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Kasvatuksen ja oppimisen toimialan hallinnassa olevien tilojen vapaa-ajan  
käytön hinnasto 15.8.2022 alkaen  
 
Yleistä 

Tilojen käytöstä peritään käyttäjiltä käyttövuoromaksuja. Tilojen käytön korvauksissa noudatetaan 
kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa. Hinnastosta päättää apulaiskaupunginjohtaja tai hänen mää-
räämänsä (hallintosääntö, 2 luku 7 § kohta 4). 

 
Maksujärjestelmä on kolmiportainen. Maksuluokkia ovat maksuton käyttö, huojennettu- ja perus-
maksuluokka.   
 

Laskutus 
 

Käyttövuorot laskutetaan myönnettyjen käyttövuorojen mukaisesti kuukausittain. Maksujen laimin-
lyönnistä ja väärien tietojen ilmoittamisesta aiheutuu tilojen käyttöoikeuden peruuttaminen.  
 

Lisäpalveluiden maksut 
 

Tilojen käyttöön liittyvät lisäpalvelut laskutetaan erikseen ja ne laskutetaan myös maksuista va-
pautetuilta. Lisäpalveluista aiheutuvia kuluja voivat olla esim. henkilöstökulut (vahtimestaripalve-
lut, esitystekninen henkilöstö), kaluston käytöstä aiheutuvat kulut, normaalikäyttöä korkeammat 
energiakustannukset ja ulkopuolinen työ ja palvelu (siivous, hälytysaikojen siirrot). Siivouksesta las-
kutetaan, mikäli tila jää epäsiistiin kuntoon tai tilaan jätetään roskia.  
 

Arvonlisävero  
 

Arvonlisäverolain nojalla maksuun lisätään kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverolain määrä. Yö-
pymiskäytössä ja liikuntatilojen ollessa liikuntakäytössä arvonlisävero on 10 prosenttia. Kun tiloja 
käytetään muuhun kuin liikuntatarkoitukseen, arvonlisävero on 24 prosenttia. 

 
Maksuhuojennuksen hakeminen 
 

Voit hakea tilavuokran maksuun huojennusta tai vapautusta erityisen perustellusta syystä (esim. 
toiminta on kaikille avointa eikä siihen osallistumisesta peritä maksuja). Hae maksuhuojennusta tai 
-vapautusta ennen tilojen käyttöä. Maksuhuojennuksen ja -vapautuksen myöntämisessä noudate-
taan kaupungin hallintosäännön määräyksiä sekä kaupunginhallituksen ja kasvatuksen ja oppimisen 
lautakunnan hyväksymiä tilojen käyttö- ja maksuperusteita. Käyttövuorot voidaan myöntää mak-
sutta hakemuksen perusteella harkinnan mukaan.  
 

Peruutusehdot   
 

Voit perua käyttövuoron Timmin varauskalenterin tai oman asioinnin kautta 28 vuorokautta ennen 
varauksen alkua. Tämän jälkeen varauksen peruminen ei ole mahdollista. Peruuttamaton tai käyt-
tämättä jätetty vuoro laskutetaan. Tapahtumien peruutuksissa noudatetaan erikseen toimitettuja 
tapahtumakohtaisia peruutusehtoja. 
 

Käyttövuoron haltija on vastuussa vuorosta siihen asti, kunnes se on peruttu. Jos vapautuvalle vuo-
rolle löytyy uusi käyttäjä, varaus voidaan perua aikaisemmin.  

Muut ehdot 
 

Tilojen käyttäjä sitoutuu noudattamaan tilojen toimintaohjeita.  
  
Jos käyttäjä aiheuttaa vahinkoa kiinteistölle, välineistölle tai muulle tilaa luovuttavan tahon omai-
suudelle, peritään vahingosta aiheutuneet kaikki todelliset kulut vahinkoa aiheuttaneelta.   
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Liikuntatilat 
 

Maksuton käyttö 
Tilojen käyttö on maksutonta perusliikuntapaikoissa. Maksuttomuus koskee liikuntajärjestöjen 
avustuskelpoisuuden saaneiden liikuntaseurojen ja säätiöiden käyttövuoroja alle 18-vuotiaiden 
säännöllisessä toiminnassa. Perusliikuntapaikkoja ovat päiväkotien ja koulujen 200 m²:n ja sitä pie-
nemmät liikuntasalit, hiekkakentät, luonnonjääkentät, kuntoradat ja ulkoilureitit. 

