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Nyhkälän koulun suunnittelu etenee vauhdilla 

 

 

Karkkilan kaupungin Nyhkälän koulun suunnittelusta pidettiin 14.8. Karkkilasalissa 

käyttäjäseminaari. Se oli toinen osa koulun osallistavaa suunnitteluprosessia, joka käynnistyi 

seminaaripäivällä huhtikuussa 2013.  

 

Nyhkälän koulu on Karkkilan suurin alakoulu, jossa on tällä hetkellä yli 300 oppilasta. Se 

sijaitsee Huhdintiellä, aivan Karkkilan keskustassa. Koulun saneeraus- ja laajennushanke on 

yhteensä noin 11 miljoonan euron hanke, johon kaupunki saa valtionosuutta. Koulun 

oppilasmäärä kasvaa saneerauksen ja laajennuksen myötä reiluun 450 oppilaaseen. 

 

Osallistavassa suunnitteluprosessissa koulutilojen loppukäyttäjät ovat mukana koko hankkeen 

ajan. Hankkeen tavoitteena on sitoutuminen, motivoituminen, yhteisten tavoitteiden 

löytäminen ja innovatiivisten ideoiden etsiminen sekä ennen kaikkea mahdollisimman toimivan 

ja onnistuneen lopputuloksen syntyminen. 

 

Elokuun käyttäjäseminaari 

 

Elokuun käyttäjäseminaarissa H&M arkkitehdit Oy:n pääsuunnittelijat Seppo Markku ja Anneli 

Hellsten esittelivät suunnittelun tämänhetkistä tilannetta ja ensimmäisiä luonnospiirroksia. 

Seminaarissa tarkasteltiin, kommentoitiin ja kehiteltiin luonnoksia sekä kunkin 

osallistujaryhmän näkökulmasta että laajemmin Karkkilan kaupungin kannalta.  

 

Osanottajien yhteisten osuuksien lisäksi seminaarissa tehtiin ryhmätöitä ja tutustuttiin 

luonnoksiin käyttäjäryhmittäin. Ryhmissä keskusteltiin ja tehtiin ehdotuksia 

jatkosuunnittelulle. Keskeisenä kehittämisen painopisteenä olivat tilakohtaiset ratkaisut ja 

niiden liittyminen lähellä sijaitseviin tiloihin.  

 

Seminaarin keskeisiä kysymyksiä olivat mm. se, toteutuuko tavoite ”koulusta 

monitoimikeskus” riittävästi ja voiko luonnosten mukainen hanke olla avaus johonkin uuteen 

oppimistapaan. Keskusteltiin mm. liikenne- ja pihajärjestelyistä, tilojen toimivuudesta ja 

joustavuudesta, eri oppiaineiden ja ikäryhmien yhteistyömahdollisuuksista sekä tilojen 

iltakäytöstä ja erityisryhmien huomioimisesta. Ideoitiin myös Karkkilan kulttuuriperinnön 

saamista näkyville uudessa Nyhkälän koulussa.   

 

Käyttäjiltä kerättiin palautteita 

 

Tilojen käyttäjät saivat mahdollisuuden myös käyttäjäseminaarin jälkeen jättää 

kommenttejaan ja kehittämisehdotuksiaan luonnoksista. Palautteet pyydettiin 23.8. mennessä. 

Niitä työryhmä käy yksityiskohtaisesti läpi vielä lähipäivinä, ja niiden pohjalta suunnittelijat 

jatkavat työtään. Sivistystoimenjohtaja Niku Tuomiston mukaan ideoita on tullut paljon.  
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Väistötiloja tarvitaan syksystä 2014 alkaen 

 

Lukuvuoden 2014 – 2015 aikana on remontin aikaisten väistötilojen tarve suurimmillaan. 

Sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto kertoo, että kaupunki on jo alkanut etsiä väistötiloja. 

Neuvotteluja on käyty mm. seurakunnan kanssa sekä kaupungintalokiinteistön vapaana 

olevien tilojen osalta. Tavoitteena on löytää väistötilat jo olemassa olevista rakennuksista ja 

välttää näin väliaikaisparakkien rakentaminen.   

 

Uudisrakennuksen sijainti  

 

Seminaarissa esittelyssä olleissa piirroksissa Nyhkälän koulun uudisosa on luonnosteltu 

nykyisen koulun keskiosan ja Harjun kentän väliin. Teknisen johtajan Kari Setälän mukaan 

koulun vanhojen osien julkisivujen on suunniteltu pysyvän pääosin entisellään.  

 

Koulusuunnittelun eteneminen 

 

Nyhkälän koulun suunnittelu on edennyt hyvässä yhteistyössä. Pääsuunnittelijat ovat 

huomioineet hyvin käyttäjien toiveet ja myös mahdollisen tilojen iltakäytön. Tilojen 

toiminnallisuus ja muunneltavuus ovat olleet suunnittelun lähtökohtana. Tavoite on, että tilat 

tarjoaisivat nykyhetken ja tulevaisuuden opiskeluun soveltuvat tilat vuosikymmeniksi 

eteenpäin. 

 

Nyhkälän koulun osallistava koulusuunnittelu jatkuu syksyn aikana hanketyöryhmän ja 

suunnittelijoiden kesken. Hanketyöryhmässä on mukana myös käyttäjien vahva edustus. 

Ennen rakennuslupa-asiakirjojen valmistumista järjestetään vielä käyttäjähaastattelupäivä, 

jossa käydään läpi alustavia työpiirustuksia aineryhmittäin. Suunnittelutyö etenee 

rakennuslupavaiheeseen joulukuussa 2013. 

Nyhkälän kouluhankkeen aikataulu 

 

Tekninen johtaja Kari Setälä kertoo, että Nyhkälän kouluhankkeen aikataulu on todella tiukka. 

Nyhkälän koulun luonnossuunnitelmat käsitellään 10.9. teknisessä lautakunnassa, 23.9. 

kaupunginhallitus ja kuun lopulla kaupunginvaltuustossa. Pääpiirustukset hyväksytään 

teknisessä lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa loka-marraskuussa 2013. 

 

Nyhkälän kouluhanke käynnistyy konkreettisesti loppuvuoden 2013 aikana purkutöillä, joiden 

ei uskota haittaavan koulutyötä tämän lukuvuoden aikana. Kesällä 2014 alkaa koulun nykyisen 

keskiosan saneeraustyö sekä uudisrakennuksen rakentaminen. Hankkeen ensimmäisen 

vaiheen kestoksi on arvioitu noin 2 vuotta. Saneerattu ja laajennettu Nyhkälän koulu valmistuu 

tämän hetkisen arvion mukaan kokonaisuudessaan vuoden 2017 keväällä. 

 

 

Lisätiedot 

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

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


