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Yleistä
Tässä Liikuntapalvelujen palvelumaksut, tilavuokrat ja vuorojakoperusteet 2021 -asiakirjassa
palvelumaksuilla tarkoitetaan kerta- ja sarjalipuille, kausikorteille sekä ohjatulle toiminnalle
määriteltyjä hintoja. Asiakirjassa tilavuokrat jaetaan käytön luonteen perusteella kolmeen ryhmään:
1) Liikunnan harjoituskäyttö
2) Ottelu- ja kilpailuvaraukset sekä muut Liikunta- ja urheiluvaraukset
3) Muut tapahtumavaraukset
Vuorojakoperusteissa kuvataan, mitkä tekijät vaikuttavat Joensuun kaupungin liikuntapalvelujen
myöntämien vuorojen jakoon.
Tilavuokrat, kausikortit ja kerta-/sarjaliput sekä liikunnan ohjauspalvelut sisältävät arvonlisäveroa 10
%. Kokous- ja aulatilat, tilaussaunat, välinevuokrat sekä liikuntatilojen vuokraaminen johonkin muuhun
kuin liikuntakäyttöön sisältää arvonlisäveroa 24 %.
Tilojen vuokraukseen liittyvät vuorovaraukset, vuorojen peruutus tai muutos tulee tehdä aina
kirjallisesti ja etukäteen liikuntapalveluille. Yhdistysten tulee samassa yhteydessä ilmoittaa, onko
kyseessä juniori- vai aikuisvuoro. Mikäli kyseistä ilmoitusta ei toimiteta, kyseinen varaus laskutetaan
aikuisvuoron hinnan mukaisesti.
Liikunnan harjoituskäyttöön varattujen vuorojen peruutus tai muutos tulee tehdä seitsemän
vuorokautta ennen vuoron ajankohtaa. Ottelu- ja kilpailuvarausten peruutukset ja muutokset on
tehtävä viimeistään kymmenen vuorokautta ennen tapahtuman alkua. Perumatta jääneet vuorot
laskutetaan alkuperäisen varauksen mukaisesti. Maksuttomat, mutta perumatta jääneet juniorivuorot
laskutetaan hintaluokan III mukaisesti (ks. luku 3.1.1.Liikunnan harjoituskäytön hintaluokat).
Avaimet ja kulkutunnisteet tulee palauttaa viipymättä vuoron päätyttyä. Avaimen ja kulkutunnisteen
kadottamisesta tai palauttamatta jättämisestä tuleva sakkomaksu on 20 euroa.
Mikäli varatulla vuorolla järjestetään ottelu- tai kilpailutapahtuma, vuoro laskutetaan kilpailukäytön
mukaisesti. Ottelun tai kilpailun järjestäjällä on aina velvollisuus ilmoittaa liikuntapalveluille kirjallisesti
ennakkoon järjestettävistä otteluista.
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Liikuntapalvelut pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin sekä vuorojen muutoksiin ja peruutuksiin
ennakkoon ilmoitettuna ajankohtana. Peruuntuneista ajoista ei makseta hyvitystä, peruuntuneita
vuoroja ei myöskään laskuteta. Liikuntapalvelut pidättää oikeuden muuttaa liikuntapaikkojen
(ulkoliikuntapaikat, hallit, salit, uimahallit, muut sisäliikuntapaikat jne.) aukioloaikoja. Liikuntapaikkaan
myyty vuosi-, kuukausi- tai viikkokortti tai muu vastaava kausikortti oikeuttaa käyttämään
liikuntapaikkaa sen kulloinkin voimassa olevan aukioloajan mukaisena aikana. Liikuntapaikan
aukioloajan muuttaminen kausikortin voimassaoloaikana ei oikeuta saamaan palautusta maksetusta
kausikortin hinnasta taikka saaman muutakaan korvausta. Mikäli liikuntapaikan aukioloajan muutos
merkitsee sitä, että liikuntapaikan käyttäminen kausikortilla ei aukioloaikamuutoksen jälkeen enää ole
ollenkaan mahdollista, kausikortista hyvitetään käyttämättä jäänyt osuus.
Tilan tai alueen vuokraaja on velvollinen noudattamaan liikuntapaikkojen järjestyssääntöjä sekä
pitämään vuokraamansa tilan tai alueen siistinä. Mikäli tiloissa joudutaan suorittamaan
ylimääräistäsiivousta, liikuntapalveluilla on oikeus laskuttaa kustannukset jälkikäteen tilan
vuokranneelta taholta.
Kuntosalien ikäraja on 15 vuotta, 13 14-vuotiaat voivat harjoitella kuntosaleilla vanhemman tai
valmentajan ohjauksessa. Ikäraja ei koske ohjattuja ryhmiä.
Lisätietoja ja tiedustelut: http://www.joensuu.fi/liikunta ja liikunta@joensuu.fi
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Vuorojakoperusteet

