
Valtuustoaloite koskien Peltosaaren koulun peruskorjausta ja muuttamista yhtenäiskouluksi 

Peltosaaren koulu on 1970-luvun lopulla aloittanut alakoulu, joka sijaitsee rautatieaseman 
läheisyydessä Peltosaaren kehittyvässä kaupunginosassa. Oppilaita koulussa on noin 220. Koulussa 
on yleisopetuksen luokkien lisäksi kehitysvammaisten opetusta, valmistavan opetuksen luokka ja 
esiopetusryhmiä.  

Riihimäellä kaikki koulut on peruskorjattu lukuunottamatta Uramon ja Peltosaaren kouluja. Uramon 
koulu meni käyttökieltoon sisäilmaongelmien vuoksi ja nyt Peltosaaren koulussa kärsitään 
sisäilmaongelmista. Peltosaaren koulua ei ole juurikaan remontoitu vuosien saatossa ja nyt kun 
keskuskeittiökin on muuttamassa koululta pois, on aika alkaa suunnitella, mitä koululle tehdään. 

Itäisellä alueella on koulujakoja jouduttu usein miettimään, kun tilat eivät ole riittäneet kaikille 
lapsille. Riihimäellä alkavat tilat loppua myös yläkoulujen osalta, joten esitämme, että 
Peltosaarenkoulun peruskorjauksen yhteydessä selvitetään mahdollisuutta laajentaa koulu 
yhtenäiskouluksi. Yhtenäiskoululla tarkoitamme koulua, johon sisältyvät kaikki luokka-asteet eli 
koko perusopetus. Kaikki luokka-asteet ovat samassa rakennuksessa ja opettajat ovat usein samoja 
luokkarajoista riippumatta. 

Peltosaaren koulu tekee hyvää työtä oppilaidensa eteen, ja niin koulun oppilaat kuin 
henkilökuntakin ansaitsevat terveelliset ja turvalliset koulutilat. Peltosaaren koulussa on paljon 
erityisen tuen oppilaita, joiden kohdalla toimiva kouluympäristö on ensiarvoisen tärkeää. 

Itäisellä alueella on paljon lapsia sekä nykyään että oppilasennusteiden mukaan myös 
tulevaisuudessa, joten yläkoulu tälle alueelle olisi ehdottoman tervetullut. Yhtenäiskoululla 
voitaisiin selkeyttää lasten koulupolkua. Tiedon siirtyminen alakoulusta yläkoululle sujuisi tässä 
tärkeässä nivelvaiheessa entistä paremmin kun opettajilla olisi päivittäinen 
yhteydenpitomahdollisuus. Myös kehitysvammaisten lasten koulupolku voitaisiin tehdä nykyistä 
yhtenäisemmäksi, kun he saisivat jatkaa tutussa koulussa yläkoulutiensä. 

Yhtenäiskoulussa koulun oppilashuollon henkilökunnan (kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja) 
työ olisi helpompaa, kun samat henkilöt voisivat jatkaa oppilaiden tukemista koko peruskoulun 
ajan. 

Koska koulujen vähäisestä käyttöasteesta iltaisin on puhuttu paljon, ehdotamme, että Peltosaaren 
koulun hankesuunnitelman yhteydessä selvitettäisiin myös koulutilojen mahdollinen muu käyttö 
koulupäivien jälkeen. Tulevaisuudessa ylisukupolviset tilat, tilojen muunneltavuus ja käyttöaste 
tulevat entistä tärkeämmiksi. Peltosaaren koulun tilojen käyttöastetta voisi mahdollisesti lisätä 
siirtämällä musiikkiopiston, kuvataidekoulun tai kansalaisopiston toimintoja koululle. Samoin 
esimerkiksi Nuorisoteatteri tai muut kulttuuri- ja liikuntayhdistykset voisivat sopia koulun tilojen 
iltakäyttäjiksi. 

Esitämme siis, että Peltosaaren koulun hankesuunnitelman tekeminen aloitetaan mahdollimman 
pian, ja että hankesuunnitelman yhteydessä selvitetään mahdollisuudet koulun laajentamiseen 
yhtenäiskouluksi. 
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