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KEMI KAUPUNKI     Hinnasto  
Hyvinvointitoimiala 

Liikuntapalvelut 

 

Yleiset ehdot 

• Hinnaston on päättänyt Hyvinvointilautakunta, joka päättää myös mahdollisista hinnanmuutoksista ja 

ehtomuutoksista. 

• Liikuntapaikka tai -alue luovutetaan vuoron varaajalle tai tilaisuuden järjestäjälle kyseisessä paikassa 

olevissa olevin varustein. Lisävarusteet tai -palvelut (esim. siivous-, valvonta- tai kuljetuspalvelut) ovat 

vuoron varaajan kustannuksia. 

• Liikuntatiloihin –ja paikkoihin kohdistuvat muut kuin vakiovuorovaraukset (esim. ottelut, kilpailut ja 

turnaukset) on tehtävä vähintään 4 viikkoa ennen ko. tapahtumaa, jotta mahdollisista vakiovuorojen 

perumisista ehditään tiedottaa riittävän ajoissa vakiovuorojen haltijoita. Myönnetty vakiovuoro voidaan 

peruuttaa em. varauksien perusteella. Alle 18- vuotiaiden harjoituskäyttö vakiovuoroilla on maksuton. 

• Käyttämättömistä varauksista peritään aina maksu, jos varausta ei ole peruttu ennakkoon 7 vrk 

aikaisemmin. Maksu on hinnaston mukainen maksu, myös alle 18-vuotiaiden ottelu- tai kilpailumaksusta.  

• Hinnat sisältävät arvonlisäveron. 

• Ulkopaikkakuntalaiset urheiluseurat ym. käyttäjät rinnastetaan hintaryhmän D hintoihin. (Ks. uimahalli 

erikseen) 

• Koulujen ja oppilaitosten hinnat koskevat myös ulkopaikkakuntalaisia kouluja ja oppilaitoksia. (Ks. 

uimahalli poikkeukset) Uimahallin vuokrausehdot (uimahalli sekä Kuntoallas) 

 

Uimahallin vuokrausehdot 
(uimahalli sekä kuntoallas) 

• Kemin uimahalli vuokrataan ainoastaan, kun tapahtumasta on asianmukaisesti laadittu 

pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma toimitetaan viimeistään kolmea (3) vuorokautta ennen 

vuokrauksen alkua olevana päivänä klo 12.00 mennessä uimahalliin. 

• Vuokraaja toimittaa tarkennetun aikataulun vuokrauksen alkamis- ja päättymisajoista viimeistään 8 

vuorokautta ennen vuokrauksen alkamista olevana päivänä klo 12.00 mennessä. 

• Hinnaston hintoihin lisätään 20 % vuokrankorotus, mikäli vuokraaja toimittaa tapahtumaa koskevan 

tarkennetun aikataulun myöhemmin kuin kahdeksaa (8) vuorokautta ennen vuokrauksen alkua olevana 

päivänä klo 12.00. 

• Aikataulusta tulee ilmetä vuokraukseen liittyvä alkamis- ja päättymisaika sekä osanottajamäärä. 

• Päivävuokra sisältää kymmenen ensimmäistä tuntia. Ylimenevistä tunneista laskutetaan 

tuntiveloitushinta.  
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Tervahallin vuokrausehdot 

• Kemin kaupungin liikuntatoimisto luovuttaa Tervahallin, käyttövuoron/tilaisuuden alkaessa käyttäjälle 

kyseisissä tiloissa olevin laittein, varustein ja Tervahallin vakiovalvonta-aikojen puitteissa. Laitteiden ja 

varusteiden käyttökuntoon saattamisesta, turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä sekä tilaisuuden 

jälkeisistä laitteiden ja varusteiden purkamisista sekä irtoroskien ja jätteiden poistamisesta vastaa käyttäjä. 

• Vakiovalvonta-aikojen ulkopuolisista valvontakustannuksista vastaa käyttäjä. 

• Tilan vuokraaja ei voi edelleen vuokrata varaamaansa tilaa kolmannelle osapuolelle. 

• Tervahallissa, järjestettävien tilaisuuksien luvista, pelastussuunnitelmasta, lipunmyynnistä, 

järjestyksenvalvojien hankinnasta sekä tilaisuuksien ja niiden välittömässä läheisyydessä olevan piha-alueen 

järjestyksenvalvonnasta vastaa käyttäjä. 

