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Liikuntatilojen hinnoittelun periaatteet 

Hinnastossa liikuntatilat on jaettu neljään hintatasoon käyttäjäryhmittäin 
 

 

Käyttäjäryhmä 1  

Juniorit 

Käyttäjäryhmä 2 

Seurat, yhdistyk-
set ja koulut  

Käyttäjäryhmä 3 

Oppilaitokset 

Käyttäjäryhmä 4 

Muut käyttäjät 

Käyttäjäryhmään  
kuuluvat tahot 

Jyväskyläläisten 
liikuntaseurojen ja 
muiden liikuntatoi-
mintaa järjestävien 
yhdistysten alle 
18-vuotiaat harras-
tajat 
 
Jyväskylän urhei-
luakatemia 

Jyväskyläläisten 
liikuntaseurojen 18 
vuotta täyttäneet 
harrastajat 
 
Jyväskyläläiset 
muut rekisteröidyt 
yhdistykset ja yh-
teisöt 
 
Jyväskylän kau-
pungin hallintokun-
nat 
 
Jyväskylässä toi-
mivat yksityiset 
päiväkodit 
 
Jyväskylässä toi-
mivat perusope-
tusta järjestävät 
koulut 
 
Taiteen perusope-
tus 

2. asteen oppilai-
tokset 
 
Korkeakoulut 

Yritykset (esim. 
ammatinharjoitta-
jat ja osakeyhtiöt) 
 
Muut käyttäjät 

Maksuttomat lii-
kuntapaikat 

 hiekkakentät, luon-
nonjääradat, lähilii-
kuntapaikat 

hiekkakentät, luon-
nonjääradat, lähilii-
kuntapaikat 

hiekkakentät, luon-
nonjääradat, lähilii-
kuntapaikat 

Maksulliset liikun-
tapaikat 

nurmikentät, teko-
jäät, jäähallit, ui-
mahallit, jalkapal-
lohalli, yleisurhei-
luhalli, kuntosalit 

   

maksullisen liikun-
tapaikan hintaker-
roin 

0,3 0,5–0,7 0,65 1 

Liikuntapaikan  
käyttömaksun 
alennus % 

70 % 30–50 % 30–35 % 0 % 

Tilojen jakaminen 

Mikäli tila varataan kokonaan, on tunnin hinta kunkin käyttäjäryhmän perushinta. Mikäli 

tila jaetaan, on tunnin hinta varatun tilan suhteessa eli puoli salia on 0,5 ja 1/3 salia on 

0,33. 

Ottelut, turnaukset, kilpailut ja leirit 

Otteluihin, turnauksiin, kilpailuihin ja leireihin varattavien vuorojen hintakerroin on keski-

määrin 1,6 suhteessa kyseisen käyttäjäryhmän ja tilan harjoitusvuoron hintaan. Myös 
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hiekkakentät ovat maksullisia otteluissa, turnauksissa, kilpailuissa ja leireillä. Leirien tila-

vuokra on -50 % (ei koske uimahalleja) arkisin klo 8.00-16.00 välisinä aikoina (esim. kou-

lujen lomaviikoilla). Uimahallien osalta ottelut sisältävät sisäänpääsymaksut. Leirien 

osalta sisäänpääsymaksut lisätään, mikäli leirille osallistuja ei ole leirin järjestävän tahon 

jäsen ja/tai hänellä ei ole harjoitusranneketta, jolla pääsee osallistumaan leirille. 

Varausten peruutukset ja siirrot 

Myönnetyt vuorot tulee perua seitsemän (7) vuorokautta ennen vuoron alkua. Määrä-

ajassa perutuista vuoroista ei peritä maksua. Perumiset ja muutokset pitää aina vahvis-

taa liikuntapalveluihin sähköisesti. Kaikista määräajan jälkeen perutuista vuoroista peri-

tään hinnaston mukainen maksu. Perumatta jätetyistä ja käyttämättömistä vuoroista peri-

tään liikuntapalvelujen hinnaston hintaryhmän 4 mukainen maksu kaksinkertaisena.  

Tapahtumat  

Tapahtumien järjestämiseen tarvittavat tilat haetaan liikuntapalvelujen tapahtumalomak-

keella. Tapahtumien hinnoittelu noudattelee ottelujen ja turnausten mukaista hinnoittelua. 

Tapahtuman järjestäjä neuvottelee liikuntapalvelujen kanssa tapahtuman järjestämiseen 

liittyvistä yksityiskohdista, kuten esim. välineistä, palveluhenkilöstöstä ja vastuista enna-

kolta. Liikuntapalvelut myöntää hallinnoimansa tilan käyttöoikeuden tapahtumiin ja mikäli 

kyseessä on erillistapahtumaksi (ainutkertainen) luokiteltava tilaisuus, tästä tehdään vi-

ranhaltijapäätös.  

Tapahtumat 

• messu-, kulttuuri- ja viihdetapahtumat 

• urheilu- ja liikuntatapahtumat 

• kansainväliset urheilutapahtumat 

• leirit 

• pääsykokeet 

Omatoimiliikuntaan ja vertaistoimintaan tarkoitetut maksuttomat vuorot  

Liikuntapalvelut varaa hallinnoimiinsa liikuntatiloihin maksuttomia omatoimivuoroja ja ver-

taisohjattujen liikuntaryhmien vuoroja. Omatoimivuorot ja vertaisohjattu liikunta ovat lii-

kuntapalvelujen koordinoimaan toimintaa. Vuoroja koskevat tilavaraukset ja vuorojen alu-

eellinen suunnittelu tehdään liikuntapalvelujen toimesta.  

 

Omatoimiliikuntavuorot ovat vapaaseen ja omatoimiseen liikunnan harrastamiseen tarkoi-

tettuja vuoroja, pääasiasiassa kaupungin koulujen liikuntasaleissa. Vuorot ovat tarkoitettu 

kaupungin asukkaiden liikuntakäyttöön. Vertaisohjattuja liikuntaryhmiä voidaan järjestää 

sekä kaupungin liikuntapaikoissa että koulujen liikuntasaleissa. Ryhmien ohjaaminen pe-

rustuu vapaehtoisuuteen, eikä ohjaajille makseta palkkaa. Omatoimivuorot ja vertaisohja-

tut liikuntaryhmät ovat kaikille kuntalaisille avoimia ja osallistujille maksuttomia. Vuorojen 
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edellytyksenä on, että kullekin omatoimiliikuntavuorolle ja vertaisohjatulle ryhmälle on ni-

mettynä yhteyshenkilö, joka vastaa mm. kulkuavaimen hallinnoinnista ja tilojen turvalli-

sesta käytöstä.   

