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Tulevassa Hämeenkylän koulussa on huomioitava terveet tilat kaikille käyttäjille 

 

Hämeenkylän koulun uudisrakennuksen on arvioitu valmistuvan vuonna 2020. Nyt kun 

rakentamisen osalta ollaan hankesuunnitelmavaiheessa, tulisi suunnitelmassa ottaa huomioon 

alueen koulurakennusten kokonaistila, varsinkin kun uuden koulurakennuksen 

hankesuunnitelmaan on sisällytetty myös olemassa olevan, tällä hetkellä Hämeenkylän koulun 

käytössä olevan, Variston opetuspisteen koulurakennus.  

 

Variston opetuspisteessä on vuosien saatossa oireiltu sisäilmasta useampaan kertaan, ja juuri 

tälläkin hetkellä koulurakennuksesta on siirretty yksi luokka pois kyseisen luokan luokkatilassa 

saatujen oireilujen vuoksi. On huolestuttavaa, että rakennus jossa on oireiltu aiemmin ja oireillaan 

edelleen, ollaan ottamassa uuden rakennuksen rinnalla koulukäyttöön myös jatkossa.  

 

Variston opetuspisteessä on ongelmia havaittu jo vuonna 2007. Lähihistoriassa tutkimuksia ja 

korjauksia on tehty vuosina 2012, 2014 ja 2016. Vaikka varsinaisia oireilujen syitä ei olekaan 

tutkimuksissa vielä selvinnyt, oireilu on jatkunut. Kuten vanhempainyhdistys on aiemminkin 

esittänyt (kirjeet Vantaan kaupungin opetuslautakuntalle, sivistysvirastolle ja tilakeskukselle, 

24.10.2016 ja 19.1.2017), tilat tulee tutkia perusteellisesti ennen kuin lopullinen päätös tilojen 

käyttämisestä useiksi vuosiksi eteenpäin tehdään. Jos tulokset niin osoittavat, on kyseisen 

koulurakennuksen jatkokäytöstä luovuttava ja sen sijaan suunniteltava Hämeenkylän koulun uudet 

tilat sellaisiksi, että niihin mahtuvat koko yhtenäiskoulun oppilaat saman katon alle, mikä 

helpottaa myös koulun toimintaa monilta osin.  

Nyt hankesuunnitelmassa olevan, kooltaan pienemmän uudisrakennuksen rakentamisessa säästyy 

rahaa isompaan rakennukseen verrattuna. Säästämisen seurauksen on kuitenkin uhkana 

huomattava kulujen kasvu tulevina vuosina, mikäli Variston koulurakennuksen osalta tilanne 

jatkuu vastaavana kuin Hämeenkylän entisen koulurakennuksen osalta, mikä johti jatkuvaan 

rakennuksen tutkimiseen ja paikkailuun ilman tyydyttävää lopputulosta.  

 

Uuden koulurakennuksen osalta asioihin voidaan vielä vaikuttaa, joten tuntuu riskialttiilta 

suunnitella uuden koulurakennuksen tilat niin, että mukaan lasketaan Variston nykyinen 

koulurakennus. Rakennuksen historian tuntien, saatetaan pian olla taas tilanteessa, jossa etsitään 

väistötiloja luokille, jos oireilut tiloissa jatkuvat. Sen sijaan uudisrakennus pitäisi suunnitella niin,  
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että Variston koulun tiloja ei tarvita opetuskäyttöön ja kaikki oppilaat opiskelevat saman katon 

alla. 

 

Hämeenkylän koulun uusi rakennus on suunniteltava oppilasmääräkooltaan myös sen kokoiseksi, 

että se pystyy vastaanottamaan alueen kaikki lapset ilman keinotekoisia jakoja toisiin kouluihin. 

Yhtenäisen esikoulu- ja koulupolun takaaminen saman alueen lapsille on äärimmäisen tärkeää, 

jotta kouluun siirtyminen ja koulupolun aloittaminen tapahtuvat mahdollisimman jouhevasti. 

Vanhempainyhdistys on esittänyt kannanottonsa Hämeenkylän koulun tulevasta tilaratkaisusta 

liikuntatilojen ja ruokalan suhteen Vantaan kaupungille (kannanotto, 29.4.2016). Vantaan 

kaupungin arvojen mukaan päätöksenteko on läpinäkyvää ja arvoina ovat mm. kestävä kehitys ja 

yhteisöllisyys. Hämeenkylän koulun sidosryhmien ottaminen mukaan jo suunnitteluvaiheessa on 

ensisijaisen tärkeätä, että näitä arvoja voidaan noudattaa. 

Esitämmekin, että Variston koulurakennuksen käytöstä tulevassa Hämeenkylän koulun 

tilaratkaisussa luovuttaisiin. Esitämme myös, että koulun oppilaat, opettajat ja 

vanhempainyhdistys tulee ottaa mukaan jo koulun suunnitteluvaiheeseen, jotta itse käyttäjäkunta 

pääsee vaikuttamaan tiloihin, joissa he työskentelevät tulevaisuudessa.  
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