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LIIKUNTASALIT  
Hintaryhmä HR1 ja HR2 

− Urheiluseurojen hinnat koskevat Lempäälään rekisteröityneitä urheilu- ja liikuntaseuroja (ry). 

− Ulkopaikkakunnalle rekisteröityneitä urheilu- ja liikuntaseuroja (ry), jotka järjestävät säännöllistä toimintaa 

− Lempäälässä ja ryhmän toimintaan osallistuu pääasiassa lempääläläisiä.  

− Urheiluseurojen maksuluokkaan kuuluvat myös Lempäälään rekisteröityneet yhdistykset (ry).  

Hintaryhmä HR3 
− Yritysten toiminta, yksityishenkilöiden sekä ulkopaikkakuntalaistenvaraukset.  

− Ulkopaikkakuntalaisilta urheiluseuroilta veloitetaan tämän hintaryhmän mukainen käyttömaksu.  

Hintaryhmä HR4 
- Muu toiminta, muut kuin liikuntatapahtumat kuten messut, näyttelyt, kirpputorit, tapahtumat ja tilaisuudet. 

 

 HR1 HR2 HR3 HR4 

   Urheiluseurojen ja 
yhdistysten  

alle 18-vuotiaat sekä 
yli 65-vuotiaiden 

ohjattu ryhmäliikunta  
(alv 10 %) 
euroa/h  

Urheiluseurojen ja 
yhdistysten  

yli 18 –vuotiaat   
(alv 10 %) 
euroa/h   

Yritysten toiminta, 
yksityishenkilöiden sekä 
ulkopaikkakuntalaisten 

varaukset 
(alv 10 %) 
euroa/h  

Muu toiminta  
(alv 24 %) 
euroa/h    

Hakkarin liikuntahalli  

Koko liikuntahalli  10,00 18,00 33,00 66,00 

2/3 Sali  7,00 12,00 22,00 44,00 

1/3 sali   3,50 6,00 11,00 22,00 

Alahalli (voimailusali)   3,50 6,00 16,50 27,50 

Kahvila*  5,50 9,50 22,00 27,50 

  *kahvilatoiminta on maksutonta lempääläläisten seurojen turnauksissa ja peleissä  

Lempoisten liikuntahalli  

Koko liikuntahalli  10,00 18,00 33,00 66,00 

2/3 sali  7,00 12,00 22,00 44,00 

1/3 sali   3,50 6,00 11,00 22,00 

Juoksusuora  3,50 6,00 22,00 27,50 

   
  

 
 

Kanavan koulun liikuntasali 

Koko liikuntasali 12,00 16,50 44,00 55,00 

1/2 sali 6,00 8,50 22,00 27,50 

     

Kuljun liikuntahalli  

Koko liikuntahalli  10,00 18,00 33,00 66.00 

2/3 sali  7,00 12,00 22,00 44,00 

1/3 sali  3,50 6,00 11,00 22,00 

         

Sääksjärven liikuntahalli    

Koko liikuntahalli  7,00 13,00 24,00 55,00 

½ sali  4,50 6,50 12,00 27,50 

Koulun ruokala 11,00 11,00 11,00 11,00 
  

 

Voimassa 1.1.2023 alkaen 
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 HR1 HR2 HR3 HR4 

   Urheiluseurojen ja 
yhdistysten  

alle 18-vuotiaat sekä 
yli 65-vuotiaiden 

ohjattu ryhmäliikunta  

(alv 10 %) euroa/h  

Urheiluseurojen ja 
yhdistysten  

yli 18 –vuotiaat   
(alv 10 %) 
euroa/h   

Yritysten toiminta, 
yksityishenkilöiden sekä 
ulkopaikkakuntalaisten 

varaukset 
(alv 10 %) 
euroa/h  

Muu toiminta  
(alv 24 %) 
euroa/h    

Kuokkalan koulun liikuntasali  

Koko liikuntasali  3,50 6,50 12,00 33,00 

   
  

