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Palveluverkkoselvitys
Länsialueen palveluverkkoa on selvittänyt eri toimialoja edustavien
viranhaltijoiden työryhmä. Työryhmä on jättänyt ehdotuksensa, joka
käsittää varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, liikuntatoimen,
nuorisotoimen, kulttuuritoimen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestämisen. Selvityksen yhteydessä on laadittu kuntoselvitykset
kaupungin länsialueella omistamista rakennuksista ja tarkasteltu
Sammonlahden alueen yleisiä kehittämismahdollisuuksia.
Selvitystyössä on tarkasteltu viittä eri palveluverkon mallia, jotka
sisältävät yhteensä 15 alavaihtoehtoa. Palveluverkkotyöryhmä
esittää laadittujen selvitysten ja vaihtoehtojen vertailun perusteella,
että palveluverkon kehittämistä jatketaan keskitetyn mallin pohjalta.
Näissä vaihtoehdoissa esi- ja perusopetus järjestetään länsialueella

Sammonlahden ja Lappeen kouluissa. Sammonlahden koulun
yhteyteen voidaan rakentaa yhteiskäyttöisiä tiloja myös nuoriso- ja
liikuntatoimen, kirjaston ja Eksoten käyttöön. Palveluverkkoselvitys
on liitteenä.
Selvityksen jälkeen tarkentuneet asiat
Palveluverkkoselvityksen jälkeen on vielä tarkemmin selvitetty
vaihtoehdossa 1 käyttöön jäävien rakennusten kuntoa.
Sammonlahden palloiluhalliin tehdyn tutkimuksen perusteella
rakennuksessa esiintyy laaja-alaisia kosteusvaurioita yläpohja-,
ulkoseinä- ja alapohjarakenteissa. Lisäksi rakennuksen ilmantiiveys
on heikko ja ulkovaipparakenteissa esiintyy kylmäsiltoja, jotka
lisäävät rakenteiden kosteusrasitusta. Kosteusvaurioiden ja
kylmäsiltojen poistaminen rakenteista vaatii laaja-alaisia korjauksia,
jolloin korjausaste nousee arviolta lähelle 70%. Tästä syystä on
vakavasti harkittava puretaanko palloiluhalli kokonaan ja
rakennetaan uusi, vai yritetäänkö halli peruskorjata.
Sammonlahden päiväkotiin tehdyn tutkimuksen perusteella
rakennuksen julkisivujen kunto on tyydyttävä, ikkunoiden kunto
etelä-länsisuunnalla on heikko ja ulkoseinissä on havaittu paikallisia
kosteusvaurioita. Rakennuksen vesikatto on uusittu muutamia
vuosia sitten. Kuivien sisätilojen rakenteet ovat tyydyttävässä
kunnossa, märkätilat paikoin huonossa kunnossa.
Uus-Lavolan päiväkotiin tehdyn tutkimuksen mukaan piha-alueilla ei
ole välitöntä korjaustarvetta. Julkisivuissa on viitteitä vaurioista.
Julkisivumuuraukset ovat silmämääräisesti arvioiden hyvässä
kunnossa, mutta otettujen näytteiden perusteella ulkoseinissä on
paikallisia vaurioita. Silmämääräisesti arvioiden lattiapinnat ovat
pääosin hyvässä kunnossa, alapohjassa ja välipohjassa ei ole
välitöntä korjaustarvetta. Välipohjissa ei ole välitöntä korjaustarvetta.
Keittiön korjausta suositellaan harkittavan. Vesikatossa on
paikallisia vaurioita ja sen kunnon on arvioitu olevan välttävä.
Lisäksi palveluverkkoselvityksen julkaisun jälkeen saadun palautteen
perusteella on täydennetty ja tarkennettu liikennejärjestelyihin liittyviä
suunnitelmia. Tarkennukset ovat liitteenä.
Selvityksen laadintaan liittyvä osallistuminen ja vuorovaikutus
Ensimmäiset vaihtoehdot länsialueen tulevaksi palveluverkoksi
laadittiin vuoden 2015 alkupuolella. Kuntalaisille vaihtoehtoja
esiteltiin 5.5.2015 Sammonlahden koululla järjestetyssä
asukastilaisuudessa ja vaihtoehdot olivat luettavissa 4.5.2015 lukien
kaupungin verkkosivuilla. Tilaisuudesta ja

