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19.1.2021
Kilon koulun perusopetuksen järjestäminen 1.8.2021 lukien (väistö)
Asiasta päättävä taho ja lopullinen päätöksentekijä
Valmistelijat valmistelun vastuuhenkilön/
-henkilöiden nimi, nimike ja tulosyksikkö
Päivämäärä
Muut valmisteluun osallistuneet esim. asiantuntijat, järjestetyt asiakasarviointitilaisuudet
Arvioitavan asian kuvaus ja taustat (lyhyesti)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Juha Nurmi, kehittämispäällikkö, suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö
Kari Kotiniemi, Leppävaaran aluepäällikkö, suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö
Jemina Sirviö, oppilasasioiden asiantuntija, suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö
19.1.2021
Tero Turunen, Kilon koulun rehtori, suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö
Merivuokko Gould, suunnittelija, suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö
Kilon koulun nykyinen rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi neljäsarjainen koulu. Uudisrakennus otetaan suunnitelman mukaan käyttöön vuoden 2024 alusta alkaen. Kilon koulun perusopetus tulee järjestää tähän asti tilapäisissä opetuksen järjestämiseen soveltuvissa tiloissa eli ns. väistötiloissa.
Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö on kartoittanut opetustoimen käytössä olevaa vapaata tilakapasiteettia ja valmistellut sen pohjalta kaksi vaihtoehtoa Kilon koulun perusopetuksen järjestämisestä ja koulumatkajärjestelyistä. Valmistelussa olleet vaihtoehdot ja suunnitelma niiden toteuttamiseksi on esitelty huoltajille ja kunnan palveluita käyttäville tahoille tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa. Tilaisuudesta on laadittu muistio, johon on kirjattu tilaisuudessa käyty keskustelu ja kysymykset keskeisin osin.
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Vaikutusnäkökulmat
Asukkaat
ja palvelut

Vaihtoehto 0

Vaihtoehto 1

Kilon koulun tilat ovat vanhat
eivätkä ne vastaa opetussuunnitelman
mukaista nykyaikaista oppimisympäristöä.

Oppilaille ja henkilökunnalle voidaan järjestää uudisrakennuksen valmistuessa koulutilat, jotka
mahdollistavat nykyaikaisten ja uusien opetusmenetelmien käytön. Uusia tiloja on mahdollista hyödyntää joustavammin ja tarkoituksenmukaisemmin muodostamalla monipuolisia palvelukokonaisuuksia oppilaiden hyvinvoinnin, yhteisöjen syntymisen ja yhteistoimintamahdollisuuksien sekä vapaa-ajan arjen tukemiseksi. Oppilaille voidaan tarjota nykyistä pientä kouluyksikköä paremmat
mahdollisuudet valinnaisuuteen. Esimerkiksi mahdollisuus valinnaisen A2-kielen ryhmän toteutumiseen, projektimaiseen työskentelyyn ja kokonaisuuksien opiskeluun sekä yhteistyöhön koulun sisällä paranee. Joustava ryhmittely ja erilaisten oppilaiden edun mukaisten pedagogisten ratkaisujen toteuttaminen helpottuu, kun koulussa toimii useampi rinnakkaisluokka. Lisäksi oppilaiden hyvinvoinnin kannalta keskeisten oppilashuoltopalveluiden saatavuus paranee.

Kilon koulun nykyinen rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi nelisarjainen koulu.
Oppilaille ja henkilökunnalle
järjestetään uudisrakennuksen
valmistumiseen saakka opetuksen järjestämiseen soveltuvat
tilat.

Uudisrakennushankkeen aikaiset väistötilat järjestetään pääosin Leppävaaran alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Väistötiloissa toimii pääsääntöisesti kaksi vuosiluokkaa mahdollistaen
luokkien välisen yhteistyön ja helpottaen aineenopettajien lukujärjestysten rakentamista. Tietoteknisiä ratkaisuja hyödynnetään monipuolisesti opetuksen järjestämisessä ja koulun toiminnassa.
Osa oppilaista opiskelee eri vuosina eri väistötiloissa. Oppilaiden sosiaalinen ympäristö pysyy kuitenkin samana, sillä väistötiloihin siirrytään kokonaisina luokkina ja opettaja ei vaihdu.
Koulumatkat voivat pidentyä joissain tapauksissa. Koulumatkat pysyvät kuitenkin kaikkien oppilaiden kohdalla kohtuullisina. Em. huolimatta, oppilaille voidaan myöntää koulukuljetus, jos koulumatka muodostuu oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen liian vaikeaksi, rasittavaksi tai
vaaralliseksi.
Koulun oppilaita ja heidän huoltajiaan sekä henkilöstöä tiedotetaan väistöaikaisista käytännönjärjestelyistä. Huoltajien mielipiteitä selvitetään mm. kyselyillä.
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Resurssit
ja johtaminen

Espoon opetustoimen käytössä
oleva vapaa tilakapasiteetti on
rajallista. Kaupungissa on
käynnissä 11 koulukorjauksista
johtuvaa väistötilannetta samanaikaisesti.
Veräjäpellon koulun siirtokelpoiset tilat eivät ole käytettävissä, sillä ne siirtyvät Vanttilaan kesällä 2021.

