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JOHDANTO 
1 Palvelurakenne-esityksen lähtökohdat 

Lahden kaupunki on omana työnään selvittänyt varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisopalveluiden ja 
lukiokoulutuksen palveluverkkoa 2000-luvulla seuraavasti: Kouluverkko- sekä varhaiskasvatuspalvelujen tila- 
ja toimintaselvitys 2006, Lahden kaupungin peruskouluverkon kehittämislinjaukset sekä varhaiskasvatuspal-
velujen tila- ja toimintaselvitys 16.2.2010, Palveluverkkoyhteistyöryhmän loppuraportti helmikuu 2011. Tehty-
jen selvitysten ja kehittämisehdotusten perusteella on toimipisteitä lakkautettu ja yhdistetty kaupunginval-
tuuston talousarviopäätösten mukaisesti. 

Lahden kaupunginvaltuusto päätti keväällä 2011 käynnistää kaikkiin kaupungin palveluihin liittyvän Palvelu-
konseptiselvityksen. Sivistystoimialan Lasten ja nuorten kasvu -vastuualueen *) vuoden 2011 - 2012 esi-
tyksessä tulevaisuuden palvelurakenteeksi päivitettiin aikaisempi kouluverkkoselvitys, peruskoulujen kehit-
tämislinjaukset ja palveluverkkoyhteistyöryhmän raportti osaksi Lahden palvelukonseptiselvitystä. Lasten ja 
nuorten kasvu palvelurakenne vuoteen 2025 -esityksessä yhdistettiin koulujen, päiväkotien ja nuorisopalve-
lujen tilatarkastelu, palvelutarpeet ja niiden muutokset sekä kiinteistöjen kuntoarvio yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 15.5.2012 (§ 103) palvelurakenne-esityksen huomioimisesta tulevi-
en vuosien talousarviovalmistelussa työryhmän esityksen mukaisesti sekä palvelurakenne-esityksen liittämi-
sestä esitettyine toimenpiteineen osaksi Lahden kaupungin palvelukonseptihanketta ja siihen liittyvää pää-
töksentekoa. 

Vuoden 2012 palvelurakenne-esityksen päätöksenteossa todettiin, että palveluverkkoon liittyvä suunnittelu, 
taustatietojen ajantasaisuus ja tulevien palvelutarpeiden ennakointi tulisi nähdä jatkuvana prosessina eikä 
useiden vuosien tarkasteluvälein tapahtuvina erillisinä projekteina. Palveluverkon kehittämiseen liittyvillä 
päätöksillä on merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Lahden teknisen ja ympäristötoimialan 
yleiskaavaan perustuvien aluekohtaisten väestöennusteiden valmistuminen keväällä 2013 mahdollisti vuo-
den 2012 palvelurakenne-esityksen aluekohtaisen tarkentamisen taloussuunnittelukaudelle 2014 - 2016. 
Sivistystoimiala laati vuoden 2013 aikana yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa tarkennukset suunnitelmaan 
taloussuunnittelukaudelle 2014 - 2016. 

Kaupunginvaltuusto edellytti talousarviopäätöksessään 25.11.2013, että kaupungin ja konsernin tilankäyttöä 
tehostetaan ja otetaan käyttöön moderneja tilankäyttöratkaisuja, kaupungin tilakantaa karsitaan aktiivisesti 
sekä tilainvestointeja karsitaan, vaiheistetaan tai lykätään (Talouden tasapainottamisohjelma, luku C; Tilat). 

Tämä Esitys lasten ja nuorten lähipalveluiden muutostarpeista ja vaikutuksista toimitilakannassa 2014 on 
edellisten palveluverkkotarkastelujen pohjalle rakentuva tarkennettu suunnitelma vuosille 2014 - 2017. 
Suunnitelmassa täsmennetään samalla lasten ja nuorten lähipalveluiden suhdetta yleiskaavalliseen työhön 
sekä toimitilojen käytölle asetettavia tavoitteita. Lahden kaupungin strategiassa mainittu tavoite lapsiystäväl-
lisemmän kaupungin kehittämisestä merkitsee palveluverkon kehittämisen näkökulmasta, että suunnitelmal-
lisesti ja pitkäjänteisesti tavoitellaan taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävää toimitilojen ja palvelupisteiden 
kokonaisuutta. Käytettävissä olevat taloudelliset resurssit pitää pystyä kohdentamaan ensisijaisesti itse toi-
mintaan: lasten ja nuorten palveluiden järjestämiseen, hyvän oppimisen ja kasvun tukemiseen. 

 

 

  

*) Lasten ja nuorten kasvun vastuualue 
Sivistystoimialan organisaatiouudistuksen myötä syksyllä 2010 perustettiin varhaiskasvatuksen, pe-
rusopetuksen ja nuorisopalveluiden yhteinen vastuualue Lasten ja nuorten kasvu. Vastuualueen yhtei-
sen palvelutuotannon tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. 
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2 Lasten ja nuorten kasvu -vastuualueen palvelurakenne 2014 - 2017 

Sivistystoimiala on valmistellut keväällä 2012 esityksen lasten ja nuorten kasvu -vastuualueen palveluraken-
teeksi vuoteen 2025. Nyt valmisteltu palveluverkkoselvitys on esityksen yksityiskohtaisempi tarkastelu ja 
päivitys taloussuunnittelukaudelle 2014 - 2017.  

Palvelurakenne-esityksen tarkoituksena on tuottaa lisätietoa päätöksenteon ja palveluverkon suunnittelun 
taustaksi. Taloussuunnittelukauden 2014 - 2017 muutostarpeet sekä aikaisemmin päätetyt ja toteutettavat 
investoinnit on koottu yhteenvedoksi esityksen loppuun. 

2.2 Yleiskaavallinen näkökulma palveluverkon suunnitteluun 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Lahden yleiskaavan 2025 toukokuussa 2012. Yleiskaava nojaa vahvasti kau-
pungin strategiaan, jolla on sama tavoitevuosi kuin yleiskaavallakin. Strategian vision mukaan Lahti on hou-
kutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki. Elinvoimaisen kaupungin väestö kasvaa prosentin vuodessa 
ja yleiskaavan vuoteen 2025 mennessä rakennettavat alueet on mitoitettu noin 118 000 asukkaalle. Vision 
houkuttelevuus tarkoittaa sitä, että kaupungissa tulee olla erinomaiset ja hyvin saavutettavat palvelut. Ympä-
ristönäkökohdat tarkoittavat kaupunkirakenteessa voimakasta tiivistämisen ja täydennysrakentamisen tavoi-
tetta. 

