LEPPÄVAARAN LUKION LAUSUNTO
Espoon kaupungin virallinen esitys on, että Leppävaaran lukio siirtyy elokuussa 2019 Otaniemeen
Miestentie 3:n tiloihin ja käyttää myös alueen muita tiloja. Tämän ohella Espoon kaupunki
valmistelee Leppävaaran lukiolle yhtenäisen väistötilan Säterinkatu 6:een tai Karaportti 2:een.
Leppävaaran lukion henkilökunta on kokouksessaan 9.4. käsitellyt väistötilamalleja ja
henkilökunta ei puolla ehdotettuja väistötilajärjestelyjä (Miestentie 3 + Karaportti 2) alla olevin
kommentein. Lisäksi Leppävaaran lukio edellyttää, että Miestentie 3:n sisäilma tutkitaan, jos lukio
sijoitetaan väliaikaisesti tiloihin, koska ko. tilassa on todettu sisäilmaongelmia neljä vuotta sitten.
Leppävaaran lukion sijoittuminen Miestentie 3:een (sekä mahdollisesti lisätiloihin) Säterinkatu 6:n
remontin ajaksi on ainoa esitetty vaihtoehto. Toistuva muuttaminen ja opetustilojen vaihtuminen
vaikuttaa kohtuuttomasti opiskelijoiden ja opettajien arkeen ja hyvinvointiin. Opettajakunnan ja
opiskelijoiden yksimielinen kanta puoltaa ensisijaisena ratkaisuna Säterinkatu 6:a ja tyrmää
ehdottomasti Miestentie 3:n väliaikaisena sijoituspaikkana, edes toissijaisenakaan
sijoituspaikkana. Toissijaisena ja viimeisenä ratkaisuna nähdään väliaikainen sijoitus jonnekin
muualle.
Opettajakunta toi esiin kysymyksen, onko Otaniemi ainoa vaihtoehto lyhyelle väistölle. Miksi ei
ole tuotu esille vaihtoehtoja Leppävaaran alueelta? Lyhyen väistön tilojen ei tarvitse olla
täydellisiä, tilojen sijainti on tärkeämpi kriteeri. Erikseen todettiin, että Leppävaaran lukion
sijoittaminen tilapäiseen väistöön kahteen paikkaan (Miestentie + Otaniemen lukio) ei ole
järkevää. Mikäli Otaniemi on lyhytaikaisen väistön ainoa mahdollisuus, niin Otaniemen alueelta
varmasti löytyy yhtenäinen tila lukiolle, esimerkiksi nyt Pohjois-Tapiolan lukiolta vapautuvat
Maarintien tilat.
Keskustelussa opiskelijoiden puolelta nousi esille kysymys, miksi väistötiloja ei saada valmiiksi
Leppävaaraan nopeammalla aikataululla, kun muille lukioille on saatu väistötilat nopeasti?
Lukiolla on kriisitilanne päällä!
Säterinkatu 6 (Ramboll) on erinomainen väistötila:
-

