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Siuntion kunnan palloiluhalli suljetaan 9.6.2019  

 

Siuntion kunta on teettänyt Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:llä rakenteellisen turvallisuuden 

arvioinnin palloiluhallille. Rakennuksessa on havaittu merkittäviä puutteita, jotka vaarantavat 

rakennuksen käyttöturvallisuuden. Rakennuksen rakenteiden paloturvallisuus ei ole riittävällä 

tasolla. Rakennuksen rakenteiden tarkastuslaskennassa kävi selville, että monet rakenneosat ja 

liitokset eivät täytä nykystandardien ja määräyksien voimassaoloehtoja. Tulokset osoittavat, että 

seinä- ja kattorakenteiden kuormitukset ylittyvät useassa kohtaa rakennusta. Tämä heikentää 

merkittävästi rakennuksen stabiliteettia. Riskit korostuvat erityisesti tuuli- ja lumikuorman aikana.  

Raportin johtopäätöksessä todetaan, että rakennuksen käyttöä ei pidä jatkaa ilman mittavia 

korjaustoimenpiteitä. Rakennuksen korjaaminen turvalliseen kuntoon ei ole teknistaloudellisesti 

järkevää. Tästä syystä Vahanen Suunnittelupalvelut Oy suosittelee uuden rakennuksen rakentamista 

tai korvaavien tilojen sijoittamista toiseen rakennukseen. 

Tekninen johtaja on asettanut viranhaltiapäätöksellään palloiluhallin käyttökieltoon maanantaista 

9.6.2019 alkaen. 

Korvaavien tilojen osoittaminen 

Siuntion kunta on ryhtynyt välittömiin toimenpiteisiin korvaavien tilojen hankkimiseksi, koska 

Sivistys- ja hyvinvointikampuksen yhteyteen valmistuva uusi liikuntasali valmistunee ja on käyttöön 

otettavissa tavoiteaikataulun mukaisesti vasta kesällä 2022.  

Koska Sjundeå svenska skolan liikunnanopetus on keskitetty koulun omaan saaliin, toimenpiteellä ei 

ole vaikutusta sen toimintaan. Aleksis Kiven koulun liikunnanopetus keskitetään Fennia Areenan 

tiloihin. 

Palloiluhallissa olevat muut toiminnot siirretään nopealla aikataululla korvaaviin tiloihin seuraavasti: 

Kesän salivuorot 

Kaikki palloiluhallin vuorot perutaan maanantaista 9.6.2016 alkaen. Tämä koskee liikuntasalin ja 

kuntosalin lisäksi myös Siuntion Keido-Kan ry:n judosalin käyttöä.  

Kaikki palloiluhalliin myönnetyt kesäajan salivuorot siirretään Sjundeå Svenska Skolan saliin 

myönnettyjen varausten mukaisesti. Niitä ei tarvitse hakea uudestaan. Muutama yksittäinen vuoro 

joudutaan perumaan päällekkäisyyksien vuoksi. Niistä ilmoitetaan erikseen niille käyttäjille, joita 

peruutus koskee. Kulkuoikeuksista ja avaimista tiedotetaan erikseen kunnan kotisivuilla ja suoraan 

käyttäjille sähköpostitse.  

Syksyn salivuorojen haku  

Kaikki syksyn yhdistysten ja liikuntaseurojen salivuorot on haettava uudestaan muuttuvien tilojen 

vuoksi. Tiedote salivuorojen hausta tulee kunnan kotisivuille lähiaikoina ja toimitetaan seuroille 

tiedoksi sähköpostitse.  

Käytössä olevat salit ovat Sjundeå Svenska Skolan ja Fennia Areenan Sali. 



Scandic Siuntion yhteydessä olevan palloilusalin ja Harjulinnan liikuntasalin käytöstä on neuvoteltu 

tilojen omistajien kanssa ja he suhtautuvat myönteisesti tilojen vuokraamiseen siuntiolaisten 

yhdistysten ja liikuntaseurojen käyttöön. Kunta vuokraa tilat ja vastaa tilojen vuokrauksesta 

yhdistyksille ja liikuntaseuroille samalla tavalla kuin oman palloiluhallin osalta.  

Korvaavien tilojen salivuorot tulevat haettaviksi vielä kesäkuussa, kun tiloihin liittyvät sopimukset ja 

aikataulut ovat varmistuneet. Hakuaika päättyy 30.6.2019 ja päätökset lähetetään yhdistyksille 

5.8.2019. Tilojen käyttö alkaa aikaisempien vuosien tapaan 1.9. edellyttäen, että tilat ovat 

käytettävissä.  

Maksetut liikuntatilojen vuorot  

Mahdollisesti peruutettavien vuorojen jo maksetut maksut vähennetään yhdistyksen seuraavasta 

laskusta. Tämä ei aiheuta toimenpiteitä yhdistyksille jo myönnettyjen vuorojen osalta.  

Palloiluhallissa olevat yhdistysten ja kunnan liikuntavälineet 

Kaikkien yhdistysten on siirrettävä palloiluhallissa olevat omat liikuntavälineensä pois tiloista 

20.6.2019 mennessä. Kunnan liikuntavälineet siirretään kouluille tai korvaaviin tiloihin.  

Työpaja Virta  

Työpaja Virran väliaikaisten tilojen osalta neuvottelut ovat kesken. Paja jatkaa toimintaansa 

maanantaina 9.6.2019 sille erikseen osoitetussa tilassa ja siirtyy väliaikaisiin tiloihin mahdollisimman 

nopeasti. 

Kuntosalivuorot 

Kaikki palloiluhallin kuntosalissa olevat vuorot perutaan. Kunta ei järjestä korvaavaa kuntosalia. 

Scandic Siuntiolla ja Fennia Areenalla on kuntosalit. Kuntosaleihin on ostettavissa kerta-, sarja- ja 

kausilippuja. Lisätietoja kuntosaleista löytyy seuraavista nettiosoitteista: 

Fennia Areenan kuntosali http://fenniaarena.fi/fi/kuntosali/ 

Scandic Siuntion kuntosali https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/siuntio/scandic-

siuntio/wellness-scandic-siuntio/kuntoile-ja-liiku/kuntosali-scandic-siuntio 

 

 

 

Lisätietoja 

Tekninen johtaja Markus Moisio etunimi.sukunimi@siuntio.fi puh: 044 386 1099 

Kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö Maarit Tuomisto etunimi.sukunimi@siuntio.fi puh: 050 

386 0825  
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