Maksaminen pankkikorteilla  

Kassalla maksuvälineinä käyvät käteinen, pankkikortit, Visa Electron sekä luottokortit 
Visa, Eurocard, OK ja Mastercard. 

Mahdollisissa ongelmatilanteissa (esim. laitevika tai häiriö pankkiyhteyksissä) liikuntapal-
velut pitää itsellään oikeuden olla hyväksymättä muita maksutapoja kuin käteinen. 

Maksaminen kohdennetuilla maksuvälineillä  

Käteismaksun voi maksaa myös seuraavilla kohdennetuilla maksuvälineillä: 

Smartum liikunta- ja kulttuuriseteli: Liikuntaseteli on neljän (4) euron arvoinen, liikunta- ja kulttuuri-
seteli viiden (5) euron arvoinen. Setelistä ei palauteta rahaa takaisin, seteliin voi maksaa lisää joko 
käteisellä, pankki- tai luottokortilla. 

Smartum Pay: Maksaminen tapahtuu mobiilisovelluksessa, joka varmennetaan kassalla sovelluk-
sessa avattavalla QR- koodilla. QR- koodimaksu on voimassa vain ostopaikassa eikä käyttämättä jä-
tettyä maksua hyvitetä. QR-koodi näkyy sovelluksessa vain rajoitetun ajan. Teethän veloituksen vasta 
ollessasi kassalla. Voi maksaa myös osan maksusta ja maksaa puuttuvan osuuden joko käteisellä, 
pankki- tai luottokortilla. 

RJ-Kuntoiluseteli Tyky : Kuntoseteli on neljän (4) tai kahden (2) euron arvoinen, setelistä ei palau-
teta rahaa takaisin, seteliin voi maksaa lisää joko käteisellä, pankki- tai luottokortilla. 

Edenred virikeseteli liikunta- ja kulttuurietu: Liikunta- ja kulttuuri seteleitä on viiden (5) euron ja 
kymmenen (10) euron arvoisia. Seteleistä ei palauteta rahaa takaisin, seteliin voi maksaa lisää joko 
käteisellä, pankki- tai luottokortilla. 

Edenred-kortti liikunta- ja kulttuurietu: Kortilta veloitetaan koko maksettava summa. Mikäli kortilla 
oleva saldo ei riitä voi puuttuvan osuuden maksaa joko käteisellä, pankki- tai luottokortilla. 

Epassi: Sporttipassilla maksaminen tapahtuu suoraan kassajärjestelmästä puhelinnumerolla. Voi 
myös maksaa vain osan maksusta ja maksaa puuttuvan osuuden joko käteisellä, pankki- tai luottokor-
tilla. 

Eazybreak: Maksutapahtuma varmennetaan puhelimeen tulevalla päiväkoodilla kassalla. Tilaa halua-
mallesi summalle arvo tekstiviestillä kyseiseen toimipisteeseen. Voi maksaa vain osan maksusta ja 
puuttuvan osuuden joko käteisellä, pankki- tai luottokortilla. 

Kohdennetut maksuvälineet ovat henkilökohtaisia. Kohdennetuilla maksuvälineillä voi os-
taa aikuisten normaalihintaisia kerta- ja sarjatuotteita. Sarjatuotteita ostettaessa on 
kortti/rannekemaksu maksettava erikseen, sillä kohdennetut maksuvälineet käyvät vain 
palveluiden ostoon. Sarjatuotteita ostettaessa kohdennetuilla maksuvälineillä ostettuun 
sarjarannekkeeseen tai -korttiin tallennetaan nimitieto. Kohdennettujen maksuvälineiden 
vastaanottamisessa noudatetaan voimassa olevia verohallinnon ohjeita. Henkilöllisyys on 
kysyttäessä voitava todistaa jokaisella käyntikerralla. KORJATTU 28.03.2022 alkaen 
kohdennettuja maksuvälinettä voi käyttää kerta-, kausi-, sarja-, tai kampanjahintaisten 
tuotteiden maksamiseen. 
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Alennetut hintaryhmät ja hintaryhmien määritelmät 

Lapset hintaryhmän määritelmä 

• Alle 4-vuotiailta lapsilta ei peritä lastenlipun hintaa aikuisen seurassa   

• Lapset 4–17-vuotiailta peritään lastenlipun hinta  

Muiden hintaryhmien määritelmät 

Opiskelija-alennukseen ovat oikeutettuja opiskelijat: 

• joiden opiskelu on päätoimista, kestää vähintään 9 kk ja opintotunteja on vähin-
tään 25 h viikossa. 

• joilla on jonkin oppilaitoksen myöntämä opiskelijakortti tai opiskelijalla on Kelan 
opintotukipäätös tai VR:n ja matkahuollon yhteinen kortti. Oppilaitosten kirjoittamat 
paperiset opiskelijatodistukset ovat voimassa lukuvuoden kerrallaan (todistuksesta 
pitää selvitä opiskelijan henkilöllisyys, oppilaitos ja opintojen kesto). 

• opiskelijakortin voimassaolo osoitetaan korttiin kiinnitettävällä lukukausitarralla, 
jonka haltija saa opiskelijajärjestöltä. 

Työttömän alennukseen ovat oikeutettuja: 

• joilla on Kelan tai työttömyyskassan korkeintaan 3 kk ikäinen todistus maksupää-
tös työttömyydestä. 

• joilla on työvoimatoimiston korkeintaan 3kk ikäinen todistus työttömyydestä.  

• joilla on TE-palvelukeskuksen Oma asiointi -sivuilta tulostettu todistus. Hyväksyttä-
vät tunnukset: 02, 03 ja 06.  

• joilla on työttömyystodistus sähköisessä muodossa. Alennusta ei saa työvoimato-
toimiston asiakaskortilla eikä työvoimapoliittisella lausunnolla. 

Eläkeläisen alennukseen ovat oikeutettuja: 

• joilla on Kansaneläkelaitoksen kelakortti tai muu eläkekassan tai säätiön vastaava 
eläkekortti. Alennusta ei myönnetä osa-aikaeläkeläisille. 

