
LIIKUNTAHALLIT 
 
Aukioloaikojen ulkopuolinen käyttö sovitaan liikuntapalveluiden kanssa. 
 
Vuorokausihinta on liikuntahalleissa ja liikuntasaleissa on aina 10 tunnin hinta pois lukien 
yökäyttö. Yötunnit laskutetaan ainoastaan, jos tapahtuma vaatii liikuntapalvelujen henkilökunnan 
läsnäoloa. Yökäyttö maksetaan vuorokausi hinnan lisäksi.   
Liikuntapalvelujen hallinnoimissa sisäliikuntatiloissa eläintapahtumat eivät ole sallittuja. 
 
Verkkokaupasta ostettavat tuotteet 
 
Verkkokaupasta ostettu kertatuote (1 tunti) on viikon voimassa ostohetkestä ja puistojumpan 
kausimaksu on voimassa koko kesäkauden. 
 
Juoksusuoran rata, golflyönti ja koriheitto 3,50 euroa / kerta (Salohalli). 
Pöytätennis 7 euroa / kerta (Salohalli).  
Salohallin palveluja voi käyttää, mikäli tiloissa ei ole muita varauksia tai koko hallia käyttäviä 
tapahtumia. Tilanteen voi katsoa Timmistä. 
Ostokuitti näytetään Salohallin vahtimestarille, puistojumpan ostokuitti näytetään puistojumpan 
vetäjälle. 
 
Arvokortit, joita ei enää myydä käyvät maksuvälineenä voimassaoloajan loppuun. 

 

Salohalli 

LIIKUNTAKÄYTTÖ  yhdistykset 
alle 19 v. 

yhdistykset 
yli 19 v. 

hinta/tunti 

muut 
hinta/tunti 

 

Palloilusali 1/3 osa  maksuton 10 40  
Koko palloilusali maksuton 25 120  
Koko palloilusali (sis. 1664 m2 ja 
tarpeen mukaan yleisurheilualue, ei 
sisällä yökäyttöä) (esim. ottelut) 

maksuton 25 120 
 

Tanssisali maksuton 5 20  

Kuntosali maksuton 5 25  
Yleisurheilualue 
(sis.heittopäädyn+juoksusuoran) maksuton 5 30  

Heittopaikka/Golflyöntipaikka maksuton 3 15  

Pöytätennis maksuton 3 7 
verkkokaupasta 

 

Yöaikainen käyttö (klo 22-07) 40 40 140  

MUU KUIN LIIKUNTAKÄYTTÖ 
yhdistykset 
hinta/tunti 

suojausteippi 
/kertahinta 

muut 
hinta/tunti 

suojausteippi 
/kertahinta 

Palloilusali 1/3 osa 35 60 
Koko palloilusali ja yleisurheilutila  
(ei sisällä yökäyttöä) 80 140 

Koko halli (ei sisällä yökäyttöä) 90 160 
Tanssisali (vuokrataan vain 
erityistapauksissa) 15 30 

Yöaikainen käyttö (klo 22-07) 120 240 

Kokoustila maksuton 15 

Sauna salivuoron yhteydessä 15 30 

Palloilusalin lattian suojausteippi 300 300 

Juoksusuoran lattian suojausteippi 75 75 

Tanssisalin lattian suojausteippi 46 46 

Ravintola Pelimanni vuosittain sovittu 
siivousmaksu 

ravintolamyynnistä 
5% + alv. 24% 



(salolaiset 
urheiluseurat) 

Kuntosalin avoimien vuorojen vuosikortti 
2 kertaa / viikko  32 

 
Salon urheilutalo 
 

LIIKUNTAKÄYTTÖ  yhdistykset  
alle 19 v. 

yhdistykset  
yli 19 v. 

hinta/tunti 

muut 
hinta/tunti 

Palloilusali ½ maksuton 5 20 
Koko palloilusali (627 m2) (ei sisällä 
yökäyttöä) maksuton 10 40 

Koko liikuntahalli (ei sis. saunaa) (ei 
sisällä yökäyttöä) maksuton 15 45 

Peilisali (120 m2) maksuton 5 15 

MUU KUIN LIIKUNTAKÄYTTÖ  
yhdistykset 
hinta/tunti 

suojausteippi 
/kertahinta 

muut 
hinta/tunti 

suojausteippi 
/kertahinta 

Palloilusali ½ 25 40 

Koko palloilusali (ei sisällä yökäyttöä) 30 50 

Koko halli (ei sisällä yökäyttöä) 400 / vrk 600 / vrk 
Peilisali, sisältää keittiön käytön 15 20 
Alakerran kokoustila ilman saunaa maksuton 10 
Sauna + kokoustila (Salohallin 
aukioloaikojen mukaan) 15 25 