Kaikki Joensuun kaupungin liikuntapalveluiden hallinnoimia liikuntatiloja ja -alueita koskevat
vuorohakemukset tulee osoittaa liikuntapalveluille. Vakiovuorohakemusten käsittely sekä vuorojen
jakaminen tehdään liikuntapalvelujen vuorojakotyöryhmässä.
Vuorojaossa huomioidaan:
• ensisijaisesti liikunta- ja urheiluseuroissa harrastavat lapset ja nuoret, kuitenkin turvaamalla
kilpa- ja huippu-urheilun toimintaedellytykset. Tietyn sarjatason joukkueiden kohdalla vuorojen
jakoon vaikuttavat myös mm. lajiliittojen harjoittelu- ja kilpailuolosuhteille asettamat kriteerit.
• mahdollisuuksien mukaan talvi- ja kesälajien varsinainen kilpailukausi siten, että
kilpailukaudella olevat seurat ovat etusijalla.
• hakijoiden laji, toiminnan luonne, olosuhdevaatimukset, sarjataso ja junioritoiminnan laajuus.
• mahdolliset hoitamattomat velvoitteet Joensuun kaupungille.
Vuorojaossa pyritään noudattamaan seuraavaa järjestystä:
1. Joensuulaisten rekisteröityneiden liikunta- ja urheiluseurojen junioreille tarkoitetut vuorot,
urheiluakatemian vuorot, Joensuussa sijaitsevien päiväkotien ja oppilaitosten arkipäivien
päivävuorot. Jälkimmäisen osalta etusijalla ovat oppilaitosten opetukseen liittyvät vuorot.
2. Muiden joensuulaisten rekisteröityjen yhdistysten ja joensuulaisten seurakuntien alle 18vuotiaiden vuorot.
3. Joensuulaisten rekisteröityneiden liikunta- ja urheiluseurojen aikuisvuorot.
4. Työyhteisöt, opiskelijayhdistykset ja muut yhdistykset sekä ns. vapaat ryhmät.
Vuoro voidaan myöntää yhdistykselle, yritykselle tai vähintään 18-vuotialle yksityishenkilölle, jonka
toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Myönnettyä harjoitus-, kilpailu-/otteluvuoroa tai sen osaa ei saa
luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Vuoron saa siirtää yhdistyksen sisällä, mutta jos
laskutusperiaatteisiin tulee muutos siirron takia, on tämä ilmoitettava liikuntapalveluille.
Yhdistelmäjoukkueet, joissa toinen vain toinen seura on joensuulainen, käsitellään
vuorojakotyöryhmässä tapauskohtaisesti. Kansalaisopistolle myönnetään vuorot erillisenä prosessina
jo ennen edellä kuvattujen toimijoiden vakiovuorohakemusten käsittelyä.
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Kerta- ja sarjaliput, kausikortit, ohjattu toiminta sekä uimahallien
oppilasmaksut

Uimahalleihin ja uimahallien kuntosaleille voi ostaa kerta- ja sarjalippuja, Areenalle voi ostaa
kausikortteja ja kertalippuja. Kausikortteja myydään uimahalleille, uimahallien kuntosaleille ja
maaseutualueiden liikuntasaleihin ja kuntosaleille. Mikäli kausikortin (3 kk, 6 kk tai 12 kk) käyttö estyy
terveyssyistä 30 päiväksi tai sitä pidemmäksi aikaa, korttiin on mahdollista saada jatkoaikaa
esittämällä lääkärintodistus.
Ohjattua toimintaa ovat: vesijumpat, koulujen uimaopetus ja uimakoulut. Kerta- ja sarjalippujen,
kausikorttien sekä ohjatun toiminnan hinnoittelu ei perustu tilavuokrissa sovellettaviin hintaluokkiin.

2.1

Uimahallit

Virkistysuimala Vesikkoon sekä Rantakylän uimahalliin voi ostaa kerta- ja sarjalippuja sekä
vuosikortteja. Seuraaviin ryhmiin kuuluville on uimahalleissa alennetut hinnat: opiskelijat, eläkeläiset,
työttömät, varusmiehet / siviilipalvelumiehet ja sotaveteraanit. Alennuksen saadakseen on em. ryhmiin
kuuluvan esitettävä uskottava, voimassa oleva todistus uimahallin kassalla.
Uimahallien palvelumaksut kattavat myös oppilaitosten oppilaitosmaksut, ohjatun toiminnan maksut
sekä uimahallilta vuokrattavien tuotteiden maksut.
Uimahallien sarjaliput ja -kortit ovat voimassa yhden (1) vuoden ostopäivästä alkaen.

Joensuun kaupunki | Liikuntapalvelut 2021
Mehtimäenaukio 2, 80100 Joensuu | liikunta@joensuu.fi | Y-tunnus 0242746-2

7
Liite
1234/00.00.00/2019

Asiakirjatyyppi
Tyypin täydenne

Virkistysuimala Vesikko
Hinnat sisältävät 10 % arvonlisäveroa. Sarjalipuista peritään
Aikuiset

lapset (5-15 v.)

opiskelija,
eläkeläinen, työtön

UINTI / KERTALIPPU
Aamu 06.00-14.00

5,7

Illat ja viikonloput

6,9

Suurtapahtumatarjous

4,2

-

-

Sotaveteraanit ao. kortilla ilmaiseksi
UINTI / SARJALIPUT
10 kertaa

61,90

22,70

42,90

25 kertaa

144,20

-

99,50

Vuosikortti

456,30

-

323,60 *

Aamu 6.00-14.00

6,7

-

4,7

Illat ja viikonloput

7,9

-

5,4

10 kertaa

65,80

-

47,70

25 kertaa

155,40

-

112,70

Vuosikortti

509,40

-

371,40 *

3 kk:n kortti

179,40

-

129,40

1 kk:n kortti

71,10

-

49,90

KUNTOSALI + UINTI / KERTALIPPU

KUNTOSALI + UINTI / SARJALIPUT

*opiskelijat ja eläkeläiset
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Rantakylän uimahalli
Hinnat sisältävät 10 % arvonlisäveroa.
Aikuiset

lapset (5-15 v.)

opiskelija, eläkeläinen,
työtön

UINTI / KERTALIPPU
Aamu 06.00-14.00

4,5

Illat ja viikonloput

5,2

Sotaveteraanit ao. kortilla ilmaiseksi
UINTI / SARJALIPUT
10 kertaa

45,20

13,40

31,80

25 kertaa

106,30

-

74,80

Vuosikortti

329,00

-

228,20 *

Aamu 6.00-14.00

5,50

-

3,7

Illat ja viikonloput

6,7

-

4,7

10 kertaa

54,70

-

40,40

25 kertaa

128,80

-

95,10

Vuosikortti

413,90

-

291,80 *

3 kk:n kortti

150,70

-

110,40

1 kk:n kortti

59,40

-

43,50

KUNTOSALI + UINTI / KERTALIPPU

KUNTOSALI + UINTI / SARJALIPUT

*opiskelijat ja eläkeläiset
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Senioripalvelut
Senioripalvelut on tarkoitettu yli 65-vuotiaille joensuulaisille ja niihin on oikeutettu siitä vuodesta
lähtien, kun henkilö täyttää 65 vuotta.
Uinti- ja kuntosalikortti / Vesikko ja Rantakylän uimahalli 6 kk
Uinti- ja kuntosalikortti / Vesikko ja Rantakylän uimahalli 12 kk
Maaseutualueiden Liikunta- ja kuntosalien kausikortti 12 kk

80,10
131,60
24,00

Uinti- ja kuntosalikortin
liikuntaVesijumpparyhmiin osallistuvilta (ks. luku 2.1) senioripalveluiden käyttäjiltä ei peritä uimahallin
käyntimaksua. Niiltä senioripalveluiden käyttäjiltä, jotka osallistuvat ohjattuihin liikuntaryhmiin
maaseutualueilla, ei kurssimaksun lisäksi peritä senioripalvelumaksua.
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Oppilaitosten oppilasmaksut
Hinnat sisältävät 10 % arvonlisäveroa.

