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Humppilan urheilukenttien huoltorakennuksesta. 

 

Taustaa 

Humppilaan on rakennettu hieno urheilupuisto. Pesäpallo- ja yleisurheilukenttä on täysin uusittu.  Alueella on myös 

uusi kuntoilu- ja liikuntapaikka Silvalanpuisto. Koko tällä isolla alueella on vain yksi todella vanha huoltorakennus, 

jonka tilat ovat pienet, vanhanaikaiset, riittämättömät alueen käyttöön, vain 2 pukuhuonetta ja 2 Wc:tä. Nykyiset tilat 

rajoittaa kenttien ja alueen käyttöä merkittävästi.  

Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt 25.9.2018 valtuustoaloitteen uuden nykyaikaisen huoltorakennuksen 

rakentamisesta alueen tarpeisiin. Huoltorakennuksen osalta on tehty ja saatu tilatarve-esitykset seuroilta, 

yhdistyksiltä ja kuntalaisilta. Aloite on edennyt kunnassa todella verkkaisesti ja valmistelu on edennyt hieman 

epäloogisessa järjestyksessä. Nyt vuonna 2022 erittäin korkeiden rakennuskustannusten aikaan ollaan toteuttamassa 

kiireellä huoltorakennusta, joka olisi jo lähtökohtaisesti liian pieni käyttäjien tarpeisiin. 

Urheilupuistomme kenttäolosuhteet itse urheilun ja liikunnan harrastamiseen ovat erinomaisella tasolla. 

Urheiluseurat ovat omilla toimillaan ja varoillaan täydentäneet varusteita ja laitteita nykyaikaiselle tasolle. Alueelta 

puuttuu monipuoliselle käytölle soveltuva huolto- ja pukuhuone rakennus, joka antaisi mahdollisuuden erinomaisten 

kenttiemme täyspainoiseen ja yhtäaikaiseen käyttöön. Loistavat kenttämme ovat herättäneet kiinnostusta 

tapahtumien ja turnausten järjestämiseen, kunnolliset tilat antaisi tähän mahdollisuuden.  

 

Aloite Humppilan urheilukenttien huoltorakennuksen toteuttamisesta 

Esitän että nyt käynnissä oleva huoltorakennuksen toteutus otetaan uudelleen valmisteluun. Kootaan jo tehdyt 

tilatarve-esitykset ja niiden perusteella suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa käyttötarpeisiimme sopivan kokoinen 

ja käytännöllinen rakennus.  

Näkemykseni on että, huoltorakennuksesta tulisi löytyä ainakin: 4 joukkuepukuhuonetta, peseytymistilat, 

tuomari/ohjaaja pukuhuone, yleisö Wc tilat, toimisto/kuuluttamo, sosiaalitila ja varastotilaa. Liikuntarajoitteiset tulee 

ottaa kaikessa suunnittelussa huomioon. 

Huoltorakennus on todellinen investointi tulevaisuudelle ja kruunaa koko komean urheilupuistomme. Laajentaisi 

alueen käyttöä myös talviajalle, esim. hiihtokilpailut ym.  

Kuntosalitilan rakentaminen rakennuksen yhteyteen toisi todellisen mahdollisuuden harrastamisen ja kilpaurheilun 

tason nostamiseen paikkakunnallamme. Mahdollistaisi myös kuntosalin päiväaikaisen käytön. 

Urheilun ja liikunnan vaikutus ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin on kiistaton. Olosuhteet ovat merkittävä tekijä, että 

liikuntaharrastuksen nousujohteinen suunta jatkuisi kaikissa ikäluokissa. Tämä investointi oikein toteutettuna on 

kunnalle todella voimakas veto- ja pitovoima tekijä. 
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