Hinnaston hintaryhmät 

Hintaryhmä A  Kemiläisten järjestöjen alle 18-vuotiaille järjestämä toiminta 

Hintaryhmä B  Kemiläisten järjestöjen yli 18-vuotiaille järjestämä toiminta 

Hintaryhmä C  Koulujen ja oppilaitosten järjestämä toiminta 

Hintaryhmä D  Muut käyttäjät (A-C ryhmien ulkopuoliset) 

 

Kemin uimahallin käyttömaksut 
Alv 10 % sisältyy hintaan ellei toisin mainita. 

Kertamaksut, (sis. kuntosalin käyttömaksun) ma-pe klo 7-14 ma-pe klo 14-21 sekä la-su 

Aikuiset.........................................................................5,90.............................6,80 

Nuoret alle 18-vuotiaat.................................................3,40............................3,90 

Opiskelijat.....................................................................3,40.............................3,90 

Työttömät......................................................................3,40............................3,90 

Varusmiehet..................................................................3,40.............................3,90 

Eläkeläiset......................................................................3,80............................4,30 

Lapset alle 7-vuotiaat....................................................1,40............................1,40 

Perhelippu………………………………………………………………..17,00……………………….17,00  

* sis. (2 aikuista ja 2 alle 18 v nuorta) tai (yksi aikuinen ja 3 alle 18 v nuorta) 

Sarjakortit,  (sis. kuntosalin käyttömaksun) ma-pe klo 7-14 ma-pe klo 14-21 sekä la-su 

Aikuiset, 10 kpl...........................................................53,10..........................60,30 

Aikuiset, 20 kpl..........................................................100,30........................113,90 

Aikuiset, 30 kpl..........................................................141,60........................160,80 

Eläkeläiset, 10 kpl........................................................35,10..........................38,70 

Eläkeläiset, 20 kpl........................................................66,30..........................73,10 

Eläkeläiset, 30 kpl........................................................93,60........................103,20 

Alennusryhmä*, 10 kpl...............................................30,60..........................35,10 

Alennusryhmä*, 20 kpl...............................................57,80..........................66,30 

Alennusryhmä*, 30 kpl...............................................81,60..........................93,60 

Lapset alle 7-vuotiaat, 10 kpl......................................12,60..........................12,60 

Lapset alle 7-vuotiaat, 20 kpl......................................23,80..........................23,80 
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Lapset alle 7-vuotiaat, 30 kpl......................................33,60...........................33,60 

Yritykset kertamaksu kortti..............................................................................5,70 

Yritykset kertamaksu kuittaus..........................................................................6,10 

Kadonneen kortin uusiminen (alv. 24 %)........................................................10,00 

Uimaseuran uimarin kortti (alv. 24 %)..............................................................5,00 

* Alle 18-vuotiaat, opiskelijat, työttömät ja varusmiehet 

Kausikortit*  (sis. kuntosalin käyttömaksun) 

Aikuiset 30 pv.................................................................................................54,40 

Aikuiset 365 pv.............................................................................................544,00 

Eläkeläiset 30 pv.............................................................................................34,40 

Eläkeläiset 365 pv.........................................................................................344,00 

Alennusryhmä** 30 pv...................................................................................31,20 

Alennusryhmä** 365 pv...............................................................................312,00 

Yritykset 30 pv................................................................................................54,40 

Yritykset 365 pv............................................................................................544,00 

* Kausikortti on henkilökohtainen ja sen käyttäjän tulee pyydettäessä todistaa henkilöllisyys.  

Lippuja voi ostaa 30 pv jaksoina useammaksi kuukaudeksi kerrallaan. 

** Alle 18-vuotiaat, opiskelijat, työttömät ja varusmiehet 

Tilaussauna 

Käyttökerta/2 tuntia........................................................................11,00 / henkilö 

Avustettava/avustaja.....................................................Yksi uimahallin kertamaksu 

Ryhmä 3-5 henkilöä...........................................................................37,00 / ryhmä 

Ohjatut toiminnot 

Lasten uimakoulu, 8 opetuskertaa..................................................................43,00 

Lasten uimakoulu 9 opetuskertaa...................................................................46,00 

Lasten uimakoulu 10 opetuskertaa.................................................................49,00 

Aikuisten uimakoulu 6 opetuskertaa...............................................................61,50 

Aikuisten uimakoulu 9 opetuskertaa...............................................................82,00 

Varhaistaitouimakoulu 4 opetuskertaa...........................................................25,00 

Varhaistaitouimakoulu 5 opetuskertaa...........................................................31,00 

Ohjattu vesijumppa...........................................................................................2,00 

Ohjattu AquaZumba..........................................................................................2,20 

Ohjattu kuntojumppa........................................................................................2,00 

Ohjattu hydrospinning......................................................................................5,00 

