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UINTI  1.1.2021 

10-49 lippua 10 %:n 
alennus  
yli 50 lippua 20 %:n  

alennus  

  

 aikuiset                                1 krt 

                       10 krt  

20 krt  

30 krt  

40 krt  

50 krt  

100 krt  

6,00 €  

                                          54,00 €  

108,00 € 

162,00 € 

216,00 € 

240,00 € 

480,00 €  

10-49 lippua 10 %:n 
alennus  
yli 50 lippua 20 %:n  

alennus  

  

 lapset                                   1 krt   

 3-15 v.                               10 krt  

 (alle 3 v. ilmaiseksi)        20 krt                              

                                            30 krt                     

                                40 krt  

                                50 krt  

100 krt  

3,50 €  

31,50 €  

63,00 €  

94,50 €  

126,00 €  

140,00 €  

280,00 €  

10-49 lippua 10 %:n 
alennus  
yli 50 lippua 20 %:n  

alennus  

  

  

  

  

eläkeläiset,                 1 krt 

opiskelijat,                10 krt 

varusmiehet,                    20 krt  

siviilipalv. miehet              30 krt   

työttömät                         40 krt 

                                            50 krt  

100 krt  

5,00 €  

45,00 € 

90,00 € 

135,00 € 

180,00 € 

200,00 € 

400,00 €  

Uinti oppitunnilla 45 min  

 

 

 

peruskoulut, yliv. lukiot yliv. 

urh.seurat 1-1,5 h 

vetäjä/ryhmä/lapset 3-15v, 

päiväkodit  

2,50 €  

Perhelippu 1 aik. + 1 – 4 lasta tai 

2 aik. + 1 – 3 lasta 

Lisälapsi 

15,00 € 

 

3,00 € 

UIMAHALLI  100,00 €/h  

  

  

1 rata (vain seuroilla 

ratahinta) 

7,00 €/h 

Uimapuku tai pyyhe  vuokraus  2,00 €  

TAKKAHUONE   50,00 €/h 

                              max. 200,00 € 

Seurat max. 100,00 € 

 KOKOUSHUONE 

 

  20,00 €/h 

                             max.   100,00 €   

TALKKARI  
Saunamaksu tuntiveloituksen lisäksi 

Lasten synttärit 

10,00 €/h 

20 €/krt 

(1-4 h)  30 €/krt 
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KEILAHALLI      

  aikuiset 16,00 €/ratatunti 

8,00 €/hlö  

  kilpailumaksut  16,00 €/hlö  

  eläkeläiset, opiskelijat, 

työttömät, varus-

/siviilipalvelusmiehet 

10,00 €/ratatunti 

5,00 €/hlö  

Perusopetus ja toinen aste 

(kouluryhmät, koko halli) 

keilaus 
hohtokeilaus 8-16   
(oppilas maksaa itse)  

2,50 €/h/opp. 

3,00 €/h/opp. 

  sarjalippu 10 krt aik.  70,00 €  

  sarjalippu 100 krt aik  618,00 €  

  sarjal. 10 krt opisk.+eläk.+   42,00 €  

  kausikortti n. 4 kk aik.  300,00 €  

 kausik. n. 4 kk opisk.+eläk   170,00 €  

Hohtokeilailu/ratatunti    21,00 €/h  

opisk. 15,00 €/h  

Perhekeilailu su 13–17    10 €/ratatunti  

Norm. aukioloajan 

ulkopuolella/ratatunti 

sekä hohto että normaali  

Varattava kaikki radat 

50,00 €/h  

Lapset ja nuoret alle 18 v. 

klo 13-16 ma-pe 

Vuoroa varaamatta, mikäli 

vapaita ratoja on 

2,50 €/hlö 

  

LIIKUNTASALI  koko sali  44,00 €/h  

  ½ salia  38,00 €/h  

 1/3 salia 20,00 €/h 

  Messut, näyttelyt, kokoukset, 
konsertit jne.  
sopimuksen mukaan  

  

