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UIMAHALLI 

 

KERTAMAKSU/HLÖ   

Aikuiset 5,50 € 

Eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät 4,00 € 

Lapset 4-15v 2,80 € 

Lapset alle 4 v. ja sotiemme veteraanit maksuton  

  

SARJALIPUT/HLÖ   

Aikuiset 10 kertaa 48 € 

Aikuiset 30 kertaa 130 €  

Aikuiset kuukausikortti 55 € 

Aikuiset 6 kk kortti 192 € 

  

Eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät 10 kertaa 33 € 

Eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät 30 kertaa 90 € 

Eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät kuukausikortti 35 € 

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

  

Lapset alle 16 v. 10 kertaa 22 € 

Lapset alle 16 v. 30 kertaa 60 € 

Lapset alle 16 v. kuukausikortti 25 € 

Lapset alle 16 v. 6 kk kortti 100 € 

  

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

 

Ranneke/kpl 6 € 
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UIMAHALLI, RATA- JA ALLASMAKSUT 

 

  

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 

ulkupuolella koko allas 

      - 

 

     5,00 €      8,00 €       12,00 €         15,00 € 

 

MAKSULUOKAT 

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

klo 17:ta, erityisliikuntaryhmien liikuntatoiminta. 

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 

 

KILPAILUMAKSUT 

Aukioloaikoina: 

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

 

Aukioloaikojen ulkopuolella koko hallin vuokra:  

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

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

Muiden käyttäjäryhmien kilpailut/tapahtumat 135 €/tunti 

Aukioloaikojen ulkopuolella minimiveloitus 3h, sisältää sisäänpääsymaksut 
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KUNTOSALI € 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 kuukausikortti 26 € 

Eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät ½ vuoden kortti 95 € 

  

Ranneke / kpl 6 € 

 

Kuntosalilta mahdollisuus varata painopakallisten laitteiden puoli, joka on eroteltavissa vapaapainoalueesta 

jakoseinällä. Ryhmähinta/h 20,00 € + kuntosalimaksu/hlö 

 

Sarjamaksut ovat voimassa vuoden ostopäivästä. Vuotuiset huoltotauot ja ylivoimaiset esteet ”force majeure” 

tilanteet kuten: energiahuollon keskeytykset, tekniset viat, yllättävät huoltotoimenpiteet, lakko, tulipalo, 

evakuointi yms. eivät oikeuta voimassaoloaika hyvityksiin.  

 

 

UIMAHALLI+KUNTOSALI 

Uintimaksu + 2 €/kerta/hlö 

Sotiemme veteraanit maksuton. 
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MUUT ALENNUKSET  

+ 65 KORTTI / HLÖ 50 € + Ranneke 6 € 

Orimattilalaisilla, yli 65-vuotiailla, on mahdollisuus hankkia + 65 -kortti omatoimiseen liikunnan     

harrastamiseen uimahallissa ja kuntosalilla. Kortti ei oikeuta osallistumista liikuntapalveluiden järjestämiin 

ohjattuihin liikuntaryhmiin.  

+ 65 kortti on voimassa ½ vuotta ostopäivästä. Henkilön asuinpaikan ja iän varmistamiseksi tarvitaan 

kuvallinen henkilöllisyystodistus.   

  

ERITYISUIMA- JA KUNTOSALIKORTIT / HLÖ 

Erityisuimakortti / hlö / vuosi 60 € + Ranneke 6 € 

Erityiskuntosalikortti / hlö / vuosi 60 € + Ranneke 6 € 

 

Kortti ei oikeuta osallistumista liikuntapalveluiden järjestämiin ohjattuihin liikuntaryhmiin. Voimassa 1 vuoden 

ostopäivästä 


