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HARJUN NUORISOTALON PERUSKORJAUS
Harjun nuorisotalo on Dallapénpuistossa itäisessä kantakaupungissa sijaitseva nuorisotalo. Rakennus
on historiallisesti arvokas ja sillä on alueelleen vahva identiteetti. Rakennus valmistui vuonna 1923
alun perin ruumishuoneeksi. Vuodesta 1986 lähtien se on toiminut nuorisotalona. Rakennus saatiin
nuorten käyttöön alun perin heidän aloitteestaan. Harjun nuorisotalon toiminta on keskittynyt erityisesti musiikkiin, kuvalliseen ilmaisuun, monikulttuuriseen toimintaan ja alueelliseen vaikuttamiseen.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala ajoi Harjun nuorisotalon toiminnan alas loppuvuodesta 2019. Nuorten
lisäksi ilman tiloja jäivät useat eri järjestöt ja toimijat.
Tämän jälkeen rakennus on ollut tyhjillään. Rakennuksessa on todettu tarvetta laajoille korjauksille,
mutta se ei ole kuntokartoituksen perusteella tiensä päässä. Harjun studio jatkaa edelleen toimintaansa.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan yksimielinen lausunto vuodelta 2020 puoltaa Harjun nuorisotalon
käyttö- ja korjaussuunnitelmaa. Asiaa tukee myös 2019 jätetty kuntalaisen aloite sekä kansalaisadressi. Kaupunkiympäristölautakunta ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puolestaan linjasivat 2021
seuraavasti:
Harjun nuorisotalon tuleva käyttösuunnitelma tulee ratkaista mahdollisimman pian ja peruskorjaus tulee kirjata investointiohjelmaan niin, että peruskorjaus voidaan aloittaa mahdollisimman pian, jotta rakennus ei mene huonompaan kuntoon.
Vaikka Harju suljettiin jo 2019, itäinen kantakaupunki on edelleen ilman matalan kynnyksen kaikille
avointa nuorisotalotoimintaa. Toimintaa ei voi ulkoistaa Suvilahden kolmanen sektorin toimijoille, joiden ydintoimintaan nuorisopalvelut eivät kuulu. Pandemian vaikutukset huomioiden tilojen ja toiminnan tärkeys korostuu entisestään. Alueen asukasluku tulee kasvamaan lähivuosina merkittävästi uusien asuinalueiden ja täydennysrakentamisen myötä. Harjun rakennus on suojeltu ja tulee peruskorjata joka tapauksessa. Ei myöskään liene tarkoituksenmukaista maksaa vuokraa tyhjistä tiloista, minkä
vuoksi tilat pitää saada viipymättä nuorten ja kansalaistoiminnan käyttöön.
Harjun rakennuksen säilymistä nuoriso- ja kansalaistoiminnassa puoltaa kaupunkilaisten lisäksi poliittinen tahtotila. Harjun historia kertoo kaunista kieltään siitä mitä nuorten osallisuudella ja aktiivisella
kaupunkilaistoiminnalla voidaan saavuttaa. Esitän että vuoden 2023 talousarviota laadittaessa investointisuunnitelmaan varataan 2,5 miljoonaa euroa Harjun nuorisotalon peruskorjaukseen. Summa perustuu kaupunkiympäristötoimialan arvioon peruskorjauksen summan suuruudesta.
Lasten ja nuorten arvoa ei mitata rahassa.
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