
 

 

Päivitys 1.3.2023  

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN 
LIIKUNTAPALVELUIDEN 

HINNASTO 1.1.2023 



Sisällys 
Ylöjärven sisäliikuntatilojen vuokraus ................................................................................................................ 3 

Sisäliikuntatilojen vuokrat .................................................................................................................................. 3 

Ylöjärven urheilutalo ......................................................................................................................................... 3 

Uimahallin allasvuokrat .............................................................................................................................. 3 

Koko uimahallin vuokraus .......................................................................................................................... 4 

Urheilutalon palloiluhalli .............................................................................................................................. 4 

Urheilutalon voimailusali ja uimahallin kuntosali ........................................................................................ 4 

Urheilutalon muut liikuntatilat ..................................................................................................................... 4 

Urheilutalon kokous- ja kabinettitilat sekä tilaussauna ............................................................................... 4 

Kurun urheilutalo .............................................................................................................................................. 4 

Palloiluhalli .................................................................................................................................................. 4 

Kuntosali ..................................................................................................................................................... 4 

Viljakkalan liikuntahalli Vilske ............................................................................................................................ 5 

Palloiluhalli .................................................................................................................................................. 5 

Kuntosali ..................................................................................................................................................... 5 

Koulujen liikuntasalit ......................................................................................................................................... 5 

Vuorentaustan yläkoulu ja Siivikkalan koulu .............................................................................................. 5 

Metsäkylän yhtenäiskoulu, iso liikuntasali .................................................................................................. 5 

Metsäkylän yhtenäiskoulu, pieni liikuntasali ............................................................................................... 5 

Kauraslammen koulu, Kauraslampi liikuntasali 1 ....................................................................................... 6 

Kauraslammen koulu, Kauraslampi liikuntasali 2 , Veittijärvi ja Takamaa ................................................. 6 

Mutalan koulu, Vahannan koulu, Vuorentausta alakoulu ja Karhen koulu ................................................. 6 

Koulujen kuntosalit ......................................................................................................................................... 6 

Metsäkylän yhtenäiskoulun ja Kauraslammen koulu ................................................................................. 6 

Uimahallin käyttömaksut .................................................................................................................................... 7 

Kertamaksut käteisellä tai maksukortilla maksaessa ..................................................................................... 7 

Kertamaksut Nysse-kortilla maksaessa ......................................................................................................... 7 

10-kerran sarjakortit ....................................................................................................................................... 7 

5-kerran sarjakortit ......................................................................................................................................... 7 

Vuosikortit ...................................................................................................................................................... 8 

Yrityskortit ...................................................................................................................................................... 8 

Koko talon kuukausikortti ............................................................................................................................... 8 

Kuntosalien käyttömaksut .................................................................................................................................. 8 

Ylöjärven urheilutalon voimailusali ................................................................................................................. 9 

Uimahallin kuntosali ....................................................................................................................................... 9 

Kurun urheilutalon kuntosali ........................................................................................................................... 9 

Viljakkalan liikuntahalli Vilskeen kuntosali ..................................................................................................... 9 



Viljakkalan paloaseman kuntosali ................................................................................................................ 10 

Liikuntapalveluiden ohjaustoiminnan maksut .................................................................................................. 11 

Ryhmäliikunta ............................................................................................................................................... 11 

Muut liikunnanohjauspalvelut ....................................................................................................................... 11 

Liikuntaneuvonta ja siihen liittyvä ohjaustoiminta ........................................................................................ 11 

Halliuimakoulut ............................................................................................................................................. 11 

Rantauimakoulut .......................................................................................................................................... 11 

Liikuntapalveluiden muut maksut ................................................................................................................. 11 

 

  



Ylöjärven sisäliikuntatilojen vuokraus 

 
 
Sisäliikuntatilojen hinnoittelu 
 
Hinnastossa liikuntasalien hinnat on jaettu kahteen hintatasoon seuraavasti:  
 

1. Urheiluseurat sekä paikalliset yleishyödylliset yhdistykset  
2. Yritykset, yksityishenkilöt sekä ei-ylöjärveläiset yleishyödylliset yhdistykset 

 
Uimahallin allasvuokrat on jaettu kolmeen hintatasoon seuraavasti: 
 

1. Seurat/yhdistykset, alle 18-vuotiaiden vuorot 
2. Seurat/yhdistykset, yli 18-vuotiaiden vuorot 
3. Yritykset, yksityishenkilöt ja muut toimijat 

 
Hinnastossa ilmoitetaan vuoron tuntihinta, ellei toisin mainita. Yksittäisen harjoitusvuoron hinta on sama 
kuin vakiovuoron. Hinnastossa tilavuokrat ilmoitetaan verollisina, joka on liikuntatilojen osalta 10 %, muiden 
tilojen osalta (sekä muu kuin liikunnallinen käyttö) 24 %.  
 
