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JOHDANTO
Vantaan kaupunki tukee harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa muun muassa luovuttamalla tilojaan seurojen, järjestöjen, yhteisöjen, yritysten ja yksityishenkilöiden tarpeisiin. Lasten ja nuorten harrastustoiminta on etusijalla, ja tämä
näkyy sekä käyttövuorojen myöntämisjärjestyksessä että tilojen käytön maksuperusteissa. Sivistystoimen muu oma
toiminta ja tilojen käyttöön kiinteästi liittyvä toiminta saavat tilat käyttöönsä ennen muita.
Oheinen toimintaohje koskee Vantaan kaupungin sivistystoimen käytössä olevien päiväkotien, koulujen, oppilaitosten, Pakkalan oppimis- ja informaatiotalo Pointin ja monitoimikeskus Lumon sisä- ja ulkotilojen vapaa-ajan käyttöä
sekä liikuntapalveluiden hallinnassa olevien sisä- ja ulkotilojen käyttöä.
Voit hakea käyttövuoroja esimerkiksi harrastustoimintaan, liikuntaan, erilaisiin tapahtumiin, turnauksiin, otteluihin,
kilpailuihin, leireihin, juhliin tai kokouksiin. Käyttövuoroja myönnetään vakiovuoroina koko toimintakaudeksi, yksittäisiin tilaisuuksiin sekä yöpymis- että muihin tarpeisiin.
Tee varaushakemus Timmi -tilavarausjärjestelmässä: https://asp3.timmi.fi/WebTimmi/index.html#/826
Tutustuthan toimintaohjeeseen jo ennen käyttövuoron hakua.

1. KOULUJEN, OPPILAITOSTEN, PÄIVÄKOTIEN, LUMON JA POINTIN TILOJEN VAPAA-AJAN KÄYTTÖ
Toiminta- ja kesäkausi
Sivistystoimen tilat ovat käytettävissä vapaa-ajan toimintaan silloin, kun niitä ei tarvita yksikön omaan perustoimintaan. Toimintakausi on pääsääntöisesti elokuun puolestavälistä koulujen päättymiseen asti. Kesäkausi alkaa koulujen päättymisestä ja jatkuu pääsääntöisesti elokuun puoleenväliin asti. Tilojen käyttöä saatetaan rajoittaa esimerkiksi pyhien ajaksi, kauden lopussa tai kesäaikaan. Rajoitukset näkyvät Timmin varauskalenterissa. Liikuntapalvelut
voi myöntää Vantaan aikuis- ja musiikkiopistolle sekä vantaalaisille taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille
käyttövuoroja myös muina aikoina (päivä- ja loma-ajat) edellyttäen, ettei se aiheuta haittaa yksikön perustoiminnalle.

Tilojen päivittäinen käyttöaika vapaa-ajan toimintaan
Päiväkodit
• pääsääntöisesti ma–pe klo 18–21, la–su erikseen sovittaessa päiväkodin johtajan kanssa
Koulut / oppilaitokset ja Point
• liikuntatilat pääsääntöisesti ma–pe klo 16–23, la–su klo 9–20
• muut tilat pääsääntöisesti ma–pe klo 16–21, la–su klo 9–20
Monitoimikeskus Lumo:
• pääsääntöisesti ma–pe klo 8–22, la klo 10–16, su erikseen sovittavissa
• kesäaikana lyhyemmät aukioloajat, joista tiedotetaan erikseen
Yöpymiskäyttö:
• Hae yöpymiskäyttöä ajalle 00.00–08.00. Hae yöpymiskäytön ulkopuolelle jäävät ajat (esim. klo 14–24 ja 8–
16) tavallisina tilavarauksina.
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Käyttövuorojen myöntämisjärjestys ja päätösvalta
Liikuntapalvelut jakaa käyttövuorot sen jälkeen, kun sivistystoimen yksiköt ovat ensin varanneet perustehtävästään
aiheutuvat tilatarpeensa.
Vakituisten käyttövuorojen myöntämisjärjestys
1. Sivistystoimen yksiköihin kiinteästi liittyvä toiminta
• vanhempainyhdistysten, luokkatoimikuntien tms. järjestämät tilaisuudet
• opetuslautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan tai niiden jaostojen järjestämät tilaisuudet
• sivistystoimen järjestämät tilaisuudet
• oppilaiden ja opiskelijoiden (henkilöstön valvonnassa) järjestämät tilaisuudet.
2. Sivistystoimen muu oma toiminta ja taiteen perusopetus
• Vantaan aikuisopistolle, Vantaan kaupungin liikuntapalveluiden ryhmäliikuntaan sekä vantaalaisille taiteen
perusopetusta antaville oppilaitoksille myönnetään vuorot toimintayksiköiden (päiväkodit, koulut ja oppilaitokset) omien vuorovarausten jälkeen ennen yleisen hakuajan alkamista.
3. Vantaalaisten yhdistysten ja yhteisöjen toiminta
• vantaalaisten yhdistysten ja yhteisöjen lapsille ja nuorille järjestämä toiminta on etusijalla käyttövuorojen
jaossa.
4. Muiden kuin vantaalaisten yhdistysten ja yhteisöjen toiminta
Vuoroja myönnettäessä otetaan huomioon tilan soveltuvuus haettuun tarkoitukseen ja hakijan aikaisempi toiminta
tilassa. Hakemus voidaan hylätä, jos käyttöaste on aiemmin ollut alhainen tai siisteyden tai maksujen hoitamisen
osalta on ollut huomautettavaa.
Tiloja ei luovuteta toimintaan, joka aiheuttaisi haittaa tilassa toimivalle yksikölle tai kiinteistössä asuville.
Käyttövuorojen myöntäjät
Vantaan kaupungin 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön 2 luvun 8 §:n 10 kohdan mukaan tulosaluejohtaja tai
hänen määräämänsä tulosalueellaan päättää tulosalueen hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden, tilojen ja alueiden luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön.

Käyttövuorojen hakeminen ja hakuajat
Hae käyttövuoroa Timmi -tilavarausjärjestelmän kautta. Näet Timmistä päiväkotien, koulujen, oppilaitosten, Pointin ja Lumon vapaa-ajan käyttöön luovutettavat tilat ja varaustilanteet reaaliaikaisina. Varauskalenteria voi selailla
kirjautumatta, mutta käyttövuoron hakeminen edellyttää asiakkaaksi rekisteröitymistä. Tarkemmat ohjeet selailuun, rekisteröitymiseen ja tilojen hakuun on luettavissa osoitteessa www.vantaa.fi/timmi.
Täytä rekisteröitymishakemus joko yksityishenkilönä tai yrityksen, yhdistyksen, yksityishenkilön, kerhon tai muun
käyttäjän edustajana. Rekisteröityessäsi yksityishenkilönä annat suostumuksesi nimesi julkaisuun Timmi tilavarausjärjestelmässä. Saat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset sähköpostiisi rekisteröitymiskäsittelyn jälkeen.
Tietoturvan vuoksi älä luovuta tunnuksiasi muille.
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Kun olet saanut hyväksytyn päätöksen tai varausvahvistuksen, tilan käyttövuoro voi alkaa.
Vakiovuorojen haku
Liikuntatilojen käyttövuorojen hakuaika alkaa helmikuun alussa ja päättyy helmikuun lopussa. Muiden tilojen (esim.
luokkien, auditorioiden) hakuaika on maaliskuu. Kesäkauden käyttövuorojen hakuaika on 1.11.– 30.11.2017. Tilojen hakuajoista ilmoitetaan tarkemmin helmikuun alussa kaupungin verkkosivuilla ja kaupungin asukaslehdessä, jos
lehti ilmestyy soveltuvaan aikaan. Timmiin rekisteröityneiden asiakkaiden yhteyshenkilöt saavat tietoa hakuajoista
sähköpostiinsa.
Käyttövuorohakemusten on oltava perillä hakuajan loppuun mennessä. Myöhästyneet hakemukset hylätään.
Jos järjestöllä tai seuralla on useita joukkueita tai ryhmiä, tee jokaiselle oma hakemus. Lajista ja käyttötarpeesta
riippuen vuoron pituus voi olla puolesta tunnista kolmeen tuntiin.
Vapaaksi jääneiden käyttövuorojen hakuaika alkaa 1.8. ja hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä.
Yksittäisten vuorojen haku
Hae yksittäistä vuoroa tapahtumaa, kokousta tms. varten Timmi -tilavarausjärjestelmän kautta vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen sen alkua. Saat vastauksen käyttövuorohakemuksen hylkäämisestä sähköpostilla. Käyttövuoron myöntämisestä saat varausvahvistuksen sähköpostitse.
Jos tiedossa on tilan käyttötarve seuraavalle toimintakaudelle, tee hakemus jo helmikuun hakuaikana, viimeistään
kuitenkin toukokuussa ennen kuin vakiovuorot on myönnetty.
Jos tarvitset tiloja sellaisena aikana, jolle on jo myönnetty vakiovuoro, sovi asiasta suoraan vakiovuoron haltijan
kanssa. Voit tehdä hakemuksen Timmissä, kun vakiovuoron haltija on perunut vuoronsa järjestelmän kautta.
Tilojen haku yöpymistä varten
Yöpyminen on mahdollista joidenkin koulujen ja oppilaitosten liikuntasaleissa ja luokissa. Kaikki tilat, kuten päiväkodit, eivät sovellu yöpymiseen. Sovi yöpymiskäyttöön liittyvistä yksityiskohdista yksikön rehtorin / johtajan kanssa
ennen hakemuksen tekemistä. Hae yöpymiskäyttöä ajalle 00.00–08.00. Hae yöpymiskäytön ulkopuolelle jäävät ajat
(esim. klo 14–24 ja 8–16) tavallisina tilavarauksina.
Tee yöpymiskäyttöä varten hakemus vähintään kuukautta aikaisemmin. Suurempien tapahtumien yhteydessä voi
käsittelyaika olla pidempi.
Yöpymiskäyttöä hakevan tulee nimetä riittävä määrä valvojia, joiden tulee olla paikalla. Hakija ilmoittaa yöpymisestä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Yöpymistiloja käytettäessä noudatetaan pelastuslaitoksen antamaa toimintaohjetta www.ku-pelastus.fi/fi/asioiverkossa/ohjeet-ja-lomakkeet/tilapaismajoitus.
Yöpymisestä laskutetaan henkilömäärän mukaan.
Piha-alueiden ja koulujen kenttien haku
Koulujen kenttien ja koulujen ja päiväkotien piha-alueiden käyttöhakemukset tehdään Timmin kautta.
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Pointin ulkoalueiden, parkkipaikkojen ja piha-alueen käyttöluvat haetaan kaupungin tilakeskuksen toimitilapäällikkö Pasi Salolta, pasi.salo@vantaa.fi.

Käyttövuoron peruuttaminen
Peruuttajana tilan käyttäjä
Käyttäjä voi peruuttaa vuoronsa Timmin varauskalenterista seitsemän (7) vuorokautta ennen vuoron alkua. Tämän
jälkeen peruuttaminen ei ole mahdollista. Peruuttamaton tai käyttämättä jätetty vuoro laskutetaan. Hinnaston
mukainen maksu peritään myös niiltä käyttäjiltä, joille tilan käyttö on muuten maksutonta.
Koulujen kenttävuorojen peruutuksesta tulee ilmoittaa kirjallisesti liikuntapalvelukoordinaattori Lauri Vainiolle
(lauri.vainio@vantaa.fi) ennen käyttövuoron alkamista.
Peruuttajana käyttövuoron myöntäjä
Käyttövuoron myöntäjä voi perua vuoron joko määräajaksi tai kokonaan, jos
• tilan käyttäjä on toiminut ohjeiden vastaisesti
• toiminta poikkeaa myönnetystä käyttötarkoituksesta
• käyttäjä on jättänyt maksamatta laskutettuja käyttömaksuja
• käyttäjä on aiheuttanut haittaa kiinteistön varsinaiselle toiminnalle, omaisuudelle tai henkilöille
• vuoro on jätetty käyttämättä kolmena peräkkäisenä kertana.
Käyttövuoron myöntäjä voi perua vuoron myös silloin, kun käyttäjämäärä jää kolmena peräkkäisenä kertana alle
seuraavien henkilömäärien:
• auditorioiden sekä vähintään 450 m²:n suuruisten liikuntasalien osalta alle yhdeksän henkilöä
• kuntosalien ja alle 450 m²:n liikuntasalien osalta alle kuusi henkilöä.
Edellä mainitut rajoitukset eivät koske esim. tennistä, sulkapalloa, rytmistä voimistelua ja kilpatanssia.
Käyttövuoron myöntäjä voi joutua peruuttamaan jo myönnetyn vuoron yksikön oman toiminnan tai muun tarpeen
vuoksi. Peruutus tehdään ja siitä ilmoitetaan vähintään 14 päivää aikaisemmin. Peruutuksesta ilmoitetaan yhteyshenkilölle sähköpostitse tai puhelimitse. Vuoron peruuttaja merkitsee Timmin varauskalenteriin oman varauksensa, jolloin aiemman varauksen tehneen vuoro peruutetaan.

