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1. KÄYTTÖMAKSUJEN PERIAATTEET 
 

Tilojen käyttömaksut on jaettu neljään hintatasoon käyttäjäryhmittäin.  Alla olevat periaatteet 

koskevat kaikkien tilojen käyttömaksuja. Mahdolliset täydennykset periaatteisiin on kerrottu 

tilakohtaisten hinnastojen yhteydessä. 

Muut tilat ja rakennukset, joita ei ole tässä hinnastossa mainittu, ei ole tarkoitettu julkiseen 
käyttöön.  
 

 Käyttäjäryhmään kuuluvat tahot 

Käyttäjäryhmä 1 
Juniorit 

Äänekoskelaisten rekisteröityjen yhdistysten alle 19-vuotiaat 
  

Käyttäjäryhmä 2 
Seurat, yhdistykset 

Äänekoskelaisten rekisteröityjen yhdistysten 19-vuotta täyttäneet 
ja sekaryhmät, yksityiset päiväkodit  
  

Käyttäjäryhmä 3 
Oppilaitokset 

2.asteen oppilaitokset, yksityishenkilöt 

Käyttäjäryhmä 4 
Muut käyttäjät 

Hyvinvointialueet, yritykset, ammatinharjoittajat ja muut käyttäjät 
(esim. muualle kuin Äänekoskelle rekisteröityneet yhdistykset) 

 

1.1. Yleiset periaatteet 
 

Päivitetyt hinnat astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen osalta hinnat 

tulevat voimaan 14.8.2023 alkaen.  

  

Äänekoskelaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tarkoitetaan sellaista yhdistystä, jonka 

yhdistysrekisteriin merkitty kotipaikka on Äänekosken kaupunki.  

 

Sotiemme veteraanit voivat käyttää liikuntatiloja maksutta. Sotiemme veteraaneilla tarkoitetaan 

henkilöitä, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus tai ulkomaalaisen 

rintamasotilastunnus.  

 

Käyttäjäryhmään 1 luetaan myös perusopetuksen luokat silloin, kun luokka järjestää toimintaa 

vanhempaintoimikuntavetoisesti koulu- tai nuorisotiloissa. 

 

Käyttäjäryhmien maksuttomat vuorot, joihin osallistuvat maksavat osallistumis- tai kurssimaksun, 

ovat maksullisia (ei koske järjestöjen normaaleja jäsen- tai lisenssimaksuja). Maksun perusteena 

on tällöin Käyttäjäryhmän 2 maksusta 50 % ja käyttömaksu peritään vain varsinaisen tapahtuman 

keston ajalta.  
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Hakijan on osoitettava hakemuksessaan, että vuoro on tarkoitettu alle 19-vuotiaille. Aikuisten ja 

junioreiden sekaryhmät ovat maksullisia. Mikäli haettu ja myönnetty vuoro osoittautuu vuoron 

myöntämisen jälkeen sekaryhmäksi, peritään käytöstä käyttömaksu takautuvasti. Mikäli tilojen 

käytöstä aiheutuu ylimääräisiä siivous-, kiinteistönhoitaja-, avainten/ovien ohjelmointi- tai muita 

kustannuksia, maksaa tilan käyttäjä kustannukset. Tilan käyttäjä on vastuussa ylimääräisistä 

kustannuksista myös silloin, kun tilan käyttö on muuten maksutonta.  

 

Siivouskustannusten osalta poikkeuksen muodostavat elokuun alusta toukokuun loppuun 

myönnetyt vakiovuorot sekä yksittäiset viikonloppuvuorot, joiden osalta mahdollisia ylimääräisiä 

siivouskustannuksia ei veloiteta käyttäjiltä, vaan kaupunki vastaa näistä kustannuksista.    

Tilan käyttäjälle annetaan veloituksetta yksi avain tai taataan ovien aukiolo. Mikäli tilan käyttöaika 

muuttuu tai käyttäjä tarvitsee useita avaimia, vastaa tilan käyttäjä kustannuksista.  

 

Tilan käyttäjällä on mahdollista käyttää tilassa olevia äänentoistolaitteita ja valotekniikkaa, mikäli 
käytön luonne sitä edellyttää. Asiasta on sovittava erikseen teknisen hallinnon tai kulttuuri- 
liikuntatilojen osalta kulttuuri- ja liikuntatoimen kanssa. Äänentoiston ja valotekniikan 
käyttäminen edellyttää aina tapahtumateknikon työpanosta ja/tai läsnäoloa, joka laskutetaan 
erikseen toteutuneen mukaan. Painotalolla ja Suolahtisalissa tapahtumateknikon on oltava 
paikalla varauksen ajan.  
 
Suurten tapahtumien ja otteluiden/turnausten osalta arvioidaan tapahtumakohtaisesti 
vahtimestarin tai kiinteistönhoitajan paikallaolon tarve tapahtumien aikana (ei koske ulkoalueita). 
Vahtimestarin tai kiinteistönhoitajan paikallaolon tarve määritellään varauksen yhteydessä. 
Tapahtuman luoneesta ja kohteesta riippuen vahtimestarin tai kiinteistönhoitajan paikallaolo 
voidaan katsoa välttämättömäksi, jolloin kulut laskutetaan hinnaston mukaisesti.  
 
Varatuille vuoroille tulee saapua vasta varauksen alettua ja vuoroilta tulee poistua sovittuna 
aikana. Mikäli liian aikaisesta saapumisesta tai myöhäisestä poistumisesta aiheutuu hälytys, 
laskutetaan vartijan hälytyskäynnin kulut hinnaston mukaisesti.  
 