palautteenantomahdollisuudesta informoitiin Vartti
Etelä-Karjala-lehdessä 3.5.2015, ilmoitustaululla sekä kaupungin
kotisivuilla julkaistulla ilmoituksella. Palautetta ja kysymyksiä saattoi
lähettää www.otakantaa.fi sivuston kautta tai sitä saattoi toimittaa
kirjallisena Asiakaspalvelukeskus Winkkiin kaupungintalolle
31.8.2015 saakka. Eräiden alueen asukkaiden toimesta 13.8.2015
järjestettiin vielä asukastilaisuus, jossa valmisteluun osallistuneet
virkamiehet olivat vastaamassa kuntalaisten kysymyksiin sekä
kuulemassa palautetta myös suullisesti. Toimialat toimittivat
vastauksia asukaskastilaisuuden jälkeen asukkailta tulleisiin
jatkokysymyksiin elokuun aikana.
Määräajassa Otakantaa.fi-sivustolle tuli 19 kommenttia.
Asiakaspalvelukeskus Winkkiin ja kaupungin kirjaamoon toimitettiin
18 palautetta sekä suurkouluja vastustava 1072 henkilön
allekirjoittama adressi. Em. kannanotot ovat oheismateriaalina.
Kannanotot toimitettiin valmistelevalle työryhmälle sekä
vaihtoehtojen vaikutusten arviointia tehneelle konsultille.
Kannanotoissa ja palautteissa esitetyt näkemykset ja huolenaiheet
otettiin huomioon syyskuussa jatkuneessa valmistelutyössä.
Kuntalaisille esiteltiin viranhaltijatyöryhmän tammikuussa
valmistunutta selvitystä 28.1.2016 pidetyssä kuntalaistilaisuudessa.
Selvitys liitteineen sekä esittelydioineen on ollut luettavissa
kaupungin kotisivuilla 28.1.2016 lukien. Alueen asukas- ja
vanhempaintoiminta-aktiivit organisoivat 10.3.2016 tilaisuuden, johon
he kutsuivat kaikki kaupunginvaltuutetut sekä edustajat
virkamiesvalmistelun tehneestä työryhmästä. Viranhaltijoista
tilaisuuteen osallistui kaavoitusta ja liikennejärjestelyjä valmistelevia
viranhaltijoita. Kävelykierroksen aikana arvioitiin erityisesti
liikennejärjestelyjä.
Yhteenveto selvityksestä saaduista lausunnoista
Kaupunginhallitus merkitsi 1.2.2016 länsialueen
palveluverkkotyöryhmän raportin tiedoksi ja päätti pyytää
palveluverkkoselvityksestä lausunnot tekniseltä lautakunnalta,
kasvatus- ja opetuslautakunnalta, kulttuurilautakunnalta, nuoriso- ja
liikuntalautakunnalta, sosiaali- ja terveystoimikunnalta,
nuorisovaltuustolta ja lasten parlamentilta.
Kasvatus- ja opetuslautakunta yhtyy palveluverkkoselvitystä tehneen
työryhmän esitykseen, ja esittää, että länsialueen palveluverkon
kehittämisvaihtoehdoksi valitaan keskitetty vaihtoehto 1, joka
toteutetaan vaiheittain. Toisessa toteutusvaiheessa ratkaistaan
alueen asukasmäärän kehittymisen ja tarkemman pedagogisen
arvioinnin perusteella jatketaanko toteutusta 1A vai 1B mallin
mukaisesti.

Tekninen lautakunta esittää, että länsialueen palveluverkon
kehittämisvaihtoehdoksi valitaan keskitetty vaihtoehto 1, joka
toteutetaan vaiheittain. Lisäksi lautakunta lisäsi teknisen johtajan
esityksestä oheismateriaaliksi alueen alustavat liikennejärjestelyt.
Nuoriso- ja liikuntalautakunta päätti nuoriso- ja liikuntatoimen
esittämin perustein hyväksyä osaltaan länsialueen
palveluverkkotyöryhmän esityksen, että palveluverkon kehittämistä
jatketaan keskitetyn mallin eli vaihtoehtojen 1A ja 1B pohjalta.
Keskitetty malli on nuorisotoimen ja liikuntatoimen palvelujen
kannalta paras vaihtoehto. Lautakunta edellyttää, että muutokset
kouluverkkoon ja päiväkotiverkkoon toteutetaan vasta sen jälkeen,
kun ensin on rakennettu turvalliset ja sujuvat kevyen liikenteen ja
muun liikenteen yhteydet niille kouluille ja päiväkodeille, jotka
länsialueelle jäävät. Myös länsialueen liikuntapaikoille on
järjestettävä turvalliset ja hyvät kevyen liikenteen ja muun liikenteen
yhteydet.
Kulttuurilautakunta yhtyy palveluverkkoselvitystä tehneen työryhmän
esitykseen, ja esittää, että länsialueen palveluverkon
kehittämisvaihtoehdoksi valitaan keskitetty vaihtoehto 1, jonka
toteuttamisvaiheissa kirjaston rakentaminen koulun yhteyteen
ajoitetaan ensimmäiseen vaiheeseen. Kulttuurilautakunta on
huolestunut tyhjentyvistä tiloista ja niiden tulevasta käytöstä.
Sosiaali- ja terveystoimikunta toteaa, että suunnitelma täyttää
terveydenhuoltolain 11 § mukaisen vaatimuksen päätöksenteon
valmistelusta, ja että selvitys on tehty kattavasti. Eksoten
oppilashuollon ja neuvolapalvelujen sijoittuminen samaan yhteyteen
tai lähietäisyyteen muiden lapsiperhepalvelujen kanssa tuo
synergiaetuja. Yhteistoiminnalliset tilat mahdollistavat uudenlaisia ja
entistä tehokkaampia kokeiluja väestön terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiselle sekä kunnan toimialoille, sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestäjälle että järjestötoimijoille. Keskitytyssä mallissa on
mahdollista tarjota mm. kattavampaa iltapäivä- ja
aamupäiväkerhotoimintaa koululaisille ja vastata erityistä tukea
tarvitsevien oppilaiden palvelutarpeeseen tehokkaammin.
Keskitettykään malli ei vaikuta huomattavasti esim. koulumatkoihin
eikä vaikeuta palveluiden saavutettavuutta. Liikenteen
turvallisuuteen on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota.
Lasten parlamentti kannattaa suuremman ja yhtenäisemmän mallin
koulua. Perusteluina esitetään mm. laajemmat ainevaihtoehdot ja
suuremman opettajamäärän mahdollistama lapsen erityistarpeiden
parempi huomioiminen. Koulun yhteishengen ja mahdollisen
kiusaamisen osalta lasten parlamentti näkee isoissa kouluissa sekä

