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Kota koulun sisällä.

1960-luvulla aavistusta. Tuskin opettajat 
Lunnikivi tai Mustonen osasivat kuvi-
tella, että etupenkin pieni poika hajottaisi 
2010-luvulla koko koulun atomeiksi ja ra-
kentaisi sen entistä ehommaksi sisältä ja 
ulkoa – ihan vain rakkaudesta Tuomelaan 
ja Hämeenlinnaan.

Ulla Lappalainen, teksti

K
evättalvella eläköityneen reh-
tori Arto Nykäsen mielen 
pohjalla lepää kirvelevä muis-
tijälki ensimmäisestä koulu-
päivästä ja jäämisestä yksin 

autiolle pihalle.
Piha on yhä entisenkokoinen, rakennus 

samalla paikalla. Ollaan Hämeenlinnan Yh-
teiskoulun Tuomelan rakennuksessa, sa-
massa, jossa Nykänen aloitti koulunkäyn-
tinsä pienenä pellavapäänä. 

– Näillä kohdin istuin pulpetissa ekaluo-
kalla, Nykänen muistelee. 

Nyt miehen ohimoilla on harmaata, 
vanha lapsuudenaikainen koulurakennus 
on purettu perustuksia ja kantavia raken-
teita myöten ja luotu uudelleen Nykäsen 
maalaamien mielikuvien pohjalta, jotka pe-
rustuivat avoimiin oppimisympäristöihin ja 
tiimiopettajuuteen. 

Sillä paikalla, missä Arto 1960-luvun 
alussa istui puupulpetissa, ykkösluokkalai-
set opiskelevat nyt muun muassa vihertä-
vissä kotaelementeissä. 

Arto Nykäsen lapsuuskoulu on koke-
nut ennennäkemättömän mullistuksen ja 
sen seurauksena viime syksynä uteliaiden 
vierailijoiden kouluturismiaallon. Nykänen 
itse on ollut uuden koulun promoottori ja 
henkinen arkkitehti.

Nykäsen päätyminen työ- ja asuinpaik-
kakierroksiltaan 2000-luvun alussa syn-
nyinseudulleen ja myös oman entisen kan-
sakoulunsa rehtoriksi oli sattuman kaup-
paa. Hämeenlinnan Yhteiskoulu oli tuolloin 
juuri peruskorjattu. Myöhemmin ilmen-
neet sisäilmaongelmat aloittivat kuitenkin 
alakoulun korjaushankkeen, jossa Tuomela 
rakennettiin yli yhdeksänkymmenprosent-
tisesti uudelleen.  

Aluksi elettiin epävarmuudessa: perus-
korjataanko vai rakennetaanko uusi koulu. 
Museovirasto tahtoi säilyttää1950-luvun 
kouluarkkitehtuuria edustavan rakennuk-

Rehtori Nykäsen täysympyrä Tuomelan koulussa: 

Ekaluokan nassikasta modernin kou lun luojaksi
Arjen sankari Arto Nykänen arvostaa sydämen sivistystä ja aitoja 
kohtaamisia. Vaativa ja monitahoinen rehtorin työura on takanapäin. 
Kouluympyröissä Nykänen muistetaan ennen kaikkea kouluturismin 
kohteeksi joutuneen Tuomelan koulun kapellimestarina. 

sen. Vuoden miettimistauon jälkeen koulu 
päätettiin peruskorjata: purkaa alkutekijöi-
hinsä, puhdistaa kantavat rakenteet ja ra-
kentaa julkisivu entisenlaiseksi. 

– Onnistuin käyttämään tuon byro-
kraattiseen jahkailuun kuluneen vuoden 
suunnittelun hyväksi, Nykänen kertoo. 

Opettajakuntineen hän alkoi kehitellä 
koulunuudistusta, joka lähtisi liikkeelle pe-
dagogisista tarpeista. Nykänen hakeutui 
maan parhaiden oppimisympäristöasiantun-
tijoiden puheille. Yksi avainhenkilöistä oli 
Yliopistokiinteistöjen tutkimus- ja kehitys-
toiminnasta vastaava dosentti Olli Niemi, 
jolla oli hallussaan kansainvälisiä kokemuk-
sia avoimista oppimisympäristöistä. 

– Mitään vastaavaa miljöötä ei ollut to-
teutettu Suomessa eikä peruskoulussa. Oli 
uskaliasta edes ajatella sellaista, Nykänen 
tunnustaa nyt jälkikäteen. 

Palaset alkoivat kuitenkin loksahdel-
la kohdalleen ja Nykäsen visionäärisistä 
ympyröistä ja kaavioista hioutui yhdessä 
henkilöstön kanssa yhteisiin pedagogisiin 
tavoitteisiin tähtäävä hanke.

– Seinät synnyttivät pedagogiikan. Stra-
tegisiksi keihäänkärjiksi hyväksyttiin ilmiö- 
ja tiimioppiminen sekä digitaalisuus. Sisus-
tuksesta ja kalustuksesta otettiin irti kaikki 
mitä voitiin, kun avoimuuteen mentiin van-
han rakennuksen seinien ehdoilla.  – Aika-
moinen aivomyrskyhän siinä oli päällä jat-
kuvasti, Nykänen muistelee. 

