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LIIKUNTATILOJEN JA -TOIMINNAN 

HINNASTO 1.8.2022 ALKAEN 
 

Liikuntatilat, joita hinnasto koskee: Orimattila Areena, Vuorenmäen palloiluhalli, uimahalli, 

keskusurheilukenttä, pallokentät, urheilukeskuksen kuntorata ja hiihtokeskus. 

 

YLEISET PERIAATTEET 

Vuoro myönnetään vain vuoroa hakeneen yhteisön jäsenistöä varten (pl. matalan kynnyksen 

vuorot). 

Vuoro myönnetään vain hakemuksessa ilmenevää sarja/harrasteliikuntatasoa edellyttäville ja 

hakeneille joukkueille/ryhmille. 

Harjoitusvuoroa tai sen osaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. 

Koulut varaavat etukäteen tiedossa olevat iltakäyttövuorot omaan käyttöönsä. 

Myönnetyt käyttövuorot voidaan peruuttaa otteluiden, kilpailujen, tapahtumien ja koulujen 

tilaisuuksien vuoksi. Varaajalla ei ole oikeutta korvaukseen tämän osalta. 

Liikuntapalveluiden järjestämät tai sellaiset tapahtumat, joissa Orimattilan kaupunki on 

huomattavalta osin järjestelyissä mukana, ovat etuoikeusjärjestyksessä ennen urheiluseurojen ja 

muiden yhteisöjen järjestämiä tapahtumia. 

Vakiovuoroja ei myönnetä mikä hakijalla/käyttäjällä on maksamattomia vuoroja. 

Vakiovuoro perutaan kolmen käyttämättömän ja perumattoman vuoron jälkeen ja varaajalla ei ole 

oikeutta korvaukseen tämän osalta. 

 

• Orimattilalainen yhdistys = Orimattilaan rekisteröitynyt yhdistys, jonka jäsenistä 2/3 on 

orimattilalaisia 

• Käyttämätön ja peruuttamaton vuoro laskutetaan 1.–4. –luokassa 5. luokan hinnaston 

mukaisesti ja 5.luokassa 3-kertaisella hinnaston mukaisella hinnalla 

• Vuorovaraaja on vuoron vastuuhenkilö, ellei vastuuhenkilöä ole erikseen varauksen yhteydessä 

ilmoitettu 

• Juniorivuoro = alle 18 –vuotiaat. Yli 50 % ryhmän osallistujista tulee olla alle 18-vuotiaita 

• Matalan kynnyksen maksuton liikuntatoiminta: Vuorolle osallistumisen tulee olla täysin 

maksutonta. Matalan kynnyksen vuorot ja niiden sisältö tulee ilmoittaa viimeistään 2 viikkoa 

ennen vuoron alkua liikuntapalveluille, jolloin niiden markkinointi tapahtuu myös 

liikuntapalveluiden toimesta. Toiminnan tulee olla kaikille avointa, mutta se saa olla 

kohdennettu esimerkiksi tiettyyn lajiin tai tietylle ikäryhmälle. 
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VAKIOVUOROJEN MYÖNTÖJÄRJESTYS  

(koulujen salit, vanha urheilutalo, Orimattila Areenan monitoimisali ja juoksusuora, Vuorenmäki, 

uimahallin ratavaraukset, pallokentät, keskusurheilukenttä) 

vakiovuorot myönnetään vain liikuntatoimintaan ja seuraavassa prioriteettijärjestyksessä: 

1. Liikuntapalveluiden omat vuorot sekä Wellamo-opiston varaukset 

2. Matalan kynnyksen alle 18-vuotiaiden maksuttomat harjoitusvuorot 

3. Orimattilalaisten yhdistysten juniorivuorot liikuntakäyttöön 

4. Matalan kynnyksen yli 18-vuotiaiden maksuttomat harjoitusvuorot, Orimattilalaisten 

yhdistysten sekä erityisliikuntaryhmien varaukset 

5. Muut tahot 

 

VAKIOVUOROJEN MYÖNTÖJÄRJESTYS  

(Orimattila Areenan palloiluhalli) 

vakiovuorot myönnetään vain liikuntatoimintaan ja seuraavassa prioriteettijärjestyksessä: 

1. Orimattilalaisten yhdistysten palloilukäyttö kilpailutoiminnassa (kilpaharjoittelu) 

2. C-juniorit ja vanhemmat ikäluokat 

Vakiovuorojen myöntämisessä arvioidaan lisäksi sarjatasoa sekä lajien välistä tasapuolisuutta. 