hyviä että huonoja puolia. Isossa koulussa tulee kiinnittää huomiota
luokan kokoon.
Nuorisovaltuuston jäsenistä suurin osa kannattaa yhden yläkoulun ja
kahden alakoulun mallia, mutta myös kahden yläkoulun malli saa
kannatusta. Yhtä suurta yläkoulua puoltaa erityisesti mahdollisuus
laajaan valinnaisainetarjontaan sekä pienempi riski koulujen
alueellisesta eriytymisestä. Ala- ja yläkoulun yhdistäminen samaksi
isoksi yhtenäiskouluksi ei ole nuorisovaltuuston mielestä ongelma.
Yhtenäiskoululla nähdään myönteisiä vaikutuksia sosiaaliseen
ympäristöön. Nuorisovaltuusto ei kannata nykyisten koulujen
sellaisenaan säilyttämistä ja peruskorjaamista, vaan pitää
parempana rakentaa uutta tilaa. Sammonlahden osalta tulee
erityistä huomiota kiinnittää koulun tavoitettavuuteen,
liikenneyhteyksiin ja liikenneturvallisuuteen. Kahden yläkoulun mallia
tukisi oppilaiden lyhyt koulumatka, mutta yhden yläkoulun
mallissakaan koulumatkat eivät kasvaisi ylitsepääsemättömän
suuriksi.
Lausunnot niiden antamispäivämäärineen ovat kokonaisuudessaan
oheismateriaalina.
Länsialueen koulujen huomioita
Ennen kasvatus- ja opetuslautakunnan lausuntoa kuultiin alueen
koulujen oppilaskuntia.
Koska palveluverkkoselvitysmateriaali on laaja ja vaihtoehtojen
syvällinen pohdinta peruskoululaisille haasteellinen tehtävä, on
oppilaskunnilta kerätty näkemyksiä muutamiin keskeisiin
kysymyksiin. Sammonlahden koulun oppilaskunta on jo aiemmin
pohtinut millainen on hyvä yläkoulu. Alakoululaisten unelmia on
koottu vuonna 2013, jolloin unelmat keskittyivät pääasiallisesti
välinetoiveisiin.
Alakouluja on Sammonlahden palvelualueella viisi (Korkea-aho,
Kuusimäki, Lappee, Lavola ja Skinnarila). Kyselyn tulosten mukaan
sopiva koulumatka, jonka oppilaskuntien mielestä voi kulkea
kävellen tai pyörällä, vaihteli 1 -3 kilometrin välillä. Tärkeänä koulun
käymistä samassa koulussa ensimmäisestä luokasta peruskoulun
loppuun saakka piti kolme oppilaskuntaa viidestä. Samoin
monipuolisia kerhoja koulupäivän aikana ja sen jälkeen sekä
vieraiden kielten opiskelumahdollisuuksia piti tärkeänä kolme
viidestä. Kuraattorin ja terveydenhoitajan tavoitettavuutta päivittäin
piti tärkeänä neljä viidestä oppilaskunnasta ja kaikkien mielestä oli
tärkeää, että koulussa on hyvä yhteishenki ja paljon yhteisiä
tapahtumia. Neljälle oppilaskunnalle viidestä oli ihan sama, jos
yläkoulu olisi omassa koulussa; yksi oppilaskunta piti yläkoulua myös
pelottavana (Kuusimäki), yksi toivottavana ja mielenkiintoisena

