RIIHIMÄEN KAUPUNKI

LIITE: Yleisten alueiden maksut ja taksat 1.8.2019

Yleisten alueiden maksut ja taksat 1.8.2019 alkaen
Katu- ja yleistenalueiden vuokraaminen terassi- tai liiketoimintaan;
0 – 25m2

25,00 euroa + alv. 24% / viikko

25 – 100m2

70,00 euroa + alv. 24% / viikko

>100m2

70,00 euroa + alv. 24% / viikko + 70,00 euroa viikko aina
jokaiselta alkavalta sadalta neliöltä. Esimerkiksi 330m2
alueen vuokraus on 4x70=280€ / viikko.

Yli 100m2 kokoisista alueiden vuokraamisista terassi- tai liiketoimintaan
veloitetaan 100m2 aluemaksua ja lisäksi 70,00 euroa jokaiselta alkavalta
100m2 / viikko vuokrattavan alueen osalta.
Katu- ja yleistenalueiden vuokraaminen kiinteistön rakennustyötä,
kunnossapitoa ja muuta vastaavaa toimintaa varten;
0 - 25 m2
25 –

100m2

>100m2

12,50 euroa + alv. 24% / viikko
35,00 euroa + alv. 24% / viikko
35,00 euroa + alv. 24% / viikko + aina alkavalta 100m2

Yli 100m2 kokoisista alueiden vuokraamisista kiinteistön rakennustyötä,
kunnossapitoa ja muuta vastaavaa toimintaa varten veloitetaan 100m2
aluemaksua ja lisäksi 35,00 euroa jokaiselta alkavalta 100m2 / viikko
vuokrattavan alueen osalta.
Katu- ja yleistenalueiden minimivuokra on 40,00 euroa + alv. 24% / viikko ja
maksimivuokra 1300 euroa+ alv. 24% / viikko. Maksimivuokrassa voidaan
käyttää kohtuullistamista tapauskohtaisesti Kaupunkitekniikan harkinnan
mukaan.
Lisäksi peritään käsittelymaksu voimassa olevan taksan mukaisesti.
Riihimäen kaupungin tapahtuma-alueiden vuokrat
Seuraavien tapahtuma-alueet ovat vuokravapaat yksittäisiltä tapahtumilta
Asema aukio
Vanha kauppatori
Messupuisto
Tellustori
Mikäli tapahtuma on suuri yleisötapahtuma tai kestoltaan yli neljä tuntia, niin
tapahtuma-alueen käytöstä peritään vakuusmaksu. Vakuusmaksu palautetaan
tapahtuman jälkeen, mikäli alueet ovat vastaavassa kunnossa kuin ennen
tapahtumaa.
Yritystoimintaan liittyvästä sähkön käytöstä laskutetaan mitatun sähkön
kulutuksen mukaisesti.
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Saman vuoden aikana toistuvilta tapahtumilta peritään tapahtuma-alueista
vuokraa seuraavasti:
euroa / päivä

euroa / viikko

Asema-aukio

100,00

500,00

Vanha kauppatori

200,00

1000,00

Messupuisto

500,00

1500,00

Tellustori

80,00

400,00

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24%.
Granitin aukiosta ja sen koordinoinnista on erikseen katupäällikön päätös nro
47/2017.
Muut puistoalueet ovat maksutta käytössä pienempiin tapahtumiin, kuitenkin
niillä järjestettäviin tapahtumiin on haettava lupa kaupunki tekniikasta.
Alueiden vuokrahinnat pitävät sisällään sähkön käytön niillä alueilla joilla
kaupungilla on tarjota sähköä tapahtuman käyttöön.
Varsinaiset puistot ovat maksutta kaikkien käytössä, kuitenkin niillä
järjestettäviin tapahtumiin on haettava lupa kaupunkitekniikasta.
Alueita voidaan luovuttaa käyttöön myös vuokravapaasti erityisehdoin.
Vuokravapauden periaatteina toimivat seuraavat asiat:
1. Tilaisuuden tuotto menee hyväntekeväisyyteen tai yleishyödylliseen
käyttöön. Yleishyödyllisiä tarkoituksia ovat esimerkiksi
- urheilu- tai kulttuuriseurojen toiminnan tms. yleisesti hyväksytyn
harrastustoiminnan tukeminen
- hengelliset tilaisuudet
- asuinympäristön tai kaupunkikuvan parantaminen
2. Tilaisuudella on huomattava kaupungin imagoa parantava tai kaupunkikuvaa
vireyttävä vaikutus kuten Piha- ja Erämessut, Shopping sekä muut vastaavat
tapahtumat.
3. Tilaisuus on maksuton eikä tavoitteena ole tuoton kerääminen. Mikäli
tilaisuudessa harjoitetaan vähäistä oheismyyntiä esim. näyttelyt tai kilpailut,
jossa makkaranmyyntiä tms.
4. Tilaisuus on lyhytkestoinen.
Käsittelymaksut
Alueiden käyttöluvat
Paljon valmistelua vaativa lupa

40,00 euroa, alv. 0% / lupa
120,00 euroa, alv. 0% / lupa

Lumenkaatopaikkamaksu
Maankaatopaikkamaksu

12,00 euroa + alv. 24% / kuorma
15,00 euroa + alv. 24% / kuorma