AULA näyttelyt 

urheilukäyttö  

Aulan pieni osa 

220,00 €/pv  

20,00 €/h  

80,00 €/pv 

SISÄCURLING (sis. välineet) 21 €/h 

PIHA-ALUEEN VUOKRA  150 €/pv 

ASUNTOVAUNUPAIKKA   20 €/vrk 

 

LIIKUNTAPUISTON 

HUOLTORAKENNUS  

Kokoustila  10,00 €/h  

max 30 €  
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TENNIS  aikuiset 20,00 €/h 

   eläkeläiset, opiskelijat,  

työttömät, varus-/ 

siviilipalvelusmiehet  

  10,00 €/h    

 SEINÄKIIPEILY 

  

 seinävuokra 

ohjausmaksu (min. 3 hlöä) 

20,00 €/h  

5 €/hlö  

SÄHLYKENTTÄ  30,00 €/h  

SULKAPALLO  aikuiset 13,00 €/h  

  eläkeläiset, opiskelijat, 

työttömät, varus-/ 

siviilipalvelusmiehet 

7,00 €/h  

   

SQUASH   aikuiset 13,00 €/h 

   eläkeläiset, opiskelijat, 

työttömät, varus-/ 

siviilipalvelusmiehet 

7,00 €/h 

  sarjalippu 10 krt aik.  104,00 €  

  sarjalippu 10 krt      eläkeläiset, 

opiskelijat, työttömät, varus-/ 

siviilipalvelusmiehet 

56,00 €  

PÖYTÄTENNIS   aikuiset 13,00 €/h  

   eläkeläiset, opiskelijat, 

työttömät, varus-/ 

siviilipalvelusmiehet  

7,00 €/h  

 

MAILOJEN VUOKRA    2,50 €/kpl  

VÄLINEVUOKRA  
Pöydät tms.  

  50,00 €/setti  

  

SUVANNON PAINISALI  20,00 €/h   

PAINISALIN VUOSIMAKSU (Sali käytettävissä vapaina 

aikoina) 

100 €/hlö 

  

HUHMARIN KISAMAJA               1-5 h/50 € 

yli 5 h-24 h/120 €               

KISAMAJAN PUNTTISALI  10 €/h/ryhmä 

100 €/vuosi 

VOITELUPARAKKI , PELKÄT WC:T 21,00 €/krt 

  

HUHMARIN RINNEMAJA  1-5 h / 100 € 

yli 5 h-24 h/ 180 € 
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SPORTTIKULMA 

 

sali 

(myös Pesiskulman sali) 
48,00 €/h 

 

 sulkapallo 13,00 €/h 

 

 eläkeläiset, opiskelijat,  

työttömät, varus-/ 

siviilipalvelusmiehet 

7,00 €/h 

SALI 

+ KUNTOSALI 

 60,00 €/h 

 

KUNTOSALI  

alaikäraja 16 v. 

ryhmät 

henkilö/krt, 

22,00 € 

8,00 €  

KUNTOSALIN 

VUOSIMAKSU 

alaikäraja 16 v. 

 

aikuinen 

eläkeläiset, opiskelijat, 

työttömät, varus-/ 

siviilipalvelusmiehet 

150 €/hlö 

120 €/hlö 

 

KUNTOSALI 6 KK 

 

alaikäraja 16 v 

aikuinen 

eläkeläiset, opiskelijat, 

työttömät, varus-/ 

siviilipalvelusmiehet 

80 €/hlö 

65 €/hlö 

KUNTOSALI 4 KK 

 

alaikäraja 16 v 

aikuinen 

eläkeläiset, opiskelijat, 

työttömät, varus-/ 

siviilipalvelusmiehet 

60 €/hlö 

50 €/hlö 

 

PAINONNOSTOTILA  
Huom. Aikarajoitus: Asko-

huonekaluliikkeen aukioloajat 

 22,00 €/h 

 

   

TEKONURMET 

Safarin jalkapallokenttä 

Suvannon 

pesäpallokenttä 

 

ylivieskalaiset seurat 

ulkopaikkakuntalaiset 

seurat 

10 €/h 

50 €/h 

 

 

OHJAUSMAKSUT    

VESIVOIMISTELUN OHJAUSMAKSU   Syksy 20 € 

Kevät 25 € 

KUIVAJUMPAN OHJAUSMAKSU   

(liikuntatoimi järjestää, itse maksavat)  

