Wilma-tiedote:

Pohjois-Tapiolan yhtenäisen peruskoulun hanke etenee

Hanke uuden yhtenäisen peruskoulun rakentamiseksi Pohjois-Tapiolaan etenee. Hanke on
mukana PPP-hankkeessa (Public Private Partnership), jossa on mukana viisi koulua ja neljä
päiväkotia. PPP-hankkeeksi kutsutussa mallissa perustetaan projektiyhtiö vastaamaan
valituista koulu- ja päiväkotirakennuksista 15–25 vuoden ajaksi.
Hankkeen sisältö
Pohjois-Tapiolan yhtenäisen peruskoulun hankkeessa kaikki tällä hetkellä Pohjois-Tapiolan
ja Sepon koulujen käytössä olevat pysyvät rakennukset puretaan ja siirtokelpoiset siirretään
muualle. Rakennusten tilalle rakennetaan uusi yhtenäisen peruskoulun rakennus. Uusi koulu
on mitoitettu niin, että vuosiluokilla 1–6 on kolme rinnakkaisluokkaa ja vuosiluokilla 7–9 kuusi
rinnakkaisluokkaa, koska myös Laajalahdesta tullaan yläkouluun Pohjois-Tapiolaan. Lisäksi
kouluun tulee tilat yhdeksälle autististen lasten erityisluokalle.
Hankkeen aikataulu ja vaiheistus (alustava, muutokset mahdollisia)
Alustavasti kesällä 2020 Pohjois-Tapiolan ja Sepon koulujen välissä olevat, nyt Aarnivalkean
koulun käytössä olevat siirtokoulutilat siirretään lähemmäs Sepon koulua. Tämän jälkeen
Pohjois-Tapiolan koulurakennus puretaan ja aloitetaan uudisrakennuksen rakentaminen.
Uudisrakennus valmistunee 2022 tai 2023, minkä jälkeen muut rakennukset puretaan tai
siirretään muualle. Tämän jälkeen rakennetaan liikuntakenttä, joka tulee osittain nykyisen
Sepon koulun rakennuksen paikalle.
Väistötilat
Alustavan suunnitelman mukaan Sepon koulun toiminta jatkuu nykyisellä paikallaan koko
hankkeen ajan, kunnes Sepon koulu muuttaa valmistuvaan uudisrakennukseen. PohjoisTapiolan koulun opetus järjestetään kokonaan tai osittain muualla väistötiloissa. Väistötilojen
suunnittelu on vielä kesken. Asiasta järjestetään huoltajille erillinen infotilaisuus
syyslukukauden 2019 aikana. Infotilaisuuden jälkeen johtokunnalta, henkilökunnalta,
oppilaskunnalta ja Espoon nuorisovaltuustolta pyydetään lausunto ennen kuin väistötiloista
päätetään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa.
Sepon ja Pohjois-Tapiolan koulujen yhdistäminen
Pohjois-Tapiolan ja Sepon koulut yhdistetään yhdeksi yhtenäiseksi peruskouluksi
viimeistään uudisrakennuksen valmistuessa, mahdollisesti jo aiemmin. Yhdistymisen jälkeen
ko. kouluun oppilaaksi otettu oppilas saa automaattisesti jatkaa koulussa 9. luokan loppuun
asti, ellei hän vapaaehtoisesti hae ja tule valituksi esimerkiksi painotettuun opetukseen
johonkin toiseen kouluun.
Yhdistämisellä ei ole vaikutusta Pohjois-Tapiolan koulussa toteutettavaan painotettuun
opetukseen, vaan se lähtökohtaisesti jatkuu uudessa yhtenäisessä peruskoulussa.
Yhdistäminen päätetään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa ja sitä ennen asiasta
pyydetään lausunto johtokunnalta, henkilökunnalta, oppilaskunnalta ja Espoon
nuorisovaltuustolta.
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