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Espoonlahden palvelutarpeet ja tuleva kehitys:
keskeisiä tekijöitä
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Soukan koulun eteläpuolelle on kaavoitettu lisää asumista. Soukan koulua ei ole mahdollista laajentaa,
eikä alueella ole koululle sopivaa Y-tonttia.
Laurinlahden koulu sijaitsee tällä hetkellä hyvin lähellä Meritorin ja Mainingin kouluja. Tämä on
haastava tilanne esimerkiksi oppilaaksioton näkökulmasta eikä tarjoa joustoa alueen tulevaa kehitystä
suunniteltaessa.
Läntisessä Espoossa on liian vähän lukiopaikkoja, minkä vuoksi tarve kasvattaa Espoonlahden lukion
kokoa on suuri.
Lukiokoulutus selvittää mahdollisuutta siirtää Espoonlahden lukio uusiin tiloihin Kiviruukkiin tai muualle
Espoonlahden alueelle. Kiviruukissa lukio voisi aloittaa toimintansa aikaisintaan vuonna 2026.
Tällä hetkellä Espoonlahden koulu ja lukio toimivat samassa kiinteistössä. Tämä ei ole optimaalinen
ratkaisu ja sekä perusopetus että lukiokoulutus joutuvat tekemään toiminnallisia kompromisseja.
Valtuuston hyväksymän Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman näkökulmasta on perusteltua pyrkiä
kohti isompia kouluyksiköitä ja yhtenäisiä, nelisarjaisia peruskouluja.
On vaikeaa saada investointiohjelmaan mahtumaan sekä Laurinlahden koulun
peruskorjausta/uudisrakennusta sekä Kiviruukin lukiota johtuen valtuuston hyväksymästä
investointikatosta.
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Alueen peruskoulut ja lukiot
Maininki 1-9
Meritori 1-6

