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UIMAHALLIN JA KUNTOSALIN HINNASTO 

1.8.2022 ALKAEN 
 

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 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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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. 
 


