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LASTEN TAMPEREEN ALOITE KOULUJEN PIHOJEN KUNNOSTAMISEKSI
SEKÄ LASTEN OTTAMISESTA MUKAAN SUUNNITTELUUN JA
TOTEUTUKSEEN

Lanula 13.9.2007

Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen ja suunnittelupäällikkö Aila
Salmelin:
”Lasten Tampere ry esittää aloitteessaan, että kaupunki ryhtyy
pikaisesti toimenpiteisiin koulupihojen kunnostamiseksi ja ottaa
lapset mukaan sekä suunnitteluun että toteutukseen.
Koulupihoja kunnostetaan osin koulun peruskorjauksen yhteydessä, osin omana hankkeenaan. Koulurakennusten pienten
hankkeiden määräraha, jolla toteutetaan mm. opetustilojen muutostöitä, koulun turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä, kiireellisiä
julkisivuremontteja sekä pihatöitä, on tänä vuonna 1,8 milj. euroa.
Viime vuosina tästä määrärahasta on käytetty pihojen kunnostukseen noin 50 000 euroa.
Vuonna 2004 tehtiin koulupihoista kuntoarviointi, jonka pohjalta
koulupihoja on viime vuosina kunnostettu. Ikurin, Järvensivun,
Kalkun,Karosen, Lentävänniemen, Pispan, Kalevanpuiston kouluissa sekä Takahuhdin koulun Irjan toimipisteessä on toteutettu
pihojen kunnostustöitä vuosina 2005 – 2007. Lisäksi Takahuhdin
koulun pihatyöt käynnistyivät kesällä 2007 ja niitä jatketaan kesällä 2008, jolloin kunnostustöitä käynnistetään muillakin kouluilla
kuntoarvion mukaisesti.
Tilakeskuksen sekä päivähoidon ja perusopetuksen tilaseurantaryhmässä on sovittu, että pihoihin käytettävää määrärahan osuutta korotetaan vuonna 2008 , mikä mahdollistaa pihojen kunnostamissuunnitelman nopeamman toteuttamisen.
Lisäksi koulujen peruskorjauksien yhteydessä kunnostetaan koulupihoja. Tammelan kouluun rakennettiin lähiliikuntapaikka vuonna 2006. Sammon koulun piha kunnostetaan käynnissä olevan
rakentamishankkeen yhteydessä vuonna 2008. Seuraavana on
vuorossa Nekalan koulu ja Hatanpään koulu.
Koulupihojen suunnittelussa on jo useiden vuosien ajan kuultu
käyttäjiä eli koulun oppilaita. Hyvänä esimerkkinä on Tammelan
koulun lähiliikuntapaikan suunnittelu ja toteutus. Oppilaiden mielipiteet piha-alueen suunnittelussa ja välineiden valinnassa otettiin
huomioon.”
Yhdyshenkilö: suunnittelupäällikkö Aila Salmelin,
puh. 050 414 3483, etunimi.sukunimi@tampere.fi
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Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päättää
antaa lasten Tampere ry:n kuntalaisaloitteeseen yllä olevan selvityksen.
Vesa- Matti Kangas poistui kokouksesta klo 19.30, Matti Virtanen
klo 19.31 ja Matti Joki klo 19.32 asian käsittelyn alkaessa.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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