 
 

Säijän koulun liikuntasali  

Koko liikuntasali  3,50 6,50 12,00 33,00 

   
  

 
 

Moision liikuntahalli  

Liikuntahalli (A-Sali)  3,50 6,00 12,00 33,00 

Liikuntahalli (B-Sali)  3,50 6,00 12,00 33,00 

Yksittäinen sulkapallovuoro, A tai B salin 1/2 kenttä: 8 euroa/h 

Lukukausimaksu (kevät tai syksy) koko sali A tai B: 220,00 euroa 
Lukukausimaksu (kevät tai syksy) ½ sali A tai B: 110,00 euroa  

   

 

KUNTOSALIT    
Hakkarin, Sääksjärven ja Lempoisten kuntosalit  

Euroa (sis. alv 10 %) *Lempääläläisillä eläkeläisillä on maksuton kuntosalin käyttöoikeus 
(kvalt 13.12.2006).  Oikeus todennetaan eläkeläiskorttia esittämällä.   
*Ohjattuihin ryhmiin osallistuminen on maksullista niistä erikseen 
tehdyn päätöksen mukaisesti. Vertaisohjaajan ohjaamiin ryhmiin 
osallistuminen on maksutonta.  
*Aikuisten terveysliikuntaan liittyen, personal trainer voi antaa 
asiakkaalleen kuntosaliohjausta siten, että ohjaajan kuntosalimaksu 
sisältyy asiakkaan kuntosalimaksuun.  
*Omaan käyttöön kuntosalin voi varata vain kunnan liikuntapalvelut 
sekä Pirkan opisto.  

Kuukausi-kortti  22,00 

Puolivuotis-kortti  77,00 

9 kk:n kortti  105,00 

Vuosikortti  148,50 

Avainmaksu 30,00 

Pirkan opisto,  
lukukausi (tunnin vuoro) 

220,00  

Himminnaapurin ja Toimelan kuntosali  
Euroa (sis. alv 10 %) Kuntosalit tarkoitettu vain kunnan, HVA-alueen ja erityisryhmiä 

ohjaaville järjestöille ja yhdistyksille, joissa pääasialliset asiakasryhmät 
ovat erityisryhmät, seniorit tms. 

Tuntivuokra arkisin klo 7–15 10,00 / h 

Tuntivuokra muut ajat 5,00 / h 

Pirkan opisto,  
lukukausi (tunnin vuoro) 

200,00  

 Lempääläläiset  
yhteisöt/toimijat 

Ulkopaikkakuntalaiset  
yhteisöt/toimijat 

Virta-kampuksen liikuntasali (ulkopuolelta vuokrattava tila, ei sis. alv. 10%) 

Koko liikuntasali  17,00  27,00  

½ sali  8,50  13,50  

Kuntosali: Vuokrataan vain yhdistyksille ja yhteisöille  15,00  22,00  
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ULKOKENTÄT  

 

 HR1 HR2 HR3 HR4 

   Urheiluseurojen ja 
yhdistysten  

alle 18-vuotiaat sekä  
yli 65-vuotiaiden  

ohjattu ryhmäliikunta  
(alv 10 %) 
euroa/h  

Urheiluseurojen 
ja yhdistysten  

yli 18 –vuotiaat   
(alv 10 %) 
euroa/h   

Yritysten toiminta, 
yksityishenkilöiden sekä 
ulkopaikkakuntalaisten 

varaukset 
(alv 10 %) 
euroa/h  

Muu toiminta  
(alv 24 %) 
euroa/h    

Sääksjärven tekonurmikenttä  

Koko kenttä  10,00 16,50 33.00 82,50 

1/2 kenttä  5,00 9,00 16,50 41.00 

Jalkapallo-turnaukset* 59,50 euroa/vrk*   89,00 euroa/vrk*  220,00 495,00 e/vrk*   
* sovelletaan vähintään 6 tuntia kestävissä varauksissa  

 