Palveluverkkotyö on merkittävä osa jatkuvaa yleiskaavatyötä kuluvalla valtuustokaudella 2013 - 2016. Jatku-
va yleiskaavaprosessi tuo palveluverkkotarkasteluun pitkän aikavälin näkökulman, mutta mahdollistaa myös 
ajankohtaisten kysymysten käsittelyn joustavasti. Palveluverkkotyön integroiminen vahvasti yleiskaavaan 
edistää toimialojen välistä yhteistyötä ja tuo siihen kokonaisnäkemyksen palveluiden pitkäjänteisestä kehit-
tämisestä. Yleiskaavan kautta on mahdollista tarkastella myös palveluiden sijaintia ja saavutettavuutta stra-
tegisesti tärkeiden teemojen, esimerkiksi kestävän liikkumisen näkökulmasta. 

Käsillä olevan tehtävänannon lisäksi on päätetty jatkaa toimialojen välistä palvelusuunnittelutyötä yleiskaa-
vaprosessin puitteissa. Yleiskaavan ohjausryhmä ottaa vastuulleen työn koordinoinnin. Suunnittelun aktiivi-
sissa vaiheissa laadittaessa esimerkiksi yleiskaavaluonnosta voidaan perustaa erillisiä teemaryhmiä. Yleis-
kaavaprosessissa osallistetaan myös kansalaisia laajasti ja saadaan Kansalaisten näkemys palveluiden 
järjestämisestä.  

Lahdessa on maakunnan keskuksen tasoiset palvelut. Ensisijaisena tavoitteena on nykyisen palvelutason 
säilyminen ja kehittäminen, mitä tiivistäminen ja täydennysrakentaminen tukevat. Nykyiset palvelut kuitenkin 
sijaitsevat valmiissa kaupunkirakenteessa, jossa tiivistämisen ja täydentämisen mahdollisuudet ovat rajalliset 
- varsinkin, kun maa on useimmiten yksityisessä omistuksessa. Täydennyskaavoitus on hidasta, joten väes-
tötavoitteen toteutumiseksi on rakennettava myös uusia asuinalueita, joille asemakaavoitetaan uusia julkis-
ten palveluiden toimipisteitä. 

Noin kaksi kolmannesta uusista asukkaista löytää kodin jo aiemmin asumiseen kaavoitetuilta, mutta vielä 
osin rakentamattomilta alueilta esimerkiksi Karistosta, Kytölästä, Kunnaksesta tai Renkomäestä. Kolmannes 
uudesta väestöstä tulee asumisen alueille, jotka kaavoitetaan asumiseen muusta maankäytöstä. Tällaisia 
kohteita ovat esimerkiksi Sopenkorpi, Niemi sekä lähiöuudistuksen sisältämät käyttötarkoituksen muutoskoh-
teet. Lisäksi yleiskaavaan on merkitty aluevarauksina niin kutsutut asumisen reservialueet, jotka asemakaa-
voitetaan vasta vuoden 2025 jälkeen. Näitä alueita on muun muassa Ämmälässä, Kujalassa, Jokimaalla ja 
Lehmuksessa. Rakentaminen harvoin toteutuu ennustetulla tavalla, joten väestöennustetta ja sen pohjalta 
laadittavaa rakentamisennustetta päivitetään vuosittain. 

Palveluiden sijaintia tärkeämpää on saavutettavuus. Osa julkisista palveluista on lähipalveluita, osa on keski-
tetty. Lähipalveluita ovat ensisijaisesti palvelut, joita tarvitaan useimmin ja jotka pitää voida saavuttaa var-
masti ja turvallisesti. Uusille yleiskaavan asuinalueille asemakaavoitetaan lähipalveluiden toimipisteitä, joita 
voidaan muuntaa alueen elinkaaren ja väestörakenteen muuttuessa. Osa julkisista palveluista keskitetään 
isompiin monipalveluyksiköihin, jotka on helppo saavuttaa jalan, pyörällä ja bussilla. Saavutettavuuden tavoi-
te tarkoittaa, että monipalveluyksiköt on järkevää sijoittaa keskustaan tai sen lähelle. Keskitettyjen yksiköiden 
aukioloajat ovat pitkät ja käyttö monipuolista. 
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Yleiskaavassa on tunnistettu yleiset kehityssuunnat ja kullekin maankäytön aluevaraukselle on asetettu vä-
estötavoite. Vuoteen 2025 mennessä palvelukysyntä kasvaa voimakkaimmin Karistossa, Renkomäessä, 
Kytölässä, Launeen pohjoisosissa ja Asemantaustassa, keskustassa sekä Koiskalassa. Uusia julkisia palve-
luita ei kuitenkaan ole sijoitettu yleiskaavakartalle, jotta yksityiskohtaisempi palveluverkon suunnittelu ja 
asemakaavoitus olisi joustavaa. Nykyiset palvelut on kirjattu yleiskaavan aluevarausten nykytilan kuvauksiin 
ja suunnitteluohjeisiin. Yleiskaavatyössä 2013 - 2016 edellä mainittuja tekstejä tarkistetaan. Valtuustokausit-
tain tarkistettavien suunnitteluohjeiden kautta tuoreimmat palveluverkkotyön tulokset ja pitkä aikavälin tavoit-
teet ovat asemakaavoittajien ja muiden suunnittelijoiden käytössä. 

Tämän Lasten ja nuorten kasvu -vastuualueen palvelurakenne 2014 - 2016 -esityksen tarkennukset alueit-
tain perustuvat Lahden teknisen ja ympäristötoimialan uusiin, keväällä 2013 valmistuneisiin tilastoalueittaisiin 
ikäryhmittäisiin väestöennusteisiin. Uusien väestöennusteiden perusteella lasten ja nuorten määrä kasvaa 
aikaisemmin ennustettua enemmän ja aikaisemmin. Erityisesti on huomioitava lasten määrän nopea kasvu 
jo kaavoitetuille ja rakentuvilla asuinalueilla Karistossa ja Renkomäessä. 

Lahti on kompakti kaupunki, jossa kaikki on lähellä. Lahden nykyisten rajojen sisäpuolella olevia palve-
luita voidaan perustellusti kutsua lähipalveluiksi, koska ne ovat hyvin saavutettavissa kestävillä liikku-
mismuodoilla kävellen, pyörällä ja bussilla. Heinäkuussa 2014 palveluiden saavutettavuus bussilla paranee 
entisestään huomattavasti, kun uusi joukkoliikennejärjestelmä otetaan käyttöön.   