(Lappee). Sopiva koulukoko oli oppilaskuntien mielestä sen
kokoinen, kuin heidän nykyinen koulunsa on.
Yläkoululaisten mielestä tärkeää on laaja valinnaisuus,
aineenopettajien opetus, terveydenhoitajan ja kuraattorin
tavoitettavuus, hyvä yhteishenki ja tapahtumat, kerhot ja
mahdollisuus opiskella laajoja kokonaisuuksia ja erikoistua. Myös
koulutilojen käyttömahdollisuus koulupäivän jälkeen koettiin
tärkeänä. Kirjaston ja nuorisotilojen sijainti koulun kanssa samassa
kiinteistössä jakoi mielipiteitä. Samoin mielipiteet yhden ja kahden
yläkoulun välillä jakaantuivat.
Kyselyn yhteenvedot ja Sammonlahden koulun oppilaskunnan
näkemys siitä, millainen on hyvä yläkoulu, ovat oheismateriaalissa.
Henkilöstön kuuleminen
Alueen koulujen sekä päiväkotien henkilöstölle varattiin
yhteistoimintamenettelyn mukaisesti tilaisuus lausua mielipiteensä
heitä, heidän työtään ja työympäristöään koskevista asioista.
Henkilöstö on tuonut esille koulumatkojen turvallisuutta, piha-alueen
monipuolisuutta, liikuntatilojen riittävyyttä sekä opetusryhmän ja
yksikön kokoon liittyviä asioita. Henkilöstö on toivonut, että
henkilöstösiirrot käsitellään riittävän hyvissä ajoin henkilöstöä kuullen
ja rakennusten terveellisyydestä ja turvallisuudesta pidetään huolta
niin kauan, kuin ne ovat päiväkoti- tai koulukäytössä.
Sammonlahden koulun henkilöstö on toivonut, että toteutettavaksi
valittaisiin jo tässä vaiheessa vaihtoehto 1A, jossa alueella on vain
yksi yläkoulu.
Tarvittava jatkovalmistelu
Mikäli palveluverkko rakennetaan keskitetyn vaihtoehdon 1 pohjalta,
täytyy hankesuunnitteluvaiheessa vielä tarkentaa kumpi vaihtoehto
(1A vai 1B) toteuttaa paremmin uutta opetussuunnitelmaa. Lisäksi
liikuntatiloihin liittyvää ratkaisua täytyy vielä tarkentaa iltakäytön
näkökulmasta, koska on varsin todennäköistä, että Sammonlahden
nykyinen liikuntahalli on edullisempaa purkaa ja rakentaa uusi kuin
korjata. Lappeen koulun liikuntasalia ei todennäköisesti pystytä
laajentamaan, joten pohdittavaksi tulee myös, onko järkevää tehdä
kahta pienempää salia. Lisäksi jatkovalmisteluun voidaan ottaa
mukaan tarkastelu investointien tai niiden osan toteuttamisesta
elinkaarimallilla.
(ON)

Kj

Edellä olevan valmistelun perusteella kaupunginhallitus esittää
kaupunginvaltuustolle, että Länsialueen palveluverkko rakennetaan
selvitysryhmän vaihtoehdon 1 pohjalta seuraavin jatkotoimenpitein:
Käynnistetään välittömästi uudisrakennusten hankesuunnittelu,
jonka pohjalta voidaan mahdollisimman nopeasti tehdä ratkaisu
vaihtoehtojen 1A ja 1B välillä ja tarkentaa ratkaisu liikuntatilojen
iltakäytön näkökulmasta.
Hankesuunnittelun rinnalla käynnistetään välittömästi
asemakaavojen laadinta, joissa Sammonlahdessa koulun ja
päiväkodin tontille varataan noin 6 hehtaarin alue, johon sisältyy uusi
tekonurmikenttä sekä Lappeen koulun alueella koulun ja päiväkodin
tontille varataan runsaan 4 hehtaarin alue, joka sisältää Kampakujan
lounaispuolella olevan rakentamattoman korttelialueen, katualuetta
ja koulun yhteydessä olevan kenttäalueen.
Kourulan alueella käynnistetään välittömästi asemakaavan muutos,
jolla mahdollistetaan uuden päiväkodin sijoittuminen sekä
ratkaistaan nykyisen monitoimitalon tontin käyttö. Kourulan
päiväkodin hankesuunnittelu käynnistetään samanaikaisesti
kaavanlaadinnan kanssa. Päiväkodin tontille varataan noin 0,8
hehtaarin alue.
Kirjasto- ja nuorisotoimen tilat rakennetaan Sammonlahden koulun
yhteyteen.
Kuusimäen koulun, Skinnarilan päiväkodin ja koulun, Lavolan koulun
sekä Uus-Lavolan päiväkodin tonttien asemakaavamuutokset uutta
käyttötarkoitusta varten käynnistetään. Palvelutuotannosta
poisjäävät rakennukset siirretään välittömästi tilakeskuksen
E-salkkuun. Palvelutuotannosta poistuvien tonttien ja rakennusten
myynnissä tulee varmistaa rakennusten käyttö niin kauan kuin niitä
tarvitaan palveluverkon muuttumisen siirtymävaiheessa.

