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Hämeenkylän koulun liikuntasalin yhteyteen rakennettava kuntosali palvelisi alueen urheiluseuroja sekä 

koulun oppilaita 

Hämeenkylän koulun uusi koulurakennus on valmistumassa vuoden 2020 syksyksi. Koulun yhteyteen ollaan 

saamassa hienosti koko pääkaupunkiseudun suurin liikuntasali, joka palvelee paitsi koululaisia, myös 

iltaisin alueen seuroja. Salin valmistuminen tulee helpottamaan monien seurojen harjoitusmahdollisuuksia, 

kun salin tarjoamat lisätunnit iltakäyttäjille saadaan käyttöön. 

Harjoitussalien lisäksi alueen seurat tarvitsevat kuitenkin myös kuntosalin, jossa pystyttäisiin 

harjoittelemaan oman seuran ja ryhmän kanssa yhtä aikaa kohtuu hinnalla. Tällaista kuntosalia ei ole 

tarjolla Länsi-Vantaan alueella ja monet seurat joutuvatkin käyttämään yksityisiä, kalliita saleja. Näihin ei 

myöskään usein pääse koko joukkue kerralla harjoittelemaan, jolloin yhteisharjoittelu oman valmentajan 

johdolla ei ole mahdollista. 

Me allekirjoittaneet urheiluseurat sekä koulun vanhempainyhdistys vetoamme Vantaan kaupunkiin, että 

uuden Hämeenkylän koulun yhteyteen rakennettavan liikuntasalin yhteyteen rakennettaisiin myös 

kuntosali, joka palvelisi paitsi alueen seuroja, myös tietysti koulun oppilaita. 

Saamiemme tietojen mukaan kaupunki on saanut valtiolta avustusta 750 000 euroa liikuntahallia varten. 

Hallin rahoitus on kuitenkin jo aiemmin järjestynyt kaupungin omasta toimesta, joten tuo saatu avustus on 

ns. ylimääräistä rahaa, jota voidaan kohdistaa hallin rakentamiseen. 

Hämeenkylän allianssin johtoryhmä on omassa kokouksessaan ottanut kantaa asiaan ja todennut, että 

avustusta voidaan käyttää kuntosalilaitteiden hankkimiseen. Laitteita ei kuitenkaan voida hankkia, mikäli 

niille ei ole tilaa ja tällä hetkellä suunnitelmissa olevassa liikuntahallissa tilaa niille ei ole. 

Lisäseinäratkaisu liikuntahalliin olisi siis ainut vaihtoehto. Lisäseinien rakentamisen pitäisi olla vielä tässä 

vaiheessa mahdollista, kun rakentaminen on vielä alussa. Hallin varsinaisia, suunnitelmassa olevia, 

pääseiniä ei olisi tarve muuttaa, mikäli esim. noin 60-100 neliön kokoinen kuntosali rakennettaisiin hallin 

pohjoispuolelle, liittyen liikuntavälinevarastoon tai vaihtoehtoisesti eteläpuolelle, liittyen pukuhuoneisiin. 

Kyseisen kokoinen kuntosali mahdollistaisi yhden kokonaisen opetusryhmän / kokonaisen joukkueen 

palvelemisen samaan aikaan. 

 

Valtionavustus riittäisi tähän rakentamiseen hyvin, rahaa todennäköisesti jääden vielä yli varustusta varten. 

Kuntosalivarustusta voisi täydentää ajan mittaan, mm. Hämeenkylän koulun vanhempainyhdistys on 

hankkinut aiemmin kuntosalivarusteita, jotka odottavat tällä hetkellä sijoituspaikkaa. 

Me allekirjoittaneet pyydämme Vantaan kaupunkia suuntamaan liikuntahallin rakentamiseen saadut 

valtionavustusrahat hallin yhteyteen rakennettavaan kuntosaliin, jolle on alueella suuri tarve. Urheiluseurat 

ovat myös mielellään mukana projektin edetessä suunnittelemassa itse tilaa, jotta siitä tulee mahdollisimman 

hyvin palveleva kokonaisuus. 
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