Yleiskaavan aluevaraukset on järkevää mitoittaa strategian tavoitteellisen 1 % vuotuisen väestönkas-
vun mukaan, koska aluevaraukset toteutetaan vaiheittain. Mikäli väestöntavoite ei toteudu, uusien alueiden 
käyttöönottoa siirretään myöhemmäksi. Sen sijaan palveluita ei ole järkevää mitoittaa strategian tavoit-
teellisen väestönkasvun mukaisiksi, vaan sen alle, jotta vältytään virheellisiltä investoinneilta. Jatkuva 
yleiskaavaan sidottu palvelusuunnittelu auttaa hahmottamaan tavoitteellisen ja toteutuneen väestönkasvun 
välistä eroa ja reagoimaan siihen joustavasti. Väärät investoinnit on mahdollista välttää ja kuitenkin vastata 
palvelukysyntään oikeaan aikaan oikeassa paikassa. 

Alueilla, varsinkin asuinalueilla, on elinkaari. Sykli, jolla asuinalueen palvelutarve muuttuu lapsiperheiden 
palveluista ikäihmisten palveluihin, on arvioilta 20 - 30 vuotta. Sukupolvenvaihdosta on vaikea ajoittaa ja sen 
vuoksi vanhojen asuinalueiden väestökehityksen ennustaminen on epävarmaa. Rakennusinvestointien nä-
kökulmasta muutama vuosikymmen on liian lyhyt aika. Yksittäinen uusi alue on järkevintä rakentaa kerralla 
valmiiksi muun muassa verkostoinvestoinneista johtuen, eikä elinkaarta kannata venyttää hitaammalla toteu-
tuksella. Asuinalueen sukupolvenvaihdosta voidaan jonkin verran edesauttaa muun muassa täydennysra-
kentamisella, esimerkiksi kaavoittamalla omakotitalojen alueelle yhtiömuotoista asumista ikääntyvää väestöä 
varten. Pitkälle aikavälille tulee kuitenkin löytää malleja, joilla voidaan tasoittaa palvelukysynnän huippuja 
tehokkaammin ja joka on kaupungin omassa hallinnassa. 

Yksi kaupungin hallinnassa oleva kysynnän huippujen tasoittamisen keino on palveluiden keskittäminen 
suurempiin yksiköihin, mikä tuo joustavuutta tilojen käyttöön. Keskittäminen on kansallisesti yleinen suuntaus 
myös lasten ja nuorten palveluissa. Palveluiden keskittämiseen liittyy haasteita ja se on ainakin osittain risti-
riidassa lapsiystävällisyyden kanssa. Keskittäminen johtaa suuriin yksiköihin, joita on vaikea suunnitella lap-
sen mittakaavaan. Mikäli keskittäminen toteutetaan uudisrakentamisena uuteen paikkaan, tarvitaan mittavia 
investointeja. Keskittäminen myös väistämättä pidentää etäisyyksiä palveluihin. Strategisena tavoitteena on 
lapsiystävällisyyden lisäksi kestävä liikkuminen eli kävely ja pyöräily. Minkä nuorena oppii, sen vanhana tai-
taa: tämä koskee myös kulkutapavalintoja.  

Kaupunki voi tasoittaa palvelukysynnän huippuja sekä kasvuennusteen ja toteutuman välistä kuilua myös 
joustavilla tilaratkaisuilla. Keskittämisen kohteet kannattaa pyrkiä valitsemaan olemassa olevasta tila-
kannasta. Valittuun kohteeseen tuodaan monia toimijoita ja toimintoja. Olemassa olevia tiloja on mahdollista 
kehittää ja laajentaa joustavasti modulimallin avulla. 
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Kuva 1. Kaavio modulimallista  

Jatkuvasta suunnittelusta ja modulimallista kehitetään lahtelainen palvelubrändi. Modulit muotoillaan 
esteettisesti houkutteleviksi paviljongeiksi suunnittelukilpailun avulla. Suunnittelussa, toteutuksessa ja käytön 
aikana otetaan huomioon resurssi- ja energiatehokkuus. Asemakaavoituksessa ja kunnallistekniikan raken-
tamisessa otetaan huomioon kunkin palvelukorttelin muuntojoustavuus.  

Palveluverkkoa tarkasteltaessa koko kaupungin tasolla kiinnitetään huomiota sijainnin ja saavutettavuuden 
lisäksi nykyisten rakennusten kuntoon ja energiatalouteen sekä tontin suomiin mahdollisuuksiin toteuttaa 
modulimallia. Keskittämisen paikat ja investointikohteet valitaan arvioimalla edellä mainittuja tekijöitä yhdes-
sä. Arviointia varten tuotetaan tilakannan salkutuksesta kartta, jota voidaan tarkastella päällekkäin yhdyskun-
tarakenteen vyöhykkeiden, joukkoliikennelinjojen, väestöennusteen ym. tekijöiden kanssa. Potentiaaliset 
keskittämisen ja kehittämisen kohteet tunnistetaan ja tarkastellaan niitä tarkemmin korttelitasolla. 

Koulut voivat usein soveltua luontevasti toiminnallisena yksikkönä ja rakennuksena monipalveluyksikön yti-
meksi. Olemassa olevan koulun yhteistiloja kehitetään palvelemaan monia toimijoita ja toimintoja. Koulun 
tontille tuodaan siirrettäviä, muuntojoustavia palvelumoduleita asuinalueen kulloisenkin palvelukysynnän 
mukaan: päiväkotimodulin voi ajan myötä vaihtaa esimerkiksi hammashoitomoduliin tai vanhusten palvelu-
moduliin ja päiväkotimodulin siirtää edelleen toiseen kaupunginosaan. 
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Kuva 2. Yhteistoimintamalli toimialat ylittävän yhteistyön parantamiseksi lasten palveluissa 

Joitakin palveluita ei ole tarkoituksenmukaista keskittää suuriin yksiköihin kauas asukkaista. Lapsiystävälli-
sen kaupunkiympäristön avaintekijä on, miten lapset pystyvät liikkumaan omaehtoisesti ja miten vanhemmat 
uskaltavat päästää lapsensa liikkumaan itsenäisesti. Tähän vaikuttaa etäisyyden lisäksi ympäristön laatuteki-
jät: turvallisuus, viihtyisyys sekä ympäristön tarjoumat lapsille. Mitä rikkaampi kaupunkiympäristö on, sen 
parempi lapsille. Liikennejärjestelyiden lisäksi merkittävä rooli on viherympäristöllä. Palveluiden keskittämistä 
suunniteltaessa tulee siis ottaa huomioon, minkälaiset kävely- ja pyöräily -yhteydet palvelupisteeseen on 
mahdollista järjestää.  