 
Tilojen käyttö voi olla maksutonta kaikissa kaupungin hallinnoimissa liikuntatiloissa, jos toiminta on 
kaikille avointa ja edullista matalan kynnyksen harrastustoimintaa. Tilojen käyttö on maksutonta 
rintamamiesten ja sotaveteraanien sekä kaupungin omaa toimintaa varten.  

 
Maksuttomaan käyttöön oikeutettuja koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien yhteydessä olevissa 
liikuntatiloissa ovat lisäksi 

• päiväkotien ja koulujen vanhempainyhdistykset ja -toimikunnat, kun toiminta liittyy kodin 
ja päiväkodin tai kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön 

• koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 

• vantaalaisten taiteen perusopetusta antavien laitosten ja yhteisöjen toiminta 

• vantaalaisten erityisryhmien liikuntatoiminta 

• vantaalaisten eläkeläisyhdistysten liikuntatoiminta. 
 

Matalan kynnyksen harrastustoiminnan kriteerit on määritelty tarkemmin tilojen käytön toiminta-
ohjeissa. Käyttövuorot myönnetään maksullisina, maksuttomuus myönnetään erikseen hakemuk-
sesta. Tee hakemus ennen tilojen käyttöä. Tilojen maksu määritellään käyttötarkoituksen mukaan 
harkinnan perusteella. 

 
Maksuton käyttö voidaan peruuttaa ja laskuttaa taannehtivasti, jos maksuttomuuden kriteerit eivät 
täyty. Käyttövuoro voidaan laskuttaa myös maksuista vapautetuilta, jos toiminta ei ole myönnetyn 
käyttötarkoituksen mukaista, tilaa ei käytetä, eikä käyttövuoroa ole peruttu 28 vuorokautta ennen 
varauksen alkua. Tilojen käyttöön liittyvät lisäpalvelut laskutetaan erikseen ja ne laskutetaan myös 
maksuista vapautetuilta. 

 
Huojennettu maksuluokka 

• yhdistykset, joille on myönnetty liikuntajärjestöjen tai erityisliikunnan avustuskelpoisuus 

• liikunnan ja urheilun lajiliitot 
 
Perusmaksuluokka 

• yhdistykset, joille ei ole myönnetty liikuntajärjestöjen tai erityisliikunnan avustuskelpoi-
suutta 

• yritystoiminta 

• yhdistysten ja muiden yhteisöjen kaupallinen toiminta 

• yksityishenkilöt 
 

Aikuisten sarjoissa kilpailevat ryhmät eivät ole maksuvapautettuja, vaikka ryhmän jäsenet olisivat 
alle 18-vuotiaita. Alle 18-vuotiaiden toimintaryhmien käyttövuorojen maksuttomuus ei koske laji-
liittojen ja alueiden järjestämää toimintaa.   
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Hinnastot 

 

Sisäliikuntatilat  

alle 18-vuotiaiden käytössä  
huojennetussa maksuluokassa  

 
Huojennettu maksuluokka €/h 

 

Hinta ilman alv:a Hinta liikuntakäytössä, 
sis. alv 10 % 

Hinta muussa kuin  
liikuntakäytössä, 

sis. alv 24 % 

200 m² ja sitä pienemmät  0,00 0,00 0,00 

201 m² ja sitä suuremmat  1,82 2,00 2,26 

 

Sisäliikuntatilat  

yli 18-vuotiaiden käytössä  
huojennetussa maksuluokassa  

 
Huojennettu maksuluokka €/h 

 

Hinta ilman alv:a Hinta liikuntakäytössä, 
sis. alv 10 % 

Hinta muussa kuin  
liikuntakäytössä, 

sis. alv 24 % 

Alle 250 m²  7,00 7,70 8,68 

250–450 m²  9,50 10,45 11,78 

Yli 450 m² 12,00 13,20 14,88 

 

Sisäliikuntatilat  

perusmaksuluokassa 

 
Perusmaksuluokka €/h 

 