-

-

Väistöaika tullee olemaan pitkä 5 – 10 vuotta. Leppävaaran kaupunkikeskus säilyttäisi
lukionsa.
Lukion säilyminen Leppävaaran kaupunkikeskuksessa on Espoo-tarinan mukainen ratkaisu.
Espoo-tarinassa tähdennetään yhdenvertaisuutta ja tasapuolisia palveluita. Lukiotilojen
sijoittuminen Säterinkatu 6:een on Espoo-tarinan mukainen yhdenvertainen ratkaisu.
Lukion sijoittuminen Säterinkatu 6:een turvaa myös urheiluvalmennuksen
saavutettavuuden, sillä suurin osa urheiluvalmennuksesta sijoittuu sekä Tapiolan
urheilupuistoon että Leppävaaran urheilupuistoon. Leppävaaran urheilupuistoon tuleva
Kameleonten monitoimiliikuntatila on hyvä peruste sille, että lukio sijoittuisi Leppävaaran
keskustaan.
Lukion opetussuunnitelman mukaiset liikuntakurssit voitaisiin toteuttaa ainakin osittain
Omnian liikuntatiloissa, Säterinkatu 6:n välittömässä läheisyydessä, ja lukion
urheiluvalmennusta voidaan toteuttaa yhteistyössä Omnian urheilijapolun kanssa.
Todennäköisesti myös Ruusutorpan koulun liikuntasalista saattaisi löytyä vapaita vuoroja
esimerkiksi 14.30 alkaville tunneille, vaikka liikuntasali olisikin iltapäiväkerhon käytössä.
Tämä olisi juuri sitä School as a Service -mallia, jota on Leppävaaran lukion kohdalla haettu.
Samoin ratkaisu tukee opiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia, josta on myös viime aikoina
paljon kirjoiteltu.
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Säterinkatu 6 on liikenteellisesti paras paikka opiskelijoiden ja henkilökunnan kannalta.
Liikenneyhteydet monesta suunnasta tuleville yleislinjan ja urheilulinjan opiskelijoille ovat
selvästi paremmat Säterintie 6:een verrattuna Karaporttiin.
Säterinkatu 6:n ruokala ei ole liian pieni. Ruokalatilan vieressä on kaksi isohkoa
neuvottelutilaa, jotka ovat aikaisemmin toimineet ruokalan osana. Ne voitaisiin nyt
palauttaa takaisin ruokalan osaksi. Lisäksi ruokailun porrastaminen on aina mahdollista. Niin
Leppävaaran lukiossa tehdään nytkin.
Säterinkatu 6:n remonttitarve ei ole kohtuuttoman suuri (itse asiassa taloudellisempi
ratkaisu kuin Karaportti 2), ko. rakennuksessa on jo nyt huomattava määrä wc-tiloja (toisin
kuin Karaportti 2:ssa). Sen lisäksi joka kerroksessa on taukotiloiksi soveltuvia valmiita
pikkukeittiöitä / penttereitä (toisin kuin Karaportti 2:ssa).
Säterinkatu 6:n yhteydessä myös Sellon ja kirjaston palaveri-, musiikki- ym. tilat olisivat
hyödynnettävissä ja kaupungin konsepti City as a Service konkretisoituisi oikealla tavalla.
Sellon kirjasto tullee olemaan tärkeä yhteistyökumppani väistön aikana, koska nykyisen
Leppävaaran lukion kirjaston kirjat joudutaan hylkäämään ja jättämään sädesienen vuoksi.
Lisäksi Säterinkatu 6.n välittömässä läheisyydessä, Ruusutorpan koulun lähellä, ovat
tekonurmikenttä, tekojääkenttä ja golfin lyöntiharjoittelualue, jotka olemassa olollaan ja
läheisyydellään tukisivat koulun arkea, lisäksi Säterinkatu 6:n yhteys Leppävaaran
urheilupuistoon on sujuvampi kuin Karaportista (niin normiliikunnassa kuin
urheiluvalmennuksessa). Tällöin myös City as a Service -malli toimisi oikeammin. Sitä
voitaisiin esitellä sekä Espoossa että maailmalla.
Leppävaaran lukiossa on LUVA (lukioon valmistava ryhmä maahanmuuttajille). Lukion
opiskelijahuolto tekee tiivistä yhteistyötä Tyttöjen talon, SPR:n turvatalon sekä NUPOLIn
kanssa maahanmuuttajien kotouttamisen tukemiseksi. Lukion säilyminen Leppävaaran
keskuksessa helpottaisi maahanmuuttajien jo muutenkin kovaa ja hankalaa integroitumista.
Kaikki edellä mainittu tukee sitä, että lukion tulee ehdottomasti sijoittua rakennettuun
kaupunkiympäristöön, jossa kaikki opiskelua tukevat palvelut ja faciliteetit ovat
koulurakennuksen välittömässä läheisyydessä.

Karaportti 2
Leppävaaran lukion henkilökunta ei puolla Leppävaaran lukion sijoittamista väistöön Karaportti
2:een (Otaniemen Miestentie 3:n jälkeen) seuraavin perustein:
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Karaportti ei ole Espoo-tarinan mukainen ratkaisu (ks. Säterinkatu 6), sillä se ei sijaitse
Leppävaaran aluekeskuksessa.
Karaporttiin on heikommat liikenneyhteydet ja saavutettavuus verrattuna Säterintie 6:een.
Tämä ongelma korostuu erityisesti muista lukioista tuleville opiskelijoille (S2, muut uskonnot
ja kurssitarjottimen hyödyntäminen).
Karaportti ei tue Leppävaaran lukion urheiluvalmennusta eikä urheiluvalmennuksen
kehittämistä. Paikka on vaikeasti saavutettavissa opiskelijoille, jotka tulevat laajalta alueelta
eri puolilta pääkaupunkiseutua (toisin kuin Säterinkatu 6). Lisäksi urheiluvalmennettavien
siirtyminen Tapiolan urheilupuistoon tulee todella hankalaksi. Koulupäivät pitenevät ja
kursseja jää väliin (suoritettavaksi 4. opintovuonna)
Karaportissa tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole mahdollisuutta toteuttaa lukion
opetussuunnitelman mukaisia liikuntakursseja, koska sopivia liikuntatiloja ei ole.
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