
Ampumahiihtostadionin tilojen käyttösäännöt  

Aika  
Tila on käytössäsi varaamasi ajan. Jos sinun tarvitsee järjestellä tilaa ennakkoon, sovithan tästä erikseen, 

koska tilassa saattaa myös olla muita varauksia samalle/edeltävälle päivälle.  
  

Tilat  
Käytössäsi on vain varaamasi tilat. Esimerkiksi lehdistökeskuksen varatessasi varaus ei koske 

automaattisesti keittiö- tai kahviotiloja vaan ne voidaan vuokrata toiselle henkilölle.  

Varaathan siis kaikki tarvitsemasi tilat.  
  

Kalustus ja koristelu  
Tilojen kalustuksesta ja erityiskoristelusta vastaa tilaisuuden järjestäjä. Mikäli kalusteita siirretään pois 

tilasta, on ne tilaisuuden päätyttyä siirrettävä takaisin tilaan.  
  

Järjestelytyöt  
Ampumahiihtostadionin tiloja varatessasi on kaikki tilaisuuteen/tapahtumaan liittyvät järjestelyt sinun 

omalla vastuullasi. Mikäli tarvitset tapahtumajärjestelyissä KontUn apua, laskutetaan siitä 50 €/h 
(minimilaskutus ½ tuntia ja laskutus ½ tunnin tarkkuudella)  

  

Avain  
Mikäli tilaisuus on sellaisena ajankohtana, että KontUn väkeä ei ole paikalla ovia avaamassa, on 

tilaisuuden järjestäjän sovittava avaimen noutamisesta ennakkoon KontUn kanssa. Avaimen  
palautus sovitaan samalla. Avain noudetaan KontUn toimistolta ampumahiihtostadionilta.  

  

Keittiö  
Keittiötilat on varattava erikseen. Keittiön siisteys ja hygienia ovat tilaisuuden järjestäjän vastuulla 
omavalvontaperiaatteella. Suosittelemme, että keittiössä työskentelevällä olisi hygieniapassi ja että 

keittiössä olisivat vain tarjoiluista vastaavat henkilöt.  
  

Siivous  
Tilojen siivous tilaisuuden jälkeen kuuluu järjestäjälle. Siivoukseen  

kuuluu roskien lajittelu ja vienti ulos ja lattian lakaisu. Mikäli lattioilla on tahroja, on ne pyyhittävä pois. 
Keittiössä lattia pestään, astiat tiskataan ja laitetaan paikoilleen. Mikäli tiloja ei ole siivottu, laskutetaan 

järjestäjältä siivouskulut toteutuneen mukaan + järjestelypalkkio 40 €/kerta.  
  

Vahingot  
Tilaisuuden järjestäjä vastaa aiheuttamistaan vahingoista. Vahingoista ilmoitetaan 

KontUlle esim. sähköpostitse (office@kontiolahtibiathlon.com).  
  



Keittiöirtaimisto  
Keittiöirtaimisto (mm. astiat, pienkoneet) ovat Kontiolahden Urheilijat ry:n omaisuutta. Irtaimiston 
käyttö ei sisälly tilavuokriin vaan käytöstä on sovittava aina erikseen ja etukäteen KontUn kanssa.  

Irtaimiston käytöstä peritään käyttökorvaus riippuen käytön laajuudesta (kts. hinnasto).  
  

Varaaminen  
Tilat varataan KontUn toimistosta sähköpostitse (office@kontiolahtibiathlon.com) tai soittamalla  

(0400 625 640). Voit myös käydä paikan päällä tekemässä varauksen, käynti kannattaa kuitenkin sopia 
ennakkoon.  

  
  

KontUn keittiöirtaimisto, käyttöhinnasto  
  Suppeakäyttö  Peruskäyttö  Laajakäyttö  

esimerkkitilanne  kahvinkeitto, ruokien  
lämmitys (KontUn  

laitteet)  

ruokailu ja siihen  
liittyvä keittiö- tai 
salitilojen käyttö  

aamu- ja  
iltapäiväkahvit sekä 

ruokailu  

muuta huomioitavaa  Järjestäjällä omat 
käyttöastiat  

KontUn astiat ja 
pienkoneet  

KontUn astiat ja 
pienkoneet  

hinta  20 €/vrk, 
minimilaskutus 20 €  

Laite- ja välinekorvaus  
20 €/vrk + astiasto  

1 €/hlö, minimilaskutus 
20 €  

Laite- ja välinekorvaus  
20 €/vrk + astiasto   

2 €/hlö, minimilaskutus 
20 €  

Tilojen ja irtaimiston käyttäjä vastaa itse loppusiivouksesta.  
Huom! Kontiolahden kunta laskuttaa tilavuokran erikseen. Tilojen varaukset ja tiedustelut Kontiolahden 

Urheilijat ry:n toimiston kautta (office@kontiolahtibiathlon.com / 0400 625 640)  

  
  

Vapaa-aikapalveluiden tilojen käyttömaksut 1.11.2015 alkaen. Hinnat sis alv. (liikuntakäyttö 10 %, muu 

käyttö 24 %). KontU välittää tiedon tilavarauksista kuntaan, joka laskuttaa tilavuokrat.  
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