Joensuulaiset päiväkodit, peruskoulut ja lukiot / uinti
Joensuulaiset peruskoulut ja lukiot / kuntosali
Muut oppilaitokset (Riveria, Karelia AMK, UEF, Islo) / uinti
Muut oppilaitokset (Riveria, Karelia AMK, UEF, Islo) / kuntosali
Vesijumpat ja uimaopetus
Hinnat sisältävät 24 % arvonlisäveroa.
Vesijumpat

Kurssimaksu Kansalaisopistolle + ko. uimahallin uinnin
kertalippu tai uimahallin käyttöön oikeuttava sarjalippu, kkkortti, vuosikortti tai seniorikortti

Oppilaitosten uimaopetus /
1 opettaja

38,80

Lasten uimakoulut

54,70

Vuokrattavat tuotteet
Hinnat sisältävät 24 % arvonlisäveroa.

Pyyheliina

3,70

Uima-asu

3,70
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2.2

Joensuu Areena

Joensuu Areenaan voi ostaa kertalippuja tai kausikortin. Lippu oikeuttaa käyttämään tilaa silloin, kuin
ko. tilassa ei ole muita varattuja vuoroja. Hinnat sisältävät 10 % arvonlisäveroa.
Aikuiset

opiskelijat,
eläkeläiset,
työttömät, kouluaiset
ja
lapset yli 5 v

Urheiluseuran
jäsenet

KERTALIPPU
Koko halli

6,10

6,10

6,10

Koko halli (pl.
kiipeilyseinä)

4,60

3,60

4,60

Alle 5-vuotiaat maksavan aikuisen mukana maksuttomasti.
KAUSIKORTTI (koko halli)
1.6.-31.5.

239,30

239,30

239,30

1.6.-31.12 tai 1.1.-31.5.

130,10

130,10

130,10

1.6.-31.5.

239,30

129,00

129,00

1.6.-31.12 tai 1.1.-31.5.

129,00

81,20

81,20

KAUSIKORTTI (pl. kiipeilyseinä)
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Maaseutualueiden liikunta- ja kuntosalit

Maaseutualueilla on mahdollista ostaa kolmen, kuuden tai kahdentoista kuukauden kortti seuraaville
kuntosaleille: Uimaharjun urheilukeskuksen kuntosali, Enon urheiluhallin kuntosali, Kiihtelysvaaran
liikuntahallin kuntosali, Niittylahden koulun kuntosali, Pyhäselän koulun kuntosali, Reijolan
urheiluhallin kuntosali, Reijolan yhteisötalon kuntosali, Paavontien punttisali ja Tuupovaaran
liikuntahallin kuntosali. Kausikortin voi ostaa henkilökohtaisena tai yritys voi ostaa sen henkilöstönsä
käyttöön.
Edellä esitetyn lisäksi Niittylahden urheiluhallin (so. Niittylahden opiston) kuntosalille on mahdollista
ostaa kausikortti yhdeksi lukuvuodeksi tai koko kaudeksi. Kortti on henkilökohtainen.
Sekä liikunta- että kuntosalia koskeva kausikortti on henkilökohtainen ja se on mahdollista ostaa
yhdeksi lukuvuodeksi tai koko kaudeksi. Kyseinen liikunta- ja kuntosalia koskeva kausikortti oikeuttaa
käyttämään kaikkia maaseutualueiden liikunta- ja kuntosaleja lukuun ottamatta Enon ja Reijolan
urheiluhallien liikuntasaleja.
Alle 18-vuotiaille kuukausi- ja kausikortit ovat maksuttomia.
Kuukausi- ja kausikorttien l
palautetaan asiakkaalle kulkukortin palautuksen yhteydessä.
Hinnat sisältävät 10 % arvonlisäveroa.
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Kuntosalien kausikortit
Aikuiset

opiskelijat,
eläkeläiset,
työttömät

alle 18 v.

yli 65 v.
(seniorikortti)

3 kk:n kortti (ostopäivästä)

26,00

20,80

-

-

6 kk:n kortti

41,60

31,20

-

-

12 kk:n kortti

62,40

46,80

-

Yrityskortti 6 kk

52,00

-

-

-

Yrityskortti 12 kk

72,80

-

-

-

24,00

Liikuntasali + kuntosali /kausikortit
Aikuiset

opiskelijat,
eläkeläiset,
työttömät

alle 18 v.

yli 65 v.
(seniorikortti)

lukukausi (1.9.-31.12. tai 1.1.-31.8.)

-

kausi 1.9.-31.8.

-

-

Niittylahden opiston kuntosalin kausikortit
Aikuiset

opiskelijat,
eläkeläiset,
työttömät

alle 18 v.

yli 65 v.
(seniorikortti)

lukukausi (1.9.-31.12. tai 1.1.-31.8.)

-

-

kausi 1.9.-31.8.

