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SISÄLTÖ:
YLÖJÄRVEN SISÄLIIKUNTAPAIKKOJEN VUOKRAUS
LIIKUNTATILOJEN VUOKRAT
-

Uimahalli

Vuorojen hakeminen
Käyttövuoroja jaetaan sekä vakituiseen että tilapäiseen käyttöön. Vakituiset vuorot ovat
pääsääntöisesti koko kauden kestäviä harjoitusvuoroja. Tilapäisellä käytöllä tarkoitetaan
esimerkiksi yksittäisiä tapahtumia tai otteluita, jotka eivät ole säännöllistä toimintaa.
Liikuntapaikkojen käyttövuoroja haetaan sähköisellä e-lomakkeella. Vuorot myönnetään
hakemusten perusteella, ja niistä peritään voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut.
Vakiovuorot ovat haettavissa kerran vuodessa, ja ne myönnetään yhdeksi kaudeksi kerrallaan.
Vakiovuorot jaetaan kesä- ja talvikausiksi erikseen, ja niihin on erilliset haut. Hakuajat
julkaistaan liikuntapalveluiden internet-sivuilla vuosittain. Vakiovuoroja voi hakea myös muina
aikoina, mikäli saleissa on tilaa.
Vuorojen peruutus
Myönnettyjen vuorojen peruminen tai muutos voidaan tehdä ainoastaan kirjallisesti
(sähköpostilla tai paperilla) ennen vakiovuorojen alkamista. Muutoin vakiovuoroa ei voida perua
kesken kauden. Liikuntapalveluiden harkinnan mukaan voidaan kuitenkin jo myönnetty
vakiovuoro perua erityistapauksissa. Yksittäisvuorojen peruutus tulee tehdä vähintään 14 vrk
ennen ko. vuoroa. Määräaikaan mennessä peruuttamatta jäävästä varauksesta peritään
hinnaston mukainen maksu tai harkinnan mukaan vähintään 50 % varauksen hinnasta, mikäli
tilalle ole saatu toista käyttäjää. Pienempien tilojen osalta peruutusajaksi riittää 7 vrk.

-

Urheilutalon palloiluhalli

-

Urheilutalon kunto- ja punttisali

-

Urheilutalon muut liikuntatilat

-

Urheilutalon kokous- ja kabinettitilat

-

Kurun urheilutalo

Tarkemmat tilavuokrausohjeet löytyvät ”Sisäliikuntatilojen käyttövuorojen jakoperusteet ja
säännöt” -asiakirjasta.

-

Koulujen liikuntasalit

Sisäliikuntasalien hinnoittelu

UIMAHALLIN KÄYTTÖMAKSUT
KUNTOSALIEN KÄYTTÖMAKSUT
LIIKUNTAPALVELUIDEN OHJAUSTOIMINAN MAKSUT
LIIKUNTAPALVELUIDEN MUUT MAKSUT

Ylöjärven
kaupungin
liikuntapalvelut
vastaa
sisäliikuntapaikkojen
vuokraamisesta.
Sisäliikuntapaikkoihin voi varata sekä vakiovuoroja että yksittäisiä käyttövuoroja. Hinnastossa
harjoitteluvuorojen hinnat on jaettu kahteen hintatasoon seuraavasti: 1. Paikalliset
liikuntaseurat sekä muut yleishyödylliset yhdistykset, 2. Liikelaitokset, yritykset, yksityishenkilöt
sekä ei-ylöjärveläiset yhdistykset. Uimahallin hinnoittelussa kaikki seurat ovat samanarvoisessa
asemassa. Liikuntasalien osalta voidaan tapauskohtaisesti harkita hinnoittelua (esim. toiminta
kohdistuu suurelta osin ylöjärveläislapsiin ja – nuoriin).
Hinnastossa ilmoitetaan vuoron tuntihinta, ellei toisin mainita. Yksittäisen harjoitusvuoron hinta
on sama kuin vakiovuoron.
Mikäli tilaa varataan muuhun kuin liikunnalliseen käyttöön tai siitä peritään käyntimaksu,
lisätään hintaan 100 % (eli HINTA+100 %). Liikuntapalveluilla on oikeus päättää hinnastosta
poikkeavasta korvauksesta, mikäli korvaus on asiakkaan tai kaupungin kannalta kohtuuton.
Hinnastossa tilavuokrat ilmoitetaan verollisina, joka on liikuntatilojen osalta 10 %, muiden
tilojen osalta 24 %. Liikuntapalvelut pidättää oikeuden hintamuutoksiin.
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Ylöjärven urheilutalon kokous- ja kabinettitilat