Kaitaan lukio
Kaitaa 7-9
Laurinlahti 1-6

Espoonlahti 7-9
Iivisniemi 1-6

Espoonlahden lukio

Soukka 1-6
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Laurinlahden koulun nykytila ja tulevat tarpeet
▪ Alueen kokonaiskehityksen näkökulmasta
Laurinlahden koulu tarvitsee vähintään
peruskorjauksen ja laajennuksen tai vaihtoehtoisesti
uudisrakennuksen. Tarve on yhteensä 3 luokkasarjaa
yleisopetusta ja 1 luokkasarja erityisopetusta
(alueelliset erityisluokat ja vammaisopetus). Kohde on
mukana valtuuston 2021 joulukuussa hyväksymässä
investointiohjelmassa.
▪ Tilannetta on tärkeä tarkastella kokonaisuutena:
Tontilla sijaitsevat sekä Laurinlahden koulun rakennus
että entisen Merisaappaan koulun rakennus, joka on
nyt Laurinlahden koulun käytössä. Toiminnallisesti
kokonaisuus ei ole nyt hyvä, ja tästä näkökulmasta
purkaminen ja uuden rakentaminen olisi parempi
vaihtoehto.
▪ Vaihtoehtoisesti voidaan tutkia vastaavan kapasiteetin
hankkimista muulla tavoin (ks. vaihtoehto 2
seuraavalla sivulla)
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Vaihtoehdot etenemiseen
▪ Etenemiseen on kolme vaihtoehtoa, jotka kaikki tarjoavat tarvittavat tilat oppilasmäärän
kasvuun ja erityisopetukseen.
▪ Vaihtoehtojen välillä on eroa siinä, millä tavalla ne kokonaisuuden näkökulmasta vastaavat
alueen tulevaan kehitykseen ja palvelutarpeisiin.
▪ Vaihtoehdot:
1. Laurinlahden koulu pysyy samalla tontilla ja koulu peruskorjataan tai korvataan
uudisrakennuksella. On mahdollista, että Soukan koulun vanhimmat oppilaat siirretään
Espoonlahden kouluun, jos tila Soukan koulussa loppuu.
2. Laurinlahden koulun toiminnot siirretään pysyvästi Espoonlahden koulun ja lukion sekä
Rehtorintien kiinteistöihin syyslukukauden 2023 alusta alkaen.
3. Kuten vaihtoehto 1, mutta Soukan pohjoisosista ohjataan oppilaat Laurinlahden
kouluun, jos tila Soukan koulussa loppuu.
▪ Vaihtoehdoissa 1 ja 3 Laurinlahden koulun peruskorjaus/uudishanke käynnistyy arviolta
kesällä 2023.
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Vaihtoehto 1: Laurinlahden koulu pysyy samalla tontilla ja
koulu peruskorjataan tai korvataan uudisrakennuksella
▪ Tarvittavat tilat oppilasmäärän kasvuun ja erityisopetukseen saadaan, kun Laurinlahden koulu
peruskorjataan/uudisrakennetaan kolmisarjaiseksi alakouluksi + 1 luokkasarja erityisopetusta.
▪ Uudisrakennus on toiminnallisesta näkökulmasta peruskorjausta ja laajennusta parempi vaihtoehto.
▪ Isoa, yhtenäistä peruskoulua ei muodostu.
▪ Soukan eteläosien tilanteen ratkaisemiseksi Espoonlahden koulu laajenisi vuosiluokkien 6-9 tai 5-9 kouluksi, jos
kaikki oppilaat eivät enää mahdu alakouluun Soukkaan. Soukan koulusta tulisi tällöin vuosiluokkien 1-5 tai 1-4
koulu.
▪ Rehtorintien ja Espoonlahden koulun kiinteistöihin jää paljon ylimääräistä tilaa jos lukio siirtyy pois Espoonlahden
koulun ja lukion nykyisestä kiinteistöstä.
▪ Muutoksia alueen kouluikäisten lasten määrässä on tällä hetkellä vaikea ennakoida tulevan rakennuskannan
vuoksi, ja kolmen koulun sijaitseminen näin lähellä toisiaan ei tarjoa joustoa tähän. Väestöennusteiden (vuoteen
2030 asti) ja alueella asuvien lasten määrän perusteella Laurinlahden alueella ei tarvetta nykyistä suuremmalle
koululle. Todennäköisesti metroasemiin liittyvää asuntorakentamista ei ennusteissa ole vielä täysin huomioitu tai
se ajoittuu ennusteen aikajaksoa myöhemmäksi.
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Vaihtoehto 2: Laurinlahden koulun toiminnot siirretään
Espoonlahden koulun ja lukion sekä Rehtorintien kiinteistöihin
▪ Laurinlahden koulun toiminnot siirretään pysyvästi Espoonlahden koulun ja lukion sekä Rehtorintien kiinteistöihin. Tämä
voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla:
▪ 2a) Muodostetaan Laurinlahden ja Espoonlahden kouluista yhtenäinen peruskoulu, mikä olisi valtuuston hyväksymän
tavoitteen mukaista. Tällöin yhtenäiseen peruskouluun 1. luokalle tulevan oppilaan koulupolku jatkuisi automaattisesti
samassa koulussa 9. luokkaan asti, ellei hän hae painotettuun ym. opetukseen.
▪ 2b) Laurinlahden ja Espoonlahden koulut jatkavat erillisinä. Tällöin koulupolku ei automaattisesti jatkuisi
Espoonlahden yläkouluun, vaan oppilaiden tulisi hakea yläkouluun nykyisten linjausten mukaisesti.
▪ Soukan pohjoisosasta voidaan ohjata oppilaita muodostettavaan Espoonlahden yhtenäiseen peruskouluun, jolloin
Soukan eteläosien alakoululaiset mahtuvat helpommin Soukan kouluun. Soukan koulu jatkaisi vuosiluokkien 1-6 kouluna.
▪ Lukio siirtynee Kiviruukkiiin tai muualle Espoonlahden alueelle, jolloin läntisen Espoon lukiopaikkoja saataisi lisättyä.

▪ Alueen koulujen sijainti tasaisemmilla välimatkoilla toisiinsa nähden toisi joustoa vielä tällä hetkellä vaikeasti
ennakoitavaan kouluikäisten lasten sijoittumiseen tulevassa rakennuskannassa.
▪ Rehtorintie on juuri peruskorjattu ja perusopetuksen tarpeisiin. Mahdollisesti tarvitaan pienempiä muutoksia ennen kuin
tiloihin voitaisiin sijoittaa vammaisopetusta.
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Vaihtoehdon 2 perusopetuksen palveluverkko
Maininki 1-9
Meritori 1-6

