
Leirialueiden hinnasto vuodelle 2017 
 

Nuorisotilojen ja nuorisoleirialueiden sekä muiden nuorisopalvelujen ensisijai-
nen kohderyhmä on nuorisolain (72/2006) mukaisesti alle 29-vuotiaat lapset 
ja nuoret. 
 
Nuorisopalvelujen maksuryhmät 1.1.2014 alkaen ovat seuraavat: 
 
Ryhmä 1. Turkulainen nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muiden harrasteyhdis-
tysten lapsi- ja nuorisoryhmät, vammaisjärjestöjen ryhmät, nuorten toiminta-
ryhmät sekä muiden Turun kaupungin toimialojen lapsi- ja nuorisoryhmät. 
Nuorisokeskus Ahtelan käyttäjistä tähän ryhmään kuuluvat myös valtakunnal-
listen varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöjen piiri-, alue- ja paikallisten ryhmät. 
 
Ryhmä 2. Muut käyttäjät (aikuisryhmät, muut yhdistykset, yritykset, yksityiset 
henkilöt jne.). 
 
Kumppaneilta perittävät maksut 
 
Yhteistyökumppanien kanssa solmittavissa sopimuksissa tai erillisissä nuori-
solautakunnan tai nuorisopalvelujohtajan päätöksissä määritellään tapaus-
kohtaiset maksut tai maksuttomuus.  
 
Nuorisolautakunnan 27.10.2011 § 127 päättämien nuorisotoimen tilojen ja lei-
rialueiden käytön sekä maksujen periaatteiden mukaisesti maksuista päätet-
tiin lautakunnassa 29.3.2012 § 37. Silloin käytössä oli kolme maksuluokkaa. 
Nyt maksut on päivitetty uusien periaatteiden mukaisesti niin, että turkulaisten 
lasten ja nuorten ryhmien maksut (maksuluokka 1) on säilytetty entisellä ta-
solla. Sen sijaan toisen ryhmän maksuja on tarkistettu niin, että niillä katettai-
siin aikaisempaa paremmin leirialueiden ylläpidosta aiheutuvia, laskennallisia 
kustannuksia. 

 
LEIRIALUEIDEN HINNASTO: 
 

 Maksuryhmä alv 0 
% 

alv 0 % 

 Ryhmä 1 Ryhmä 2 

AHTELA   

koko alue/vrk (klo 17.00 – 14.00) ajalla 1.4.-30.9.  380,00 1034,00 

+ telttamajoitus yli 112 hlöä/vrk 1,50 2,20 

ei sesonkiaikana koko alue  ma – to (klo 17.00-14.00 ajalla 
1.10.-31.3.) 

265,00 720,00 

+ yli 112 hengen leiristä edellä mainittujen maksujen lisäksi 
sähkö-, monistaminen, atk, vesi, jätehuolto  yms maksut (= 
käyttökorvaukset) 

  

   

ANKKURI (16 henkeä)   

 vrk  (klo 17.00 – 14.00) ajalla 1.4.-30.9.   45,00 99,00 

päiväkäyttö (klo 8-16) 25,00 49,00 

ei sesonkiaika ma. - to (klo 17.00-14.00 ajalla 1.10.-31.3. ) 30,00 71,00 

   

KOMPASSI (30 henkeä)   

vrk (klo 17.00 – 14.00) ajalla 1.4.–30.9.  55,00 121,00 

päiväkäyttö (klo 8-16) 28,00 60,00 

ei sesonkiaika ma - to (klo 17.00–14.00 ajalla 1.10.–31.3.) 40,00 82,00 

   

MAJAKKA   

vrk (klo 17.00 – 14.00) ajalla 1.4.–30.9.  45,00 176,00 

päiväkäyttö (klo 8.00 -16.00) 25,00 55,00 



iltakäyttö (ma-to klo 16.00–21.00) (ei sesonkiaika ma - to, 
1.10.–31.3.) 