Käyttösäännöt
Tapahtuman järjestäjä vastaa aina tilaisuuteen tarvittavien viranomaisilmoitusten ja suunnitelmien tekemisestä sekä lupien hakemisesta.
Leikki- ja opetusvälineiden sekä musiikki-instrumenttien käyttöön tulee saada lupa ko. koululta, oppilaitokselta tai
päiväkodilta. Av- ja atk-laitteita ja muita erikoisvälineitä ei saa käyttää ilman erillistä opastusta.
Aikuisopistolla ja vantaalaisilla taiteen perusopetusta antavilla laitoksilla on oikeus käyttää opettajienhuoneita, niiden saniteettitiloja ja puhelinta kohteen oman käytön sallimissa rajoissa. Lisäksi heillä on myös mahdollisuus käyttää tarvitsemiaan opetusvälineitä ja laitteita ko. koulun, oppilaitoksen ja päiväkodin ohjeistamalla tavalla.
Käyttäjät ovat vastuussa henkilökohtaisista tavaroistaan. Kaupunki ei korvaa varastettuja tai vahingoittuneita tavaroita.
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Auditoriot ja niiden välineet
Auditorioon liittyvän näyttämön käyttöoikeus sisältyy myönnettyyn lupaan. Kalusteiden ja välineiden käytöstä sovitaan etukäteen koulun, oppilaitoksen ja päiväkodin edustajan kanssa. Auditorion kalusteita ja välineitä ei saa käyttää ilman opastusta.
Liikuntatilat ja -välineet
Liikuntatiloissa on mahdollista käyttää kiinteiden välineiden lisäksi raskaita liikuntavälineitä: nojapuita, voimistelupenkkejä, rekkitankoja, puomeja, hyppyarkkuja, pukkeja, hevosia, ponnistuslautoja, voimistelumattoja, korkeushyppytelineitä, lentopalloverkkoa ja sählymaaleja. Tiloissa olevia kevyitä liikuntavälineitä, kuten sählymailoja ja palloja ei ole lupa käyttää.
Päiväkotien patjat ja voimistelumatot eivät ole ulkopuolisten käytettävissä.
Peseytymis- ja pukeutumistilat ovat käytettävissä 15 minuuttia ennen vuoron alkua ja 15 minuuttia vuoron päättymisen jälkeen.
Puhelimen käyttö
Kiinteistön puhelimia voi käyttää kriisi- ja erityistilanteissa.
Langaton verkko
Langaton verkko (WLAN) on asennettu osaan tiloista. Vierailijaverkon käyttö on maksutonta. Yhteyden muodostamiseen tarvitaan käyttäjätunnus, jonka voit pyytää kiinteistön vartijalta tai koulu-/toimistosihteeriltä.
Lisätietoja langattomasta verkosta saa osoitteesta
http://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/hallinto/tilavaraukset/kokoustiloja/paivakodit_koulut_ja_oppilaitokset
Päihteet ja omaisuusvahingot
Tupakointi, tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden käyttö on kielletty kaikissa sivistystoimen tiloissa ja niiden piha-alueilla. Käyttöluvan myöntänyt voi antaa luvan alkoholin tarjoiluun esim. tapahtumissa,
perhejuhlissa tai syntymäpäivillä. Yksiköiden toiminta-aikana tämä ei ole luvallista.
Alkoholin myyminen sivistystoimen tiloissa on kielletty. Mahdollisista poikkeuksista päättää sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä. Tilojen käyttöoikeuden saaja huolehtii tarvittavista viranomaisilmoituksista.
Jos kiinteistölle tai sen välineille tai muulle omaisuudelle aiheutetaan vahinkoa, aiheutuneet kulut peritään vahingon aiheuttajalta vahingonkorvauslain mukaisesti. Vahingonkorvaukset määritellään täysimääräisinä.

Tilan käyttäjän tehtävät ja vastuut
Käyttäjä ilmoittaa, jos
• yhteyshenkilö, taloudenhoitaja tai postitus-/laskutusosoite muuttuu
• vuoron käyttäjäryhmä muuttuu
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•

käytössä on vain osa myönnetystä ajasta (esim. myönnetty aika 1,5 h, mutta tarve vain 1 h).

Yllä mainittujen tietojen muuttuessa ilmoita muutoksesta sähköpostitse koulusalivaraukset@vantaa.fi
Käyttäjäryhmän vastuuhenkilön tehtävät
Kun tilan käyttäjänä on ryhmä, käyttäjä nimeää viimeistään toimintakauden alussa jokaiseen ryhmään 18 vuotta
täyttäneen vastuuhenkilön ja hänelle 18 vuotta täyttäneen varahenkilön.

Käyttäjäryhmän vastuuhenkilö
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Huolehtii, että tilaa käytetään ainoastaan myönnettyyn tarkoitukseen
Huolehtii, että toiminnassa noudatetaan annettuja ohjeita
On paikalla viimeistään 15 minuuttia ennen käyttövuoron alkua ja koko käyttövuoron ajan
Vastaa järjestyksen säilymisestä ja ryhmän käyttäytymisestä
Vastaa että ovet pidetään suljettuina käyttövuoron ajan ja siitä, että ryhmän mukana ei tule sellaisia
henkilöitä, jotka eivät kuulu osanottajiin
Huolehtii, että käytössä on vain se tila, kalusto ja välineet, joihin on saatu lupa
Huolehtii, että tiloissa ei tupakoida, käytetä tupakkatuotteita tai päihteitä, eikä niihin tuoda kyseisiä
tuotteita
Huolehtii, että käyttöluvassa määriteltyä käyttöaikaa noudetaan, ja kukaan ei jää tilaan käyttövuoron
loputtua
Huolehtii, että kalusteet ovat samassa järjestyksessä kuin käytön alkaessa ja välineet palautetaan niille
varattuihin säilytyspaikkoihin, ellei ole sovittu toisin
Huolehtii, että käyttäjät puhdistavat työtasonsa (esim. teknisen työn ja tekstiilityön luokat, ruokasalit,
auditoriot)
Huolehtii, että käyttövuoron jälkeen tilat jäävät moitteettomaan kuntoon
Merkitsee käyttövuoron päätyttyä kuittauksen vapaa-ajan toiminnan päiväkirjaan, jos tilassa ei ole iltavalvojaa tai jos hän ei ole paikalla. Samalla vastaava huolehtii, että päiväkirjamerkinnät vastaavat todellista käyttöaikaa. Mikäli päiväkirja ei ole saatavilla, vastuuhenkilö ilmoittaa tilan käytöstä ao. tilan vastaavalle mahdollisimman pian. (Huom! vuoron kuittaamatta jättäminen katsotaan käyttämättömäksi ja
vuoro laskutetaan myös maksuista vapautetuilta)
Huolehtii, että tilasta sammutetaan valot ja tarkistaa tilojen kunnon sekä lukituksen
Ilmoittaa välittömästi tilan edustajalle (rehtori, sihteeri, iltavahtimestari tms.) ja omalle yhteisölleen, jos
kaupungin omaisuutta on vahingoitettu tai muuta vahinkoa on aiheutunut
Huolehtii käyttövuoron peruuttamisesta, jos ei sitä tarvita.

Kun tilassa ei ole iltavahtimestaria
Kaikissa tiloissa ei ole iltavahtimestaria. Täytä tällöin tilan edustajan kanssa avaintenluovutussopimus avainten
luovuttamisesta.
Käyttäjän edustaja opastetaan ilmastoinnin, palohälytyksen yms. ohjausjärjestelmiin sekä puhelimen sijaintiin.
Silloin kun tilassa ei ole valvontaa, mutta varausvahvistuksessa sitä edellytetään, käyttövuoron saanut tilaa vartijapalvelut Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:ltä: turvapalvelut@vantti.fi . Palvelusta peritään kulloinkin voimassa oleva
hinta, vähimmäisveloitus on kolme (3) tuntia. Tarvittavat lisäpalvelut tilataan vähintään kolme (3) viikkoa ennen
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tapahtumaa. Muutoksista tai peruutuksesta ilmoitetaan vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen tarvetta Vantti
Oy:lle. Vantti Oy voi vaatia maksun etukäteen.
Vantti Oy:n hinnasto:
http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/133291_Vantin
_lisatyohinnasto_1.8.2017_alkaen.pdf

Infokansio
Jokaisessa kohteessa on infokansio. Kansiossa on mm. yhteystietoja, toimintaohjeita ja mahdollisuus tilan luovuttajan ja käyttäjän väliseen viestintään.

Käyttövuoromaksut ja laskutus
Sivistystoimen tilojen käyttämisestä vapaa-ajan toimintaan laskutetaan käyttövuoromaksu voimassa olevan hinnaston mukaan. Tilan käytöstä aiheutuvat ylimääräiset kulut (esimerkiksi valvojakulut) eivät sisälly käyttövuoromaksuun, vaan ne laskutetaan erikseen.
Tilojen käyttö on maksutonta silloin, kun toiminta merkittävästi tukee tai täydentää sivistystoimen palveluita. Kaupungin muu oma palvelutoiminta sivistystoimen tiloissa voi myös olla maksutonta, mutta ulkopuolinen käyttö vain
tietyin, erityisin perusteluin.
Tilojen käyttö on maksullista, kun tilaisuus on kaupallinen tai tilojen vapaa-ajan käyttö voidaan katsoa kaupalliseksi
tai siihen rinnastettavaksi toiminnaksi. Kaupalliseksi toiminnaksi ei katsota liikuntajärjestöjen turnaus-, ottelu- tai
muuta kilpaurheilutoimintaa, vaikka yhdistys perisi osanotto- tai pääsymaksuja kustannusten kattamiseksi (ohjaajat, materiaalit yms.).
Maksuttomaan käyttöön oikeutetut

1. Sivistystoimen omat tulosalueet, sekä Helsingin yliopiston avoimen yliopisto Tikkurilan lukiossa
2. Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhot
3. Päiväkotien ja koulujen vanhempainyhdistykset ja -toimikunnat, kun toiminta liittyy kodin ja päiväkodin sekä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön
4. Vantaalaiset taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset ja yhteisöt
5. Vantaalaiset yhdistykset ja yhteisöt, kun tilan käyttäjistä vähintään 2/3 on alle 18-vuotiaita, sekä vauvajumppa, perheliikunta ja aikuinen-lapsiliikunta, kun aikuinen toimii avustajana
6. Vantaalaisten alle 18-vuotiaiden toimintaryhmät (esim. yhtyeet, teatteriryhmät, tms.)
7. Kaupungin muiden toimialojen pienimuotoinen palvelutoiminta
8. Kaupungin henkilöstön työhyvinvointiin liittyvä ryhmätoiminta
9. Kaupungin henkilöstöä edustavat ammattijärjestöt
10. Rintamamiehiin ja sotaveteraaneihin liittyvä toiminta
11. Vantaalaiset eläkeläisyhdistykset
12. Vantaalaiset työttömien yhdistykset
13. Vantaalaiset erityisryhmiin kuuluvat yhdistykset
14. Vantaalaiset ystävyysseurat, jotka toimivat aktiivisesti kaupungin virallisen ystävyyskaupunkitoiminnan tukena (Vantaan Suomi-Puola yhdistys ry, Suomi-Unkari Seuran Vantaan osasto, Vantaan Suomi-Israel yhdistys ry)
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Perusmaksu sekä huojennettuun maksuun oikeutetut
Sivistystoimi laskuttaa tilojen käyttömaksut kuukausittain neljännestunnin tarkkuudella. Maksujen laiminlyönnistä
aiheutuu tilojen käyttöoikeuden peruuttaminen.
Perusmaksu laskutetaan seuraavilta tahoilta:
• muualle kuin Vantaalle rekisteröityneet yhdistykset ja yhteisöt
• yritystoiminta
• yhdistysten ja muiden yhteisöjen kaupallinen toiminta
• yksityishenkilöt.
Huojennettu maksu laskutetaan seuraavilta tahoilta:
• vantaalaisten yhdistysten ja muiden yhteisöjen aikuisten toiminta (yli 18-vuotiaat)
• muualle kuin Vantaalle rekisteröityneet yhdistykset ja yhteisöt, joiden toiminta on suunnattu vantaalaisille.
Voit hakea sekä tilan vakio- että yksittäiskäytöstä maksuhuojennusta tai vapautusta erityisen perustellusta syystä.
Voit hakea maksuhuojennusta tai -vapautusta ennen tilan käyttöä lähettämällä kirjaamoon vapaamuotoisen kirjeen osoitteella Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa, tai sähköpostitse: kirjaamo@vantaa.fi. Maksuhuojennuksen
ja maksuvapautuksen myöntämisessä noudatetaan kaupungin taloussäännön ja sivistystoimen johtosäännön määräyksiä.
Lisäpalveluiden hinnoittelu
Tilojen käyttöön liittyvät lisäpalvelut laskutetaan erillisen hinnaston mukaan.
Lisäpalveluita ovat
• henkilöstöpalvelut kuten vahtimestaripalvelut, esitystekninen henkilöstö, kuljetuspalvelut
• kaluston vuokra, esimerkiksi painivaaka, katsomot, tekninen kalusto (äänentoistolaitteet)
• normaalikäyttöä korkeammat energiakustannukset
• ulkopuolinen työ, palvelu tai kalusto.