-

-
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Senioripalvelut

Senioripalvelut on tarkoitettu yli 65-vuotiaille joensuulaisille ja niihin on oikeutettu siitä vuodesta
lähtien, kun henkilö täyttää 65 vuotta.
Uinti- ja kuntosalikortti / Vesikko ja Rantakylän uimahalli 6 kk
Uinti- ja kuntosalikortti / Vesikko ja Rantakylän uimahalli 12 kk
Maaseutualueiden Liikunta- ja kuntosalien kausikortti 12 kk

80,10
131,60
24,00

Uinti- ja kuntosalikortin lunastuksen yhteydessä perittävä
liikuntaVesijumpparyhmiin osallistuvilta (ks. luku 2.1) senioripalveluiden käyttäjiltä ei peritä uimahallin
käyntimaksua. Niiltä senioripalveluiden käyttäjiltä, jotka osallistuvat ohjattuihin liikuntaryhmiin
maaseutualueilla, ei kurssimaksun lisäksi peritä senioripalvelumaksua.
2.5

Rantauimakoulut

Lasten rantauimakoulu
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3 Tila- ja aluevuokrat
Tilavuokrat jakaantuvat käytön luonteen perusteella kolmeen ryhmään:
Liikunnan harjoituskäyttö (luku 3.1)
Vuokran määräytymiseen vaikuttavat
• käyttäjäryhmä ja varauksen kesto (ks. liikuntakäytön hintaluokat, huom. )
• tila
Ottelu- ja kilpailuvaraukset sekä muut liikunta- ja urheilutapahtumat (luku 3.2)
Vuokran määräytymiseen vaikuttavat
• ottelun-/kilpailun sarjataso tai tapahtuman kesto
• mahdollisten oheistilojen, -tarvikkeiden tai palvelujen määrä
• tila
Muut tapahtumavaraukset
Vuokran määräytymiseen vaikuttavat (luku 3.3)
• pääsymaksullinen/pääsymaksuton tapahtuma
• tilaisuuden kesto (ml. rakennus- ja purkutunnit)
• mahdollisten oheistilojen, -tarvikkeiden tai palvelujen määrä
• tila
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Liikunnan harjoituskäyttö

3.1.1 Liikunnan harjoituskäytön ja kokoustilojen hintaluokat
Liikunnan harjoituskäytön vuokrat on jaettu neljään (I-IV) hintaluokkaan seuraavasti:
• Tarkemmat tiedot hinnoittelusta ja käyttöehdoista löytyvät kyseisen tilan kohdalta.

I
-hintaluokka
(maksuttomat
vuorot)

joensuulaisten liikunta- ja urheiluseurojen junioreiden vuorot tai muiden
joensuulaisten rekisteröityjen yhdistysten ja joensuulaisten seurakuntien
alle 18-vuotiaiden vuorot. Kaikkien harjoituksiin osallistujien tulee olla
junioreita tai alle 18-vuotiaita lukuun ottamatta vastuuhenkilöitä.
• Joensuussa sijaitsevien päiväkotien ja oppilaitosten arkipäivien vuorot klo
8.00 15.00.
• jäähallissa ennakkoon varattuna ja enintään neljä vuoroa lukukaudessa /
päiväkoti tai opetusryhmä
• keskusta-alueen teko- ja luonnonnurmet ilman ennakkovarausta
• pallokentät ja kaukalot
Poikkeukset
• Joensuu Areenan Pulastic-kenttien 1 4 ja parketin joensuulaisten
junioreiden harjoitusvuorot sekä muiden joensuulaisten rekisteröityjen
yhdistysten ja seurakuntien alle 18-vuotiaiden vuorot ovat maksuttomia.
Muiden Areenan tilojen vastaavat arkivakiovuorot hintaluokka II, muina
•

aikoina hintaluokka III.

II
-hintaluokka

Joensuu Areena
• Areenan joensuulaisten junioreiden arkivakiovuorot. Kaikkien vuorolle
osallistujien tulee olla junioreita tai alle 18-vuotiaita, lukuun ottamatta
vastuuhenkilöitä.
Mehtimäen jäähallit
• joensuulaisten liikunta- ja urheiluseurojen junioreiden sekä muiden
joensuulaisten rekisteröityjen yhdistysten sekä joensuulaisten
seurakuntien alle 18-vuotiaiden vuorot. Kaikkien vuorolle osallistujien
tulee olla junioreita tai alle 18-vuotiaita lukuun ottamatta
vastuuhenkilöitä.
• Joensuussa sijaitsevien päiväkotien ja oppilaitosten vakiovuorot
• Joensuun kaupungin hallintokuntien, liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja
omien kuntayhtymien varaukset
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Keskusta-alueen tekonurmet, rantakylän luonnonnurmi sekä
keskusurheilukenttä
• joensuulaisten liikunta- ja urheiluseurojen junioreiden sekä
joensuulaisten seurakuntien alle 18-vuotiaiden tilapäisvuorot sekä
ottelu- ja kilpailukäyttö juniorisarjoissa. Kaikkien harjoituksiin
osallistujien tulee olla junioreita tai alle 18-vuotiaita lukuun ottamatta
vastuuhenkilöitä.
• Joensuussa sijaitsevien päiväkotien ja oppilaitosten vakiovuorot ja
ennakkoon varatut tilapäisvuorot
• Joensuun kaupungin hallintokuntien, liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja
omien kuntayhtymien varaukset
Latujen kilpailu- ja tapahtumakäyttö
• joensuulaiset hiihtourheiluseurat
• Joensuussa sijaitsevien päiväkotien, peruskoulujen ja toisen asteen
oppilaitosten varaukset
• Joensuun kaupungin hallintokuntien, liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja
omien kuntayhtymien varaukset

III
- hintaluokka

IV
- hintaluokka

joensuulaisten rekisteröityjen yhdistysten ja seurakuntien varaukset
joensuulaisten liikunta- ja urheiluseurojen ottelu- ja kilpailukäyttö
Joensuussa sijaitsevien päiväkotien, peruskoulujen ja toisen asteen
oppilaitosten varaukset klo 15.00 jälkeen ja viikonloppuisin.
• Joensuun kaupungin hallintokunnat, liikelaitokset, tytäryhteisöt, omat
kuntayhtymät ja valtion virastot ja laitokset
Poikkeukset
• jäähalli ja nurmet, ks. hintaluokka II
• latujen kilpailu- ja tapahtumakäyttö
- joensuulaisten hiihtourheiluseurojen, Joensuussa sijaitsevien
päiväkotien, peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten sekä
- Joensuun kaupungin hallintokuntien, liikelaitosten, tytäryhteisöjen
ja omien kuntayhtymien varaukset hintaluokassa II
Pärnävaara
• liperiläiset ja joensuulaiset urheiluseurat hintaluokassa III, muut
käyttäjät hintaluokassa IV
•
•
•

• muut käyttäjät, esim. yritykset, yksityishenkilöt, ulkopaikkakuntalaiset
yhdistykset

