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Loviisan kaupunki 

Vapaa-aikatoimi 

Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut 

Kaikkia Loviisan kaupungin hallinnassa olevat liikuntatilat ja vapaa-aikatoimitilat kuuluvat tämän taksa- ja 

maksuluettelon piiriin. 

Laskutus tehdään haettujen/myönnettyjen vuorojen perusteella. 

Vähintään seitsemän vuorokautta ennen vuoron alkamista peruttuja tapahtumia ei laskuteta.  

 

Maksut eivät koske loviisalaisten järjestöjen ohjattuja harjoitusvuoroja alle 18-vuotiaille. Liiton tai piirin 

sarjojen ottelut/sarjaturnaukset ja kilpailut ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille. 

 

Täysin peruuttamattomasta vuorosta peritään aina lisäksi 50 €. 

 

70 vuotta täyttäneiden eläkeläisten kuntosalien käyttö on maksutonta. 

 

Vapaa-aikatoimi voi perua vuoroja seuroilta tai evätä varausoikeuden kokonaan, jos varaus-

/peruutusohjeita tai järjestyssääntöjä ei noudateta. 

 

Huom! 

Taksat, maksut ja vuokrat sisältävät arvonlisäveron.  

Liikuntatoiminta, alv. 10 %.  

Tilojen ei-liikunnalliset varaukset ja vuokrat, alv. 24 %.  

Tilaisuuksien, tapahtumien ja kilpailujen järjestäjät ovat velvollisia huolehtimaan ylimääräisistä 

peruspalvelujen ylittävistä kustannuksista ja näiden palveluiden järjestämisestä (energia, jätehuolto, 

siivous, vartiointi yms.) Järjestäjät vastaavat myös turvallisuuteen liittyvistä asioista ja käytännön 

järjestelyistä. 

Muut = yksityishenkilöt, yritykset ja ulkopaikkakuntalaiset 
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Vakiovuorojen varaukset 

- Hakemuksen täyttöoikeus on 18 vuotta täyttäneellä henkilöllä. 

- Hakemus on täytettävä täydellisesti: asiakkaan, yhteyshenkilön ja maksajan yhteystiedot.  

- Haku lomakkeella sähköpostitse tai postitse. 

- Lomake löytyy Loviisan kaupungin verkkosivustolla www.loviisa.fi (https://www.loviisa.fi/kulttuuri-

ja-vapaa-aika/harrastukset-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/liikuntapaikat-ja-tilat/) Paperisen 

lomakkeen voi tulostaa verkkosivustolta tai noutaa Lovinfosta, osoitteesta Mariankatu 12A.  

- Varaushakemukset toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: vapaa-aika@loviisa.fi tai 

Lovinfoon Vapaa-aikatoimi/Varaushakemus, PL 77 (Mariankatu 12A), 07901 LOVIISA. 

- Vakiovuorojen hakuajat ilmoitetaan kaupungin virallisilla ilmoitustavoilla. 

- Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä vakiovuorojaossa. 

- Lähetämme päätöksen sähköisesti hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. 

- Koulujen tilapäiskäytöstä, tapahtumista ja otteluista yms. johtuvia yksittäisistä peruutuksista 

ilmoitetaan varauskalenterissa. 

- Vuorot näkyvät varauskalenterissa. Mikäli myönnetty vuoro ei sovi asiakkaalle, on asiakkaan 

vastuulla tehdä siitä ilmoitus vapaa-aikatoimelle. 

- Vuoron luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty. 

- Kauden aikana vakiovuoroja voi hakea sen jälkeen, kun hakuajan mennessä saapuneet vuorot on 

myönnetty. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. 

- Mahdolliset yksittäiset peruutukset on tehtävä sähköpostitse viimeistään 7 vuorokautta ennen 

kyseessä olevaa vuoroa. Mikäli peruutus tulee tätä myöhemmin, on vapaa-aikatoimella oikeus 

laskuttaa varauksen hinta asiakkaalta. Täysin peruuttamattomasta vuorosta peritään aina lisäksi 50 

€. 

- Vakiovuorojen hakuajat: 

Kesäkauden kenttävuorot (huhtikuu–marraskuu) 31.1 mennessä. 

 Talvikauden jäähallivuorot (syyskuu–maaliskuu) 30.4 mennessä. 