Myös pienet lähipalveluyksiköt olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa nykyistä joustavammin moduliperiaatteel-
la niin, että alueen elinkaaren mukana muuttuvaan palvelukysyntään olisi helpompi vastata. Esimerkiksi uu-
teen päiväkotiin suunnitellaan kiinteä, monikäyttöinen ydin yhteis-, keittiö ja huoltotiloineen. Ytimen ympärille 
kootaan tarvittava määrä siirrettäviä päiväkotimoduleita, jotka voidaan viedä muualle ja korvata esimerkiksi 
koulumoduleilla tai vanhusten palvelumoduleilla.  

Yleiskaavan aluevarauksissa pitää varautua suurimpaan ja nopeimpaan mahdolliseen väestönkasvuun: py-
syvät palveluinvestoinnit taas pitää tehdä todellisen tarpeen mukaan. Näiden välille mahdollisesti syntyvää 
eroa voidaan tasoittaa jatkuvan yleiskaavaan sidotulla palvelusuunnittelulla, jossa palveluita keskitetään 
joustavasti olemassa oleviin tiloihin modulimallin mukaisesti. 
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Kuva 3. Väestön muutos 2010 - 2025 alueittain 



 

 
10 

 
Kuva 4. Palvelut sijaitsevat lähellä asukkaita ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä 
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Kuva 5. Lasten ja nuorten lähipalvelut 2014 väkiluku (0-6v) ja saavutettavuus linja-autoreiteiltä 
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Kuva 6. Lasten ja nuorten lähipalvelut 2014 väkiluku (7-15v) ja saavutettavuus linja-autoreiteiltä 
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Kuva 7. Kehittyvät asuinalueet suhteessa palveluihin
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2.3 Lasten ja nuorten toimintoja palvelevat toimitilat, kokonaiskuva 

Vuoden 2013 aikana suoritettiin konsulttiavusteisesti sivistystoimialan ja tilakeskuksen yhteistyönä toimialan 
palveluverkon ja tilakannan vastaavuuden arviointia kokoamalla yhteen tehtävän vaatimaa laajaa aineistoa 
palveluverkon asettamista toimitilojen tarpeista alueittain sekä tilakantaa koskevaa tietoa sen kapasiteetista 
volyymin, kunnon ja kehittämiskelpoisuuden osalta. Arvioinnin tuloksia on hyödynnetty tämän palveluraken-
neraportin laadinnassa. 

Omien koulutilojen kokonaislaajuus on noin 155 000 brm2. Lisäksi vuokratilaa on noin 27 000 brm2.  

Koulutilojen kokonaislaajuudesta 23 % on rakennettu alun perin ennen vuotta 1950, 59 % on rakennettu 
vuosina 1950 - 1975 ja 18 % on rakennettu vuoden 1975 jälkeen. Koulutilat ovat keskimäärin hyvässä kun-
nossa (tekninen arvo 80 % uushankintahinnasta), suureksi osaksi toteutettujen perusparannus- ja uudisra-
kennushankkeiden ansiosta. 

 
Kuva 8. Käytössä olevan oman koulutilan karttuminen Lahdessa 

Koulujen yksikkökoko vaihtelee alle 200 oppilaasta jopa 1 200 oppilaan kapasiteettiin. Pienimpiä yksiköitä on 
perusteltua laajentaa teknisten mahdollisuuksien antamissa rajoissa. Tavoitteena 3-sarjaiset yksiköt, luokka-
asteiden määrää säädetään tarvittaessa. 

Koulutilojen kapasiteetti on riittävä kaupungin laajuudessa, mutta alueellinen ja koulukohtainen tilanne poik-
keaa keskimääräisestä: alueellista lisätilantarvetta on itäisellä ja eteläisellä alueella ja ylikapasiteettia kes-
kustassa ja läntisellä alueella. Koulujen alueellinen kuormitus vaihtelee paljon.  

Kaupungin omien päivähoitotilojen kokonaislaajuus on noin 36 000 brm2. Lisäksi vuokratilaa on noin 7 600 
brm2. Päivähoitokiinteistöjen kokonaislaajuudesta 13 % on rakennettu alun perin ennen vuotta 1960, 67 % 
on rakennettu vuosina 1960 - 1990 ja 21 % on rakennettu vuoden 1990 jälkeen. Päiväkodit ovat keskimäärin 
kohtuullisessa kunnossa (tekninen arvo 76 % uushankintahinnasta). Päivähoitokiinteistöjen tekninen ja toi-
minnallinen laatu on vaihteleva ja toimitilakannassa on uudistamistarvetta. 
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Kuva 9. Käytössä olevan oman päivähoitotilan karttuminen Lahdessa 

Päiväkotien yksikkökoko vaihtelee 40 hoitopaikasta 150 hoitopaikkaan. Pienimpiä yksiköitä on perusteltua 
poistaa tai laajentaa. Toimitilaverkon kehittämisen tavoitteena toimintoja keskittäen voidaan pitää vähintään 
4-ryhmäisiä yksiköitä ja uusinvestoinneissa 6 - 10 ryhmän yksiköitä. 

Nykyinen päivähoitotilojen kapasiteetti on riittämätön ennusteiden mukaiseen kysyntään, lisätilantarvetta on 
keskustan aluetta lukuun ottamatta kaikilla pääilmansuuntien mukaisilla alueilla. Keskustankin alueella on 
tosin uudelleensijoittumistarvetta. Valmistuvat ja suunnitteilla olevat päiväkotihankkeet tuovat helpotusta 
tilanteeseen lyhyellä aikavälillä, mutta pidemmällä aikatarkastelulla uusilta investoinneilta ei voida välttyä. 
Tehtäväksi jääkin optimoida investoinnit niin, että ”ylirakentamiselta” tarpeisiin nähden vältytään niin määräl-
lisesti kuin myös laadullisesti. 

Omien nuorisopalvelutilojen kokonaislaajuus noin 7 000 brm2. Lisäksi vuokratilaa noin 1 550 hum2. 

Nuorisotilojen tarjonnan keskittämisellä on mahdollisuus edesauttaa toiminnallisten etujen saavuttamista 
sekä poistaa tarpeettomia päällekkäiskustannuksia tilojen ylläpidossa. 