Varushenkilön ja siviilipalvelushenkilön alennukseen ovat oikeutettuja: 

• joilla on voimassa oleva varuskuntakortti tai muu varushenkilö- ja siviilipalvelun 
suorittamista osoittava todistus. Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä. 

Sarjakortit ja -rannekkeet  

Sarjakorteilta ja -rannekkeilta voi lunastaa vain yhden sisäänpääsyn / käyntikerta. Ran-
nekkeille ja korteille ladattavat sarjatuotteet ovat voimassa ostopäivästä kaksi vuotta. 
Rannekkeille ja korteille annetaan kahden vuoden tekninen takuu. Käyttämättömiä ker-
toja ja mahdollisia poikkeustilanteista johtuvia liikuntapaikkojen sulkuaikoja ei hyvitetä. 
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Liikuntapalvelut pidättävät oikeuden sulkea liikuntapaikat huoltotauon vuoksi, mahdolli-
sesta kiinteistöön liittyvistä terveydellisistä syistä tai turvallisuustekijöistä johtuen.  

Lahjakortit uimahalleille  

Vesiliikuntakeskus AaltoAlvariin ja Vaajakosken uimahalli Wellamoon on mahdollista os-
taa lahjakortteja. Lahjakorteille ladattavan summan voi asiakas määritellä itse. Lahjakort-
tien käyttöaika on yksi vuosi ostopäivästä. Käyttämättömiä ja vanhentuneita lahjakortteja 
ei hyvitetä. 

Vuokralle antamisen periaatteet 

Liikuntapalvelut vuokraa hallinnassa olevia tilojaan ja maa-alueita pääasiassa liikuntaa 

järjestävien toimijoiden käyttöön. Ulkoisten vuokrien lähtökohtana on markkinaperustei-

nen vuokra, kuitenkin kattaen vähintään todelliset kustannukset. Vuokriin vaikuttavat 

myös, kuinka merkittävänä toimintaa pidetään liikunnan edistämisen kannalta sekä mah-

dolliset tiloihin kohdistuvat toiminnalliset muutokset.  

Muut ehdot 

Liikuntatilojen hinnat sisältävät arvonlisäveroa 10 %. Saunojen, vuokrattavan välineistön 
sekä muiden kuin liikunta- ja urheilutapahtumien hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %. 
Palvelujen osto 24 %. Tämä hinnasto otetaan asteittain käyttöön 1.3.2022 alkaen.  

Uimahallien hinnat  

Allasvuokrat  

25 m allas 

AaltoAlvari, Wellamo 
 käyttäjäryhmä 1-2 käyttäjäryhmä 3 käyttäjäryhmä 4 

koko allas 
harjoitusvuorot 

 
10,00 € 

 
25,00 € 

 
50,00 € 

ottelut / kilpailut 16,50 € 41,25 € 82,50 € 

puoliallas 
harjoitusvuorot 

 
5,00 € 

 
12,50 € 

 
25,00 € 

ottelut / kilpailut 8,25 € 20,60 € 41,25 € 

yksi rata 
harjoitusvuorot 

 
2,00 € 

 
5,00 € 

 
10,00 € 

ottelut / kilpailut 3,30 € 8,25 € 16,50 € 

50 m allas 

AaltoAlvari 
 käyttäjäryhmä 1-2 käyttäjäryhmä 3 käyttäjäryhmä 4 

koko allas 
harjoitusvuorot 

 
32,00 € 

 
80,00 € 

 
160,00 € 

ottelut / kilpailut 52,80 € 132,00 € 264,00 € 

puoliallas    
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harjoitusvuorot 16,00 € 40,00 € 80,00 € 

ottelut / kilpailut 26,40 € 66,00 € 132,00 € 

yksi rata 
harjoitusvuorot 

 
4,00 € 

 
10,00 € 

 
20,00 € 

ottelut / kilpailut 6,60 € 16,50 € 33,00 € 

 

50 m allas, opetusalueet 

AaltoAlvari 
 käyttäjäryhmä 1-2 käyttäjäryhmä 3 käyttäjäryhmä 4 

opetusalue 10,00 € 25,00 € 50,00 € 

Muut altaat 

 käyttäjäryhmä 1-2 käyttäjäryhmä 3 käyttäjäryhmä 4 

AaltoAlvari, koskiallas 
harjoitusvuorot 

 
15,00 € 

 
37,50 € 

 
75,00 € 

ottelut / kilpailut 24,75 € 61,85 € 123,75 € 

AaltoAlvari, aaltoallas 
harjoitusvuorot 

 
15,00 € 

 
37,50 € 

 
75,00 € 

ottelut / kilpailut 24,75 € 61,85 € 123,75 € 

Wellamo, monitoimial-
las 

harjoitusvuorot 

 
 

15,00 € 

 
 

37,50 € 

 
 

75,00 € 

ottelut / kilpailut 24,75 € 61,85 € 123,75 € 

AaltoAlvari, opetusal-
las 

harjoitusvuorot 

 
 

10,00 € 

 
 

25,00 € 

 
 

50,00 € 

ottelut / kilpailut 16,50 € 41,25 € 82,50 € 

Wellamo, lastenallas 
harjoitusvuorot 

 
10,00 € 

 
25,00 € 

 
50,00 € 

ottelut / kilpailut 16,50 € 41,25 € 82,50 € 

Liikuntatilat 

AaltoAlvari: aaltosali, monitoimitila 
Wellamo: liikuntasali 
 käyttäjäryhmä 1-2 käyttäjäryhmä 3 käyttäjäryhmä 4 

harjoitusvuorot 12,00 € * 30,00 € * 40,00 € * 

ottelut / kilpailut 19,80 € 49,50 € 66,00 € 

* + AaltoAlvarissa sisäänpääsymaksu 

Tilaussaunat / takkatilat 

 käyttäjäryhmä 1-2 käyttäjäryhmä 3 käyttäjäryhmä 4 

 25,00 € * 25,00 € * 30,00 € * 

* + sisäänpääsymaksu   Tilaussaunamaksu on saunakohtainen 
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Valmentajaharjoitusrannekkeet omatoimiliikuntaan 

 
Uintiranneke/kortti on henkilökohtainen. Maksuryhmittelyt viikoittaisten käyntikertojen mu-
kaan (A–C). Rannekkeiden/korttien lunastus uimahallin kassalta. Ensimmäisellä ostoker-
ralla peritään 8,00 € ranneke-/korttimaksu. Valmentajaranneke on voimassa puoli vuotta. 
 