 Talvikauden (elokuu–toukokuu) salivuorot 30.4 mennessä. 
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Yksittäiset varaukset 

- Hakemuksen täyttöoikeus on 18 vuotta täyttäneellä henkilöllä. 

- Jokaiselle ryhmälle/joukkueelle haetaan vuoroa omalla hakulomakkeella. 

- Hakemus on täytettävä täydellisesti: asiakkaan, yhteyshenkilön ja maksajan yhteystiedot.  

- Vapaana oleva vuoro tulee pääsääntöisesti katsoa varauskalenterista. 

- Haku tehdään lomakkeella Tilojen käyttöoikeushakemus/-sopimus. Lomake löytyy Loviisan 

kaupungin verkkosivustolta www.loviisa.fi 

(https://www.loviisa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/harrastukset-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-

ulkoilu/liikuntapaikat-ja-tilat/ )Puhelimitse tulevat alustavat varaukset on vahvistettava lomakkeella 

5 vuorokauden kuluessa varauksesta. 

- Varaushakemukset toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: vapaa-aika@loviisa.fi tai 

Lovinfoon: Vapaa-aikatoimi/Varaushakemus, PL 77 (Mariankatu 12), 07901 LOVIISA. 

- Lomakkeen voi tulostaa verkkosivustolta tai noutaa Lovinfosta, osoitteesta Mariankatu 12 A. 

- Yksittäisten varausten käsittelyaika: pyrimme käsittelemään varaukset/hakemukset 7 vuorokauden 

kuluessa. Myönnetyt vuorot kirjataan varauskalenteriin. 

- Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. 

- Kielteisestä päätöksestä lähetetään ilmoitus asiakkaalle. 

- Mahdolliset peruutukset on tehtävä viimeistään 7 vuorokautta ennen kyseessä olevaa tapahtumaa 

kirjallisesti sähköpostitse. Mikäli peruutus tulee tätä myöhemmin, on vapaa-aikatoimella oikeus 

laskuttaa varauksen hinta asiakkaalta. 

- Täysin peruuttamattomasta vuorosta peritään aina lisäksi 50 €. 
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Loviisan liikuntahalli 

Brandensteininkatu 27, 07900 Loviisa puh. 0440 555 747. Salin koko on 976 m2. 

sis. alv 10 %, hinta €/h Koko sali ¾ sali ½ sali ¼ sali 

Loviisalaiset seurat 20€ 15€ 10€ 5€ 

muut  77 € 58€ 39€ 20€ 

 

Turnaukset, kilpailut, leirit (aikuiset + juniorit) 

Koskee seurojen itse järjestämiä tapahtumia. 

sis. alv 10 % päivä (7–12 h) osapäivä 

Loviisalaiset seurat 121 € 20 €/h 

Alle 18 v. kun peritään osallistumismaksu 61 € 11 €/h 

 

Tapahtumat 

Kansainvälinen  377 € /ottelu 

Kansallinen   264 € /ottelu 

 

Muut tapahtumat (ei liikunta)  

sis. alv 24 % päivä (7–12 h) osapäivä 

Loviisalaiset seurat 275 € 44 €/h 

muut 1045 € 165 €/h 

 

Sauna 39 €/kerta (alv 24 %) 

Kahvio, keittiö, aula  55 €/kerta (alv 24 %) 

Kahvion käyttö sisältyy liikuntahallin osa- ja kokopäivän vuokraan. 

Kokoustilana kahvio on maksuton liikuntahallin säännöllisille käyttäjille arki-iltaisin. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Agricolahalli  

Forsöntie 3, 07700 Koskenkylän saha, puh. 0444 505 022. Salin koko on 948 m2. 

sis. alv 10 %, hinta/h Koko sali ⅔ sali ⅓ sali juoksurata aerobic-sali 

Loviisalaiset seurat 20 € 14 € 7 € 6 € 6 € 

muut  77 € 52€ 26€ 22 € 22 € 

kertamaksu/henkilö    4 €  
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Turnaukset, kilpailut, leirit (aikuiset + juniorit) 

Koskee seurojen itse järjestämiä tapahtumia. 