5 €/krt  

Ohjausmaksu firmoille, seuroille ym.: erillinen 

yksittäinen ryhmä vesijumppaa, luentoa tai 

40,00 €/krt  
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JÄÄHALLI   

JÄÄVUOROT norm. käyttövuoro 160 €/h 

 alle 18 v.  100 €/h 

YLEISÖLUISTELUVUORO aikuiset 

lapset 

3 € 

2 € 

PERHELIPPU 1 aik. + 4 lasta tai 

2 aik. + 3 lasta 

Lisälapsi 

10 € 

 

2 € 

NS. LEPAKKOVUOROT  

Klo 22 jälkeen 

 -20 % 

KESÄKÄYTTÖ  40 € 

 

JUOKSUSUORA 

Huom! Yleisö 

ryhmä 

hlö 

15 €/h 

3 €/h 

KAHVIO + KEITTIÖ 

(Vuokralaisen omat astiat) 

 

Kabinetti 

 

 

 

 

 

60 €/h 

(max. 240 €/krt.) 

 

                               10 €/h 

         (max. 30 €/krt.) 

 

 

TAANILAN KOULUN SALI koko Sali 80 €/h 

 4 lohkoa 30 €/lohko/h 

 

 

KAISANIEMEN KOULUN SALI koko Sali 50 € 

 2 lohkoa 25 €/lohko/h 

 

JÄÄHALLI  
TAPAHTUMAT: Sovitaan tapauskohtaisesti. Riippuu tapahtuman kestosta, luonteesta, 

osallistujamäärästä jne.  

Laskennallisena lähtökohtana normaali käyttövuorohinta (+ alv). Kaikki mahdolliset siirto-, 

järjestely- ja purkukustannukset laskutetaan täysimääräisinä.  

 

KAHVION KÄYTTÖ: Vanhemmat voivat käyttää lasten harjoitusaikana kahviota kokouksiinsa 

ajoittain ellei siellä ole muuta varausta. Jos kahvio varataan, siitä tulee hinnaston mukainen 

käyttömaksu. 

muuta ohjausta riippumatta 

osallistujamäärästä  

AIKUISTEN UIMAKOULU 

LASTEN VESIPEUHULA 

 

11,00 €/krt./hlö 
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JUOKSUSUORA: Maksullisten tapahtumien yhteydessä juoksusuora ei ole käytössä. Peleihin 

seuran pitää erikseen varata juoksusuora lämmittelyä varten, jos aikoo ottaa sen käyttöön. 

 

 

 

Tilavuokraajat asetetaan eri maksuluokkiin toiminnan mukaan. 
 
I -maksuluokka 
 (- 50 %) 
Urheiluseurojen hinnat koskevat ylivieskalaisia rekisteröityjä urheilu- ja liikuntaseuroja (ry). 
Ulkopaikkakuntalaisilta urheiluseuroilta veloitetaan muiden ryhmien mukaiset käyttömaksut. 
 
Urheiluseurojen maksuluokkaan kuuluvat myös: 

• ylivieskalaiset vapaamuotoiset harrastusyhteisöt, jotka eivät harjoita kaupallista toimintaa ja edistävät  
ylivieskalaista lasten/nuorten (alle 18 v.) hyvinvointia, liikuntaa ja terveyttä 

• osakeyhtiömuotoiset urheilu- ja liikuntaseurat, mikäli niiden toiminta on yleishyödyllistä. Yleishyödyllisyys  
todetaan ja oikeus alempaan maksuluokkaan kuulumisesta annetaan viranhaltijapäätöksellä 

• maksuluokkaan kuulumisen ehtona on käyttäjätilaston kerääminen Ylivieskan liikuntapalveluiden 
ilmoittamalla tavalla 

 
 
II-maksuluokka (- 30 %) 

• Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ylivieskalaiset ryhmät, maksulliset 

• kaupungin muut hallintokunnat 
 

III-maksuluokka 

• Yritykset 

• Ulkopaikkakuntalaiset seurat, yhdistykset 
 
 

 


