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Oheismateriaalit
Länsialueen palveluverkkoselvityksen esittelykalvot
Länsialueen palveluverkkoselvityksen raportti
Länsialueen palveluverkon selvitystyö on tehty eri toimialojen
viranhaltijoiden laajassa työryhmässä. Työryhmän ehdotuksessa on
tarkasteltu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, liikuntatoimen,
nuorisotoimen, kulttuuritoimen ja terveyspalvelujen järjestämistä
Sammonlahden palvelualueella. Selvityksessä on myös hyvin
seikkaperäinen ja laaja alueella sijaitsevien kaupungin omistamien
rakennusten uudistamis- ja peruskorjaustarkastelu, sekä
liikennejärjestelyjä koskeva alustava selvitys.
Kaupunginhallitus käsitteli 1.2.2016 länsialueen
palveluverkkotyöryhmän raportin ja merkitsi sen tiedoksi. Samalla
kaupunginhallitus päätti pyytää palveluverkkoselvityksestä lausunnot
tekniseltä lautakunnalta, kasvatus- ja opetuslautakunnalta,
kulttuurilautakunnalta, nuoriso- ja liikuntalautakunnalta, sosiaali- ja
terveystoimikunnalta, nuorisovaltuustolta ja lasten parlamentilta.
Kaupunginhallitus on edellyttänyt, että kukin lautakunta keskittyy
lausunnossaan oman toimialansa mukaisiin seikkoihin. Nuoriso- ja
liikuntalautakunnan lausunnossa siis tulee ottaa kantaa vain
nuorisotoimen ja liikuntatoimen vastuulla oleviin palveluihin
länsialueella. Lausunnot tulee antaa maaliskuun alkuun mennessä.
Nuoriso- ja liikuntatoimesta palveluverkkoselvityksen valmisteluun
ovat osallistuneet liikuntatoimenjohtaja, nuorisotoimenjohtaja ja
valmisteluun on osallistunut myös muita toimialan virkamiehiä.
Nuorisotoimi
Nuorisotoimen palvelujen osalta voidaan todeta, että vaikka
länsialueen palveluverkkoa muutettaisiin minkä tahansa
vaihtoehdon mukaiseksi, niin nuorisotoimen ylläpitämä nuorisotila
länsialueella tulee säilymään keskeisellä paikalla Sammonlahdessa.
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Vaihtoehdoissa 1A ja 1B nuorisotoimen Sammonlahden nuorisotilat
sijoitettaisiin uuden laajennettavan koulun yhteyteen toiminnallisesti
omiksi nuorisotiloikseen, osana uutta koulua. Nuorisotoimi pitää
keskittävää kouluverkkoratkaisua nuorisotoimen
nuorisotilatoiminnan kannalta parhaana vaihtoehtona. Keskittävässä
ratkaisussa uuteen kouluun sijoittuisi myös länsialueen nuorisotilat.
Nuorisotiloja voitaisiin käyttää osana koulun oppimisympäristöä,
kerhotoiminnassa ja iltapäiväkerhojen toiminnassa.
Nuorisotoiminnassa olisi myös mahdollisuus joustavasti hyödyntää
uuden koulujen tiloja soveltuvilta osin.
Sammonlahden nuorisotilalla tehdään yhteisöllistä nuorisotyötä.
Nuorisotila koulun yhteydessä vahvistaa näkemystä koulusta alueen
asukkaiden ”kylätalona”.
Mikäli uutta koulurakennusta Sammonlahteen ei tulisi, on kaupungin
silloin varauduttava lähitulevaisuudessa tekemään Sammontorin
nuorisotiloille laaja peruskorjaus.
Länsialueen nuorisotilatoiminnan kannalta parhaat vaihtoehdot ovat
1A tai 1B. Niissä keskittävissä ratkaisuissa uudet nuorisotilat
sijoittuisivat uuteen koulurakennukseen Sammonlahdessa.
Liikuntatoimi
Liikuntatoimen palvelujen osalta voidaan todeta, että vaikka
länsialueen palveluverkkoa muutettaisiin minkä tahansa
vaihtoehdon mukaiseksi, niin uudistus ei vähennä tai oleellisesti
muuta kaupungin ulkoliikuntapaikkojen määrää tai saavutettavuutta
