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Lähtökohdat

▪ Laurinlahden koulun tilat ovat elinkaarensa 
päässä. Koulu tarvitsee peruskorjauksen ja 
laajennuksen tai mahdollisesti 
uudisrakennuksen tai vaihtoehtoisesti muun 
tilaratkaisun.

▪ Koulun tilat eivät ole käytettävissä 
opetuksen järjestämiseen mahdollisten 
korjaus- ja rakennustöiden aikana. Opetus 
tulee järjestää tilapäisissä opetuksen 
järjestämiseen soveltuvissa tiloissa (ns. 
väistötiloissa).

▪ Perusopetuslain 6 §:n 2 momentin mukaan 

kunta voi perustellusta opetuksen 

järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä 

muuttamatta vaihtaa opetuksen 

järjestämispaikkaa. Koulun peruskorjaukseen 

tai purkamiseen tai huonoon kuntoon liittyvät 

seikat ovat tällaisia syitä.
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Espoossa noudatettavat 
toimintatavat ja yleisperiaatteet

▪ Käytetään ensisijaisesti vapaata kapasiteettia.

▪ Siirtokoulutiloja korjattavan koulun pihalle 
hankitaan vain, jos niille on käyttöä vähintään 
viideksi vuodeksi kyseisessä paikassa. 

▪ Kulkeminen väistötilaan tapahtuu kävellen tai 
julkista liikennettä käyttäen, jos mahdollista. 

▪ Huomioidaan matkan pituus, 
liikenneyhteyksien toimivuus, oppilaiden 
ikätaso ja edellytykset sekä 
liikenneympäristö. 

▪ Koulukuljetus (taksi) on mahdollinen, jos 
koulumatkaetuuden myöntämisperusteet 
täyttyvät kyseisen oppilaan kohdalla.
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Suunnitelma 
▪ Laurinlahden nykyisen koulurakennuksen 

käytöstä luovutaan kesällä 2023 rakennuksen 
huonon kunnon vuoksi.  

▪ Päivitys 3.11. 2022: Kaupunginjohtajan vuoden 
2023 talousarvioehdotuksen investointiosassa 
Laurinlahden koulun peruskorjaus on mainittu 
selvityskohteena, mutta hankkeelle ei toistaiseksi 
ole allokoitu rahaa investointikaudella 2023-2031. 
Investointiohjelmasta päättää valtuusto 
talousarvioneuvottelujen jälkeen, joten 
kaupunginjohtajan esitykseen voi vielä tulla 
muutoksia. 

▪ Suunnitelmana on, että Laurinlahden koulun 
opetus järjestetään 1.8.2023 alkaen osoitteessa 
Rehtorintie 11 siihen asti, kunnes mahdollinen 
Laurinlahden hanke valmistuu tai muusta 
opetuksen järjestämisratkaisusta päätetään.

▪ Tarkempi suunnittelu käynnistyy, kun kasvun ja 
oppimisen lautakunta on tehnyt päätöksen 
väistöjärjestelyistä.
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Väistötilan sijainti ja nykyinen käyttö

5

• Rehtorintien koulurakennus on peruskorjattu, korjaus valmistui kesällä 2021.

• Rakennuksessa toimii tällä hetkellä väistötiloissa osa Kuitinmäen koulusta. Kuitinmäen

koulun hanke valmistuu kesällä 2023 ja tällöin Kuitinmäen koulun väistö Rehtorintiellä

päättyy. 

• Lisäksi rakennusta käyttää Espoonlahden lukio. Lukion käyttö rakennuksessa jatkuu.
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Kulkeminen väistötilaan

▪ Lähtökohtaisesti kävellen. Jos 
oppilaan koulumatka väistötilaan on yli 3 
km, oppilas saa julkisen liikenteen 
matkakortin.

▪ Koulukuljetus (taksi) on mahdollinen, 
jos koulumatkaetuuden 
myöntämisperusteet täyttyvät ko. 
oppilaan kohdalla.

▪ espoo.fi > Kasvatus ja opetus > 
Perusopetus > Opiskelu 
peruskoulussa > Koulumatkat ja 
koulukuljetukset
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Näkemysten esittäminen 

ennen päätöksen tekemistä 

▪ Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 

▪ Nyt järjestettävästä tilaisuudesta 
laadittavaan muistioon kirjataan 
esitetyt näkemykset ja kysymykset. 
Muistio on myöhemmin lautakunnan 
päätösehdotuksen oheismateriaalina.

▪ Lausuntopyyntö

▪ Koulun johtokunnalla, henkilöstöllä ja 
oppilaskunnalla on mahdollisuus 
antaa oma lausuntonsa 11.11.2022 
mennessä. Lausunnot ovat 
myöhemmin lautakunnan 
päätösehdotuksen oheismateriaalina.
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Päätöksenteko

▪ Väistöä koskeva päätösehdotus on 

käsiteltävänä kasvun ja oppimisen 

lautakunnassa 23.11.2022. 

▪ Päätösehdotus oheismateriaaleineen 

julkaistaan noin viikko ennen kokousta 

osoitteessa espoo.fi/lautakunnat > 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 
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