 

MUUT EHDOT 
 

• Yksittäisten vuorojen varaaminen: vakiovuorojen myöntämisen jälkeen vapaiden vuorojen 

varaus tapahtuu varausjärjestyksessä. 

• Orimattila Areenalle myönnetään vuorot ensisijaisesti vain lohkoihin 

• Isompien kertavarausten ja tapahtumien osalta tapahtumakohtaisesti viranhaltijapäätöksellä, 

jossa otetaan myös kantaa mahdollisesta lisäsiivouksesta ja muista järjestelyistä aiheutuviin 

lisäkustannuksiin. Tilan osalta laskutus peritään tilan aukiolotuntien ajalta. 

• Muu kuin liikuntakäyttö liikuntapalveluiden liikuntapaikoissa: hinnaston luokkien mukainen hinta 

x 3 (alv 24 %). 

• Ottelutapahtumien osalta minimiveloitus on 3 tuntia. 
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PERUUTUKSET 
 

Vuoro tulee perua sähköpostitse viimeistään 14vrk ennen vuoroa, 0-13vrk:n sisällä tehdyistä 

peruutuksista peritään hinnaston mukainen hinta. 

• vuoroperuutukset on ilmoitettava: liikunta@orimattila.fi 

 

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET 
 

Vuorovaraukset: www.orimattilanliikuntapalvelut.fi -> liikuntatilojen varaaminen -> tilakalenteri 

Suora linkki varaussivulle: http://www.orimattilanliikuntapalvelut.fi/varaa-tila/tilakalenteri/ 

Ohjeet varauksen tekemiseen: www.orimattilanliikuntapalvelut.fi -> liikuntatilojen varaaminen -> 

liikuntatilojen varaaminen 

 

YHTEYSTIEDOT 
 

Sanna Honka, p. 044 781 3533 

Teija Savolainen, p. 050 587 0733 

sähköpostit: etunimi.sukunimi@orimattila.fi 

 

ARVOLISÄKANNAT LIIKUNTATILOJEN JA -TOIMINNAN MAKSUISSA 
 

10 % verokanta 

• uimahallin sisäänpääsymaksut 

• kuntosalimaksut 

• liikuntapaikkojen maksut liikuntatilaisuuksissa 

 

24 % verokanta 

• välinevuokrat 

• älyranneke 

• liikuntapaikan vuokraaminen muuhun kuin liikuntatilaisuuden järjestämistä varten 
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MAKSULUOKAT 
 

1. luokka: matalan kynnyksen maksuton liikuntatoiminta, eläkeläisyhdistysten liikuntatoiminta ennen 

klo 17:ta sekä erityisliikuntaryhmien liikuntatoiminta orimattilalaisille. 

2. luokka: Orimattilaisten yhdistysten juniorivuorot liikuntakäyttöön 

3. luokka: Orimattilalaisten yhdistysten 18-vuotiaiden tai yli liikuntatoiminta ja alle 18 –vuotiaiden 

ottelu- ja kilpailutoiminta 

4. luokka: Yleishyödyllistä urheilutoimintaa harjoittavat orimattilalaiset yritysten alle 18-vuotiaiden 

liikuntatoiminta ja muiden paikkakuntien koulujen sekä liikuntapalveluiden liikuntakäyttö, yli 18- 

vuotiaiden ottelu- ja kilpailutoiminta 

5. luokka: Muiden tahojen liikuntakäyttö 

 

LIIKUNTATILAT 
 

Hinnasto (€/h) 

 

 

Tila 

Kerroin 

1. 

luokka 

0 

2. luokka 

0,5 

3. luokka 

1 

4. luokka 

2 

5. luokka 

4 

Orimattila 

Areena 
Palloiluhalli 1/1 sali 0 €* 13,50 € 27,00 € 54,00 € 108,00 € 

 Palloiluhalli 1/3 sali 0 €* 6,75 € 13,50 € 27,00 € 54,00 € 

 Monitoimisali 1/1 sali 0 € 6,75 € 13,50 € 27,00 € 54,00 € 

 Monitoimisali 1/2 Sali 0 € 3,40 € 6,80 € 13,40 € 26,80 € 

 Juoksusuora 0 € 4,55 € 9,10 € 18,20 € 36,40 € 

 Kuntosali** 

h + sisäänpääsymaksu/hlö 

- 20 € 20 € 20 € 20 € 

Vuorenmäki Palloiluhalli 0 € 4,40 € 8,80 € 17,60 € 35,20 € 

 Palloiluhalli ½ sali 0 € 2,20 € 4,40 € 8,80 € 17,60 € 

* Arkisin ennen klo 16:ta. 

