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YLEISTÄ 

 

MAKSURYHMITTELY 

 
RYHMÄ 1 

 ensisijaisesti helsinkiläiset varsinaiset nuorisoyhdistykset ja nuorisopiirijärjestöt sekä nuorten ryhmät 

 muut helsinkiläiset yhdistykset 
 
RYHMÄ 2 
 Helsingin kaupungin virastot ja laitokset 

 helsinkiläiset seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt 

 ulkopaikkakuntalaiset nuorisoyhdistykset ja nuorisoryhmät 

 valtakunnalliset nuorisojärjestöt 
 
Ryhmä 3 

 muut (esim. yksityishenkilöt, yritykset, valtakunnalliset aikuisjärjestöt, ulkopaikkakuntalaiset seurakunnat ja 
uskonnolliset yhteisöt, tanssi-, musiikki-, taide- tms. koulut) 

 
► Helsingin kaupungin virastojen ja laitosten välinen laskutus on arvonlisäverotonta. 
 
► Viranhaltija voi perustellusta syystä päättää hinnan kohtuullistamisesta päätöspöytäkirjassaan. 
 

TILOJEN PERUUTUSEHDOT 

 

 Jos vakituinen käyttövuoro on jäänyt peruuttamatta kaksi kertaa peräkkäin, on nuorisoasiainkeskuksella 
oikeus perua vuoro myöntökauden loppuun saakka. 

 Toimitilavarauksen voi perua veloituksetta kaksi viikkoa ennen varauksen alkamista. Myöhemmin tehdyistä 
peruutuksista veloitetaan 50 euron peruutusmaksu. 

 

EKOLOGISUUS 

 

 Nuorisoasiainkeskuksen toimipaikoissa tavoitellaan kestävää elämäntapaa, joka edellyttää kaikilta käyttäjil-
tä vähintään jätteiden lajittelua, turhan energiakulutuksen ja kertakäyttöastioiden välttämistä. 

 Nuorisotalon henkilökunta opastaa asiassa. 
 

HINNASTOT 

 

1. Nuorisotilat 

2. Kurssi- ja leirialueet sekä kesätoiminta 

3. Kulttuuriareena Gloria 

4. Nuorten liikennetoiminta 

5. Nuorten toimintakeskus Happi 

6. Nuorten toimintakeskus Happi 

7. Skeittihalli – Toimintakeskus Luuppi 

8. Ryhmävierailu- ja ohjausmaksut sekä leirimaksut 

9. Muut hinnat (nimikkotilan vuokra, Fallkullan tuotteet, määrittelemättömät maksut) 
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NUORISOTILAT 

 
Nuorisotilojen tilavuokraa sovelletaan kaikkiin tiloihin, joista ei ole erikseen määriteltyä vuokraa. 

 

MAKSURYHMÄT 

 
RYHMÄ 1 

 ensisijaisesti helsinkiläiset varsinaiset nuori-
soyhdistykset ja nuorisopiirijärjestöt sekä nuor-
ten ryhmät 

 muut helsinkiläiset yhdistykset 
 
Ryhmä 3 
muut (esim. yksityishenkilöt, yritykset, valtakun-
nalliset aikuisjärjestöt, ulkopaikkakuntalaiset seu-
rakunnat ja uskonnolliset yhteisöt, tanssi-, musiik-
ki-, taide- tms. koulut) 

 
 
RYHMÄ 2 
 Helsingin kaupungin virastot ja laitokset 

 helsinkiläiset seurakunnat ja uskonnolliset yh-
teisöt 

 ulkopaikkakuntalaiset nuorisoyhdistykset ja 
nuorisoryhmät 

 valtakunnalliset nuorisojärjestöt 
 

 

TILAVUOKRA 

 

RYHMÄ 1 
 

Maksuton 

RYHMÄ 2 Toimipaikkakohtainen lukukausimaksu 
Tilavaraus 
 

70,00 euroa / lukukausi sis. alv 24 % 

15,00 euroa / tunti sis. alv 24 % 

 

RYHMÄ 3 Tilavaraus 
 

30,00 euroa / tunti sis. alv 24 % 
 

 
 
 

  

 

POIKKEUKSILLISET TILAVUOKRAT 

 

Tanssi-, musiikki-, taide- tms. koulujen tilavaraus 16,00 euroa / tunti sis. alv 24 % 
 

 

Ulkopaikkakuntalaisten nuorisoryhmien yöpyminen nuoriso-
toimen toimitiloissa 

6,00 euroa / henkilö / yö sis. alv 10 % 

 
Bänditilojen vuokraus (helsinkiläisiä ja 2/3 alle 29 v.) 
 

