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YLEISET OHJEET
Maksut ja taksat on laadittu valtuuston antamien yleisten perusteiden mukaan.
Arvonlisävero sisältyy maksuihin ja taksoihin lain edellyttämällä tavalla.
Täysi-ikäisyyden raja on 18 vuotta.

MAKSUT
-

sisältää yksittäisiltä henkilöiltä ja erillisistä tilaisuuksista perittävät maksut.

Alennetut hintaryhmät
Alennetun hintaryhmän taksaa noudatetaan silloin, kun kysymyksessä ovat eläkeläiset, alle 18v.,
työttömät työnhakijat, varusmiehet, siviilipalveluksessa olevat, kriisinhallintaveteraanit tai opiskelijat.
Erityisryhmien maksuista tai maksuttomuudesta päätetään erillisellä päätöksellä, tarvittaessa
asiantuntijalausunnon perusteella, kun ko. liikunnalla on erityinen merkitys kuntoutuksen tai
toimintakyvyn ylläpidon kannalta.
Invalidien/vammaisten maksuissa käytetään soveltaen samoja perusteita kuin joukkoliikenteen
kantakortin myöntämisperusteissa.
Maksuton käyttö
+68-sporttirannekkeen haltijan uimahallikäynnit, kuntosalien vapaaharjoittelukäynnit sekä ohjatun
liikunnan seniori- ja erityisryhmäpalvelut sekä saaristoveneen reittiliikenne ovat maksuttomia. Ranneke
myönnetään espoolaiselle, joka kuluvan vuoden aikana täyttää 68 vuotta.
+68-sporttirannekkeen tai erityisryhmien uimarannekkeen haltija ja hänen täysi-ikäinen uintiystävänsä
pääsevät yhdessä maksutta uimaan espoolaisiin uimahalleihin. Uintiystävä voi tulla mukaan myös, jos
rannekkeen haltijalla on rannekkeessa avustajatunnus ja avustaja mukanaan.
+68-sporttirannekkeen haltija ja hänen täysi-ikäinen saaristoystävänsä pääsevät yhdessä maksutta
reittiliikenteeseen.
Omaishoitajat, joiden hoidettava on espoolainen; uimahallikäynnit ja kuntosalien
vapaaharjoittelukäynnit ovat maksuttomia. Ranneke myönnetään henkilölle, joka saa Espoon
kaupungilta omaishoidontukea.
Espoon kaupungin henkilökunnan uimahallikäynnit ovat maksuttomia, erillisen veroviranomaisen
hyväksymän ohjeen mukaisesti.
Muut ryhmät
Luokitelluille SM-tason urheilijoille myönnetään taksan mukaan harjoitusrannekkeet ns. vapaaharjoittelu-vuoroille.
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Ohjauspalveluiden kurssimaksujen hinnoittelu on ryhmäperusteinen, ei henkilöperusteinen.
Muut maksut
Liikuntapaikan tavanomaisesta toiminnasta ja varustuksesta poikkeavia tapahtumia ja kilpailuja
järjestettäessä laskutetaan palveluista erikseen esim. kuljetukset, materiaalit ja työpalkat
sosiaalikuluineen.
Muiden tilaisuuksien sekä huomattavien urheilukilpailujen maksut määritellään erillisellä päätöksellä.

TILOJEN JAKOPERUSTEET
Liikuntatiloja ja suorituspaikkoja myönnetään hakemusten perusteella seuraavassa järjestyksessä:
1. espoolaisten rekisteröityjen liikuntaseurojen ja yhdistysten lasten ja nuorten liikuntatoiminta,
aikuisten kilpailutoiminta sekä liikuntapalveluiden liikuntaryhmät
2. espoolaisten rekisteröityjen liikuntaseurojen ja yhdistysten aikuisten terveysliikuntatoiminta,
espoolaisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen toiminta sekä liikuntapalveluiden ja liikuntaseurojen ja
yhdistysten välinen yhteistyötoiminta
3. muu kaupungin liikuntatoiminta, mm. työväenopiston liikuntatoiminta
4. espoolaisten rekisteröityjen eläkeläisyhdistysten liikuntatoiminta
5. taiteen perusopetuksen toiminta
6. muiden espoolaisten yhteisöjen liikuntatoiminta (vanhempainyhdistykset, omakotiyhdistykset)
7. espoolaisten yritysten liikuntatoiminta
8. espoolaisten yksityishenkilöiden liikuntatoiminta
9. ulkopaikkakuntalaisten liikuntatoiminta
10. muu toiminta