Hakkarin tekonurmikenttä   

Koko kenttä  10,00 16,50 33.00 82,50 

1/2 kenttä  5,00 9,00 16,50 41,00 

Jalkapallo-turnaukset* 59,50 euroa/vrk*   89,00 euroa/vrk*   220,00 495,00 
euroa/vrk*   

Jalkapallo-turnaukset 59,50 
euroa/vrk*  

106,50 
euroa/vrk*  

220,00 550,00 
euroa/vrk*  

* sovelletaan vähintään 6 tuntia kestävissä varauksissa  

 

Hakkarin urheilukenttä  

Koko kenttä  10,00 17,50 38,50 82,50 

1/2 nurmikenttä  5,00 9,00 20,00 41,50 

Jalkapallo-turnaukset,  
yu-kilpailut* 

59,50 
euroa/vrk*  

106,50 
euroa/vrk*  

220,00 
euroa/vrk*  

550,00 
euroa/vrk*  

* sovelletaan vähintään 6 tuntia kestävissä varauksissa  

Urheilukentän 
huoltorakennus* 

22,00 
euroa/5h 

33,00 
euroa/5h 

44,00 
euroa/5h 

66,00 
euroa/5h 

* varaus sis. huoltorakennuksen pukutilat ja kahvio 

 

Hääkiven beachvolley -kenttä  

Kausimaksu, h/vko* 55,00 112,00 165,00 
 

Turnaukset  22,00 euroa/vrk 27,50 euroa/vrk 66,00 euroa/vrk 
 

Yksittäinen ottelu 4,50 euroa/h 6,50 euroa/h 11,00 euroa/h 
 

Yksittäinen harjoitus 11,00 euroa/h 16,50 euroa/h 22,00 euroa/h 

 
*Kausi 1.6.–15.9. (sään mukaan) 
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Sääksjärven ja Hakkarin tenniskentät  
Kausimaksu, h/vko * 93,50  143,00 165,00 

Kuukausimaksu, h/vko 55,00 77,00 110,00 

Tennis-turnaukset ja ottelut 44,00 euroa/5h 66,00 euroa/5h  99,00 euroa/5h 

*sis. koko ulkopelikausi. Tenniskentät ovat kuntalaisten vapaassa käytössä, mikäli vuoroa ei ole erikseen 
varattu. Ajankohtaisen varaustilanne näkyy Timmi-varauspalvelussa.  

 

Keskuskenttä 

Koko kenttä  5,00 9,50 20,00 41.00 

Kanavan kenttä 

Koko kenttä  4,00 8,00 15,00 30.00 

 
HIIHTOLADUT 
Hiihtolatu kilpailuja tai tapahtumia varten 

 HR1 ja HR2 HR3 ja HR4 

Tykkilumiladun kilpailut 110,00 euroa/kilpailupäivä + 
10,00 euroa / tunti 

220,00 euroa/kilpailupäivä + 
20,00 euroa / tunti 

Hiihtokilpailut   110,00 euroa/kilpailupäivä + 
10,00 euroa / tunti 

220,00 euroa/kilpailupäivä + 
20,00 euroa / tunti 

Isolla latukoneella tehtävä erikseen tilattava 
kunnossapitotyö (työ sovittava erikseen 
kunnan kanssa) 

80 euroa/tunti 80 euroa/tunti 

Muut latutapahtumat ladulla tai latualueella, 
jossa osallistujat pääosin kuntalaisia  

110,00 euroa/vrk 220,00 euroa/vrk 

 
TEKOJÄÄ 

 

 HR1 HR2 HR3  

   Urheiluseurojen ja 
yhdistysten  

alle 18-vuotiaat sekä  
yli 65-vuotiaiden  

ohjattu ryhmäliikunta  
(alv 10 %) 
euroa/h  

Urheiluseurojen ja 
yhdistysten  

yli 18 –vuotiaat   
(alv 10 %) 
euroa/h   

Yritysten toiminta, 
yksityishenkilöiden sekä 
ulkopaikkakuntalaisten 

varaukset 
(alv 10 %) 
euroa/h  

Hakkarin tekojääkenttä  

Harjoitusvuoro   40,00 euroa /h 50,00 euroa/h 70,00 euroa/h 
 

Pelit ja turnaukset 50,00 euroa /h 60,00 euroa/h 80,00 euroa/h 
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SAUNAT  
Lempoisten uimala - Nokkatie 5 A, 37500 Lempäälä  