LIIKUNTATILOJEN VUOKRAT
YLÖJÄRVEN URHEILUTALO
Ylöjärven urheilutalo on liikuntapalveluiden hallinnoima kokonaisuus, joka sisältää
uimahallitilat, squash -kentän, kuntosalin, puntti-/voimailusalin, palloiluhallin sekä kokous- ja
kabinettitiloja.
Uimahallin vuokrat (€/h, sis. alv 10 %)

Vanha kuntoallas, ratamaksu
Monitoimiallas, ratamaksu
Lasten allas, ei lämmitystä
Lasten kahluuallas, ei lämmitystä
Lasten altaat (vauvauinti tm.)

11,00 €
11,00 €
20,00 €
20,00 €
Hinta sopimuksen mukaan

22,00 €
22,00 €
30,00 €
30,00 €

275,00 €

275,00 €

30,00 € /alkava tunti
75 €

Muut

Palloiluhalli, koko sali
Palloiluhalli, puoli salia
Lasten ja nuorten turnaukset, ottelut
Muut turnaukset, ottelut, tapahtumat

7,50 €
3,50 €
10,00 €
15,00 €

15,00 €
7,00 €
20,00 €
30,00 €

Kuntosalin avoin harjoitusvuoro (1h)
Kuntosalin harjoitusvuoro (suljettu) (1h)

5,00
20,00 €

11,00 €
20,00 €

Muut tilat hinnoitellaan erikseen ja sopimuksen mukaan.

KOULUJEN LIIKUNTASALIT (€/h, sis. alv 10%)

Paikalliset urheiluseurat/
yhdistykset

Muut

17,50 €
7,50 €
20,00 €

35,00 €
15,00 €
40,00 €

35,00 €

70,00 €

Yöpyminen Utalon tiloissa, SM-tasoisten tapahtumien järjestäminen tm. erikoistapahtumat hinnoitellaan
erikseen ja sopimuksen mukaan.

Urheilutalon punttisali ja uimahallin kuntosali (€/h, sis. alv 10%)

Avoin harjoitusvuoro
Suljettu harjoitusvuoro,
ei aukioloaikana
Suljettu harjoitusvuoro, aukioloaikana
sopimuksen mukaan

seuroille: 6,00 (6€), muut 12€/h
12,00 €/h

Paikalliset urheiluseurat/
yhdistykset

Muut

Urheilutalon palloiluhalli (€/h, sis alv 10 %)

Koko palloiluhalli
Palloiluhalli, 1 lohko
Lasten ja nuorten turnaukset
Muut turnaukset, pääsymaksulliset
tapahtumat jne.

12,00 €/h

KURUN URHEILUTALO (€/h, sis. alv 10 %)
Paikalliset urheiluseurat/
yhdistykset

* Allasvuokran lisäksi varaajaa laskutetaan 2 €/kävijä käyntimaksua.
Koko uimahallin vuokraaminen
(erillissopimuksella)

Uimahallin kabinetti
(kokoustila, 15-20 hlöä)
Seuraneukkari
(pieni neuvotteluhuone)
Tilaussaunan kabinetti
Tilaussauna ja kabinetti
(kokoustila+sauna,max. 12 hlö)
Tapahtumapaketti
(monitoimisali 1h+ sauna-kabinetti 2h)