VA ryhmä / sis. kuntosali / uinti 6 – 10 krt/vko     89,00 € 
VB ryhmä / sis. kuntosali / uinti 4 – 5 krt/vko      73,00 € 
VC ryhmä / sis. kuntosali / uinti 1 – 3 krt/vko     46,00 € 
 
Vesiliikuntaseurojen harjoitusrannekkeet koskevat pääsyä vakiovuoroille ja ne eivät si-
sällä kuntosalin käyttöä.  

Masters-rannekkeet omatoimiliikuntaan 

 
Masters uinti 4 – 5 krt/vko     165,00 € 
Masters uinti ja kuntosali 6 – 10 krt/vko    178,00 € 
 
Ranneke on henkilökohtainen ja se on voimassa puoli vuotta. 
 
 

Jyväskylän yliopiston Normaalikoulun (ala- ja yläkoulu sekä lukio) op-
pilaiden sekä Liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Opettajankoulutuslai-
toksen opiskelijoiden AaltoAlvarin sisäänpääsymaksut koululiikunnan 
allasvarausten yhteydessä sekä valintakokeiden allasvuokrahinnat 
 
Sisäänpääsymaksu 4€/oppilas/opiskelija. Allasvuokra hinnaston mukaisesti. 
 
Valintakokeissa allasvuokrat laskutetaan ”Muut”-hinnalla käyttäjäryhmä 4:n mukaan. Va-
lintakokeisiin osallistuvilta ei peritä erillistä sisäänpääsymaksua. 
 

Liikuntatilojen hinnat 

Sisäliikuntapaikat  

Koulujen liikuntasalit ja Gradian liikuntasalit 

Poikkeuksena Huhtasuon ja Palokan yhtenäiskoulujen salit sekä Gradian Viitaniemi D1 -
Sali (kts. Liikuntasalit) 
 juniorit /  

akatemia 
liikuntaseurat oppilaitokset muut 

harjoitusvuorot 0,00 € / 6,75 € 11,00 € 15,50 € 22,00 € 

ottelut 11,00 € 18,25 € 25,50 € 36,25 € 
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Lajisalit 

Kuokkalan Graniitti: sählykaukalo, karatesali, nyrkkeilytila, miekkailutila, painisali, tanssi-
sali, ruutiaserata 
Monitoimitalo: judosali 1-4 
Kilpajäähalli: liikuntasali 
Lehtisaaren kuntotalo: painisali 
Vaajakosken liikuntahalli: voimailutila 
 
 juniorit /  

akatemia 
liikuntaseurat oppilaitokset muut 

harjoitusvuorot 0,00 € / 8,75 € 14,50 € 20,25 € 28,75 € 

ottelut 14,25 € 23,75 € 33,25 € 47,25 € 

 
 
 
Lehtisaaren kuntotalo: kuntosali 
 
 juniorit  liikuntaseurat oppilaitokset muut 

harjoitusvuorot 25,00 € 25,00 € 25,00 € 30,00 € 

Liikuntasalit 

Kuokkalan Graniitti: halli 1 
Lehtisaaren kuntotalo: palloilusali 
Vaajakosken liikuntahalli: palloilusali 
Palokan liikuntapuisto: liikuntahalli 
Koulujen liikuntasalit: Palokan yhtenäiskoulu, Huhtasuon yhtenäiskoulu, Gradia Viita-
niemi D1 
 juniorit /  

akatemia 
liikuntaseurat oppilaitokset muut 

harjoitusvuorot 0,00 € / 13,15 € 22,00 € 31,00 € 44,00 € 

ottelut 22,00 € 36,25 € 50,75 € 72,50 € 

 
 

Liikuntahallit 

Kuokkalan Graniitti: halli 2 
Monitoimitalo: palloilusali 
 juniorit / 

akatemia 
liikuntaseurat oppilaitokset muut 

harjoitusvuorot 0,00 € / 20,00 € 33,00 € 46,25 € 66,00 € 

ottelut 32,50 € 54,50 € 76,50 € 109,00 € 

 
Hipposhalli: palloilualue 
 juniorit /  

akatemia 
liikuntaseurat oppilaitokset muut 

harjoitusvuorot 20,00 € 33,00 € 46,25 € 66,00 € 

ottelut 32,50 € 54,50 € 76,50 € 109,00 € 
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Sisäyleisurheilutilat 

Hipposhalli: yleisurheilutilat 
 juniorit / 

akatemia 
liikuntaseurat oppilaitokset muut 

harjoitusvuorot 39,75 € 66,00 € 92,50 € 132,00 € 

kilpailut 65,50 € 109,00 € 152,50 € 217,75 € 

 
Hipposhalli: yleisurheilualue 1 ja 2 
 juniorit /       

akatemia 
liikuntaseurat oppilaitokset muut 

harjoitusvuorot 13,25 € 22,00 € 31,00 € 44,00 € 

 
Hipposhalli: juoksusuora, 200 m rata 
 juniorit / 

akatemia 
liikuntaseurat oppilaitokset muut 

harjoitusvuorot 6,75 € 11,00 € 15,50 € 22,00 € 

 
Kuokkalan Graniitti: juoksusuora 
 juniorit / 

akatemia 
liikuntaseurat oppilaitokset muut 

harjoitusvuorot 0,00 € / 6,75 € 11,00 € 15,50 € 22,00 € 

 
Hipposhalli: heittopaikka, korkeus, seiväs, kuula, pituus, takasuora 
 juniorit / 

akatemia 
liikuntaseurat oppilaitokset muut 

harjoitusvuorot 4,50 € 7,50 € 10,50 € 14,75 € 

Tekonurmet 

Vehkalampi jalkapallohalli, maksu voimassa lokakuu – huhtikuu  
 
 juniorit liikuntaseurat oppilaitokset muut 

harjoitusvuorot 160,00 € 160,00 € 160,00 € 200,00 € 

ottelut 160,00 € 160,00 € 160,00 € 200,00 € 

arkipäivisin klo 8-15 alennus 40 %. 