Muu toiminta (sis. alv 24 %)  

HRS0 HRS1 HRS2 HRS3  

Kunnan sisäiset 
toimipisteet 
(koululuokat, 
päiväkotiryhmät ym.)  

Lempääläläiset  
rekisteröityneet  
seurat ja  
yhdistykset  

Muut toimijat,  
ei rekisteröityneet 
yhdistykset,  
yksityiset ja yritykset  

Ulkopaikka-
kuntalaiset  

Yleisösauna 
kesäkaudella -  
kertamaksu  

20,00 euroa/h  22,00euroa/h  50,00 euroa/h  90,00euroa/h  5,00euroa 

Talviuinti  kausimaksu 2200,00 euroa (sis. alv 10%) tammi-toukokuu 
Kausimaksu 1800,00 euroa (sis. alv 10%) syys-joulukuu 

Kokoustila - ei saunaa  12,00 euroa /h  
Vähintään 2h varaukset hyväksytään. Illanvietot ja klo 22 ylittävät varaukset laskutetaan toiminnan järjestäjästä 
riippumatta hintaluokassa HRS2. Varaukset päättyvät viimeistään klo 23.00. Yksityistilaisuuksissa saunat vuokrataan 
vain yli 21-vuotiaille. Huom! Asiakkaan itse aiheuttamat hälytykset tai turvapalvelun käynnin vuokraamallaan 
kohteella asiakas maksaa itse. 

 

Rantalan sauna - Ruodasjärventie 50, 37560 Lempäälä  

Muu toiminta (sis. alv 24 %)  

HRS0 HRS1 HRS2 HRS3 

Kunnan sisäiset 
toimipisteet  
(tyhy-toiminta,  
koululuokat, 
päiväkotiryhmät ym.)  

Lempääläläiset  
rekisteröityneet  
seurat ja  
yhdistykset   

Muut toimijat,  
ei rekisteröityneet 
yhdistykset,  
yksityiset ja yritykset  

Ulkopaikkakuntalaiset  

20,00 euroa/h  22,00euroa /h  50,00 euroa/h  90,00euroa /h  

Talviuinti  kausimaksu 2200,00  euroa (sis. alv 10%) tammi-toukokuu  
Kausimaksu 1800,00  euroa (sis. alv 10%) syys-joulukuu 
kesäkausimaksu 800,00 euroa (sis. alv 10%) kesä-elokuu 

Kokoustila - ei saunaa  12,00 euroa /h  
Vähintään 2h varaukset hyväksytään. Illanvietot ja klo 22 ylittävät varaukset laskutetaan toiminnan järjestäjästä 
riippumatta hintaluokassa HRS2. Varaukset päättyvät viimeistään klo 23.00. Yksityistilaisuuksissa saunat vuokrataan 
vain yli 21-vuotiaille. Huom! Asiakkaan itse aiheuttamat hälytykset tai turvapalvelun käynnin vuokraamallaan 
kohteella asiakas maksaa itse. 
 

Innilän urheilumaja - Sotavallantie 119, 37500 Lempäälä  

Muu toiminta (sis. alv 24 %)  

HRS0 HRS1 HRS2 HRS3 

Kunnan sisäiset 
toimipisteet  
(koululuokat, 
päiväkotiryhmät ym.)  