Joensuun kaupunki | Liikuntapalvelut 2021
Mehtimäenaukio 2, 80100 Joensuu | liikunta@joensuu.fi | Y-tunnus 0242746-2

18
Liite
1234/00.00.00/2019

Asiakirjatyyppi
Tyypin täydenne

Joensuu Areena
Tila- ja kenttävuokrat

I

II

III

IV

Pulastic-kenttä (20x40 m)

-

maksuton

14,60

29,20

Parketti (21x42 m)

-

maksuton

18,80

37,50

Tekonurmi 25x53 m, kenttä 1 tai 2

-

13,90

20,80

41,60

Tekonurmi 50x53 m, kenttä 1 ja 2

-

27,80

41,60

83,20

Tekonurmi, kenttä 89x50 m

-

-

71,80

102,00

Etusuora tai takasuora

-

8,30

12,50

19,80

Heittopressu, heittohäkki, pituus- tai
seiväshyppypaikka

-

3,50

5,20

8,40

Juoksuradat

-

16,60

25,00

39,60

Korkeushyppypääty

-

6,90

10,40

16,60

Yleisurheilualue (kaikki radat ja
suorituspaikat)

-

37,30

56,20

89,50

Kuntosali

-

9,70

14,60

29,20

Kiipeilyseinä

-

26,30

39,60

Koko halli kenttätila / tunti
(normaali kenttäjako)

-

-

Koko halli kenttätila / päivä
(normaali kenttäjako) klo 7.00 23.00

-

-

78,00
247,70

1779,10

2601,00

Vuorojen myöntäminen ratkaistaan tapauskohtaisesti liikuntapalvelujen vuorojakotyöryhmässä.
Junioreiden leirit veloitetaan hintaluokka III-mukaan.
Aikuisten (yli 18 v) muut urheilu- ja liikuntatapahtumat, kilpailut, leirit, turnaukset ja harjoitusottelut
veloitetaan hintaluokka IV mukaan, ks. luku 5.2 Ottelu- ja kilpailuvaraukset
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Kokoustilat

I

II

III

IV

Voitto (max 50 henk.)

-

-

26,00

37,40

Huippu (max 18 henk.)

-

-

26,00

37,40

Latu (max 10 henk.)

-

-

15,10

22,8

2. krs aula (kenttätilassa norm. käyttö)

-

-

26,00

37,40

Sauna (max 5 henk.)

-

-

18,80

27,00

Areenan 2. kerroksen aulan (näyttelykäyttö ym.) rakennus- ja purkutunnit 16,10
vuokrattavissa 2 kpl. Saunavaraukset vain Areenan aukioloaikojen puitteissa.

Saunoja Areenalla

Urheiluseurat, jotka harjoittelevat tai järjestävät kilpailuja/otteluita Areenassa saavat käyttää
kokoushuone Latua korvauksetta varauksen yhteydessä pidettäviin palavereihin.
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3.1.2 Urheilutalo ja urheiluhallit
Urheilutalo

I

II

III

IV

Liikuntasali 1/1

Maksuton

-

18,80

37,40

Liikuntasali 1/3

Maksuton

-

6,30

12,50

Telinesali

Maksuton

-

11,60

-

Punttisali

Maksuton

-

9,70

-

Tatamit III ja IV

Maksuton

-

3,80

-

Tatamit I, II ja V (alasali)

Maksuton

-

7,50

-

Telinesali ja tatamit tarkoitettu vain urheiluseurojen ja yhdistysten käyttöön.
Urheilutalon tiloissa yöpyminen voidaan mahdollistaa leirien ym. yhteydessä urheilutalossa
harjoitteleville seuroille. Hinta yöpymiselle: 4,6
alv 24 %).
Muut urheilutalon tilat
24 % arvonlisäveroa.
I

II

III

IV

Iso kokoushuone

-

-

8,30

18,80

Pieni kokoushuone

-

-

5,30

11,30

Yläaula (näyttelykäyttö) / tunti

-

-

24,5

Yläaula (näyttelykäyttö) / päivä

-

-

244,80

26,50
265,20

Urheiluseurat, jotka harjoittelevat tai järjestävät kilpailuja/otteluita Urheilutalolla saavat käyttää
kokoushuoneita korvauksetta varauksen yhteydessä pidettäviin palavereihin.
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Rantakylän liikunnan monitoimihalli ja Nepenmäen urheiluhalli
sisältävät 10 % arvonlisäveroa.
I

II

III

IV

Liikuntasali 1/1

Maksuton

-

14,60

29,20

Liikuntasali 1/3

Maksuton

-

4,90

10,10

Tanssisali

Maksuton

-

4,9

13,20

Volttimonttu

Maksuton

-

4,9

13,50

Koko liikuntasalin varaukset sisältävät myös kuntosalin käytön.
Rantakylän liikunnan monitoimihallin ja Nepenmäen urheiluhallin volttimontut on tarkoitettu vain
urheiluseurojen ja yhdistysten käyttöön.
Niinivaaran, Reijolan ja Enon urheiluhalli
vät 10 % arvonlisäveroa.

I

II

III

IV

Liikuntasali 1/1

Maksuton

-

14,6

29,20

Liikuntasali 1/3

Maksuton

-

4,9

10,10
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3.1.3 Koulujen yhteydessä olevat liikuntasalit ja muut liikuntasalit
Hinnat esitetty

% arvonlisäveroa.
I

II

III

IV

Isot salit > 350 m2
1/1 Sali Noljakan koulun sali, Utran

koulun Sali ja Karhunmäen koulun Sali

1/2 sali (Karhunmäen koulun sali)

Maksuton

-

14,6

29,20

Maksuton

-

7,30

14,6

Maksuton

-

5,9

13,20

Pienet salit < 350 m2

Mutalan koulun sali, Louhiojan koulu,
Uimaharjun koulu, Heinävaaran koulu,
Niittylahden koulu, Pyhäselän koulu,
Rekivaaran koulu, Suhmuran koulu

Muut salit
Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran
liikuntahalli

