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LUMOSALI
Lumosali on 325 hengen monitoimisali, joka soveltuu teatteri- ja musiikkiesityksiin, tapahtumiin sekä
kokous- ja koulutuskäyttöön. Lumosalia vuokrataan vantaalaisille järjestöille sekä muille käyttäjille.
Muita käyttäjiä ovat mm. liikeyritykset, yksityishenkilöt ja ulkopaikkakuntalaiset.

Harjoitus ja rakentaminen
Esitys / juhla (minimi veloitus 3 h)
Kokous / koulutus (minimi veloitus 3 h)

Vantaalaiset järjestöt
sis. alv 24 %
40 €/ h
60 €/ h
45 €/ h

Katsomon rakennus / purku
Flyygeli viritettynä
Seisonta-aika, mikäli varaus estää tilan edelleen vuokraamisen

Muut käyttäjät
sis. alv 24 %
70 €/ h
100 €/ h
80 €/ h
120 €/ kerta
145 €/ kerta
10 €/ aukiolotunti

KOKOUS-, KOULUTUS-JA TIETOTEKNIIKKATILAT Kokouslaitteet sisältyvät vuokriin
Vantaalaiset järjestöt
Muut käyttäjät
sis. alv 24 %
sis. alv 24 %
Kokous- ja koulutustila 1-2/ 100 henkeä
26 €/ h
50 €/ h
Kokous- ja koulutustila / 50 henkeä
13 €/ h
25 €/ h
Kokoustilat ja luokkahuoneet
10 €/ h
20 €/ h
Atk-luokka ja medialaboratorio
26 €/ h
52 €/ h
LIIKUNTATILAT
Liikuntahalli on monitoimihalli, joka soveltuu palloiluun, sisäliikuntalajeihin, isoihin konsertteihin ja
tapahtumiin. Pelikenttäalue 1320 m2 on jaettavissa kolmeen osaan. Katsomossa on tilaa yli 540 hengelle,
isoissa tilaisuuksissa halliin mahtuu 1000 henkeä.
Liikuntajärjestöillä tarkoitetaan vantaalaisia liikuntajärjestöjä ja muita vantaalaisia järjestöjä, joiden
pääasiallinen toiminta on liikunta. Lajiliittojen ja piirien maksut ovat samat kuin vantaalaisten
liikuntajärjestöjen maksut. Liikuntajärjestöjen järjestämistä kilpailuista ja otteluista muille tahoille
(esim. liikeyritykset, ammattiyhdistykset) noudatetaan muiden käyttäjien hintoja. Kulttuurialan liitoilta
peritään liikuntatilojen käytöstä vantaalaisten liikuntajärjestöjen mukainen maksu.
Muita käyttäjiä ovat mm. liikeyritykset, yksityishenkilöt ja ulkopaikkakuntalaiset.
LIIKUNTAHALLI
Liikuntatapahtumat
Koko halli
1 – 3 osat
Tanssisali ja Painitila
Televisiointilisä 22,54 €/ h sis. alv 24 €

Vantaalaiset järjestöt
sis. alv 10 %
33 €/ h
11 €/ h
10 €/ h

Muut tapahtumat liikuntahallissa
Tilaisuuden tapahtuma-aika
Rakennus ja purku
Liikuntahallin seisonta-aika (mikäli varaus estää tilan edelleen vuokraamisen).
Liikuntahallin lisätoiminnot
Esiintymislavat 20 kpl (1mx2m/ osa)
Katsomon rakennus/purku (3 osaa), ellei asiakas hoida itse
Rytmisen voimistelun matot rakennus/purku, ellei asiakas hoida itse
Irtotuolit 50 kpl

Muut käyttäjät
sis. alv 10 %
84 €/ h
28 €/ h
22 €/ h

sis. alv 24 %
100 €/ h
40 €/ h
34 €/ aukiolotunti

15 €/ kpl
40 €/ osa
38 €/ kpl
38 €/ kerta

MUUT TILAT
Ravintolasali Villiankka ja Lukiotori
Sauna 1 – 3 h
Järjestökeittiö
Bänditila 1 – 3 h

Vantaalaiset järjestöt sis. alv 24 %
20 €/ h
45 €/ kerta
15 €/ kerta
15 €/ kerta

Varastot/ 1 vuosi (etusijalla vakituiset käyttäjät)
Varastot 1 – 6 ja 8 – 9 (3 m2)
Varasto 7 (5 m2)
Säilytyskaappi
Varastokaappi (2-ovinen)
Vuokrattavat välineet
(ei koske vantaalaisten järjestöjen Vantaalla järjestämiä tapahtumia
Painivaaka 2 kpl
Rytmisen voimistelun matot (vain sisäkäyttöön)