Lempääläläiset  
rekisteröityneet  
seurat ja  
yhdistykset  

Muut toimijat,  
ei rekisteröityneet 
yhdistykset,  
yksityiset ja yritykset  

Ulkopaikkakuntalaiset  

10,00 euroa/h  20,00 euroa/h  30,00 euroa/h  50,00 euroa/h  
Illanvietot ja klo 22 ylittävät varaukset laskutetaan toiminnan järjestäjästä riippumatta hintaluokassa HRS2. Varaukset 
päättyvät viimeistään klo 23.00. Yksityistilaisuuksissa saunat vuokrataan vain yli 21-vuotiaille. Huom! Asiakkaan itse 
aiheuttamat hälytykset tai turvapalvelun käynnin vuokraamallaan kohteella asiakas maksaa itse. 
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LIIKUNNANOHJAUS  

Liikuntapalveluiden järjestämiin liikuntaryhmiin voi osallistua maksamalla toimintaan liittyvän kausimaksun 
tai vesivoimistelussa kertamaksun. Kausimaksuun sisältyy n. 10–20 ohjauskertaa ryhmäkohtaisesti, kustakin 
ryhmästä peritään oma kausimaksu.   
Uimaopetuksessa käytetään pääasiallisesti kurssimaksua.   
Maksut maksetaan kauden tai kurssin alkaessa. Kausimaksua ei palauteta. 
Lyhytkestoisemman toiminnan osallistumismaksut päättää liikuntapalveluiden henkilökunta 
tapauskohtaisesti. Erityisryhmien osalta noudatetaan ryhmäkohtaista harkintaa toiminnan luonteen ja 
vaativuuden vuoksi.  
 

Ohjattu liikunta  

Liikunnanohjaustoiminta (alv 10 %)  

Säännölliset ohjatut ryhmät esim. kuntosali, 
ryhmäliikuntatunnit  
lukukausimaksu (syksy tai kevät)  

27,50 euroa  

Lyhytkestoiset liikuntakurssit  kurssikohtainen harkinta  

Vertaisohjaajien ohjaamat ryhmät  maksuton  

      

Vesiliikunta  

Vesivoimistelu järvessä   38,50 euroa/ 6 kertaa  

Lasten rantauimakoulut   
(sis. opetuksen, materiaalin ja merkit)  

2 viikon uimakoulu 27,50 euroa  
1 viikon uimakoulu 14,50 euroa  
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NUORISOTILAT JA -ALUEET 

HRT1 HRT2 HRT3 
 

Kuljun Nuorisokellari 
Sääksjärven Nuorisotalo  
Muu toiminta (sis. alv 24 %)  

Yhdistykset, seurat, ry:t * Muut lempääläläiset käyttäjät  Ulkopaikkakuntalaiset  

alle 5 tunnin varaukset  
10,00 euroa/h  

alle 5 tunnin varaukset  
20,00 euroa/h  

alle 5 tunnin varaukset  
40,00 euroa/h  

yli 5 tunnin varaukset  
59,50 euroa/kerta 

 yli 5 tunnin varaukset  
119,00 euroa/kerta 

yli 5 tunnin varaukset  
238,00 euroa/kerta 

Kausimaksu (1.1.–31.5. tai 1.8.–31.12.) 132,00 euroa/tunti viikossa. 

* HRT1 hintaryhmä vaatii y-tunnuksen. Varausten tulee päättyä viimeistään klo 22.00. 

   

Säijän monitoimitalo  
Muu toiminta (sis. alv 24 %)  

Yhdistykset, seurat, ry:t * Muut lempääläläiset käyttäjät  Ulkopaikkakuntalaiset  

alle 5 tunnin varaukset  
12,00 euroa/h  

alle 5 tunnin varaukset  
36,50 euroa/h  

alle 5 tunnin varaukset  
71,50 euroa/h  

yli 5 tunnin varaukset  
71,50 euroa/vrk 

yli 5 tunnin varaukset  
198,00 euroa/vrk 

yli 5 tunnin varaukset  
396,00 euroa/vrk 

Kausimaksu (1.1.–31.5. tai 1.8.–31.12.) 144,00 euroa/ 2 tuntia viikossa 

* HRT1 hintaryhmä vaatii y-tunnuksen. Vuorokausi varaukset klo 7.00–23.00. Huom! Asiakkaan itse 
aiheuttamat hälytykset tai turvapalvelun käynnin vuokraamallaan kohteella asiakas maksaa itse. 