I

II

III

1/1 sali

Maksuton

-

1/2 sali

Maksuton

-

Vesikon aerobic-salin tilavuokra, ks. luku 3.1.7 Uimahallit.
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3.1.4 Sisäampumaradat, puntti- ja kuntosalit sekä painisali
t 10 % arvonlisäveroa.
Noljakan ja Utran sisäampumarata
I

II

III

IV

Ruutiaserata

-

-

9,70

-

Ilma-aserata

-

-

9,7

-

Jousiammuntarata

-

-

9,7

-

Noljakan punttisali

Maksuton

-

Kiihtelysvaaran liikuntahallin sekä
Uimaharjun urheilukeskuksen kuntosali

Maksuton

-

4,90

10,10

Maksuton

-

9,7

16,10

Maksuton

-

4,9

10,10

Puntti- ja kuntosalit sekä painisali

Enon urheiluhallin ja Tuupovaaran
liikuntahallin kuntosali, Pyhäselän
alueen kuntosalit
Painisali (Tulliportikatu)

-

Urheilutalon, Areenan, uimahallien sekä jäähallin kuntosalit, ks. ko. tilojen hinnat.
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3.1.5 Jäähallit
Mehtimäen kilpajäähalli

I

II

III

IV

jää: ma-pe klo 7.00 17.00

-

26,00

41,60

104,00

jää: muina aikoina

-

33,30

52,00

104

betonilaatta

-

14,60

14,6

punttisali

-

9,70

luola

-

-

26,00

37,40

kabinetti

-

-

15,10

22,80

21,8

9,70

-

Urheiluseurat, jotka harjoittelevat tai järjestävät kilpailuja/otteluita Jäähallissa saavat käyttää
kokoushuone kokoushuoneita (Kabinetti ja Luola) korvauksetta varauksen yhteydessä pidettäviin
palavereihin.

Mehtimäen harjoitusjäähallit I ja II
sisältävät 10 % arvonlisäveroa.
I

II

III

IV

elo-toukokuu
- ma-pe klo 7.00 17.00

-

26,00

40,10

104,00

- muina aikoina

-

33,30

46,80

104

- ma-pe klo 7.00 17.00

-

28,70

44,10

114,40

- muina aikoina

-

36,60

51,50

114,4

kesä- ja heinäkuu
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3.1.6 Uimahallit
Virkistysuimala Vesikko

Hintaluokan III mukaisen ratavarauksen lisäksi peritään uintimaksu vain, kun vuoro on
kokonaisuudessaan yleisövuoron aikana.
I
Ratamaksut*
Hyppyallas harjoituskäyttöön
Hyppyallas kilpailukäyttöön
Opetusallas
Monitoimiallas
Koko halli harjoituskäyttö
Koko halli kilpailukäyttö
Kuntosali
Aerobic sali

II

III

IV

maksuton

-

3,70 +
uintimaksu

22,8
uintimaksu

-

-

10,60
uintimaksu

28,10
uintimaksu

-

-

27,00

-

-

10,6
+
uintimaksu

28,10
uintimaksu

-

-

10,60 +
uintimaksu

-

-

-

52
+
uintimaksu

-

-

-

395,80

-

-

-

10,6

-

-

-

10,6

-

28,10

* Tai kahden puolikkaan radan vuokra. Puolitetut radat ensisijaisesti soveltavan liikunnan käyttöön.

Joensuun kaupunki | Liikuntapalvelut 2021
Mehtimäenaukio 2, 80100 Joensuu | liikunta@joensuu.fi | Y-tunnus 0242746-2

Asiakirjatyyppi
Tyypin täydenne

26
Liite
1234/00.00.00/2019

Rantakylän uimahalli

Hintaluokan III mukaisen ratavarauksen lisäksi peritään uintimaksu vain, kun vuoro on
kokonaisuudessaan yleisövuoron aikana.

I
Ratamaksut
Koko halli harjoituskäyttö
Koko halli kilpailukäyttö
Kuntosali
Tilaussauna + kokoushuone
Pieni tilaussauna
Kokoushuone
Tilaussauna + kokoushuone

II

III

IV

maksuton

-

3,70
uintimaksu

22,8
uintimaksu

-

-

22,80 +
uintimaksu

-

-

-

145,70 +
uintimaksu

-

-

-

10,6

-

-

-

29,20 / 2 h +
13,60 /lisätunti

62,40 / 2 h +
25,00 /lisätunti

-

-

17,60 / 2 h +
7,8 /lisätunti

30,20 / 2 h +
14,6
/lisätunti

-

-

17,60 / 2 h +
7,80 /lisätunti

30,20 / 2 h +
14,60 / lisätunti

-

-

30,20 / 2 h +
14,60 /lisätunti

62,40 / 2 h +
25,00 /lisätunti

* Tai kahden puolikkaan radan vuokra. Puolitetut radat ensisijaisesti soveltavan liikunnan käyttöön.
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3.1.7 Keskusurheilukenttä, luonnon- ja tekonurmet, pallokentät sekä kaukalot ja luistinradat

I
Keskusurheilukenttä
Tekonurmet (Mehtimäki,
Koillispuisto,) ja
hiekkatekonurmet (Mehtimäki,
Niinivaara, Karhunmäki)
Tekonurmet ½ kenttä (Mehtimäki,
Koillispuisto) ja hiekkatekonurmet
(Mehtimäki, Niinivaara,
Karhunmäki)
Pallokentät, Ahdinpuiston
luonnonnurmialue sekä
maaseutualueiden
luonnonnurmet
Kaukalot ja luistinradat

maksuton

II

III

IV

15,6

26,00

52,00

31,20

maksuton

5,70

15,60

maksuton

2,9

7,90

maksuton

maksuton

maksuton

maksuton

maksuton

maksuton

maksuton

maksuton

Joensuun kaupunki | Liikuntapalvelut 2021
Mehtimäenaukio 2, 80100 Joensuu | liikunta@joensuu.fi | Y-tunnus 0242746-2

15,6

28
Liite
1234/00.00.00/2019

Asiakirjatyyppi
Tyypin täydenne

3.1.8 Ulkoilukeskukset ja -majat
Ellei toisin mainita, hinnat esitetty muodos
Lykynlammen ulkoilukeskus
I

II

III

IV

Sauna

-

18,8

18,8

27,00

Uusi maja

-

18,80

18,8

27,00

Vanha maja

-

10,90

10,9

13,6

Kaikki em. yhteensä, päivä

-

208,10

/ pv

208,1

/pv

312,10

Pärnävaaran urheilukeskus
I

II

III

IV

Sauna

-

-

18,80

27,00

Saunan wc-tilat erikseen
vuokrattuna

-

-

31,20

31,20

Pärnävaaran kota

Vekaruksen varaustupa, Tuupovaara
Ellei toisin mai
I

II

III

IV

Juhannus: pe-su ja joulu 24.-26.12.

