
Kittilän urheiluhalli 
Havutie 6, 99100 Kittilä 

 

 

 

Kittilän sisäliikunnan ykköspaikka avattiin loppuvuodesta 2014. Halli on ollut runsaassa käytössä, käyttäjinä 

ovat olleet paikalliset urheiluseurat ja yhdistykset, koulujen ja päiväkotien liikuntaryhmät, kansalaisopiston 

liikuntaryhmät, kunnan liikuntaryhmät sekä yritysten tyky -ryhmät ja yksityiset käyttäjät. 

 

Hallissa on järjestetty erilaisia tapahtumia, kuten salibandy, futsal ja lentopallo otteluita, näyttelyjä 

kokouksia ja myyntitapahtumia sekä esityksiä. Suuria yksittäisiä tapahtumia ovat olleet maailman pohjoisin 

tenniksen Davis Cup ottelu Suomi-Zimbabwe keväällä 2016, Hiljaisuus Festivaalien näytökset kesällä 2016 

sekä Kittilän kunnan, Agnico Eagle Kittilän kaivoksen ja Visit Levin avoimet ovet- tapahtuma kesällä 2019. 

 

Mitat 

Halli on kooltaan 42 x 24 m (n. 1000 m2) ja se voidaan jakaa verhoilla kolmeen 14 x 24 m saliin. Katon vapaa 

korkeus on 9 m. 

 

Salit 

Saleissa voidaan harrastaa seuraavia lajeja: 

 

Sali 1 

koulukoripallo, lentopallo, sulkapallo, heittolajit (alas laskettava heittopressu) 

 

Sali 2  

golf (lyöntiverkko ja -alustat), koulukoripallo, lentopallo, sulkapallo 

 

Sali 3 

koulukoripallo, lentopallo, sulkapallo, seinäkiipeily, voimistelu (puolapuut, renkaat ja köydet) 

 

Koko halli 

salibandy, koripallo, lentopallo, käsipallo, tennis 

Lisäksi käytettävissä perusurheiluvälineiden lisäksi kamppailualusta (100m2), kahvakuulat (4-24kg), 

käsipainot (1-5kg), kuntopallot (2-6kg), steppilaudat, erikokoisia aitoja, trampetti, airtrack alusta 

(10m x 2,7m) minitennisverkkoja ja soveltavan liikunnan välineitä. 

 



Pukuhuoneet 

Hallissa on kuusi pukuhuonetta joista neljässä on omat suihkutilat ja kahdessa pukuhuoneessa on yhteinen 

suihkutila. Pukuhuoneet ovat varustettu pienillä säilytyslokerikoilla, jotka toimivat kolikkopantilla. 

 

Katsomo 

Toisessa kerroksessa olevassa nelirivisessä katsomossa on 195 istumapaikkaa. Liikuntarajoitteisten 

katsomopaikat sijaitsevat hallitasossa. Yläkatsomon lisäksi kenttäalueelle voidaan laittaa tuoleja 

lisäistumapaikoiksi. 

 

Kahvio 

Vakituista kahvilatoimintaa hallissa ei ole. Tilaisuuden järjestäjän on 

mahdollista järjestää kahvilatoiminta itse tai ostaa palvelu 

paikallisilta catering yrityksiltä.  

Kahvilan keittiö on varustettu jää/ viileäkaapilla, kotitalous liedellä, 

mikroaaltouunilla, veden- ja kahvinkeittimellä sekä 

teollisuusastianpesukoneella. Keittiössä ei ole astioita.  

Asiakastiloihin saa 40 istumapaikkaa. 

 

Muuta 

Halli on varustettu sähköisellä tulostaululla, koko rakennuksen kattavalla äänentoistojärjestelmällä, 

langattomalla verkkoyhteydellä ja internetin suoratoiston mahdollistavalla valokuituverkkoyhteydellä. 

Tapahtumia varten liikuntatilan lattia voidaan suojata tummansinisillä palamatoilla (koko 2m x 1m). 

Urheiluhallissa on kaksi ohjaajanhuonetta omilla wc ja suihkutiloilla. Lisäksi siellä on kaksi 

urheiluvälinvarastoa, josta toista (8 x 4m) pystyy käyttämään tarvittaessa luento, vip tai pressitilana. 

Hallista löytyy ensiapuhuone. Kahvion läheisyydessä on naulakko ja yleiset naisten, miesten ja inva WC:t 

 

Parkkeeraus 

Urheiluhallin edustalta tai välittömästä läheisyydestä löytyy 100 autopaikkaa henkilöautolle ja 5 

invalidipaikkaa. Pysäköintitiloja on myös linja-autoille.  

 

Sijainti 

Urheiluhalli on keskellä Kittilän kirkonkylää, josta löytyy kaupat ja ravintolat. Hallin välittömässä 

läheisyydessä ovat Kittilän jäähalli, tekonurmikenttä, yleisurheilukenttä, frisbeegolfrata, ladut ja 

lenkkipolut, koulujen saleja sekä auditorio/elokuvateatteri.  

 

Varaukset 

Hallin varaus tapahtuu Kittilän kunnan liikuntatoimen kautta. Lisätietoja antaa hallivastaava Pasi Juntunen 

040 7749 743 tai pasi.juntunen(at)kittila.fi 

 

Etäisyydet 

Levin matkailukeskus 20 min   Kittilän lentoasema 10 min 

Ylläksen matkailukeskus 35 min  Kolarin rautatieasema 60 min 

Rovaniemi kaksi tuntia  Muonio reilu tunti 

 

Hinnoittelu (sis. alv) 

1/3 halli (1 osio) 15 €/h  päivävuokra  400 € 

koko halli  45 €/h  henkilötyö   veloitetaan erikseen 

 