sis. alv 10 % päivä (7–12 h) osapäivä 

Loviisalaiset seurat 121 € 20 €/h 

Alle 18 v. kun peritään osallistumismaksu 61 € 11 €/h 

 

Tapahtumat 

Kansainvälinen  377 €/ottelu 

Kansallinen   264 €/ottelu 

 

Muut tapahtumat (ei liikunta)  

sis. alv 24 % päivä (7–12 h) osapäivä 

Loviisalaiset seurat 275 € 44 €/h 

muut 1045 € 165 €/h 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Valkon monitoimitalo  

Pitkäniityntie 62, salin koko on 264 m2. 

sis. alv 10 %  hinta €/h 

Loviisalaiset seurat 7 € 

muut  11 € 

 

Muut tapahtumat (ei liikunta)  

sis. alv 24 % osapäivä päivä (7–12 h) 

Loviisalaiset seurat 20 €/h 138 € 

muut  75 €/h 523 € 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Liljendalin liikuntatalo 

Kartanontie 29, salin koko on 288 m2. 

sis. alv 10 % €/h 

Loviisalaiset seurat 7 € 

muut  11 € 

 

Muut tapahtumat (ei liikunta) 

sis. alv 24 % osapäivä päivä (7–12 h) 

Loviisalaiset seurat 20 €/h 138 € 

muut  75 €/h 523 € 
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Jäähalli 

Seppäläntie 21 

sis. alv 10 %  talvi €/h kesä €/h 

Loviisalaiset seurat 43 € 8 € 

muut  80 € 15 € 

 

Turnaukset, kilpailut, leirit (aikuiset + juniorit) 

Koskee seurojen itse järjestämiä tapahtumia. 

sis. alv 10 % päivä (7–12 h) osapäivä 

Loviisalaiset seurat 275 € 43 €/h 

Alle 18 v. kun peritään osallistumismaksu 61 € 11 €/h 

muut 385 € 77 €/h 

Ottelut omalla harjoitusvuorolla ovat maksuttomia junioreille. 

Muut tapahtumat (ei liikunta, ei jäätä)  

sis. alv 24 % päivä (7–12 h) osapäivä 

Loviisalaiset seurat 275 € 44 €/h 

muut 1045 € 165 €/h 

 

Yleisöluistelu   maksuton 

Jääkentät ja -kaukalot 

Kaikki harjoittelu- ja kilpailutoiminta on maksutonta. 

______________________________________________________________________________________ 

Harjurinteen koulu, Sali 1 (1. krs)  

Ratakatu 1, salin koko on 500 m2. 

sis. alv 10 % €/h 

Loviisalaiset seurat 10 € 

muut  39 € 

 

Turnaukset, kilpailut, leirit (aikuiset + juniorit) 

Koskee seurojen itse järjestämiä tapahtumia. 

sis. alv 10 % päivä (7–12 h) osapäivä 

Loviisalaiset seurat 61 € 10 €/h 

Alle 18 v. kun peritään osallistumismaksu 31€ 6 €/h 

 

Muut tapahtumat (ei liikunta)  

sis. alv 24 % päivä (7–12 h) osapäivä 

Loviisalaiset seurat 138 € 22 €/h 

muut 413 € 83 €/h 
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Harjurinteen koulu, Sali 2 (2. krs) 

Ratakatu 1, salin koko on 565 m2. 

sis. alv 10 % €/h 

Loviisalaiset seurat 10 € 

muut  39 € 

 

Turnaukset, kilpailut, leirit (aikuiset + juniorit) 

Koskee seurojen itse järjestämiä tapahtumia. 

sis. alv 10 % päivä (7–12 h) osapäivä 

Loviisalaiset seurat 61 € 10 €/h 

Alle 18 v. kun peritään osallistumismaksu 31 € 6 €/h 

 

Muut tapahtumat (ei liikunta)  

sis. alv 24 % päivä (7–12 h) osapäivä 

Loviisalaiset seurat 138 € 22 €/h 

muut 413 € 83 €/h 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Valintatalon sali 

Saaristotie 2 

salin koko noin 700 m2 

sis. alv 10 %  hinta €/h 

Loviisalaiset seurat 7 € 

muut  11 € 

 

Muut tapahtumat (ei liikunta)  

sis. alv 24 % osapäivä päivä (7–12 h) 

