
Kannanotto Suurpellon koulusuunnitelmiin 
 
 
Suurpelto on Espoon nopeimmin kasvava alue. Tämä luo paineita koulutiloille Suurpellon 
alueella. Peruskouluikäisiä oli 1.1.2016  hiukan yli 300, ennusteen mukaan 2026 lähes 1200.  
 
Kun Päivänkehrän koulu palaa saneerattuihin tiloihinsa syksyllä 2017, Opinmäen 
kampukselta vapautuu tiloja. Opinmäen tilat riittävät alueen lapsille vain pariksi vuodeksi. 
Sitten osa lapsista suunnitellaan sijoitettavaksi Olarin kouluun.  
Olarin koulun tilat riittävät noin viideksi vuodeksi, mikäli Olarin lukio siirtyy 
investointisuunnitelman mukaisesti Meri-Matin läheisyyteen 2021. 
 
Olarin koululle joutuvat kulkemaan alakoululaiset, joille turvalliset ja lyhyet koulumatkat ovat 
ehdottoman tärkeitä. Suurpellon ala- ja yläkoululle pitää saada mahdollisimman pian omat 
koulutilat ja kaikille alakoululaisille heille soveltuvat tilat.  
Koulutilat loppuvat noin 2025 Olarin koulultakin, jolloin tarvitaan uusia koulutiloja. Suurpelto-
seura pitää tärkeänä, että Opinmäen toinen vaihe rakennetaan siihen mennessä.  
 
Espoon kansainvälinen koulu(EIS) on tärkeä koko Espoon ja espoolaisten kansainvälisten 
yritysten näkökulmasta. Espoon kaupungin pitää huolehtia siitä, että EIS:llä on hyvät 
toimintaedellytykset. Kun nyt tiloja vapautuu Opinmäessä, on tärkeää, että EIS voi aloittaa 
syksyllä 3-sarjaisena. 
 
Suurpelto-seura kannattaa Olarin koulun ja Opinmäkeen sijoittuvan koulun aloittamista 
yhtenäisenä kouluna. Tällöin voitaisiin paremmin käyttää yhteisiä opettajaresursseja, luokkien 
olisi joustavampi siirtyä Olarin koulutiloihin yläluokilla ja Olarin koulun matemaattis-
luonnontieteellistä osaamista voitaisiin hyödyntää laajemmin.  
Tässä välivaiheessa pitää rakentaa valmiuksia Suurpellon koululle ja rakentaa sille omaa 
identiteettiä. Koulun tulee kytkeytyä Opinmäen kampuksen yhteisöön ja asuinalueeseen. 
Tämä voisi näkyä esim. osallistumisena alueen tapahtumiin kuten joulun avaus, roskatalkoot, 
lavaviljely, yhteisöllisten taideteosten rakentaminen tai Lukupuron tilan tutkiminen ja 
kunnostaminen ja osallistuminen alueen ja muiden oppilaitosten projekteihin.  
 
Suurpelto-seura esittää, että 

• Suurpelto-Henttaa alueen koulusta ja Olarin koulusta voidaan muodostaa 
alkuun yhtenäinen koulu. Koulun nimi pitää muodostaa molempien koulujen 
nimistä. 

• Opinmäkeen tulevan koulun nimeksi tulee Suurpellon koulu eli nimi perustuu 
koulun sijaintiin kuten muuallakin.  

• Opinmäen vaiheen kaksi rakentamista kiirehditään niin, että se valmistuu 
viimeistään vuonna 2025. 

• Espoon kansainvälinen koulu saa riittävät tilat ja se voi aloittaa 3-sarjaisena 
syksyllä 2017. 
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