Peruutusehdot
•

Varauksen voi perua Timmin varauskalenterin kautta viimeistään 7 vuorokautta ennen varauksen alkua. Jos
varaus on peruttu Timmistä, sitä ei laskuteta.

Hinnasto

Yhteystiedot
•
•
•

Vantaan kaupungin oppilaitokset: vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/perusopetus/koulujen_ja_hallinnon_yhteystiedot
Vantaan kaupungin päiväkodit: vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/varhaiskasvatus/palvelut/paivakodit
Lumo > vantaa.fi/lumo
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2. LIIKUNTAPALVELUIDEN HALLINNOIMIEN TILOJEN KÄYTTÖ
Vantaan kaupungin liikuntatiloissa on mahdollista harrastaa eri liikuntamuotoja ympäri vuoden. Liikuntatiloihin voi
hakea yksittäisiä tai koko toimintakauden kestäviä vakituisia käyttövuoroja. Käyttövuoroja haetaan Timmi tilavarausjärjestelmän kautta. Lisätietoa: vantaa.fi/liikunta ja vantaa.fi/tilavaraukset.
Toimintakaudet
Eri liikuntapaikkojen pääsääntöiset toimintakaudet ovat pääsääntöisesti seuraavat:
Sisäliikuntatilat
• elokuun puolestavälistä koulujen päättymiseen asti
• kesäkausi alkaa koulujen päättymisestä ja jatkuu pääsääntöisesti elokuun puoleenväliin asti
Ulkoliikuntapaikat
• huhtikuun puolestavälistä lokakuun puoleenväliin
Tekonurmikentät
• huhtikuun alusta lokakuun loppuun
Jalkapallohallit ja lämmitettävät tekonurmikentät
• marraskuun alusta maaliskuun loppuun
Jäähallit
• elokuun puolesta välistä huhtikuun loppuun
Tilojen käyttöä saatetaan rajoittaa esimerkiksi pyhien ajaksi, kauden lopussa tai kesäaikaan. Rajoitukset näkyvät
Timmin varauskalenterissa.

Käyttövuorojen myöntämisjärjestys ja päätösvalta
Liikuntapalvelujen hallinnassa oleville liikuntapaikoille myönnetään käyttövuoroja ensisijaisesti liikuntatoimintaan.
Käyttövuoroja jaetaan sekä vakituiseen että tilapäiseen käyttöön. Liikuntapaikkojen käyttövuorot myönnetään hakemuksen perusteella ja niistä peritään voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Käyttövuoroja haetaan hakuaikana. Myöhästyneet hakemukset hylätään.
Liikuntapalvelujen hallinnassa olevien tilojen vakituisten käyttövuorojen jako tehdään yhdessä koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien liikuntatilojen sekä Lumon käyttövuorojen jaon kanssa ja ne vaikuttavat toisiinsa.
Käyttövuoroja jaettaessa otetaan huomioon hakijoiden toiminnan luonne ja laajuus, laatu ja määrä sekä lasten ja
nuorten että aikuisten kilpailu- ja harrastustoiminnassa. Huomioon otetaan myös liikuntalajien ja -muotojen sekä
kilpailutoiminnan eri tasojen vaatimukset liikuntapaikan suhteen. Kokonaisvaltaisesti otetaan huomioon myös liikunnanharrastamisen tarpeet liikuntatilojen ja -paikkojen suhteen.
Käyttövuorojen jaon periaatteita
Vakituiset käyttövuorot
1. Liikuntapalveluiden tilat ja paikat myönnetään pääsääntöisesti koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien käyttöön maksutta klo 8–16, illat ja viikonloput ovat ensisijaisesti liikuntajärjestöjen käytössä, kun liikuntapalveluiden omaan kurssitoimintaan on ensin varattu tarvittavat tilat
2. Kaikille vantaalaisille liikuntajärjestöille pyritään myöntämään vähintään yksi käyttövuoro liikuntapalveluiden tai koulujen, oppilaitosten tai päiväkotien liikuntatiloista
3. Vantaalaiset liikuntajärjestöt ovat etusijalla, kun vuoroja myönnetään järjestöille ja muille yhteisöille.
Vantaan kaupunki
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4.
5.
6.
7.
8.

Lasten ja nuorten toiminta sijoitetaan alkuillan tunteihin ja aikuisten toiminta loppuiltaan
Liikuntatiloissa varataan aikaa myös vapaaseen kuntalaistoimintaan (esim. uimahallit, kuntosalit)
Liikuntapaikkojen käyttövuorojen jaosta pidetään tarvittaessa jakokokouksia hakijoiden kanssa
Liikuntapaikkoja voidaan käyttää myös muuhun kuin liikuntatoimintaan tilojen soveltuvuuden mukaan
Hakijalle voidaan olla myöntämättä käyttövuoroa tai käyttövuorot voidaan perua, jos hakijalla on maksamattomia käyttövuoromaksuja. Vuorot voidaan peruuttaa myös käytössä ilmenevien epäkohtien tai liikuntapaikan vajaakäytön vuoksi.

Tilapäiset käyttövuorot
1. Otteluita, kilpailuja ja muita tapahtumia varten varataan tiloista erillisiä aikoja vakituisia käyttövuoroja jaettaessa
2. Vakituiset käyttövuorot voidaan peruuttaa merkittävien otteluiden, kilpailujen ja tapahtumien vuoksi .
Käyttövuorojen myöntäjä
Vantaan kaupungin 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön 2 luvun 8 §:n 10 kohdan mukaan tulosaluejohtaja tai
hänen määräämänsä tulosalueellaan päättää tulosalueen hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden, tilojen ja alueiden luovuttamisesta ulkopuoliseen käyttöön. Liikuntapalveluiden hallinnoimien tilojen ja alueiden luovuttamisesta
ulkopuoliseen käyttöön päättää liikuntasuunnitteluyksikön liikuntapäällikkö (liikuntajohtajan päätös 15.8.2017, §
77/2017).

Käyttövuorojen hakeminen
Hae käyttövuoroa Timmi -tilavarausjärjestelmän kautta. Näet Timmistä liikuntapalveluiden tilojen lisäksi päiväkotien, koulujen, oppilaitosten, Pointin ja Lumon vapaa-ajan käyttöön luovutettavat tilat ja varaustilanteet reaaliaikaisina. Varauskalenteria voi selailla kirjautumatta, mutta käyttövuoron hakeminen edellyttää asiakkaaksi rekisteröitymistä. Tarkemmat ohjeet selailuun, rekisteröitymiseen ja tilojen hakuun on luettavissa osoitteessa
http://vantaa.fi/timmi.
Täytä rekisteröitymishakemus joko yksityishenkilönä tai yrityksen, yhdistyksen, yksityishenkilön, kerhon tai muun
käyttäjän edustajana. Rekisteröityessäsi yksityishenkilönä annat suostumuksesi nimesi julkaisuun Timmi tilavarausjärjestelmässä. Saat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset sähköpostiisi rekisteröitymiskäsittelyn jälkeen.
Tietoturvan vuoksi älä luovuta tunnuksiasi muille.
Kun olet saanut hyväksytyn päätöksen tai varausvahvistuksen, tilan käyttövuoro voi alkaa.
Vakiovuorojen haku
Vakiovuorojen haku tapahtuu hakuaikana. Tilojen hakuajoista eri liikuntapaikoille ilmoitetaan syksyisin ja keväisin
kaupungin verkkosivuilla. Timmiin rekisteröityneiden asiakkaiden yhteyshenkilöt saavat lisäksi tietoa hakuajoista
sähköpostiinsa.
Käyttövuorohakemusten on oltava perillä ilmoitetun hakuajan loppuun mennessä. Myöhästyneet hakemukset hylätään.
Vapaaksi jääneiden käyttövuorojen hakuaika alkaa päätöksen teon jälkeen erikseen ilmoitettuna ilmoitettuna ajankohtana.
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Yksittäisten vuorojen haku
Yksittäinen vuoro tapahtumaa, kilpailua tms. varten haetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen sen alkua. Jos tarvitset tiloja sellaisena aikana, jolle on jo myönnetty vakiovuoro, sovi asiasta suoraan vakiovuoron haltijan kanssa. Voit tehdä hakemuksen Timmissä, kun vakiovuoron haltija on perunut vuoronsa järjestelmän kautta
Jos tiedossa on tilan käyttötarve seuraavalle toimintakaudelle, tee hakemus jo helmikuun hakuaikana, viimeistään
kuitenkin toukokuussa ennen kuin vakiovuorot on myönnetty.

Käyttövuoron peruuttaminen
Peruuttajana tilan käyttäjä
Vakiovuorot ovat sitovia. Yksittäisen käyttövuoron peruuttamista ei hyvitetä laskussa. Jos varaaja peruuttaa hänelle tai yhteisölleen myönnetyn vakiovuoron koko toimintakauden osalta, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus liikuntapalveluille (satu.heino@vantaa.fi ja lauri.vainio@vantaa.fi) viipymättä. Yksittäisen käyttövuoron peruuttamista ei
hyvitetä laskussa. Peruuttamaton tai käyttämättä jätetty vuoro laskutetaan. Hinnastonmukainen maksu peritään
myös niiltä käyttäjiltä, joille tilan käyttö on muuten maksutonta.
Peruuttajana käyttövuoron myöntäjä
Käyttövuoron myöntäjä voi perua vuoron joko määräajaksi tai kokonaan, jos
• tilan käyttäjä on toiminut ohjeiden vastaisesti
• toiminta poikkeaa myönnetystä käyttötarkoituksesta
• vuoro on jätetty käyttämättä säännöllisesti tai vuoro on vajaalla käytöllä
• käyttäjä on jättänyt maksamatta laskutettuja käyttömaksuja
• käyttäjä on aiheuttanut haittaa kiinteistön varsinaiselle toiminnalle, omaisuudelle tai henkilöille
• liikuntapaikka varataan ottelun, kilpailun tai tapahtuman järjestämiseen (ns. tilapäiskäyttö).
Käyttövuoron myöntäjä voi joutua peruuttamaan jo myönnetyn vuoron yksikön oman toiminnan tai muun tarpeen
vuoksi. Peruutuksesta ilmoitetaan kirjallisesti liikuntapalveluille (satu.heino@vantaa.fi ja lauri.vainio@vantaa.fi).
Vuoron peruuttaja merkitsee Timmin varauskalenteriin oman varauksensa, jolloin aiemman varauksen tehneen
vuoro peruutetaan ja siitä lähetetään perumisilmoitus.

Käyttösäännöt
Käyttövuoron varaaja sitoutuu noudattamaan liikuntapaikkojen järjestyssääntöjä, turvallisuusohjeita ja henkilökunnan antamia ohjeita. Varaaja huolehtii, että tiloja, kalustoa ja välineitä käytetään annettujen ohjeiden mukaisesti. Varaaja on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot ja sitoutuu ilmoittamaan sattuneesta vahingosta
välittömästi liikuntapalveluihin.
Käyttövuoroja ei saa siirtää toiselle yhteisölle tai henkilölle ilman liikuntapalveluiden lupaa.
Tapahtuman järjestäjä vastaa aina tilaisuuteen tarvittavien viranomaisilmoitusten ja suunnitelmien tekemisestä sekä lupien hakemisesta.
Käyttäjät ovat vastuussa henkilökohtaisista tavaroistaan. Kaupunki ei korvaa varastettuja tai vahingoittuneita tavaroita.
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Käyttövuoroista, jotka myönnetään uimahalleihin henkilökunnan työaikojen ulkopuolelle, tehdään varaajan kanssa
erillinen käyttösopimus.
Päihteet ja omaisuusvahingot
Tupakointi, tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden käyttö on kielletty kaikissa sivistystoimen tiloissa ja niiden piha-alueilla. Käyttöluvan myöntänyt voi antaa luvan luvan alkoholin tarjoiluun esim. tapahtumissa, perhejuhlissa tai syntymäpäivillä. Yksiköiden toiminta-aikana tämä ei ole luvallista.
Alkoholin myyminen sivistystoimen tiloissa on kielletty. Mahdollisista poikkeuksista päättää sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä. Tilojen käyttöoikeuden saaja huolehtii tarvittavista viranomaisilmoituksista.
Jos kiinteistölle tai sen välineille tai muulle omaisuudelle aiheutetaan vahinkoa, aiheutuneet kulut peritään vahingon aiheuttajalta vahingonkorvauslain mukaisesti. Vahingonkorvaukset määritellään täysimääräisinä.
Tilan käyttäjän tehtävät ja vastuut
Käyttäjä ilmoittaa Satu Heinolle (satu.heino@vantaa.fi), jos
• yhdyshenkilö, taloudenhoitaja tai postitus- / laskutusosoite muuttuu
• vuoron käyttäjäryhmä muuttuu
• käytössä on vain osa myönnetystä ajasta (esim. myönnetty aika 1,5 h, mutta tarve vain 1 h).
Käyttäjäryhmän vastuuhenkilön tehtävät
Kun tilan käyttäjänä on ryhmä, käyttäjä nimeää viimeistään toimintakauden alussa jokaiseen ryhmään 18 vuotta
täyttäneen vastuuhenkilön ja hänelle 18 vuotta täyttäneen varahenkilön.
Käyttäjäryhmän vastuuhenkilö
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Huolehtii, että tilaa käytetään ainoastaan myönnettyyn tarkoitukseen
Huolehtii, että toiminnassa noudatetaan annettuja ohjeita
On paikalla käyttövuoron ajan
Vastaa järjestyksen säilymisestä ja ryhmän käyttäytymisestä, vastaa että ovet pidetään suljettuina käyttövuoron ajan ja siitä, että ryhmän mukana ei tule sellaisia henkilöitä, jotka eivät kuulu osanottajiin
Huolehtii, että käytössä on vain se tila, kalusto ja välineet, joihin on saatu lupa
Huolehtii, että tiloissa ei tupakoida tai käytetä päihteitä, eikä niihin tuoda päihteitä
Huolehtii, että käyttöluvassa määriteltyä käyttöaikaa noudetaan, ja kukaan ei jää tilaan käyttövuoron loputtua
Huolehtii, että kalusteet ovat samassa järjestyksessä kuin käytön alkaessa ja välineet palautetaan niille
varattuihin säilytyspaikkoihin, ellei ole sovittu toisin
Huolehtii, että käyttövuoron jälkeen tilat jäävät moitteettomaan kuntoon
Huolehtii, että tilasta sammutetaan valot ja tarkistaa tilojen kunnon sekä lukituksen
Ilmoittaa välittömästi tilan edustajalle ja omalle yhteisölleen, jos kaupungin omaisuutta on vahingoitettu
tai muuta vahinkoa on aiheutunut
Huolehtii käyttövuoron peruuttamisesta, jos ei sitä tarvita.
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Käyttövuoromaksut ja laskutus
Liikuntapalveluiden hallinnoimien tilojen käyttämisestä laskutetaan käyttövuoromaksu voimassa olevan hinnaston
mukaan. Tilan käytöstä aiheutuvat ylimääräiset kulut (esim. valvojakulut) eivät sisälly käyttövuoromaksuun, vaan
ne laskutetaan erikseen.
Liikuntapalveluiden voimassa oleva hinnasto: www.vantaa.fi/liikunta > liikuntapalveluiden hinnasto.

