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Nyhkälän koulun suunnittelu käynnistettiin seminaarilla 

 

Karkkilan kaupungin Nyhkälän koulun suunnittelu käynnistettiin laajalla seminaarilla 

24.4.2013. Seminaariin oli kutsuttu mm. kaupunginvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajisto, 

toimikuntien puheenjohtajat sekä niin teknisen kuin kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet. 

Tilojen käyttäjien ääntä seminaarissa käytti joukko Nyhkälän koulun opetus- ja 

varhaiskasvatushenkilöstöä sekä oppilaskunnan ja vanhempaintoimikunnan edustajat. Paikalla 

oli myös työväenopiston, taidekoulujen ja palo- ja pelastustoimen henkilöitä sekä kaupungin 

virkamieskuntaa.    

 

Seminaarin avasi kaupunginjohtaja Juha Majalahti, joka kertoi Nyhkälän koulun saneeraus- ja 

laajennushankkeen olevan yhteensä noin 11 miljoonan euron hanke. Hän kiitti puheessaan 

mm. sivistystoimenjohtajaa ja teknistä johtajaa hyvästä yhteistyöstä ja valmistelusta, jonka 

ansiosta Nyhkälän koulu on saatu valtionosuuden piiriin. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen 

on myönnetty 50 %:n eli 3,6 miljoonan euron jälkirahoitteinen valtionosuus. Kaupunginjohtaja 

muistutti koulun olevan merkittävä, suojeltu rakennus keskellä kaupunkia. Hän toivoi 

hankkeen toteutuksen olevan tehokas ja taloudellinen sekä uusista tiloista saatavan 

käytännölliset ja toimivat pitkälle tulevaisuuteen. Majalahti toivoi koulun tilojen suunnittelulle 

ja käytölle laaja-alaisuutta, mikä edesauttaisi tilojen monipuolista ja kokopäiväistä käyttöä.  

 

Nyhkälän koulun suunnittelukilpailutuksen voittaneen H&M arkkitehdit Oy:n pääsuunnittelijat 

Seppo Markku ja Anneli Hellsten kertoivat osallistavasta koulusuunnittelusta ja 

seminaarityöskentelymallistaan. Menetelmän mukaisesti koulutilojen loppukäyttäjät ovat 

mukana koko hankkeen ajan. He esittelivät myös muita kouluhankkeitaan, joita ovat pitkään 

suunnitelleet samalla mallilla. Hankkeen tavoitteena on sitoutuminen, motivoituminen, 

yhteisten tavoitteiden löytäminen ja innovatiivisten ideoiden etsiminen. Tarkoituksena on 

saada hallinto-, suunnittelu- ja tuotantoprosessista mahdollisimman läpinäkyvä.  

Koulutoimen puheenvuoron käytti sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto, joka sanoi Nyhkälän 

kouluhankkeen olevan Karkkilan merkittävin projekti kymmeniin vuosiin. Tuomiston mukaan 

Nyhkälän koulun ohella rakennetaan samalla Karkkilalle tulevaisuutta, kaupunkikuvaa ja 

vetovoimaisuutta. Hän toivoi, että koulusuunnitteluun voitaisiin tuoda mukaan Karkkilan rikas 

kulttuuriperintö. Sivistystoimenjohtaja peräänkuulutti muuntojoustavuutta.  

Seminaarin ryhmätöissä pyrittiin ottamaan huomioon pedagogiset ja toiminnalliset tavoitteet, 

liikkumis- ja toimintaesteettömyys, tilojen esteettisyys, viihtyisyys, joustavuus ja 

monikäyttöisyys. Myös tekniset järjestelmät ja niiden ekologinen jalanjälki sekä eri 

oppiaineiden välinen yhteistyö olivat keskustelussa mukana. Sitäkin mietittiin, voisiko 

Nyhkälän koulun hanke olla avaus johonkin uuteen oppimistapaan.  

Ryhmätöitä tehtiin viidessä ryhmässä. Ryhmätöissä tuli esille ajatuksia mm. pihan käytöstä 

oppimispaikkana, koulusta kulttuurikeskuksena sekä hyödyntämisestä myös kesäaikana. 

Terveellisyyden ja esteettömyyden lisäksi myös turvallisuus nousi ryhmätöissä esille ja koululle 

toivottiin mm. kouluisäntää/-emäntää.  

Arkkitehtitoimiston edustajat keräsivät kaikki ideat talteen ja olivat tyytyväisiä seminaarin 

antiin ja keskustelujen tuotoksiin. Niistä he saivat paljon uutta tietoa, jota ei vielä 

hankesuunnitelmasta ollut saatu. Käyttäjähaastattelulomakkeet ovat lähdössä lähiviikkoina 

koululle ja oppilailta toivottiin ajatuksia Minun kouluni ainekirjoituksen muodossa.  

Nyhkälän koulun osallistava koulusuunnittelu jatkuu seuraavassa seminaarissa alustavien 

suunnitelmavaihtoehtojen ääressä vielä kesän aikana. 
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Suunnitteluseminaarin päätteeksi allekirjoitettiin sopimukset Karkkilan kaupungin ja H&M 

arkkitehdit Oy:n välillä Nyhkälän koulun suunnittelusta. Sopimuksen allekirjoittivat 

pääsuunnittelijat Seppo Markku ja Anneli Hellsten ja kaupungin puolesta tekninen johtaja Kari 

Setälä.  

 

Lisätiedot 

Tekninen johtaja Kari Setälä 044 767 4830, etunimi.sukunimi@karkkila.fi 

Sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto 050 544 6489, etunimi.sukunimi@karkkila.fi 

 


