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Christer Friis informoi ajankohtaisissa asioissa Träskin koulun tilanteesta, jota
viimeksi on käsitelty kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaoston
kokouksessa 3.2.2021 §:ssä 13 ja kaupunginhallituksen kokouksessa 1.3.2021
§:ssä 42.
Rakennuksen tyhjentäminen aloitetaan pian. Kaupunginhallitus on päättänyt, että
koulurakennus toteutetaan liisaamalla tilaelementtejä. Leasingsopimuksen
luonnoksen mukaan leasingaika on 10 vuotta 5 + 5 vuoden optiolla.
Päätös

Houtskarin lautakunta toivoo, että vielä harkittaisiin mahdollisuutta laajentaa
uutta koulurakennusta pidentämällä sitä vähintään kolmella metrillä.
Nykyinen huonejako on toimiva, mutta rakennuksen koko herättää huolta, koska
tilat ovat niin pienet. Esimerkkinä pinta-alaltaan 20,5 m2:n kokoiseen
opettajainhuoneeseen on mahduttava keittiö, kolme työpöytää, vähintään 5
henkilön taukotila, kopiokone sekä koulun arkiston ja muiden asiakirjojen ja
materiaalien säilytys.
Houtskarin lautakunta on jo aikaisemmin (27.1.2021 §:ssä 4) ehdottanut, että
rakennusta pidennettäisiin kolmella metrillä tarkoituksenmukaisen ja toimivan
kokonaisuuden saavuttamiseksi.
Oppilaiden sisäänkäynti on hyvin ahdas ja yhteisten tilojen tarvetta ei ole
huomioitu ollenkaan. Uusiin koulurakennuksiin suunnitellaan yleensä myös
rauhallisia ja viihtyisiä oppimisympäristöjä esimerkiksi lukemista ja yksin tehtävää
työtä varten. Yhdelle sohvalle on tilaa, mutta tulee olemaan vaikeaa löytää tilaa
koulun kirjastolle ja muille mukaville tiloille, jotka houkuttelevat lukemaan ja
parantavat viihtyisyyttä. On myös outoa, että pinta-alaltaan alle 30 m2:n
kokoisten huoneiden ajatellaan voivan toimia luokkahuoneina. Koulun soittimien
(kitarat, rummut, syntetisaattori, piano) on mahduttava johonkin pieneen
luokkaan. Koulun henkilöstö toivoo, että ruokasalia laajennettaisiin, jotta sieltä
voitaisiin vapauttaa tilaa musiikinopetukselle. Suurempi ruokasali tarjoaa myös
hyvät mahdollisuudet esimerkiksi Kombille käyttää sitä iltaisin, ja erityisesti siksi,
että ruokasali varustetaan samalla (luento)tekniikalla kuin luokkahuoneet.
Prosessin aikana koulun henkilöstö on voinut vaikuttaa pohjapiirustukseen ja
esitettyjä mielipiteitä on huomioitu varsin hyvin. Henkilöstö on kuitenkin
huomauttanut, että tilat ovat liian pienet. Uudisrakennuksen koko (m2) on jostain
syystä ollut lukkoon lyöty alusta alkaen, eikä siihen ole siksi voinut vaikuttaa.
Jälkikäteen tarkasteltuna vastuussa olevan viranhaltijan olisi tässä vaiheessa
ymmärrettävä, että koulun pedagoginen toiminta kärsii siitä, ettei etukäteen
päätetty neliömäärä ole riittävä käytännössä toimivaan kouluarkeen tai
joustavuuden mahdollisuuteen esimerkiksi eri oppimisympäristöjen osalta. Koska
Houtskarin lautakuntaa ei ole kuultu asiassa etukäteen, tulisi nyt sen sijaan
huomioida annettu palaute. Luokkahuoneiden, sisäänkäynnin, aulan, ruokasalin ja

opettajainhuoneen pinta-aloja on laajennettava.
Lautakunta haluaa kuitenkin nostaa esille kuinka ilahduttavaa on, että
rakennetaan uusi koulu, jossa on moderni tekniikka ja sisustus. Tämä on suuri ja
tärkeä panostus paikkakuntaan.
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