
 

 

Vuokrasopimus kuntosalin yksityiskäytöstä 
Vuokranantaja Hyvinkään Hyvä Kunto Oy 0735463-7 

Uudenmaankatu 29 05800 Hyvinkää 

Kuntokeskus tarjoaa jäsenelle mahdollisuuden vuokrata keskuksen kuntosaliosion yksityiskäyttöön.  

Tämä vuokrasopimus kattaa seuraavat tilat: 

-Yläkerran ja alakerran kuntosali 

-Spinningsali 

-Naisten ja miesten pukuhuoneet 

Vuokrasopimuksen ehdot ja hinta 

 

1 Kuntokeskuksen aktiivisella asiakkaalla on mahdollisuus maksetulla jäsenmaksullaan vuokrata kuntokeskuksen eri osioita ajalla 1.4. – 14.4.2021. Kuntokeskuksen 

henkilökunta tarkistaa asiakkaan maksuhistorian, ja mahdollisuus vuokraukseen evätään, mikäli jäsenellä on maksamattomia laskuja.  

2 Vuokra-aika 

Vuokrattavat yksityisvuorot ovat aina 60 min mittaisia. Vuokrattavat ajat löytyvät kuntokeskuksen onlineajanvarausjärjestelmästä.  

Kuntokeskuksen ovet on ohjelmoitu siten, että pääset omalla aktiivisella kulkuavaimella kuntokeskuksen ulko-ovesta sisään. Vuokra-aikasi alkaa minuutilleen, kun vuokraamasi aika 

alkaa.  

Esim. Jos olet vuokrannut ajan klo 14-15, niin ovet eivät päästä sinua sisälle klo 13:59, vaan klo 14:00. Tiloista pitää poistua välittömästi vuokra-aikasi päätyttyä.  

3 Yksityisvuorolle osallistujat.  

Yksityisvuoron vuokraava henkilö saa kutsua omalle vuorolleen maksimissaan 5 samaan perheeseen kuuluvaa tai henkilölle muuten entuudestaan tuttua henkilöä. Vuokralainen saa 

kutsua vuorolleen myös vieraita, jotka eivät ole vielä keskuksen asiakkaita. Ulkopuoliset vieraat sekä myös jo asiakkaana olevat vieraat on ehdottomasti ilmoitettavat keskukselle alla 

olevassa lomakkeessa. Kuntokeskus tekee pistotarkistuksia, että vieraat ovat ilmoitettuja 

4 Vuokralaisen vastuut keskuksen irtaimistosta 

Vuokralainen on vastuussa, että tilojen välineitä, koneita ja kalustoa käytetään niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Mikäli vuokralainen tai vuokralaisen vuorolleen kutsuma henkilö 

vahingoittaa kuntokeskuksen omaisuutta, on vuokralainen täysimääräisesti vastuussa vahingosta koituneista kustannuksista. Vahingosta on ilmoitettava kuntokeskukselle välittömästi 

5 Vuokralaisen vastuut tilan ylläpidosta 

Vuokralainen on vastuussa siitä, että hän ja hänen kutsumansa henkilöt ylläpitävät kuntokeskuksen yleistä viihtyvyyttä, siisteyttä ja hygieniatasoa tämän sopimuksen mukaisesti. 

Käytetyt painot ja välineet on palautettava paikalleen, laitteet on desinfioitava aina käytön jälkeen niille osoitetuilla puhdistusvälineillä, ja käytetyt paperit, tyhjät juomapakkaukset yms. 

tulee aina laittaa roskakoriin. Lattialle läikkynyt urheilujuoma, magnesium tmv. tahra on puhdistettava heti tapahtuman jälkeen. WC on puhdistettava käytön jälkeen valuma- tai 

pisarajäljistä. Yksityisvuorolla olet vastuussa myös muusta yleisestä hygieniatasosta, vaikka sitä ei tässä sopimuksessa mainita.  

6 Vuokralaisen vastuut poikkeuslain 58g sääntöjen noudattamisesta 

Poikkeuslaki 58g on määrännyt liikuntatilat suljettavaksi pois lukien tilojen yksityiskäyttö seuraavissa tapauksissa. 

Tässä suora viittaus aluehallintoviraston tiedotteeseen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt mm. liikuntatiloja suljettavaksi osassa toiminta-aluettaan 1.-14.4.2021 väliseksi 

ajaksi. Sulkumääräys ei koske yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa, Esimerkiksi kuntosalia on sallittua vuokrata yksityishenkilöiden yksityis- ja perhe-elämän piiriin 

kuuluvaan toimintaan. Tällaista toimintaa ei ole esimerkiksi urheilujoukkueen harjoitukset tai kuntosalin käyttö toisilleen ennestään tuntemattomien henkilöiden kesken. 

Näin ollen vuorollesi saat kutsua vain perheenjäseniä tai sinulle entuudestaan tuttuja henkilöitä maksimissaan 5 kappaletta.  

Mikäli vuokralainen rikkoo lakia, on hän korvausvastuussa viranomaisen määräämästä sanktiosta. 

Lisätiedot avi.fi tai yrityksen toimitusjohtajalta Janne Virtaselta, puh. 0503759059.  

 

7 Tilojen käyttö ammatillisen toiminnan piirissä olevien henkilöiden toimesta myös yksityisvuorolla 

Vuokralainen hyväksyy, että kuntokeskus ja sen henkilökunta voivat käyttää tilojaan myös yksityisvuoron ajalla seuraavasti.  

-Lakisääteiseen kuntoutukseen 

-Ammattiurheilijan harjoitukseen 

-Kuntokeskuksen henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämiseen 

-Tiloissa suoritettavien työtehtävien tekemiseen 

 

Kaikista vuokrasopimuksen sääntörikkomuksista vuokranantajalla on oikeus sakottaa vuokralaista 99 € sakkomaksulla, sekä periä vuokralaiselta sääntörikkomuksesta 

aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti. 

 

Paikka ________________  Päivämäärä _____._____.________ Vuokrattava aika klo _______ - _______ 

 

Vuokralainen      Vuoranantaja 

Nimi _________________________    Hyvinkään Hyvä Kunto Oy 

Osoite _______________________    Uudenmaakatu 29 05800 Hyvinkää 
Puh _________________________    0503759059 

 

Allekirjoitus____________________    Allekirjoitus _______________________ 

 
Huom. Täytä osallistujalista vieraistasi aina vuorollesi saapuessasi 

  
Vieras 1 Nimi_____________________________         Puh________________________________            Kuntokeskuksen jäsen? Kyllä _____   Ei ______ 

 

Vieras 2 Nimi_____________________________         Puh________________________________                                   Kuntokeskuksen jäsen? Kyllä ______ Ei ______ 

 

Vieras 3 Nimi _____________________________        Puh________________________________                                   Kuntokeskuksen jäsen? Kyllä_______ Ei ______ 

 

Vieras 4 Nimi _____________________________        Puh________________________________             Kuntokeskuksen jäsen? Kyllä_______ Ei ______ 

 

Vieras 5 Nimi_____________________________         Puh________________________________                                   Kuntokeskuksen jäsen? Kyllä_______ Ei ______ 

 

 

Täytön jälkeen palauta tämä sopimus aina kuntokeskuksen asiakaspalvelussa olevaan palautuslaatikkoon. 

 