Käyttömaksu ja ylimääräiset kustannukset laskutetaan käytön jälkeen. Vakiovuorot laskutetaan 

varauksen mukaan kuukausittain, ellei myönnettyä vuoroa ole peruutettu ohjeiden mukaisesti.  

Mikäli tilaan tarvitsee levittää suojamatto tai asentaa pelilaitoja (salibandy), ja tähän kuluu 

vuorosta enemmän kuin 15 minuuttia, ei valmisteluun/purkamiseen 15 minuuttia ylittävältä osalta 

peritä käyttömaksua. Tästä tulee sopia erikseen tilojen käytöstä päättävän tahon kanssa. 

Messumatotuksen ja salibandymatotuksen asennuksesta peritään erillismaksu, matotuksien tarve 

arvioidaan varausten yhteydessä. 

 

Esimerkki: Käyttäjälle on myönnetty kahden tunnin vuoro salibandyharjoituksiin. Käyttäjältä kuluu 

puoli tuntia laitojen asentamiseen ja purkamiseen. Käyttäjältä laskutettava aika on tunti ja 45 

minuuttia.  

 

Tilan käyttömaksu on pääsääntöisesti €/tunti. Maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva 

arvonlisävero. Arvonlisäveron määrittelyssä noudatetaan voimassa olevaa 

arvonlisäverolainsäädäntöä.  Mikäli tila varataan kokonaan, on tunnin maksu kunkin 
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käyttäjäryhmän perushinta. Mikäli tila jaetaan, on puolikkaan salin maksu 1/2 käyttömaksusta ja 

1/3 salin maksu 1/3 käyttömaksusta. Tila on oltava jaettavissa lohkoihin olemassa olevalla 

laskettavalla väliverholla kahteen tai useampaan lohkoon.  

 

Käyttövuoroja myönnettäessä ensisijalla on järjestäytynyt toiminta.  

 

Kaupungin henkilöstöä edustavilla ammattijärjestöillä on oikeus käyttää maksutta tiloja 

työsuhdeasioiden ja järjestötehtävien hoitamista varten. Huomioitavaa on, ettei kaikki tilojen 

käyttö esimerkiksi koulutustoiminnan osalta ole maksutonta, vaan maksuttomuus riippuu 

tilaisuuden sisällöstä. Kaupunki osoittaa soveltuvan tilan. Tilojen käytöstä ei saa aiheutua haittaa 

työnantajan toiminnalle.  

 

Tilaisuudet, joissa on ministeritason vieraita, ovat maksuttomia, mikäli paikalla on kaupungin 

virkamiesedustaja. 

 
Hinnastossa esitetyt vuorokausihinnat ovat pääosin klo 12.00 - seuraava vuorokausi klo 12.00. 
Tarvittaessa tilan varausta voidaan muokata tapauskohtaisesti.  
 
Tekninen johtaja voi tilatyöryhmän ehdotuksen perusteella tarvittaessa määritellä hinnan 
tapauskohtaisesti erityistilaisuuksille tai –vuoroille, joille ei löydy hinnastosta hintaa. 
 

1.2. Varausten peruutukset 
 

Myönnetyt vuorot tulee perua seitsemän (7) vuorokautta ennen vuoron alkua. Määräajassa 

perutuista vuoroista ei peritä maksua. Perumiset ja muutokset pitää aina vahvistaa kirjallisesti 

käyttövuoron myöntäjälle.  Kaikista määräajan jälkeen perutuista vuoroista peritään hinnaston 

mukainen maksu. Myös perumatta jätetyistä ja käyttämättömistä vuoroista peritään hinnaston 

mukainen maksu.  

 

Kangaslammen leirikeskuksen osalta myönnetyt vuorot tulee perua 14 vuorokautta ennen vuoron 

alkua. Määräajassa perutuista vuoroista ei peritä maksua. Perumiset ja muutokset pitää aina 

vahvistaa kirjallisesti käyttövuoron myöntäjälle.  Kaikista määräajan jälkeen perutuista vuoroista 

peritään hinnaston mukainen maksu. Myös perumatta jätetyistä ja käyttämättömistä vuoroista 

peritään hinnaston mukainen maksu. 

 
1.3. Ottelut, turnaukset, kilpailut ja tapahtumat 
 

Otteluihin, turnauksiin ja kilpailuihin varattavien vuorojen maksukerroin on 1,5 suhteessa kyseisen 

käyttäjäryhmän ja tilan harjoitusvuoron maksuun.  

Käyttäjäryhmän 1 turnaukset ovat maksuttomia ulkokentillä.  Ottelut, turnaukset ja kilpailut ovat 

sisätiloissa maksuttomia käyttäjäryhmän 1 kohdalla, mikäli ottelusta/turnauksesta/kilpailusta ei 

peritä osallistumis- tai pääsymaksua.  
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Merkittävät kansallisen ja kansainvälisen tason kilpailut (esim. SM-kilpailut) ovat maksuttomia, 

pois lukien sarjapelit (koripallo, salibandy, tikanheitto tmv.). Maksuttomuutta haetaan erillisellä 

lomakkeella ja maksuttomuuden hyväksyy tekninen johtaja.  

Pienten tapahtumien maksukerroin on 1,5, suhteessa kyseisen käyttäjäryhmän ja tilan maksuun. 

Pienissä tapahtumissa sovelletaan tarpeellisin osin suurten tapahtumien periaatteita. Suuret 

tapahtumat määritelty erikseen kohdassa 1.4.  

 

1.4. Suuret tapahtumat 
 

Tapahtuman järjestämiseen haetaan tilan käyttöoikeutta erillisellä lomakkeella.  

