
Tilojen käytön korvauksissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa.

Käyttäjä maksaa avainten kadottamisesta johtuvan sarjoittamistyön kustannukset.

Kaupungin omassa toiminnassa on seuraava sisäisen laskutuksen periaate:

Mikäli tilan käytöstä syntyy kustannuksia esim. valvonnasta tai siivouksesta johtuen, periaate on se, että

Perusmaksu sekä huojennettuun maksuun oikeutetut

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 yhteisöjen aikuisten toiminta (yli 18-vuotiaat)

¤ muualle kuin Vantaalle rekisteröityneet yhdistykset ja yhteisöt, joiden toiminta on suunnattu vantaalaisille

 

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan hallinnassa olevien tilojen 

vapaa-ajan käytön hinnasto 1.1.2019 alkaen

Tilojen käyttömaksut laskutetaan kuukausittain neljännestunnin tarkkuudella. Maksujen laiminlyönnistä aiheutuu tilojen 

käyttöoikeuden peruuttaminen.

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 vahingon aiheuttaneelta.

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan hallinnassa olevien tilojen vapaa-ajan käytöstä peritään käyttäjiltä 

käyttövuoromaksuja. Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymän 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.

Käyttövuorot laskutetaan myönnettyjen vuorojen mukaisesti kuukausittain toimintakauden aikana. Tilojen käytöstä 

peritään korvaus neljännestunnin tarkkuudella. 

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.



Maksuhuojennuksen tai – vapautuksen hakeminen

Lisäpalveluiden hinnoittelu

Tilojen käyttöön liittyvät lisäpalvelut laskutetaan erillisen hinnaston mukaan. 

Lisäpalveluita ovat 

¤ henkilöstöpalvelut kuten vahtimestaripalvelut, esitystekninen henkilöstö, kuljetuspalvelut

¤ kaluston vuokra, katsomot, tekninen kalusto (äänentoistolaitteet)

¤ normaalikäyttöä korkeammat energiakustannukset

¤ ulkopuolinen työ, palvelu tai kalusto.

Arvonlisävero

Arvonlisäverolain nojalla maksuun lisätään kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverolain määrä. 

Kun kokous-, näyttely-, tai urheilutilaa käytetään muuhun kuin liikuntatarkoitukseen, arvonlisävero on 24 %. 

Arvonlisävero yöpymiskäytössä ja liikuntatilojen liikuntakäytössä on 10 %.

   

 Hinta ilman 

alv:a 

 Hinta liikunta-

käytössä 

sis. alv 

10 % 

 Hinta sis. alv 

24 % 

 Hinta ilman 

alv:a 

 Hinta liikunta-

käytössä 

sis. alv 

10 % 

 Hinta sis. alv 

24 % 

Alle 250 m²             7,00 €                  7,70 €                 8,68 €           20,00 €               22,00 €               24,80 € 

250 - 450 m²             9,50 €               10,45 €               11,78 €           25,00 €               27,50 €               31,00 € 

Yli 450 m²           12,00 €               13,20 €               14,88 €           30,00 €               33,00 €               37,20 € 

 Hinta ilman 

alv:a 

 Hinta 

vakituisessa 

liikunta-

käytössä sis. 

alv 10 % 

 Hinta sis. 

alv 24 % 

 Hinta ilman 

alv:a 

 Hinta 

vakituisessa 

liikunta-

käytössä sis. 

alv 10 % 

 Hinta sis. 

alv 24 % 

Auditoriot, auditorioiden 

yhteydessä olevat 

näyttämöt           10,00 €               11,00 €               12,40 €           45,00 €               49,50 €               55,80 € 

Erillisnäyttämöt             8,00 €                  8,80 €                 9,92 €           22,40 €               24,64 €               27,78 € 

Päiväkotien, koulujen, oppilaitosten, Pointin ja Lumon muut tilat:

 Huojennettu maksuluokka 

€/h 

 Perusmaksuluokka 

€/h 

Päiväkotien, koulujen, oppilaitosten ja Pointin liikuntatilat:

Muut tilat:

