
 

 

 
Nuorisoleirialueiden hinnasto 

1.2.2016 alkaen 
 

 Maksuryhmä 1 Maksuryhmä 2 

AHTELA   

koko alue/vrk (klo 17.00–14.00) ajalla 1.4.–30.9. ja vko 8 380,00 940,00 

+ telttamajoitus yli 112 hlöä/vrk 1,50 2,00 

ei sesonkiaikana koko alue ma–to (klo 17.00–14.00 ajalla 1.10. 
–31.3., ei vko 8) 

265,00 655,00 

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

  

   

ANKKURI (16 henkeä)   

vrk (klo 17.00–14.00) ajalla 1.4.–30.9. ja vko 8 45,00 90,00 

päiväkäyttö (klo 8–16) 25,00 45,00 

ei sesonkiaika ma–to (klo 17.00–14.00 ajalla 1.10.–31.3., ei 
vko 8) 

30,00 65,00 

   

KOMPASSI (30 henkeä)   

vrk (klo 17.00–14.00) ajalla 1.4.–30.9. ja vko 8 55,00 110,00 

päiväkäyttö (klo 8–16) 28,00 55,00 

ei sesonkiaika ma–to (klo 17.00–14.00 ajalla 1.10.–31.3., ei 
vko 8) 

40,00 75,00 

   

MAJAKKA   

vrk (klo 17.00–14.00) ajalla 1.4.–30.9. ja vko 8 45,00 160,00 

päiväkäyttö (klo 8–16) 25,00 50,00 

iltakäyttö (ma–to klo 16.00–21.00) (ei sesonkiaika ma–to, 1.10. 
–31.3., ei vko 8) 

35,00 40,00 

ei sesonkiaika ma–to (klo 17.00–14.00 ajalla 1.10.–31.3., ei 
vko 8) 

35,00 110,00 

   

LUOTSI   

vrk (klo 17.00–14.00) ajalla 1.4.–30.9. ja vko 8 45,00 90,00 

päiväkäyttö (klo 8–16) 35,00 90,00 

ei sesonkiaika ma - to (klo 17.00–14.00 ajalla 1.10.–31.3., ei 
vko 8) 

33,00 65,00 

   

HIRSIMÖKIT (10 henkeä/mökki) 4 kpl   

vrk / mökki (klo 17.00–14.00) ajalla 1.4.–30.9. ja vko 8 30,00 60,00 

ei sesonkiaika ma–to (klo 17.00–14.00 ajalla 1.10.–31.3., ei 
vko 8) 

23,00 45,00 

   

   

KUTTERI (40 henkeä)   

vrk (klo 17.00–14.00) ajalla 1.4.–30.9. ja vko 8 60,00 150,00 

päiväkäyttö (klo 8–16) 30,00 90,00 

iltakäyttö (ma–to klo 16.00–21.00) (ei sesonkiaika ma–to, 1.10. 
–31.3., ei vko 8) 

55,00 122,00 

ei sesonkiaika ma–to (klo 17.00–14.00 ajalla 1.10.–31.3., ei 
vko 8) 

45,00 108,00 

   

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

  

vrk (klo 17.00–14.00) ajalla 1.4.–30.9. ja vko 8  8,00 15,00 



 

 

   

TIPPSUND (50 henkeä)   

vrk (klo 17.00–14.00) ajalla 1.4.–30.9. ja vko 8 85,00 170,00 

+ telttamajoitus yli 50 henkeä/vrk 1,50 2,00 

päiväkäyttö (klo 8–16) 45,00 90,00 

iltakäyttö (ma–to klo 16.00–21.00) (ei sesonkiaika ma–to, 
1.10.–31.3., ei vko 8) 

45,00 90,00 

koko alue (klo 17.00–14.00) (ei sesonkiaika ma–to, 1.10.–
31.3., ei vko 8) 

61,00 122,00 

koko alue (klo 17.00–14.00) (ei sesonkiaika ma–to, 1.10.–
31.3., ei vko 8) 

61,00 122,00 

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

  

   

   

VIENOLA (18 henkeä)   

vrk (klo 17.00–14.00) ajalla 1.4.–30.9. 31,00 90,00 

+ telttamajoitus yli 18 henkeä/vrk 1,50 2,00 

päiväkäyttö (klo 8–16) 18,00 50,00 

iltakäyttö (ma–to klo 16.00–21.00) (ei sesonkiaika ma–to, 1.10. 
–31.3., ei vko 8) 

18,00 50,00 

koko alue (ei sesonkiaika klo 17.00–14.00 ma–to, 1.10.–31.3., 
ei vko 8) 

23,00 86,00 

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

  

   

NUKKUMAJOKI (30 henkeä)   

vrk (klo 17.00–14.00) ajalla 1.4.–30.9. 20,00 40,00 

viikko (7 päivää) 100,00 200,00 

ei sesonkiaika (1.10.–30.3., ei vko 8) (7 päivää) 80,00 160,00 

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

 
Ryhmä 1: turkulaisten nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muiden harrasteyhdistysten lapsi- ja nuorisoryhmät, 
vammaisjärjestöjen ryhmät, nuorten toimintaryhmät sekä muiden Turun kaupungin toimialojen lapsi- ja 
nuorisoryhmät. Nuorisokeskus Ahtelan käyttäjistä tähän ryhmään kuuluvat myös valtakunnallisten var-
haisnuoriso- ja nuorisojärjestöjen piiri-, alue- ja paikallisten ryhmät. 

 
Ryhmä 2: muut käyttäjät (aikuisryhmät, muut yhdistykset, yritykset, yksityiset henkilöt jne.). 
 


