä voida luetella kaikkia eri tiloja, joita käytettävissä on. Ellei jotain tilaa taksassa ole, 

sovelletaan lähinnä vastaavan tilan taksaa. Tilan vuokraajalla on oikeus soveltaa taksaa erikoistilanteissa.

Kiinteistön avaimia saa luovuttaa ainoastaan tilaisuuden vastuuhenkilöille kuittausta vastaan.

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Arvonlisäveron muuttuessa hinta muuttuu saman 

verran. Jos arvonlisävero muuttuu kesken vuokrakauden, hintaa muutetaan heti, kun arvonlisävero muuttuu.

Taksoissa mainittuihin maksuihin sisältyy ko. tilassa oleva normaali varustus.