Jäähallit ja tekojäät 

Kilpajäähalli, harjoitusjäähalli, Tikkakosken jäähalli 
 juniorit / 

akatemia 
liikuntaseurat oppilaitokset muut 

harjoitusvuorot 100,00 € 110,00 € 131,00 € 143,00 € 

ottelut 105,00 € 173,25 € 206,25 € 225,25 € 

 
Killerin jäähalli (Buugi) 
sopimushinta 
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Kilpajäähallin minihalli 
 
 juniorit / 

akatemia 
liikuntaseurat oppilaitokset muut 

harjoitusvuorot 22,00 € 36,75 € 43,75 € 47,75 € 

ottelut 34,50 € 57,75 € 68,75 € 75,00 € 

 
Palokan tekojää, Vaajakosken tekojää, Viitaniemi 1 jää 
 juniorit / 

akatemia 
liikuntaseurat oppilaitokset muut 

harjoitusvuorot 22,00 € 36,75 € 43,75 € 47,75 € 

ottelut 34,50 € 57,75 € 68,75 € 75,00 € 

 
Viitaniemen iso tekojää 
 juniorit / 

akatemia 
liikuntaseurat oppilaitokset muut 

harjoitusvuorot 47,25 € 78,75 € 93,75 € 102,25 € 

ottelut 74,25 € 124,00 € 147,50 € 161,00 € 

Skeittihalli 

kertamaksu 3,00 € 

sarjakortti 10 x 25,00 € 

sarjakortti 30 x 60,00 € 

kausikortti kesä (touko-elokuu) 50,00 € 

yksityistilaisuus 4 h  100,00 € 

ylimenevä tunti 20,00 € 
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Ulkoliikuntapaikat 

Luonnonnurmikentät 

Harju, Hippos, Huhtasuo, Palokka, Vaajakoski 
 
 juniorit /  

akatemia 
liikuntaseurat oppilaitokset muut 

harjoitusvuorot 20,00 € 38,50 € 54,00 € 77,00 € 

ottelut 33,00 € 63,50 € 89,00 € 127,00 € 

 

Tekonurmikentät 

Jyskä, Hippos, Korpilahti, Koskenharju, Palokka, Säynätsalo, Tikkakoski, Vehkalampi, 

Viitaniemi 2+3, Yrttisuo 

Vehkahalli ajalla toukokuu – syyskuu 

 juniorit / 

akatemia 

liikuntaseurat oppilaitokset muut 

harjoitusvuorot 0,00 €/ 16,50 € 27,50 € 38,50 € 55,00 € 

ottelut 27,25 € 45,25 € 63,50 € 90,75 € 

 

Mankola, Savulahti, Viitaniemi 1 

 juniorit / 

akatemia 

liikuntaseurat oppilaitokset muut 

harjoitusvuorot 0,00 € / 8,25 € 13,75 € 19,25 € 27,50 € 

ottelut 13,75 € 22,75 € 32,00 € 45,25 € 

Lämmitettävät tekonurmet  

Vehkalampi 1, lämmityskaudella  

 juniorit / 

akatemia 

liikuntaseurat oppilaitokset muut 

harjoitusvuorot 79,25 € 132,00 € 185,00 € 264,00 € 

ottelut 131,00 € 217,75 € 305,00 € 435,50 € 

Hiekkakentät 

 juniorit / 

akatemia 

liikuntaseurat oppilaitokset muut 

harjoitusvuorot 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ottelut 11,00 € 18,00 € 25,50 € 36,25 € 

Luonnonjääkaukalot 

 juniorit / 

akatemia 

liikuntaseurat oppilaitokset muut 

harjoitusvuorot 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ottelut 11,00 € 18,00 € 25,50 € 36,25 € 
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Yleisurheilukentät 

Harju, Palokka, Vaajakoski 
 
 juniorit / 

akatemia 

liikuntaseurat oppilaitokset muut 

harjoitusvuorot 20,00 € 38,50 € 54,00 € 77,00 € 

kilpailut Tapahtumahinnoittelun mukaan 

Ryhmähinta  30,00 € / tunti 

Tuomiojärvi 

yksittäinen beach volley –kenttä* 
 juniorit liikuntaseurat oppilaitokset muut 

harjoitusvuorot 3,00 € 3,00 € 3,00 €  3,00 € 

 
Tapahtumat, beach volley -alue 
   kaikki  

alle 4 h   75,00 €  

yli 4 h / pv   150,00 €  

 
beach futis –kenttä 
 juniorit liikuntaseurat oppilaitokset muut 

harjoitusvuorot 3,00 € 3,00 € 3,00 €  3,00 € 

 
Tapahtumat, beach futis -kenttä 
   kaikki  

alle 4 h   37,50 €  

yli 4 h / pv   75,00 €  

 

Hiihtokilpailut 

Laajavuoren hiihtostadion, Huhtasuo, Vaajakoski, Keljonkangas ja Palokka 
 kaikki 

alle 4 h 75,00 € 

yli 4 h / pv 150,00 € 

Laajavuoren mäkikeskus ja kilparinne  

Erillinen tapahtumahinnoittelu 
 

Hippoksen parkkialueet  

Erillinen tapahtumahinnoittelu 
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Kokoustilat 

Monitoimitalo: kahvion kokoustilat 
Vaajakosken liikuntahalli: kokoustila 
AaltoAlvari: kokoustila 
Wellamo: kokoustila 
Harjun stadion: kokoustila, Kuokkalan Graniitti: kokoustila 
Viitaniemen liikuntapuisto: monitoimitila 
Pelisilmä, Säynätsalo: kokoustila 
 
 juniorit liikuntaseurat oppilaitokset muut 

 21,00 € 21,00 € 21,00 € 42,00 € 

 
Hipposhalli: auditorio 
 juniorit liikuntaseurat oppilaitokset muut 

 31,50 € 31,50 € 31,50 € 63,00 € 
Mikäli varaajalla on samanaikaisesti samalla liikuntapaikalla laskutettava tapahtuma (ottelumaksu), niin 
silloin tilojen vuokra on 4 tuntia tai alle 20e ja yli 4 tuntia kestävä varaus 50e/vrk. 