35,00 44,00 

ei sesonkiaika ma - to (klo 17.00–14.00 ajalla 1.10.–31.3. ) 35,00 121,00 

   

LUOTSI   

vrk (klo 17.00 – 14.00) ajalla 1.4.–30.9.  45,00 99,00 

päiväkäyttö (klo 8-16) 35,00 99,00 

ei sesonkiaika ma - to (klo 17.00–14.00 ajalla 1.10.–31.3.) 33,00 71,00 

   

HIRSIMÖKIT (10 henkeä/mökki) 4 kpl   

vrk / mökki (klo 17.00 – 14.00) ajalla 1.4.–30.9. ja vko 8 30,00 66,00 

ei sesonkiaika ma - to (klo 17.00–14.00 ajalla 1.10.–31.3.) 23,00 49,00 

   

   

KUTTERI (40 henkeä)   

vrk (klo 17.00 – 14.00) ajalla 1.4.–30.9. 60,00 165,00 

päiväkäyttö (klo 8-16) 30,00 99,00 

iltakäyttö (ma-to klo 16.00–21.00) (ei sesonkiaika ma - to, 
1.10.–31.3.) 

55,00 134,00 

ei sesonkiaika ma - to (klo 17.00–14.00 ajalla 1.10.–31.3.) 45,00 119,00 

   

   

LOISTO   

vrk (klo 17.00–14.00) ajalla 1.4.–30.9. 45,00 99,00 

päiväkäyttö (klo 8.00 – 16.00) 25,00 49,00 

ei sesonkiaika ma-to (klo 17.00–14.00 ajalla 1.10.–31.3.) 30,00 71,00 

   

   

PIKKUMÖKIT (kesäkäyttö, 4 henkeä/mökki) 5 kpl 
sis. käyttöoikeuden wc-tiloihin ja grillipiste 

  

vrk/mökki (klo 17.00 – 14.00) ajalla 1.4.–30.9.   8,00 17,00 

   

   

OHJELMAPALVELU   

Maastoseikkailu 20–25 henkeä, 1 ½ h 3 €/henkilö  

minimiveloitus 40 €  

Leikkituokio, 20–25 henkeä, 1½ h 3 €/henkilö  

minimiveloitus 40 €  

Eränuotiolla, max 15 hlö, 2 h 3,5 €/henkilö  

minimiveloitus 40 €  

   

 
TIPPSUND 50 henkeä 

  

vrk (klo 17.00 – 14.00) ajalla 1.4.–30.9.  85,00 187,00 

+ telttamajoitus yli 50 henkeä/vrk 1,50 2,20 

Päiväkäyttö (klo 8.00–16.00) 45,00 99,00 

iltakäyttö (ma-to klo 16.00–21.00) (ei sesonkiaika ma – to, 
1.10.–31.3.) 

45,00 99,00 

koko alue (klo 17.00–14.00) (ei sesonkiaika ma-to, 1.10–
31.3.) 

61,00 134,00 

+ yli 50 hengen leiristä edellä mainittujen maksujen lisäksi 
sähkö-, monistaminen, atk, vesi, jätehuolto yms maksut (= 
käyttökorvaukset) 

  

   

   

VIENOLA 18 henkeä   

vrk (klo 17.00 – 14.00) ajalla 1.4.–30.9.  31,00 99,00 

+ telttamajoitus yli 18 henkeä/vrk 1,50 2,20 

Päiväkäyttö (klo 8.00–16.00) 18,00 55,00 



iltakäyttö (ma-to klo 16.00–21.00) (ei sesonkiaika ma – to, 
1.10. – 31.3.) 

18,00 55,00 

koko alue (ei sesonkiaika klo 17.00–14.00 ma-to, 1.10.–31.3. 
) 

23,00 94,00 

+ yli 18 hengen leiristä edellä mainittujen maksujen lisäksi 
sähkö-, monistaminen, atk, vesi, jätehuolto yms maksut (= 
käyttökorvaukset) 

  

   

NUKKUMAJOKI 30 henkeä   

vrk (klo 17.00 – 14.00) ajalla 1.4. – 30.9.  20,00 44,00 

 1 viikko (7 päivää) 100,00 220,00 

ei sesonkiaika (1.10.–30.3.) (7 päivää) 80,00 176,00 

   

   

 
Lisäksi, jos on jätetty siivoamatta, nuorisopalvelut laskuttaa 45 €/h + kilometrikorvauksia. 
 
Nuorisopalvelut pidättää oikeuden hinnan- ja sääntöjenmuutoksiin. 
 