Hinnastosta poikkeavat tilanteet: 

• Mikäli tilaa varataan muuhun kuin liikunnalliseen käyttöön (konsertit, näyttelyt jne.) lisätään 
hintaan 50 % (150 %).  

 
Liikuntapalveluilla on oikeus päättää hinnastosta poikkeavasta korvauksesta.  
Liikuntapalvelut pidättää oikeuden hintamuutoksiin. 

Sisäliikuntatilojen vuokrat 
 

Seuraavassa luetellaan liikuntapalveluiden vuokraamien sisäliikuntatilojen hinnat rakennuksittain. Hinnat 

ilmoitetaan muodossa €/h. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. 

Ylöjärven urheilutalo 
Ylöjärven urheilutalo on liikuntapalveluiden hallinnoima kokonaisuus, joka sisältää uimahallitilat, squash -
kentän, kuntosalin, puntti-/voimailusalin, palloiluhallin sekä kokous- ja kabinettitiloja. 

 

Uimahallin allasvuokrat 
 

                                                                         Hinta 1 Hinta 2 Hinta 3 

Kuntoallas ja monitoimiallas, ratamaksu 11,00 € 16,00 € 22,00 € 

Lasten opetusallas ja kahluuallas 20,00 € - 30,00 € 

Lasten altaat vauvauintiin  70,00 € - 70,00 € 

• Allasvuokran lisäksi varaajaa laskutetaan 2 €/kävijä käyntimaksua.  

• Yli 18-v vuoroksi tulkitaan vuoro, jossa 80% kävijöistä on yli 18-vuotiaita 

• Vauvauinnin vuokrahinta sisältää yhden aikuisen sisäänpääsyn vauvan kanssa. 
 



Koko uimahallin vuokraus 

• Erillissopimuksella 275,00 € 

Urheilutalon palloiluhalli 

                                                                              Hinta 1 Hinta 2 

Koko palloiluhalli, harjoitusvuoro  17,50 € 35,00 € 

Palloiluhalli, 1 lohko (1/3), harjoitusvuoro  7,50 € 15,00 € 

Lasten ja nuorten turnaukset ja tapahtumat  20,00 € 40,00 € 

Muut turnaukset, pääsymaksulliset tapahtumat 35,00 € 70,00 € 

Urheilutalon voimailusali ja uimahallin kuntosali 
 

Avoin harjoitusvuoro   5,00 € 15,00 € 

Suljettu harjoitusvuoro aukioloaikojen ulkopuolella 5,00 € 15,00 € 

Suljettu harjoitusvuoro tai kilpailuvuoro aukioloaikana 20,00 € 40,00 € 

Urheilutalon muut liikuntatilat 

 

Monitoimisali    11,00 € 22,00 € 

Squash-kenttä    16,00 € 16,00 € 

Urheilutalon kokous- ja kabinettitilat sekä tilaussauna 
 

Kabinetti-/kokoustilat 13,00 €/tunti 

Tilaussauna ja kabinetti 32,00 €/alkava tunti 

Tapahtumapaketit 80,00 €/3 tuntia 

• Tapahtumapaketit pitävät sisällään useamman tilan vuokraamisen esim. syntymäpäiväjuhlien 

toteuttamiseen. Lisätietoja uimahallilta. 

Kurun urheilutalo 
 

Palloiluhalli 

                                                                              Hinta 1 Hinta 2 

Koko palloiluhalli, harjoitusvuoro  7,50 € 15,00 € 

Puoli salia, harjoitusvuoro   3,50 € 7,00 € 

Lasten ja nuorten turnaukset ja tapahtumat  10,00 € 20,00 € 

Muut turnaukset, pääsymaksulliset tapahtumat 15,00 € 30,00 € 

Kuntosali 

Avoin harjoitusvuoro   5,00 € 11,00 € 

Suljettu harjoitusvuoro aukioloaikana  20,00 € 20,00 € 

• Muut Kurun urheilutalon tilat hinnoitellaan erikseen ja sopimuksen mukaan. 