Omatoimiliikunta 

AaltoAlvari  

*LEOKTVS = lapset (4-17v.), eläkeläiset, opiskelijat, kaupungin työntekijät, työttömät, va-
rushenkilöt ja siviilipalvelushenkilöt 
**LEOKTVS sarjatuotteet ovat henkilökohtaisia 
Alle 4v. maksutta täysi-ikäisen huoltajan seurassa.  

Aamu-uinti ma-pe klo 06:00-10:00 

 aikuiset LEOKTVS* 

kertamaksu 6,00 € 4,50 € 

sarjakortti 10 x 51,00 € 38,50 €** 

sarjakortti 20 x 96,00 € 72,00 €** 

Muut ajat 

 aikuiset LEOKTVS* 

kertamaksu 9,00 € 6,50 € 

sarjakortti 10 x 76,50 € 55,50 €** 

sarjakortti 20 x 144,00 € 104,00 €** 

Perhelippu 

 
1-2 aikuista, 1-3 lasta 21,00 € 
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Tukkulippu (min. 50 kpl erä) 

AIK 50kpl tai enemmän 7,20 € / kpl 

LEO 6,50 € / kpl 

Tukkulippujen käyttöaika on 1 vuosi ostopäivästä. 
 

Ryhmähinnat 

 aikuiset LEOKTVS* 

vähintään 10 henkilöä 7,70 € 5,50 € 

Wellamo  

Aamu-uinti ma-pe klo 06:00-10:00 

 aikuiset LEOKTVS* 

kertamaksu 5,00 € 4,00 € 

sarjakortti 10 x 38,50 € 30,00 €** 

sarjakortti 20 x 72,00 € 56,00 €** 

Muut ajat 

 aikuiset LEOKTVS* 

kertamaksu 6,50 € 4,50 € 

sarjakortti 10 x 51,00 € 34,00 €** 

sarjakortti 20 x 96,00 € 64,00 €** 

Perhelippu 

 
1-2 aikuista, 1-3 lasta 13,00 € 

Tukkulippu (min. 50 kpl erä) 

 
AIK 50 kpl tai enemmän 5,20 € / kpl     

LEO 4,50 € / kpl 

Tukkulippujen käyttöaika on 1 vuosi ostopäivästä. 
 

Ryhmähinnat 

 aikuiset LEOKTVS* 

vähintään 10 henkilöä 5,50 € 3,80 € 

Kuntosali 

 aikuiset LEOKTVS* 

kertamaksu 4,50 € 4,00 € 

sarjakortti 10 x 36,00 € 32,00 € 
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sarjakortti 20 x 67,50 € 60,00 € 

Muut uimahallien maksut 

  

ranneke- / korttimaksu 8,00 €* 

uimapuku- / pyyhevuokra 3,00 € 

Hur-SmartCard 3,00 € 

*takuuaika 2 vuotta 

Muut kuntosalit  

Monitoimitalo, Kuokkalan Graniitti, Lehtisaaren kuntotalo 
 kerta-

maksu 
10 krt 20 krt 30 krt 100 krt 

aikuiset 5,00 € 40,00 € 75,00 € 105,00 € 270,00 € 

opiskelijat 4,00 € 32,00 € X X X 

eläkeläiset 4,00 € 32,00 € X X X 

työttömät 4,00 € 32,00 € X X X 

varushenkilöt 
ja siviilipalve-
lushenkilöt 

4,00 € 32,00 € X X X 

 
Lehtisaaren kuntosalin sarjakortteja on saatavilla varausjärjestelmän verkkokaupasta, nii-
den hinta on 10 % alempi kuin normaali hinta. 100 krt kortti voimassa 2 vuotta ostopäi-
västä. 
 
Korpilahden yhtenäiskoulun kuntosali 
 kertamaksu 10 krt 20 krt 20 krt 

aikuiset 4,00 € 32,00 € 60,00 € 84,00 € 

LEOKTVS** 3,20 € 25,60 € X X 

 
Korpilahden yhtenäiskoulun kuntosalin sarjakortit on saatavilla varausjärjestelmän verk-
kokaupasta, niiden hinta on 10 % alempi kuin normaali hinta. 

Sulkapallo  

Monitoimitalo, Hipposhalli, Kuokkalan Graniitti, Vaajakosken liikuntahalli, Lehtisaaren 
kuntotalo 
 juniorit* / 

akatemia 

liikuntaseurat* muut LEOKTVS** 

harjoitusvuorot 3,00 € / 6,00 € 7,50 € 12,00 €*** 7,50 € 

 
*Juniori- ja liikuntaseurojen hinnat koskevat vain seuran varattuja harjoitusvuoroja 
**LEOKTVS = lapset, eläkeläiset, opiskelijat, kaupungin työntekijät, työttömät, varushen-
kilöt ja siviilipalvelushenkilöt 
 
***arkipäivisin klo 8-15 normaalihintaiset varaukset 7,50 € (norm. 12,00 €) 
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Squash, pöytätennis  

Monitoimitalo 
 juniorit* / 

akatemia 

liikuntaseurat* muut LEOKTVS** 

harjoitusvuorot 7,50 € 7,50 € 12,00 €*** 7,50 € 

 
*Juniori- ja liikuntaseurojen hinnat koskevat vain seuran varattuja harjoitusvuoroja 
**LEOKTVS = lapset, eläkeläiset, opiskelijat, kaupungin työntekijät, työttömät, varushen-
kilöt ja siviilipalvelushenkilöt 
 
***arkipäivisin klo 8-15 normaalihintaiset varaukset 7,50 € (norm. 12,00 €) 

Hipposhallin ratavuoro 

Hipposhalli yleisurheilualueet, silloin kun tilassa ei ole varattuja vuoroja 
 
 kertamaksu 

aikuiset 5,00 € 

opiskelijat 4,00 € 

eläkeläiset 4,00 € 

työttömät 4,00 € 

Ohjatut ryhmät 

Kertamaksut liikuntapaikoissa  

 aikuiset LEOKTVS* 

Kuokkalan Graniitti 5,00 € 4,00 € 

AaltoAlvari 9,00 € 6,50 € 

Wellamo 6,50 € 4,50 € 

Sarjakortit liikuntapaikoissa 

AaltoAlvari 

sarjakortti 10 x 76,50 € 55,50 € 

sarjakortti 20 x 144,00 € 104,00 € 

Liikuntaneuvonta-asiakas/ 
Liikuntaetu 10 krt 

35,00 €     
 

Wellamo 

sarjakortti 10 x 51,00 € 34,00 € 

sarjakortti 20 x 96,00 € 64,00 € 
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Liikuntaneuvonta-asiakas/ 
Liikuntaetu 10 krt 