Hinta ilman alv:a Hinta liikuntakäytössä, 
sis. alv 10 % 

Hinta sis. alv 24 % 

Alle 250 m²  20,00 22,00 24,80 

250–450 m²  25,00 27,50 31,00 

Yli 450 m² 30,00 33,00 37,20 

 

Hiekkakentät  
Huojennettu maksuluokka €/h 

 

 
Perusmaksuluokka €/h 

Hinta ilman 
alv:a 

Hinta sis. 
alv 10 % 

Hinta sis. 
alv 24 % 

Hinta ilman 
alv:a 

Hinta sis. 
alv 10 % 

Hinta sis. 
alv 24 % 

Liikuntakäyttö 0,00 0,00  9,09 10,00  

Muu kuin liikunta-
käyttö 

12,00 - 14,88 12,00  - 14,88  

Muu kuin liikunta-
käyttö  

   €/vrk 
205,00 

- 
 

€/vrk 
254,20 
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Muut kuin liikuntatilat (esim. luokat, auditoriot, aulat, ruokasalit) 
 

Maksuton käyttö 

• kaupungin oma toiminta 

• koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 

• päiväkotien ja koulujen vanhempainyhdistykset ja toimikunnat, kun toiminta liittyy kodin ja 
päiväkodin tai kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön  

• yksityiset päiväkodit, kun ne tarjoavat lakisääteistä varhaiskasvatusta 

• vantaalaisten taiteen perusopetusta antavien laitosten ja yhteisöjen toiminta 

• vantaalaisten yhdistysten alle 18-vuotiaiden toiminta 

• vantaalaisten eläkeläisyhdistysten toiminta 

• vantaalaisten erityisryhmiin kuuluvien yhdistysten toiminta 

• vantaalaisten työttömien yhdistysten toiminta 

• rintamamies- ja sotaveteraanien toiminta 

• kaikille avoin ja maksuton tai edullinen toiminta  
 

Tila voidaan myöntää maksuttomana, kun tilojen käyttäjä järjestää käyttövuorollaan kaikille 
avointa, maksutonta tai hyvin edullista toimintaa. Matalan kynnyksen toiminnan kriteerit on määri-
telty tarkemmin tilojen käytön toimintaohjeissa. Käyttövuorot myönnetään maksullisina, maksutto-
muus myönnetään erikseen hakemuksesta. Tee hakemus ennen tilojen käyttöä. Tilojen maksu 
määritellään käyttötarkoituksen mukaan harkinnan perusteella. 

 
Maksuton käyttö voidaan peruuttaa ja laskuttaa taannehtivasti, jos maksuttomuuden kriteerit eivät 
täyty. Käyttövuoro voidaan laskuttaa myös maksuista vapautetuilta, jos toiminta ei ole myönnetyn 
käyttötarkoituksen mukaista, tilaa ei käytetä, eikä käyttövuoroa ole peruttu 28 vuorokautta ennen 
varauksen alkua. Tilojen käyttöön liittyvät lisäpalvelut laskutetaan erikseen ja ne laskutetaan myös 
maksuista vapautetuilta. 

 
Huojennettu maksuluokka 

• vantaalainen yhdistys tai muu yhteisö 

• muualle rekisteröitynyt yhdistys tai yhteisö, jonka toiminta kohdistuu vantaalaisiin 
 

Perusmaksuluokka 

• muualle kuin Vantaalle rekisteröitynyt yhdistys tai yhteisö 

• yritystoiminta 

• kaupallinen toiminta (myös yhdistysten ja yhteisöjen) 

• yksityistilaisuudet 
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Muut kuin liikuntatilat  
Huojennettu maksuluokka €/h 

 
Perusmaksuluokka €/h 

 

Hinta ilman 
alv:a 

Hinta lii-
kuntakäy-
tössä, sis. 
alv 10 % 

Hinta sis. 
alv 24 % 

Hinta ilman 
alv:a 

Hinta lii-
kuntakäy-
tössä, sis. 
alv 10 % 

Hinta sis. 
alv 24 % 

Auditoriot ja näyttämöt 

Auditoriot, auditorioi-
den 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 