** Kuntosalilla mahdollisuus varata painopakallisten laitteiden puoli, joka on eroteltavissa 

vapaapainoalueesta jakoseinällä. 
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UIMAHALLI 
 

Uimahallin- ja kuntosalin sarja- ja kuukausituotteisiin on ostettava 6 € / kpl hintainen älyranneke. 

Rannekkeelle voi ladata tuotteita kuntosaliin ja uimahalliin kertahankinnan jälkeen rajattomasti. 

 

€ KERTAMAKSU/HLÖ 

Aikuiset 5,50 € 

Eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät 4,00 €  

Lapset 4–15 v 2,80 € 

Lapset alle 4 v. ja sotiemme veteraanit maksuton 

 

SARJALIPUT/HLÖ 

Aikuiset 10 kertaa 48,00 € 

Aikuiset 30 kertaa 130,00 €  

Aikuiset kuukausikortti 55,00 €  

Aikuiset 6kk kortti 192,00 € 

 

Eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät 10 kertaa 33 €  

Eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät 30 kertaa 90 € 

Eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät kk-kortti 35 €  

Eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät 6kk kortti 140 € 

 

Lapset alle 16 v. 10 kertaa 22,00 € 

Lapset alle 16 v. 30 kertaa 60,00 €  

Lapset alle 16 v. kuukausikortti 25,00 €  

Lapset alle 16 v. 6 kk kortti 100,00 € 

Perhelippu 1–2 aikuista ja 1–3 lasta (lapset 4–15 v) 12,00 € 
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UIMAHALLI, RATAMAKSUT 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

KILPAILUMAKSUT € / H  

Aukioloaikoina: 

ratamaksu + sisäänpääsymaksu/hlö. Mahdollisuus varata maksimissaan kolme rataa. 

    

Aukioloaikojen ulkopuolella: 

Orimattilalaiset seurat alle 18-vuotiaiden kilpailut/tapahtumat 55 €/tunti  

Orimattilalaiset seurat 18-vuotiaiden tai yli kilpailut/tapahtumat 80 €/tunti  

Muiden käyttäjäryhmien kilpailut/tapahtumat 135 €/tunti  

Aukioloaikojen ulkopuolella minimiveloitus 3 h, sisältää sisäänpääsymaksut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Harjoitusmaksut / 

h / rata + 

sisäänpääsymaksu 

 

 

1.luokka 

 

2.luokka 

 

3.luokka 

 

4.luokka 

 

 

5.luokka 

 

Uintirata 

h/rata+ 

sisäänpääsymaksu/hlö 

 

0,00 € 

 

 

5,00 € 

 

8,00 € 

 

12,00 € 

 

15,00 € 

 

Monitoimiallas 

h+sisäänpääsymaksu/hlö 

- 10,00 € 16,00 € 24,00 € 30,00 € 

Lasten allas 

h+sisäänpääsymaksu/hlö 

Aukioloaikoina ½ 

allasta, 

aukioloaikojen 

ulkopuolella koko allas 

- 5,00 € 8,00 € 12,00 € 15,00 € 
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KUNTOSALI 

 
Uimahallin- ja kuntosalin sarja- ja kuukausituotteisiin on ostettava 6 € / kpl hintainen älyranneke. 

Rannekkeelle voi ladata tuotteita kuntosaliin ja uimahalliin kertahankinnan jälkeen rajattomasti. 

 

€ KERTAMAKSU/HLÖ 

Aikuiset 4,50 € 

Eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät 3,50 €  

Sotiemme veteraanit maksuton 

 

SARJALIPUT/HLÖ    

Aikuiset 10 kertaa 35,00 €  

Aikuiset kuukausikortti 37,00 €  

Aikuiset ½ vuoden kortti 146,00 € 

 

Eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät 10 kertaa 23 €  

Eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät kk-kortti 26 € 

Eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät ½v. kortti 95 €   

  

Sarjaliput ovat voimassa vuoden ostopäivästä.  

 

 

Vuotuiset huoltotauot ja ylivoimaiset esteet kuten: energiahuollon keskeytykset, tekniset viat, 

yllättävät huoltotoimenpiteet, lakko, tulipalo, evakuointi yms. eivät oikeuta voimassaoloaika 

hyvityksiin. Ostetuilla korteilla ei vaihto- eikä palautusoikeutta. 
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UIMAHALLI+ KUNTOSALI 
 

Uintimaksu + 2 €/kerta/hlö 

Sotiemme veteraani maksuton. 