105,00 euroa / lukukausi sis. alv 24 % 

 
Harjun nuorisotalon yrityskäyttö 140,00 euroa / tunti sis. alv 24 % 

 
Huom! Lakisääteisen iltapäivätoiminnan järjestäminen nuorisotiloissa on maksutonta. 
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KURSSI- JA LEIRIALUEET SEKÄ KESÄTOIMINTA 

 

MAKSURYHMÄT 

 
RYHMÄ 1 

 ensisijaisesti helsinkiläiset varsinaiset nuori-
soyhdistykset ja nuorisopiirijärjestöt sekä nuor-
ten ryhmät 

 muut helsinkiläiset yhdistykset 
 
Ryhmä 3 
muut (esim. yksityishenkilöt, yritykset, valtakun-
nalliset aikuisjärjestöt, ulkopaikkakuntalaiset seu-
rakunnat ja uskonnolliset yhteisöt, tanssi-, musiik-
ki-, taide- tms. koulut) 
 

 
 
RYHMÄ 2 
 Helsingin kaupungin virastot ja laitokset 

 helsinkiläiset seurakunnat ja uskonnolliset yh-
teisöt 

 ulkopaikkakuntalaiset nuorisoyhdistykset ja 
nuorisoryhmät 

 valtakunnalliset nuorisojärjestöt 
 
 

TILAVUOKRA 

 

RYHMÄ 1 RYHMÄ 2 
 

RYHMÄ 3 
 

Bengtsårin leirisaari, Merisauna Maksuton 70,00/vrk sis. alv 24 % 500,00/vrk sis. alv 24 % 

Bengtsårin leirisaari, Rantasauna Maksuton 70,00/vrk sis. alv 24 % 
 

200,00/vrk sis. alv 24 % 

Bengtsårin leirisaari, Leirialue Maksuton 15,00/vrk sis. alv 24 % 
 

100,00/vrk sis. alv 24 % 

Meriharjun luontotalo Maksuton 100,00/vrk sis. alv 24 % 
60,00/1-6 tuntia sis. alv 24 % 

800,00/vrk sis. alv 24 % 

480,00/1-6 tuntia sis. alv 24 % 

Uutelan kämppä Maksuton 40,00/vrk sis. alv 24 % 
 

200,00/vrk sis. alv 24 % 

Granön leirialue Maksuton 42,00/lukukausi  
sis. alv 24 % 
 

73,00/vrk sis. alv 24 % 
Yksityinen käyttö: 

22,00/tunti sis. alv 24 % 

Vartiosaaren kesätoimipiste Maksuton 42,00/lukukausi  
sis. alv 24 % 
 

73,00/vrk sis. alv 24 % 
Yksityinen käyttö: 
22,00/tunti sis. alv 24 % 

Pauligin huvila Maksuton 100,00/vrk sis. alv 24 % 
60,00/1-6 tuntia sis. alv 24 % 

800,00/vrk sis. alv 24 % 
480,00/1-6 tuntia sis. alv 24 % 

 
 
 
 
 
Helsinkiläisten peruskoulujen järjestämät leirikoulut 73,00/leiri sis. alv 24 % 
 
 
 

BENGTSÅRIN LEIRISAAREN KESÄTOIMINTA 

 
RUOKAILUMAKSU 
 

Ruokailupaketti 
Aamupala tai iltapala 
Lounas tai päivällinen 

9,00 
1,60 
2,90 

hlö / vrk 
hlö 
hlö 

sis. alv 14 % 
sis. alv 14 % 
sis. alv 14 % 
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KULTTUURIAREENA GLORIA 

 

MAKSURYHMÄT 

 
RYHMÄ 1 

 ensisijaisesti helsinkiläiset varsinaiset nuori-
soyhdistykset ja nuorisopiirijärjestöt sekä nuor-
ten ryhmät 

 
Ryhmä 3 
muut (esim. yksityishenkilöt, yritykset, valtakun-
nalliset aikuisjärjestöt, ulkopaikkakuntalaiset seu-
rakunnat ja uskonnolliset yhteisöt, tanssi-, musiik-
ki-, taide- tms. koulut) 

 
 
 
 
 
 
 
 
RYHMÄ 2 
 muut helsinkiläiset yhdistykset 

 Helsingin kaupungin virastot ja laitokset 

 helsinkiläiset seurakunnat ja uskonnolliset yh-
teisöt 

 ulkopaikkakuntalaiset nuorisoyhdistykset ja 
nuorisoryhmät 

 valtakunnalliset nuorisojärjestöt 
 
 