Elinvoima,
kilpailukyky ja
kestävä
kehitys

Uusien siirtokelpoisten tilojen
kertaluonteiset kustannukset
ovat mittavat. Uusia siirtokelpoisia tiloja hankitaan siksi vain
tilanteissa, joissa niille on käyttöä vähintään viideksi vuodeksi
samassa paikassa.
Vapaana olevien tilojen epätarkoituksenmukainen käyttö synnyttää taloudellista hukkaa.
Peruskorjausten aikana tarvittavat väistötilat toteutetaan
kestävän kehityksen mukaisesti toteutettuna pysyvinä tiloina, jolloin vältytään lyhytaikaisten väliaikaisten ratkaisuiden korkeilta kertakustannuksilta ja ylimääräiseltä ekologisen pääoman resurssien käytöltä.

Väistötilat voidaan järjestää pääosin Leppävaaran alueella tai sen välittömässä läheisyydessä, hyödyntäen peruskoulujen vapaata tilakapasiteettiä. Siirtokelpoisille tiloille ei näin ollen ole tarvetta
eikä ylimääräisiä tilakustannuksia synny.
Siirtokelpoisten tilojen hankkiminen ei ole toteutettavissa ilman ylimääräisiä tilakustannuksia, eikä
sellaisiin ole varauduttu talousarviossa. Siirtokelpoisiin tiloihin on myös vaikea toteuttaa liikuntasalia ja teknisen työn tilaa. Uudisrakennuksen valmistuessa siirtokelpoiset tilat pienentäisivät koulun
ympäristöä, esimerkiksi urheilukenttää.
Aluepäällikkö ja muu tulosyksikön johto tukee koulun henkilökuntaa väistöaikaisissa järjestelyissä
sekä huolehtii kouluyhteisöjen hyvinvoinnin edellytysten toteutumisesta.

Peruskorjattujen tai uusien koulujen vapaana olevia tiloja ei jätetä täyttämättä, vaan niitä hyödynnetään väistötilanteessa.
Väistötilat toimivat pääosin Leppävaaran alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Opetusta järjestetään väistön aikana laadukkaasti edistäen oppilaiden hyvinvointia ja oppimista turvallisissa,
terveellisissä ja esteettömissä toimintaympäristöissä. Koulun toimintakulttuuria kehitetään opetussuunnitelman mukaisesti hyödyntämällä monipuolisesti sähköisiä työvälineitä ja yhteisiä tilaisuuksia
mahdollisuuksien mukaan.
Koulun toiminta edistää kestävää kehitystä yhteiskuntasitoumuksen mukaisesti. Huoltajia osallistetaan toiminnan suunnitteluun perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.
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Johto-päätökset

Vaihtoehdot suhteessa
Espoon arvoihin

Kilon koulun nykyinen rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi koulu. Koulun perusopetus tulee järjestää tilapäisissä opetuksen järjestämiseen
soveltuvissa tiloissa uudisrakennushankkeen ajan.

Oppilaille järjestetään uudisrakennushankkeen aikana laadukasta opetusta opetuksen järjestämiseen soveltuvissa (väistö)tiloissa. Väistötilat toimivat pääosin Leppävaaran alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Koulumatkat pysyvät kaikkien oppilaiden kohdalla kohtuullisina, oppilaiden
sosiaalinen ympäristö ei muutu.

Vaihtoehtoiset väistötilat sijaitsevat selkeästi kauempana ja
palvelevat sijaintinsa vuoksi
paremmin muiden koulujen
väistöjä.

Väistötilat pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään oppilaiden omalta oppilasalueelta. Ehdotettavien väistötilojen kohdalla tämä toteutuu pääosin. Vaihtoehtoja väistötiloiksi ei käytännössä
ole tai ne sijaitsevat selkeästi kauempana. Koulumatkat pitenisivät olennaisesti.

Päätösehdotus

Uudisrakennuksen valmistuessa oppilailla ja henkilöstöllä on käytössään koulutilat, jotka mahdollistavat nykyaikaisten ja uusien opetusmenetelmien käytön.

Kilon koulun perusopetus järjestetään uudisrakennushankkeen aikana hyödyntäen seuraavia tiloja:
- Lintumetsän koulun siirtokoulutilat (koko väistöaika)
- Monikon eli Leppävaaran koulukeskuksen vapaa kapasiteetti (lukuvuosina 2021-22 ja 20222023)
- Karhusuon koulun vapaa kapasiteetti (lukuvuonna 2021-2022)
- Perkkaan koulun vapaa kapasiteetti (syksystä 2022 alkaen)
- Laajalahden koulun vapaa kapasiteetti (syyslukukaudella 2023)
Oppilaat jakautuvat em. tiloihin seuraavasti:

Päätösaikataulu
Vaikutusten seuranta

20.1.2021
Aluepäällikkö
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