Peruutusehdot
•
•

vakiovuorojen yksittäisiä peruutuksia ei hyvitetä
yksittäiset vuorot: kun varaaja peruu varauksensa, kokonaisvuokrasta voidaan periä korvauksia porrastetusti kaikilta tahoilta:
o 30–15 päivää ennen tilaisuutta 50 % varauksen hinnasta
o 14–8 päivää ennen tilaisuutta 75 % varauksen hinnasta
o 7–0 päivää ennen tilaisuutta 100 % varauksen hinnasta

Yhteystiedot
•

Vantaan kaupungin liikuntapalvelut > vantaa.fi/liikunta

Sivistystoimen hallinnassa olevien koulu-, oppilaitos- ja päiväkotitilojen
sekä Pointin vapaa-ajan käytön hinnasto
1.9.2013 alkaen, Lumon 12.8.2013 alkaen. Perusmaksu ja huojennettu maksuluokka 1.6.2014 alkaen

Sivistystoimen hallinnassa olevien tilojen vapaa-ajan käytöstä peritään käyttäjiltä käyttövuoromaksuja. Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymän sivistystoimen toimialan johtosäännön 14 §:n 2. kohdan mukaan apulaiskaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä päättää toimialan hallinnassa olevien tilojen, alueiden, rakennusten, laitosten ja toimipisteiden käyttömaksuista ja korvauksista lautakunnan päättämien perusteiden mukaan.
Tilojen käytön korvauksissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa.
Käyttövuorot laskutetaan myönnettyjen vuorojen mukaisesti kuukausittain toimintakauden aikana. Tilojen käytöstä
peritään korvaus neljännestunnin tarkkuudella.
Kaikista tiloista lisäkulut veloitetaan erikseen. Lisäkuluja ovat mm. kaupungille aiheutuvat
ylimääräiset työvoima- ym. kustannukset.
Käyttäjä vastaa ylimääräisistä siivouskustannuksista sekä WC-paperin ja käsipyyhkeiden riittävyydestä.
Jos käyttäjä aiheuttaa vahinkoa kiinteistölle, välineistölle tai muulle tilaa luovuttavan tahon
omaisuudelle, peritään vahingosta aiheutuneet kaikki todelliset kulut vahinkoa aiheuttaneelta.
Käyttäjä maksaa avainten kadottamisesta johtuvan sarjoittamistyön kustannukset.
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Kaupungin omassa toiminnassa on seuraava sisäisen laskutuksen periaate:
Mikäli tilan käytöstä syntyy kustannuksia esim. valvonnasta tai siivouksesta johtuen, periaate on se, että
1. mikäli kustannukset syntyisivät tilaa luovuttavalle hallintokunnalle joka tapauksessa (eli kustannukset ovat kiinteät) kustannuksista ei veloiteta.
2. mikäli kustannukset syntyvät jokaisesta tilaisuudesta erikseen (eli kustannukset ovat muuttuvat) veloitetaan käytöstä muuttuvien kustannusten osuus. Myös tulojen menetys katsotaan muuttuvaksi kustannukseksi.

Perusmaksu sekä huojennettuun maksuun oikeutetut
Sivistystoimi laskuttaa tilojen käyttömaksut kuukausittain neljännestunnin tarkkuudella. Maksujen laiminlyönnistä
aiheutuu tilojen käyttöoikeuden peruuttaminen.
Perusmaksu laskutetaan seuraavilta tahoilta:
• muualle kuin Vantaalle rekisteröityneet yhdistykset ja yhteisöt
• yritystoiminta
• yhdistysten ja muiden yhteisöjen kaupallinen toiminta
• yksityishenkilöt.
Huojennettu maksu laskutetaan seuraavilta tahoilta:
• vantaalaisten yhdistysten ja muiden yhteisöjen aikuisten toiminta (yli 18-vuotiaat)
• muualle kuin Vantaalle rekisteröityneet yhdistykset ja yhteisöt, joiden toiminta on suunnattu vantaalaisille.

Maksuhuojennuksen tai – vapautuksen hakeminen
Käyttäjät voivat hakea sekä tilan vakio- että yksittäiskäytöstä maksuhuojennusta tai vapautusta erityisen perustellusta syystä. Maksuhuojennusta tai maksuvapautusta voi hakea käyttövuorohakemuksen yhteydessä ennen tilan
käyttöä lähettämällä kirjaamoon vapaamuotoinen kirje tai sähköposti: kirjaamo@vantaa.fi. Maksuhuojennuksen ja
maksuvapautuksen myöntämisessä noudatetaan kaupungin taloussäännön ja sivistystoimen johtosäännön määräyksiä.

Lisäpalveluiden hinnoittelu
Tilojen käyttöön liittyvät lisäpalvelut laskutetaan erillisen hinnaston mukaan.
Lisäpalveluita ovat
• henkilöstöpalvelut kuten vahtimestaripalvelut, esitystekninen henkilöstö, kuljetuspalvelut
• kaluston vuokra, esimerkiksi painivaaka, katsomot, tekninen kalusto (äänentoistolaitteet)
• normaalikäyttöä korkeammat energiakustannukset
• ulkopuolinen työ, palvelu tai kalusto.
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Arvonlisävero
Arvonlisäverolain nojalla maksuun lisätään kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverolain
määrä. Kun tiloja käytetään kokous-, näyttely-, tai urheilutilaa muuhun kuin liikuntatarkoitukseen, arvonlisävero on
24 %. Arvonlisävero yöpymiskäytössä ja liikuntatilojen liikuntakäytössä on 10 %.

Liikuntatilat

Huojennettu maksuluokka
€/h

Perusmaksuluokka
€/h

Hinta
liikuntakäytössä
sis. alv
10 %

Hinta
liikuntakäytössä
sis. alv
10 %

Hinta
sis. alv
24 %

Hinta
ilman
alv:a

Hinta
sis. alv
24 %

Hinta
ilman
alv:a

Päiväkotien, koulujen, oppilaitosten ja Pointin liikuntatilat:
7,00
9,50
12,00

7,70
10,45
13,20

8,68
11,78
14,88

20,00
25,00
30,00

22,00
27,50
33,00

24,80
31,00
37,20

Paini-/ tatamitila

9,09

10,00

11,27

20,00

22,00

24,80

Tanssisali

9,09

10,00

11,27

20,00

22,00

24,80

Liikuntahalli:
koko halli
1-3 osat

30,00
10,00

33,00
11,00

37,20
12,40

76,36
25,45

84,00
28,00

94,69
31,56

Televisiointilisä

18,18

22,54

18,18

- alle 250 m²
- 250 - 450 m²
- yli 450 m²

Lumon liikuntatilat:

22,54

Hinta € / h
ilman alv:a

Hinta
sis. alv
24 %

Tilaisuuden tapahtuma-aika
Liikuntahallin seisonta-aika (mikäli varaus estää tilan edelleen vuokraamisen, vuokra peritään vain aukioloajalta) €/ aukiolotunti
Rakennus ja purku € / h
Esiintymislavat 20 kpl (1 x 2 m/ osa) €/kpl

80,65

100,00

27,42

34,00

32,26
12,10

40,00
15,00

Liikuntahallin katsomon rakennus/purku, ellei asiakas hoida itse €/osa

32,26

40,00

Rytmisen voimistelun matot rakennus/purku, ellei asiakas hoida itse €/kpl

30,65

38,00

Irtotuolit 50 kpl

30,65

38,00

Muut tapahtumat Lumon liikuntatilassa
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Vuokrattavat kalusteet:
Ei koske vantaalaisten järjestöjen Vantaalla järjestettäviä tapahtumia
Painivaaka 2 kpl/vrk

24,19

30,00

Rytmisen voimistelun matot (vain sisäkäyttöön) €/vrk

48,39

60,00

Päiväkotien, koulujen, oppilaitosten
ja Pointin muut tilat

Huojennettu
maksuluokka € / h

Perusmaksuluokka
€/h

Hinta
ilman
alv:a

Hinta
sis. alv
24 %

Hinta
ilman
alv:a

Hinta
sis. alv
24 %

10,00

12,40

45,00

55,80

- atk -luokat

21,00

26,04

41,00

50,84

- erikoisluokat, Pointin satuhuone
- koululuokka, päiväkodin ryhmätila, avoin
päiväkoti, asukaspuisto

7,00

8,68

20,00

24,80

6,00

7,44

18,00

22,32

10,00
13,00

12,40
16,12

25,00
30,00

31,00
37,20

- 1 - 4 luokkaa
- 5 luokkaa tai enemmän

10,00
20,00

12,40
24,80

25,00
50,00

31,00
62,00

Tikkurilan lukion ylälämpiö
- tarjoilu- ja esittelykäytössä

10,00

12,40

25,00

31,00

Muut tilat:

8,00

9,92

22,40

27,78

Auditoriot
Luokkatilat:

Ruokasalit:
- alle 450 m²
- 450 m² ja suuremmat
Parakit:

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten
ulkoalueet
Parkkipaikat tai piha-alue
(muu kuin paikoituskäyttö)
Kentät (muu kuin liikuntakäyttö)
Koulukentällä pidettävä tavanomaisesta käytöstä poikkeava tai ansiotarkoituksessa pidettävä tilaisuus.
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Huojennettu
maksuluokka
€/h

Tikkurilan lukion auditorio ja
Lumosali

Perusmaksuluokka
€/h

Hinta
ilman alv:a

Hinta
sis. alv
24 %

Hinta
ilman alv:a

Hinta
sis. alv
24 %

I Harjoituskäyttö

32,26

40,00

56,45

70,00

II Esitys- ja juhlakäyttö

48,39

60,00

80,65

100,00

III Kokous- ja koulutuskäyttö

36,29

45,00

64,52

80,00

Hinta €
ilman alv:a

Hinta €
sis. alv
24 %

Katsomon rakennus/purku

96,77

120,00

Flyygeli viritettynä

116,94

145,00

8,06

10,00

Lumon II ja III käytöissä minimiveloitus on 3h.