 

TILAVUOKRA Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 

 maksuton 
(tilaisuus ei saa olla kau-
pallinen) 

82,00 / tunti sis. alv 24 % 
716,00 / päivä sis. alv 24 % 

154,00 / 1-6 tuntia sis. alv 24 % 
920,00 – 1 329,00 / päivä sis. alv 24 % 

   Yrityskäyttö: 

225,00 / 1-6 tuntia sis. alv 24 % 
alkaen 1 738,00 / päivä sis. alv 24 % 

    

ULKOTUOTANNON VUOKRAT  

Ääni- + valotekniikka + teknikot 722,00 / vrk sis. alv 24 % 150,00 / h sis. alv 24 % 

Valo + teknikko 386,00 / vrk sis. alv 24 % 100,00 / h sis. alv 24 % 

Bodestolava 14,00 / kpl / vrk sis. alv 24 %  

Pieni pa-setti 230,00 / vrk sis. alv 24 %  
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NUORTEN LIIKENNETOIMINTA 

 

KARTING-TOIMINTA 

 Mikroautoilu 15,00 / hlö / kerta sis. alv 24 % 

MOPO- JA MÖNKIJÄTOIMINTA 

 Käyttöopastus ja ajo-opetusta 
 
Oppimateriaali 10 % 
 

10,00 / hlö / kerta sis. alv 24 % 

TATTARISUON LIIKENNEKOULUTUSALUEEN VUOKRA 

 Ulkoalueet ja luokkatila  150,00 / päivä sis. alv 24 % 

 Yrityskäyttö  300,00 /päivä sis. alv 24 % 

LASTEN LIIKENNEKAUPUNKI 

 Ulkopaikkakuntalainen ryhmä 40,00 / käynti sis. alv 24 % 

 Yksityistilaisuus (liikennekaupunki ja sisätila) 120,00 / 3 tuntia sis. alv 24 % 

 Yrityskäyttö (liikennekaupunki ja sisätilat) 80,00 / 1 tunti sis. alv 24 % 

 Polkuauton vuokra 50,00 / päivä sis. alv 24 %  
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NUORTEN TOIMINTAKESKUS HAPPI 

 
MAKSURYHMÄT 
 
RYHMÄ 1 

 ensisijaisesti helsinkiläiset varsinaiset nuori-
soyhdistykset ja nuorisopiirijärjestöt sekä nuor-
ten ryhmät 

 muut helsinkiläiset yhdistykset 
 
Ryhmä 3 
muut (esim. yksityishenkilöt, yritykset, valtakun-
nalliset aikuisjärjestöt, ulkopaikkakuntalaiset seu-
rakunnat ja uskonnolliset yhteisöt, tanssi-, musiik-
ki-, taide- tms. koulut) 

RYHMÄ 2 
 Helsingin kaupungin virastot ja laitokset 

 helsinkiläiset seurakunnat ja uskonnolliset yh-
teisöt 

 ulkopaikkakuntalaiset nuorisoyhdistykset ja 
nuorisoryhmät 

 valtakunnalliset nuorisojärjestöt 

 
 

TILAVUOKRAT Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 

Happisali maksuton 
 

25,00 / 3 h 
 sis. alv 24 % 
 

50,00 / 3 h sis. alv 24 % 
 

Kokous- ja pienryhmätilat 
(Konsensus,Konflikti, Miitti ) 

maksuton 
 

15,00 / 3 h 
 sis. alv 24 % 

30,00 / 3 h sis. alv 24 % 

 

Radiostudio (pienryhmille 1-4 
hlöä) 

maksuton 25,00 / 3 h sis. alv 24 % 50,00 / 3 h sis. alv 24 % 
 

Monitoimitila 
 

 
maksuton 

 
25,00 / 3 h 
 sis. alv 24 % 

 
50,00 / 3 h sis. alv 24 % 
 

Musiikkistudio – Mummola HFR-artistit, jotka osallis-
tuvat levyn tekoon 
 
maksuton 

alle 29-vuotiaat 
 
 
105,00 / vrk 
sis. alv 24 % 

Kaupallinen käyttö 
 
 
210,00 / vrk (ei sis. äänittäjää) 
sis. alv 24 % 
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NUORTEN TOIMINTAKESKUS HAPPI 

 