Tikkurilan lukion audito-
rio 
1. harjoituskäyttö 
2. esitys- ja juhlakäyttö 
3. kokous- ja koulutus-

käyttö 

 
 

32,26 
48,39 

 
32,29 

 
 

35,49 
- 
- 

 
 

40,00 
60,00 

 
45,00 

 
 

56,45 
80,56 

 
64,52 

 
 

62,10 
- 
- 

 
 

70,00 
100,00 

 
80,00 

Luokat, opetus- ja ryhmätilat 

Atk-luokat, mediatilat  20,97 - 26,00 40,32 - 50,00 

Koululuokka  
Opetustila  
Päiväkodin ryhmätila 

6,00 - 7,44 18,00 - 22,32 

Erikoisluokat 
Pointin satuhuone 

7,00 - 8,68 20,00 - 24,80 

Lumon luokat 8,06 - 10,00 16,13 - 20,00 

Ruokasalit 

Alle 450 m² 
450 ² tai yli 

10,00 
13,00 

11,00 
14,30 

12,40 
16,12 

25,00 
30,00 

27,50 
33,00 

31,00 
37,20 

Lumon ravintolasali Vil-
liankka 

16,13 - 20,00 32,26 - 40,00 

Parakit 

1-4 luokkaa 
5 luokkaa tai enemmän 

10,00 
20,00 

- 
- 

12,40 
24,80 

25,00 
50,00 

- 
- 

31,00 
62,00 

Muut tilat 

Avoin päiväkoti 
Asukaspuisto  
Aula 
Kahvio, pikkukeittiö 
Erikseen varattavissa 
olevat pukuhuoneet ja 
wc:t 

8,00 - 9,92 22,40 - 27,78 

Tikkurilan lukion lämpiö 
tarjoilu- ja esittelykäy-
tössä 

10,00 - 12,40 25,00 - 31,00 

Lumon lukiotori 16,13 - 20,00 32,26 - 40,00 

Ulkoalueet 

Piha-alueet, 
Parkkipaikat muussa 
kuin paikoituskäytössä 

20,00  24,80 20,00  24,80 

 

 



6 
 

Yöpyminen ja muut lisäkustannukset 

Yöpyminen klo 00.00–8.00 
tilavuokria ei laskuteta tältä ajalta 

5,00 €/hlö/yö  
ilman alv:a 

5,50 €/hlö/yö  
sis. alv 10 % 

Hälytysaikojen muutoksesta tai käyttäjän aiheutta-
masta hälytyksestä aiheutuvat kulut 

70,00 €/kerta 
ilman alv:a 

86,80 €/kerta 
sis. alv 24 % 

Tilojen siivous ja järjestely alkuperäiseen kuntoon 
henkilökunnan toimesta, mikäli käyttäjä ei ole hoi-
tanut 

28,23 €/hlö/alkava tunti 
ilman alv:a 

35,00 €/hlö/alkava tunti 
sis. alv 24% 

 

Varastot ja säilytyskaapit 

Säilytystilat laskutetaan kerran vuodessa Hinta €/kpl/vuosi 
ilman alv:a 

Hinta €/kpl/vuosi  
sis. alv 24% 

Varastohuone 3 m² 75,00 93,00 

Varastohuone 5 m² 120,16 149,00 

Säilytyskaappi 16,13 20,00 

Varastokaappi (kaksiovinen) 32,26 40,00 

 

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n hinnasto 

Turvapalveluiden lisätyöhinnasto Hinta €/h 
ilman alv:a 

Hinta €/h 
sis. alv 24% 

Arkisin 32,10 39,80 

Lauantai (lukuun ottamatta pääsiäislauantaita tai 
lauantaiksi sattuvaa jouluaattoa klo 6.00–18.00) 

35,31 43,80 

Aattokorvaus (pääsiäislauantai, juhannusaatto ja 
muuksi päiväksi kuin sunnuntaiksi sattuva joulu-
aatto) 

48,15 59,70 

Sunnuntai (itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, pitkäper-
jantai, toinen pääsiäispäivä, helatorstai, juhannus-
päivä, pyhäinpäivä, uudenvuodenpäivä, loppiai-
nen, joulupäivä ja tapaninpäivä, sekä lauantai klo 
18.00–24.00) 

48,15 59,70 

 


