
Normaali hinta Aalto-yliopisto, Hanken, Helsingin yliopisto; 
opiskelijat  ja henkilöstö

Salit su–to 7–16 ja 21–23, 
pe, la su–to 16–21 su–to 7–16 ja 21–23, 

pe, la su–to 16–21

UniSport Keskusta
pieni ryhmäliikuntasali (Kluuvi K3, 84 m2) 51 € 72 € 22 € 46 €
sisäpyöräilysali (Kluuvi K4, 84,5 m2) 57 € 82 € 26 € 51 €
UniSport Kumpula
1/3 hallia (500 m2) 59 € 89 € 27 € 54 €
ryhmäliikuntasali (246 m2) 48 € 73 € 26 € 51 €
UniSport Meilahti
ryhmäliikuntasali (280 m2) 48 € 73 € 26 € 51 €
sisäpyöräilysali (150 m2) 57 € 82 € 26 € 51 €
UniSport Otaniemi
palloiluhalli (796 m2) 69 € 108 € 42 € 70 €
1/3 monitoimihalli (648 m2) 69 € 108 € 42 € 70 €
ryhmäliikuntasali Aalto (180 m2) 42 € 63 € 22 € 43 €
ryhmäliikuntasali Aava (94 m2) 32 € 42 € 18 € 29 €
toiminnallinen sali Tyyni (60m2) 32 € 42 € 18 € 29 €

• Hinnasto koskee 21 päivän sisällä tapahtuvia kertavarauksia.
• Kertavuoron saaminen Aalto/Hanken/HY -hintaan edellyttää, että kaikki osallistujat ovat mainittuihin ryhmiin kuuluvia.  

Jos vuoroille osallistuu muita, UniSportilla on oikeus laskuttaa normaalihinnan mukaan. Poikkeuksena sulkapallo, minkä 
kertavuoroilla pelikaveri voi kuulua mihin tahansa asiakasryhmään. 

• Kertavuoro maksetaan ennen vuoron alkua joko asiakaspalvelupisteessä tai verkkokaupassa.
• Tiloja voi varata mahdollisuuksien mukaan myös kertavarauksena pidemmälle kuin 21 päivän päähän. Tällöin 

hinnoittelussa käytetän vähintään normaalihintoja asiakasryhmästä riippumatta.
• UniSportin tiloja ei voi varata liiketoimintaa varten.

Sulkapallo Normaali hinta Aalto, Hanken, HY

su–to 16–21 22 € 20 €
pe 16–21, la 18 € 11 €
su–pe 7–16, ma–su 21–23 13 € 8 €

Sarjat ja turnaukset Aalto, Hanken, HY

Futsal, koripallo, lentopallo ja salibandy 199 €
Jalkapallo; joukkueen osallistumismaksu 249 €
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Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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