 

Viljakkalan liikuntahalli Vilske 
 

Palloiluhalli 

                                                                              Hinta 1 Hinta 2 

Koko palloiluhalli, harjoitusvuoro  7,50 € 15,00 € 

Puoli salia, harjoitusvuoro   3,50 € 7,00 € 

Lasten ja nuorten turnaukset ja tapahtumat  10,00 € 20,00 € 

Muut turnaukset, pääsymaksulliset tapahtumat 15,00 € 30,00 € 

Kuntosali 

Avoin harjoitusvuoro   5,00 € 11,00 € 

Suljettu harjoitusvuoro aukioloaikana  20,00 € 20,00 € 

 

• Yöpyminen Urheilutalojen tiloissa, SM-tasoisten tapahtumien järjestäminen tai muut. erikoistapahtumat 
hinnoitellaan erikseen ja sopimuksen mukaan. 

 

Koulujen liikuntasalit 
 

Vuorentaustan yläkoulu ja Siivikkalan koulu 

                                                                              Hinta 1 Hinta 2 

Koko palloilusali, harjoitusvuoro  10,00 € 20,00 € 

Puoli salia, harjoitusvuoro   5,00 € 10,00 € 

Lasten ja nuorten turnaukset ja tapahtumat  12,50 € 50,00 € 

Muut turnaukset, pääsymaksulliset tapahtumat 20,00 € 40,00 € 

Metsäkylän yhtenäiskoulu, iso liikuntasali 

                                                                              Hinta 1 Hinta 2 

Koko palloilusali, harjoitusvuoro  10,50 € 20,00 € 

1/3 salia, harjoitusvuoro   3,50 € 7,00 € 

Lasten ja nuorten turnaukset ja tapahtumat  12,50 € 25,00 € 

Muut turnaukset, pääsymaksulliset tapahtumat 20,00 € 40,00 € 

Metsäkylän yhtenäiskoulu, pieni liikuntasali 
 

Koko liikuntasali, harjoitusvuoro  5,00 € 10,00 € 

Lasten ja nuorten turnaukset, tapahtumat  7,50 € 15,00 € 

Muut tapahtumat, pääsymaksulliset tilaisuudet 10,00 € 20,00 € 

 



Kauraslammen koulu, Kauraslampi liikuntasali 1 

                                                                              Hinta 1 Hinta 2 

Koko palloilusali, harjoitusvuoro  7,50 € 15,00 € 

Puoli salia, harjoitusvuoro   3,50 € 7,00 € 

Lasten ja nuorten turnaukset ja tapahtumat  10,00 € 20,00 € 

Muut turnaukset, pääsymaksulliset tapahtumat 15,00 € 30,00 € 

Kauraslammen koulu, Kauraslampi liikuntasali 2 , Veittijärvi ja Takamaa 
 

Koko liikuntasali, harjoitusvuoro  5,00 € 10,00 € 

Lasten ja nuorten turnaukset, tapahtumat  7,50 € 15,00 € 

Muut tapahtumat, pääsymaksulliset tilaisuudet 10,00 € 20,00 € 

 

Mutalan koulu, Vahannan koulu, Vuorentausta alakoulu ja Karhen koulu 
 

Koko liikuntasali, harjoitusvuoro  4,00 € 8,00 € 

Lasten ja nuorten turnaukset, tapahtumat  5,50 € 11,00 € 

Muut tapahtumat, pääsymaksulliset tilaisuudet 8,00 € 16,00 € 

• Mikäli liikuntatilaa varataan muuhun kuin liikunnalliseen käyttöön lisätään hintaan 50 %. 

• Salivuokraan eivät kuulu koulun liikuntavälineet. 

• Koulusaleissa yöpyminen erillissopimuksella ja hinta määritellään erikseen. 
 

Koulujen kuntosalit 
 

Metsäkylän yhtenäiskoulun ja Kauraslammen koulu 

 

Harjoitusvuoro liikuntasalivuoron yhteydessä 2,50 € 5,50 € 

Harjoitusvuoro ilman liikuntasalivuoroa  5,00 € 11,00 € 

• Koulujen kuntosalit sijaitsevat koululiikuntasalien yhteydessä.  

  



Uimahallin käyttömaksut 
 

Uimahallin käyttömaksuihin sisältyy kuntosalin sekä voimailusalin käyttöoikeus. 