Loviisalaiset seurat 20 €/h 138 € 

muut  75 €/h 523 € 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Generalshagens skola 168 m2, Kirkonkylän koulu 114 m2, Tesjoen koulu 112 m2, Teutjärven koulu 109 m2 

 

sis. alv 10 % €/h 

Loviisalaiset seurat 5 € 

muut  11 € 
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Muut tapahtumat (ei liikunta)  

sis. alv 24 % päivä (7–12 h) osapäivä 

Loviisalaiset seurat 72 € 11 €/h 

muut 259 € 39 €/h 

______________________________________________________________________________________ 

Fagerås 

Patukivenkuja, salin koko on 168 m2 (nyrkkeily ja paini) 

sis. alv 10 % €/h 

Loviisalaiset seurat 5 

muut  20 

 

______________________________________________________________________________________ 

Kaikki kaupungin kuntosalit (Liikuntahalli, Agricolahalli, Urheilupaviljonki, Valko monitoimitalo, Ruukin 

kuntosali, Fagerås) 

Avain käy kaikkiin saleihin 

sis. alv 10 % yli 18-vuotiaat opiskelija, eläkeläinen, työtön, nuori alle 18 v. 

1 kuukausi 22 € 17 € 

6 kuukautta 55 € 44 € 

12 kuukautta 77 € 61 € 

kertamaksu/henkilö Agricolahalli 4 € 3 € 

Avainpantti 20€ (koskee vain 70 vuotta täyttäneiden eläkeläisten maksutonta kuntaosalin käyttöä)  

Ryhmät 20 €/h 

______________________________________________________________________________________ 

Plagen, avantouinti (sis. alv 10 %) 

kausimaksu     28 € 

- opiskelija, eläkeläinen, työtön, nuori alle 18 v. 22 € 

 

______________________________________________________________________________________ 

Keskusurheilukenttä (varusteineen)  

sis. alv 10 % €/h 

Loviisalaiset seurat 17 € 

muut  77 € 

 

Turnaukset, kilpailut, leirit (aikuiset + juniorit) 

Koskee seurojen itse järjestämiä tapahtumia. 

sis. alv 10 % päivä (7–12 h) osapäivä 

Loviisalaiset seurat 99 € 17 €/h 

Alle 18 v. kun peritään osallistumismaksu 61 € 11 €/h 

- Liiton tai piirin sarjojen ottelut/sarjaturnaukset ja kilpailut ovat maksuttomia. 
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Maaottelut (maajoukkueet)  440 €/ottelu 

1–3 divisioona , seniorit  55 €/ottelu 

4–6 divisioona, seniorit  33 €/ottelu 

Muut tapahtumat (ei liikunta)  

sis. alv 24 % päivä (7–12 h) osapäivä 

Loviisalaiset seurat  275 € 44 €/h 

muut 825 € 138 €/h 

 

______________________________________________________________________________________ 

Harjoituskenttä (nurmi) 

sis. alv 10 % €/h 

Loviisalaiset seurat 17 € 

muut  77 € 

 

Turnaukset 

Turnaukset, kilpailut, leirit (aikuiset + juniorit) 

sis. alv 10 % päivä (7–12 h) osapäivä 

Loviisalaiset seurat 99 € 17 €/h 

Alle 18 v. kun peritään osallistumismaksu 61 € 11 €/h 

- Liiton tai piirin sarjojen ottelut/sarjaturnaukset ja kilpailut ovat maksuttomia. 

1–3 divisioona , seniorit 55 €/ottelu 

4–6 divisioona, seniorit 33 €/ottelu 

Muut tapahtumat (ei liikunta)  

sis. alv 24 % päivä (7–12 h) osapäivä 

Loviisalaiset seurat 275 € 44 €/h 

muut 825 € 138 €/h 

 

______________________________________________________________________________________ 

Liljendal (nurmi) 

sis. alv 10 % €/h 

Loviisalaiset seurat 17 € 

muut  77 € 

 

Turnaukset 

Turnaukset, kilpailut, leirit (aikuiset + juniorit) 

sis. alv 10 %  päivä (7-12 h) osapäivä 

Loviisalaiset seurat 99 € 17 €/h 

Alle 18 v. kun peritään osallistumismaksu 61 € 11 €/h 

- Liiton tai piirin sarjojen ottelut/sarjaturnaukset ja kilpailut ovat maksuttomia. 
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1–3 divisioona , seniorit  55 €/ottelu  