2.4 Vaikutukset toimitiloihin ja niiden käytölle asetettavat tavoitteet 

Palveluverkkotarkastelun kannalta olennaisia tiloihin vaikuttavia tavoitteita voidaan luetella seuraa-
vasti: 

Panostetaan nykyisessä tilakannassa tapahtuvan toiminnan tehostamiseen ja tilojen kehittämiseen tehostet-
tavan toiminnan edellyttämälle tasolle; Ref (1: "Uudistetaan toiminnot ja tilojen käyttö". 

Kootaan palvelupaketit (myös yli toimialarajojen) ja keskitetään ne alue- ja lähipalveluiksi huomioiden myös 
toimitilojen sopivuus ja elinkaarivaiheet; Ref: "Palvelupaketit sovitetaan ensisijaisesti nykyiseen toimitilakan-
taan". 

Nopeille ja ohimeneville palvelun huipputarpeille etsitään palvelutarpeen keston mukaan sovitetut joustavat 
tilaratkaisut; Ref: "Kysyntähuiput hallintaan eri käyttötapoja tilakannassa kierrättämällä". 

(1Ref: Referointi palveluiden ja tilojen yhteistarkastelun tavoitteiksi osa-alueittain. 
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Tilojen hankinta, korjaaminen ja ylläpito on suunnitelmallista ja perustuu palvelutarpeiden ennakointiin ja 
toimitilakannan salkutukseen. Korjaamisessa huomioidaan kiinteistön elinkaarivaihe ja ennuste käytön jat-
kumisesta; Ref: "Tunnistetaan tilatarpeet ja niitä vastaava tarjonnan ylläpitotarve". 

Kaupunki luopuu tiloista, jotka eivät ole kaupungille kuuluvien tehtävien hoitamisen kannalta soveltuvia tai 
tarpeellisia; Ref: "Kaupungille toisarvoiset kohteet kehitetään myyntikelpoisiksi tai muutoin tilakannasta pois-
tettaviksi". 

Tilojen käyttö organisoidaan tehokkaaksi toimintatapoja muuttamalla, tarvittaessa tiloja ja kalustus- ja ope-
tustekniikkaratkaisuja muuntamalla; Ref: "Toimintojen tehostamista tuetaan työympäristöä tarpeen mukaan 
muuntamalla". 

Tilojen suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä pyritään standardiratkaisuihin mahdollisuuksien mukaan; 
Ref: Kustannuskarsinta ohjaamaan tilankäytön suunnittelua". 

Koulutilojen päivittäistä käyttöastetta (nykyiset ryhmäkoot säilyttäen) kohotetaan ja oppilaspaikkakapasiteet-
tia kasvatetaan opetustuntien uudella sijoittelulla; Ref: "Lisätään koulutilojen tehollisia käyttötunteja". 

Tasataan toimitilojen käyttöasteita eri alueilla olevien toimintayksiköiden kesken; Ref: "Muuntuvat oppilaak-
siottoalueet ja opetuksen painotukset eliminoimaan investointien kasvutarpeita". 

Kouluilta vapautuvaa tilaa hyödynnetään joustavasti varhaiskasvatustiloina, erityisesti esiopetuksessa. In-
vestoinneilla tavoitellaan myös toiminnallisia synergioita päivähoidon ja perusopetuksen välille; Ref: "Uudis-
tetuilla toimintavoilla luodaan lasten ja nuorten kasvua edistävää toimintaympäristöä". 

Luodaan koulutilojen hallinnan ja käytön tehokkuusmalli, jolla toimintatapoja voidaan monistaa eri kouluissa 
käytettäväksi ja seurattavaksi; Ref: "Tavoitellaan yleispäteviä toimintatapoja ja tilankäyttöratkaisuja". 

Varhaiskasvatuksen kasvaviin palvelutarpeisiin vastataan tukemalla yksityisen palvelutarjonnan kasvua. 
Omat investoinnit kohdennetaan siten, että yksikkökokojen kasvattaminen on mahdollista; Ref: "Varhaiskas-
vatuksen kasvavaan kysyntään haetaan uusia investointitarpeita karsivia ratkaisuja". 

Investointien tavoitteena on yksikkökoon kasvattaminen, tilojen toimivuuden ja teknisen kunnon kohentami-
nen sekä alueellisten tilatarpeiden ratkaiseminen. Investoinneilla tavoitellaan myös toiminnallisia synergioita; 
Ref: "Investoinneissa vallalle toimintojen tehostamisnäkökulma". 

Pienten päiväkotiyksiköiden toiminnot yhdistetään isompiin yksiköihin. Vapautuvat tilat myydään tai vuokra-
taan yksityiseen toimintaan; Ref: "Keskittämishyödyt edistämään kustannusten hallintaa". 

Hallintotilojen hajasijoittamisesta ja isoista investoinneista luovutaan ja toiminnot kootaan tehokkaammin 
hyödynnettävien tilakokonaisuuksien yhteyteen. Vapautuvat tilat myydään tai ulosvuokrataan yksityiseen 
toimintaan; Ref: "Tilamarkkinoiden joustot edistämään kustannustehokasta tilankäyttöä ja madaltamaan in-
vestointikuormaa". 
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2.5 Lasten ja nuorten kasvu -vastuualueen palveluyksiköiden yhteistyö tilojen käytössä 

Lasten ja nuorten kasvu -vastuualueen yhteisen palvelutuotannon tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja 
perheiden hyvinvointia. Yhteistyön tavoitteena on edistää yhteisen toimintakulttuurin syntymistä asiakasnä-
kökulmasta. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön tavoitteena on, että 1) eri-ikäiset lapset sijoit-
tuvat joustavasti vuosi vuodelta hoidon, kasvatuksen ja oppimisen ympäristöön ja esimerkiksi koulunkäynnin 
aloittaminen on joustavaa 2) yhteiset kasvatus- ja opetussuunnitelmat tukevat oppimisvaikeuksien ennalta-
ehkäisyä ja varhaista puuttumista ja 3) päivähoidon ja koulun toimintakulttuurien sekä toimitilojen yhtenäis-
tämisellä tuetaan pitkäjänteisen ja lapselle turvallisen oppimisympäristön syntymistä. Perusopetuksen ja 
Nuorisopalveluiden uusia yhteistyömuotoja on mm. koulunuorisotyön kehittäminen. Koulutuksellisen tasa-
arvon toimenpiteet -hankkeessa ja osana nuorisotakuun toimenpiteitä kaikilla palvelualueilla on yksi koulu-
nuorisotyöntekijä lukuvuoden 2014 - 2015 alkaessa. 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilayhteistyön mahdollisuudet: 