Kh

Asia jätettiin viikoksi pöydälle.
Merkittiin, että asiaa olivat esittelemässä kasvatus- ja
opetustoimenjohtaja Tuija Willberg, kaavoitusarkkitehti Matti
Veijovuori, tilakeskuksen johtaja Katri Tolvanen, strategia- ja
rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen, liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksman
ja suunnittelija Timo Kalevirta.
Tuija Willberg, Matti Veijovuori, Katri Tolvanen, Ilkka Oksman ja
Timo Kalevirta poistuivat klo 16.34 ja Olli Naukkarinen klo 16.46.

KH § 178

Kj

Edellä olevan valmistelun perusteella kaupunginhallitus esittää
kaupunginvaltuustolle, että Länsialueen palveluverkko rakennetaan
selvitysryhmän vaihtoehdon 1 pohjalta seuraavin jatkotoimenpitein:
Käynnistetään välittömästi uudisrakennusten hankesuunnittelu,
jonka pohjalta voidaan mahdollisimman nopeasti tehdä ratkaisu
vaihtoehtojen 1A ja 1B välillä ja tarkentaa ratkaisu liikuntatilojen
iltakäytön näkökulmasta.
Hankesuunnittelun rinnalla käynnistetään välittömästi
asemakaavojen laadinta, joissa Sammonlahdessa koulun ja
päiväkodin tontille varataan noin 6 hehtaarin alue, johon sisältyy uusi
tekonurmikenttä sekä Lappeen koulun alueella koulun ja päiväkodin
tontille varataan runsaan 4 hehtaarin alue, joka sisältää Kampakujan
lounaispuolella olevan rakentamattoman korttelialueen, katualuetta
ja koulun yhteydessä olevan kenttäalueen.
Kourulan alueella käynnistetään välittömästi asemakaavan muutos,
jolla mahdollistetaan uuden päiväkodin sijoittuminen sekä
ratkaistaan nykyisen monitoimitalon tontin käyttö. Kourulan
päiväkodin hankesuunnittelu käynnistetään samanaikaisesti
kaavanlaadinnan kanssa. Päiväkodin tontille varataan noin 0,8
hehtaarin alue.
Kirjasto- ja nuorisotoimen tilat rakennetaan Sammonlahden koulun
yhteyteen.
Kuusimäen koulun, Skinnarilan päiväkodin ja koulun, Lavolan koulun
sekä Uus-Lavolan päiväkodin tonttien asemakaavamuutokset uutta
käyttötarkoitusta varten käynnistetään. Palvelutuotannosta
poisjäävät rakennukset siirretään välittömästi tilakeskuksen
E-salkkuun. Palvelutuotannosta poistuvien tonttien ja rakennusten
myynnissä tulee varmistaa rakennusten käyttö niin kauan kuin niitä
tarvitaan palveluverkon muuttumisen siirtymävaiheessa.

Kh

Kaupunginjohtaja täydensi esitystään seuraavalla kappaleella
(esityksen loppuun):
”Liikennejärjestelyt tulee jatkovalmistelussa suunnitella ja
uudistuksen yhteydessä toteuttaa niin, että jalankulkuyhteydet ja
muut kevyen liikenteen väylät ml. alikulut, saattoliikenne
pysäköintipaikkoineen, liikennevaloratkaisut, valaistus ja katujen
liikennöitävyys sekä joukkoliikenneratkaisut yms. toimenpiteet
takaavat kaikille alueen palveluja käyttäville henkilöille turvalliset ja
hyvin toimivat kulkuyhteydet.”
Asiasta käydyn keskustelun aikana Jyri Hänninen esitti Jani Mäkelän
kannattamana että valitaan 1A ja 1B vaihtoehto täydennettynä