 

Puntalan leirikeskus (1.5.-30.9.) 

Muu toiminta (sis. alv 24 %)  

Yhdistykset, seurat, ry:t * Muut lempääläläiset käyttäjät  Ulkopaikkakuntalaiset  

24,00 euroa  
minimiveloitushinta 
päivä/iltavarauksissa 

alle 5 tunnin varaukset  
36,50 euroa/h  
  

alle 5 tunnin varaukset  
71,50 euroa/h  
   

24,00 euroa/vrk  yli 5 tunnin varaukset  
198,00euroa/vrk  

yli 5 tunnin varaukset  
396,00 euroa/vrk  

* HRT1 hintaryhmä vaatii y-tunnuksen.  
Varaukset alkavat klo 14.00 ja poistuttaessa päättyvät klo 12.00 päivällä. 

   
Nuorisotoiminta  
Osanottomaksut, kurssi- ja pääsymaksut ym. päättää nuorisopäällikkö tapauskohtaisesti.    
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TILOJEN VUOKRAAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT YLEISSÄÄNNÖT  

Avaimet  
- Jokaista vuoronhaltijaa varten on saatavilla yksi avain. 
- Koulujen liikuntatilojen avaimet lunastetaan kunnan palvelukäytävältä, joka sijaitsee Lempäälä-

talossa.  
- Avaimen lunastanut henkilö on henkilökohtaisesti vastuussa avaimesta, eikä sitä saa luovuttaa 

muiden osapuolten käyttöön. Mikäli avainta tarvitsee useampi henkilö, tulee kaikkien nimet 
ilmoittaa avainta lunastaessa.   

- Mikäli lunastettu avain häviää, tai sitä on käytetty väärin, osoitetaan siitä 50 euron suuruinen 
maksu. Lisäksi väärinkäytöstapauksissa vuoro voidaan perua. 

- Avaimet tulee palauttaa välittömästi, kun vuoro on päättynyt.  
- Mikäli samalla joukkueella/varaajalla jatkuu vuoro seuraavalla lukukaudella samassa tilassa, ei 

avainta tarvitse palauttaa. Asiasta tulee kuitenkin ilmoittaa palvelukäytävälle, jotta tieto avaimen 
haltijasta pysyy ajantasaisena.  
 
Vastuuhenkilö  

- Jokaiselle vuorolle on nimettävä vastuuhenkilö, joka vastaa tilojen asianmukaisesta käytöstä, 
vastuuhenkilön tulee olla yli 18-vuotias (saunat 21-vuotias).  

- Vastuuhenkilöön otetaan yhteyttä, mikäli vuoro peruutetaan tai vuoroon liittyy jotain muuta 
tiedotettavaa.  

- Vastuuhenkilö vastaa vuoron avainhallinnasta koko kauden ajan ja on henkilökohtaisesti vastuussa 
sen käytöstä. Avainta ei saa luovuttaa kauden päätteeksi toiselle henkilölle ilmoittamatta siitä 
palvelukäytävälle.  

- Vastuuhenkilö on ensisijaisesti vastuussa vuoron aikana tapahtuneista väärinkäytöksistä.  
- Vuorojen vastuuhenkilöiden vaihtuessa, asiasta tulee ilmoittaa palvelukäytävälle sekä 

liikuntapalveluille (avainta ei voi siirtää toiselle henkilölle ilman ilmoitusta kuntaan)   
 
Tilojen käyttö   

- Käyttäjät ovat vastuussa vuokraamansa tilan siisteydestä ja kunnosta.  
- Vuoron päättyessä on huolehdittava, että tila jää asianmukaiseen kuntoon. Tämä tarkoittaa mm., 

että käytetyt välineet ovat palautettuina oikeille paikoilleen ja tilat ovat samassa kunnossa kuin 
vuoron alkaessa. Mikäli seuraavan vuoron käyttäjä ei ole paikalla, huolehditaan siitä, että valot ovat 
sammutettuina ja ovet suljettuina.   