• Uusien investointien suunnitteleminen vastuualueen ja Tilakeskuksen yhteistyönä. 
• Yhteisten tilojen käytön mahdollisuuksien selvittäminen peruskorjausten sekä väliaikaisten tilaele-

menttien käytön yhteydessä. 
• Mikäli kouluissa on tilaa ja päiväkodeissa täyttä, siirretään esiopetusryhmiä kouluille, jolloin 

o koulutilojen käyttö tehostuu, joten perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tilakustannusten 
osuus toimintamenoissa vähenee. 

o varhaiskasvatuspalveluissa voidaan mahdollisesti välttyä uusilta investoinneilta. 
o mikäli tiloista luopumiseen on tarvetta, on järkevämpää luopua pienemmistä ja huonokuntoi-

semmista päivähoitotiloista. 
o tukee pedagogisesti ja rakenteellisesti lapsen koulupolkua. 

• Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten opetusjärjestelyt ns. nollaluokkina koulujen yh-
teydessä, joka tehostaa koulujen tilojen käyttöä ja vapauttaa päiväkodeissa tilaa alle kouluikäisten 
lasten hoitoon. 

• Luovuttaessa koulutiloista niiden soveltuvuuden selvittäminen päiväkotikäyttöön, jolloin ei synny 
kaupungin tilojen tyhjäkäyttöä. 

2.5.1 Esiopetuksen sijoittuminen koulujen tiloihin 

Lahdessa esi- ja alkuopetus toimivat samassa rakennuksessa Jalkarannan, Kariston, Lotilan (Anttilanmäki), 
Mukkulan, Möysän ja Tiirismaan (englanninkielinen esiopetus) peruskouluissa sekä Lahden ruotsinkielisessä 
koulussa: muihin peruskouluihin saattaa tulla oppilaita jopa yhdeksästä eri päiväkodista. 

Keväällä 2013 valmistuneessa esi- ja alkuopetuksen kehittämistyöryhmän raportissa esitetään seuraavaa: 

Tilat 

• tavoitteena on, että tulevaisuudessa esiopetus ja perusopetus sijoitetaan mahdollisimman paljon yh-
teisiin tiloihin. 

• Tilakeskuksen, kaavoituksen, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä tilojen käytön 
suunnittelussa tulee vahvistaa. 

• tulevaisuuden tilaratkaisuissa huomioidaan toiminnallisuus. 

Oppilaaksiotto 

• varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyönä luodaan lapsille selkeä oppimispolku esiopetuk-
sesta perusopetukseen; lasten ja lapsiperheiden asiakasnäkökulman toteutuminen, niin sanottujen 
nivelvaiheiden vähentyminen ja nivelvaiheyhteistyön toteutuminen. 

• ohjataan esioppilaita hakemaan oman alueen esiopetukseen. 
• aluepäiväkodinjohtajat ja -rehtorit selvittävät oman alueensa esioppilaiden sijoittelua siten, että mah-

dollistetaan joustavat opetusjärjestelyt esi- ja alkuopetuksessa. 
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2.5.2 Peruskoulujen kiinteistökustannukset oppilaskohtaisena tilakustannuksena 

Perusopetuksen koulujen tilakustannusten vaihtelua eri kiinteistöissä voidaan tarkastella oppilaskohtaisena 
kustannuksena kouluittain. Uusien ja peruskorjattujen tilojen kiinteistökustannukset ovat korkeimmillaan 
15,07 €/hum2, ja vanhimpien käytössä olevien koulujen kiinteistökustannukset ovat 6,29 €/hum2. Koulujen 
oppilasmäärä suhteessa käytettävissä oleviin opetustilojen määrään tai pinta-alaan (tilankäytön tehok-
kuus/tilaväljyys) vaikuttaa merkittävästi perusopetuksen kustannuksiin, samoin kuin käytettävän toimitilan 
kiinteistövuokra. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty tilakustannukset oppilaskohtaisena kustannuksena vuonna 2013. Liipo-
la-Kaikuharjun ja Jalkarannan koulujen kiinteistökustannukset muodostuvat tilapäisten väliaikaistilojen vuok-
rista ja käyttökustannuksista. Muiden väliaikaistiloissa toimivien koulujen kiinteistökustannukset perustuvat 
varsinaisen koulukiinteistön kustannuksiin, jolloin väliaikaistilojen todelliset kustannukset ovat Tilakeskuksen 
lisäkustannuksina. 

 
Kuva 10. Kiinteistökustannukset kouluittain oppilasta kohden 
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Taulukko 1. Kiinteistökustannukset kouluittain oppilasta kohden 

Kiinteistökustannukset kouluittain
v. 2013/oppilas

Puhdistus- ja 
siivous

Jätevesimaksut Sähkö Vesi Muut vuokrat Rakennusten ja 
huoneistojen vuokrat

Yhteensä ennen 
poistoja

Suunnitelman 
mukaiset poistot

Yhteensä Oppilasmäärä 
20.9.2013

Kustannus / 
oppilas

Harjun koulu 56 256 3 066 14 214 2 760 269 652 800 346 748 1 603 348 351 276 1 262

Jalkarannan koulu 74 448 688 70 563 3 014 603 374 752 087 11 902 763 989 273 2 798

Kariston koulu 54 518 1 537 30 411 1 416 484 996 572 879 38 184 611 063 226 2 704

Kunnaksen koulu 45 340 818 15 062 1 150 268 152 330 520 13 206 343 726 251 1 369

Liipola-Kaikuharjuk 62 133 3 411 48 551 4 135 552 734 670 964 8 641 679 606 179 3 797

Lotilan koulu 144 369 3 346 57 204 4 354 908 803 1 118 078 158 796 1 276 874 440 2 902

Länsiharjun koulu 87 942 1 875 43 449 2 616 483 615 1 504 621 001 19 839 640 840 447 1 434

Metsäkankaan koulu 46 033 1 659 12 928 2 286 260 652 323 559 117 323 676 174 1 860

Myllypohjan koulu 48 379 1 715 14 692 2 065 285 074 1 179 353 105 3 761 356 866 282 1 265

Möysän koulu 57 161 2 829 22 913 2 905 403 510 489 317 102 073 591 390 352 1 680

Renkomäen koulu 53 183 1 486 19 788 1 764 325 380 170 401 771 4 728 406 499 294 1 383