Lumosalin lisätoiminnot

Seisonta-aika, mikäli varaus estää tilan edelleen vuokraamisen, vain aukioloajat

Huojennettu
maksuluokka

Lumon kokous-, koulutus- ja
tietotekniikkatilat

Perusmaksuluokka

Hinta € / h
ilman alv:a

Hinta € / h
sis. alv
24 %

Hinta € / h
ilman alv:a

Hinta € / h
sis. alv
24 %

Kokous- ja koulutustila 068:
- koko tila, 100 henkeä

20,97

26,00

40,32

50,00

jaettu tila, 50 henkeä

10,48

13,00

20,16

25,00

Kokoustilat ja luokkahuoneet

8,06

10,00

16,13

20,00

Atk-luokka ja medialaboratorio

20,97

26,00

41,94

52,00

Kokouslaitteet sisältyvät vuokriin

-
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Huojennettu
maksuluokka

Perusmaksuluokka

Lumon muut tilat
Hinta € / h
ilman alv:a
Ravintolasali

Hinta € / h
Hinta € / h
Hinta € / h
sis. alv
sis. alv 24
ilman alv:a
24 %
%

16,13

20,00

32,26

40,00

16,13
Hinta € /
kerta ilman alv:a
36,29

20,00
Hinta € /
kerta sis.
alv 24 %
45,00

32,26
Hinta € /
kerta ilman alv:a
36,29

40,00
Hinta € /
kerta sis.
alv 24 %
45,00

Bänditila 1 - 3h

12,10

15,00

12,10

15,00

Järjestökeittiö

12,10

15,00

12,10

15,00

Sivistystoimen tiloissa yöpyminen

Hinta € / hlö / yö
ilman alv:a

Hinta € / hlö / yö
sis. alv 10 %

5,00

5,50

Hinta € / kerta
ilman alv:a

Hinta € / kerta
sis. alv 24 %

70,00

86,80

Hinta € / hlö/
alkava tunti
ilman alv:a

Hinta € / hlö
sis. alv 24 %

28,23

35,00

Lukiotori

Sauna 1 - 3h

Tilavuokrat laskutetaan hinnaston mukaisesti klo
08.00 - 24.00.
Yöpymiskulut laskutetaan klo 00.00 - 08.00.
Tilavuokrat sisältyvät hintaan.

Hälytykset
Hälytysaikojen muutokset ja käyttäjän aiheuttama hälytys.

Ylimääräiset kustannukset
Tilojen siivous ja järjestely alkuperäiseen kuntoon, mikäli asiakas ei ole hoitanut.
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Hinta € / kpl / vuosi
ilman alv:a

Hinta € / kpl / vuosi
sis. alv 24 %

Varastohuone (3 m²)

75,00

93,00

Varastohuone (5 m²)

120,16
16,13
32,26

149,00
20,00
40,00

Varastot ja säilytyskaapit

Säilytyskaappi
Varastokaappi (kaksiovinen)

Varauksen peruminen
Maksu voidaan periä, jos asiakas peruu varauksen:
- 30 - 15 päivää ennen
- 14 - 8 päivää ennen
- 7 - 0 päivää ennen

50% varauksen hinnasta
75% varauksen hinnasta
100% varauksen hinnasta

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n hinnasto
Jos varausvahvistuksessa edellytetään valvojan palkkaamista, tilojen käyttäjä huolehtii valvojan tilaamisesta itse suoraan Vantti Oy:n kanssa. Lisäpalvelut tilataan sähköpostitse: turvapalvelut@vantti.fi.
Vantti Oy voi vaatia, että tilausmaksu peritään ennakkoon ennen palvelun tuottamista.
VANTTI TURVAPALVELUT
LISÄTYÖHINNASTO 1.8.2017 lähtien
Vähimmäisveloitus

Arkisin

32,10 € / h
+ alv 24% = 34,80 € / h

Sunnuntai

Itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä,
48,00 € / h
pitkäperjantaina, toisena pääsiäis+ alv 24% = 59,52 € / h
päivänä, helatorstaina, juhannuspäivänä, pyhäinpäivänä, uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, joulupäivänä ja
tapaninpäivänä sekä klo 18.00 24.00
lauantaina

Lisätyöt on tehtävä mielellään n. 3 vrk ennen tarvittavaa ajankohtaa.
Mikäli tilattu lisäpalvelu peruutetaan, Vantti Oy veloittaa asiakkaalta toteutuneet kulut.
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Liikuntapalveluiden maksut 1.1.2017 alkaen

YLEISTÄ
Liikuntapalveluiden hallinnassa olevien tilojen ja tarjoamien palveluiden käytöstä peritään käyttäjiltä voimassa olevan hinnaston mukaisia maksuja.
Maksuryhmät
Alle 18-vuotiaiden ryhmiltä (ml. sekaryhmät, joiden osallistujista yli 2/3 on alle 18-vuotiaita) ei peritä maksuja, mikäli toiminta tapahtuu perusliikuntapaikassa eikä siitä aiheudu ylimääräisiä kustannuksia liikuntapaikan ylläpitäjälle. Tällaisia perusliikuntapaikkoja ja toimintoja ovat: kalliosuojat, voimistelusalit, uimahallissa, hiekkakentillä ja
muilla pienemmillä ulkoliikuntapaikoilla tapahtuvat harjoitukset.
Rakennetussa liikuntapaikassa tietylle ryhmälle tai kilpailutoimintaan varattu käyttövuoro on maksullinen myös alle
18-vuotiaiden ryhmille. Tällaisia liikuntapaikkoja ovat: palloilu- ja ylipainehallit, nurmi- ja tekonurmikentät, yleisurheilukentät, jääurheilupaikat, lasten uimakoulut ja muut uimahalleissa tapahtuvat vesiliikuntaan liittyvät kurssit
(esim. uimaliiton Blue Card -vesipetolisenssi), vauvauinnit, uimahallien kilpailut ja muut tapahtumat, hiekkakenttien ottelut ja turnaukset sekä hiihtokilpailut.
Käyttövuorot laskutetaan myönnettyjen vuorojen mukaisesti kuukausittain. Maksujen laiminlyönnistä aiheutuu tilojen käyttöoikeuden peruuttaminen.
Käyttäjät voivat hakea sekä tilan vakio- että tilapäiskäytöstä perittävään maksuun huojennusta tai vapautusta erityisen perustellusta syystä (esim. toiminta on kaikille avointa eikä siihen osallistumisesta peritä maksuja). Maksuhuojennusta tai -vapautusta tulee hakea ennen tapahtumaa. Maksuhuojennuksen ja -vapautuksen myöntämisessä
noudatetaan kaupungin taloussäännön ja sivistystoimen johtosäännön määräyksiä.
Käyttövuorot voidaan myöntää maksutta hakemuksen perusteella harkinnan mukaan maksuttomaan käyttöön oikeutetuille. Maksuista vapautetuilta voidaan kuitenkin periä käyttövuoromaksu, jos käyttövuoroa ei peruuteta hyvissä ajoin (ks. peruutusehdot). Maksuttomaan käyttöön oikeutettuja ovat:
-

päiväkotien ja koulujen vanhempainyhdistykset ja toimikunnat kodin ja päiväkodin ja
kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön liittyvässä toiminnassa
vantaalainen yhdistys tai muu yhteisö silloin, kun tilan käyttäjistä vähintään 2/3 on alle 18-vuotiaita, sekä
vauvajumppa, perheliikunta ja aikuinen - lapsiliikunta, joissa aikuinen toimii lapsen avustajana
muiden toimialojen pienimuotoinen palvelutoiminta
kaupungin henkilöstön työhyvinvointiin liittyvä ryhmätoiminta
kaupungin henkilöstöä edustavien ammattijärjestöjen toiminta
rintamamies- ja sotaveteraanien toiminta
vantaalaiset eläkeläisyhdistykset
vantaalaiset työttömien yhdistykset
vantaalaiset erityisryhmiin kuuluvat yhdistykset
vantaalaiset ystävyysseurat, jotka toimivat aktiivisesti kaupungin virallisen ystävyyskaupunkitoiminnan tukena (Vantaan Suomi-Puola yhdistys ry., Suomi-Unkari Seuran Vantaan osasto, Vantaan Suomi-Israel yhdistys ry.)

Sivistystoimen toimialan tulosalueiden palvelutoimintaan ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan tarvittavista
tiloista ei peritä maksuja.
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Koulujen loma-aikoina arkisin kello 8-16 välillä järjestettävää kaikille avointa toimintaa, esim. kesäleirit, varten tarvittavien tilojen maksuista voidaan myöntää maksuhuojennus, joka on puolet tilan hinnaston mukaisesta maksusta,
kun toimintaa järjestää avustettavuuden saaneet toimijat.
Väärien tietojen ilmoittaminen johtaa käyttövuorojen peruuttamiseen. Aikuisten sarjoissa pelaavat joukkueet maksavat aikuisten maksut, vaikka joukkueen jäsenet olisivat alle 18-vuotiaita. Alle 18-vuotiaiden toimintaryhmien
käyttövuorojen maksuttomuus ei koske lajiliittojen ja piirien järjestämiä tapahtumia.
70 vuotta täyttäneet vantaalaiset (Sporttikortin haltija) pääsevät maksutta uimahalleihin ja kuntosaleille maanantaista perjantaihin ennen kello 16.00 ja Korson uimahallissa ja Koivukylän vanhustenkeskuksen kuntosalissa niiden
aukioloaikoina. Sotiemme veteraanit pääsevät maksutta uimahalleihin, kuntosaleihin ja liikuntaryhmiin.
Hinnaston seurat -maksuryhmällä tarkoitetaan vantaalaisia rekisteröityjä liikuntajärjestöjä, joille on myönnetty
avustettavuus, seurakuntia, poliisia, liikunnan lajiliittoja ja piirejä sekä yhdistyksiä, jotka ovat saaneet avustettavuuden erityisryhmien liikuntaan, vantaalaisia rekisteröityjä järjestöjä, joiden pääasiallinen toiminta on liikuntaa.
Muut käyttäjät -maksuryhmään kuuluvat mm. muut vantaalaiset järjestöt, muualle kuin Vantaalle rekisteröityneet
yhdistykset ja yhteisöt, yritystoiminta, yhdistysten ja muiden yhteisöjen kaupallinen toiminta ja yksityishenkilöt.
Muut käyttäjät -maksuryhmän maksuja voidaan rinnastaa seurat -maksuryhmän maksuihin tilojen käytön tehostamiseksi.
Seurojen muille tahoille järjestämistä tapahtumista, kuten kilpailuista tai liikuntapäivistä (esim. liikeyrityksille),
noudatetaan muiden käyttäjien maksuluokkaa.
Lisämaksut
Kaikista tiloista ja kaikilta käyttäjiltä, myös alle 18-vuotiaiden ryhmiltä ja maksuttomaan käyttöön oikeutetuilta, peritään käytöstä aiheutuneet lisäkulut. Lisäkuluja voivat olla esim. siivouskulut, hälytysaikojen muutoksista aiheutuvat kulut, normaalikäyttöä korkeammat energiakustannukset, työvuorojärjestelyistä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset, ylimääräisten tarvikkeiden tai materiaalien hankinta ja ylimääräiset rajaviivojen merkinnät. Siivouksesta
peritään maksu, mikäli tila jää epäsiistiin kuntoon tai tilaan jätetään roskia, kuten teipit, kerta- käyttöastiat, paperit tai muut vastaavat. Erityispalveluilla tarkoitetaan mm. pesu-, puku-, wc- tai huoltotilojen käyttöä tai kunnossapitotöitä. Liikuntapaikoista voidaan periä hinnastoa korkeammat maksut, mikäli käyttö on muuta kuin liikuntaa.
Jos käyttäjä aiheuttaa vahinkoa kiinteistölle, välineistölle tai muulle tilaa luovuttavan tahon omaisuudelle, peritään
vahingosta aiheutuneet kaikki todelliset kulut vahinkoa aiheuttaneelta.
Peruutusmaksut
Vakituinen käyttövuoro lakkaa olemasta voimassa vasta, kun kirjallinen ilmoitus on saapunut
liikuntapalveluihin. Yksittäisen käyttövuoron perumista ei hyvitetä laskussa.
Peruutusmaksut voidaan periä kaikista tapahtumista, mikäli peruutuksen vuoksi kaupungilta
jää saamatta tuloja käyttämättömistä vakiovuoroista tai kaupungille on aiheutunut ylimääräisiä
kuluja tapahtuman järjestämiseen liittyvistä asioista, kuten työaikojen muutoksista.
Peruutusmaksut ovat seuraavat:
peruutus 15–30 päivää ennen tapahtumaa – veloitus 50 %
peruutus 8–14 päivää ennen tapahtumaa – veloitus 75 %
peruutus 0–7 päivää ennen tapahtumaa – veloitus 100 %
Uimahallien ja kuntosalien vuosi-, kausi- ja sarjakorttimaksuja tai ohjatun liikunnan kurssimaksuja ei palauteta.
Vantaan kaupunki
Sivistystoimi
Liikuntapalvelut
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Liikuntasetelit
Liikuntaseteleillä voi maksaa ainoastaan aikuisten normaalihintaisia tuotteita (ei koske vuosikortteja).
Tapahtumat
Tapahtumien hinnoittelussa voidaan noudattaa erikseen neuvoteltavaa sopimushinnoittelua.
Arvonlisävero
Arvonlisäverolain nojalla maksuun lisätään kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverolain määrä. Kun tiloja käytetään kokous-, näyttely- tai urheilutilaa muuhun kuin liikuntatarkoitukseen, arvonlisävero on 24 prosenttia. Arvonlisävero liikuntatilojen liikuntakäytössä on 10 prosenttia.
UIMAHALLIT
Alennusryhmiä ovat eläkeläiset, koululaiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät ja kaupungin
työntekijät. Alennukseen oikeuttava kortti on esitettävä kassalla.
Kaikista sarja- ja vuosikorteista, myös maksuttomista, veloitetaan viiden euron korttimaksu. Korttimaksu lisätään
sarja- ja vuosikortin hintaan. Maksua ei peritä, mikäli asiakkaalla on kortti ennestään. Korttimaksua ei palauteta,
vaan asiakas lunastaa kortin omaksi. Kadonneen kortin arvo voidaan ladata uudelleen kortille, mikäli asiakkaalla on
tallella kuitti. Uusi kortti kadonneen tilalle maksaa viisi euroa. Kortti on voimassa yhden vuoden kortin latauspäivästä.
Kertamaksu
€
Aikuiset
Aamu-uinti (ma–pe klo 6–10)
Lapset 7–17-v., eläkeläiset, koululaiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät
Vantaan kaupungin työntekijät
Perhe (2 aikuista + 2 lasta tai 1 aikuinen + 3 lasta, seuraavat lapset normaalihinta)

ilman alv.
4,55
3,64
2,36

sis. alv. 10 %
5,00
4,00
2,60

2,73
9,09

3,00
10,00

Sarjakortit
Aikuiset

ilman alv.
38,18
90,91
29,09
68,18
19,09
45,45
22,73
54,55

sis. alv. 10 %
42,00
100,00
32,00
75,00
21,00
50,00
25,00
60,00

ilman alv.
4,03

sis. alv. 24 %
5,00

€
10 kpl
25 kpl
10 kpl
25 kpl
10 kpl
25 kpl
10 kpl
25 kpl

Aamu-uinti (ma–pe klo 6–10)
Lapset, eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet,
työttömät
Kaupungin työntekijät