Tapahtuma katsotaan suureksi, kun: 

• osallistujamäärä ylittää 200 henkilöä; tai  

• mikäli tilaisuuden luonne tai järjestämispaikka edellyttää toimenpiteitä järjestyksen tai 

turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi 

taikka erityisiä liikennejärjestelyjä. 

• tapahtuman järjestäminen vaatii erityisjärjestelyjä 

Tämä ei koske kuitenkaan normaaleja sarjapelejä, konsertteja tai teatteri-/ tanssiesityksiä.  

 

Suuria tapahtumia voidaan järjestää: 

 

1. Puistoalueet, torialueet, keskusaukio, uimarannat, urheilukentät ja muut kentät, satamat, 

Wanhan Aseman ympäristö (ulkoalueet). 

2. Painotalo muussa kuin esityskäytössä, liikuntatalo, Äänekoski Areena Pankkari, lukio  
 

Tapahtumamaksut 
hinta € / vrk   

                                                                                      
sis. alv 24 % (alv 0 %) 

  Käyttäjäryhmä 1 Käyttäjäryhmä 2 Käyttäjäryhmä 3 Käyttäjäryhmä 4 

Tapahtuma-alueet 1 165,00 (133,06)   165,00 (133,06) 165,00 (133,06)  165,00 (133,06)   

Tapahtuma-alueet 2 330,00 (266,13)   330,00 (266,13) 330,00 (266,13) 330,00 (266,13)  

 

Taulukossa on maksu ensimmäiselle vuorokaudelle, seuraavien vuorokausien hintaa alennetaan 50 

%.  Tapahtuman järjestämiseen liittyvät rakentamispäivät ovat maksuttomia. Mikäli tapahtuma 

järjestään sekä sisä- että ulkotiloissa, peritään maksu pelkästään sisätilojen osalta. 

Äänekoski Areena Pankkarin ravintolatilojen ja aitioiden käytöstä peritään erillinen maksu.  
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Tapahtumiin liittyvät siivous- ja kiinteistönhoito/vahtimestaripalvelut/vartijapalvelut, jotka 
laskutetaan tapahtumakohtaisesti. Tarve arvioidaan tapauskohteisesti varauksen yhteydessä. 
 

Tapahtumat 
hinta € 

sis. alv 24 % (alv 0 %) 

 
Tapahtuma pieni  

alle 200 hlö 
Tapahtuma suuri  

yli 200 hlö 
Turnaus/ottelu 

 
Siivous 150,00 (120,97) 310,00 (250,00) 30 €/h (24,19 €/h) 

Vahtimestari/kiinteistönhoitaja 39 €/h (31,45 €/h) 39 €/h (31,45 €/h) 39 €/h (31,45 €/h) 

Tapahtumateknikko 24,80€/h (20 €/h) 24,80€/h (20 €/h) 24,80€/h (20 €/h) 

Salibandymatotus - - 800,00 (645,16) 

Messumatotus 500,00 (403,23) 500,00 (403,23) - 

Vartijan hälytyskäynti 75,00 (60,48) 75,00 (60,48) 75,00 (60,48) 

 

Tapahtumavaraukset tulee tehdä vähintään 2 viikkoa ennen tapahtumaa. 

 

Tapahtuman varaaja huolehtii tapahtuma-alueen/tilan siivouksesta siihen tasoon, kun se oli ennen 

tapahtumaa. Alueen vuokraaja voi myös tilata erillisen siivouksen varauksen yhteydessä. Siivoamattomasta 

tilasta/tapahtuma-alueesta peritään siivoushinta 620,00€ 

 

Mikäli tapahtuman järjestämisestä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia, vastaa niistä järjestäjä.  

Muiden tilojen osalta suuren tapahtuman järjestämisestä ja tapahtumamaksusta päättää tekninen 

johtaja.  

 

 

2. SISÄLIIKUNTATILAT 
 

Liikuntatiloissa käyttömaksu sisältää isompien välineiden (kuten maalit) käytön.  

Pienet urheiluvälineet (kuten pallot jne.), eivät ole käytettävissä.  

 

Tilan käyttömaksu on €/tunti   

Arvonlisäveron määrittelyssä noudatetaan voimassa olevaa arvonlisäverolainsäädäntöä. 

Liikuntatilojen ollessa liikuntakäytössä, käyttömaksun arvonlisävero 10 %. Liikuntatilojen ollessa 

muussa kuin liikuntakäytössä, käyttömaksun arvonlisävero 24 %.   

 

Tilojen jakaminen 

Mikäli tila varataan kokonaan, on tunnin maksu kunkin käyttäjäryhmän perushinta. Mikäli tila 

jaetaan, on puolikkaan salin maksu 1/2 käyttömaksusta ja 1/3 salin maksu 1/3 käyttömaksusta. 

Tila on oltava jaettavissa lohkoihin olemassa olevalla laskettavalla väliverholla kahteen tai 

useampaan lohkoon.  

Kuntosalit 
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Kaupungin omistamiin kuntosaleihin ei pääsääntöisesti myönnetä vakiovuoroja tai yksittäisiä 

vuoroja, vaan kuntosaleja käytetään erillisellä kortilla. Kulttuuri- ja liikuntatoimi hallinnoi 

kuntosalien käyttöä.  