Palloilusalin lattian suojausteippi 100 100 
 
Halikon liikuntahalli 
 

LIIKUNTAKÄYTTÖ  yhdistykset  
alle 19 v. 

yhdistykset  
yli 19 v. 

hinta/tunti 

muut 
hinta/tunti 

Palloilusali 1/3 maksuton 5 15 

Koko palloilusali (870 m2)  maksuton 15 45 

Koko liikuntahalli maksuton 20 50 

Tanssisali (100 m2) maksuton 5 15 

Voimistelumonttu maksuton 5 5 

MUU KUIN LIIKUNTAKÄYTTÖ 
yhdistykset 
hinta/tunti 

suojausteippi 
/kertahinta 

muut 
hinta/tunti 

suojausteippi 
/kertahinta 

Aulatila wc:t 10 10 

Koko palloilusali (ei sisällä yökäyttöä) 40 50 

Koko liikuntahalli (ei sisällä yökäyttöä) 50 60 

Tanssitila 10 15 
Kokoustila (siivouskulut laskutetaan 
aiheutuneiden kustannusten mukaan, jos 
tilaa ei ole siivottu) 

maksuton 15 

Palloilusalin lattian suojausteippi 100 100 
 
Perniön liikuntahalli 
 

LIIKUNTAKÄYTTÖ  yhdistykset  
alle 19 v. 

yhdistykset  
yli 19 v. 

hinta/tunti 

muut 
hinta/tunti 

Palloilusali 1/3 maksuton 5 15 

Koko palloilusali (792 m2) maksuton 15 40 

Koko liikuntahalli maksuton 20  45 



Peilisali (90m2) maksuton 5 12 

MUU KUIN LIIKUNTAKÄYTTÖ  
yhdistykset 
hinta/tunti 

suojausteippi 
/kertahinta 

muut  
hinta/tunti 

suojausteippi 
/kertahinta 

Kokoustila maksuton 10 

Koko palloilusali 40 50 

Koko liikuntahalli 50 60 

Peilisali 10 15 

Aulatila wc:t 10 10 

Palloilusalin lattian suojausteippi 100 100 
 
Kiskohalli 
 

LIIKUNTAKÄYTTÖ  yhdistykset  
alle 19 v. 

yhdistykset  
yli 19 v. 

hinta/tunti 

muut 
hinta/tunti 

Palloilusali ½ maksuton 5 15 

Koko palloilusali (560 m2) maksuton 10 30 

MUU KUIN LIIKUNTAKÄYTTÖ  yhdistykset 
hinta/tunti 

muut  
hinta/tunti 

 

Koko palloilusali 30 40  

 
Kuusjokitalo 
 

LIIKUNTAKÄYTTÖ  yhdistykset  
alle 19 v. 

yhdistykset  
yli 19 v. 

hinta/tunti 

muut 
hinta/tunti 

Palloilusali ½ maksuton 5 15 

Koko palloiluhalli (627 m2) maksuton 10 30 

MUU KUIN LIIKUNTAKÄYTTÖ yhdistykset 
hinta/tunti 

muut 
hinta/tunti  

Koko palloiluhalli 30 40  
 
 

Hintojen jaottelu 

Salolaiset yhdistykset 
Yhdistykset -hinnat koskevat tässä hinnastossa rekisteröityneitä salolaisia yhdistyksiä ja niiden 
järjestämää liikuntatoimintaa, mikä tapahtuu liikuntapaikkojen aukioloaikojen puitteissa. Hinnat 
ovat tuntiperusteisia ja koskevat yli 19-vuotiaita (2001 syntyneet ja vanhemmat). Mikäli 
kyseessä on harjoitusvuoro, jossa on sekä yli että alle 19-vuotiaita (2002 syntyneet ja 
nuoremmat), peritään vuorosta yli 19-vuotiaiden hinta. Mikäli salolainen seura järjestää kilpailuja 
tai turnauksia, joihin ei osallistuu seuran omia urheilijoita, peritään tilavuokrana muut käyttäjät 
hinta. Poikkeuksena tähän ovat juniorisarjoissa kilpailevat urheilijat, jotka voivat harjoitella ja 
pelata maksutta. Vanhempi-lapsi liikuntatoiminnan osalta tilat ovat kuitenkin maksuttomia silloin, 
kun toimintaan osallistuvista vähintään puolet on alakouluikäisiä tai tätä nuorempia lapsia. 
 
