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ASIA  Kannanotto Hämeenkylän yhtenäiskoulun uudisrakentamiseen 

 kiinteänrakenteisen koulurakennuksen puolesta 
 
 
YHTEENVETO 
 

Hämeenkylän koulun vanhempainyhdistys ry pitää ehdottoman tärkeänä, että 
Hämeenkylän yhtenäiskoulun uudisrakennuksen tulisi olla kiinteärakenteinen 
rakennus. Mielestämme toisena vaihtoehtona kaavailtu tilaelementtirakennus ei ole 
toimiva ratkaisu suuren koulun tarpeisiin. Tilaelementtirakennus toimii ainoastaan 
hetkellisenä väistötilana, mutta ei pysyvänä rakennuksena. Hämeenkylän koulun 
vanhempainyhdistys ry esittää huolensa tästä suunnitteilla olevasta vaihtoehdosta ja 
toivoo, että koulurakennukseksi suunnitellaan pitkäaikaisesti kestävä ratkaisu, joka 
soveltuu uuden oppimisympäristön tarpeisiin ja tukee koulun yhteisöllisyyttä. 

 
 
KANNANOTTO   
 

1. Kiinteärakenteinen koulurakennus pystyy tarjoamaan oppilaille oman 
liikuntasalin 

 
Hämeenkylän yhtenäiskoulussa on peruskoulun kaikki luokka-asteet ensimmäisestä 
yhdeksänteen ja oppilasmäärä on noin 800. Näin suuri koulu tarvitsee oman salin 
voidakseen järjestää oppilailleen opetussuunnitelman mukaiset liikuntatunnit. Pienten 
oppilaiden lähettäminen muualla olevaan saliin ei ole toimiva ratkaisu ajankäytön ja 
mahdollisten vaaratilanteiden vuoksi. Liikuntasalia käytetään myös välituntiliikuntaan, 
erityisesti huonoilla ilmoilla, jolloin liikkumismahdollisuudet ulkona ovat heikommat. 
Tilaelementtirakennuksessa ei ole mahdollisuutta näin suuren tilan rakentamiseen. 
 
Hämeenkylän yhtenäiskoulun liikuntasalia hyödynnetään myös muussa tarkoituk-
sessa niin päivisin, iltaisin kuin viikonloppuisinkin. Koulussa toimivat musiikkiluokat, 
vuosiluokilla 3-9, sekä Suomessa ainutlaatuinen koulun yhteydessä toimiva runo-
kuoro tarvitsevat isoa, kiinteää salia järjestämilleen tapahtumille. Tilaisuuksiin tulee 
yleensä satoja vanhempia ja muita alueen asukkaita kuuntelemaan oppilaiden 
esityksiä. Kiinteään, omaan saliin voidaan rakentaa myös tarvittavat ääni- ja valo-
järjestelmät sekä näyttämö. Koulu järjestää myös paljon muita koulun omia yhteisiä 
tilaisuuksia omassa salissa, joka tällä tavoin palvelee tärkeänä yhteisöllisyyden 
rakentajana, kun koko koulun oppilaat ja opettajat mahtuvat kerralla samaan tilaan. 
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Hämeenkylän yhtenäiskoulun nykyinen liikuntasali on yksi Vantaan suurimmista. 
Länsi-Vantaalla on paljon aktiivisia liikkujia ja urheiluseuroja, jotka käyttävät salia 
aktiivisesti kouluaikojen ulkopuolella. Mikäli Hämeenkylän koulun yhteyteen ei 
rakenneta omaa liikuntasalia, urheiluseurojen ja muiden liikuntaharrastajien 
toimintamahdollisuudet alueella heikkenevät oleellisesti. 
 
 
2. Kiinteärakenteinen koulurakennus pystyy tarjoamaan oppilaille tarpeeksi 

suuren ruokalan 
 

Nykyisessä Hämeenkylän yhtenäiskoulun ruokalassa on kerrallaan tilaa 170 oppilaal-
le. Sitä käytetään ruokailuja rytmittäen sekä niin, että osa Variston toimitilan oppilais-
ta syö omissa luokissaan. Yhtenäiskoulun ruokalan on oltava riittävän suuri, jotta 
kouluruokailu voidaan järjestää mielekkäästi koulupäivän aikana.  Tilaelementti-
rakennuksessa riittävän suuren ruokalan toteuttaminen ei ole mahdollista. 
 
Ruokailu on oleellinen osa koulupäivää ja sille on osoitettava oma tilansa. Luokassa 
pulpetteja käyttäen ei päästä normaalin ruokahetken tunnelmaan eikä uuden oppi-
miskäsityksen mukaisessa luokassa välttämättä edes ole pulpetteja kuten ennen. 
Koululaisten ruokailu on myös pystyttävä rytmittämään niin, että se on mahdolli-
simman hyvin koulupäivän keskellä. Liian pitkä odotus aamu- tai iltapäivällä laskee 
verensokeria, jolloin keskittymiskyky ja oppiminen heikkenevät. 

 
 
LOPUKSI 
 

Hämeenkylän koulun vanhempainyhdistys ry toivoo, että yhtenäiskoulun uudisraken-
tamisessa päädytään niin oppilaiden kuin henkilökunnankin osalta mielekkääseen 
ratkaisuun ja valitaan isolle koululle sopiva kiinteärakenteinen koulurakennus, joka 
palvelee oppilaiden ja henkilökunnan lisäksi monia muita Länsi-Vantaan toimijoita.  
 
Hämeenkylän koulun uuden koulurakennuksen käyttöikä on toivottavasti kymmeniä 
vuosia. Hämeenkylän koulun vanhempainyhdistys ry:n näkemyksen mukaan kiinteä-
rakenteisella rakennuksella voidaan toteuttaa ratkaisu, joka palvelee koulua pitkälle 
tulevaisuuteen.  
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