Ohjattu hydrospinning/ei työssäkäyvät............................................................3,00 

Vauvauinti/kaksi vanhempaa + yksi vauva......................................................17,20 

Tenavauinti/kaksi vanhempaa + yksi lapsi......................................................17,20 

Vauva- ja tenavauinti/kaksi vanhempaa + kaksi lasta.....................................20,00 

Uimakoulujen sisaralennus 10 %.....................................................................-10% 

 

Ryhmämaksut    Uimaopetus/hlö  Ei uimaopetusta/hlö 

Koululaiset, Kemi-Keminmaa............................. 2,20.......................................2,00 

Koululaiset, muut............................................... 2,60.......................................2,30 

Lukioiden ja muiden oppilaitosten opiskelijat....3,00.......................................2,60 

Päiväkodit, Kemi-Keminmaa.............................. 2,20.......................................2,00 

Päiväkodit, muut................................................ 2,60.......................................2,30 
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Vuokrat          €/tunti 

Toiminta-allas / osa............................................................................................38,00  

Toiminta-allas.....................................................................................................56,00 

Virkistysallas.......................................................................................................56,00 

Opetusallas.........................................................................................................38,00 

Kuntoallas...........................................................................................................93,00 

Kuntoallas / osa..................................................................................................19,00 

 

Kuntoallasvuokra (katso vuokrausehdot)       €/tunti 

Muu tapahtuma talvella...................................................................................250,00 

Muu tapahtuma kesällä....................................................................................125,00 

 

Uimahallivuokrat (katso vuokrausehdot)     €/päivä 

Muu tapahtuma talvella..................................................................................1900,00 

Muu tapahtuma kesällä.....................................................................................950,00 

 

Uimahallivuokrat (katso vuokrausehdot)            €/tunti 

Koko halli / uimaseurojen tapahtumat lauantaisin ennen klo 18/1-5 t……………….76,00 

Koko halli / uimaseurojen tapahtumat lauantaisin ennen klo 18/6-8 t……………..119,00 

Koko halli / uimaseurojen tapahtumat lauantaisin yli 8 h ja klo 18 jälkeen.…….. 143,00 

Koko halli / uimaseurojen tapahtumat sunnuntaisin ja pyhäpäivät 1-8 h………….119,00 

Koko halli / uimaseurojen tapahtumat sunnuntaisin ja pyhäpäivät yli 8 h…………143,00 

 

Koko halli uintikilpailut / vuokrat              €/tunti 

Kv / kansalliset kilpailut lauantaisin ennen klo 18/1-5 h……………………………………..62,00 

Kv / kansalliset kilpailut lauantaisin ennen klo 18/6-8 h……………………………………..98,00 

Kv / kansalliset kilpailut lauantaisin yli 8 h ja klo 18 jälkeen………………………………117,00 

Kv / kansalliset kilpailut sunnuntaisin ja pyhäpäivät 1-8 h…………………………………..98,00 

Kv / kansalliset kilpailut sunnuntaisin ja pyhäpäivät yli 8 h………………………………..117,00 

Kv / kansalliset kilpailut, <120 osallistujaa lauantaisin ennen klo 18/1-5 h…………..48,00 

Kv / kansalliset kilpailut, <120 osallistujaa lauantaisin ennen klo 18/6-8 h…………..75,00 

Kv / kansalliset kilpailut, <120 osallistujaa lauantaisin yli 8 h ja klo 18 jälkeen……..90,00 

Kv / kansalliset kilpailut, <120 osallistujaa sunnuntaisin ja pyhäpäivät 1-8 h………..75,00 

Kv / kansalliset kilpailut, <120 osallistujaa sunnuntaisin ja pyhäpäivät yli 8 h………90,00 

Alueelliset nuorisouinnit, <120 osallistujaa lauantaisin ennen klo 18/1-5 h…………31,00 

Alueelliset nuorisouinnit, <120 osallistujaa lauantaisin ennen klo 18/6-8 h…………48,00 

Alueelliset nuorisouinnit, <120 osallistujaa lauantaisin yli 8 h ja klo 18 jälkeen……58,00 

Alueelliset nuorisouinnit, <120 osallistujaa sunnuntaisin ja pyhäpäivät 1-8 h………48,00 

Alueelliset nuorisouinnit, <120 osallistujaa sunnuntaisin ja pyhäpäivät yli 8 h…….58,00 

 

Vuokrat/tuote (alv 24 %)                 €/kerta 

Pyyhe........................................................................................................................2,00 

Uima-asu..................................................................................................................2,00 

Uimalakki.................................................................................................................1,00 

