
Liikuntasalien hinnat 1.8.2021 alkaen (sis. alv.)
HR 4

LIIKUNTASALIT                                               

(alk. 1.8.2021)

Ei liikunta-

käyttö

75,00 % 50 %

Kyrkoby skola (148 m²)

tunti 0,00 5,50 11,00 22,00 sop. muk.

päivä 77,00 154,00 sop. muk.

Boxby skola (200 m²)

tunti 0,00 6,50 13,00 26,00 sop. muk.

päivä 84,00 167,00 sop. muk.

Jokipuiston koulu (254 m²),

Leppätien koulu (254 m²),

Lukkarin koulu (280 m²),

Talman koulu (300 m²)
tunti 0,00 8,00 15,50 31,00 sop. muk.

päivä 110,00 220,00 sop. muk.

Sipoon koulukeskus (405 m²)

tunti 0,00 11,00 22,00 44,00 sop. muk.

päivä 137,00 275,00 sop. muk.

Söderkullan koulukeskus (590 m²)

tunti 0,00 13,50 29,00 55,00 sop. muk.

päivä 147,00 295,00 sop. muk.

Sipoonlahden koulu (606 m²)

tunti 0,00 17,50 35,00 70,00 sop. muk.

päivä 165,00 330,00 sop. muk.

Nikkilän Sydän (924 m²)  

yksi lohko (1/3 sali) / tunti 0,00 8,00 16,00 32,00

koko sali / tunti 0,00 24,00 48,00 95,00 sop. muk.

koko sali / päivä - - 250,00 475,00 sop. muk.

Monitoimihalli ( 4 * 300 m2 = 1200 m2)

yksi lohko (1/4 sali) / tunti 0,00 8,25 16,50 33,00

kaksi lohkoa (1/2 sali) / tunti 0,00 16,50 33,00 66,00

kaikki lohkot - koko sali

tunti 16,50 33,00 66,00 88,00 sop. muk.

päivä 440,00 750,00 sop. muk.

Pikkusali (noin 80m²) 0,00 5,00 10,00 20,00 sop.muk.

Monitoimihallin kuntosali

kertamaksu 5,50 2,75

kuukausikortti (30 päivää) 38,00 19,00

kausikortti (tammi-juhannus/elo-joulu) 82,00 41,00

kaksi kautta peräkkäin 142,00 71,00

Seniorisalin 10-kortti - 10,00

avainpantti 20,00 20,00

Monitoimihallin muut tilat

kokoushuone (12 hlö)

Kahviotila (40-50 paikkaa)

Minimiveloitus salivarauksissa 1h. Sipoolaisille kouluille salien käyttö ilmaista.

Siivoussakko 100€ + toteutuneet siivouskulut (sis. alv. 24%)

HR 1

Liikuntakäyttö - 

säännöllinen 

alle 18v ja 

eläkeläisten 

harjoituskäyttö: 

sipoolaiset ry:t

HR 0 HR 2 HR 3

Eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, 

varusmiehet/siviillipalvelusmiehet ja 

omaishoitajat

Liikuntapalvelupäällikkö päättää liikuntapalvelujen hallinnassa olevien liikuntapaikkojen, -laitosten ja ulkoilualueiden  

vuokraamisesta. Liikuntapalvelupäälliköllä on oikeus tilaisuudesta riippuen soveltaa hinnastoa.

Liikuntakäyttö - 

aikuisten 

säännöllinen 

harjoituskäyttö: 

sipoolaiset ry:t ja 

yksityishenkilöt

Liikuntakäyttö - 

ottelut, kilpailut, 

turnaukset ja 

tapahtumat: 

sipoolaiset ry:t

Liikuntakäyttö - 

harjoitukset ja 

tapahtumat: yritykset, 

lajiliitot, 

ulkopaikkakuntalaiset

20€ / 1-3h

27€ / 1-3h



LIIKUNTATILOJEN JA -ALUEIDEN YLEISET PERUUTUSEHDOT

Kaikki varatut vuorot, joita ei ole määräaikaan mennessä peruttu laskutetaan. Harjoitusvuorojen peruutukset on tehtävä 

Liikuntapalvelujen toimistoon sähköpostitse viimeistään 14 vrk:ta ennen ko. vuoroa harjoitusten osalta. Turnaus-, 

kilpailu-, ottelu- ja tapahtumavarausten osalta peruutukset on tehtävä 14 vrk:ta ennen ko. vuoroa.                                                                                                                                                                                        

Mikäli peruutus tulee tätä myöhemmin on Liikuntapalveluilla oikeus laskuttaa asiakkaalta 50% varauksen hinnasta.                                                                    

Ilmaisten vuorojen peruutuksista on ilmoitettava Liikuntapalveluihin viimeistään 7 vrk:ta ennen. Mikäli 

ilmaisella salivuorolla ei ole kävijöitä, on Liikuntapalveluilla oikeus veloittaa käyttämättömästä varauksesta 

yrityshinnaston mukaisesti.

Liikuntapalveluilla on oikeus ottaa varattu vuoro käyttöönsä kilpailun tai muun tapahtuman takia tai jos vuoro myydään 

vakiovuoroksi. Tästä ilmoitetaan asiakkaalle niin aikaisin kuin mahdollista, kuitenkin vähintään vuorokautta ennen 

vuoron alkamista. Liikuntapalvelut voi perua vuoroja seuroilta tai evätä varausoikeuden kokonaan jos varaus-

/peruutusohjeita tai järjestyssääntöjä ei noudateta. 


