
Hämeenkylän koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta on 
poistettava Variston opetuspiste 
 

 
 

Hämeenkylän koulun uudisrakennuksen suunnittelu on alkanut. Uudisrakennuksen suunnitelmiin liittyen, 
Hämeenkylän koulun vanhempainyhdistys on huolestunut suunnitelmien sisällöstä, joiden mukaan Variston 
opetuspistettä ollaan ottamassa suunnitelmiin mukaan. 

 
Variston opetuspisteen kunto ei täytä terveen ja turvallisen rakennuksen tunnusmerkkejä. Vantaan ympäristökeskus 
on viimeksi 2.2.2018 toteutetussa tarkastuksessa todennut rakennuksesta löytyvän useita korjauskohteita ja selkeän 
tarpeen lisätutkimuksille. Ympäristökeskus edellyttää pikaisia kuntotutkimuksia, toimenpidesuunnitelmia ja 
korjausaikatauluja useille opetuspisteen tiloille. Yksi luokkatila on jo henkilökunnan vakavan terveysoireilun vuoksi 
poistettu käytöstä kokonaan ja luokka toimii väistötiloissa. Paluuta takaisin omiin tiloihin ei ole suunniteltu, koska 
luokkatilan tilanne on epäselvä. 
 
Opetuspistettä on korjattu usein viime vuosien aikana ja edelleen on selvää, että korjaustarvetta on. Korjaustarve 
lienee mittava. Lisäksi muista vastaavista tapauksista (mm. Hämeenkylän nyt purettu koulurakennus) päätellen on 
pidettävä todennäköisenä, että rakennuksen korjaamisella päästään vain puolittaiseen ja väliaikaiseen ratkaisuun. 
Vuosien varrella Variston opetuspisteessä on suoritettu tutkimuksia ja korjauksia useaan otteeseen. Tämä aiheuttaa 
jatkuvan epävarmuuden opetustoiminnan jatkuvuuteen sekä korjausten onnistumiseen, mikä osaltaan vaikuttaa 
toiminnan suunnitteluun sekä resurssien että rahoituksen mielekkääseen kohdistamiseen. 
 
Lisäksi esillä olleiden tietojen mukaan nykyisen Variston opetuspisteen läheisyyteen ollaan suunnittelemassa 
lähiliikuntapaikkaa. Lähiliikuntapaikan suunnittelun aloittaminen ei ole järkevää, ennen kuin on tehty päätös 
Hämeenkylän koulun ja Variston opetuspisteen kohtalosta.  
 
Hämeenkylän koulun uudisrakennuksen liikuntatilaratkaisussa tulisi edetä suuntaan, joka palvelisi sekä koulun 
liikuntatuntien että välituntiliikunnan tarpeita. Sekä varsinaisten liikuntatuntien että erityisesti välituntiliikunnan 
suorituspaikkojen tulisi olla helposti saavutettavia. Salin tulisi olla kapasiteetiltaan sellainen, että sinne mahtuu 
mahdollisimman pitkälti koko koulun väki. Mielekästä olisikin toteuttaa liikuntasali osana varsinaista koulurakennusta. 
Olisi järkevää, että liikuntasali olisi myös paikallisten urheilu- ja liikuntaseurojen käytettävissä ilta- ja 
viikonloppuaikaan, minkä vuoksi liikuntasalin koon tulisi olla riittävän suuri tukemaan näitä toimintoja 
 
Uudesta koulurakennuksesta on tehtävä kerralla aluetta palveleva, terve ja tarpeeksi tilava koulurakennus, joka pystyy 
vastaanottamaan alueen koululaiset ilman vaaraa tulevista väistötilojen tarpeesta. Tämä lienee myös 
kustannustehokkainta. 
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