TILOJEN MAKSULUOKAT
Maksut ryhmitellään käyttäjäryhmittäin kahteen eri maksuluokkaan seuraavasti
Hintaryhmä I
• liiketoiminta, elinkeinon harjoittaminen
• ulkopaikkakuntalaiset
• työväenopiston liikunnan kurssitoiminta
• yritysten liikuntatoiminta
• peruuttamaton käyttövuoro
• yksittäisen henkilön varaus
• muu kuin liikuntatoiminta
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Hintaryhmä II
• espoolaisten rekisteröityjen liikuntaseurojen, yhdistysten ja yhteisöjen liikuntatoiminta
• espoolaiset osakeyhtiömuodossa toimivat joukkueet
• erityisliikunta- ja eläkeläisjärjestöt
• työväenopiston liikunnan kurssitoiminta siltä osin kuin se kohdistuu nuoriin, eläkeläisiin ja
erityisryhmiin
• espoolaiset nuoriso – ja opiskelijajärjestöt
• espoolaiset yksityiskoulut
Käyttövuoron peruutus on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen
liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi viimeistään 14 vrk ennen käyttövuoroa. Peruuttamattomasta
käyttövuorosta laskutetaan hintaryhmä I:n mukainen maksu.
Liikuntapalveluilla on oikeus peruuttaa käyttövuoro joko kokonaan tai tilapäisesti, jos kohde
vuokrataan ottelun, kilpailun tai tapahtuman järjestämiseen.
Aukioloaikojen ulkopuolinen käyttö
Liikuntapaikkojen ja -laitosten aukioloaikojen ulkopuolisesta käytöstä laskutetaan erikseen sovittava
liikuntatoimelle aiheutuvia kuluja vastaava käyttökorvaus.
Pääsymaksulliset tilaisuudet
Pääsymaksullisten tilaisuuksien ja otteluiden veloitusperusteena käytetään aikaa, jonka tila
suorituspaikkoineen on poissa muusta käytöstä.
Maksuton liikuntatilojen käyttö
Sotaveteraanien, siviiliveteraanien sekä kaupungin työterveyshuollon varaamat henkilökunnan
kuntoutukseen myönnettävät käyttövuorot ovat maksuttomia.
Ilmaiskäytön piiriin kuuluvat Espoon kaupungin päiväkodit, peruskoulut, lukiot, Espoon seudun
koulutuskuntayhtymän oppilaitosten liikuntatunnit, ostopalvelupäiväkodit, perhepäivähoitajien
lapsiryhmät sekä yleisöluistelut. Ilmaiskäyttö koskee opetussuunnitelman mukaisten ennalta varattujen
liikuntatuntien aikaista käyttöä.
Mainokset ja myyntitoiminta
Liikuntapaikoilla ja -alueilla käyttäjän toimesta järjestettävä mainostaminen ja myyntitoiminta on
sallittua ainoastaan liikuntatoimen luvalla.
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VENEPAIKKAMAKSUT
Venepaikkamaksu määräytyy venepaikan koon mukaan.
Veneen talvitelakointimaksu veloitetaan erikseen ja se määräytyy telakointipaikan koon mukaan.
Venekerhojen maksut määräytyvät käytettävissä olevan laiturimetrimäärän perusteella,
€/laiturinsivumetri.
Venekerhojen talvitelakointimaksut määräytyvät käytössä olevan telakointialueen koon mukaan €/m2.
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MAKSUT – AVGIFTER
UIMAHALLIT- simhallar 1.8.2019 alkaen
Uintimaksu – simavgift €
sis. kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron
aikuiset

kertamaksu
5,50
10 kpl sarjaranneke
45
90
25 kpl sarjaranneke
• aamu-uinti klo 6.00-8.30
4,50
• maauimalan kausiranneke
150
• rannekemaksu sarja- ja kausituotteista 5
•
•
•

•

lapset 7 – 17 v ja
alennetut hintaryhmät

3
24
45
2,50
75

maauimalan perheranneke kertakäynti:
• 2 aikuista + 2 lasta (7-17 v.) 14
• 1 aikuinen + 2 lasta (7-17 v.) 10

Vapaaharjoittelu uimahallien kuntosaleilla (sisältää uinnin)
sis. kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron
nuoret 15* - 17 v.
aikuiset
alennetut hintaryhmät
• kertamaksu
6,50
4
• 10 kerran sarjaranneke
55
33
• 25 kerran sarjaranneke
110
65
•