€
Kortti (lunastetaan omaksi)
Vantaan kaupunki
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€
Vuosikortit
Erityisuimakortti
Kilpaileva lisenssiurheilija (uintiurheilu/alle 18 v.)
Kilpaileva lisenssiurheilija (uintiurheilu/aikuinen)
Valmentajat maksutta urheilijoiden kanssa.

ilman alv.

sis. alv. 10 %

45,45
63,64

50,00
0,00
70,00

Vuokraus
Uimapuvut, pyyhkeet
Istuinaluset

€

ilman alv.
3,23
0,81

sis. alv. 24 %
4,00
1,00

€/h

ilman alv.
118,18
236,36
27,27
54,55
54,55
109,09

sis. alv. 10 %
130,00
260,00
30,00
60,00
60,00
120,00

Hallivuokrat / koko halli
Yleisöaikana:
Hakunila, Myyrmäki, Tikkurila

Seurat
Muut
Seurat
Muut
Seurat
Muut

Korso
Martinlaakso

Ei yleisöaikana:
Hakunila, Myyrmäki, Martinlaakso

ilman alv.
sis. alv. 10 %
Seurat
40,91
45,00
Muut
81,82
90,00
Korso
Seurat
27,27
30,00
Muut
54,55
60,00
Tikkurila
Seurat
40,91
45,00
Muut
136,36
150,00
Henkilöstön palkkakulut lisätään vuokraan, mikäli tapahtuma aiheuttaa lisäkustannuksia työvuorojärjestelyissä.
Allasmaksut
Iso allas
Rata
Rata (laitesukellus), hyppyallas

Opetus- ja terapia-allas
Yleisöaikana
Ei yleisöaikana

€/h

€/h
Seurat
Muut
Seurat
Muut
€/h
Seurat
Muut
Seurat
Muut

Vauvauinti

ilman alv.
11,36

sis. alv. 10 %
0,00
12,50

16,36

0,00
18,00

ilman alv.
22,73
45,45

sis. alv. 10 %
25,00
50,00

11,36
22,73
81,82

12,50
25,00
90,00

Lisäksi normaalit sisäänpääsymaksut (ei koske vauvauintia.)
Lisäksi seurojen käyttövuoroillaan järjestämistä kursseista peritään seuraavat maksut:
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Lasten sarjalipun hinta:
- 7–17-vuotiaat lasten uimakouluihin, vesipeuhuloihin, kursseihin (myös vesipetolisenssiläiset) ym. osallistujat
Aikuisten sarjalipun hinta:
- aikuisten uimakoulut, vesivoimistelut, ym. osallistujat
Kilpailuun valmistavasta harjoituskäytöstä peritään järjestävältä seuralta 2,60 € / henkilö/ päivä. Kadonneista
avaimista kilpailujen yhteydessä veloitetaan järjestävältä seuralta 20 € / avain.
Käyttäjiltä veloitetaan mahdollisista laitosmiesten ylityötunneista Vantaan Tilapalvelut Oy:n voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.
SISÄLIIKUNTAPAIKAT
ENERGIA AREENA
Lohkot 1–3
Seurat
Muut
Kesäkäyttö

€ / h/lohko

ilman alv.
77,27
109,09
36,36

sis. alv. 10 %
85,00
120,00
40,00

€/ vrk

ilman alv.
1363,63

sis. alv. 10 %
1 500,00

Seurat
Muut

ilman alv.
36,36
72,73

sis. alv. 10 %
40,00
80,00

Seurat
Muut

18,18
13,64
31,82

20,00
15,00
35,00

€/h
Seurat alle 18 v.
Seurat aikuiset
Muut
Seurat alle 18 v.

ilman alv.

sis. alv. 10 %
0,00
10,00
20,00
0,00

Seurat aikuiset
Muut

5,45
10,91

Koko tila liikuntatapahtumissa
Seurat

MYYRMÄEN URHEILUTALO
€/h
Palloiluhalli
Televisiointilisä
Palloiluhalli lohko 1/3

Voimistelusali
Iso

Pieni

Vantaan kaupunki
Sivistystoimi
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TRIO SPORT CENTER / TIKKURILAN URHEILUTALO
€/h
Palloiluhalli koko sali
Seurat
Muut
Palloiluhallin päätylohko ¼
Seurat
Muut
Tatami, painisali
Seurat
Muut
Nyrkkeilytila
Seurat
Muut
Voimailutila
Seurat
Muut
Muut*: kerta
Muut*: 1 kk
*Yksityishenkilöt

ilman alv.
36,36
72,73
9,09
14,55
12,27
22,73
7,73
22,73
12,27
22,73
4,55
22,73

sis. alv. 10 %
40,00
80,00
10,00
16,00
13,50
25,00
8,50
25,00
13,50
25,00
5,00 €/krt
25,00 €/kk

MYYRMÄKI-HALLI
Jalkapallokentän talvikäyttö
Koko kenttä

€/h
Seurat
Muut

ilman alv.
181,82
227,27

½ kenttä

Seurat
90,91
Muut
113,64
*Seurat -maksuryhmä 1.1.2018 alkaen koko kenttä 250,00 € / h ja ½ kenttä 125,00 € / h.
Jalkapallokentän kesäkäyttö
Koko kenttä

€/h

Seurat
Muut
½ kenttä
Seurat
Muut
**Hinnat tulevat voimaan 31.10.2016 alkaen.

ilman alv.
36,36
72,73
18,18
36,36

sis. alv. 10 %
200,00*
250,00
100,00*
125,00

sis. alv. 10 %
40,00
80,00**
20,00
40,00**

Katsomoparin käyttö

ilman alv.
40,32

sis. alv. 24%
50,00 €/kpl

Mailan vuokra

ilman alv.
1,61

sis. alv. 24%
2,00

Juoksusuora

Vantaan kaupunki
Sivistystoimi
Liikuntapalvelut

€/h
Seurat
Muut
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RAJAKYLÄN TENNISKESKUS
Sulkapallo
Maanantai–perjantai klo 8–16
Muut ajat

Liikuntasali

ilman alv.
9,09
9,09
14,55

sis. alv. 10 %
10,00
10,00
16,00

€/h

ilman alv.
13,64

sis. alv. 10 %
15,00

13,64
22,73

15,00
25,00

Seurat
Muut

Tennis
Maanantai–perjantai klo 8–16
Muut ajat

€/h

Seurat
Muut
€/h

ilman alv.
15,45

sis. alv. 10 %
17,00

HAKUNILAN KALLIOSUOJA
Kuntosali,
yleisurheilutila
Painonnostotila,
tatami iso

€/h
Seurat alle 18 v.

ilman alv.

sis. alv. 10 %
0,00

Seurat aikuiset
Muut
Seurat alle 18 v.
Seurat aikuiset
Muut

18,18
36,36
9,09
18,18

20,00
40,00
0,00
10,00
20,00

5,45
10,91

0,00
6,00
12,00

Pöytätennistila,
voimistelusali,
tatami pieni

Seurat alle 18 v.
Seurat aikuiset
Muut

Salibandykaukalo

Seurat alle 18 v.
Seurat aikuiset
Muut

13,64
27,27

0,00
15,00
30,00

Telinevoimisteluhalli,
trampoliinitila

Seurat alle 18 v.
Seurat aikuiset
Muut

9,09
18,18

0,00
10,00
20,00

Voimistelusali

Seurat alle 18 v.
Seurat aikuiset
Muut

5,45
10,91

0,00
6,00
12,00

Vantaan kaupunki
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RAJATORPAN KALLIOSUOJA
Kamppailutila

Painitila

Salibandykaukalo

Tatami harjoitus

Tatami iso

Tatami pieni

€/h
Seurat alle 18 v.

ilman alv.

sis. alv. 10 %
0,00

Seurat aikuiset
Muut
Seurat alle 18 v.
Seurat aikuiset
Muut

13,64
27,27
9,09
18,18

15,00
30,00
0,00
10,00
20,00

Seurat alle 18 v.
Seurat aikuiset
Muut

13,64
27,27

0,00
15,00
30,00

Seurat alle 18 v.
Seurat aikuiset
Muut

5,45
10,91

0,00
6,00
12,00

Seurat alle 18 v.
Seurat aikuiset
Muut

13,64
27,27

0,00
15,00
30,00

9,09
18,18

0,00
10,00
20,00

Seurat alle 18 v.
Seurat aikuiset
Muut

TIKKURILAN UIMAHALLIN VOIMISTELUSALI
€/h
Seurat alle 18 v.

ilman alv.

sis. alv. 10 %
0,00

Seurat aikuiset
Muut

9,09
18,18

10,00
20,00

ilman alv.

Kuntosali

€/h
Seurat alle 18 v.

sis. alv. 10 %
0,00

18,18
36,36

Voimistelusali

Seurat aikuiset
Muut
Seurat alle 18 v.

20,00
40,00
0,00

Seurat aikuiset
Muut

9,09
18,18

10,00
20,00

Voimistelusali

KOIVUKYLÄN VANHUSTENKESKUKSEN LIIKUNTATILAT

Vantaan kaupunki
Sivistystoimi
Liikuntapalvelut
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MYYRMÄEN JÄÄHALLI
Talvikäyttö
Maanantai–sunnuntai

€/h
Seurat
Muut

Maanantai-perjantai klo 9–14
Yläjää
Kesäkäyttö

€/h
Seurat
Muut

Squash / pöytätennistilat
Maanantai–perjantai klo 7.15–16.00
Muut ajat
Seurat
Peilisali

€/h

Seurat
Muut
€/h

Pallo (myynti)
Maila (vuokra)

ilman alv.
77,27
154,55
77,27
38,18
ilman alv.
127,27
154,55

sis. alv. 10 %
85,00
170,00
85,00
42,00
sis. alv. 10 %
140,00
170,00

ilman alv.
9,09
18,18
9,09
5,45
10,91

sis. alv. 10 %
10,00
20,00
10,00
6,00
12,00

ilman alv.
3,63
1,61

sis. alv. 24 %
4,50
2,00

ilman alv.
77,27
154,55
77,27

sis. alv. 10 %
85,00
170,00
85,00

TRIO AREENA JÄÄHALLI
Talvikäyttö
Maanantai–sunnuntai

€/h
Seurat
Muut

Maanantai-perjantai klo 9–14
Kesäkäyttö

€/h
Seurat
Muut

Muu käyttö
Screenin käyttö tulostauluna
Studion muu käyttö (erillisellä sopimuksella)
Lisävalot 100 % otteluissa

sis. alv. 24 %
20,00 € / h
100,00 €/tapahtuma
30,00 €/ottelu

8,06
5,65

10,00 € / h
7,00 € / h

€/h

ilman alv.
90,91

sis. alv. 10 %
100,00

€/h
Seurat
Muut

ilman alv.
5,45
10,91

sis. alv. 10 %
6,00
12,00

Rullakiekko

Vantaan kaupunki
Sivistystoimi
Liikuntapalvelut

sis. alv. 10 %
140,00
170,00

ilman alv.
16,13
80,64
24,19

Lisävalot 100 % tapahtumissa
Lisävalot 60 %

Peilisali

ilman alv.
127,27
154,55
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TRIO HARJOITUSHALLI
Talvikäyttö
Maanantai–sunnuntai

€/h
Seurat
Muut

Maanantai-perjantai klo 9–14
Kesäkäyttö

€/h
Seurat
Muut

Muu käyttö
Lisävalot 100 % otteluissa
Lisävalot 100 % tapahtumissa
Lisävalot 60 %

ilman alv.
77,27
154,55
77,27
ilman alv.
127,27
154,55

sis. alv. 10 %
85,00
170,00
85,00
sis. alv. 10 %
140,00
170,00

ilman alv.
24,19

sis. alv. 24 %
30,00 €/ottelu

8,06
5,65

10,00 € / h
7,00 € / h

ULKOLIIKUNTAPAIKAT
MYYRMÄEN JALKAPALLOSTADION
Jalkapallokenttä
(sis. pukeutumistilat)
Kesä