Hinnat eivät koske salolaisten yhdistysten vammaisryhmien liikuntatoimintaa. Harjoitusvuoroa 
varatessa tulee varauksessa selkeästi näkyä, mikä ryhmä on kyseessä.  
 
Ottelutapahtumat ja kilpailut veloitetaan tuntiperusteisesti hinnaston mukaan, jos tapahtumaan 
tai kilpailuun osallistuu yli 19-vuotiaita urheilijoita (2001 syntyneet ja vanhemmat). 
 



Mikäli ottelu- ja kilpailutapahtumat vaativat normaalia pitemmän varauksen (esim. tv- ja 
europelit tms.) voi liikuntapalvelut harkintansa mukaan jättää osan valmisteluajasta 
veloittamatta. 
 
Kaikesta yhdistysten tilojen käytöstä on ennakkoon sovittava liikuntapalvelujen kanssa. Eri tilojen 
hintojen kohdalla salolaiset yhdistykset on lyhennetty muotoon yhdistykset. Mahdollisesta 
maksuhuojennuksesta päättää erikseen vapaa-ajan lautakunta. 
 
Yhdistyshinnat koskevat ensisijaisesti liikuntasaleja ja halleja, eivätkä koske esim. jäähallia, 
uimahallia tai tenniskenttiä muiden kuin ko. lajien liikuntaseurojen osalta. Uimahallin 
sisäänpääsymaksun maksavat kaikki muut paitsi vesiliikuntaseurat.  
 
Salolaisten yhdistysten omaan toimintaan liittyvät tapahtumat liikuntapalveluiden hallinnoimissa 
tiloissa veloitetaan samalla periaatteella kuin liikuntayhdistysten liikuntakäyttöön varatut vuorot.  
 
Sisäinen käyttö 
Kaupungin eri toimialojen ja hallintokuntien tekemissä liikuntatilojen varauksissa tilan hinta 
määräytyy sisäisestä vuokrasta vuosittain käyttötuntia kohden laskettavan tuntihinnan mukaan.  
 
Muut toimijat tilavarauksissa  
Muut toimijat – hinnat koskevat:  
• kaikkia muita paitsi Saloon rekisteröityjä yhdistyksiä ja Salon kaupungin sisäisiä toimijoita 
• salolaisia yhdistyksiä ja järjestöjä, kun kyseessä on sellainen pääsymaksullinen tapahtuma, 

joka ei ole yhdistyksen varsinaista perustoimintaa  
• Mikäli ulkopaikkakuntalainen yhdistys järjestää liikuntapalveluiden tiloissa toimintaa salolaisille 

lapsille ja nuorille, peritään tilavuokrana yhdistykset yli 19 v. hinta.  

Tilavuokrat 
Tilavuokrat peritään käyttötunneittain kaikista niistä tunneista, jolloin tila on vuokraajan käytössä 
ja poissa muusta käytöstä. Siivouksesta voidaan laskuttaa erikseen aiheutuneiden kulujen 
mukaisesti, mikäli ohjeita ei ole noudatettu. Kiinteistölle ja irtaimistolle aiheutuneesta vahingosta 
laskutetaan aina erikseen aiheutuneiden vahinkojen mukaan.  
 
Liikuntapalveluilla on oikeus laskuttaa käyttäjiä sellaisista varatuista vuoroista, joita ei ole 
käytetty eikä ole ilmoitettu niiden käyttämättä jättämisestä liikuntapalveluille viimeistään 
yhdistysten vuorojen osalta 2 vuorokautta ja tapahtumissa 21 vuorokautta ennen varausta. 
Peruuttamatta jätetyistä vuoroista voidaan periä hinnaston mukainen ko. tilan vuokrahinta 
(kaikista muut toimijat -hinta).  
 
Mikäli varausta ei peruta 21 vrk ennen tapahtumaa, liikuntapalveluilla on oikeus laskuttaa 
tapahtuman tilavuokrasta 25 %:n varausmaksu.  
 
Mikäli vuoron varaaja / käyttäjä menettelee vuoron haun yhteydessä tai vuoron käytössä 
epärehellisesti tai asiattomasti, on vapaa-ajan lautakunnalla oikeus päättää korvausvelvoitteesta 
ja vuorojen menettämisestä. Varauksen siirto kolmannelle osapuolelle on kielletty. 
 
Käyttäjien aiheuttamista hälytyskustannuksista voidaan laskuttaa hälytyksen tehneeltä 50 euroa / 
kerta. 
 
Liikuntapalveluiden hinnaston hinnat sisältävät arvonlisäveron (alv. 10 % liikuntakäyttö, alv. 24% 
muu kuin liikuntakäyttö). 

 


	LIIKUNTAHALLIT