 Huojennettu maksuluokka 

€/h 

 Perusmaksuluokka 

€/h 

Käyttäjät voivat hakea sekä tilan vakio- että yksittäiskäytöstä maksuhuojennusta tai vapautusta erityisen perustellusta 

syystä. Voit hakea maksuhuojennusta tai -vapautusta käyttövuorohakemuksen yhteydessä ennen tilan käyttöä 

lähettämällä kirjaamoon vapaamuotoisen sähköpostin osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi. Maksuhuojennuksen ja 

maksuvapautuksen myöntämisessä noudatetaan kaupungin taloussäännön ja kasvatuksen ja oppimisen toimialan 

johtosäännön määräyksiä.

Liikuntatilat



 Hinta ilman 

alv:a 

 Hinta 

vakituisessa 

liikunta-

käytössä sis. 

alv 10 % 

 Hinta sis. 

alv 24 % 

 Hinta ilman 

alv:a 

 Hinta 

vakituisessa 

liikunta-

käytössä sis. 

alv 10 % 

 Hinta sis. 

alv 24 % 

I Harjoituskäyttö           32,26 €               40,00 €           56,45 €               70,00 € 
II Esitys- ja juhlakäyttö           48,39 €               60,00 €           80,56 €             100,00 € 

III Kokous- ja 

koulutuskäyttö           36,29 €               45,00 €           64,52 €               80,00 € 

          96,77 €             120,00 € 

       116,94 €             145,00 € 

Atk-luokat ja Lumon 

medialaboratorio           20,97 €               26,00 €           40,32 €               50,00 € 
Koululuokka, 

päiväkodin ryhmätila             6,00 €                 7,44 €           18,00 €               22,32 € 
Lumon luokat, 

järjestöhuone             8,06 €               10,00 €           16,13 €               20,00 € 
Erikoisluokat, 

Pointin satuhuone             7,00 €                 8,68 €           20,00 €               24,80 € 
Lumon koulutustila 1 + 2, 

koko tila           20,97 €               26,00 €           40,32 €               50,00 € 

Lumon koulutustila 1 tai 2           10,48 €               13,00 €           20,16 €               25,00 € 

Alle 450 m²           10,00 €               11,00 €               12,40 €           25,00 €               27,50 €               31,00 € 

Yli 450 m²           13,00 €               14,30 €               16,12 €           30,00 €               33,00 €               37,20 € 

-1-4 luokkaa           10,00 €               12,40 €           25,00 €               31,00 € 

-5 luokkaa tai enemmän           20,00 €               24,80 €           50,00 €               62,00 € 

Avoin päiväkoti, 

asukaspuisto             8,00 €                 9,92 €           22,40 €               27,78 € 

Aulat, kahviot, pikkukeittiöt 

ja erikseen varattavissa 

olevat pukuhuoneet ja wc:t             8,00 €                  8,80 €                 9,92 €           22,40 €               24,64 €               27,78 € 
Lumon ravintolasali, 

lukiotori           16,13 €               20,00 €           32,26 €               40,00 € 

Lumon sauna 1-2 h           36,29 €               45,00 € 

Lumon keittiöt           12,10 €               15,00 €           12,10 €               15,00 € 

Tikkurilan lukion ylälämpiö 

tarjoilu- ja esittelykäytössä           10,00 €               12,40 €           25,00 €               31,00 € 

Katsomon rakennus/purku

Flyygeli viritettynä

Ruokasalit:

Parakit:

Muut tilat:

Lumosalin lisätoiminnot:

Lumosali ja 

Tikkurilan lukion 

auditorio:

 Huojennettu maksuluokka 

€/h 

 Perusmaksuluokka 

€/h 

Luokat, koulutus- ja tietotekniikkatilat (kokouslaitteet sisältyvät vuokriin):



 Hinta €/h

sis. alv 24 % 

              24,80 € 

              14,88 € 

 €/vrk             205,00 €             254,20 € 

 Hinta €/hlö/yö 

sis. alv 10 % 

                5,50 € 

 Hinta 

€/hlö/yö sis. 

