Veräjäpellon koulun johtokunnan lausunto (14.12.2020) Kilon koulun väistöstä Monikkoon

Veräjäpellon koulun johtokunta toteaa asiasta seuraavaa:
1) Kilon koulun väistösuunnitelmassa on monta epävarmuustekijää, joiden vuoksi
väistöstä saattaa tulla huomattavasti suunniteltua pidempi. Tulevat väistövuodet
perustuvat sellaisten tilojen käyttöön, jotka eivät ole vielä lähelläkään valmista.
2) Monikon koulukeskukseen tulevat opetustilat eivät sovellu väistöratkaisujen
toteuttamiseen, koska ne on suunniteltu Espoon uuden koulusuunnitteluohjeen
mukaisesti ns. oppikylämallin mukaisesti.
3) Kuinka Monikko vastaa oman alueensa oppilaiden tilantarpeeseen? Uusista
suunnitteluperusteista johtuen tilojen toimivuutta ja riittävyyttä on vaikea etukäteen
arvioida, koska oppikylämallista ei ole aiempaa kokemusta.
4) Monet oppilaat ovat olleet koko alakouluaikansa tilapäisissä väistötiloissa. Nyt olisi
aika saada lopulta näille oppilaille pysyvä kouluratkaisu.
5) Oppilailla on tarve saada työrauha, eikä tämä toteudu, jos tiloihin ahdetaan liikaa
oppilailla. Ylikuormitetut tilat ovat oppilaille rauhattomat.
6) Olisi parempi hyödyntää nykyisin käytössä olevaa siirtokelpoista paviljonkia
(Veräjäpellonkatu 12), joka on valmiina Monikon vieressä. Näin vältettäisiin myös
lausuntopyynnön liitteissä kuvatut siirtokelpoisten tilojen kertaluonteiset
kustannukset, jotka ovat mittavat: suunnittelu, perustukset, sähkövesi- viemäri- ja
tietoliikenneliittymät sekä siirtokustannukset käytön päätyttyä. On tarpeetonta purkaa
valmista koulutilakapasiteettia Leppävaaran alueelta, jossa on selkeä tilojen tarve.
7) Kuinka rakennuksen maksimihenkilökapasiteettiä arvioitaessa (pelastussuunnitelmat
yms.) on huomioitu se, että rakennuksessa on n. 300 m2 vähemmän opetustiloja
kuin mitä hankesuunnitelmaan oli merkitty? Näin ollen siis noin viisi OT3-tilaa on
jäänyt rakentamatta.
8) Koronanäkökulma, kuinka tilanahtaus vaikuttaa toimintaan pandemiaolosuhteissa?
9) Luokkatiloja ei ole riittävästi, koska Monikkoon tuleva suomenkielinen alakoulu on
suunniteltu kaksisarjaiseksi ja koulu on jo ensi lukuvuonna kaksisarjainen
kolmanteen luokkaan asti ja yksisarjainen vuosiluokilla 4-6. Näin ollen sinne ei
mahdu seitsemää ryhmää, vaan korkeintaan kaksi. Monikon oppilasmäärän
kasvupotentiaali realisoituu tulevaisuudessa parhaiten yksittäisten luokkien
oppilasmäärän kasvulle eikä luokkien kappalemäärän kasvulla. Monikkoon tulevien
luokkahuoneiden määrää ei voi kasvattaa, vaikka yksittäisessä luokassa olevien
oppilaiden määrä kasvaisikin.
10) Monikkoon ei valmistu niin paljon luokkatiloja, kuin hankesuunnitelmassa on esitetty.
Yhteiset tilat (kuten luokat, välituntipihat, ruokala) tulevat olemaan kovalla käytöllä ja
porrastettuna.
11) Monikon opetustilojen käytettävyys on rajoitettua noin puolessa tiloista
12) Monikosta on jo nyt tulossa monen toimijan kokonaisuus, joten yksi toimija lisää
hankaloittaa huomattavasti toiminnan käynnistymistä.
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