länsialueella. Olemassa olevat hiihtoladut, luistelu- ja urheilukentät
sekä uimarannat tulevat säilymään riippumatta siitä, miten esim.
kouluverkkoa alueella muutetaan.
Olemassa olevia ulkoliikunta-alueita tulee jatkossa kehittää entistä
paremmin kaikkien alueen asukkaiden liikuntaa ja liikunnallista
elämäntapaa edistäviksi lähiliikuntapaikoiksi. Ne tulee varustaa
monipuolisilla eri ikäisille soveltuvilla liikuntavälineillä, niiden tulee
olla vapaasti käytettävissä ja laadukkaasti rakennettuja. Hyvinä
ulkoliikunta-alueina esimerkkinä ovat mm. Kimpisen koulun
piha-alue liikuntavälineineen, Myllysaaren perhepuisto ja Joutsenon
keskustaan rakennettu lähiliikunta-alue.
Nykyisiä olemassa olevia hiekkapallokenttiä luistelualueineen tulee
kehittää. Asentamalla niihin hiekkatekonurmi lisätään merkittävästi
kenttien kesäaikaista käyttöä. Talviolosuhteet ulkona tapahtuvaa
luistelua ajatellen ovat huonontuneet jatkuvasti. Monissa
kaupungissa on päätetty toteuttaa ulkokenttien paikalle pieniä
ulkotekojäitä, joilla voidaan turvata luisteluolosuhteet talvella
koululiikuntaan ja asukkaille.
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Jos Sammonlahteen rakennetaan uusi iso koulurakennus, on
varauduttava siirtämään nykyistä Sammonlahden nykyinen
luonnonnurmikenttä toiseen kohtaan tontilla. Samalla uudesta
kentästä tulee tehdä nykyaikainen valaistu keinonurmikenttä, joka
soveltuu jalkapalloon.
Selvitystyöryhmän raportissa esitetyt, keskittävät vaihtoehdot 1A ja
1B ovat liikuntasalien iltakäytön toiminnan ja tarpeiden kannalta
paras vaihtoehto.
Keskittävissä ratkaisuissa isoille kouluille rakennetaan koulun ja
iltakäytön tarpeet huomioiden riittävän isot liikuntasalit. Kaikki
nykyiset isot liikuntahallit, Sammonlahden liikuntahalli, Lappeen
koulun liikuntasali, Kourulan liikuntahalli, Pallon ja Joutsenon
liikuntahallit sekä Lappeenrannan urheilutalon liikuntahalli ovat
käytännössä täynnä ilta- ja viikonloppukäytön osalta. Vapaata tilaa
niissä on iltaisin ja viikonloppuisin vain satunnaisesti. Tämä kuvaa
hyvin urheiluseurojen eri sisäpalloilulajien määrää juniorien ja
aikuisten tasolla. Lisätilaa tarvitaan mm. salibandyn ja koripallon
tarpeisiin ja niitä lajeja ei pienissä liikuntasaleissa mahdu
pelaamaan.
Luopumalla pienistä hajallaan olevista kouluista ja niiden pienistä,
huonosti iltakäytön tarpeisiin soveltuvista liikuntasaleista sekä
muodostamalla isojen koulujen yhteyteen isot liikuntahallit,
parannetaan oleellisesti liikuntasalitilannetta Lappeenrannassa.
Isot liikuntahallit, jotka ovat kooltaan noin 1.000 m2 – 1.200 m2,
voidaan jakaa tarvittaessa jakaa esim. neljäksi pieneksi liikuntatilaksi
ja isoihin liikuntahalleihin mahtuu myös täysimittainen
salibandykaukalo.
Selvitystyöryhmän raportissa esitetyt, keskittävät vaihtoehdot 1A ja
1B ovat liikuntasalien iltakäytön toiminnan ja tarpeiden kannalta
paras vaihtoehto. Palveluverkkouudistus ei oleellisesti muuta
ulkoliikuntapaikkojen määrää tai sijaintia länsialueella. (IO)
Ltj

Lautakunta päättää nuoriso- ja liikuntatoimen edellä 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.

Nuoli

Hyväksyttiin.
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Lautakunta päätti osaltaan 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.