35,00 €  

Kuokkalan Graniitti 

sarjakortti 10 x 40,00 €           32,00 € 

sarjakortti 20 x 75,00 €  

Liikuntaneuvonta-asiakas/ 
Liikuntaetu 10 krt 

35,00 €  

 
LEOKTVS* = lapset, eläkeläiset, opiskelijat, kaupungin työntekijät, työttömät, varushenki-
löt ja siviilipalvelushenkilöt 

Lukukausimaksut 

lukukausimaksu 35,00 € 

  

 

Kurssit 
Ohjattujen kurssien hinta määräytyy kurssin kokoontumiskertojen mukaan. Kurssin kerta-
maksu on 4,5 €. Kurssihinta ei koske uintikursseja, selkäkurssia, Kilokaartin starttikurssia 
eikä Hyppää ja hymyile-lajikokeiluja. 
 
Kilokaartin Starttikurssi 
(15 krt) 

70,00 € 

Hyppää ja hymyile-laji-

kokeilut (Kuukausi) 

12,00 € 

Selkäkurssi (5 krt) 

(Ei sisällä muita uimahalli-

palveluja) 

22,00 € 

Hinnat voimassa 1.6. alkaen  
 

Uimaopetus 

yksityinen opetustunti (1-2 
hlöä) 

23,50 € + sisäänpääsymaksu 

ryhmäohjaus  48,00 € + sisäänpääsymaksut 

aikuisten uintikurssi (8 krt) 89,00 € 

lasten uimakoulut (9krt) 50,00 € 

erityisuimakoulut (9 krt) 40,00 € 

erityisuimakoulut (5 krt) 27,50 € 

Hinnat voimassa 1.6. alkaen  
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Liikuntakurssien ja -ryhmien maksukäytänteet 

Asiakkaan ilmoittautuessa liikuntaryhmään tai -kurssille hän sitoutuu osallistumaan ja 
maksamaan osallistumismaksun. Osallistumisen peruminen on mahdollista viimeistään 7 
vuorokautta ennen kurssin alkua.  
 
Asiakkaan aloittaessa lukukausimaksullisessa liikuntaryhmässä syys- tai kevätkauden 
puolenvälin jälkeen (syksyllä vko 42, keväällä vko 9 jälk.) huomioidaan lyhyempi osallis-
tumisaika laskutuksessa ja laskutetaan pienempi maksu, 20 €.  
 
Liikuntapalveluilla on mahdollista perua yksi liikuntaryhmäkerta koko lukukauden (erik-
seen syys- ja kevätkausi) kestävissä ryhmissä huomioimatta tätä laskun loppusum-
massa. Ryhmäkertaa ei myöskään korvata muulla tavoin. 
 
Uusilla asiakkailla on mahdollisuus tutustua viikoittain kokoontuviin lukukausimaksullisiin 

liikuntaryhmiin kaksi kertaa maksutta. Tämän jälkeen asiakas katsotaan ryhmän vakiokä-

vijäksi ja hänelle lähetetään lasku.  

Kuntosaliohjaus 

peruspaketti 23,50 € + sisäänpääsymaksu 

Sisältää henkilökohtaisen kuntosaliohjelman laadinnan ja ohjauksen 

Kehonkoostumusmittaus 

kehonkoostumusmittaus 20,00 € 

kehonkoostumusmittaus ja 
kuntosaliohjaus 

40,00 € + sisäänpääsymaksu 

Tilausliikunta 

  

ohjattu tunti 48,00 € + mahd. sisäänpääsy-
maksu 

Muut palvelut ja tuotteet 

Seniorikortti * 80,00 € 

 

Jyväskyläläisillä, yli 65-vuotiailla ja kuluvan vuoden aikana 65 vuotta täyttävillä henkilöillä 
sekä vanhuus- että työkyvyttömyyseläkeläisillä, on mahdollisuus hankkia seniorikortti 
omatoimiseen liikunnan harrastamiseen. Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkeläiset voivat 
hankkia kortin jo ennen 65 ikävuotta. Myönnetty työkyvyttömyyseläke tulee olla voimassa 
vähintään 6 kuukautta ostopäivän jälkeen. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevilla henki-
löillä ei ole mahdollisuutta lunastaa Seniorikorttia. Seniorikortti ei käy ohjatun liikunnan 
ryhmiin. Poikkeuksena on seniorikuntosalitoiminnan viiden kerran starttikurssit, joihin 
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asiakas voi osallistua seniorikortilla. Kortti on voimassa vuoden ostopäivästä. Kortti on 
henkilökohtainen. 

NytLiikkeelle 

NytLiikkeelle- palvelukokonaisuus tarjoaa aikuisille suunnattuja maksuttomia luentokoko-
naisuuksia, liikunnallisia testauksia ja tempauksia sekä eri liikuntamuotojen kokeilumah-
dollisuuksia ympäri vuoden eri puolilla kaupunkia. 
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Maksuttomat palvelut 

 
Liikuntaneuvonta 0,00 € 

Ryhmien palveluohjaus 0,00 € 
 

LiikuntaVeturi-toiminta, perheet ja 9-12-vuotiaat 
(uintivuoroilla 6-12-vuotiaat maksutta maksavan aikui-
sen seurassa) 

0,00 €  

LiikuntaLaturi-toiminta, 13-19-vuotiaat 0,00 € 

Wire-liikuntaryhmät työttömille työnhakijoille 
(poikkeuksena vesijumppa 3 € / krt) 

0,00 € 

Mieli virkeäksi- liikuntaryhmät mielenterveyskuntoutujille 
(poikkeuksena vesijumppa 3 € / krt) 

0,00 € 
 

NytLiikkeelle- palvelukokonaisuuden toiminta 
(poikkeuksena uimahalleissa järjestettävä toiminta on 
maksullista) 

0,00 € 
 

Seniorikuntosalin Pysytään pystyssä -startti 
(Voimaa vanhuuteen ohjelma) 

0,00 €  

Etäohjatut senioreiden liikuntaryhmät 
(Voimaa vanhuuteen ohjelma) 

