Kunnan tilojen vuokrahinnat 1.8.2022 lähtien



Alv 10 % sisältyy hintaan kun kyseessä on liikuntatoiminta ja alv 24 % muussa
toiminnassa.
Joukkue/ryhmä on oikeutettu juniorihintaan mikäli suurin osa pelaajista on alle 18vuotiaita.

Urheiluhalli
Iso sali
1/3
2/3
3/3

1h kuntalainen
10 euroa
20 euroa
30 euroa

1h kunnan ulkopuolelta
20 euroa
40 euroa
60 euroa

Kuntosali
Kertamaksu
½ vuoden kortti
Vuoden kortti
Ryhmät (varattu vuoro)

5 euroa
50 euroa
90 euroa
40 euroa/h

Kiipeilyseinä
Juoksurata
Pukuhuone
Koko urheiluhalli

10 euroa/h, 5 euroa kertamaksu
10 euroa/h, 5 euroa kertamaksu
5 euroa per varaus
250 euroa koko päivä kuntalaiset ja 350 euroa kunnan ulkopuolisille

Liikuntapaikat
Kunnan yhdistykset maksavat vuosittaisen maksun ruohokenttien ja ulkourheilupaikkojen käytöstä.
Kruunupyyn tekonurmin kentän käytöstä laskutetaan erikseen.
Jalkapallokenttien hinnat ulkokuntapaikkalaisille:

Heimsjö-kenttä
Forsbacka-kenttä
Alavetelin urheilukenttä
IK Myranin-kenttä
Keskuskenttä
Hopsala-kenttä
Ulkojuoksuradat

Koko kenttä/h
40 euroa
40 euroa
40 euroa
40 euroa
40 euroa
40 euroa
20 euroa

Kruunupyyn tekonurmikenttä
Kunnassa asuvat aikuiset 50€/ tunti (25€ puoli kenttää)
Kunnassa asuvat juniorit 40€/ tunti (20€ puoli kenttää)
Muualla asuvat aikuiset 100€/ tunti (50€ puoli kenttää)
Muualla asuvat juniorit 80€/ tunti (40€ puoli kenttää)

Puoli kenttää/h
20 euroa
20 euroa
20 euroa
20 euroa
20 euroa
20 euroa
10 euroa

Kruunupyyn Kunnantalo

Valtuustosali

Kokoushuone

Yksityishenkilöt ja yhdistykset
Kaupallinen toiminta ≤ 6h

0 euroa
70 euroa

0 euroa
30 euroa

Yli kuuden tunnin varaukset kaupallista toimintaa varten sovitaan erikseen, olkaa yhteydessä
tekniseen osastoon.

Koulut
Kunnassa asuvat yksityishenkilöt ja
yhdistykset, alle 18 vuotta
Kunnassa asuvat yksityishenkilöt ja
yhdistykset, yli 18 vuotta ≤ 6 h
Ulkopaikkakuntalaiset ≤ 6 h
Kaupallinen toiminta ≤ 6 h

Liikuntasali

Luokkahuone Pieni keittiö

0 euroa

0 euroa

0 euroa

10 euroa/h
20 euroa/h
150 euroa

5 euroa/h
20 euroa/h
30 euroa

10 euroa/h
20 euroa/h
40 euroa

Yli kuuden tunnin varaukset sopimuksen mukaan, olkaa yhteydessä tekniseen osastoon.

Samlingshuset

Juhasali

Aula

Tarjoiluhuone

Kunnassa asuvat yksityishenkilöt
yhdistykset ≤ 8h
Muualta tulevat yksityishenkilöt ja
yhdistykset ≤ 8h
Kaupallinen toiminta ≤ 8h
Viikonloppuvaraus (pe klo. 17- su klo. 17)
Kokopäivävuokra (8-12 h)

25 euroa

25 euroa

25 euroa

50 euroa

50 euroa

50 euroa

50 euroa
400 euroa
100 euroa

50 euroa
sisältyy
100 euroa

50 euroa
sisältyy
100 euroa

Valkoiset pöytäliinat laskutetaan käytön mukaan 5 euroa per pöytäliina. Mikäli kalusteita (esim.
pöytiä ja tuoleja) siirretään juhlia varten, tulee ne siirtää takaisin paikoilleen juhlien jälkeen.
Tarkemmat siivousohjeet löytyvät Samlingshusetin keittiöstä. Mikäli tiloja ei ole siivottu ohjeiden
mukaan varauksen päätyttyä, laskutamme loppusiivouksen varauksen tehneelle. Vahtimestarin
palveluista, kuten esimerkiksi tuolien esiin laittamisesta, laskutamme tuntihinnan mukaan.

Vanha Terinit

Liikuntasali

Kuntalaisille
Ulkopaikkakuntalaisille

10 euroa/kerta
20 euroa/kerta

Vanhan meijerin kokoushuone
Ilmainen kunnan yhdistyksille.