Eräänä aamuna Nykänen piirsi sano-
malehden kulmaan perusratkaisun: yksi 
kerros kullekin ikäluokalle avointa oppi-
mistilaa. Se merkitsi 250–300 m2 kerrosta 
kohden. Henkilökunta asettui tukemaan 
Nykäsen visiota ja eri tahojen vakuuttelun 
jälkeen päästiin käytännön toimiin. Nykä-
sellä itsellään riitti työtä hankkeen johta-
misessa moneen suuntaan: yliopistotutki-
mukseen, opettajien koulutukseen, henki-
lökunnan tiimityöskentelyyn, veso-päivien 

organisoimiseen ja sisäisen kehittämistyön 
käynnistämiseen sähköisellä alustalla. 

– Oli myös tuuria, että saimme arkki-
tehdiksi Arne von Behmin, joka kuun-
teli koulun väkeä, Nykänen sanoo ja ker-
too, että on tavallista syrjäyttää käyttäjät 
ja pedagogiikka ja rakentaa kouluja kuin 
kerrostaloja. 

Nykäsen mukaan uudistettu koulura-
kennus antaa enemmän mahdollisuuksia 
myös aitoihin kohtaamistilanteisiin. 

– Oppilaat näkevät, miten aikuiset toi-
mivat yhteistyössä. Se vaikuttaa myös lap-
siin ja heidän tapaansa toimia ja kunnioit-
taa toisia, Nykänen selittää. 

Kodinomaisuuden tuntu onkin uusissa 
tiloissa silmiinpistävä. Nykänen, joka pitää 
vahvuutenaan vuorovaikutustaitoja, näkee 
koulun institutionaalisuuden haitanneen 

kohtaamisia. Kaikkea on yritetty hänen mu-
kaansa selvittää koneiston kautta: sovitte-
lun, puhuttelun, keskustelun ja niin edelleen.

– Perheissä taas toimii anteeksiantami-
sen idea. Kun on keskusteltu, pyydetty ja 
saatu anteeksi, tapausta ei enää muistella. 
Koulussa vanhoista ”synneistä” on vaikea 
päästä eroon ja jokin hölmöys voi leimata 
nuoren pitkäksi aikaa.

Ihan tyhjästä uusi valtakunnallista ja 
kansainvälistä huomiota herättänyt koulu 
ei syntynyt.  Aiemmat elämän- ja työkoke-
mukset ovat rakentaneet myös Arto Ny-
käsen ja hänen opettajatiiminsä ajattelua. 
Vielä eläkeiän kynnyksellä Nykänen sai 
paahtaa sata lasissa toteuttaakseen vision-
sa, ja siitä hän on tyytyväinen. 

Nykänen vertaa kouluprojektia taide- 
teoksen syntyyn ja sanoo, ettei taiteilija-
kaan palaa enää jälkikäteen teokseensa. 

– Luomistyö on tehty. Kun on nähnyt, 
että koulu myös toimii, voi jättää työn 
muille levollisin mielin ja jäädä odottamaan 
uusia eteen aukeavia haasteita.

Nykäsen kaltaiset arjen sankarit ovat 
pitäneet ja pitävät maatamme kehityksen 
siivillä. 

Pellavapäisen nassikka Nykäsen tule-
vasta elämäntyöstä ei kenelläkään ollut 

Rehtori ja koulu. Rehtori Arto Nykänen pii-
pahti Tuomelan pihalla jutun tekoa varten.

Kuva: Jaakko Mäkelä

Tuomelan koulun rehtorin 
tilojakin leimaa avoimuus. 
Arto Nykänen ehti käydä 
sohvilla useita neuvotteluja 
viimeisten työssäolokuu-
kausiensa aikana.

Tokaluokkalainen Arto Nykänen pulpetis-
saan vuonna 1964 ei aavistanut, että ra-
kennuttaisi 2010-luvulla kouluun pulpetit-
toman oppimisympäristön.
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Toiminnallisuuteen löytyy välineitä.
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Arto Nykänen 
s. 1957 Hämeenlinnassa
toiminut opettajana, koulusuunnittelijana 
ja rehtorina mm. Turussa, Hyvinkäällä ja 
Hämeenlinnassa
eläkkeelle 1.3. 2017

Harrastukset:
tennis, vapaaehtoinen maanpuolustustyö

Itsenäisyys:
Nykyisin on vaikea ymmärtää, mikä hinta 
sodassa ja kotirintamalla jouduttiin mak-
samaan itsenäisyydestä. Ihmisiä yhdisti 
tuolloin yhteinen unelma vapaudesta. 
Suomalaisten ei tarvitse olla kaikessa 
parhaita, ollaan armollisia ja hyväksytään 
itsemme sellaisina kuin olemme. 
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