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Hämeenkylän koulun uusi koulurakennus rakennettava kokonaiskuva huomioon ottaen 
 
Huonokuntoisen purettavan Hämeenkylän koulun koulurakennuksen tilalle rakennetaan uusi koulu, jonka 
rakentaminen on tarkoitus aloittaa aikaisintaan vuoden 2018 lopulla. Tähän asti koulun oppilaat toimivat 
väistötiloissa, jotka ovat osoittautuneet varsin haasteellisiksi. Niiden osalta toivottavasti ensi lukuvuonna 
löytyy tämän hetkisiä tiloja järkevämpiä ratkaisuja, jotta hämisläiset saadaan taas saman katon alle.  
Kun uusi koulurakennus aikanaan valmistuu, siitä tulee toivottavasti vuosikymmeniksi toimiva ja terve 
rakennus alueen oppilaille ja vastaavilta hankalilta väistötilaratkaisuilta voidaan välttyä.  
 
Nyt kuitenkin, kun tulevan tilaratkaisun osalta ollaan hankesuunnitelmavaiheessa, tulisi ottaa huomioon 
paitsi käyttäjien eli opettajien ja oppilaiden näkemyksiä ja toiveita, mutta myös alueen kokonaisvaltainen 
tilanne muiden kuin itse koulurakennusten suhteen. Nyt jos koskaan on mainio tilaisuus ottaa huomioon 
useita käyttäjäryhmiä sekä tehdä alueelle muitakin kuin koululaisia palveleva kokonaisuus.  
 
Pähkinärinteen kirjasto on ollut sisäilmaongelmien takia suljettuna jo kuukausia. Ja mitä 
todennäköisimmältä näyttää, että suljettuna tila myös pysyy. Mikä sen parempi paikka uudelle kirjastolle 
kuin uusi koulurakennus. Näin kirjasto pystyy palvelemaan paitsi kaikkia lähialueen asukkaita moderneissa 
tiloissa, myös koululaisia päivän aikana ja olla näin mukana myös uuden opetussuunnitelman mukaisessa 
oppimisympäristössä tarjoten palvelujaan koululle. 
 
Uuteen rakennukseen tulisi tehdä myös tilat erityisnuorisotyölle. Toimivat tilat siellä missä nuoret 
muutenkin ovat, tavoittaa paremmin tukea tarvitsevat nuoret ja yhteistyö koulun kanssa on luontevampaa. 
Alueen varsinaisten nuorisotilojen osalta Pähkinärinteen nuorisotila siirrettiin aiemmin kirjaston yhteyteen 
ja näin se toimi siis samassa nyt suljetussa rakennuksessa Pähkinärinteen kirjaston kanssa. Tällä hetkellä 
nuorisotila toimii Pähkinärinteen koulun pihalla olevassa koululaisten väistötilanakin toimivassa 
parakkirakennuksessa. Tämäkään ratkaisu ei voi olla lopullinen, sillä tilat eivät ole käytössä vuosikausia. 
Uuteen Hämeenkylän koulurakennukseen tulisikin tehdä samalla myös toimivat ja pysyvät tilaratkaisut 
nuorten käyttöön. 
 
Urheiluseurat tulisi taas huomioida tekemällä koulun yhteyteen kuntosali. Aamuisin ja päivisin tilaa 
hyödyntäisivät opiskelijat liikuntatunneilla ja URHEA-opiskelijat omissa harjoituksissaan sekä illalla tila olisi 
käytössä urheiluseuroilla. Vastaavat tilat alueelta puuttuvat ja käyttöaste olisi varmasti korkea. 
 
Kokonaisvaltainen tarkastelu tulevan koulurakennuksen suhteen tulee ottaa huomioon, kun tehdään kalliita 
ja pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä. Toivomme, että asiasta päättävät tahot ottavat käyttäjien 
toiveet huomioon paitsi itse koulun opiskelutilojen osalta, myös mahdollisten muiden käyttäjien 
näkökulmasta. Tekemällä kerralla monipuolisempi kokonaisuus, palvellaan kuntalaisia laajemmin ja 
kaupungin kannalta taloudellisemmin. 
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