Kertamaksut käteisellä tai maksukortilla maksaessa 
• Aikuiset   7,80 € 

• Aikuiset aamu-/päiväuinti (ark. klo 6.00-15.00) 4,90 € 

• Lapset (4–16-vuotiaat)  2,80 € 

• Eläkeläiset   4,90 € 

• Eläkeläiset, päiväuinti (ark. klo 8–15) 3,60 € 

• Opiskelijat, nuoret (17–24 v), työttömät, invalidit, 

kriisinhallintaveteraanit  4,90 € 

• Perhelippu (pe-su, sis. max. 2 aikuista ja 3 lasta) 20,30 € 

*0–3 -vuotiaat maksutta vanhemman seurassa 

*Veteraanit maksutta 

Kertamaksut Nysse-kortilla maksaessa 
• Aikuiset   6,00 € 

• Lapset (4–16-vuotiaat)  2,30 € 

• Eläkeläiset   3,60 € 

• Nuoret (17–24 v)   3,60 € 

• Aamu-/päiväuinti (arkisin klo 6.00–15.00) 3,60 € 

10-kerran sarjakortit 
• Aikuiset   55,00 € 

• Aikuiset aamu-/päiväuinti (ark. klo 6.00–15.00) 36,00 € 

• Lapset (4–16-vuotiaat)  23,00 € 

• Eläkeläiset, opiskelijat, nuoret (17–24 v),  

työttömät, invalidit, kriisinhallintaveteraanit 36,00 € 

5-kerran sarjakortit 
• Aikuiset   33,00 € 

• Aikuiset aamu-/päiväuinti (ark. klo 6.00–15.00) 21,00 € 

• Lapset (4–16-vuotiaat)  12,00 € 

• Eläkeläiset, opiskelijat, nuoret (17–24 v),  

työttömät, invalidit, kriisinhallintaveteraanit 21,00 € 

• Sarjakortit ovat voimassa 2 vuotta ostopäivästä. Käyttämättä jääneitä uinteja ei hyvitetä. 

• Sarjakorttia varten on asiakkaan ostettava 5 euron arvoinen Urheilutalo -kortti. Tämä korttimaksu suoritetaan 
ainoastaan kerran, ensimmäisen sarjakorttilatauksen yhteydessä. Korttimaksua ei palauteta.  

• Sarjakortti on haltijakohtainen ja sillä voi maksaa samaa hintaryhmää olevan. Poikkeuksena sarjakortti, joka 
on ostettu kohdennettua maksutapaa käyttäen. Tällöin korttiin tallennetaan asiakkaan nimitieto. 

• Henkilökohtaiseksi nimettyä sarjakorttia käytettäessä asiakkaan on varauduttava todistamaan 
henkilöllisyytensä jokaisella käyntikerralla. 



• Henkilöllisyyden tarkistuksesta ilmoitetaan sisäänpääsypuomilla punaisella valolla ja tekstillä: Todista 
henkilöllisyys sekä estämällä sisäänpääsy. Henkilöllisyys todistetaan kassalle, jonka jälkeen kortti vapautetaan 
käyttökelpoiseksi. Ennen sitä kortti on lukittu, eikä sitä voi käyttää. 
 

Vuosikortit 

Vuosikortin hinta on 68 € 

 
Vuosikortti oikeuttaa pääsyyn uimahalliin, uimahallin kuntosalille (yleisövuoroilla) sekä alakerran punttisalille arkisin 
klo 6.00–15.00 välisenä aikana. Vuosikortti oikeuttaa pääsyn myös Viljakkalan ja Kurun kuntosaleille ko. aikavälillä. 
Vuosikortti on voimassa 365 vrk ostopäivästä lukien.  
 
Vuosikortti on tarjolla seuraaville ryhmille: 
 

• Eläkeläiset +65 vuotta  

• Pitkäaikaistyöttömät  

• Työkyvyttömyyseläkkeellä olevat ylöjärveläiset  

• Omaishoitajat 
 
Oikeus etuuteen on osoitettava kassalla tuotetta ostaessa. 
 

Yrityskortit 
10 x kortti 66 € 

 
Yrityskorttia ei ole henkilökohtainen, eli sillä voi kulkea eri henkilöt. 

• Yrityskortilla portista pääsy on rajoitettu 1 krt/päivä.  

• Yrityskortti ei sisällä korttimaksua, vaan kortti palautuu uimahallille viimeisen käyttökerran jälkeen.  

• Kortti on voimassa 2 vuotta ostopäivästä. Käyttämättä jääneitä uinteja ei hyvitetä. 
 

Koko talon kuukausikortti 
Koko talon kuukausikortin hinta on 55 €. 

