
 

 

ORIVEDEN UIMAHALLIN PÄÄSYMAKSUT 
 alkaen 7.10.2021 (sis. alv 10 %) 

 
Kortit käyvät sekä uima-, että liikuntahalliin. 

* Pois lukien aamu-uinnin kertamaksut ja vauva-/uimakoulu maksut, jotka käyvät vain uimahallissa. 
 
 

AIKUISET       
• Kertamaksu     7,00 €  
• *Aamu-uinti klo: 6.00–8.00    6,00 €  
• 12 kerran sarjakortti     60,00 €  
• 6 kk kortti        150,00 € 
• Vuosikortti      250,00 € 
• Ohjattu ryhmäliikunta (1 krt)    8,50 € 
  
 
LAPSET 4-16 v. (Alle 4-vuotiaat maksutta 17 vuotta täyttäneen henkilön seurassa.) 
• Kertamaksu     3,50 €  
• 12 kerran sarjakortti     30,00 €  
• *Uimakoulu sarjakortti     40,00 € 
• *Vauvauinnin / Lapsivanhempi uimakoulun kausimaksu  50,00 € 
 
 
PERHEMAKSU 
• 2 aikuista ja 2 lasta TAI  
• 1 aikuinen ja 3 lasta     12,00 €  
 
 
ELÄKELÄISET, OPISKELIJAT, TYÖTTÖMÄT, VARUSMIEHET 
• Kertamaksu     4,00 €  
• *Aamu-uinti klo: 6.00–8.00    3,00 € 
• 12 kerran sarjakortti     30,00 € 
• 6 kk kortti      100,00 €  
• Vuosikortti      180,00 € 
• Ohjattu ryhmäliikunta (1 krt)    5,00 € 
 
 
ERIKOISKORTIT (Kortteja ei voi käyttää ohjattuihin ryhmiin.) 
• Seniorikortti + 65 6 kk / vuosi, rajaton käyttö                       60,00 €/120,00 € 
Kortti on tarkoitettu ostovuonna 65 täyttäneille ja sitä vanhemmille.  
• Erityisliikkujakortti 6 kk, rajaton käyttö    60,00 € 
Kortin saa tietyillä KELA-kortin tunnuksilla sekä lääketieteelliseen lausuntoon  
perustuvalla todistuksella.  
 
 
 
 
Kaikki sarja- ja vuosikortit ovat voimassa (1) vuoden ostopäivästä lukien. Kaikki kortit ovat 
henkilökohtaisia ja niitä voi käyttää omatoimiseen liikkumiseen uima- ja/tai liikuntahallissa 
(Huom. * erikseen mainitut kortit, jotka käyvät vain uimahalliin.)  Korteilla ei ole siirto-, 
vaihto- eikä palautusoikeutta. Emme hyvitä vanhentunutta korttia. Sarja- ja vuosikorttien 
panttimaksu on 5,00 €. Kortin viimeisen voimassa olo päivän näet kuitista. 
 
 
 



 

 

MUUT MAKSUT (sis. alv 24 %) 
• Uima-asu      3,00 € 
• Pyyhe      3,00 € 
• Uintipinssi/Uintimerkki     3,00 € 
• Uintikirja      2,00 € 
 
 
LIIKUNNANOHJAUS  
• Yhdistysten vesijumpat/uinninopetus   30 min 40,00 € 
(sisältää allasvuokran, sisäänpääsyn ja ohjauksen)  45 min 50,00 € 

60 min 60,00 € 
 
 
ALTAIDEN VUOKRAT aukioloaikoina     
• Terapia-allas, lastenallas, kuntoallas 1 rata   30 min 25,00 € 
(sisältää sisäänpääsyn, virtuaalijumppa tai oma ohjaaja/valvoja) 45 min 30,00 € 

60 min 40,00 € 
 

Nämä hinnat ovat voimassa uimahallin aukioloaikoina, jolloin allastilaa halutaan vuokrata 
omaan käyttöön. 
    
 
YKSITYISTILAISUUDET aukioloaikojen ulkopuolella  
• Arki-iltaisin klo 20-   150,00 €/ 1. tunti, 100,00 €/ 2. tunti 
• Muina aikoina viikonloppu la/su, pyhäpäivät 200,00 €/ 1. tunti, 150,00 €/ 2. tunti 
(sisältää kaikki tilat sekä valvonnan) 
 
   
 
 
 