Uimalasit..................................................................................................................1,00 
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Kemin ulkoliikuntapaikkojen vuokrat 
Alv 10 % sisältyy hintaan ellei toisin mainita (katso hintaryhmät) 

Hintaryhmä  Hintaryhmä  Hintaryhmä  Hintaryhmä 

A   B   C   D 

Nurmikentät 

Harjoitus/tunti...................maksuton................10,00........maksuton..............20,00 

Ottelu/krt................................. 19,00.............. 40,00.............. 20,00...............80,00 

Turnaukset/päivähinta..............41,00.............. 84,00.............. 42,00.............180,00 

Tekonurmikenttä 

Harjoitus/tunti...................maksuton................ 10,00........maksuton..............20,00 

Ottelu/krt................................. 19,00.............. .40,00..............20,00................80,00 

Turnaukset/päivähinta..............36,00.............. 74,00.............. 38,00..............150,00 

Hiekkakentät 

Harjoitus/tunti...................maksuton....... maksuton........maksuton...............11,00 

Ottelu/krt................................... 5,50................11,00.............. 11,00..............22,00 

Turnaukset/päivähinta.............. 27,00.............. 54,00.............. 27,00............110,00 

Luistelukentät 

Harjoitus/tunti...................maksuton................ 10,00........maksuton..............20,00 

Ottelu/krt................................. 19,00................40,00.............. 20,00...............80,00 

Turnaukset/päivähinta.............. 41,00.............. 84,00.............. 42,00.............180,00 

Muu kuin liikuntakäyttö  (sis. alv 24 %) esim. messut/konsertit/juhlat 

Päivähinta............................... 155,00............ 320,00............ 320,00.............640,00 

 

Avantouinti 

Syyskausi 2021...................................................................................................32,00 

Kevätkausi 2022.................................................................................................32,00 

Kertahinta……………………………………………………………………………………………………….5,00 

 

Sauvosaaren urheilupuiston vuokrat 
Alv 10 % sisältyy hintaan ellei toisin mainita (katso hintaryhmät) 

Hintaryhmä  Hintaryhmä  Hintaryhmä  Hintaryhmä 

A   B   C   D 

Nurmikentät 

Harjoitus/tunti.....................maksuton...............12,00 .......maksuton........ Ei myydä  

Ottelu/krt................................... 20,00............. 58,00............. 22,00.......... Ei myydä  

Turnaukset/päivähinta................41,00............. 100,00............50,00..........Ei myydä  
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Hiekkakenttä 

Harjoitus/tunti.....................maksuton.......maksuton.......maksuton................11,00 

Ottelu/krt..................................... 5,50............. 11,00...............11,00...............22,00 

Turnaukset/päivähinta................ 27,00............. 55,00............. 27,00............ 110,00 

Yleisurheilukenttä 

Harjoitus/tunti.....................maksuton............. 12,00.......maksuton................40,00 

Kilpailu/krt (max, 3 tuntia)..........20,00............. 58,00............. 22,00..............120,00 

Kilpailut/päivähinta.................... 41,00.............100,00............50,00...............240,00 

Liikuntatapahtumat/tuntihinta... 20,00............. 40,00.............22,00................80,00 

Kaukalo 

Harjoitus/tunti.....................maksuton............. 12,00.......maksuton..........Ei myydä  

Ottelu/krt................................... 20,00............. 58,00............. 22,00.............. 80,00 

Turnaukset/päivähinta................41,00............100,00..............50,00........ Ei myydä  

Hiihtokilpailut 

Tuntihinta................................... 21,00............. 42,00............. 21,00................84,00 

Muu kuin liikuntakäyttö , € (sis. alv 24 %) Esim. messut/konsertit/juhlat 

Päivähinta/kenttä...................... 200,00........... 400,00........... 400,00............ 800,00 

 

Kemin liikuntasalien vuokrat 
Alv 10 % sisältyy hintaan ellei toisin mainita (katso hintaryhmät) 

Hintaryhmä  Hintaryhmä  Hintaryhmä  Hintaryhmä 

A   B   C   D 

Hepolan koulun liikuntahalli, €/tunti ma-pe klo 16-21.30, la-su klo 10-17.30 

• Koko sali......................... maksuton...............13,50..............12,00...............30,00 

• 2 lohkoa.......................... maksuton................9,00................8,00...............20,00 

• 1 lohko............................ maksuton................4,50................4,00...............10,00 

• Kilpailut, ottelut, turnaukset ja muut 

   tapahtumat (koko sali)..........10,50.................20,00..............11,00..............40,00 