 

MUUT ALENNUSKORTIT  

   

€ + 65 KORTTI / HLÖ 50,00 € + ranneke 6 € 

Orimattilalaisilla, yli 65-vuotiailla, on mahdollisuus hankkia 

+ 65-kortti omatoimiseen liikunnan harrastamiseen uimahallissa  

ja kuntosalilla. Kortti ei oikeuta osallistumista 

järjestämiin ohjattuihin liikuntaryhmiin. 

 

 + 65 kortti on voimassa ½ vuotta ostopäivästä.  

Henkilön asuinpaikan ja iän varmistamiseksi tarvitaan kuvallinen henkilöllisyystodistus. 

   

 

ERITYISUIMA- JA KUNTOSALIKORTIT / HLÖ 

Myynnissä vain Orimattilalaisille, henkilön asuinpaikan  

varmistamiseksi tarvitaan kuvallinen henkilöllisyystodistus. 

 

Erityisuimakortti / hlö / vuosi 60 € + Ranneke 6 € 

Erityiskuntosalikortti / hlö / vuosi 60 € + Ranneke 6 € 

Kortti ei oikeuta osallistumaan liikuntapalveluiden järjestämiin 

ohjattuihin liikuntaryhmiin. Voimassa 1 vuoden ostopäivästä. 
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LIIKUNTARYHMIEN MAKSUT € / HLÖ 
 

Koko kauden kestävä kurssi 35,00 € / kausi / kurssi. 

Koko kauden kestävä kurssi, kesken kauden osallistuminen 2,50 € / kerta / kurssi. Maksun 

kokonaismäärä määräytyy jäljellä olevien kertojen mukaan. 

Lyhytkurssi 20,00 / hlö / kurssi (7 kertaa) 

Erikoislyhytkurssi 40 € / hlö (7 kertaa) 

Kertamaksuperusteinen kurssi 2,50 € / kerta / kurssi 

Kaikkiin uimahallissa tapahtuvien kurssien sisäänpääsyyn tarvitaan kurssimaksun lisäksi uimahallin 

pääsymaksun suorittaminen joko kertamaksulla tai sarja/kausi/+65-/erityisuimakortilla eli sisäänpääsyyn 

oikeuttava tuote. 

 

 

KESKUSURHEILUKENTTÄ € / tapahtuma / päivä 
 

 

Keskusurheilukenttä € / 

tapahtuma / päivä 

 

1.luokka 
 

2.luokka 
 

3.luokka 
 

4.luokka 
 

5.luokka 

 

Harjoitusvuoro orimattilalaisille 
 

0,00 € 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 

Paikallinen liikuntatapahtuma 
 

0,00 € 

 
15,00 € 

 
30,00 € 

 
67,00 € 

 
75,00 € 

 

Alueellinen liikuntatapahtuma 
 

0,00 € 

 
33,50 € 

 
67,00 € 

 
133,00 € 

 
150,00 € 

 

Valtakunnallinen liikuntatapahtuma 
 

0,00 € 

 
51,50 € 

 
103,00 € 

 
157,00 € 

 
177,00 € 
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PALLOKENTÄT, URHEILUKESKUKSEN KUNTORATA, HIIHTOKESKUS € / tapahtuma / 

päivä 
 

Pallokentät, urheilukeskuksen 
kuntorata, hiihtokeskus € / 

tapahtuma / päivä 

 

1.luokka 
 

2.luokka 
 

3.luokka 
 

4.luokka 
 

5.luokka 

Harjoitusvuoro orimattilalaisille 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Paikallinen liikuntatapahtuma 0,00 € 9,00 € 18,00 € 36,00 € 41,00 € 

Alueellinen liikuntatapahtuma 0,00 € 18,00 € 36,00 € 61,00 € 68,00 € 

Valtakunnallinen liikuntatapahtuma 0,00 € 30,50 € 61,00 € 103,00 € 116,00 € 

 

 

 

LAITE- JA TARVIKEVUOKRAT € 
 

Kuulutuslaitteisto / vrk 55,00 €  

Ajanottolaitteisto / vrk 82,00 €  

Lähetyslaitteisto / vrk 41,00 €  

Maalikamera –laitteisto / vrk 41,00 €  

 