Rannekemaksu sarja- ja kausituotteista 5 euroa

* kuluvan vuoden aikana 15 v. täyttävät
Sarjarannekkeet ovat voimassa vuoden ostopäivästä.
Alennetut hintaryhmät
• eläkeläiset (voimassa oleva eläkekortti tai muu virallinen todistus eläke-etuuden piiriin
kuulumisesta, enintään 1 kk vanha)
• varusmiehet varusmieskortilla, siviilipalvelusta suorittavat siviilipalvelustodistuksella ja
kriisinhallintaveteraanit kriisinhallintaveteraanikortilla
• työttömät työnhakijat (viimeisin maksutosite suoritetusta etuudesta, enintään 1 kk vanha)
• opiskelijat opiskelijakortilla
• erityisryhmiin kuuluvat uimahalleista myönnettävien erityisryhmien uimarannekkeiden
perusteiden mukaisesti (KELA-kortin tunnus), näkövammais- tai EU-vammaiskortilla
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Uimahallin ilmaiskäyttö
• eläkeläiset, jotka saavat kansaneläkettä täysimääräisenä
• alle 7-vuotias lapsi maksavan täysi-ikäisen saattajan kanssa
• Espoon kaupungin päiväkotien uinninopetusryhmät (sis. myös ostopalvelupäiväkodit)
• espoolaiset peruskoulujen uinninopetusryhmät
• sotaveteraanit (rintamasotilas tai rintamapalvelustunnus esitettävä)
• palopäällikön nimeämät pelastussukeltajat
• +68-sporttirannekkeen haltijat
• +68-sporttirannekkeen tai erityisryhmien uimarannekkeen haltijan täysi-ikäinen uintiystävä
• Espoon kaupungilta omaishoidontukea saavat omaishoitajat (palkkalaskelma esitettävä)
• Erityisryhmiin kuuluvien avustajat erityisryhmien uimarannekkeen perusteiden tai EUvammaiskortin avustajatunnuksen mukaisesti
Vuokrattavat tarvikkeet – uthyrning av material (ei Keski-Espoo)
sis. kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron
• pyyheliina 3 €
Myytävät tuotteet – produkt till försäljning
sis. kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron
• laudeliina a´ 0,50 €
• uima-asu 8 €
Erityisryhmien uimaranneke (sis. kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron)
Erityisryhmien uimarannekkeen (ei rannekemaksua) hinta on 35 €/vuosi. Ranneke on voimassa Espoon
kaupungin uimahalleissa vuoden lunastuspäivästä, jonka jälkeen se voidaan ladata uudestaan.
Ranneketta myydään uimahallien kassoilta. Rannekkeen haltijan tulee olla espoolainen.
Uimahalleista myönnettävät erityisryhmien uimarannekkeet
Uimahallin kassat myöntävät erityisryhmien uimarannekkeen näkövammaiskortin, EU-vammaiskortin
tai KELA-kortin perusteella seuraavien myöntämisen perusteiden mukaisesti:
Astma
KELA-kortin tunnus 203
Diabetes
KELA-kortin tunnus 103
Epilepsia (diagnoosi G40)
KELA-kortin tunnus 111
MS-tauti (diagnoosi G35)
KELA-kortin tunnus 109 tai 303
Parkinsonin tauti
KELA-kortin tunnus 110
Psykiatriset sairaudet
KELA-kortin tunnus 112 tai 188
Reuma
KELA-kortin tunnus 202
Sepelvaltimotauti
KELA-kortin tunnus 206
Näkövamma
Näkövammaiskortti
EU-vammaiskortti
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Liikuntapalveluista myönnettävät erityisryhmien uimarannekkeet
Erityisryhmien uimaranneketta haetaan lääketieteellisin perustein liikuntapalveluista. Uimahallien
kassat eivät myönnä erityisryhmien uimaranneketta lääketieteellisillä lausunnoilla. Kaikki
lääketieteelliset selvitykset (kopio B- tai E-lausunnosta tai epikriisistä) alla mainituissa ryhmissä tulee