RYHMÄ 1 

 ensisijaisesti helsinkiläiset varsinaiset nuorisoyhdis-
tykset ja nuorisopiirijärjestöt sekä nuorten ryhmät 

 muut helsinkiläiset yhdistykset 
 
Ryhmä 3 
muut (esim. yksityishenkilöt, yritykset, valtakunnalliset 
aikuisjärjestöt, ulkopaikkakuntalaiset seurakunnat ja 
uskonnolliset yhteisöt, tanssi-, musiikki-, taide- tms. 
koulut) 

 

RYHMÄ 2 
 Helsingin kaupungin virastot ja laitokset 

 helsinkiläiset seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt 

 ulkopaikkakuntalaiset nuorisoyhdistykset ja nuoriso-
ryhmät 

 valtakunnalliset nuorisojärjestöt 
 

TILAVUOKRAT Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 

Pelitalo maksuton 25,00 / 3 h 
sis. alv 24 % 

50,00 / 3 h sis. alv 24 % 

 

Narrin teatteri maksuton 25,00 / 3 h 
sis. alv 24 % 

50,00 / 3 h sis. alv 24 % 

 

AV- JA LEIRIVÄLINELAINAAMO   

Av- ja leirivälineiden lainaus maksuton 
 

maksuton 
 

ei lainausta 

Pieni tapahtumateltta maksuton 50,00 / 1-3 päivää  
sis. alv 24 % 
80,00 / 4-7 päivää  
sis. alv 24 % 

ei lainausta 

KATUTAIDEVAUNUN VUOKRAUS 

 

Katutaidevaunun vuokraus 
 
 
 

maksuton 200,00 / 1 päivää  
sis. alv 24 % 
300,00 / viikonloppu  
sis. alv 24 % 

200,00 / 1 päivää  
sis. alv 24 % 
300,00 / viikonloppu  
sis. alv 24 % 
 

Yrityskäyttö: 
500,00 / 1 päivää sis. alv 24 % 
750,00 / viikonloppu sis. alv 24 % 

Päivä: Sisältää vaunun tuonnin ja noudon sekä vaunun suojauksen maalauskäyttöön Helsingin alueella. 
 
Viikonloppu: Sisältää vaunun tuonnin perjantaina ja noudon maanantaina sekä vaunun suojauksen maalauskäyt-
töön Helsingin alueella. 
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SKEITTIHALLI – TOIMINTAKESKUS LUUPPI 

 

RYHMÄ 1 

 ensisijaisesti helsinkiläiset varsinaiset nuorisoyhdis-
tykset ja nuorisopiirijärjestöt sekä nuorten ryhmät 

 muut helsinkiläiset yhdistykset 
 
RYHMÄ 3 
muut (esim. yksityishenkilöt, yritykset, valtakunnalliset 
aikuisjärjestöt, ulkopaikkakuntalaiset seurakunnat ja 
uskonnolliset yhteisöt, tanssi-, musiikki-, taide- tms. 
koulut) 

RYHMÄ 2 
 Helsingin kaupungin virastot ja laitokset 

 helsinkiläiset seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt 

 ulkopaikkakuntalaiset nuorisoyhdistykset ja nuoriso-
ryhmät 

 valtakunnalliset nuorisojärjestöt 

   

Käyntimaksu 
 

Alle 20-vuotiaat 
 
 

1,00 / kerta  
sis. alv 10 % 

 

 Yli 20-vuotiaat 3,50 / kerta  
sis. alv 10 % 

 

 Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 

Yksityinen käyttö maksuton 
(tilaisuus ei saa olla 
kaupallinen) 

35,00 / tunti sis. alv 24 % 

170,00 / päivä sis. alv 24 

% 

146,00 / 1-6 tuntia sis. alv 24 % 

310,00 / päivä sis. alv 24 % 

Yrityskäyttö: 

490,00 / 1-6 tuntia sis. alv 24 % 

990,00 / päivä sis. alv 24 % 
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RYHMÄVIERAILU- JA OHJAUSMAKSUT SEKÄ LEIRIMAKSUT 

 

MAKSURYHMÄT 

 
RYHMÄ 1 

 ensisijaisesti helsinkiläiset varsinaiset nuori-
soyhdistykset ja nuorisopiirijärjestöt sekä nuor-
ten ryhmät 

 muut helsinkiläiset yhdistykset 
 
Ryhmä 3 
muut (esim. yksityishenkilöt, yritykset, valtakun-
nalliset aikuisjärjestöt, ulkopaikkakuntalaiset seu-
rakunnat ja uskonnolliset yhteisöt, tanssi-, musiik-
ki-, taide- tms. koulut) 

 
 