€/h
Seurat
Muut

Stadionin käyttö

€/h

ilman alv.
36,36
72,73
ilman alv.
32,26

sis. alv. 10 %
40,00
80,00
sis. alv. 24 %
40,00

Stadionin käyttömaksu (sisältäen katsomo-, kioski- ja wc-tilat) ottelu- ja muiden tapahtumien yhteydessä lisätään
kenttävuokraan.
Huom. Klubitilan ja aitioiden hinta on esitetty sivulla 18.
YLEISURHEILUKENTÄT
Harjoitus

Kilpailu
Kilpailu, tapahtuma / päivän varaus (8h)

Vantaan kaupunki
Sivistystoimi
Liikuntapalvelut

€/h
Seurat: yleisurheilun
vapaaharjoittelu
Seurat
Muut
Seurat
Muut
Seurat
Muut
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200,00 €
450,00 €
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NURMIKENTÄT
Harjoitus
Ottelu
Turnauskenttä päivä (8h)

Turnauskenttä lisätunti

Muu kuin liikuntakäyttö
Muu kuin liikuntakäyttö / päivä (8h)

€/h
Seurat
Muut
Seurat alle 18 v.
Seurat aikuiset
Muut
Seurat alle 18 v.
Seurat aikuiset
Muut

ilman alv.
36,36
72,73
54,55
90,91
272,73
136,36
272,73
545,45

sis. alv. 10 %
40,00 € / h
80,00 € / h
60,00 €
100,00 €
300,00 €
150,00 €
300,00 €
600,00 €

Seurat alle 18 v.
Seurat aikuiset
Muut

36,36
36,36
72,73

40,00 € / h
40,00 € / h
80,00 € / h

Seurat alle 18 v.
Seurat aikuiset
Muut
Seurat alle 18 v.
Seurat aikuiset
Muut

ilman alv.
48,39
80,64
120,97
201,61
322,58
645,16

sis. alv. 24 %
60,00 € / h
100,00 € / h
150,00 € / h
250,00 €
400,00 €
800,00 €

Turnausmaksu peritään vain erityispalveluista. Turnauksien lisätunnit veloitetaan ylimääräisistä työtunneista, jotka
kunnossapitohenkilöstö on paikalla työajan ulkopuolella. Ottelu- ja turnaushintoihin sisältyy rajaviivojen maalaus ja
pukutilat. Miehittämättömillä kentillä ei ole kunnossapitohenkilöstöä turnausten aikana. Ylimääräinen rajaviivojen
maalaus maksaa 25,00 € (sis. alv. 24 %), (ilman alv. 20,16€).
VAPAANURMIALUEET
€/h
Harjoitus

Seurat
Muut

Muu käyttö (h)
Muu käyttö / päivän varaus (8h)

ilman alv.
9,09

sis. alv. 10 %
0,00
10,00

22,73
181,82

25,00
200,00 €

ilman alv.
36,36
72,73
18,18
36,36

sis. alv. 10 %
40,00
80,00
20,00
40,00

ilman alv.
72,73
145,45

sis. alv. 10 %
80,00
160,00

TEKONURMET ISOT
Kesäkäyttö
Koko kenttä
½ kenttä

€/h
Seurat
Muut
Seurat
Muut

Lämmitettävät / sulatettavat tekonurmet: Tikkurila
Talvikäyttö
€/h
Koko kenttä
Seurat
Muut
Vantaan kaupunki
Sivistystoimi
Liikuntapalvelut
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½ kenttä

Seurat
Muut
Tekonurmen käytöstä ei peritä maksua, mikäli pakkasta on yli -15 °C.

36,36
72,73

Ei lämmitettävät / sulatettavat tekonurmet: Kartanonkoski ja Kenraalinpuisto
Talvikäyttö
€/h
ilman alv.
Koko kenttä
Seurat
36,36
Muut
72,73
½ kenttä

Seurat
Muut

40,00
80,00

sis. alv. 10 %
40,00
80,00

18,18
36,36

20,00
40,00

Seurat
Muut

ilman alv.
27,27
54,55

sis. alv. 10 %
30,00
60,00

Seurat
Muut

13,64
27,27

15,00
30,00

Seurat
Muut

ilman alv.
90,91
181,81

sis. alv. 10 %
100,00
200,00

Seurat
Muut

45,45
90,91

50,00
100,00

sis. alv. 10 %
40,00
80,00

TEKONURMET PIENET
Kesäkäyttö
Koko kenttä

€/h

½ kenttä

YLIPAINEHALLIT
Talvikäyttö
Koko kenttä

€/h

½ kenttä

HIEKKATEKONURMET / PESÄPALLO
€/h
Martinlaakso

Seurat
Muut

ilman alv.
36,36
72,73

Rekola

Seurat
Muut

18,18
36,36

20,00
40,00

ilman alv.

HIEKKAKENTÄT
Seurat
Muut

9,09

sis. alv. 10 %
0,00 € / h
10,00 € / h

Ottelu

Seurat alle 18 v.
Seurat aikuiset
Muut

9,09
22,73
54,55

10,00 €
25,00 €
60,00 €

Turnauskenttä päivä (8 h)

Seurat
Muut
Seurat
Muut

90,91
181,82
36,36
54,55

100,00 €
200,00 €
40,00 € / h
60,00 € / h

ilman alv.

sis. alv. 24 %

Harjoitus

Turnauskenttä lisätunti

Vantaan kaupunki
Sivistystoimi
Liikuntapalvelut
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Muu kuin liikuntakäyttö
Muu kuin liikuntakäyttö / päivä (8h)

Seurat
Muut
Seurat
Muut

20,16
40,32
150,00
300,00

25,00 € / h
50,00 € / h
186,00 €
372,00 €

Turnausmaksu peritään vain erityispalveluista. Turnauksien lisätunnit veloitetaan ylimääräisistä työtunneista, jotka
kunnossapitohenkilöstö on paikalla työajan ulkopuolella. Ottelu- ja turnaushintoihin sisältyy rajaviivojen maalaus ja
pukutilat. Miehittämättömillä kentillä ei ole kunnossapitohenkilöstöä turnausten aikana. Ylimääräinen rajaviivojen
maalaus maksaa 25,00 € (sis. alv. 24 %), (ilman alv. 20,16 €).
HIIHTO
Kilpailu (h)

Seurat alle 18 v.
Seurat aikuiset
Muut

ilman alv.
45,45
90,91
181,82

sis. alv. 10 %
50,00 € / h
100,00 € / h
200,00 € / h

Päivä (8 h)

Seurat alle 18 v.
Seurat aikuiset
Muut

136,36
272,73
545,45

150,00 €
300,00 €
600,00 €

€/h
Seurat alle 18 v.
Seurat aikuiset
Muut

ilman alv.
9,09
18,18
27,27

sis. alv. 10 %
10,00
20,00
30,00

Ottelu

Seurat alle 18 v.
Seurat aikuiset
Muut

18,18
36,36
54,55

20,00
40,00
60,00

Muu käyttö

Seurat alle 18 v.
Seurat aikuiset
Muut

27,27
54,55
81,82

30,00
60,00
90,00

LUISTELUALUE / KAUKALO
Harjoitus

AVANTOUINTI
Vetokannaksen virkistysalueen huoltorakennuksen käytöstä peritään vuosittainen avantouintimaksu. Lisäksi on
hankittava avain, joka lunastetaan omaksi.
Huoltorakennuksen käyttö

ilman alv.
68,18

sis. alv. 10 %
75,00 €/vuosi

Avantouintimaksu (avain lunastetaan omaksi)

ilman alv.
24,19

sis. alv. 24 %
30,00 €

ilman alv.

sis. alv. 10 %
0,00
5,00
10,00

MUUT ULKOLIIKUNTAPAIKAT
Harjoitus: beach volley-, koripallo-, käsipallo, lentopallo-, futsal- ja salibandykentät, skeittipaikat

Vantaan kaupunki
Sivistystoimi
Liikuntapalvelut

€/h
Seurat alle 18 v.
Seurat
Muut
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Ministadion
(vain tapahtumiin)

Seurat alle 18 v.
Seurat aikuiset
Muut

Tennis / asfaltti (h / vko / kausi)

Seurat alle 18 v.
Seurat aikuiset
Muut

Tennis / tekonurmi (h / vko / kausi)

Muu kuin liikuntakäyttö
Muu kuin liikuntakäyttö / päivä (8h)

Seurat
Muut
Seurat
Muut

4,55
9,09
18,18

5,00
10,00
20,00

27,27
27,27

0,00
30,00
30,00

54,55

60,00

ilman alv.
40,32
80,64
20,16
40,32

sis. alv. 24 %
50,00 €
100,00 €
25,00
50,00

ilman alv.
50,00
300,00
30,00
150,00

sis. alv. 24 %
62,00 € / h
372,00 €
37,20 € / h
186,00 €

PAIKOITUSALUEET
Hakunilan urheilupuisto
Hakunilan urheilupuisto päivä (8h)
Muut paikoitusalueet
Muut paikoitusalueet (8h)
Maksu peritään vain, mikäli käyttäjällä ei ole varausta liikuntatiloihin.
KOKOUS-, OPETUS- JA KAHVIOTILAT
€/h
Energia Areenan kokoustila,
Myyrmäen jalkapallostadionin klubitila
Myyrmäen jalkapallostadionin aitiot
Hakunilan UP:n hiihtorakennuksen kokoustila,
Hakunilan UP:n huoltorakennuksen kokoustila,
Hakunilan uimahallin kokoustila,
Myyrmäki-hallin kabinettikokoustila,
Myyrmäki-hallin luentosali,
Myyrmäen jäähallin kabinetti,
Myyrmäen jäähallin taktiikkahuone,
Myyrmäen urheilupuiston kahviotila,
Myyrmäen urheilupuiston kokoustila,
Myyrmäen urheilutalon alaluokka,
Myyrmäen urheilutalon kokoustila,
Myyrmäen urheilutalon neuvotteluhuone,
Myyrmäen UT:n yläluokka (sis. av-laitteet),
Tikkurilan uimahallin kokoustila

ilman alv.
20,16

sis. alv. 24 %
25,00

8,06
5,24
16,13

10,00
6,50
20,00

ilman alv.
16,13
32,26

sis. alv. 24 %
20,00
40,00

Seurat
Muut

PUKUTILAT
€/h
Kenttä

Vantaan kaupunki
Sivistystoimi
Liikuntapalvelut

Seurat
Muut
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Sisätilat

Seurat
Muut
Maksu peritään vain, mikäli käyttäjällä ei ole varausta liikuntatiloihin.

34,26
64,52

40,00
80,00

ilman alv.
40,32
20,16
40,32
40,32
20,16
12,10

sis. alv. 24 %
50,00
25,00
50,00
50,00
25,00
15,00

ilman alv.
161,29

sis. alv. 24 %
0,00
200,00

TILAUSSAUNAT
€/h
Myyrmäki-hallin sauna
Myyrmäen urheilupuiston ylänurmen sauna
Myyrmäen urheilutalon kabinettisauna
Myyrmäen urheilutalon tilaussauna
Tikkurilan uimahallin sauna
Tikkurilan urheilupuiston sauna
SÄHKÖISET AJANOTTOLAITTEET
Piirinmestaruus–kansainväliset kilpailut

€/vrk
Seurat
Muut

Muut kilpailut

Seurat
Muut

80,64
161,29

100,00
200,00

Sähköinen tulostaulu

Seurat
Muut

16,13
32,26

20,00
40,00

HÄLYTYS
Hälytysaikojen muutoksista sekä käyttäjän aiheuttamista hälytyksistä peritään maksu.
€/kerta
Hälytysaikojen muutokset ja käyttäjän aiheuttama hälytys

ilman alv.
70,00

sis. alv. 24 %
86,80

JÄTEHUOLTO
Jätehuoltomaksu on 50 € / tapahtuma tai mahdolliset suuremmat todelliset kustannukset peritään, mikäli turnauksien tai kilpailujen roskat jätetään liikuntapalveluiden jäteastioihin.
€/h
ilman alv.
sis. alv. 24 %
Jätehuoltomaksu / tapahtuma
40,32
50,00
VUOKRATTAVAT VARASTO- TOIMISTO- JA HUOLTOTILAT
Vuokrattavien tilojen maksut perustuvat sopimukseen.
TYÖKONEHINNAT
€/h
Traktorikaivuri
Iso traktori
Pientraktori
Traktori + peräkärry
Pienkone (esim. lehtipuhallin)
Vantaan kaupunki
Sivistystoimi
Liikuntapalvelut
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sis. alv. 24 %
60,00
55,00
45,00
60,00
40,00