toimittaa Espoon liikuntapalveluihin. Hakemuslomakkeita saa uimahallien kassoilta tai Espoon
kaupungin internetsivuilta. Hakemus lähetetään osoitteeseen: Liikuntapalvelut/erityisryhmien
uimaranneke, PL 34, 02070 ESPOON KAUPUNKI.
Asiakkaalle ilmoitetaan liikuntapalveluiden päätös, jonka jälkeen uimarannekkeen voi lunastaa
nimeämältään uimahallin kassalta. Rannekkeen oston yhteydessä tulee esittää henkilöllisyystodistus.
Liikuntapalveluiden myöntämien rannekkeiden perusteet hyväksytään viideksi vuodeksi. Vaadittavat
lääketieteelliset selvitykset toimitetaan liikuntapalveluihin viiden vuoden välein.
Liikuntapalveluista myönnettävien erityisryhmien uimarannekkeiden myöntämisen perusteet:
ADHD (diagnoosi F90 tai F82)
Lääkärintodistus
CP- vamma (diagnoosi G80)
Lääkärintodistus
Dysfasia (diagnoosit F80.1 tai F80.2) Lääkärintodistus
Dystonia
Lääkärintodistus
Elinsiirtopotilaat
Lääkärintodistus
Etenevät keskushermostosairaudet
Lääkärintodistus
(diagnoosi G10-G13)
Fibromyalgia
Lääkärintodistus
Invalidit joiden invaliditeetin
Lääkärintodistus
haitta-aste on väh. 50 % tai
haittaluokka väh. 11
Kehitysvammaiset
Lääkärintodistus tai kehitysvammahuollon lausunto
Lihastaudit (diagnoosi G70-G73)
Lääkärintodistus
Sairaalloinen lihavuus BMI 40+
Liikuntaneuvonnan kautta
Lonkka- ja polviproteesit
Lääkärintodistus
MS-tauti (diagnoosi G35)
Lääkärintodistus
Polion jälkitilat
Lääkärintodistukset
Psykiatriset sairaudet
Eläkepäätös (B-lausunto) psykiatrisista syistä *
Sydänlapset
Lääkärintodistus
Syöpä
Lääkärintodistus (diagnoosi enintään 10 vuotta)
Uniapnea
Lääkärintodistus
Vammaiset lapset
Lääkärintodistus
*) Niiden henkilöiden, joille uimaranneke myönnetään B-lausunnolla psykiatrisista syistä, tulee esittää
vuosittain voimassa oleva todistus rannekkeen myöntämiseksi.
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Avustajatunnuksen saaminen erityisryhmien uimarannekkeeseen
Erityisryhmien uimarannekkeeseen on mahdollista saada avustajatunnus, jolla uimahalliin pääsee
maksutta myös aikuinen avustaja. Avustaja auttaa rannekkeen haltijaa pukeutumisessa, peseytymisessä
sekä liikkumisessa koko harjoittelun ajan. Avustajatunnukseen ovat oikeutetut:
- kehitysvammaisten
- CP-vammaisten
- näkövammaisten
- epileptikoiden
- dysfaatikoiden ja
- ADHD:ta sairastavien avustajat
- Alle 10-vuotiaat myöntämisperusteet täyttävät lapset. Jos lapsi on esim. 8-vuotias, avustajakortti
myönnetään vain kahdeksi vuodeksi.
- Muut harkinnanvaraiset, joiden sairaus tai vamma sitä edellyttää.
Avustajatunnus merkitään erityisryhmien uimarannekkeeseen oston yhteydessä esittämällä uimahallin
kassalle KELA-kortin tunnus 111, EU-vammaiskortin avustajatunnus tai näkövammaiskortti, tai
anomalla avustajatunnusta hakemuksen yhteydessä liikuntapalveluista.
Sporttirannekkeen +68 avustajatunnus
Sporttirannekkeeseen on mahdollista saada avustajatunnus, jolla Espoon kaupungin
uimahalliin/kuntosaliin pääsee maksutta myös aikuinen avustaja. Avustaja auttaa pukeutumisessa,
peseytymisessä sekä liikkumisessa koko harjoittelun ajan.
Avustajaan ovat oikeutetut:
Näkövammaiset
Epileptikot
Muistisairaat
Muut harkinnanvaraiset, joiden
sairaus tai vamma sitä edellyttää