Soppeenharjun koulu ja Siivikkalan koulu

Harjoitusvuoro, koko sali
Harjoitusvuoro, ½ salia
Lasten ja nuorten turnaukset, ottelut
Muut turnaukset, ottelut, tapahtumat

Paikalliset urheiluseurat/
yhdistykset

20,00 €
10,00 €
25,00 €
40,00 €

Paikalliset urheiluseurat/
yhdistykset

Muut

Moision koulu

Paikalliset urheiluseurat/
yhdistykset

Muut

5,00 €

17,60 €

Harjoitusvuoro, koko sali
Harjoitusvuoro, ½ salia
Lasten ja nuorten turnaukset, ottelut
Muut turnaukset, ottelut, tapahtumat

5,00 €

11,00 €

Metsäkylän, Veittijärven ja Takamaan koulut

20,00 €

40,00 €

Monitoimisali
11,00 €
Squash -kenttä
15,00 €
Vuokra sisältää sisäänpääsyn uimahallin porteista kahdelle henkilölle
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Harjoitusvuorot

7,50 €
3,50 €
10,00 €
15,00 €

Paikalliset urheiluseurat/
yhdistykset

5,00 €

15,00 €
7,00 €
20,00 €
30,00 €

Muut

10,00 €

Mutalan, Vahannan, Viljakkalan, Vuorentaustan ja Karhen koulut

Urheilutalon muut liikuntatilat (€/h, sis. alv 10%)

Paikalliset urheiluseurat/
yhdistykset

Muut

10,00 €
5,00 €
12,50 €
20,00 €

Muut

22,00 €
15,00 €

Harjoitusvuorot

Paikalliset urheiluseurat/
yhdistykset

4,00 €

Muut

8,00 €

Mikäli tilaa varataan muuhun kuin liikunnalliseen käyttöön tai siitä peritään käyntimaksu, lisätään hintaan
100 % (eli HINTA+100 %).
Koulusaleissa yöpyminen erillissopimuksella.
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UIMAHALLIN KÄYTTÖMAKSUT
Käteisellä tai kortilla maksettaessa:

Aikuiset
Lapset, 4-16 -vuotiaat
Eläkeläiset
Opiskelijat ja nuoret (17–24-v.)
Työttömät
Invalidit
Aamu-uinti (ti ja to klo 6.00–8.00)
Lapset, 0-3 -vuotiaat
Veteraanit

KUNTOSALIEN KÄYTTÖMAKSUT
URHEILUTALON VOIMAILU-/PUNTTISALI

6,80 €
2,80 €
4,20 €
4,70 €
4,70 €
4,20 €
4,20 €
maksutta vanhemman seurassa
maksutta

Kertakäynti
käteisellä/kortilla 2,5 €, TKL:n kortilla 2 €
Kuukausikortti (30 vrk)
25 €
Puolen vuoden kortti (180vrk)
90 €
Vuosikortti (365 vrk)
180 €
Kesäkortti (juhannus-elokuu)
40 €
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.

Tampereen joukkoliikenteen matkakortilla maksaessa:

Aikuiset
Lapset
Eläkeläiset (yli 65-vuotiaat)
Opiskelijat
Nuoret (17–24-v.)
Aamu-uinti (ti ja to klo 6.00–8.00)

Sarjakortit:

10
10
10
10
10
10
10

x
x
x
x
x
x
x

kortti,
kortti,
kortti,
kortti,
kortti,
kortti,
kortti,

aikuiset
lapset (4-16 v.)
eläke
opiskelijat ja nuoret
työttömät
invalidit
aamu-uinti

5,00 €
2,30 €
3,10 €
3,50 €
3,50 €
3,10 €

UIMAHALLIN KUNTOSALI

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

KURUN URHEILUTALON KUNTOSALI

Kuukausikortti
Kausimaksu (6 kk)
Kesäkortti (3 kk, kesä-elokuut)

50,00 €
23,00 €
31,00 €
35,00 €
35,00 €
31,00 €
31,00 €

13 €
50 €
27 €

Kuntosalin käyttöön oikeuttava tagi lunastetaan Kurun kirjastolta. Kausimaksut laskutetaan
asiakkaalta puolivuosittain.
Kuntosalitagit ovat henkilökohtaisia. Väärinkäytöksistä voidaan veloittaa 50 euron tarkastusmaksu.

