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Koulutilojen kuntalaiskäyttöajat Lv. 2021-2022 Luokat, 

auditoriot, ruokasalit ja aulatilat 

Iltavalvotut koulut 

Syksyn kuntalaiskäyttökausi: ma 23.8. – pe 3.12.2021  

ke 11.8. – pe 17.12.2021, mahdollinen TPO-pidennys 

Lomat ja juhlapyhät: 

Syysloma  vko 42, käyttövuorot normaalisti  
Pyhäinpäivä  pe 5.11. – la 6.11.2021, ei käyttövuoroja 
Joululoma   la 4.12.2021 – su 9.1.2022, ei käyttövuoroja 

 

Kevään kuntalaiskäyttökausi: ma 10.1. – pe 6.5.2022 

ma 3.1. – pe 27.5.2022, mahdollinen TPO-pidennys 

Lomat ja juhlapyhät: 

Talviloma   ma 21.2. – pe 25.2.2022, ei käyttövuoroja 
  la 26.2 – su 27.2.2022, käyttövuorot normaalisti  
Pääsiäinen   to 14.4. – ma 18.4.2022, ei käyttövuoroja  
Vappu   la 30.4. klo 15 alkaen – su 1.5.2022, ei käyttövuoroja 

 

 

Omavalvontaiset koulut 

 

Syksyn kuntalaiskäyttökausi: ma 23.8. – su 12.12.2021 

ke 11.8. – pe 17.12.2021, mahdollinen TPO-pidennys 

Lomat ja juhlapyhät: 

Syysloma   vko 42, omavalvontaiset koulut käytettävissä 
Pyhäinpäivä  pe 5.11. – la 6.11.2021, omavalvontaiset koulut käytettävissä 
Itsenäisyyspäivä ma 6.12.2021, ei käyttövuoroja 
Joululoma   ma 13.12.2021 – su 2.1.2022, ei käyttövuoroja 

 

Kevään kuntalaiskäyttökausi: ma 3.1. – 15.5.2022  

ma 3.1. – pe 27.5.2022, mahdollinen TPO-pidennys 

Lomat ja juhlapyhät: 

Loppiainen  to 6.1.2022, omavalvontaiset koulut käytettävissä 
Talviloma   vko 8, omavalvontaiset koulut käytettävissä 
Pääsiäinen   pe 15.4. – ma 18.4.2022, ei käyttövuoroja  
Vappu   la 30.4.2022, omavalvontaiset koulut käytettävissä 

su 1.5.2022, ei käyttövuoroja 
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Koulun oma ilta- ja viikonloppukäyttö:  

Jos koulu tarvitsee tilan oman käyttöönsä ilta- tai viikonloppuaikaan (juhla, vanhempainilta tms.), 

voidaan jo myönnetty käyttövuoro peruuttaa kahden viikon varoitusajalla: 

 

- koulun on ilmoitettava peruutuksesta vähintään 14 vrk ennen peruutettavaa ajankohtaa 
kuntalaiskäytön asiakaspalveluun: koulutilavaraukset@espoo.fi   
 

- asiakaspalvelu ilmoittaa peruutuksesta sähköpostitse käyttövuoron vastuuhenkilölle 

 

 

Taiteen perusopetus:  

Hyväksytyillä taiteen perusopetuksen toimijoilla on mahdollisuus hakea lisävuoroja ns. pidennetyn 

TPO-kauden ajalle elo-, joulu- ja toukokuussa. Kaupunki ei vastaa pidennetyn TPO-käyttökauden 

valvonnan järjestämisestä, eikä valvonnan kustannuksista. 

 

TPO-toimijat saavat pidennetyn kauden käyttövuorojen hakemisesta ja niiden valvonnan 

järjestämisestä erillisen ohjeen. 

 

Lisätietoja kuntalaiskäytön asiakaspalvelusta (koulutilavaraukset@espoo.fi). 

 

 

Iltakäyttäjän vastuuhenkilön muistilista: 

 

- tutustu varaamasi tilan poistumisteihin ja kiinteistön turvallisuusohjeisiin 
 

- valvo, että kaikki varaamasi vuoron osallistujat noudattavat tilojen käyttöehtoja, eikä 
toiminta häiritse edellisen tai seuraavan vuoron käyttäjiä 
 

- valvo, että käyttämänne tila jää vuoronne jälkeen samaan kuntoon kuin tullessanne 
o kalusteet takaisin alkuperäisille paikoilleen 
o roskat roskakoreihin, työtasot puhtaiksi, ovet kiinni jne. 

 
- kerro käyttövuoron osallistujille, ettei kaupunki ei vastaa hävinneestä omaisuudesta 

 
- peruuta käyttämättä jäävän vuoron sähköpostitse viimeistään 14 vrk ennen käyttövuoroa, 

muuten vuoro laskutetaan perusmaksuluokan mukaisesti 
 

 

Lue käyttöehdot tarkasti - vastuullasi on, että kaikki noudattavat niitä. Myönnetty vuoro on 

mahdollista perua kokonaan tai väliaikaisesti jos käyttöehtoja ei noudateta.  
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