38(16)
Hinnat sisältävät henkilökunnan palkan arkisin. Pyhätyöt ja mahdolliset ylityöt lisätään hintaan.
HENKILÖTYÖTUNTI
€/h
Henkilötyötunti (esim. liikenteenohjaus, järjestyksenvalvonta)

ilman alv.
24,19

sis. alv. 24 %
30,00

Hinnat sisältävät henkilökunnan palkan arkisin. Pyhätyöt ja mahdolliset ylityöt lisätään hintaan.
LAINATTAVAT VÄLINEET
€/vrk

ilman alv.
sis. alv. 24 %
Siirrettävä katsomo
16,13
20,00
Teltta
8,06
10,00
Pöytä
1,61
2,00
Penkki
0,81
1,00
Lainattavat välineet noudetaan itse ja palautetaan sovittuun paikkaan. Lainattavat välineet on
palautettava vastaavassa kunnossa kuin ne olivat ennen varauksen alkamista. Mahdollisista
vaurioista käyttäjä on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti. Pienin laskutettava varaus on 8,00 € (sis. alv. 24 %),
(6,45 € alv. 0 %).
LIIKUNTAKURSSIT
Hinnat koskevat harjoittelua yhden kerran viikossa. Kurssimaksut voidaan puolittaa, kun yli
puolet toiminnasta on ohi. (Ei koske kesä-, urheiluloma- eikä uimakursseja)
VESILIIKUNTA (30 min)
€/kausi
Ryhmät arkisin ma–pe ennen klo 16.00
Ryhmät arkisin ma–pe klo 16.00 jälkeen ja viikonloppuisin
Kaupungin työntekijät

ilman alv.
18,18
36,36
18,18

Työttömät
18,18
Liikuntaryhmä erityisryhmille
18,18
Uimahallin sisäänpääsymaksu ei sisälly hintaan. Palvelutaloissa ei ole sisäänpääsymaksua.

sis. alv. 10 %
20,00
40,00
20,00
20,00
20,00

JUMPAT
€/kausi
Ryhmät arkisin ma–pe ennen klo 16.00
Ryhmät arkisin ma–pe klo 16.00 jälkeen ja viikonloppuisin
Kaupungin työntekijät
Työttömät
Liikuntaryhmä erityisryhmille

Vantaan kaupunki
Sivistystoimi
Liikuntapalvelut
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sis. alv. 10 %
25,00
50,00
30,00
25,00
25,00

39(16)
KERTAMAKSUT (lyhyet kurssit)
Arkisin ma–pe klo 16.00 jälkeen ja viikonloppuisin
Ulkona
Sisällä
Vesiliikunta
Ulkona / työttömät
Sisällä / työttömät
Vesiliikunta / työttömät
Vesiliikunnassa peritään lisäksi hinnaston mukaiset sisäänpääsymaksut.
€
Arkisin ma–pe ennen klo 16.00
Ulkona
Sisällä
Vesiliikunta
Vesiliikunnassa peritään lisäksi hinnaston mukaiset sisäänpääsymaksut.

ilman alv.
2,73
3,64
2,27
1,82
2,27
1,36

sis. alv. 10 %
3,00
4,00
2,50
2,00
2,50
1,50

ilman alv.

sis. alv. 10 %

1,82
2,27
1,36

2,00
2,50
1,50

KESÄ- JA URHEILULOMAKURSSIT
Eläkeläiset ja työttömät
Kurssiviikko
Lähinnä koululaisten lomien aikana.

ilman alv.

sis. alv. 10 %

27,27

30,00

€

UIMAKOULUT
€
ilman alv.
Aikuiset
5 krt
47,27
Lapset
5 krt
35,45
Erityislapset
5 krt
22,73
Lisäksi peritään hinnaston mukaiset sisäänpääsymaksut, ei koske erityisryhmiä.

sis. alv. 10 %
52,00
39,00
25,00

OHJATTU KUNTOSALITOIMINTA (60–90 min)
€/kausi
Eläkeläiset, erityisryhmät
Sisältää alkuverryttelyn ja kuntosaliharjoittelun.

ilman alv.
22,73

sis. alv. 10 %
25,00

KUNTOSALIT
Hinnat koskevat Hakunilan, Martinlaakson, Myyrmäen ja Tikkurilan kuntosaleja. Koivukylän vanhustenkeskuksen
kuntosalihinnat on mainittu erikseen. Kuukausikortit oikeuttavat käyttämään kuntosaleja yhden kerran päivässä.
Kuukausikortit ovat henkilökohtaisia. Kuntosalimaksuihin sisältyy myös uinti- ja saunamahdollisuus. Eläkeläisten ja
työttömien maksut oikeuttavat käyttöön arkisin ennen kello 16.00.
Kaikista Hakunilan, Martinlaakson, Myyrmäen ja Tikkurilan kuntosalien kausi- ja sarjakorteista, veloitetaan viiden
euron korttimaksu. Korttimaksu lisätään sarja- ja vuosikortin hintaan. Maksua ei peritä, mikäli asiakkaalla on kortti
ennestään. Korttimaksua ei palauteta, vaan asiakas lunastaa kortin omaksi. Kadonneen kortin arvo voidaan ladata
uudelleen kortille, mikäli asiakkaalla on kuitti tallella. Uusi kortti kadonneen tilalle maksaa 5 euroa. Kortti on voimassa yhden vuoden kortin latauspäivästä.
(1 kk=30 päivää)

Vantaan kaupunki
Sivistystoimi
Liikuntapalvelut
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KUUKAUSIKORTIT
€
1kk/30 päivää
3kk/90 päivää
5kk/150 päivää

ilman alv.
40,91
98,18
140,91

sis. alv. 10 %
45,00
108,00
155,00

Eläkeläiset, erityisryhmät, opiskelijat, työttömät, varusmiehet

1kk/30 päivää
3kk/90 päivää
5kk/150 päivää

25,45
59,09
88,18

28,00
65,00
97,00

Vantaan kaupungin työntekijät

1kk/30 päivää
3kk/90 päivää
5kk/150 päivää

29,09
67,27
100,00

32,00
74,00
110,00

€
10 krt
25 krt
10 krt
25 krt
10 krt
25 krt

ilman alv.
50,00
113,64
30,00
63,64
34,55
70,91

sis. alv. 10 %
55,00
125,00
33,00
70,00
38,00
78,00

€

ilman alv.
5,91
4,09
4,55
2,18

sis. alv. 10 %
6,50
4,50
5,00
2,40

Aikuiset

SARJAKORTIT
Aikuiset
Eläkeläiset, erityisryhmät, opiskelijat, työttömät, varusmiehet
Vantaan kaupungin työntekijät

KERTAMAKSUT
(sisältää uinnin)
Aikuiset
Eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, varusmiehet
Vantaan kaupungin työntekijät
Koululaiset (opettajan johdolla)

€

ilman alv.
4,03

Kortti (lunastetaan omaksi)

sis. alv. 24 %
5,00

TESTAUSMAKSUT
€

ilman alv.

sis. alv. 10 %

13,64

15,00

ilman alv.
27,27
63,64
95,45

sis. alv. 10 %
30,00
70,00
105,00

16,36
36,36
59,09

18,00
40,00
65,00

Henkilökohtainen opastus

KOIVUKYLÄN VANHUSTENKESKUKSEN KUNTOSALIN KUUKAUSIKORTIT
ei uinti- eikä saunamahdollisuutta
€
Aikuiset
1kk/30 päivää
3kk/90 päivää
5kk/150 päivää
Eläkeläiset, erityisryhmät, opiskelijat, työttömät, varusmiehet

Vantaan kaupunki
Sivistystoimi
Liikuntapalvelut
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Vantaan kaupungin työntekijät

1kk/30 päivää
3kk/90 päivää
5kk/150 päivää

Koivukylän kuntosalille on lisäksi hankittava kulkutunniste.
Kulkutunniste (lunastetaan omaksi)

18,18
40,91
68,18
ilman alv.
8,06

20,00
45,00
75,00
sis. alv. 24 %
10,00

MYYRMÄEN JALKAPALLOSTADIONIN KUNTOSALI
€/h

ilman alv.

sis. alv. 10 %

38,18

42,00

ilman alv.

sis. alv. 10 %

3,64
4,55
27,27
38,18

4,00
5,00
30,00
42,00 € / h

Vuoro
MYYRMÄEN JÄÄHALLIN KUNTOSALI
€/krt
Opiskelija
Muut
1 kk kortti
Seurat
GOLFLIPUT

Lippuja myydään Hiekkaharjuun maksimissaan 4 kappaletta / vuorokausi / henkilö ja Keimolaan ja Nevakseen 2
kappaletta / vuorokausi / henkilö. Liput laskutetaan ostajan hyväksymillä tiedoilla. Alennetulla hinnalla ostaessa on
todistettava kotipaikkakunta tai voimassa oleva työsuhde Vantaan kaupunkiin. Kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden henkilökunta kuuluu muut käyttäjät -maksuryhmään. Lippujen myyntiä voidaan jaksottaa niin, että lippuja
tulee kuukausittain myyntiin ennalta sovittu määrä.

Hiekkaharju
Keimola
Nevas

€/h
Vantaalaiset, kaupungin työntekijät
Muut

ilman alv.
18,18
36,36

sis. alv. 10 %
20,00
40,00

Vantaalaiset, kaupungin työntekijät
Muut
Vantaalaiset, kaupungin työntekijät
Muut

36,36
72,73
36,36
72,73

40,00
80,00
40,00
80,00

€/vrk

ilman alv.
72,73

sis. alv. 10 %
80,00

€/kausi

ilman alv.
63,64

sis. alv. 10 %
70,00

ULKOILUALUEET
VUOKRAMÖKIT
Tallholmen

SAARET / KROKHOLMEN JA TALLHOLMEN
1.5.–30.9.
Telttailijat
Vantaan kaupunki
Sivistystoimi
Liikuntapalvelut
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€/kausi
Sauna / Krokholmen (sis. avaimen)

ilman alv.
88,71

sis. alv. 24 %
110,00

ilman alv.

sis. alv. 24 %

68,55
8,06

85,00
10,00

HEITTEILLE JÄTETTYJEN TELTTOJEN KULJETUS JA SÄILYTYS
€
Hylättyjen telttojen ja niiden irtaimiston purku- ja kuljetusmaksu
Lisäksi säilytysmaksu alkavalta viikolta
MATKAILUAJONEUVOJEN SIIRTO
€
Hylättyjen tai alueelta poistettavien matkailuajoneuvojen siirtomaksu
Lisäksi säilytysmaksu alkavalta viikolta

ilman alv.
68,55
8,06

sis. alv. 24 %
85,00
10,00

KALASTUSMAKSUT
VANTAAN VESIALUEET (ei Vantaankoski)
Aikuiset

€

ilman alv.
24,19
4,03

sis. alv. 24 %
30,00
5,00

€ / henkilö

ilman alv.
2,42
3,23

sis. alv. 24 %
3,00
4,00

ilman alv.
72,58 €/vuosi
8,06 €/vrk
8,08€
32,26 €/vuosi
3,23 €/vrk
2,73 €

sis. alv. 24 %
90,00 €/vuosi
10,00 €/vrk
10,02€+mpm
40,00€/vuosi
4,00 €/vrk
3,39 € + mpm

€ / henkilö

ilman alv.
3,23

sis. alv. 24 %
4,00

€/vuosi

ilman alv.
16,13

sis. alv. 24 %
20,00

vuosi
vuorokausi

Kilpailut / tapahtumat:
Onki ja pilkki
Viehekalastus
VANTAANKOSKI
Aikuiset
Alle 18-vuotiaat

vuosi
vuorokausi
vuorokausi (mobiilimaksu)
vuosi
vuorokausi
vuorokausi (mobiilimaksu)

Kilpailut / tapahtumat

KRÄMARÖ
(max. 2 lupaa / henkilö)
Uistin / onkilupa / pyydys

Vantaan kaupunki
Sivistystoimi
Liikuntapalvelut

Kielotie 20 C
01300 Vantaa
www.vantaa.fi/liikunta
www.vantaa.fi/tilavaraukset

Puhelin 09 83911

43(16)

VENEPAIKAT
PORSLAHTI

€/vuosi

ilman alv.
112,91
141,14
155,24
183,47
211,69
225,81
6,85

sis. alv. 24 %
140,00
175,00
192,50
227,50
262,50
280,00
8,5 €/m²

€/vuosi

ilman alv.
100,81

sis. alv. 24 %
125,00

€

ilman alv.
80,64
108,87
8,06

sis. alv. 24 %
100,00
135,00
10,00 €/vko

Laituripaikat / 2,00 m
Laituripaikat / 2,50 m
Laituripaikat / 2,75 m
Laituripaikat / 3,25 m
Laituripaikat / 3,75 m
Laituripaikat / 4,00 m
Talvisäilytys

VIKKULLA
Laituripaikat (sis. talvisäilytys)

HEITTEILLE JÄTETTYJEN VENEIDEN KULJETUS JA SÄILYTYS
Veneen pituus alle 5 m
Veneen pituus 5–8 m
Säilytysmaksu alkavalta viikolta
Isommat veneet laskutetaan sopimuksen mukaan.

Liikuntapalvelut pidättää oikeuden maksujen muutoksiin.

Vantaan kaupunki
Sivistystoimi
Liikuntapalvelut

Kielotie 20 C
01300 Vantaa
www.vantaa.fi/liikunta
www.vantaa.fi/tilavaraukset

Puhelin 09 83911