-

80,20

80,20

80,20

Muut ajat

-

57,20

57,20

57,20
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Ottelu- ja kilpailuvaraukset

3.2.1 Ottelu- ja kilpailuvarausten hintaluokat
Kaikki aikuisten sarjojen ottelut ovat maksullisia. Varauksen hinta määräytyy tilan ja ottelun sarjatason
mukaan. Myös ylimpien sarjatasojen harjoitusottelut (aikuisten SM- ja 1-divisioona) ovat maksullisia.
Mikäli juniorijoukkue pelaa aikuisten sarjassa, veloitus on ko. sarjatason mukainen.
Areenalla aikuisten (yli 18 v.) muut urheilu- ja liikuntatapahtumat, kilpailut, leirit, turnaukset ja
harjoitusottelut veloitetaan hintaluokka IV mukaan.
Ottelu- ja kilpailuvuokrissa noudatetaan seuraavaa, ko. asiakirjan muista tilavuokrista poikkeavaa
luokittelua:
1) maaottelut
2) SM-tason sekä kansainväliset ottelut ja kilpailut
3) I-divisioonan, Mestiksen ja ykköspesiksen ottelut ja kansalliset kilpailut, jalka- ja pesäpallossa
myös SM-tason harjoitusottelut
4) II-divisioonan sekä alempien sarjojen ottelut ja piirikunnalliset kilpailut, SM- tason ja Idivisioonan harjoitusottelut, muut ottelut
5)
Tarkemmat tiedot hinnoista ja käyttöehdoista löytyvät kyseisen tilan kohdalta.
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3.2.2 Joensuu Areena, urheiluhallit, jäähallit sekä nurmet
Joensuu Areenan, urheiluhallien ja
% arvonlisäveroa. Hintaluokkien kuvaus, ks. luku 3.1.1.

hinnat sisältävät 10

Mikäli otteluvaraus kestää yli 5 tuntia, peritään yli menevät tunnit hintaluokka III mukaan (ks. luku 3.1
Liikunnan harjoituskäyttö).
1)
Joensuu Areena

2)
-

Urheilutalo
Rantakylän liikunnan
urheiluhalli, Nepenmäen
urheiluhalli, Enon ja Reijolan
urheiluhalli

474,00

3)

4)

260,10

hintaluokka
IV

5)
-

-

353,70

197,70

86,40

-

-

197,70

104,00

60,40

-

182,10

358,90 /vrk
tai alle 8 h
45,50 /h

358,90

182,10

358,90 /vrk
tai alle 8 h
45,50 /h

379,70

192,50

78,00

-

353,70

176,90

72,80

176,90

Kilpajäähalli
1352,50

676,30

358,90

Harjoitusjäähalli
Keskusurheilukenttä,
jalkapallo

655,50

Mehtimäen hiekkatekonurmi
(pesäpallo)

-

Koillispuiston ja Mehtimäen
tekonurmi (jalkapallo)

-

-

176,90

72,80

176,90

Niinivaaran hiekkatekonurmi
(jalkapallo ja pesäpallo)

-

-

176,90

72,80

176,90

Hammaslahden nurmikenttä
(jalkapallo)

-

-

171,70

69,70

176,90
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Oheistilat kilpailu- ja otteluvarausten yhteydessä
Areena
Kahden korkeamman sarjatason (SM- ja 1. div.) ottelutapahtuman hintaan sisältyy ottelualueen esim.
parketin vuokra, kokoustila Voitto, Huippu ja 2. krs aulatilan käyttö, tulostaulu, PC, tulostin ja WLAN yhteydet tulospalvelun käyttöön, mainostelineiden käyttö. Ottelujärjestelyt ja tilarajaukset erillisen
sopimuksen mukaan. Tekonurmella pelattavan ottelutapahtuman ajaksi suljetaan koko hallitila ja
parketilla pelattavan ottelutapahtuman ajaksi suljetaan ½ etusuorasta. Lisäjärjestelyt ja kalusteet
palveluhinnaston mukaisesti.
Jäähalli
Kilpajäähallin ottelu- tai kilpailutapahtuman vuokra sisältää luolan, kabinetin ja aitioiden käytön.
Aitioiden siivouksesta vastaa tilan käyttäjä.
Urheilutalo
Kahden korkeamman sarjatason (SM- ja 1. div.) ottelutapahtuman hinta sisältää kokoustilojen ja ylä- ja
ala-aulan käytön

3.2.3 Yleisurheilukentät
hinnat sisältävät 10 % arvonlisäveroa. Hintaluokkien kuvaus,
ks. luku 3.1.1.
1)
Keskusurheilukenttä
Kiihtelysvaaran urheilukenttä, yleisurheilu

-

2)

3)

4)

668,60

379,70

124,80

-

135,30

69,70

-

-
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3.2.4 Latujen kilpailu- ja tapahtumakäyttö
Latujen kilpailuarvonlisäveroa. Latujen kilpailu- ja tapahtumakäytön hinnoittelussa sovelletaan liikunnan
harjoituskäytön hintaluokkia, ks. luku 3.1.1.
Perushoidon ulkopuolisiin tehtäviin sisältyvät; latujenhoito tapahtumiin ja kilpailuihin,
liikuntapalveluilta tilattu hiihtomaan hoito/halsterien tekeminen, Laululavan tykkilumiladun
kilpailukäyttö sekä kilpailujen/tapahtumien valmistelu- ja valvontatehtävät. Laululavan tykkilumilatua
ei voi varata yksityiskäyttöön ensilumenladun käyttöaikana.
I