- Ulko-ovet tulee pitää lukittuina myös vuoron aikana, ettei asiattomat pääse koulun tiloihin. Vuoron 
päättyessä on tärkeää varmistaa, että ovi menee lukkoon.  
 
Välineistön käyttö  

- Pääsääntöisesti liikuntasaleissa ovat käytettävissä salibandymaalit, lentopallo- ja sulkapalloverkot 
ym. perusvälineet.  

- Mailat, pallot ym. täytyy käyttäjän itse huolehtia 
- Tarjolla oleva liikuntavälineistön määrä ja laatu vaihtelevat tiloittain. Koulusalien osalta niistä 

kannattaa tiedustella suoraan kouluilta.  
- Mikäli tilan välineistöä käyttää, kaikki tulee kaikki palauttaa paikoilleen vuoron päättyessä. 
- Tuolivarastot ovat koulun omaisuutta. Tuolien/pöytien ilta- ja viikonloppukäytöstä tulee olla 

yhteydessä kyseisen koulun rehtoriin, hyvissä ajoin ennen varausta. 
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Vahingoista ilmoittaminen  

- Mikäli käyttövuorolla tapahtuu jotain vahinkoa, esimerkiksi jokin väline rikkoutuu, tulee siitä 
välittömästi tehdä ilmoitus liikuntapalveluille; liikunta@lempaala.fi. 

- Lempäälän kunnan hallinnoimissa rakennuksissa ilmenneistä vioista voi ilmoittaa sähköisellä 
lomakkeella vikailmoituspalveluun. 

- Kiireellisissä vikatapauksissa, joista aiheutuu välitöntä vaaraa ihmisille tai omaisuudelle, tulee virka-
aikana soittaa suoraan kohteen huoltomiehelle. Virka-ajan ulkopuolella tulee soittaa kunnan 
tilatoimen kiinteistöpäivystykseen numeroon 040 806 2161. 
 
Tilojen varaamiseen liittyviä yleissääntöjä  

− Jokaista vuoroa varten on saatavilla yksi avain, joka on voimassa salivuorojaossa myönnetyn ajan. 
Avainpantti on 20 euroa.  

− Käyttäjän on peruttava vuoro vähintään viikko (5 päivää) ennen vuoroa liikuntapalveluihin, 
liikunta(at)lempaala.fi. Peruuttamattomasta vuorosta peritään normaali vuoromaksu. 

− Tapahtumien rakentamis- ja purkuajalta peritään korvaus harjoitusvuoromaksujen mukaan. 

− Liikuntatiloja voi varata vain täysi-ikäinen henkilö, hän vastaa tilojen käytöstä käyttövuoron ajan. 
Käyttövuorojen vastuuhenkilö huolehtii, että vuoron aikana säilyy hyvä järjestys eikä tiloja käytetä 
muuhun käyttöön kuin mihin se on vuokrattu.  

− Maksuihin sisältyy liikuntatoiminnan arvonlisävero 10 %.  

− Mikäli tiloja käytetään muuhun kuin liikuntatoimintaan, arvonlisävero on 24 %.  

− Liikuntasalivuorojen taksat koskevat tunnin salivuoroa.  

− Vakiovuorot laskutetaan kauden päätyttyä.  

− Tilan ylimääräinen siivous 50 euroa /h, koskee kaikkia yhteisöpalveluiden hallinnoimia tiloja. 

− Asiakkaan itse aiheuttamat hälytykset tai turvapalvelun käynnin vuokraamallaan kohteella asiakas 
maksaa itse.  

 

https://res.haahtela.fi/Julkaisu/Vikailmoituskaavakkeet/Vikailmoitukset_lempaala.asp