Hinnat tulevat voimaan 14.8.2023 alkaen 

Liikuntatalo, Äänekoski Areena 
Pankkari 

hinta € / tunti 
sis. alv 10 % (alv 0 %) 

Käyttäjäryhmä 1 Käyttäjäryhmä 2 Käyttäjäryhmä 3 Käyttäjäryhmä 4 

Harjoitusvuoro 6,60 (6,00) 24,20 (22,00) 34,10 (31,00) 51,70 (47,00) 

Turnaukset, ottelut 9,90 (9,00) 36,30 (33,00) 50,60 (46,00) 77,00 (70,00) 

Hinnat tulevat voimaan 14.8.2023 alkaen 

Lukion sali 
Suolahden yhtenäiskoulun uusi sali 

hinta € / tunti 
sis. alv 10 % (alv 0 %) 

Käyttäjäryhmä 1 Käyttäjäryhmä 2 Käyttäjäryhmä 3 Käyttäjäryhmä 4 

Harjoitusvuoro 4,95 (4,50) 17,60 (16,00) 25,30 (23,00) 36,30 (33,00) 

Turnaukset, ottelut 7,15 (6,50) 26,40 (24,00) 37,40 (34,00) 53,90 (49,00) 

Hinnat tulevat voimaan 14.8.2023 alkaen 

Muut koulut, Asemakadun koulun iso 
sali, Suolahden yhtenäiskoulun vanha 
sali 

hinta € / tunti 
sis. alv 10 % (alv 0 %) 

Käyttäjäryhmä 1 Käyttäjäryhmä 2 Käyttäjäryhmä 3 Käyttäjäryhmä 4 

Harjoitusvuoro 0,00 7,70 (7,00) 11,00 (10,00) 16,50 (15,00) 

Turnaukset, ottelut 5,50 (5,00) 11,00 (10,00) 16,50 (15,00) 24,20 (22,00) 

Hinnat tulevat voimaan 14.8.2023 alkaen 

Muut salit 
hinta € / tunti 

sis. alv 10 % (alv 0 %) 

Käyttäjäryhmä 1 Käyttäjäryhmä 2 Käyttäjäryhmä 3 Käyttäjäryhmä 4 

Spotti 0,00 7,70 (7,00) 11,00 (10,00) 16,50 (15,00) 

Hurrikaanisali 0,00 6,60 (6,00) 8,80 (8,00) 11,00 (10,00) 

Vapaatila 0,00 11,00 (10,00) 14,30 (13,00) 16,50 (15,00) 

Painitila 0,00 11,00 (10,00) 14,30 (13,00) 16,50 (15,00) 

Tatamitila 0,00 11,00 (10,00) 14,30 (13,00) 16,50 (15,00) 

Hinnat tulevat voimaan 14.8.2023 alkaen 

Kuntosalit 
hinta € / tunti 

sis. alv 10 % (alv 0 %) 

Käyttäjäryhmä 1 Käyttäjäryhmä 2 Käyttäjäryhmä 3 Käyttäjäryhmä 4 

Yksittäiset vuorot 6,00 (5,45) 15,00 (13,50) 31,00 (28,18) 47,00 (42,73) 

Kilpailut 9,00 (8,18) 22,00 (20,00) 31,00 (28,18) 47,00 (42,73) 
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Hinnat tulevat voimaan 14.8.2023 alkaen 

Ylipainehalli (lokakuu - huhtikuu) 
hinta € /tunti 

sis. alv 10 % (alv 0 %) 

  Käyttäjäryhmä 1 Käyttäjäryhmä 2 Käyttäjäryhmä 3 Käyttäjäryhmä 4 

Ylipainehalli 33,00 (30,00) 66,00 (60,00) 110,00 (100,00) 110,00 (100,00) 

Turnaukset, ottelut 49,50 (45,00) 99,00 (90,00) 165,00 (150,00) 165,00 (150,00) 

 

Hinnat tulevat voimaan 14.8.2023 alkaen 

Ylipainehalli (toukokuu – syyskuu) 
hinta € / tunti 

sis. alv 10 % (alv 0 %) 

  Käyttäjäryhmä 1 Käyttäjäryhmä 2 Käyttäjäryhmä 3 Käyttäjäryhmä 4 

Ylipainehalli 0,00 16,50 (15,00) 33,00 (30,00) 33,00 (30,00) 

Turnaukset, ottelut 0,00 24,75 (22,50) 49,50 (45,00) 49,50 (44,55) 
 

ÄÄNEKOSKI AREENA PANKKARIN AITIOT 

Aitioiden käyttömaksu ei sisällä mahdollista tapahtuma- tai pääsymaksua.  
Aitioiden käyttöaika enintään 4 tuntia, jonka jälkeen maksu kaksinkertainen.  
Otteluiden ja turnausten kohdalla käyttäjäryhmän 1 ja 2 käyttömaksualennus aitioista 50 %. 

 

Hinnat tulevat voimaan 14.8.2023 alkaen 

Äänekoski Areena Pankkari 
  

sis. alv 24 % (alv 0 %)  
  

  Käyttäjäryhmä 1  Käyttäjäryhmä 2 Käyttäjäryhmä 3 Käyttäjäryhmä 4 

Tavalliset aitiot:         

15 henkilön 82,50 (66,53)  82,50 (66,53) 82,50 (66,53)  82,50 (66,53) 

8 henkilön 44,00 (35,48)   44,00 (35,48) 44,00 (35,48) 44,00 (35,48) 

7 henkilön 38,50 (31,05) 38,50 (31,05) 38,50 (31,05) 38,50 (31,05) 

 
Hinnat tulevat voimaan 14.8.2023 alkaen 

Äänekoski Areena Pankkari 
  

sis. alv 24 % (alv 0 %)  
  

  Käyttäjäryhmä 1  Käyttäjäryhmä 2 Käyttäjäryhmä 3 Käyttäjäryhmä 4 

Keittiöaitiot:       

