
LIEDON LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2020

LIEDON KUNNAN LIIKUNTATILOJEN JA LIIKUNTAKORTTIEN HINNAT
Hinnat ovat tuntihintoja, ellei muuta mainita

Liikuntapaikka Käyttäjä Alv 10% Alv 24%
liikunta-
käyttö

muu kuin 
liikunta-
tilaisuus

LIETOHALLI
Liikuntasali 3/3 Aikuisten vakioharjoitusvuorot ja 14,00 €

sarjaottelut / lietolaiset seurat
Ulkopaikkakuntalaisten urheilu- 34,00 €
seurojen pelit ja turnaukset sekä
liiton alaiset turnaukset
Pääsymaksulliset tilaisuudet, aikuisten leirit 
ja muut tilapäisvaraukset / lietolaiset seurat 
ja yhdistykset

34,00 € 41,00 €

Yritykset, kaupalliset tilaisuudet, muut 
pääsymaksulliset tilaisuudet

62,00 € 82,00 €

Liikuntasali 1/3 Aikuisten vakiovuorot / lietolaiset seurat 10,00 €
Perheliikunta 10,00 €

Lietolaisten urheiluseurojen ja yhdistysten 
ohjattu vanhempi-lapsi liikunta 5,00 €
Ulkopaikkakuntalaiset urheiluseurat 20,00 €
Yritykset 30,00 € 37,00 €

Tanssisali Aikuisten vakioharjoitusvuorot / lietolaiset 
seurat

10,00 €

Pääsymaksulliset tilaisuudet ja muut 
tilapäisvaraukset / lietolaiset seurat ja 
yhdistykset

20,00 € 23,00 €

Ulkopaikkakuntalaiset seurat, yritykset, 
kaupalliset tilaisuudet, muut 
pääsymaksulliset tilaisuudet

30,00 € 44,00 €

Juoksusuora ja Ulkopaikkakuntalaiset ja yritykset 10,00 € 12,00 €
heittonurkka

Lietohallin kokoustila lietolaiset urheiluseurat 0,00 €
muut lietolaiset yhdistykset 17,00 €

Koko Lietohalli lietolaiset urheiluseurat ja yhdistykset 70,00 € 80,00 €
(ei kuntosali) - yleisö ja osallistujat yli 400 hlöä 80,00 € 90,00 €

- yleisö ja osallistujat yli 600 hlöä 90,00 € 100,00 €
muut käyttäjät 112,00 € 143,00 €
- yleisö ja osallistujat yli 400 hlöä 130,00 € 160,00 €
- yleisö ja osallistujat yli 600 hlöä 140,00 € 180,00 €



Lietohallin kahvilatilat -keittiön, keittiölaitteiden ja kioskimyyntitilan 
käyttö
tuntihinta on kaikille käyttäjille sama 12,00 €
lietolaiset urheiluseurat ja yhdistykset
- kahvinkeitto keittiössä, puffet aulassa 
kertamaksu 12,00 €

LIETOHALLIN VUOKRA AUKIOLOAIKOJEN ULKOPUOLELLA

arkisin klo 22:00 jälkeen 28,00 €
lauantait ja aattopäivät ennen klo 9:00 33,00 €
lauantait ja aattopäivät klo 18:00  jälkeen 41,00 €
lauantait ja aattopäivät klo 22:00  jälkeen 48,00 €
sunnuntaisin ennen klo 11:00 45,00 €
sunnuntaisin klo 20:30 jälkeen 48,00 €

YLIMÄÄRÄINEN SIIVOUS
Arkisin klo 22:00 jälkeen 37,00 €
Lauantaisin ennen klo 9:00 45,00 €
Lauantaisin klo 18:00 – 20:00 37,00 €
Lauantaisin klo 20:00 jälkeen 50,00 €
Sunnuntaisin ennen klo 11:00 58,00 €
Sunnuntaisin klo 20:30 jälkeen 65,00 €
Hinnat sisältävät alv. 24 %
Yleisötilaisuuden jälkeen siivousaika Lietohallilla on vähintään 3 tuntia.

KUNTOSALI
kertamaksu aikuiset 5,00 €

eläkeläiset, opiskelijat, työttömät 2,50 €
sarjalippu 10 krt aikuiset 30,00 €

eläkeläiset, opiskelijat, työttömät 20,00 €
sarjalippu 30 krt aikuiset 83,00 €

eläkeläiset, opiskelijat, työttömät 55,00 €
sarjalippu 50 krt aikuiset 116,00 €

eläkeläiset, opiskelijat, työttömät 79,00 €

KOULUT
Koulujen liikuntasalit aikuisten vakioharjoitusvuorot/lietolaiset 10,00 €

(urheiluseurat, yhdistykset yms.)
Perheliikunta 10,00 €

Lietolaisten urheiluseurojen ja yhdistysten 
ohjattu vanhempi-lapsi liikunta 5,00 €
Ulkopaikkakuntalaiset seurojen pelit 20,00 €
Pääsymaksulliset tilaisuudet ja muut 
tilapäisvaraukset / lietolaiset seurat ja 
yhdistykset

20,00 € 24,00 €

HUOM! Vuokrahinnan päälle tuleva lisämaksu aukioloajan ulkopuoliselta ajalta



Ulkopaikkakuntalaiset seurat, yritykset, 
kaupalliset tilaisuudet, muut 
pääsymaksulliset tilaisuudet

30,00 € 44,00 €

ULKOKENTÄT
Viertolan kenttä lietolaiset urheiluseurat

muut käyttäjät, ei lämmitystä 46,00 €
vapaat tilapäisvuorot, esim.  
lietolaiset yhdistykset tms.

Keskusurheilukenttä lietolaiset urheiluseurat ja yhdistykset
Muut käyttäjät, päivämaksu 130,00 €

Muut kentät lietolaiset urheiluseurat ja yhdistykset
Muut käyttäjät, päivämaksu 65,00 € 80,00 €

Urheilualueet tivoli, sirkus, koiranäyttely tms. /päivä 270,00 €

LIIKUNTAPALVELUIDEN LIIKUNTAKORTIT
Senioriliikuntakortti voimassa koko vuoden 27,00 €

Arvonlisävero on liikuntakäytöstä 10% ja muusta käytöstä 24%
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