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PIEKSÄMÄEN VETURITORIN VARAUS- JA VUOKRAUSEHDOT

1. Vuokraaja maksaa Pieksämäen Veturitorille vahvistetun hinnaston mukaisen 
vuokran. Laskun viivästyskorko on korkolain mukainen.

2. Varaus vahvistetaan kirjallisesti Pieksämäen Veturitorin lomakkeella.

3. Peruutustapauksissa sovelletaan seuraavia peruutusmaksuja:
- peruutus 4 viikkoa ennen tilaisuutta 10 % vuokrasta
- peruutus 3 viikkoa ennen tilaisuutta 25 % vuokrasta
- peruutus 2 viikkoa ennen tilaisuutta 50 % vuokrasta
- peruutus 1 viikko ennen tilaisuutta 100 % vuokrasta

4. Vuokraaja hankkii kustannuksellaan tarvittavat viranomaisten luvat tilaisuuden 
järjestämiselle.

5. Vuokraaja vastaa kaikista vahingoista, jotka sen esiintyjä tai yleisö aiheuttaa 
Veturitorin kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle.

6. Vuokraajalla ei ole oikeutta luovuttaa vuokraamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle 
ilman vuokranantajan suostumusta.

7. Vuokraajalla ei ole oikeutta tehdä muutostöitä vuokraamissaan tiloissa. Tilapäiset 
rakenteet voidaan rakentaa ja pystyttää Pieksämäen Veturitorin vuokranantajan 
luvalla ja valvonnassa.

8. Pieksämäen kaupunki voi pakottavista syistä peruuttaa tilan varauksen ilmoittamalla
siitä kahta viikkoa ennen varaajalle. Pieksämäen kaupunki ei korvaa välillisiä 
kustannuksia

9. Vuokrasopimuksen allekirjoittajan tulee olla yrityksen, yhteisön, yhdistyksen tai 
muun vastaavan edustaja, jolla on nimenkirjoitusoikeus.

10. Tilavuokraan sisältyy tilojen normaali siivous. Normaalia suuremmasta siivouksesta 
laskutetaan erikseen.

11. Tilavuokraan sisältyy perehdytys tilojen käyttöön.

12. Sopimuksesta johtuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten 
kesken käytävin neuvotteluin; ellei näin menetellen päästä sopimukseen, 
ratkaistaan riitaisuudet Etelä-Savon käräjäoikeudessa.

13. Eläinten tuominen tiloihin on kielletty. Tilaisuuden järjestäjä voi sallia eläinten 
tuomisen tiloihin yksittäistapauksissa tapahtuman aikana mikäli tiloissa ei ole 
elintarvikemyyntiä. Eläimet eivät saa vaurioittaa kiinteistöä eikä aiheuttaa haittaa 
kiinteistön käyttölle. Järjestäjä vastaa tarvittaessa eläimistä normaalista 



poikkeavasta siivouskuluista. Mikäli tiloissa järjestetään tilaisuuksia johon tuodaan 
eläimiä on niistä sovittava vuokraajan kanssa erikseen. 

14. Osuuskauppa Suur- Savolla on yksinoikeus kahvila-, ravintola- ja 
anniskelupalveluiden tuottamiseen Veturitorin tapahtumatorilla ja parvella. Tilojen 
vuokraajan on sovittava Osuukauppa Suur- Savon kanssa mikäli tiloissa tuotetaan 
ravintola tai anniskelupalveluita.

14. Kiinteistön nimi on Veturitallit ja vuokrattava torialue on Veturitori. Vuokraajan on 
käytettävä paikan markkinoinnin osoitteessa nimeä Veturitallit ja tapahtumapaikan 
nimenä Veturitori. Vuokraaja voi tapahtumaa markkinoida tapahtumiaan tai 
tapahtumaa kuvaavalla tuotenimellä, mutta tapahtumapaikka on selkeästi tultava 
esille.

15. Tilaisuutta varten tilat vuokrannut päättää tiloihin tulijoista, sisäänpääsymaksuista ja 
kiinnipidettävistä ovista. Ravintolan oven käytöstä Veturitorille ja ravintolaan on 
sovittava ravintolan kanssa sekä Veturitorin läpikulusta ravintolaan. 

16. Tilojen vuokraaja on velvollinen huolehtimaan, että tilojen henkilömäärämitoitusta ei 
ylitetä poistumistiet ovat käytettävissä ja järjestäjä on tutustunut ja opastanut 
henkilökunnan noudattamaan ohjeita. Rakennusluvassa tilojen käyttötarkoitus on
liike- ja kokoontumiskäyttö.



PIEKSÄMÄEN VETURITALLIT 1.6.2018

VETURITORI    1 600 paikkaa

VETURITORIN VUOKRAT
( Hinnat sisältävät alv. 24 % )

1.364 €/päivä (vuorokausi), tilaisuus perjantai - sunnuntai
(2) päivän varauksesta 30 % alennus, sisältyy lämpiön käyttö

950 €/päivä (vuorokausi), tilaisuus maanantai – torstai 
(2) päivän varauksesta 30  % alennus, sisältyy lämpiön käyttö

650 €/päivä (päivä), tilaisuus, jos samalla kertaa varaa vähintään (3) kolme laskutettavaa varausta, 
sisältyy lämpiön käyttö, Hinta sama kaikkina viikon päivinä.

87 €/kerta, 1-4 h tilaisuudet, Ensisijaisesti vuokraus vuorokausivuokralla. Vuokraus jos 
päivä/vuorokausivuokrauksia ei ole. Vuokraus väistyy tarvittaessa muiden tieltä.
Vuokraan 30 % alennus perjantai – sunnuntai ja maanantai – torstai 50 % alennus jos samalla 
kertaa vähintään (3) kolme laskutettavaa varausta.

Pöydät ja tuolit kuuluvat vuokraan mikäli järjestäjä asentaa ja palauttaa ne takaisin siivottuna 
varastopaikaan. Mikäli siivous on jätetty tekemättä laskutus tuolien ja penkkien hinnoittelun 
mukaan.

Toripaikan vuokraus 30 €/päivä, 5 x 5 m ja näyttelypaikan vuokraus 5 x 5 m, 20 €/vuorokausi silloin,
kun alueella ei ole yksityistilaisuutta. Koko alueen myynti tai näyttelytapahtuman vuokraukseen 
sovelletaan yksityistilaisuuden päivähinnoittelua

ERILLISPALVELUT

Tuolit paikalleen asetettuna ja kasattuna (600 kpl) 248 € 

Pöydät paikalleen asetettuna ja kasattuna (80x80 cm, 150 kpl) 248 € 

Äänitekniikka puhetilaisuuteen 246 € + 50 €/h 

Valotekniikka 246 € + 50 €/h 

Videoprojektori 50 € 

VETURITORIN LÄMPIÖN VUOKRA
 
13 €/h
Tilojen vuokraaja on velvollinen väistämään jos tila liittyy Veturitorin vuokraukseen.

Kaupungin omien hallintokuntien hinnoitteluun sovelletaan sisäistä hinnoittelua.


