
JÄRVENPÄÄ-TALON VUOKRAUSEHDOT 

 

1. VUOKRAN MÄÄRÄÄMINEN JA LASKUN MAKSAMINEN 

Vuokralainen maksaa Järvenpää-talolle hinnaston tai Järvenpää-talon tekemän tarjouksen 

mukaisen vuokran. Vuokraan sisältyy sähkö, normaali siivous, aulapalvelut sekä Sibelius-

salissa yhden teknikon palvelut. Järvenpää-talo pidättää oikeuden mahdollisiin hinnaston 

muutoksiin, joista tiedotetaan vuokralaiselle. Mikäli vuokralainen laiminlyö laskun 

maksamisen eräpäivään mennessä, peritään laskun määrälle kulloinkin voimassa oleva 

viivästyskorko. 

2. JÄRJESTELYAIKA 

Tilaisuuden edellyttämät järjestelyt (rakennus ja purku) luetaan mukaan tilaisuuden 

vuokrausaikaan. 

3. VUOKRALAISEN VASTUU 

Vuokralainen on velvollinen suojelemaan vahingoilta Järvenpää-taloa, sen kiinteää ja irtainta 

omaisuutta. Vuokralainen vastaa kaikista vahingoista, jotka sen esiintyjät tai yleisö 

aiheuttavat Järvenpää-talon kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle. Vuokralainen sitoutuu 

noudattamaan Järvenpää-talon henkilökunnan ohjeita talon, sen laitteiden ja kaluston 

käyttöä koskevissa asioissa. 

4. TELEVISIOINTI 

Vuokralaisella on oikeus televisioida tilaisuus vuokranantajan luvalla. 

5. TILAPÄISET RAKENTEET, OPASTEET 

Tilapäiset rakenteet voidaan rakentaa Järvenpää-talon luvalla ja valvonnassa. 

6. VIRANOMAISLUVAT 

Kokoontumislain edellyttämää ilmoitusta yleisötilaisuuden järjestämisestä ei tarvitse tehdä 

(Kokoontumislaki 3 luku, 14 §, 2. mom.). Vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan 

hankkimaan tilaisuuden pitämiseen tarvittavat muut mahdolliset viranomaisten luvat. 

7. TARJOILU 

Kaiken tarjoilun Järvenpää-talossa hoitaa Compass Group Oy. Tarjoilut esiintyjille tehdään 

erillisellä tilauksella myyntipalveluun.  

8. EDELLEENVUOKRAUS 

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta tai luovuttaa vuokraamiaan tiloja 

kolmannelle osapuolelle ilman Järvenpää-talon suostumusta. 

 



 

 

9. OVIVAHTIMESTARIT 

Julkisissa yleisötilaisuuksissa tulee olla ovivahtimestarit. Palvelu (maksullinen) varataan 

myyntipalvelusta vuokrasopimuksen yhteydessä. Asiakkailla on oikeus tuoda omiin 

tilaisuuksiinsa omat ovivahtimestarit, joiden on otettava yhteyttä Järvenpää-talon 

henkilökuntaan hyvissä ajoin ennen tilaisuutta ja noudatettava toiminnassaan Järvenpää-

talon henkilökunnan antamia ohjeita.  

10. NAULAKKO 

Yleisötilaisuuksien yhteydessä on yleisölle Järvenpää-talon toimesta maksullinen 

naulakonhoito. Mikäli tilaisuuden järjestäjä maksaa naulakkomaksun, maksu määräytyy 

tuntikorvauksena naulakkohenkilökunnalle. 

11. HOITOPROVISIO 

Asiakaan pyynnöstä ulkopuoliselta välitettävistä palveluksista tai vuokrattavista lisälaitteista 

veloitetaan todelliset kustannukset lisättynä 10 % hoitoprovisiolla. 

12. PERUUTUSEHDOT 

Peruutus    alle 2kk ennen  tilaisuutta  maksu   25%   vuokrasta 

Peruutus    alle 1kk ennen  tilaisuutta  maksu   50%   vuokrasta 

Peruutus    alle 2 viikkoa  ennen  tilaisuutta  maksu   100%    vuokrasta 

13. Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. 

 

 

 

 

 

 