Kuusimäen koululla 1. ja 2. luokille. Muilta osin kaupunginjohtajan
täydennetyn päätösesityksen mukaisesti.
Hanna Holopainen esitti Marjatta Moilasen kannattamana, että
valitaan vaihtoehto 5E.
Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kaksi kannatettua
muutosesitystä, asiasta on äänestettävä.
Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi ensin siten, että ne, jotka
kannattavat Hanna Holopaisen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattavat Jyri Hännisen esitystä äänestävät EI.
Tämän jälkeen äänestetään siten, että ne jotka kannattavat
kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
ensimmäisen äänestyksen voittanutta esitystä äänestävät EI, ja jos
EI voittaa, on ensimmäisen äänestyksen voittanut esitys tullut
kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Ensimmäisessä äänestyksessä kolme (3) kaupunginhallituksen
jäsentä äänesti JAA (Holopainen, Moilanen, Partanen) ja kahdeksan
(8) kaupunginhallituksen jäsentä EI (Mäkelä, Härkönen, Iljin,
Paalanen, Kakkola, Hänninen, Puolakka, Torniainen). Puheenjohtaja
totesi, että Jyri Hännisen esitys oli voittanut äänestyksen.
Toisessa äänestyksessä yksi (1) kaupunginhallituksen jäsen äänesti
JAA (Paalanen) ja kymmenen (10) kaupunginhallituksen jäsentä EI
(Mäkelä, Härkönen, Moilanen, Holopainen, Iljin, Kakkola, Hänninen,
Puolakka, Torniainen, Partanen).
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Jyri
Hännisen tekemän esityksen.
Merkittiin, että Tuija Willberg oli saapunut esittelemään asiaa
kokoukseen 15.05–15.20.
KV § 44
Liitteet

Palveluverkkoselvitys
Tarkennuksia ja täydennyksiä liikennejärjestelyihin

Oheismateriaali
Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto
Teknisen lautakunnan lausunto
Nuoriso- ja liikuntalautakunnan lausunto
Sosiaali- ja terveystoimikunnan lausunto
Kulttuurilautakunnan lausunto
Lasten parlamentin kannanotto
Nuorisovaltuuston kannanotto

Länsialueen koulujen oppilaiden huomioita
Kuntalaisten kommentit ja palautteet
Suurkouluja vastustava adressi
Kaupunginhallituksen kokouksessa 18.4.2016 lisätyt oheismateriaalit:
Sammonlahden seurakunnan työntekijöiden kannanotto
Sammonlahden koulun opettajakunnan kannanotto
Korkea-ahon koulun henkilökunnan kannanotto
Kuusimäen koulun henkilökunnan kannanotto
Lappeen koulun henkilökunnan kannanotto
Lavolan koulun henkilökunnan kannanotto
Skinnarilan koulun henkilökunnan kannanotto
Sammonlahden palvelualueen varhaiskasvatuksen kannanotto
(JW)
Kh

esittää kaupunginvaltuustolle, että Länsialueen palveluverkko
rakennetaan selvitysryhmän vaihtoehdon 1 pohjalta täydennettynä
Kuusimäen koululla 1. ja 2. luokille seuraavin jatkotoimenpitein:
Käynnistetään välittömästi uudisrakennusten hankesuunnittelu,
jonka pohjalta voidaan mahdollisimman nopeasti tehdä ratkaisu
vaihtoehtojen 1A ja 1B välillä ja tarkentaa ratkaisu liikuntatilojen
iltakäytön näkökulmasta.
Hankesuunnittelun rinnalla käynnistetään välittömästi
asemakaavojen laadinta, joissa Sammonlahdessa koulun ja
päiväkodin tontille varataan noin 6 hehtaarin alue, johon sisältyy uusi
tekonurmikenttä sekä Lappeen koulun alueella koulun ja päiväkodin
tontille varataan runsaan 4 hehtaarin alue, joka sisältää Kampakujan
lounaispuolella olevan rakentamattoman korttelialueen, katualuetta
ja koulun yhteydessä olevan kenttäalueen.
Kourulan alueella käynnistetään välittömästi asemakaavan muutos,
jolla mahdollistetaan uuden päiväkodin sijoittuminen sekä
ratkaistaan nykyisen monitoimitalon tontin käyttö. Kourulan
päiväkodin hankesuunnittelu käynnistetään samanaikaisesti
kaavanlaadinnan kanssa. Päiväkodin tontille varataan noin 0,8
hehtaarin alue.
Kirjasto- ja nuorisotoimen tilat rakennetaan Sammonlahden koulun
yhteyteen.
Kuusimäen koulun, Skinnarilan päiväkodin ja koulun, Lavolan koulun
sekä Uus-Lavolan päiväkodin tonttien asemakaavamuutokset uutta
käyttötarkoitusta varten käynnistetään. Palvelutuotannosta
poisjäävät rakennukset siirretään välittömästi tilakeskuksen

