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KILTERIN KOULUN TULEVAT PERUSPARANNUSTYÖT
Kilterin koulun perusparannus aloitetaan elokuussa 2021. Perusparannus valmistuu joulukuussa
2022. Koulurakennus suljetaan koululaisten käytöstä kevätjuhlan 2021 jälkeen ja ulkopuolisilta
käyttäjiltä huhtikuun lopussa 2021.
Koululaiset siirtyvät väistöön Sanomalaan elokuussa lukuvuoden 2021–22 alussa. Väistötiloina
käytetään sekä Sanomalan tiloja että sen pihalle rakennettavaa 2. kerroksista paviljonkia.
Rakennuksesta on tehty kuntoarvio, sisäilmatutkimus sekä rakennushistoriaselvitys vuonna 2018–
2019. Tarveselvitys ja hankesuunnitelmassa esitetyt korjaukset perustuvat tehtyihin selvityksiin ja
niiden tuloksiin. Korjauksiin sisältyy tilojen tekninen kunnostus sekä kaluste- ja tilamuutokset, jotka
liittyvät koulun ja vapaa-ajan tarpeisiin. Lisäksi otetaan huomioon uuden oppimisympäristön
tavoitteet ja rakennuksen historian suojelu. Rakenteelliset korjaukset ja LVIS-tekniikan uusiminen
ovat merkittävin osa hankkeen kustannuksista.
Lisää tietoa hankkeesta
Kilterin koulun tarveselvitys ja hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä sivistystoimen, vapaaajanpalvelujen ja tilakeskuksen hankevalmistelun edustajien kanssa. Teknisen-, opetus- ja vapaaajan lautakunnat hyväksyivät tarveselvitys ja hankesuunnitelman tammikuussa 2020.
Kilterin koulun perusparannuksessa tilat suunnitellaan perusopetuksen, vapaa-ajantoiminnan ja
kuntalaisten monipuoliseen käyttöön.
Kilterin koulu sijaitsee osoitteessa Iskostie 8, 01600 Vantaa, joka on keskeisellä paikalla Myyrmäen
kaupunginosassa Myyrmäen suuralueella. Koulussa on vuosiluokat 7–9. Koulu on Vantaan
kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman 2018–2027 mukainen. Kilterin koulu toimii
yläkouluna pääasiassa Myyrmäen ja Kaivokselan kaupunginosan yläkouluikäisille, mutta palvelee
osittain myös muita Myyrmäen suuralueen eteläisiä kaupunginosia. Kilterin koulu on suunniteltu
vuonna 1988 460 oppilaalle. Kilterin koulun oppilaspaikkamäärä on vuonna 2012–2013 laaditun
tilatarkastelun mukaan 623 oppilaspaikkaa. Kaikki tilat ovat käytössä, ja ne ovat alimitoitettuja
suhteessa kasvavaan oppilasmäärään.
Tilojen koot, kalusteet, laitteet ja tilajärjestelmät vastaavat tällä hetkellä 1980-luvun opetuksen
tarpeita. Tilat eivät vastaa nykyisen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisia
oppimisympäristöjä. Kilterin koululle on laadittu pedagoginen suunnitelma, jota toteutetaan
suunnittelussa taloudellisten ja rakennusteknisten sekä arkkitehtisuunnittelun reunaehtojen
puitteissa. Pedagogista suunnitelmaa sovellettaessa määräävänä ja ohjaavana tekijänä ovat
kaupunkitasoiset suunnitteluohjeet, tilaohjelma ja perusopetuksen strategiset tavoitteet.
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Vuonna 1988 valmistunut koulu on ulkoiselta ja sisäiseltä ilmeeltään arvokas Vantaan
kouluinventointiraportin 2016 mukaan (luokka R2: kulttuurihistoriallisesti merkittävä). Kilterin
koulun julkisivussa ja sisätiloissa on tehty hyvin vähän muutos- tai korjaustöitä, jotka olisivat
vaikuttaneet rakennuksen yleisilmeeseen, väritykseen tai materiaaleihin. Rakennus kuuluu
sijainniltaan sekä arkkitehtuuriltaan Myyrmäen keskustan 1980- ja 1990-luvun rakennusvaiheen
keskeisimpiin rakennuksiin (lähde: Vantaan kouluinventointi, Vantaan kaupunkisuunnittelu).
Rakennuksen korjaukset ja muokkaukset suunnitellaan alkuperäistä arkkitehtuuria ilmentäen ja
kunnioittaen. Rakennus on suojeltu myös asemakaavalla.