Näkövammaiskortti
KELA-kortin tunnus 111
Lääkärintodistus
Lääkärintodistus

Avustajatunnus myönnetään KELA-kortin tunnuksella 111, näkövammaiskortilla tai EUvammaiskortilla suoraan uimahallin kassalta. Muissa tapauksissa avustajatunnusta haetaan Espoon
liikuntapalveluista lääketieteellisellä lausunnolla.
Espoon liikuntapalvelut / 68+ avustaja
PL 34, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Uintiystävä
+68-sporttirannekkeen tai erityisryhmien uimarannekkeen haltijan täysi-ikäinen uintiystävä maksutta
uimaan espoolaisiin uimahalleihin. Uintiystävä voi tulla mukaan myös, jos rannekkeen haltijalla on
rannekkeessa avustajatunnus ja avustaja mukanaan.
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KUNTOSALIT – motionssalar
Vapaaharjoittelu – fri träning sis. kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron
Vapaaharjoittelu muilla kuin uimahallien kuntosaleilla
aikuiset
alennettu hintaryhmä
• kausiranneke 1 kk / 6 kk / 12 kk
20/90/160
12/45/80
• rannekemaksu 5 euroa
• 68 + sporttirannekkeen haltija ja espoolainen omaishoitaja: ilmainen
Alennetut hintaryhmät
• eläkeläiset (voimassa oleva eläkekortti tai muu virallinen todistus eläke-etuuden piiriin
kuulumisesta, enintään 1 kk vanha)
• varusmiehet varusmieskortilla, siviilipalvelusta suorittavat siviilipalvelustodistuksella ja
kriisinhallintaveteraanit kriisinhallintaveteraanikortilla
• työttömät työnhakijat (viimeisin maksutosite suoritetusta etuudesta, enintään 1 kk vanha)
• opiskelijat opiskelijakortilla
• kuluvan vuoden aikana 15 v. täyttävät - 17-vuotiaat
Erityisryhmien kuntosaliranneke sis. kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron
Erityisryhmien kuntosalirannekkeen hinta on 45 €/kausi. Rannekkeen haltijan tulee olla espoolainen.
Uimahalleissa sijaitsevien kuntosalien käyttäjien on maksettava lisäksi uimahallin sisäänpääsymaksu.
Kuntosaliharjoittelun alaikäraja on 15 vuotta (kuluvan vuoden aikana 15 v. täyttävät). Erityisryhmien
kuntosaliranneke on voimassa Espoon kaupungin kuntosaleilla niiden vapaaharjoitteluaikoina.
Erityisryhmien kuntosalirannekkeen voi lunastaa suoraan Espoon kaupungin asiointipisteestä tai
uimahallin kassalta näyttämällä alla oleviin myöntämisen perusteisiin kuuluvan KELA-kortin
tunnuksen, EU-vammaiskortin tai näkövammaiskortin. Jos KELA-kortissa ei ole tunnusta, haetaan
erityisryhmien kuntosaliranneketta lääketieteellisin perustein liikuntapalveluista.
Lääketieteelliset selvitykset alla mainituissa ryhmissä tulee toimittaa liikuntapalveluihin. Hakemukset
lähetetään osoitteeseen: Liikuntapalvelut/erityisryhmien kuntosaliranneke, PL 34, 02070 ESPOON
KAUPUNKI.
Asiakkaalle ilmoitetaan liikuntapalveluiden päätös, jonka jälkeen rannekkeen voi lunastaa
nimeämästään kaupungin asiointipisteestä tai uimahallin kassalta. Rannekkeen oston yhteydessä tulee
esittää henkilöllisyystodistus.
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Erityisryhmien kuntosalirannekkeen myöntämisen perusteet:
CP- vamma (diagnoosi G80)
Lääkärintodistus
Diabetes
KELA-kortin tunnus 103
Dystonia
Lääkärintodistus
Epilepsia (diagnoosi G40)
KELA-kortin tunnus 111
Etenevät keskushermostosairaudet
Lääkärintodistus
(G10 – G13)
Fibromyalgia
Lääkärintodistus
Invalidit, joiden invaliditeetin
Lääkärintodistus
haitta-aste on väh. 50 % tai haittaluokka väh. 11
Kehitysvammaiset
Lääkärintodistus tai kehitysvammahuollon
lausunto
Lihastaudit (diagnoosi G70 – G73)
Lääkärintodistus
Sairaalloinen lihavuus BMI 40 +
Liikuntaneuvonnan kautta
MS-tauti (diagnoosi G 35)
KELA-kortin tunnus 109 tai 303 tai
lääkärintodistus
Näkövamma
Näkövammaiskortti
Parkinssonin tauti
KELA-kortin tunnus 110
Psykiatriset sairaudet
KELA-kortin tunnus 112 tai 188 tai
eläkepäätös (B-lausunto)
psykiatrisista syistä *
Reuma
KELA-kortin tunnus 202
EU-vammaiskortti
*) Niiden henkilöiden, joille kuntosaliranneke myönnetään B-lausunnolla psykiatrisista syistä, tulee
esittää vuosittain voimassa oleva todistus rannekkeen myöntämiseksi.
Avustajatunnuksen saaminen erityisryhmien kuntosalirannekkeeseen
Kehitys- ja CP-vammaisille, näkövammaisille, epileptikoille sekä henkilöille, joilla on EUvammaiskortin avustajatunnus, myönnetään ranneke, jolla kuntosaliin pääsee maksutta yksi aikuinen
avustaja. Avustaja auttaa rannekkeen haltijaa pukeutumisessa, peseytymisessä sekä liikkumisessa koko
harjoittelun ajan. Avustajaranneke myönnetään harkinnan mukaan myös muihin ryhmiin kuuluville,
joiden sairauden tai vamman aiheuttama haitta sitä edellyttää.
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Ohjatut liikuntapalvelut – ledd motionsverksamhet
sis. kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron
Uimahallipalveluja käyttävien on maksettava erikseen uimahallin sisäänpääsymaksu.
Ohjauspalveluiden kurssimaksujen hinnoittelu on kohderyhmäperusteinen, ei henkilöperusteinen.
Kyseisenä vuonna vähintään 68 vuotta täyttäville senioreille ja erityisryhmille suunnatut ohjatut
liikuntapalvelut ovat maksuttomia.
Kurssimaksu kevät- tai syyskaudelta
1 h/viikko/kausi