E-salkkuun. Palvelutuotannosta poistuvien tonttien ja rakennusten
myynnissä tulee varmistaa rakennusten käyttö niin kauan kuin niitä
tarvitaan palveluverkon muuttumisen siirtymävaiheessa.
Liikennejärjestelyt tulee jatkovalmistelussa suunnitella ja uudistuksen
yhteydessä toteuttaa niin, että jalankulkuyhteydet ja muut kevyen
liikenteen väylät ml. alikulut, saattoliikenne pysäköintipaikkoineen,
liikennevaloratkaisut, valaistus ja katujen liikennöitävyys sekä
joukkoliikenneratkaisut yms. toimenpiteet takaavat kaikille alueen
palveluja käyttäville henkilöille turvalliset ja hyvin toimivat
kulkuyhteydet.
Kv

Merkittiin, että ennen asian varsinaista käsittelyä kaupunginjohtaja
Kimmo Jarva selosti asian valmistelua, asemakaava-arkkitehti Matti
Veijovuori esitteli selvitystyön toimeksiantoa ja lopputulosta sekä
tilakeskuksen päällikkö Katri Tolvanen kiinteistöjen kuntoselvityksiä.
Asian käsittelyn aikana valtuutettu Sanna Koskenranta esitti, että
asia jätetään pöydälle.
Puheenjohtajan tiedustelun jälkeen kaupunginvaltuusto päätti jättää
asian yksimielisesti pöydälle.

KV
Kiinteistöjen kuntotutkimukset on julkaistu luottamushenkilöiden
verkkopalvelussa ja julkaisusta on tiedotettu kaupunginvaltuutetuille
sähköpostitse 19.5.2016.
Kaupunginhallitus 30.5.2016 § 248
Kaupunginvaltuuston 25.4.2016 kokouksessa asiasta käydyssä
keskustelussa tuotiin esille, että selvitykseen tulisi sisällyttää erillinen
lapsivaikutusten arvio.
Lapsivaikutusten arviointi on teetetty palveluverkkotyöryhmän
tilauksesta konsulttityönä. Selvityksen pohjana on
palveluverkkoselvityksen ennakkoarvioinnin osana laadittu
sosiaalisten vaikutusten arviointi. Selvityksestä on nostettu esiin
lapsiin kohdistuvia suoria ja välillisiä vaikutuksia samalla kun
tarkastelua on täydennetty. Arvioinnin tavoitteena on tuoda esille
mitkä ovat palveluverkkovaihtoehtojen ennakoidut hyödyt ja haitat
lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnille. Arvioinnissa on hyödynnetty
Stakesin sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lapsivaikutusten
arviointia koskevaa ohjeistusta.
Länsialueen lapsivaikutusten arvioinnissa on verrattu
nykytilanteeseen keskittävää mallia (VE 1A ja 1B) sekä keskittävää
mallia, jossa Kourulaan sijoittuvat alueen 1.-2. vuosiluokat.

Kaupunginhallitus merkitsi lapsivaikutusten arvioinnin tiedoksi ja
päätti lähettää sen kaupunginvaltuustolle liitettäväksi länsialueen
palveluverkkoselvitykseen.
Arviointi on liitteenä. (JW)
Kh

esittää kaupunginvaltuustolle, että Länsialueen palveluverkko
rakennetaan selvitysryhmän vaihtoehdon 1 pohjalta täydennettynä
Kuusimäen koululla 1. ja 2. luokille seuraavin jatkotoimenpitein:
Käynnistetään välittömästi uudisrakennusten hankesuunnittelu,
jonka pohjalta voidaan mahdollisimman nopeasti tehdä ratkaisu
vaihtoehtojen 1A ja 1B välillä ja tarkentaa ratkaisu liikuntatilojen
iltakäytön näkökulmasta.
Hankesuunnittelun rinnalla käynnistetään välittömästi
asemakaavojen laadinta, joissa Sammonlahdessa koulun ja
päiväkodin tontille varataan noin 6 hehtaarin alue, johon sisältyy uusi
tekonurmikenttä sekä Lappeen koulun alueella koulun ja päiväkodin
tontille varataan runsaan 4 hehtaarin alue, joka sisältää Kampakujan
lounaispuolella olevan rakentamattoman korttelialueen, katualuetta
ja koulun yhteydessä olevan kenttäalueen.
Kourulan alueella käynnistetään välittömästi asemakaavan muutos,
jolla mahdollistetaan uuden päiväkodin sijoittuminen sekä
ratkaistaan nykyisen monitoimitalon tontin käyttö. Kourulan
päiväkodin hankesuunnittelu käynnistetään samanaikaisesti
kaavanlaadinnan kanssa. Päiväkodin tontille varataan noin 0,8
hehtaarin alue.
Kirjasto- ja nuorisotoimen tilat rakennetaan Sammonlahden koulun
yhteyteen.
Kuusimäen koulun, Skinnarilan päiväkodin ja koulun, Lavolan koulun
sekä Uus-Lavolan päiväkodin tonttien asemakaavamuutokset uutta
käyttötarkoitusta varten käynnistetään. Palvelutuotannosta
poisjäävät rakennukset siirretään välittömästi tilakeskuksen
E-salkkuun. Palvelutuotannosta poistuvien tonttien ja rakennusten
myynnissä tulee varmistaa rakennusten käyttö niin kauan kuin niitä
tarvitaan palveluverkon muuttumisen siirtymävaiheessa.
Liikennejärjestelyt tulee jatkovalmistelussa suunnitella ja uudistuksen
yhteydessä toteuttaa niin, että jalankulkuyhteydet ja muut kevyen
liikenteen väylät ml. alikulut, saattoliikenne pysäköintipaikkoineen,
liikennevaloratkaisut, valaistus ja katujen liikennöitävyys sekä
joukkoliikenneratkaisut yms. toimenpiteet takaavat kaikille alueen