Karihaaran koulun liikuntasali, €/tunti ma-pe klo 17-21, la-su klo 10-18 

Koko sali............................. maksuton...............10,00................6,00............. 20,00 

Syväkankaan koulun liikuntasali, €/tunti ma-pe klo 17-21, la-su klo 10-18 

Koko sali............................. maksuton...............10,00.................6,00............. 20,00 

Sauvosaaren koulun liikuntasali, €/tunti ma-pe klo 17-21, la-su klo 10-18 

Koko sali............................. maksuton................10,00................ 6,00............. 20,00 

Kivikon koulun liikuntasali, €/tunti ma-pe klo 17-21, la-su klo 10-18 

Koko sali............................. maksuton................ 10,00................6,00............. 20,00 

Kemin lyseon lukion liikuntasali, €/tunti ma-pe klo 17-21, la-su klo 10-18 

Koko sali............................. maksuton................ 10,00................6,00............. 20,00 
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Tervahallin vuokrat 
Alv 10 % sisältyy hintaan ellei toisin mainita (katso hintaryhmät) 

Hintaryhmä  Hintaryhmä  Hintaryhmä  Hintaryhmä 

A   B   C   D 

Harjoitusvuorot, €/tunti 

Liikuntasali, koko sali........ maksuton..............16,00................14,00.............. 40,00 

Puoli salia........................... maksuton...............8,00..................7,00...............20,00 

Yksi lohko......................... maksuton.................4,00..................3,50...............10,00 

Painisali.............................. maksuton................6,00................ 5,00.............. 14,00 

Tatami................................ maksuton................6,00................ 5,00.............. 14,00 

Kuntosali*......................... maksuton................24,00...............14,00 ........ Ei myydä 

*Kuntosali on maksuttomasti kuntalaisten käytössä myönnettyjen harjoitusvuorojen ulkopuolella 

seuraavasti: ma-pe klo 15.00-21.00 sekä la klo 10.00-17.00 ja su klo 11.30-16.00. Kesä- ja elokuussa ma-pe 

klo 15.00-20.30 aukiolopäivinä. Heinäkuussa suljettu. 

 

Kilpailut/ottelut/koulutus/leirit, €/tunti 

Liikuntasali, koko sali...............12,00..............22,00.............. 16,00...............48,00 

Puoli salia..................................6,00...............11,00................ 8,00...............24,00 

Yksi lohko..................................3,00................5,50................  4,00.............. 12,00 

Painisali......................................4,50................9,00................ 5,50.............. 19,00 

Tatami........................................4,50................9,00................ 5,50.............. 19,00 

Kahvio, koulutustila...................6,00.................6,00.................6,50...............17,50 

Turnaukset................................16,00..............32,00.............. 18,00.............. 68,00 

Muu kuin liikuntakäyttö , € (sis. alv 24 %) Esim. messut/konsertit/juhlat 

Liikuntasali ja kahvio 1 h...........80,00........... 100,00.............100,00.............200,00 

12 tuntia……………………………….500,00........... 620,00.............620,00...........1800,00 

24 tuntia……………………………….800,00..........1020,00...........1020,00...........2400,00 

 

 

Takajärven nuorisotilan liikuntasalin vuokrat 
Alv 10 % sisältyy hintaan ellei toisin mainita (katso hintaryhmät)  

Hintaryhmä  Hintaryhmä  Hintaryhmä  Hintaryhmä 

A   B   C   D 

Toimintakeskus Takitsu, €/tunti 

Liikuntasali, harjoituskäyttö...maksuton...............6,50........maksuton............30,00 

Liikuntasali, muu käyttö............ 10,50................31,00..............11,00.............54,00 
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Yhteystiedot 

Sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen varaukset     liikunta@kemi.fi 

* Hakemukset tulee tehdä Timmi-tilavarausjärjestelmän kautta.  

   Tarkemmat hakuajat ja ohjeet https://www.kemi.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/liikunta-ja-luonto/ 

 

Hallintopalvelut 

Toimistosihteeri Eija Juntunen   040 728 6507  eija.juntunen@kemi.fi 

Hyvinvointikoordinaattori Janne Jylkkä      0400 929048  janne.jylkka@kemi.fi 

Vapaa-aikapäällikkö Marke Rautiala   040 7759356  marke.rautiala@kemi.fi 

Uimahalli 

Uimahallin kassa     016 259 455   

Koulujen uimaopetus    040 725 0487  uimaopetus@kemi.fi 

Soveltava liikunta 

Erityisryhmien liikunnanohjaaja Maarit Hast  0400 695 846  maarit.hast@kemi.fi 

 

mailto:liikunta@kemi.fi
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