Espoonlahti 1-9

Soukka 1-6
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Vaihtoehto 3: Kuten vaihtoehto 1, mutta Soukan
pohjoisosista oppilaat ohjataan Laurinlahteen.
▪ Tarvittavat tilat oppilasmäärän kasvuun ja erityisopetukseen saadaan, kun Laurinlahden
koulu peruskorjataan/uudisrakennetaan kolmisarjaiseksi alakouluksi + 1 luokkasarja
erityisopetusta.
▪ Erona vaihtoehtoon 1 Soukan pohjoisosista oppilaat ohjataan Laurinlahden kouluun, koska
Soukan kouluun eivät kaikki oppilaat mahdu.
▪ Soukan koulu pysyy vuosiluokkien 1-6 kouluna.
▪ Saadaan tarvittavat tilat oppilasmäärän kasvuun ja erityisopetukseen, mutta vaihtoehdon 2
tuomia alueen kokonaiskehityksen kannalta keskeisiä hyötyjä ei saavuteta.
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Perusopetuksen koulupolut vaihtoehdossa 1
Maininki 1-9
Meritori 1-6

Laurinlahti 1-6

Espoonlahti 5-9

Soukka 1-4

• Soukan koulun eteläpuolella
asuvien vuosiluokkien 5-6
oppilaiden koulumatkat
pidentyvät, mikäli Soukan koulun
oppilaita joudutaan siirtämään
Espoonlahden kouluun. Nämä
oppilaat jatkavat siellä 9. luokan
loppuun, elleivät hae
painotettuun opetukseen tai
toissijaiseen kouluun.
• Laurinlahden koulun oppilaat
siirtyvät pääsääntöisesti
yläkouluun Espoonlahden ja
Mainingin kouluihin, elleivät hae
painotettuun opetukseen tai
toissijaiseen kouluun.
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Perusopetuksen koulupolut vaihtoehdossa 2a)
Maininki 1-9
Meritori 1-6

Espoonlahti 1-9

Soukka 1-6

• Laurinlahden pohjoisosassa
asuvien oppilaiden koulumatkat
pitenevät hiukan ja
Laurinlahden itäosassa asuvien
oppilaiden koulumatkat
lyhenevät.
• Muodostettavassa Espoonlahden yhtenäisessä
peruskoulussa aloittavat
koulutulokkaat jatkavat
Espoonlahdessa 9. luokan
loppuun, elleivät hae
painotettuun opetukseen tai
toissijaiseen kouluun.
• Soukan pohjoisosasta voidaan
oppilaita ohjata Espoonlahden
yhtenäiseen peruskouluun.
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Perusopetuksen koulupolut vaihtoehdossa 2b)
Maininki 1-9
Meritori 1-6

Espoonlahti 7-9
Laurinlahti 1-6

Soukka 1-6

• Laurinlahden pohjoisosassa
asuvien oppilaiden
koulumatkat pitenevät hiukan
ja Laurinlahden itäosassa
asuvien oppilaiden
koulumatkat lyhenevät.
• Laurinlahden koulun oppilaat
hakevat yläkouluun samaan
tapaan kuin nytkin. Kaikki
oppilaat eivät
todennäköisesti jatka
Espoonlahden kouluun
• Soukan pohjoisosasta
voidaan oppilaita ohjata
uuteen sijaintiin siirtyvään
Laurinlahden kouluun
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Perusopetuksen koulupolut vaihtoehdossa 3
Maininki 1-9
Meritori 1-6

Laurinlahti 1-6

Espoonlahti 7-9

Soukka 1-6

• Laurinlahtea lähinnä olevalla
alueella Soukassa asuvia
oppilaita voi olla tarve ohjata
Laurinlahden kouluun, jolloin
heidän koulumatkansa pitenevät.
Laurinlahden koulun oppilaat
siirtyvät pääsääntöisesti
yläkouluun Espoonlahden ja
Mainingin kouluihin, elleivät hae
painotettuun opetukseen tai
toissijaiseen kouluun.
• Laurinlahden koulun oppilaat
siirtyvät pääsääntöisesti
yläkouluun Espoonlahden ja
Mainingin kouluihin, elleivät hae
painotettuun opetukseen tai
toissijaiseen kouluun.
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Valmistelun eteneminen
2.5.2022

Lausuntopyyntöjen lähetys (ao. koulujen johtokunnat, henkilöstö, oppilaskunnat, Espoon nuorisovaltuusto)

3.5.2022 klo 17.30

Asukastilaisuus
▪ Valmistelussa olevan ehdotuksen ja sen perusteluiden esittely
▪ Asukkaille ja kunnan palveluita käyttäville tahoille varataan tilaisuus esittää mielipiteensä

10.-17.5.

Oppilaskysely Laurinlahden, Soukan ja Espoonlahden koulujen oppilaille

19.5.2022

Lausuntojen palautus

24.5.2022

Ennakkoarvioinnin esittely kasvun ja oppimisen lautakunnalle

15.6.2022

Kasvun ja oppimisen lautakunnan käsittely
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