Aikuiset

41

Muut kohderyhmät*

18

Loppukauden kurssimaksu kevät- tai syyskaudelta
Voimassa, kun kyseistä kautta on voimassa 6 viikkoa
1 h/viikko/kausi
23

15

Kertamaksu ohjauspalveluihin uimahalleilla
2,50
Kertamaksu

2,50

Liikuntaneuvonta
Maksuton
Muut liikuntakurssit

20-60

20–60

* Muut kohderyhmät: Alle 18 v. lapset ja nuoret, eläkeläiset ja erityisryhmät kyseiselle kohderyhmälle
merkitylle kurssille sekä opiskelijat ja työttömät aikuisten kohderyhmälle merkitylle kurssille.
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TILAVUOKRAT – FASTIGHETSHYROR
Tilavuokrien laskutus tapahtuu pääsääntöisesti kausilaskutuksena.

Uimahallit - simhallar
Uimahallin vuokraaminen
sis. kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron

I

Hallin käyttökorvaus
• pääsymaksuttomat €/h
300
• pääsymaksulliset €/h
350
• pääsymaksulliset €/h Espoonlahti 360
• ratamaksu €/h
• hyppyaltaan osa €/h
• vesivoimistelu/terapia-allas €/h
100
(ei sisällä uimahallin sisäänpääsymaksua)
• aukioloajan ulkopuolinen käyttö €/h
(ei henkilökuntaa)
• Olarin uimahalli
• uimakoulujen kurssihinta
60

II
30
3
10
20
30
30

Vapaaharjoitteluranneke myönnetään espoolaisille tai espoolaista seuraa edustaville uimareille sekä
SM-sarjan vesipalloilijoille a´ 25 €/vuosi (syys- ja kevätkausi a´ 12,50 €).
Tilaussaunat – uthyrning av bastur
sis. kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron
• varausmaksu 35 € + €/h
Espoonlahden takkahuone ja sauna
• varausmaksu 35 € + €/h
Saunamaksu sisältää uimahallin sisäänpääsymaksun

muut

25
35

espoolaiset
urheiluseurat

12
20
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Urheiluhallit – idrottshallar

sis. kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron
Espoonlahti, Leppävaara, Opinmäki ja Tapiola
•

hallivuokra €/h

I
145

II
15

Espoonlahden, Leppävaaran ja Opinmäen hallit on jaettavissa väliseinillä kolmeen osaan.
•

1/3 tilasta peritään €/h

Tapiolan urheiluhalli
• judo €/h
• baletti €/h

49

5

45
10

5
5

Kannusillanmäen palloilu- ja yleisurheiluhalli
• palloilu- yleisurheiluhalli €/h
100
• budo- ja nyrkkeilysali €/h
50