RYHMÄ 2 
 Helsingin kaupungin virastot ja laitokset 

 helsinkiläiset seurakunnat ja uskonnolliset yh-
teisöt 

 ulkopaikkakuntalaiset nuorisoyhdistykset ja 
nuorisoryhmät 

 valtakunnalliset nuorisojärjestöt 
 

 
 

ERITYISPAIKKOJEN RYHMÄVIERAILUT 

 Fallkullan kotieläintila  

RYHMÄ 1 35,00 / kerta (max. 30 hlöä) sis. alv 10 %  

RYHMÄ 2 50,00 / kerta (max. 30 hlöä) sis. alv 10 %   

RYHMÄ 3 85,00 / kerta (max. 30 hlöä) sis. alv 10 % 

 
 

Helsinkiläisten päiväkotiryhmien vierailun maksu 35,00/kerta (alv 0). 

 

KANSAINVÄLISET RYHMÄVIERAILUT NUORISOTILASSA 

  210,00 / ryhmä sis. alv 10 % 

NUORISOTOIMEN TOIMITILOISSA ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄ TYÖ (lisäpalvelut) 

  22,00 / tunti sis. alv 24 % 

OHJAUS SEIKKAILUTALOLLA 

RYHMÄ 1  Maksuton 

RYHMÄ 2  30,00 / tunti sis. alv 10 % 

RYHMÄ 3  50,00 / tunti sis. alv 10 % 

BENGTSÅRIN LEIRISAARESSA JÄRJESTETTÄVIEN NUORISOTALOJEN LEIRIEN 

NUORTEN LEIRIMAKSUT  

leirin kesto helsinkiläiset ulkopaikkakuntalaiset 

 normaalihintainen sisarusmaksu  

7 vrk 130,00 / hlö ei alv:a 91,00 / hlö ei alv:a 150,00 / hlö ei alv:a 

6 vrk 123,00 / hlö ei alv:a 86,00 / hlö ei alv:a 143,00 / hlö ei alv:a 

5 vrk 115,00 / hlö ei alv:a 81,00 / hlö ei alv:a 135,00 / hlö ei alv:a 

4 vrk 108,00 / hlö ei alv:a 76,00 / hlö ei alv:a 128,00 / hlö ei alv:a 

Helsinkiläiset: ensimmäinen leirillä oleva sisarus on normaalihintainen, seuraavat maksavat sisarusmak-
sun 
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MUUT MAKSUT 

 
 

NIMIKKOTILAN  

VUOKRA 

 

Ryhmä 1 Ryhmä 2 ja 3 

 maksuton 110,00 / kk / työntekijä sis. alv 0 % 

 
 
 

HARJUN JA MUNKKINIEMEN STUDION MAKSU  

 
 1 pv.  2 pv.  3 pv.  
     
Helsinkiläiset alle 29 v.  
(2/3 ryhmästä alle 29 v.) 

55,00 
 

sis. alv 24 % 

 
110,00 
 

sis. alv 24 % 155,00 
 

sis. alv 24 % 

 

Muut alle 29 v. 
 

75,00 sis. alv 24 % 150,00 sis. alv 24 % 215,00 sis. alv 24 % 

Omakustanne / ulosvuokraus 210,00 sis. alv 24 %    

 

 

TOIMINTAKESKUS LUUPIN STUDION MAKSU  

 Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 

  maksuton 20,00 / tunti 
sis. alv 24 % 

40,00 / tunti  
sis. alv 24 % 

 

 

VÄRIKUULAHARRASTUS ÖSTERDUNDOMISSA 

  Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 

  maksuton 200,00 / kerta 
sis. alv 24 % 

300,00 / kerta sis. alv 24 % 

 

 
(”Splättis-” eli värikuulaharrastusmaksuun kuuluvat suojavarusteet, harrastukseen kuuluvat tarvik-
keet sekä ohjaus) 
 

MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT MAKSUT 

 

Kurssien välittömät materiaalikustannukset (sis. alv 0 %) peittävän korvauksen sekä yksittäisten tapahtumien 
ja tilaisuuksien välittömät kustannukset peittävien korvausten osalta on voimassa seuraavaa, mikäli ei muuta 
ole päätetty: 
 
 toiminnasta vastaava päättää enintään 20,00 euroa/henkilö tai artikkeli, 

 toiminnanjohtaja päättää enintään 50,00 euroa/henkilö tai artikkeli, 

 osastopäällikkö/toimistopäällikkö päättää enintään 300,00 euroa/henkilö tai artikkeli, 

 virastopäällikkö päättää yli 300,00 euroa/henkilö tai artikkeli. 

 
 