• Kuukausikortilla Urheilutalo-Uimahallin tilat (uimahalli, kuntosali, punttisali ja squash-/pöytätennis) ovat 
kuukauden ajan käytettävissä rajattomasti. Squash-/pöytätennistila käytettävissä sen ollessa vapaana. 

• Kuukausikorttia varten on asiakkaan ostettava 5 euron arvoinen Urheilutalo -kortti. Tämä korttimaksu 
suoritetaan ainoastaan kerran, ensimmäisen sarjakorttilatauksen yhteydessä. Korttimaksua ei palauteta.  

• Kuukausikortti on henkilökohtainen. 

• Henkilökohtaiseksi nimettyä kuukausi- tai sarjakorttia käytettäessä asiakkaan on varauduttava todistamaan 
henkilöllisyytensä jokaisella käyntikerralla. 

• Henkilöllisyyden tarkistuksesta ilmoitetaan sisäänpääsypuomilla punaisella valolla ja tekstillä: Todista 
henkilöllisyys sekä estämällä sisäänpääsy. Henkilöllisyys todistetaan kassalle, jonka jälkeen kortti 
vapautetaan käyttökelpoiseksi. Ennen sitä kortti on lukittu, eikä sitä voi käyttää. 
 

Kuntosalien käyttömaksut 
 

Ylöjärven kaupungin liikuntapalveluiden hallinnoimia yleisiä kuntosaleja ovat Urheilutalon voimailu- ja 

kuntosali, Viljakkalan Vilskeen ja Viljakkalan paloaseman kuntosalit sekä Kurun urheilutalon kuntosali. 

 

 



Ylöjärven urheilutalon voimailusali 
• Kertakäynti käteisellä/kortilla  2,70 € 

• Kertakäynti Nysse -kortilla  2,20 € 

• 10-kerran sarjakortti   22 € 

• Kuukausikortti (30 vrk)  22 € 

• Puolen vuoden kortti (180 vrk)  95 € 

• Vuosikortti (365 vrk)   170 € 

• 10-kerran kortti lapsille/nuorille (13–24 v),  

jotka ovat suorittaneet liikuntapalveluiden kurssin 

(osoitettava kassalla)   18 € 

• Punttisali on käytettävissä myös uimahallimaksulla (kts. uimahallin käyntimaksut).   

• Kausikorttia varten on asiakkaan ostettava 5 euron arvoinen Urheilutalo -kortti. Tämä korttimaksu 
suoritetaan ainoastaan kerran, ensimmäisen kausikorttilatauksen yhteydessä. Korttimaksua ei palauteta.  

• Punttisalin kausikortit ovat henkilökohtaisia. Henkilöllisyys on varauduttava todistamaan. Väärinkäytöksistä 
liikuntapalvelut voivat veloittaa 50 euron tarkistusmaksun. 

 

Uimahallin kuntosali 

 
Uimahallin kuntosalille ei ole erillistä maksua. Kuntosalin käyttöoikeus sisältyy uimahallimaksuun (kt. uimahallin 

käyntimaksut). 

Kurun urheilutalon kuntosali 
• Kertakäynti käteisellä/kortilla  2,70 € 

• Kertakäynti Nysse -kortilla  2,20 € 

• 10-kerran sarjakortti   22 € 

• Kuukausikortti (30 vrk)  14,50 € 

• Puolen vuoden kortti (180 vrk)  55 € 

• 10-kerran kortti lapsille/nuorille (13–24 v),  

jotka ovat suorittaneet liikuntapalveluiden kurssin 

(osoitettava kassalla)   18 € 

• Kuntosalin käyttöön oikeuttava kortti lunastetaan Kurun kirjastolta tai Ylöjärven uimahallilta. Käyttöoikeus 
ladataan kortille etukäteen.  

• Kuntosalikortit ovat henkilökohtaisia. Väärinkäytöksistä voidaan veloittaa 50 euron tarkastusmaksu. 

• Ylöjärven liikuntapalveluiden vuosikorteilla (Eläkeläiset +65 vuotta, pitkäaikaistyöttömät, 

työkyvyttömyyseläkkeellä olevat ylöjärveläiset ja omaishoitajat) oikeus myös Kurun kuntosalin käyttöön 

arkisin klo 6.00–15.00 välisenä aikana. 