II

III

IV

Laululavan tykkilumilatu
ma-pe

-

22,80

34,40

34,40

la-su

-

34,40

57,20

57,20

ma-pe

-

9,90

19,80

19,80

la-su

-

19,80

39,60

39,60

Muut ladut
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3.2.5 Urheilu- ja ulkoilukeskukset

Lykynlammen ulkoilukeskus

Kansalliset kilpailut

131,10

Piirikunnalliset ym. kilpailut

74,90

vain kilpailutoimisto/kuuluttamo

41,60

Hinnat sisältävät: kilpailutoimisto/kuuluttamo, uusi ja vanha maja, pukeutumis- ja peseytymistilat ja
sauna.
Pärnävaaran urheilukeskus
Kansalliset kilpailut

145,70

Piirikunnalliset ym. kilpailut

90,50

vain kilpailutoimisto/kuuluttamo

52,00

Hinnat sisältävät: kilpailutoimisto/kuuluttamo, pukeutumis- ja peseytymistilat, saunat,
suksihuoltorakennus ja ajanottolaitteisto.
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Muut tapahtumavaraukset

Muun kuin liikuntakäytön (näyttelyt, messut, konsertit jne.) maksuun vaikuttaa tila, jossa tapahtuma
pidetään sekä joidenkin tilojen kohdalla myös se, onko tapahtumaan pääsymaksua. Hinnat ovat kaikille
käyttäjäryhmille samat. Urheilutalo on varattu ensisijaisesti urheilu- ja liikuntakäytölle.
Tarkemmat tiedot hinnoista ja käyttöehdoista löytyvät kyseisen tilan kohdalta. Ellei toisin mainita,
hinnat sisältävät 24 % arvonlisäveroa.
3.3.1 Joensuu Areena
Tilavuokrat
Koko halli, tilavuokra tapahtumapäivä (alv 0 %)
Koko halli, tilavuokra rakentamis- tai purkupäivä (alv 0 %)

/ vrk
(7.00 23.00)
5 969,00
2 394,00

Pienemmät alueet pinta-alan mukaan, jos tapahtuma- tai rakentamisalueen ulkopuolella voi olla muuta
toimintaa. Varausaika alkaa siitä, kun tila suljetaan muulta käytöltä ja päättyy, kun tila luovutetaan
takaisin käytön jälkeen. Kalusteet, sähkösyötöt, äänentoistolaitteet, atk-yhteydet, suojaukset,
tilarajaukset, lattiapinnoitteiden poisto tai asennus, siivous ja henkilötyö veloitetaan palveluhinnaston
mukaisesti.
Vuokrasopimukset perustuvat liikuntajohtajan päätökseen. Joensuun kaupungin omien hallintokuntien
järjestämät muut tilaisuudet (esim. kokoukset, konsertit ja juhlatilaisuudet) rinnastetaan tilavuokran
osalta liikunta- ja urheilutapahtumakäyttöön (ks. luku 3.1.2).
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2

Esiintymislava, sisältäen portaat 1,0/1,5 m etukankaan ja rampin
elementit 1x3 m tai 1x2 m, jalat 0,5/1,0/1,5

5,8

Kaapelikouru 50x250x1000 mm Areenalla

5,2

Naulakko, 80 koukkua

29,7

Naulakko, 112 koukkua, Areenalla

41,4

Nopeus- ja hyppytestilaitteisto / seura / vuosi

71,40

Parketin poisto ja asennus

1 328,90

Pöytä, Areenalla

3,10

Pöytä - koot 90x160 cm, 45x160 cm ja baaripöytä

6,30

Suojaus, sisältää materiaalin ja työkustannukset

0,8

Suojamatto 1,5 x 20 m/rulla, max 30 rll = 900 m2

0,30

Tilarajausteline 2,30 x 3,00 m

8,90

Tuolivuokra, Areenalla

1,3

Tuolivuokra

2,5

Kalustevuokrat
- ja
purkutöiden kustannukset lisätään vuokrahintaan. Esiintymislavaa voidaan käyttää ulkona katetussa
tilassa, muita kalusteita vuokrataan ainoastaan sisäkäyttöön ja osaa kalustoa vuokrataan vain Areenalla
pidettäviin tapahtumiin.
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3.3.2 Jäähallit
Jäähallien vuokraajan tulee huolehtia tarvittaessa lattian suojauksesta. Kilpajäähallia vuokrattaessa
myyntipisteiden käyttö sisältyy perittävään vuokraan. Aitioiden siivouksesta vastaa tilan käyttäjä.
Hinnat sisältävät 24 % arvonlisäveroa.

Kilpajäähalli
Rakennus- ja purkutunnit (klo 7.00-23.00)

1606,50

ivä

100,50
Tilaisuus (klo 7.00-23.00)

3225,20
104,00

Aitio isot

208,10

Aitiot pienet

104,00

Pääaula ja myyntipisteet, erikseen vuokrattuna

33,30

Harjoitusjäähallit
RakennusTilaisuus (klo 7.00-

78,00
1872,70
78,00
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3.3.3 Muut tilat
Hinnat sisältävät 24 % arvonlisäveroa.

Urheilutalo
Koko rakennus (klo 7.00 23.00
Liikuntasali, liikuntasalin yhteydessä olevat pukuhuoneet,
kokoushuoneet sekä aulatilat (klo 7.00-

2392,90
1872,70

Liikuntasali, liikuntasalin yhteydessä olevat pukuhuoneet,
117,10
Rakennus-

78,00
78,00

Rantakylän urheiluhalli
RakennusTilaisuus

57,20
520,20 / 3 tuntia
57,20

Muut urheiluhallit sekä liikuntasalit
Pääsymaksullinen tilaisuus
Pääsymaksuton tilaisuus
Lykynlammen uusi maja
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4 Muut

4.1

Rantakylän liikuntahalli Oy

Rantakylän liikuntahalli Oy:n ylipainehallin hinnasto löytyy osoitteesta
http://www.rantakylanliikuntahalli.fi/vuorojen-varaaminen. Rantakylän liikuntahalli Oy määrittelee
vuorojen hinnoittelun. Liikuntapalvelut vuokraa tiloja Rantakylän Liikuntahalli Oy:n ja
Liikuntapalveluiden välisen sopimuksen mukaisesti (Hyvinvointilautakunta 30.1.2019 § 5).
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