Kasakkamäen koulu 53 902 1 304 17 559 2 085 295 536 667 371 054 2 138 373 192 248 1 505

Englkieliset luokat 19 079 8 146 107 156 5 955 140 337 378 140 715 140 1 005

Ruotsinkielinen koulu 11 157 139 33 738 15 45 050 45 050 49 919

Esiopetus engl luokat 4 403 1 678 24 584 1 374 32 039 32 039 22 1 456

Salinkallion koulu 96 336 2 293 22 761 2 853 448 417 572 660 12 364 585 024 325 1 800

Salpausselän koulu 121 732 39 341 47 726 498 285 707 083 17 652 724 736 478 1 516

Tiirismaan koulu 75 062 29 070 426 835 23 360 554 326 19 083 573 408 499 1 149

Ahtialan koulu 113 844 3 939 56 469 4 411 696 072 1 057 875 792 3 810 879 602 688 1 278

Kivimaan koulu 194 941 5 458 54 642 6 956 1 075 907 67 1 337 971 21 240 1 359 211 773 1 758

Kärpäsen koulu 162 602 4 502 84 449 5 704 1 223 844 348 1 481 450 104 925 1 586 374 508 3 123

Launeen koulu 141 315 2 650 103 846 3 733 995 877 1 584 1 249 005 35 366 1 284 371 709 1 812

Mukkulan koulu 151 458 4 860 63 836 4 923 1 397 670 136 1 622 883 98 192 1 721 075 726 2 371

Yhteensä 1 875 596 76 644 802 503 59 131 11 619 304 536 501 14 969 678 677 998 15 647 676 8 359 1 832

Kanervikko 62 624 62 624 62 624 23

Ali-Juhakkala 37 104 694 7 004 1 137 147 396 193 336 6 453 199 789 26 7 684
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Koulujen tilaväljyyden merkitys perusopetuksen kustannuksissa on suurimmillaan uusissa ja peruskorjatuis-
sa kouluissa. Palveluverkon suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että koulutilojen tilan-
käyttö on tehokasta erityisesti kiinteistökustannuksiltaan kalleimmissa kouluissa. 

2.5.3 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut osana lasten ja nuorten palveluja 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen alueellinen rakenne on hyvä ja mahdollistaa lasten ja nuorten 
palvelujen verkoston alueellisen toiminnan ja tarvelähtöisen kehittämisen ja yhteistyön. 

Neuvolapalvelut ovat seitsemässä toimipisteessä, keskitettyinä useamman terveydenhoitajan toimipisteisiin. 
Keskittäminen alueellisesti on järkevää saatavuuden turvaamiseksi, tila- ja laitehankintojen säästämiseksi ja 
turvallisuuden varmistamiseksi. Tulevaisuuden tavoite on, että jokaisella perusopetuksen alueella olisi alu-
eelle keskitetty neuvola, jossa on saatavilla sekä neuvola että perhetyön palveluja. Yksittäisen terveydenhoi-
tajan vastaanottopisteistä pyritään luopumaan, vuonna 2014 ne kuuluvat alueneuvolaan liittyvään verkos-
toon.  Neuvolalääkärin vastaanottojen keskittämisen hyödyt yhteen toimipisteeseen selvitetään. Neuvolapal-
velut kuuluvat terveydenhuollon valinnanvapauden piiriin, jolloin palveluja ei välttämättä hankita asuinalueen 
neuvolasta. 

Kouluterveydenhoito toteutetaan koululla tai sen välittömässä läheisyydessä. Koulujen yhteydessä toimii 
terveydenhoitaja ja koululääkäri ja suun terveydenhuolto erillisen suunnitelman mukaisesti. Esikoululaisten 
terveydenhuolto voidaan tuottaa koulujen yhteydessä olevan terveydenhoitajan toimesta. Optimaalinen kou-
lun koko terveydenhuollon palvelujen tuottavaksi järjestämiseksi on 600 oppilasta ja erityisryhmien opetuk-
sessa pienempi. Oppilashuollon (kuraattorin ja psykologin) ja muiden koulun erityistyöntekijöiden sijainti kou-
lulla läheisissä tiloissa olisi palvelujen kokoamisen ja saavutettavuuden ja yhteistyön kannalta eduksi. 

Sairaanhoidon palvelut on saatavissa perheen valitsemalta lähiklinikalta tai pääterveysasemalta. 

Erityislasten vammaispalvelulain mukaisen aamu- ja iltapäivähoidon sekä lomien aikaisen toiminnan osalta 
olisi järkevää, että toiminnat voitaisiin mahdollisuuksien mukaan järjestää koulujen yhteydessä olevissa ti-
loissa, hyödyntämällä sosiaali- ja terveystoimen ohjaajia ja koulunkäyntiavustajia. Samalla vältyttäisiin myös 
ylimääräisiltä kuljetuksilta, jotka rasittavat lasta ja kaupungin taloutta. 
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OSA I VARHAISKASVATUS 
3 Varhaiskasvatuspalvelut 

Varhaiskasvatuspalvelut -yksikkö toimii sivistystoimialan lasten ja nuorten kasvu -vastuualueella ja sen teh-
tävänä on vastata lasten päivähoidon ja esiopetuksen järjestämisestä, yksityisen päivähoidon valvonnasta 
sekä yksityisen hoidon ja lasten kotihoidon tuista sekä muista erikseen määrätyistä tehtävistä. Toimintayksi-
köitä ovat päiväkodit. Varhaiskasvatuspalvelut tukee osaltaan vastuualueen tavoitteiden toteuttamista. 

Varhaiskasvatuspalvelujen toiminta-ajatuksena on tarjota lahtelaisille lapsiperheille laadukasta varhaiskasva-
tusta ja esiopetusta perheiden tarpeita vastaavasti. Lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi turvataan 
huomioiden lapsen yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet sekä toiminnassa että oppimisympäristön rakentami-
sessa. Toiminta perustuu lasten, vanhempien ja henkilökunnan väliseen avoimeen vuorovaikutukseen, jossa 
otetaan huomioon vanhempien ja henkilökunnan erilaiset roolit kasvattajina. Varhaiskasvatuspalvelujen ta-
voitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti vanhemmille ja henkilöstölle tehtävin arviointikyselyin. 