Muut käyttäjät sis. alv 24 %
40 €/ h
45 €/ kerta
15 €/ kerta
15 €/ kerta
sis. alv 24 %
93 €/ vuosi
149 €/ vuosi
20 €/ vuosi
40 €/ vuosi

30 €/ vrk
60 €/ vrk

MAKSUPERUSTEET
Maksuton käyttö oikeuttaa vain tilan käyttöön. Lumosalin käyttömestarin palveluista sovitaan tapauskohtaisesti. Kaikista tiloista ja palveluista veloitetaan ylimääräiset kustannukset erikseen.
Maksuton käyttö/ kausivuorot
•
•
•

taiteen perusopetusta antavat laitokset ja yhdistykset
vantaalaiset eläkeläisjärjestöt, rintamamies- ja sotaveteraanijärjestöt, työttömien järjestöt, evl. seurakunta ja
Vantaan kaupunki
vantaalaisten yhdistysten järjestämä lasten ja nuorten toiminta, jos käyttäjistä väh. 2/3 on alle 18-vuotiaita

Maksuton tilapäiskäyttö
•
•
•

taiteen perusopetusta antavien laitosten ja yhdistysten oppilasnäytökset:
yksi harjoitus- ja yksi näytöskerta/produktio/lukukausi
vantaalaiset eläkeläisjärjestöt, rintamamies- ja sotaveteraanijärjestöt, työttömien järjestöt, evl. seurakunta ja
Vantaan kaupunki
vantaalaisten yhdistysten järjestämä lasten ja nuorten toiminta, jos käyttäjistä väh. 2/3 on alle 18-vuotiaita

Alle 18 –vuotiaiden toimintaryhmien käyttövuorojen maksuttomuus ei koske lajiliittojen ja piirien järjestämiä
tapahtumia. Jos tilaisuus on kaupallinen, vuokra peritään osallistujien iästä huolimatta.
Ylimääräiset kustannukset:
Vahtimestaripalvelut
LUMOn kautta Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:stä tilattu palvelu 55,43 €/ h/ hlö/ sis. alv 24 %. Vahtimestari
tilaukset on tehtävä 5 viikkoa ennen tarvittavaa ajankohtaa. Viime hetken muutokset on tehtävä viimeistään
viikkoa ennen tilaisuutta. Tällöin on huomioitava, ettei peruttua tilaisuutta makseta kokonaisuudessaan
takaisin. Vantaan Tilapalvelut Oy veloittaa muutokset todellisten kustannusten mukaan.
Vahtimestaripalvelun peruminen:
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n maksut, mikäli vahtimestaripalvelun peruutus tehdään viimeistään:
Viikkoa ennen tapahtumaa 50 %, 3 päivää ennen 75 % ja sitä myöhemmin 100 % varauksen hinnasta.
Hälytysaikojen muutokset ja käyttäjän aiheuttama hälytys 86,80 €/ kerta sis. alv 24 %.
Siivouskulut peritään, mikäli tiloissa joudutaan suorittamaan ylimääräistä siivousta.
Aukioloaikojen ulkopuolinen käyttö ja muiden tilojen käyttö neuvotellaan tapauskohtaisesti
toiminnanjohtajan kanssa (esim. majoitus – hinnat Sivin hinnaston mukaisesti).
Peruutusehdot/ kausivuorot
Vakituisen kausivuoron peruuttamisesta tulee aina ilmoittaa kirjallisesti vuoron myöntäjälle.
Yksittäisten käyttövuorojen peruuntumista ei hyvitetä laskussa.
Peruutusehdot/ tilapäiskäyttö
Mikäli vuokraaja peruuttaa tilavarauksensa, hän on velvollinen suorittamaan peruutusmaksun seuraavasti:
30 – 15 päivää ennen 50 %, 14 – 8 päivää ennen 75 % ja 7 – 0 päivää ennen 100 % hinnasta.
Peruutusmaksu lasketaan tilavarauspäätöksen mukaisesta kokonaishinnasta.
Väärien tietojen ilmoittaminen johtaa käyttövuorojen peruuttamiseen ja/tai maksujen keräämiseen tai
maksujen laskuttamiseen myös takautuvasti.
Monitoimikeskus LUMOn Hinnasto on voimassa alkaen 12.8.2013/ Ulla Soimala
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