15 henkilön 110,00 (88,81)  110,00 (88,81) 110,00 (88,81)  110,00 (88,81) 

8 henkilön 66,00 (53,23)   66,00 (53,23) 66,00 (53,23)   66,00 (53,23) 

7 henkilön 55,00 (44,35)  55,00 (44,35) 55,00 (44,35) 55,00 (44,35) 
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3. ULKOLIIKUNTATILAT 
  Hinnat tulevat voimaan 14.8.2023 alkaen 

Ulkoliikuntapaikat 
hinta € / tunti                                                                                          

sis. alv 10 % (alv 0 %) 

  Käyttäjäryhmä 1 Käyttäjäryhmä 2 Käyttäjäryhmä 3 Käyttäjäryhmä 4 

Tekojää         

Harjoitusvuoro 11,00 (10,00) 22,00 (20,00) 33,00 (30,00) 44,00 (40,00) 

Turnaukset, ottelut 16,50 (15,00)  33,00 (30,00) 49,50 (45,00) 66,00 (60,00) 

Yleisurheilukenttien 
suorituspaikat     

Harjoitusvuoro 0,00  8,25 (7,50) 13,75 (12,50) 19,25 (17,50) 

Kilpailut 0,00 12,38 (11,25) 20,63 (18,75) 28,88 (26,25) 

Yleisurheilukenttä  
koko kentän varaus 
(suorituspaikat+nurmi)     

Harjoitusvuoro 0,00  12,38 (11,25) 20,63 (18,75) 28,88 (26,25) 

Kilpailut, turnaukset ja 
ottelut* 0,00  24,76 (22,51)* 30,95 (28,14)* 43,32 (39,38)* 

Luonnonnurmikentät         

Harjoitusvuoro 0,00  8,25 (7,50) 13,75 (12,50) 19,25 (17,50) 

Turnaukset, ottelut* 0,00  12,38 (11,25) 20,63 (18,75) 28,88 (26,25) 

Tekonurmikenttä 
Liikuntapuisto     

Harjoitusvuoro 0,00  16,50 (15,00) 27,50 (25,00) 38,50 (35,00) 

Turnaukset, ottelut 0,00  19,80 (18,00) 41,25 (37,50) 57,75 (52,50) 
Tekonurmikenttä 
Suolahden yhtenäiskoulu     

Harjoitusvuoro 0,00  8,25 (7,50) 13,75 (12,50) 19,25 (17,50) 

Turnaukset, ottelut 0,00 9,90 (9,00) 20,57 (18,70) 28,82 (26,20)  

Hiekkakentät         

Harjoitusvuoro 0,00  0,00 0,00 7,50 (6,82) 

Turnaukset, ottelut 0,00 0,00 0,00 11,25 (10,23) 

Frisbeegolf-radat          

Harjoitusvuoro 0,00  0,00  0,00  0,00  

Turnaukset, ottelut 0,00  0,00  0,00  0,00  

Koirapuisto     
Harjoitusvuoro 0,00  0,00  0,00  7,50 (6,82) 

Kilpailut 0,00  0,00  0,00  11,25 (10,23) 

Konginkankaan 
tenniskenttä     
Harjoitusvuoro 0,00  7,50 (6,82) 12,50 (11,36) 17,50 (14,58) 

Turnaukset, ottelut 0,00 9,00 (8,18) 18,70 (17,00) 26,20 (23,82)  

*) 11v11 jalkapallo-otteluihin ja turnauksiin tulee varata Äänekosken Liikuntapuistossa ja 

Suolahden urheilukentällä koko yleisurheilukenttä (suorituspaikat ja nurmi)  
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Tenniskentät: Äänekosken Tennisseura ry vastaa muiden kuin Konginkankaan tenniskenttien 

ylläpidosta ja käyttömaksuista. 

Beach volley kentät: alle 4 h käyttö ilmainen. Yli 4 h käyttö vuorokausimaksu kaikille 

käyttäjäryhmille 100,00 (90,91) 

Liikuntapuiston huoltorakennuksen saunatilat 

Saunatilojen käyttövuoroja myönnetään vain liikuntapuistossa tapahtuvan harrastustoiminnan tai 

erillisen tapahtuman yhteydessä.  

Hinnat tulevat voimaan 14.8.2023 alkaen 

hinta €/tunti sis. alv 24 % (alv 0 %) 

Käyttäjäryhmät 1 ja 2 Käyttäjäryhmät 3 ja 4 

Liikuntapuiston huoltorakennuksen 
saunatilat 7,00 (5,65) 10,00 (12,40) 

4. KULTTUURITILAT

Painotalo 
hinta € / tunti 

sis. alv 24 % (alv 0 %) 

Käyttäjäryhmä 1 Käyttäjäryhmä 2 Käyttäjäryhmä 3 Käyttäjäryhmä 4 

Mikkosali 3,00 (2,42) 7,70 (6,20) 11,00 (8,87) 22,00 (17,74) 

tapahtumat 4,00 (3,23) 11,50 (9,27) 16,50 (13,31) 33,00 (26,61) 

Iso sali 5,00 (4,03) 13,20 (10,65) 17,60 (14,19) 22,00 (17,74) 

tapahtumat 7,50 6,05) 19,80 (15,97) 26,40 (21,29) 33,00 (26,61) 

Tanssisali  3,00 (2,42) 7,70 (6,21) 11,00 (8,87) 17,50 (14,11) 

tapahtumat 4,00 (3,23) 11,50 (9,27) 16,50 (13,31) 33,00 (26,61) 