10
5

Tuulimäen väestönsuojan liikuntatilat
• telinevoimisteluhalli €/h
145
15
• ammunta, miekkailu
pöytätennis, skeittihalli €/h
37
5
• budo, paini ja nyrkkeily €/h
50
5
• pöytätenniksen pöytäkohtainen maksu (kausilaskutus) 3 €/h

Kuntosalien vuokraus

sis. kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron
•
•

käyttökorvausmaksu €/h
Leppävaaran uimahallin
liikuntasali €/h

I
100

II
10

50

5
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Koulujen liikuntatilat – skolornas gymnastiksalar
sis. kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron

I
50
70
70

€/h

II
5
10
10

salit alle 400 m2
• salit yli 400 m2
• yksittäinen käyttövuoro,
kaikki koulujen liikuntasalit
• yksityistilaisuus (sis. kulloinkin
70
voimassa olevan arvonlisäveron)
kaikki koulujen liikuntasalit
(muu kuin liikuntakäyttö)
Espoolaisten urheiluseurojen omavalvontavuoroilla 50% alennettu hinta.
•

Jalkapallohallit – fotbollshallen

sis. kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron
Laaksolahti
• käyttövuoromaksu €/h
• ½ hallia €/h
Tapiola (Ratiopharm Arena)
• käyttövuoromaksu €/h
• 1/3 hallia €/h

I

II

300
150

40
20

450
150

60
20

Jäähallit – ishallar

sis. kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron
•
•

käyttövuoromaksu €/h
kesäjää €/h

I
150
200

II
10
100
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Urheilupuistot - idrottsparker

sis. kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron
Espoonlahti, Matinkylä, Tapiola, Tapio, Otaniemi, Laaksolahti, Leppävaara, Keski-Espoo ja Kauklahti.

I

II

Nurmikentät, hiekkatekonurmet ja yleisurheilukentät
• käyttövuoromaksu €/h
80
Leppävaaran stadion
• käyttövuoromaksu €/h
100

15

Lämmitetyt tekonurmet
Espoonlahti ja (Laaksolahti)
• käyttövuoromaksu €/h

200

30

Hiekkakentät
• käyttövuoromaksu €/h

50

5

Jääkiekko- ja talvijalkapallokentät
• käyttövuoromaksu €/h

50

5

Hiihtoalue
Leppävaaran urheilupuisto
Kilpailut/henkilökunnan palvelut
• käyttövuoromaksu €/h

100

20

5

Pallokentät - bollplaner

sis. kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron
Hiekkakentät €/h
Muut kuin liikuntatilaisuudet
• alle 50x90 m €/pv
• yli 50x90 m €/pv

25

5

150
200

Beach Volley €/h
10
5
(Haukilahden ja Matinkylän uimarannat sekä Olarin koulun ja lukion kenttä)
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Ulkotenniskentät - tennisplaner

sis. kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron
1.5.–30.9.
• Yksittäisvuoro €/h
5,50
Varaukset ja maksu verkossa olevan varauspalvelun kautta

Kokoustilat - mötesutrymmen

sis. kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron
• kokoustilat €/h
20
20
• kahviotilat €/h

10
10

Mainospaikat – reklamplatser

sis. kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron
Liikuntapaikkojen mainostiloja voi hakea ympäri vuoden. Vuokra määräytyy liikuntapaikkakohtaisesti
käytetyn mainostilan mukaan tarjousten perusteella.
Kaikkien laitosten tapahtumakohtaisista erillismainoksista on sovittava erikseen.
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VENEPAIKKAMAKSUT - BÅTPLATSAVGIFTER
Venepaikka- ja talvipaikkamaksut ja muut venesatamatoimintoihin liittyvät maksut
Espoon kaupungin satamissa olevat venepaikka- ja talvipaikkamaksut määräytyvät paikkojen koon
mukaan.
Venepaikan vaihdon yhteydessä erotusta ei palauteta.
Espoolaiset venepaikan haltijat ja hakijat ovat etusijalla vene- ja talvipaikkoja jaettaessa. Muut voivat
saada vene- tai talvipaikan ainoastaan yhdeksi veneily- tai talvisäilytyskaudeksi kerrallaan.
Eläkeläiset, jotka saavat kansaneläkettä täysimääräisenä, saavat venepaikkojen ja talvipaikkojen
hinnoista alennusta 50%.
Venesatamasääntöjen tai vuokrasopimusten vastaisesti jätettyjen veneiden tai telakointitelineiden siirtoja lunastusmaksut määritellään erikseen kohteen koon ja aiheutuneiden kustannusten mukaan.
Venesatamasäännön tai vuokrasopimusten vastaisesti jätettyjen sähkökaapeleiden ja muiden
sähkötarvikkeiden lunastuksesta peritään kertamaksu, talteenottokustannusten ylittäessä kertamaksun
suuruuden, laskutetaan aiheutuneiden kustannusten mukainen lunastusmaksu.
Veneen virheellisestä tai puutteellisesta kiinnityksestä kaupungin omaisuudelle aiheutuneet
korjauskustannukset laskutetaan ao. veneenomistajalta.