Viljakkalan liikuntahalli Vilskeen kuntosali 
• Kertakäynti käteisellä/kortilla  2,70 € 

• Kertakäynti Nysse -kortilla  2,20 € 

• 10-kerran sarjakortti   22 € 

• Kuukausikortti (30 vrk)  14,50 € 

• Puolen vuoden kortti (180 vrk)  55 € 



• 10-kerran kortti lapsille/nuorille (13–24 v),  

jotka ovat suorittaneet liikuntapalveluiden kurssin 

(osoitettava kassalla)   18 € 

• Kuntosalin käyttöön oikeuttava kortti lunastetaan Viljakkalan kirjastolta tai Ylöjärven uimahallilta. 
Käyttöoikeus ladataan kortille etukäteen.  

• Kuntosalikortit ovat henkilökohtaisia. Väärinkäytöksistä voidaan veloittaa 50 euron tarkastusmaksu. 

• Ylöjärven liikuntapalveluiden vuosikorteilla (Eläkeläiset +65 vuotta, pitkäaikaistyöttömät, 

työkyvyttömyyseläkkeellä olevat ylöjärveläiset ja omaishoitajat) oikeus myös Viljakkalan kuntosalien käyttöön 

arkisin klo 6.00–15.00 välisenä aikana. 

Viljakkalan paloaseman kuntosali 
• Kertakäynti käteisellä/kortilla  2,70 € 

• Kertakäynti Nysse -kortilla  2,20 € 

• 10-kerran sarjakortti   22 € 

• Kuukausikortti (30 vrk)  14,50 € 

• Puolen vuoden kortti (180 vrk)  55 € 

• 10-kerran kortti lapsille/nuorille (13–24 v),  

jotka ovat suorittaneet liikuntapalveluiden kurssin 

(osoitettava kassalla)   18 € 

• Kuntosalin käyttöön oikeuttava kortti lunastetaan Viljakkalan kirjastolta tai Ylöjärven uimahallilta. 
Käyttöoikeus ladataan kortille etukäteen.  

• Kuntosalikortit ovat henkilökohtaisia. Väärinkäytöksistä voidaan veloittaa 50 euron tarkastusmaksu. 

• Ylöjärven liikuntapalveluiden vuosikorteilla (Eläkeläiset +65 vuotta, pitkäaikaistyöttömät, 

työkyvyttömyyseläkkeellä olevat ylöjärveläiset ja omaishoitajat) oikeus myös Viljakkalan kuntosalien käyttöön 

arkisin klo 6.00–15.00 välisenä aikana. 

 

  



Liikuntapalveluiden ohjaustoiminnan maksut 
 

Liikuntapalveluiden ohjaustoiminta on pääsääntöisesti ryhmäliikuntaa. Hinnastossa luetellaan kaikki voimassa olevat 
palvelut ja maksut. Hinnat esitetään hinta/kausi (eli syys- tai kevätkausi).  
Hinnat sisältävät arvonlisäveron (muut palvelut 10 %, uimakoulut 24%). 
 

Ryhmäliikunta 
 

Aikuiset Eläkeläiset/opiskelijat/työttömät Lapset/nuoret 

Ohjattu kuntosali 60 min 40 € 30 € - 

Vesijumppa 30 min* 35 € 30 € - 

Vesijumppa 45 min* 40 € 35 € - 

Vesijumppa Kumuke - 55 € - 

Tuolijumppa 30 min - 15 € - 

Tuolijumppa 45 min - 20 € - 

Muut ryhmäliikuntatunnit 60 min 40 € 30 € 25 € 

Kertamaksu* 4 € 2,50 € 2 € 

Ohjattu perheliikuntavuoro maksuton maksuton maksuton 

• Uimahallissa tapahtuviin ryhmiin asiakkaan tulee maksaa lisäksi uimahallimaksu. 

Muut liikunnanohjauspalvelut  

Liikunnanohjauksen tuntihinta ryhmille 
(ostopalvelu) 

40 € 

Uimaopetuksen tuntihinta ryhmille 
(ostopalvelu, kaupungin ulkopuolinen 
toiminta) 

40 € 

 

Liikuntaneuvonta ja siihen liittyvä ohjaustoiminta 

Maksuton palvelu 

Halliuimakoulut 
• Uimakoulu 8 krt  55 € 

• Uimakoulut 6 krt  45 € 

• Uimakoulu 4 krt  30 € 

Rantauimakoulut 
• Rantauimakoulu 5 krt 15 € 

Liikuntapalveluiden muut maksut 
• Liikuntasalin tai muun liikuntapalveluiden hallinnoiman tilan avaimen hävittäminen, palauttamatta 

jättäminen tai muut väärinkäyttö 100 € 

• Kuntosalien ja uimahallin käyttö ilman käyttöoikeutta tai muu väärinkäyttö 50 € 

 