Kirjastojen tilat 
hinta € / tunti 
sis. alv (alv 0 %) 

Käyttäjäryhmä 1 Käyttäjäryhmä 2 Käyttäjäryhmä 3 Käyttäjäryhmä 4 

Äänekoski: 

Hoikkassali 0,00 0,00 0,00 0,00 

soittohuone/satunurkka 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suolahti: 

kerhohuone  0,00 0,00 0,00 0,00 

Konginkangas: 

kerhohuone  0,00 0,00 0,00 0,00 

Näyttelytoiminta on ilmaista. Mikäli tilassa järjestetään tapahtuma, joka olisi periaatteiden mukaan 

maksullista, peritään käyttömaksua kaikkien tilojen osalta kiinteä päiväkohtainen 10 €:n (alv 0 %) maksu. 
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Muut kulttuuritilat 
hinta € / tunti 

sis. alv 24 % (alv 0 %) 

Käyttäjäryhmä 1 
Käyttäjäryhmä 
2 Käyttäjäryhmä 3 Käyttäjäryhmä 4 

Suolahtisali 
5,00 (4,03)  13,20 (10,65) 17,60 (14,19) 22,00 (17,74) 

tapahtumat 
7,50 (6,05) 19,80 (15,97) 26,40 (21,29) 33,00 (26,61) 

Koiviston 
perinnetalo 

4,00 (3,23) 12,00 (9,68) 16,50 (13,31) 31,90 (25,73) 

hinta € / tunti 
sis. alv 24 % (alv 0 %) 

Käyttäjäryhmä 1 Käyttäjäryhmä 2 

Salin käytön yhteydessä 8,80 (7,10) 13,20 (10,65) 

Käyttö ilman salia (enintään 6 tuntia) 165,00 (133,06) 165,00 (133,06) 

Käyttö ilman salia (yli 6 tuntia) 275,00 (221,77) 275,00 (221,77) 

hinta € / tunti 
sis. alv 24 % (alv 0 %) 

Käyttäjäryhmä 3 Käyttäjäryhmä 4 

Salin käytön yhteydessä 17,60 (14,19) 34,1 (27,5) 

Käyttö ilman salia (enintään 6 tuntia) 165,00 (133,06) 165,00 (133,06) 

Käyttö ilman salia (yli 6 tuntia) 275,00 (221,77) 275,00 (221,77) 

Ravintolatilojen kohdalla on käytössä kaksi hinnoittelutapaa: 1) Tuntimaksu, joka koskee 

ravintolatilojen käyttöä silloin kun käytössä on myös sali, ja 2) Kiinteä maksu käyttöajan mukaan 

silloin kun käytössä ei ole salia. 

Ravintolatilalla tarkoitetaan kahviotiloja (ravintosali, jakelulinjasto). 

Keittiötilojen käyttöoikeus myönnetään erillisellä sopimuksella ammattimaiseen käyttöön. 

Päätöksen asiasta tekee ruokapalvelupäällikkö. 

Hiskinmökki 
Hiskin sauna 

hinta €/h 
sis. alv 24 % (alv 0 %) 

Käyttäjäryhmä 1 Käyttäjäryhmä 2 Käyttäjäryhmä 3 Käyttäjäryhmä 4 

Hiskinmökki 7,70 (6,20) 7,70 (6,20) 22,00 (17,74) 31,90 (25,73) 

Hiskin Sauna 7,70 (6,20) 7,70 (6,20) 22,00 (17,74) 31,90 (25,73) 

mökki + sauna 13,20 (10,65) 13,20 (10,65) 38,50 (31,05) 55,00 (44,35) 
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Huomioitava varausta tehtäessä myös saunan lämmitysaika, minimi vuokrausaika saunalle 2h. 

Siivous kuuluu vuokralaiselle, mahdollisuus tilata siivous varauksen yhteydessä siivoustuote 

30,00€, siivoamattomasta tilasta peritään siivoushinta 100,00€. 

Hiskinmökki 
Hiskin sauna 

(pv) 

hinta €/vrk 

sis. alv 24 % (alv 0 %) 

Käyttäjäryhmä 1 Käyttäjäryhmä 2 Käyttäjäryhmä 3 Käyttäjäryhmä 4 

Hiskinmökki 
38,50 (31,05) 38,50 (31,05) 88,00 (70,92) 110,00 (88,71) 

Hiskin sauna 
38,50 (31,05) 38,50 (31,05) 88,00 (70,92) 110,00 (88,71) 

mökki + sauna 
66,00 (53,23) 66,00 (53,23) 165,00 (133,06) 209,00 (168,55) 

Siivous kuuluu vuokralaiselle, mahdollisuus tilata siivous varauksen yhteydessä siivoustuote 

30,00€, siivoamattomasta tilasta peritään siivoushinta 100,00€ 

Päiväkäyttö alkaa klo 12.00 ja avain on luovutettava seuraavana päivänä klo 10 mennessä. 

Tilassa yöpyminen on kielletty. 

Hiskinmökki 
Paikallisten järjestöjen kk-käyttö 

hinta €/kk sis. Alv 24 % (alv 0 %) 

Käyttäjäryhmät 1 ja 2 

Hiskinmökin käyttö 3 krt/kk 16,50 (13,31) 

Hiskinmökin käyttö 4-6 krt/kk 22,00 (17,74) 

Hiskinmökin käyttö 7-10 krt/kk 38,50 (31,05) 

Kuukausikäytössä käytön tulee olla normaalisti tuntimaksuun perustuvaa käyttöä siten, että yhden 

kerran käyttöaika on enintään kaksi tuntia. 