0,00 € 

Senioreiden testit (sis. tasapaino- ja lihaskuntotestit, pu-
ristusvoimatesti, kaatumisseula) 
(Voimaa vanhuuteen ohjelma) 

0,00 € 

Kesäajan ohjatut ulkoliikuntaryhmät 
 

0,00 € 

Vertaisohjatut liikuntaryhmät 0,00 € 

Uimahallikuljetus 0,00 € 

Yleisöluistelu 
Jäähalleissa ja tekojäillä 
 

0,00 € 

Suomen sotien veteraanien sisäänpääsymaksut liikun-
tapaikoilla * 

0,00 € 

Liikunta-avustajakortti ja EU-vammaiskortti (A-mer-
kintä), oikeuttaa avustajan maksuttoman sisäänpääsyn  
kaupungin liikuntapaikkoihin** 
 

0,00 € 
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*Suomen sotien veteraanit voivat käyttää liikuntapalveluja maksutta. Etuus ei koske 

varattavia tilavuoroja tai kursseja. Etuus on tarkoitettu niille henkilöille, joilla on rinta-

masotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus.  

 
**Vammaisella tai pitkäaikaissairaalla henkilöllä, jolla on henkilökohtaisen avustajan 
tarve, on mahdollisuus hakea Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluilta liikunta-avusta-
jakorttia. Kortti oikeuttaa avustajan sisäänpääsyyn maksutta liikuntapalvelujen hallin-
noimilla liikuntapaikoilla. Uimahalleissa sekä kunto- ja liikuntasaleissa toiminnan tulee 
olla kaupungin järjestämää itsenäistä liikuntaa tai ryhmäliikuntaa. EU:n vammaiskort-
tia haetaan Kelalta. Korttiin merkitty A-merkintä kertoo henkilön avustajan ja tukihenki-
lön tarpeesta. 
 

Ulkoilu ja virkistys 

Virkistysalueet 

Mämminiemi 
 
yleinen saunavuoro 6,00 € / hlö 

tilaussauna (alv 24 %) 50,00 € / 3h 

yksityistilaisuus  200,00 € / 4h 

Mökkivuokra 

Leirikallio 90,00 € / vrk / mökki 

Alle 6h varaukset    50,00 €  

Kalastusluvat  

Järvikohtainen lupa 

Tuomiojärvi, Köhniönjärvi 
 aikuinen nuoret, alle 18 v 

vuorokausi 17,00 €  10,00 € 

kausilupa 65,00 €  30,00 € 

Yleislupa 

 aikuinen nuoret, alle 18 v 

vuorokausi 20,00 € 13,00 € 

kausilupa 88,00 € 58,00 € 

Katiskamerkit (max 5 kpl/talous) 

Tuomiojärvi 9,00 € / kpl 

 
Lupa verkosta ostettuna +3,00 € käsittelymaksu  
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Varasto- ja säilytystilat 

Kuokkalan Graniitti 

 vuosi 

iso häkkivarasto / varastohuone 240,00 € 

häkkivarasto 130,00 € 

varastotila 65,00 € 

kaappi 35,00 € 

säilytyslokerikko 15,00 € 

Monitoimitalo, Vaajakosken liikuntahalli, Lehtisaaren kuntotalo  

 vuosi 

iso häkkivarasto 240,00 € 

häkkivarasto 130,00 € 

varastotila 65,00 € 

kaappi 35,00 € 

Harjun stadion 

 vuosi 

iso häkkivarasto / varastohuone 240,00 € 

häkkivarasto / varasto 130,00 € 

kontti, kylmä 590,00 € 

kaappi 35,00 € 

Jäähallit, Vaajakosken, Palokan ja Viitaniemen liikuntapuistot 

 vuosi 

iso häkkivarasto / varastohuone 240,00 € 

häkkivarasto / varasto 130,00 € 

kuivaushuone / kuivauskontti* 1080,00 € 

kuivaushuone, pieni* 590,00 € 

kontti, kylmä 590,00 € 

*sisältää sähkön ja lämmityksen 

AaltoAlvari ja Wellamo 

 vuosi 

varastohuone 240,00 € 

häkkikaappi 130,00 € 

häkkiarkku 65,00 € 

katsomokaappi / pukukaappi 65,00 € 

Muut liikuntapalveluiden hallinnoimat varastotilat 

Sovelletaan yllä olevia hintoja 
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Vuokrattava kalusto 

 

Tuote    Vuokrahinta  Lisätietoja 

Aitaelementit (muovi)  5,00 €/kpl/vrk   

Aitaelementit lyhyt (metalli) 5,00 €/kpl/vrk 

Aitaelementit pitkä (metalli) 5,00 €/kpl/vrk 

Klaffituoli   2,00 €/kpl/vrk 

Kuppituoli (4:n ryhmä, muovi) 5,00 €/ryhmä/vrk 

Kuppituoli (muovi)  2,00 €/kpl/vrk 

Taittopöytä iso (80 cm x 160 cm) 5,00 €/kpl/vrk 

Taittopöytä pieni (40 cm x 120 cm) 3,00 €/kpl/vrk 

Välisermi   10,00 €/kpl/vrk 

Lavapöytä (1m x 2m)  10,00 €/kpl/vrk  Esiintymislava, säädettä 

Lentokenttänauha (4 m)  5,00 €/kpl/vrk  Sulkunauha 

Naulakko (100 koukkua)  20,00 €/kpl/vrk 

Roska-astia (240 L)  5,00 €/kpl/vrk 

Salibandykaukalo  80,00 €/vrk 

Salibandymaalit  20,00 €/pari/vrk 

Siirtokatsomo  100,00 €/kpl/vrk 60 henkilöä 

Siirtokatsomo (liikennerekisterissä) 100,00 €/kpl/vrk 60 henkilöä 

Sulkapallo- tai squashmaila 2,00 €/kpl 

 

Muut hinnat 

Kuljetus (auto ja kuljettaja) 48,00 €/h   Minimi veloitus yksi tunti 

Työtunti työajan ulkopuolella 48,00 €/h   Laskutus toteuman mukaan 

Siivouksen lisämaksu  alk. 100,00 € Laskutus tapauskohtaisesti 

Ovien avausmaksu  40,00 €  Laskutus tapauskohtaisesti 

Kadonneen kulkupoletin/avaimen 

korvausmaksu   50,00 € 

 


