ULKOKENTÄT & TENNIS
Nurmikenttien ja keskusurheilukentän osalta muusta kuin liikuntakäytöstä päätetään
erikseen vapaa-ajan lautakunnassa.
Kenttien viivojen tekemisestä laskutetaan 25 euroa ellei kyseessä ole liikuntakäyttö. Sähkö ja
vesi sisältyvät vuokraan, mikäli ne ovat liikuntapaikalla saatavilla.

Nurmikentät ja urheilukentät
LIIKUNTAKÄYTTÖ

yhdistykset
alle 19 v.

yhdistykset
yli 19 v.
hinta/tunti
10

muut
hinta/tunti

Keskusurheilukenttä Urheilupuisto

maksuton

50

Keskusurheilukenttä, juoksuradat
Tekonurmi, talviaika, 1/2 kenttä (joulumaalikuu)
Tekonurmi, talviaika, koko kenttä (joulumaaliskuu)
Tekonurmi, kesäaika (ei lämmitystä), 1/2
kenttä (huhtikuu-marraskuu)
Tekonurmi, kesäaika (ei lämmitystä),
koko kenttä (huhtikuu-marraskuu)
KHT juoksusuora

maksuton

5

20

maksuton

10

40

maksuton

20

80

maksuton

5

20

maksuton

10

40

maksuton

3

8

Nurmikentät Urheilupuisto,

maksuton

8

30

Nurmi 5 lohkot Urheilupuisto
Muut Perniö urheilu-/nurmikentät, Perniön
KHT, joissa pukutilat ja suihku, Moisio
KHT
Muut Urheilu-/nurmikentät

maksuton

4

15

maksuton

8

30

maksuton

5

20

Hiekkakentät
KÄYTTÖMAKSU
Liikuntatilaisuudet
Paukkulan ja Kajalan kentät
Liikuntatilaisuudet muut kentät
Muut tilaisuudet, pelkkä kenttä
Beachvolleykentät & pienet hiekkakentät

yhdistykset
hinta/tunti

muut
hinta/tunti

maksuton

20

maksuton

15

10

20

maksuton

maksuton

Ulkotenniskentät
KÄYTTÖMAKSU
Massakentät
Vakiovuoro kesäkausi / (1 t / vko, sis.
vähintään 20 t)

tennisseuralle
alle 19 v.

tennisseura
yli 19 v.

muut

maksuton

3 / tunti

7 / tunti

maksuton

30 /
kesäkausi

80 / kesäkausi

Tennishalli
KÄYTTÖMAKSU
Kaupungin päivävuorot, tennis (klo 8-16)
Kaupungin ilta- ja viikonloppuvuorot,
tennis (klo 16>, la-su)
Kaupungin päivävuorot, sulkapallo (klo 816)
Kaupungin ilta- ja viikonloppuvuorot,
sulkapallo (klo 16>, la-su)

yksityiset
hinta/tunti
10
16
5
8

ULKOKENTÄT
Isot hiekkakentät
Halikon kirkonkylän kenttä
Inkereen (Kajalan) kenttä
Kiikalan Komisuon kenttä
Moision kenttä
Ollikkalan kenttä
Paukkulan kenttä
Suomusjärven koulun pallokenttä
Tupurin kenttä
Nurmikentät
Halikon Aseman kenttä
Kaivolan kenttä
Kiikalan kenttä
Kuusjoen kenttä
Muurlan urheilukenttä
Paukkulan kenttä
Perniön keskusurheilukenttä
Suomusjärven yleisurheilukenttä
Teijon (Kirjakkalan) kenttä (yksityinen *)
Toijan kenttä
Urheilupuiston kenttä 4
Urheilupuiston kenttä 5
Urheilupuiston yläkenttä
Särkisalon yu-kenttä (yksityinen *)
Yleisurheilukentät
Halikko aseman yleisurheilukenttä
Halikko kk yleisurheilukenttä
Kajalan yleisurheilukenttä
Kiikalan yleisurheilukenttä
Kuusjoen yleisurheilukenttä
Muurlan yleisurheilukenttä
Perniö kk yleisurheilukenttä
Suomusjärven yleisurheilukenttä
Toijan yleisurheilukenttä
Urheilupuiston yleisurheilukenttä
Särkisalon yu-kenttä (yksityinen *)
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*Teijon ja Särkisalon kentät ovat yksityisomistuksessa.
Beachvolleykentät & pienet hiekkakentät
Halikko kk
Halikko as.
Tupuri
Paukkula
Melassuon hiekkakenttä
Kokkila 1
Kokkila 2
Muurla
Nummijärvi
Märyn uimaranta
Salon lukio
Särkisalo