4–6 divisioona, seniorit  33 €/ottelu 

Muut tapahtumat (ei liikunta)  

sis. alv 24 % päivä (7–12 h) osapäivä 

Loviisalaiset seurat 275 € 44 €/h 

muut 825 € 138 €/h 

 

______________________________________________________________________________________ 

Muut hiekkakentät (Lovisavikens skolan kenttä) ja nurmikentät (Haddom, Tesjoki, Pernajan kirkonkylä, 

Koskenkylä, Isnäs, Ruukki): varatut vuorot, kun kentällä vaaditaan etukäteisvalmistelua. 

sis. alv 10 % €/h 

Loviisalaiset seurat 17 € 

muut  77 € 

 

Turnaukset 

Turnaukset, kilpailut, leirit (aikuiset + juniorit) 

sis. alv 10 % päivä (7–12 h) osapäivä 

Loviisalaiset seurat 99 € 17 €/h 

Alle 18 v. kun peritään osallistumismaksu 61 € 11 €/h 

- Liiton tai piirin sarjojen ottelut/sarjaturnaukset ja kilpailut ovat maksuttomia. 

1–3 divisioona, seniorit  55 €/ottelu  

4–6 divisioona, seniorit  33 €/ottelu 

______________________________________________________________________________________ 

Harjurinteen koulun lähiliikuntapaikka, tekonurmi  

sis. alv 10 % €/h 

Loviisalaiset seurat 10 € 

muut  39 € 

 

Turnaukset 

sis. alv 10 % päivä (7–12 h) osapäivä 

Loviisalaiset seurat 61 € 10 €/h 

Alle 18 v. kun peritään osallistumismaksu 33 € 6 €/h 

- Liiton tai piirin sarjojen ottelut/sarjaturnaukset ja kilpailut ovat maksuttomia. 
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Forum 

Sali     

Loviisalaiset seurat 

Aikuiset liikuntakäyttö   6 €/tunti 

Muut    14 €/tunti 

Aikuiset muu käyttö   7 €/tunti (alv 24 %) 

Muut muu käyttö   16 €/tunti (alv 24 %) 

Valkon monitoimitalon nuorisotila 

Loviisalaiset seurat   7 €/tunti (alv 24 %) 

Muut    16 €/tunti (alv 24 %) 

Tesjoen nuorisotila 

Loviisalaiset seurat   7 €/tunti (alv 24 %) 

Muut    16 €/tunti (alv 24 %) 

 

Koskenkylän nuorisotila 

Loviisalaiset seurat   7 €/tunti (alv 24 %) 

Muut    16 €/tunti (alv 24 %) 

Källan leirialue (sis. alv 24 %) 

Varausmenettelystä erillinen ohje 

Loviisalaiset yhdistykset  22 €/kerta (0–8 h, päiväkäyttö) 

    55 €/kerta (8–24 h, yöpyminen) 

Muut loviisalaiset   44 €/kerta (0–8 h, päiväkäyttö) 

    110 €/kerta (8–24 h, yöpyminen) 

Ulkopaikkakuntalaiset  88 €/kerta (0–8 h, päiväkäyttö) 

    220 €/kerta (8–24 h, yöpyminen) 

 

Rönnäsin leirialue (sis. alv 24 %)  28 €/ vuorokausi 

Jumppien hinnoittelu 

Salijumppa 1 kertaa/viikko  22 €/kausi (kausi = 15 kertaa) 

Salijumppa 2 kertaa tai enemmän/viikko 28 €/kausi 

Vesijumppa   50 €/kausi 

Lasten liikuntakerhot   0 €/kausi  

Uimakoulut ranta   kurssikohtainen 

Uimakoulut halli   6 €/kerta (kokonaissumma riippuu kerroista) 

Yöpymismaksu (sis. alv 24 %) 8 €/henkilö 

Palvelut esim. siivous, vahtimestari, äänitekniikka: 

maanantai–perjantai 39 €/h (sis. alv 24 %) 

lauantai 61 €/h (sis. alv 24 %) 

sunnuntai 77 €/h (sis. alv 24 %) 

 