Venepaikkamaksut - båtplatsavgifter (sis. kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron).
maksuluokka

paikan leveys

maksu €

alv

hinta yhteensä €

1

1.81 - 2.30

162.10

38.90

201

2

2.31 - 2.80

193.55

46.45

240

3

2.81 - 3.30

250

60

310

4

3.31 - 3.80

302.42

72.58

375

5

3.81 - 4.30

327.42

78.58

406

6

>4.31

395.97

95.03

491
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Talvisäilytys - vinteruppläggning (sis. kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron)
maksuluokka

paikan koko

maksu €

alv

hinta yhteensä €

1

2.30 x 5.50

46.78

11.22

58

2

2.80 x 7.00

69.36

16.64

86

3

3.30 x 8.00

96.78

23.22

120

4

3.80 x 10.00

142.74

34.26

177

5

4.30 x 12.00

195.16

46.84

242

6

5.00 x 14.00

269.36

64.64

334

Muut veneilyyn liittyvät maksut- övriga avgifter för båtande:
Veneen traileripaikka, pituus alle 10 m, sis.
kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron

210.00 € / 1.5. - 30.4.

Veneen poijupaikka kaupungin poijulla. sis.
kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron

385.00 € / kausi

Kanoottien, jollien ja soutuveneiden
ympärivuotinen säilytys maa-alueella sis.
kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron

80.00 € / vuosi

Rajatun alueen käyttökorvaus Espoon kaupungin
venesatamissa sis. kulloinkin voimassa olevan
arvonlisäveron

9.00€ / m2 / vuosi

Lunastusmaksut ym.:
Talteen otetun venepukin tai trailerin
lunastusmaksu. sis. kulloinkin voimassa olevan

124.00 €

arvonlisäveron
Talteen otetun veneen siirtomaksu (sataman sisällä) alle 7 m 124.00€
yli 7 m 248.00€
sis. kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron
Toisesta satamasta kaupungin karanteenialueelle

Toteutuneiden siirtokustannusten mukaan

Talteen otetun veneen lunastusmaksu veneen
äärimittojen mukaan. sis. kulloinkin voimassa
olevan arvonlisäveron

8.00 € / m2 / kk
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Talteen otettujen tavaroiden lunastusmaksu. sis.
kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron

50.00 € / talteen otettu erä

Veneiden korjausaluemaksu. sis. kulloinkin
voimassa olevan arvonlisäveron

100 € / viikko

Venepaikan vaihdon yhteydessä erotusta ei
palauteta
Venekerhojen maksut sis. kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron
Laiturimetri

Venepaikka 70.00 € / m

ALV 16.80 € / m

HINTA 86.80 € / m

Talvisäilytysalue

Talvisäilytyspaikka
3.34 € / m2

ALV 0.80 € / m2

HINTA 4.14 € / m2

Laiturinpito-oikeus

25.00€/
laiturinsivumetri

alv 0 %

25.00€/
laiturinsivumetri

Saaristokuljetukset – skärgårdstransporter
Hinnat voimassa 1.5.2018 alkaen. Sis. kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.
Reittiliikenne
Saaristovene € / suunta

aikuiset

alle 18 v

alennettu hintaryhmä

6€

3€

3€

Haukilahdesta, Nokkalasta ja Suomenojalta Isoon Vasikkasaareen hinta on meno-paluumatkalta.
Suomenojalta, Suinonsalmesta ja Soukasta Pentalaan hinta on meno-paluumatkalta.
Alle 7-vuotiaat perheenjäsenet pääsevät maksavan aikuisen mukana ilmaiseksi.
Espoon kaupungin myöntämän +68-kortin haltijat matkustavat ilmaiseksi reittiliikenteessä.
68+ -sporttirannekkeen haltijan täysi-ikäinen saaristoystävä pääsee maksutta reittiliikenteeseen.
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