Tilaan on mahdollista tilata siivous kaupungin puolesta. Tästä tulee sopia erikseen teknisen toimen 

hallinnon kanssa. Tilan käyttäjä vastaa siivouksesta aiheutuneista todellisista kustannuksista. 
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5. KOKOUSTILAT 
 

Kokoustilat (klo 8.00-21.00) 
hinta € / tunti  

sis. alv 24 % (alv 0 %)  

  Käyttäjäryhmä 1 Käyttäjäryhmä 2 Käyttäjäryhmä 3 Käyttäjäryhmä 4 

Kokoustila, pieni 
 16,50 (13,31)   16,50 (13,31)   16,50 (13,31)  27,50 (22,18)  

Kokoustila, iso 
27,50 (22,18)  27,50 (22,18)  27,50 (22,18)  44,00 (35,48)  

Valtuustosali 
55,00 (44,35)  55,00 (44,35)  55,00 (44,35)  82,50 (66,53)  

Pankkari ilman saunatiloja 
 16,50 (13,31)   16,50 (13,31)   16,50 (13,31)  27,50 (22,18)   

Pankkari sis. saunatilat 
33,00 (26,61)  33,00 (26,61)  33,00 (26,61)  66,00 (53,23)  

Teken neuvottelutila ja 
sauna 

33,00 (26,61)  33,00 (26,61)  33,00 (26,61)  66,00 (53,23) 

 
Pieni kokoustila alle 50 m² 
Iso kokoustila yli 50 m² 
 
Pieniä kokoustiloja:  
Kaupungintalo: kokoushuoneet 116-117 ja 123, kabinetti 007 ja kabinetti 006 
Liikuntatalon kokoushuone 
Painotalon yläaulan kokoustila 
Liikuntapuiston huoltorakennus (Hiihtari) 
Äänekoski Areena Pankkarin kokoustilat ilman saunaa 
 
Isoja kokoustiloja: 
Kaupungintalo, kokoushuone 115 
 
Liikuntatalolla järjestettävät viralliset kokoukset tulee järjestää liikuntatalon kokoushuoneessa.  
Liikuntatalon kahvioaula ei ole kokoustila, eikä tilassa saa pitää virallisia kokouksia.  
 
Yllä olevia maksuja noudatetaan kaikissa kaupungin tiloissa pois lukien Suopunki, Sumiaisten 

Kuntala, sekä Konginkankaan palvelukeskuksen yhteydessä oleva harrastetila. Näiden tilojen 

kohdalla käyttömaksut ovat seuraavanlaiset:  

 
Lukuvuosikorttia voivat hyödyntää äänekoskelaiset rekisteröidyt yhdistykset, joille on myönnetty 
vakiovuoro, joista ei kerätä osallistumis- tai kurssimaksua. Lukuvuosimaksu peritään ajalta elokuu 
– heinäkuu.  
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Lukuvuosikortti elokuu - heinäkuu 
hinta €/lukuvuosi   

sis. alv 24 % (alv 0%)  

  Käyttäjäryhmät 1 ja 2 

1 - 3 vuoroa kuukaudessa 70,00 (56,45) 

4 -6 vuoroa kuukaudessa 130,00 (104,84) 

yli 6 vuoroa kuukaudessa 200,00 (161,29) 
 

Muu käyttö ja muiden käyttäjäryhmien käyttömaksut peritään alla olevan hinnaston mukaisesti. 
 

Yksittäiset vuorot 
hinta € / tunti  

sis. alv 24 % (alv 0 %)  

  Käyttäjäryhmä 1 Käyttäjäryhmä 2 Käyttäjäryhmä 3 Käyttäjäryhmä 4 

 5,50 (4,44) 7,70 (6,21) 9,90 (7,98) 16,50 (13,30) 
 

6. KOULUJEN MUUT TILAT 
 

Muu erikoisluokka = kotitalouden, tekstiilityö, kuvaamataidon ja musiikin luokkatilat. 

Maksuttomia alle kouluikäisten lasten ilmaisen harrastustoiminnan vaatimat tilat. 

 

Luokkatilat:                                      
Koulunmäen yhtenäiskoulu, 
Suolahden yhtenäiskoulu, Lukio 

hinta € / tunti   
sis. alv 24 % (alv 0 %)  

  Käyttäjäryhmä 1 Käyttäjäryhmä 2 Käyttäjäryhmä 3 Käyttäjäryhmä 4 

Normaaliluokka 
6,60 (5,32)  8,80 (7,10)  11,00 (8,87)  17,60 (14,90)  

Teknisen työn 
luokka 

15,40 (12,42)  19,80 (15,97)  24,20 (19,52)  38,50 (31,05)  

Muu erikoisluokka 
7,70 (6,21)  12,10 (9,76)  16,50 (13,31)  27,50 (22,18)  

Ruokasali 
8,80 (7,10)  13,20 (10,63)  17,60 (14,19)  33,00 (26,61) 
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Luokkatilat viherkoulut: 
Konginkangas, Sumiainen, Honkola, 
Hietama, Koivisto  

hinta € / tunti 
sis. alv 24 % (alv 0 %) 

Käyttäjäryhmä 
1 

Käyttäjäryhmä 
2 Käyttäjäryhmä 3 Käyttäjäryhmä 4 

Normaaliluokka 
5,50 (4,44) 7,70 (6,21) 9,90 (7,98) 16,50 (13,31) 

Teknisen työn luokka 
7,70 (6,21) 12,10 (9,76) 16,50 (13,31) 31,90 (25,73) 

Muu erikoisluokka 
6,60 (5,32) 11,00 (8,87) 15,49 (12,42) 26,40 (21,29) 