palveluja käyttäville henkilöille turvalliset ja hyvin toimivat
kulkuyhteydet.
Kv

Asiassa käydyn keskustelun aikana valtuutettu Virpi Junttila esitti,
että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja selvitetään
keskitetyn mallin todelliset vaikutukset liikennemääriin ja
liikennevirtoihin, tehdään lapsivaikutusten arviointi ottaen
työryhmään lasten ja nuorten hyvinvointiin, terveyteen, psykologiaan
ja kasvuvaiheisiin perehtyneitä asiantuntijoilta, ja päivitetään raportti
käyttäen mittareita, jotka tehdään ja päätetään yhteistyössä
päättäjien ja asukkaiden kanssa. Valtuutettu Tanja Karppinen
kannatti Junttilan esitystä.
Valtuutettu Ilpo Heltimoinen esitti, että päätökseksi valitaan
vaihtoehto 5E niin, että kirjasto- ja nuorisotoimen tilat rakennetaan
Sammonlahden koulun yhteyteen. Lisäksi liikennejärjestelyt tulee
jatkovalmistelussa suunnitella ja uudistuksen yhteydessä toteuttaa
niin, että jalankulkuyhteydet ja muut kevyen liikenteen väylät ml.
alikulut, saattoliikenne pysäköintipaikkoineen, liikennevaloratkaisut,
valaistus ja katujen liikennöitävyys sekä joukkoliikenneratkaisut yms.
toimenpiteet takaavat kaikille alueen palveluja käyttäville henkilöille
turvalliset ja hyvin toimivat kulkuyhteydet. Valtuutettu Markku
Papinniemi, Virpi Junttila, Marjatta Moilanen, Marja-Leena Leppänen
ja Tuula Partanen kannattivat Heltimoisen esitystä.
Valtuutettu Päivi Kukkonen esitti, että kaupunginhallituksen esitys
muutoin hyväksytään, mutta esityksen ensimmäisestä kappaleesta
poistetaan sanat ”täydennettynä Kuusimäen koululla 1. ja 2. luokille”.
Valtuutettu Anu Paalanen kannatti Kukkosen esitystä.
Kun valtuutettu Karppinen puheenvuorossaan kannatti Junttilan
esitystä asian palauttamista uudelleen valmisteluun, puheenjohtaja
totesi, että asian palauttamisesta tai asian asiallisen käsittelyn
jatkamisesta on äänestettävä, ja esitti äänestettäväksi siten, että ne
jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne,
jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteluun
äänestävät EI, ja jos EI voittaa, asia palautetaan uudelleen
valmisteluun. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä annettiin 52 JAA-ääntä,
6 EI-ääntä ja 1 valtuutettu äänesti tyhjää (liite 2 §:ään 57).
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu.
Pyydettyjen puheenvuorojen tultua käytetyksi puheenjohtaja totesi,
että on tehty kaksi kaupunginhallituksen esityksestä poikkeavaa
esitystä ja niistä on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti
äänestettäväksi ensin siten, että ne jotka kannattavat valtuutettu Ilpo

Heltimoisen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
valtuutettu Päivi Kukkosen esitystä äänestävät EI.
Tämän jälkeen äänestetään siten, että ne jotka kannattavat
kaupunginhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattavat ensimmäisen äänestyksen voittanutta esitystä
äänestävät EI, ja jos EI voittaa, on ensimmäisen äänestyksen
voittanut esitys tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.
Äänestysesitys hyväksyttiin.
Ensimmäisessä äänestyksessä annettiin 22 JAA-ääntä, 34 EI-ääntä
ja 3 valtuutettua äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että
kaupunginvaltuuston hyväksyneen valtuutettu Päivi Kukkosen
esityksen (liite 3 §:ään 57).
Toisessa äänestyksessä annettiin 47 JAA-ääntä, 11 EI-ääntä ja 1
valtuutettu äänesti tyhjää (liite 4 §:ään 57).
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen esityksen tulleen
kaupunginvaltuuston päätökseksi.

