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Siuntion kunnan sivistysosaston hallinnoimien tilojen käyttömaksut 
10.8.2022 alkaen 
 
Käyttömaksu kattaa tilan käyttövuoropäätöksen mukaisen käytön, tilassa olevien yhteiseen käyttöön 
tarkoitettujen välineiden käytön ja käyttötarkoituksen mukaisesta toiminnasta aiheutuvan siivouksen. 
Erityissiivoukset kuten pihkasiivous laskutetaan todellisten kulujen mukaisesti käyttäjältä. Hintoihin lisätään 
kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (19.11.2020 liikuntakäyttö 10 %, muu käyttö 24 %). 
 

1 Maksuryhmät  
 

1.1 Perushinta (todelliset kustannukset) 

Perushintaa sovelletaan seuraaviin käyttäjäryhmiin:   

• Ei-siuntiolaisten yksityisten, järjestöjen, yhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yritysten toiminta 

• siuntiolaisten yhdistysten, järjestöjen, yhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yritysten maksulliset 
tapahtumat ja kaupallinen toiminta 

• siuntiolaisten yksityishenkilöiden toiminta  
 

1.2 Alennettu hinta (aikuiset) 

Alennettua hintaa sovelletaan seuraaviin käyttäjäryhmiin: 

• Siuntiolaisten järjestöjen, yhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yritysten 18 – 65 –vuotiaiden toiminta 

• yleiset tapahtumat, joista ei peritä erillistä osallistumis- tai pääsynmaksua 

• alennus 25 % 
 

 

1.3 Alennettu hinta (lapset, nuoret ja eläkeläiset) 

Alennettua hintaa sovelletaan seuraaviin käyttäjäryhmiin: 

• Siuntiolaisten järjestöjen, yhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yritysten alle 18 –vuotiaiden ja yli 65 –
vuotiaiden toiminta (kaikki vuoron käyttäjät ovat alle 18- tai yli 65-vuotiaita, pois lukien toimihenkilöt) 

• Siuntiolaisten yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottajien lapsille suunnattu toiminta 

• alennus 50 % 
 

 

1.4 Alennettu hinta (erityisryhmät) 

Alennettua hintaa sovelletaan seuraaviin käyttäjäryhmiin: 

• Siuntiolaisten järjestöjen, yhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yritysten erityisryhmille suunnattu 
toiminta (mm. työttömät, potilasryhmät) 

• alennus 75 % 

 
1.5 Maksuton käyttö (Siuntion kunnan oma toiminta yms.) 

Tilojen käyttö on maksutonta seuraaville käyttäjäryhmille: 

• Siuntion kunnan oma toiminta (perusopetus, varhaiskasvatus) ja Siuntion kunnan järjestämä toiminta 
(vapaa-aikatoiminta) 

• Hiiden opiston ja Kirkkonummen kansalaisopiston toiminta 

• Vanhempainyhdistysten toiminta päiväkotien ja koulujen tiloissa 

• Siuntiolaisten sotaveteraanien ja siviiliveteraanien yhteisöjen toiminta 

• Vuosittainen käsipallotapahtuma Sjundeå Cup erillisen sopimuksen mukaan 
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2. Hinnasto  
 

 

Tilaryhmittely ka. X m2 perushinta  
pienet neuvottelu- tai työskentelytilat 15 6,40 1 – 5 henkilöä 

ryhmä- ja neuvottelutilat 30 7,70 6 – 25 henkilöä 

isot neuvottelutilat, luokkatilat 50 9,60 yli 25 henkilöä 

erikoisvarustellut luokkatilat (taide- ja 
taitoluokat, kuntosali, kamppailulajisali, 
työpaja, Walkers) 

100 14,15 sisältää 
erikoisvarustuksen 

isot liikunta- ja tapahtumatilat: 
liikuntahallin sali, liikuntasali, 
monitoimisali, kampuksen ruokala, 
kirjastosali 

500 50,70  

koko urheilukenttä, kaukalo*  16 *käytettävissä v. 
2023- 

juoksuradat, puolikas nurmikenttä, 
luistelukenttä 

 8  

Vapaasti käytettävät ulkoliikunta-alueet:  
alanurmi, uimarannat, tennis- ja 
katukoriskenttä, skeittiparkki ja 
parkouralue, BMX-rata, frisbeegolf-rata, 
Lappersin kenttä, ulkokuntosali, 
petankkikenttä yms.  

 maksuton varattavissa vain 
tapahtumakäyttöön 
rajoitetusti 

 
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (19.11.2020 liikuntakäyttö 10%, muu käyttö 24%). 
Kun ulkoliikuntapaikkoja ei ole varattu, ne ovat kuntalaisten vapaassa käytössä. 
 
 