Ruokasali 
7,70 (6,21) 12,10 (9,76) 16,50 (13,31) 31,90 (25,73) 

7. PUISTOT JA YLEISET ALUEET

Puistot ja yleiset alueet 
hinta € / tunti 
sis. alv (alv 0 %) 

Käyttäjäryhmä 1 Käyttäjäryhmä 2 Käyttäjäryhmä 3 Käyttäjäryhmä 4 

Rantapuisto 0,00 0,00 0,00 0,00 

Keskuspuisto 0,00 0,00 0,00 0,00 

Huuhan puisto 0,00 0,00 0,00 0,00 

Torit 0,00 0,00 0,00 0,00 

Monitoimiaukio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Koulujen pihat 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uimarannat 0,00 0,00 0,00 0,00 

Puistojen ja yleisten alueiden käyttö on lähtökohtaisesti maksutonta. Käyttöoikeutta puistoissa ja 

yleisillä alueilla järjestettäviin tapahtumiin haetaan erillisellä lomakkeella. Järjestettäessä suurta 

tapahtumaa, noudatetaan käyttömaksuhinnaston sivulla 5 kohdassa 1.4. olevia suuren 

tapahtuman periaatteita ja käyttömaksuja.  
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8. LEIRINTÄALUEET

Käyttövuoroja ei pääsääntöisesti myönnetä talvikaudelle (1.11.-30.4.). Käyttökauden aloitus ja 

lopetus ovat säävarauksella ja päivämääriin voi tulla muutoksia. 

hinta € / päivä 
sis. alv 24 % (alv 0 %) 

Käyttäjäryhmä 1 Käyttäjäryhmä 2 
Käyttäjäryhmä 
3 Käyttäjäryhmä 4 

Kovalan maja 55,00 (44,35) 55,00 (44,35) 110,00 (88,71) 110,00 (88,71) 

hinta € / vrk 
sis. alv 10 % (alv 0 %) 

Käyttäjäryhmä 1 Käyttäjäryhmä 2 Käyttäjäryhmä 3 Käyttäjäryhmä 4 

Kovalan maja 82,50 (75,00) 82,50 (75,00) 165,00 (150,00) 165,00 (150,00) 

Juhannuksesta 15.8. saakka kaupungin henkilökunnalla on mahdollisuus vuokrata majaa ja saunaa 

viikkovuokraan 330€ sis. 10% alv (300,00 € alv 0%) tai puoli viikkoa ma-to tai pe-ma 165€ sis.10% 

alv (150,00 € alv 0%). Kovalan majan käyttökausi alkaa vuosittain 1.5. ja päättyy 31.10. 

Käyttökauden aloitus ja lopetus ovat säävarauksella ja päivämääriin voi tulla muutoksia.  

Kangaslammen leirikeskus 
(yöpyminen) 

hinta € / vrk 
sis. alv 10 % (alv 0 %) 

Käyttäjäryhmä 1 Käyttäjäryhmä 2 Käyttäjäryhmä 3 Käyttäjäryhmä 4 

Mökit (sis. saunan) 77,00 (70,00) 77,00 (70,00) 182,00 (165,45) 182,00 (165,45)

Juhannuspaketti 3 
vrk 

800,00 (727,27) 800,00 (727,27) 1600,00 (1454,55) 1600,00 (1454,55) 

Kangaslammen leirikeskus (päiväkäyttö) 
hinta € / päivä 

sis. alv 24 % (alv 0 %) 

Käyttäjäryhmä 
1 

Käyttäjäryhmä 
2 Käyttäjäryhmä 3 Käyttäjäryhmä 4 

Mökit (sis. saunan) 33,00 (26,61) 33,00 (26,61) 107,00 (86,30) 107,00 (86,30)

Kangaslammen leirikeskuksen osalta myönnetyt vuorot tulee perua 14 vuorokautta ennen vuoron 
alkua. Kangaslammen leirikeskuksen käyttökausi alkaa vuosittain 1.5. ja päättyy 31.10. 
Käyttökauden aloitus ja lopetus ovat säävarauksella ja päivämääriin voi tulla muutoksia. 
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9. VENEPAIKAT  
 

Hinnastossa oleva metrimerkintä tarkoittaa venepaikan leveyttä.  
 
 

Vierasvenepaikat € / vrk                                   
(käyttö maksullista 3 tunnin jälkeen) 
sis. alv 24 % (alv 0 %)  

    

moottorivene alle 6 m 22,62 (18,24) 

moottorivene yli 6 m 28,27 (22,80) 

  

  

Venepaikat, Äänekoski Mustaniemi 
sis. alv 24 % (alv 0 %)  

2 m 89,73 (72,37) 

2,3 m 106,91 (72,37) 

2,5 m 124,04 (100,45) 

2,8 m 142,49 (114,92) 

3 m 149,52 (120,58) 

3,8 m 215,13 (173,49) 

5 m 250,75 (202,21) 

soutuveneet 
24,41 (19,69) 

  

  

Venepaikat, muut 
sis. alv 24 % (alv 0 %)  

Suolahden satama 118,25 (95,38) 

Suolahden satama 157,65 (127,14) 

Sumiainen 100,79 (81,28) 

Konginkankaan ranta 84,07 (67,80) 

soutuveneet  24,41 (19,69) 
 

10. VARASTOTILAT (Painotalo) 
 

Tiloista peritään kiinteä maksu, joka on 2 € m² / kk sis. alv 24 % (1,61 € alv 0 %), sisältää sähkön ja 
lämmön, ei vettä).  