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.

VILJAKKALAN PALOASEMAN KUNTOSALI

Kausimaksu (6 kk)
Kesäkortti (kesäkortti, kesä-elokuut)

25 €
14 €

Kuntosalin käyttöön oikeuttava tagi lunastetaan Viljakkalan kirjastolta. Kausimaksut laskutetaan
asiakkaalta puolivuosittain.
Kuntosalitagit ovat henkilökohtaisia. Väärinkäytöksistä voidaan veloittaa 50 euron tarkastusmaksu.

Vuosikortit ylöjärveläisille (ti-pe klo 11.00–14.00) :

Eläkeläiset +65 vuotta
Pitkäaikaistyöttömät

Yrityskortit:
10 x kortti

65 € (voimassa 365 vrk)
65 € (voimassa 365 vrk)

60,00 €

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.
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LIIKUNTAPALVELUIDEN OHJAUSTOIMINNAN MAKSUT
Liikuntapalveluiden ohjaustoiminta on pääsääntöisesti ryhmäliikuntaa. Hinnastossa luetellaan kaikki
voimassaolevat palvelut ja maksut. Hinnat esitetään hinta/kausi (eli syys- tai kevätkausi). Hinnat
sisältävät arvonlisäveron (10%).

Aikuiset/työikäiset

Eläkeläiset,
opiskelijat, työttömät Lapset

35 €

22 €

-

55 € (sis. Uh-maksun)
-

45 € (sis. Uh-maksun)
12 €
14 €

-

90 €(sis. Uh-maksun)

65 € (sis. Uh-maksun)

20 €
-

OHJATTU RYHMÄLIIKUNTA
Kuntosaliryhmät (Kuru ja Viljakkala sekä
ryhmät, joissa ei uh – maksua.)
Kuntosaliryhmät (uimahallin salissa)
Tuolijumpparyhmät 30 min
Tuolijumpparyhmät 45 min
Lapsi-/Perheryhmät
Vesijumppa 30 min
Vesijumppa 45 min
Liikuntapassi (kausi)
Ohjausmaksu (yksittäiset jumpat)

100 € (sis. Uh-maksun) 50 €
30 €
3,5 €
2,5 €

HALLIUIMAKOULUT
Uimakoulumaksu (8krt)
Kesäuimakoulu (5krt)

50 € (sis. Uh-maksun)
30 € (sis. Uh-maksun)

RANTAUIMAKOULU
Uimakoulut 5 krt

15 €

ERITYISLIIKUNTARYHMÄT
Ryhmäliikunta (ei passiryhmät)
Kuntosaliryhmät
Vesijumppa (Kumuke)

27 €
22 €
50 €

MUUT OHJAUSPALVELUT/-MAKSUT
Liikuntasuunnitelman teettäminen
Liikunnanohjauksen tuntihinta ryhmille
Virkistystapahtumien tuntihinta ryhmille
Kuntotestaus (cooper, ukk ym.)
erillissopimuksella

20 €/liikuntapassillinen
35 € (erillissopimuksella)
40 € (erillissopimuksella)

-

50 €/muut

alkaen 10 €/hlö

LIIKUNTAPALVELUIDEN MUUT MAKSUT
Välinevuokrat (1-7 vrk)
erillisessä hinnastossa)

0-100 € (Tarkempi erittely

Avaimen hävittäminen, palauttamatta jättäminen
tai muu väärinkäyttö (koskee kaikkia vuokrattavia tiloja)

50,00 €

Urheilutalo – kortin tahallinen rikkominen
Ja väärinkäyttö

20,00 €

Punttisalilla ilman korttia käyminen tai
muu väärinkäyttö

50,00 €
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