alv 24 % 

86,80 €             

 Hinta €/hlö/ 

alkava tunti 

sis. alv 24 % 

35,00 €             

 Hinta 

€/kpl/vuosi 

sis. alv 24 % 
93,00 €             

            149,00 € 

20,00 €             

              40,00 € 

-14-8 päivää ennen

-7-0 päivää ennen

Varauksen peruminen:

 50 % varauksen hinnasta 

 100 % varauksen hinnasta 

75 % varauksen hinnasta

Maksu voidaan periä, jos asiakas peruu varauksen:

-30-15 päivää ennen

Säilytyskaappi

Varastokaappi (kaksiovinen)                                          32,26 € 

                                         75,00 € 

                                         16,13 € 

Varastot ja säilytyskaapit:
 Hinta €/kpl/vuosi ilman 

alv:a 

Varastohuone (5 m²)                                       120,16 € 

Varastohuone (3 m²)

Ylimääräiset kustannukset:
 Hinta €/hlö/alkava tunti 

ilman alv:a 

Tilojen siivous ja järjestely alkuperäiseen kuntoon henkilökunnan toimesta, 

mikäli asiakas ei ole hoitanut. 28,23 €                                        

Tilavuokrat laskutetaan tilan hinnaston mukaisesti klo 8.00-24.00

Yöpymiskulut laskutetaan klo 00.00 - 08.00. Tilavuokrat sisältyvät hintaan.                                            5,00 € 

Hälytykset:  Hinta €/kerta ilman alv:a 

Hälytysaikojen muutoksesta ja käyttäjän aiheuttamasta hälytyksestä 

aiheutuvat kulut 70,00 €                                        

Yöpyminen:  Hinta €/hlö/yö ilman alv:a 

Päiväkotien, koulujen, oppilaitosten ja Pointin muut tilat
Parkkipaikat tai piha-alue (muu kuin paikoituskäyttö)                                          20,00 € 

Kentät (muu kuin liikuntakäyttö)                                          12,00 € 

Koulukentällä pidettävä tavanomaisesta käytöstä poikkeava, tai 

ansiotarkoituksessa pidettävä tilaisuus

Ulkoalueet:
 Hinta €/h 

ilman alv:a 



 Hinta ilman 

alv:a 

 Hinta sis. 

alv 24 % 

Tuntiveloitus            32,10 €            39,80 € 

Lauantai
           35,31 € 43,80 €          

Aattokorvaus
           48,15 €            59,70 € 

Sunnuntai

           48,15 €            59,70 € 

Vantti turvapalvelut lisätyöhinnasto:

Jos varausvahvistuksessa edellytetään valvojan palkkaamista, tilojen käyttäjä huolehtii itse valvojan tilaamisesta Vantti 

Oy:n kanssa. Lisäpalvelut tilataan sähköpostitse osoitteella turvapalvelut@vantti.fi vähintään kolme (3) vuorokautta ennen 

tapahtumaa. Lähetä tilauksen yhteydessä saamasi varausvahvistus Vantti Oy:lle tiedoksi. Vantti Oy voi vaatia, että 

tilausmaksu peritään ennakkoon ennen palvelun tuottamista. Lisäpalvelun minimiveloitus on neljä (4) tuntia ja mikäli 

palvelu tilataan alle 3 vrk ennen  palvelun tarvetta, hintaan lisätään pikalisämaksu 125 €. Mikäli tilattu palvelu peruutetaan 

tilaajan toimesta, on palvelun toimittajalla oikeus laskuttaa sovittu palvelu kokonaisuudessaan.

lukuun ottamatta pääsiäislauantaita, tai lauantaiksi 

sattuvaa jouluaattoa klo 06.00-18.00
pääsiäislauantai, juhannusaatto ja muuksi päiväksi kuin 

sunnuntaiksi sattuva jouluaatto

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, pitkäperjantai, toinen 

pääsiäispäivä, helatorstai, juhannuspäivä, pyhäinpäivä, 

uudenvuodenpäivä, loppiainen, joulupäivä ja 

tapaninpäivä, sekä klo 18.00-24.00 lauantaina.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n hinnasto

arkisin


