
Liikunta-alueiden ja paikkojen maksut

Hyväksytty: Elinvoimavaliokunta 11.02.2020  voimassa: 01.04.2020

Ulkoliikuntapaikat

Heinsuon urheilukeskus

Aluemaksu (talvi- ja kesätapahtumat) Yksikkö 

Hinta

alv 0%

Hinta

Alv 10%

Liike- ja teollisuuslaitokset, kunnan ulkopuoliset 

urheiluseurat sekä muut päivä 119,09 131,00

Rekisteröidyt hollolaiset urheiluseurat päivä 47,73 52,50

Hiihtoladut/kunnossapito

Latukone Pisten Bully 100 4F

Latukone Pisten Bully Paana

Moottorikelkka

Muut tapahtumat Yksikkö 

Hinta

alv 0%

Hinta

Alv 24%

Heinsuo, koko alue päivä 525,4 651,50

Muut kentät, Heinsuo (pienimuotoinen tapahtuma) päivä 125,4 155,50

Kukon keskusurheilukenttä Yksikkö 

Hinta

alv 0%

Hinta

Alv 10%

Urheiluseurat ja muut järjestöt päivä 48,64 53,50

Piirin mestaruus ja piirikunnalliset päivä 23,64 26,00

Jalkapallo- ja pesäpallokentät Yksikkö 

Hinta

alv 0%

Hinta

Alv 10%

Sarja- ja cup-ottelut ottelu 25,91 28,50

Harjoitusvuorot, jos edellytetään pelialueen rajoja kerta 23,64 26,00

Lentopallokentät

Ulkokentistä ei peritä kenttävuokria

Tenniskentät Yksikkö

Hinta

alv 0%

Hinta

Alv 10%

Heinsuo ja Kalliola

vakiovuoromaksu, 

kausimaksu 1 h/vko 110,91 122,00

Heinsuo ja Kalliola

vakiovuoromaksu, 

kausimaksu 2 h/vko 222,27 244,50

Muut taksat

Kokoustilat, Heinsuon kilpailutoimisto Yksikkö 

Hinta

alv 0%

Hinta

Alv 24%

hollolaiset seurat 4 tuntia 12,82 15,90

hollolaiset seurat yli 4 tuntia 25,64 31,80

muut 4 tuntia 25,64 31,80

muut yli 4 tuntia 40,32 50,00

Kokoustilat, Heinsuon kilpailutoimisto, vanha Yksikkö 

Hinta

alv 0%

Hinta

Alv 24%

hollolaiset seurat 4 tuntia 9,11 11,30

hollolaiset seurat yli 4 tuntia 24,92 30,90

muut 4 tuntia 12,46 15,45

muut yli 4 tuntia 31,61 39,20

Alueen maksuun sisältyy:

- puku- ja pesuhuoneet

- kilpailutoimisto, kuulutus

- latujen kunnostus, normaalina työaikana riittävissä lumiolosuhteissa 

- mahdollinen latujen lumetus veloitetaan erikseen varaajan halutessa ko.palvelua

Laskutus sovitaan tapauskohtaisesti (viranhaltija tekee päätöksen).

Taksa sisältää normaalin suorituspaikkavarustukset kentällä. 

Hollolalaisten nuorten kilpailuista ei peritä kenttävuokria.

Yksittäiset vuorot ovat kentällä maksuttomia ja niitä ei voi varata.



Yksikkö 

Hinta

alv 0%

Hinta

Alv 24%

Sauna kerta 40,56 50,30

Ravintolavaunu 

perusvalmius (kahvinkeittomahdollisuus, 

mikroaaltouuni, kylmiö) vrk 27,42 34,00

Kaasugrilli vrk 16,13 20,00

Muut välineet

Lumikengät 11 paria pari/tapahtuma 5,24 6,50

Tandem sukset 2 paria pari/tapahtuma 11,05 13,70

Curling-kivet 16 pkl. pv 24,92 30,90

Pöydät ja penkit

Ulkotilaisuuksiin pukkipöydät (600*3000) kpl 2,90 3,60

Ulkotilaisuuksiin pukkipöydät ja penkit  (700*3000) 

max 5 kpl. pv 16,13 20,00

Aita kpl/tapahtuma 2,02 2,50

Heinsuon huoltorakennus

pukutilojen käyttö jos urheilutapahtumaa ei laskuteta 

alueen muusta toiminnasta Yksikkö 

Hinta

alv 0%

Hinta

Alv 10%

4 pukutilaa päivä 148,18 163,00

1 pukutila kpl/päivä 45,46 50,00

Taksaan liittyviä tarkennuksia

Mikäli ottelu- tai kilpailutilaisuutta varten kunnostetun kentän varausta ei peruuteta vähintään kaksi vuorokautta ennen 

tilaisuutta, laskutetaan normaali vuokra.

Siinä tapauksessa, että jää- tai muilla kentillä järjestetään kilpailu tai muu tilaisuus, jonka vuokraperuste ei ole tämän 

luettelon  yhteydessä selvitetty, tilan vuokraajalla on oikeus soveltaa taksaa.

Kunta saattaa tilatun maksullisen suorituspaikan peruskilpailukuntoon. Kilpailupaikan tilaaja on velvollinen huolehtimaan 

suorituspaikkojen kunnosta, järjestelyistä sekä kilpailujen vaatimista erityistoimenpiteistä, merkitsemisestä ym. kilpailujen 

aikana. Jos jalkapallo- ja pesäpalloharjoitusvuorot edellyttävät pelialueen rajojen merkintää, peritään harjoitusvuoromaksu.

Tilaisuuden jälkisiivouksesta alueella järjestettyjen kisojen tai tilaisuuksien päätyttyä, järjestäjä on velvollinen sovitun ajan 

kuluessa huolehtimaan kaikista tilaisuudessa käytetyn irtaimen poistamisesta sekä alueen siivouksesta. Mikäli näin ei ole 

tapahtunut, kunta suorittaa ko. tehtävät järjestäjän kustannuksella.

Varaukset sähköisesti www.hollola.fi/tilavaraukset tai sähköpostilla tilavaraukset@hollola.fi

Vuokraa ei peritä Hollolan koulujen tilaisuuksista tai otteluista, jotka tapahtuvat arkipäivänä, normaalina työaikana. Lauantai- 

tai sunnuntaikilpailuista laskutetaan normaali vahvistettu taksa.