Lakisääteinen päivähoidon ja esiopetuksen järjestäminen on yhteydessä alle kouluikäisten lasten määrän 
kehitykseen sekä vanhempien tekemiin valintoihin. Päivähoitolaissa ja -asetuksessa säädetään subjektiivi-
sesta oikeudesta saada päivähoitopaikka neljän kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä tai kahden 
viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, jos kyseessä on ennakoimaton opiskelun tai työn aloittaminen. 
Opiskelun tai työn perusteella vanhemmilla on myös oikeus ilta-, viikonloppu- tai vuorohoitopaikkaan. Päivä-
hoitopaikkojen määrää tarkasteltaessa reunaehtona on päivähoitovelvoitteen täyttäminen. 

Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu, yhteiskunnan tarjoamat varhaiskasvatus-
palvelut tukevat lapsen kotikasvatusta. Päivähoitoon hakeutumiseen vaikuttavat monet yhteiskunnalliset ja 
perheiden elämäntilanteisiin liittyvät tarpeet ja arvot sekä hoitomuodoista perheelle aiheutuvat kustannukset. 
Esimerkiksi taloudellisella ja työllisyystilanteella on vaikutusta päivähoidon kysyntään. Koko ikäluokka ei 
käytä päivähoitopalveluja, joten vanhempien valinnat ratkaisevat todellisen palvelujen tarpeen sekä vaikutta-
vat myös palvelurakenteeseen ja siitä aiheutuviin kustannuksiin. Vaihtoehtoina päiväkotien rinnalla tuodaan 
esiin perhepäivähoito, päivähoidon kerhot, yksityinen päivähoito, kotihoito sekä seurakunnan ja järjestöjen 
tarjoamat palvelut. 

Vuoden 2013 toukokuussa Lahden 7107:stä alle kouluikäisestä lapsesta 54 % oli kunnallisessa päivähoi-
dossa tai esiopetuksessa, 8 % yksityisessä päivähoidossa, 27 % lasten kotihoidon tuella ja 11 % avoimessa 
toiminnassa tai vanhempainloma-aikana kotihoidossa. Kunnallisen päivähoidon osalta päivä-kodeissa oli 91 
% ja perhepäivähoidossa 9 % lapsista. Päiväkodeissa olevista päivähoito- ja esiopetuspaikoista kunnallisia 
on 92 % ja ostopalvelupaikkoja 8 %. Maksuttomaan esiopetukseen osallistuu Lahdessa yli 95 % ikäluokasta. 
Päivähoidon ja esiopetuksen nykyiset ostopalvelusopimukset ovat voimassa 31.7.2015 asti. 

Osana hallituksen rakenneohjelmaa vuoden 2014 alusta tuli voimaan alle kolmevuotiaiden lasten vanhem-
mille maksettava joustava hoitoraha, jolla pyritään kannustamaan vanhempia myös lyhyen osa-aikatyön 
tekemiseen. Esityksellä arvioidaan olevan kustannusvaikutusta kunnallisesti maksettavaan lasten kotihoidon 
tukeen sekä osa-aikaisten päivähoitopaikkojen tarpeeseen. Valtioneuvoston rakenneohjelmaan sisältyy lin-
jauksia myös kotihoidon tukeen, päivähoidon subjektiiviseen oikeuteen sekä esiopetuksen velvoittavuuteen 
ja ne tulevat vaikuttamaan varhaiskasvatuspalvelujen toimintaan ja talouteen. Kustannusvaikutukset selviä-
vät linjausten sekä niiden aikataulun tarkennuttua. Kaudella 2014 - 16 on valmisteilla uusi varhaiskasvatus-
laki, jolla on vaikutusta toimintaympäristön kehittymiseen. 

Haasteen palveluverkon kehittämiseen tuo yhä niukkenevat taloudelliset resurssit, joiden sovittaminen yh-
teen investointitarpeiden kanssa on vaativaa. Palveluverkon kehittämisellä pyritään myös kehittämään palve-
lujen tuottavuutta. Toisena tuottavuuden kehittämisen kohteena on varhaiskasvatuspalvelujen palvelutuo-
tannon ohjaus, jolla tarjotaan oman toiminnan lisäksi muita vaihtoehtoja. Vanhempia ohjataan valitsemaan 
varhaiskasvatuksen eri toimintamuotoja nykyistä laajemmin ja tavoitteena on yksityisessä päivähoidossa 
olevien lasten määrän kasvaminen. Samalla tarkastellaan sen vaikutusta kaupungin palvelurakenteeseen. 
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3.1 Varhaiskasvatuspalvelujen kysyntä  

3.1.1 Alle kouluikäisten lasten määrän kehitys 

Tavoitteellinen väestöennuste perustuu väestö- ja muuttoliiketietoihin. Muuttoliikettä (nettomuuttoa) nosta-
malla positiivisemmaksi on päästy kaupungin strategianmukaiseen noin 1 %:n vuosittaiseen väestön-
kasvuun ennustekaudella. Trendinmukainen väestöennuste perustuu myös väestö- ja muuttoliiketietoihin. 
Muuttoliikettä (nettomuuttoa) ei ole muutettu ja väestönkasvu on kunnan tasolla keskimäärin 0,7 % vuodessa 
ennustekaudella. 

 
Kuva 11. Lahden 0 - 6 -vuotiaiden määrä 1975 - 2012 sekä trendinmukainen ja tavoitteellinen väestöennuste 
vuoteen 2025 

Alle kouluikäisten lasten määrän on arvioitu kasvavan vuoteen 2025 asti lähes 100 lapsen vuosivauhdilla, 
mikä tarkoittaa keskimäärin yli 50 uuden päivähoitopaikan tarvetta vuositasolla. Määrän ennakoidaan kasva-
van erityisesti eteläisessä Lahdessa sekä Kariston ja Kytölän - Ahtialan alueilla. 

trendiennuste; 2025; 
8393

2012; 7164

tavoite-ennuste n. 1 %:n 
väestönkasvu; 2025; 

8470

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

Lahden 0-6-vuotiaiden määrä 1980-2012 sekä trendinmukainen 
tavoitteellinen väestöennuste vuoteen 2025

väestökehitys 1980-2012

trendiennuste

tavoite-ennuste n. 1 %:n 
väestönkasvu



 

 
23 

 
Kuva 12. Lahden väestöennuste alueittain 

 
Kuva 13. Alle kouluikäisten lasten määrän kehitys alueittain 

Edeltävistä kuvista 2. ja 3. näkyy päiväkoti-ikäisten lasten määrän kehittyminen alueittain vuoteen 2025 
mennessä. 
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3.1.2 Vanhempien valinnat 

Vuosi Määrä Päivähoidossa/esiopetuksessa Yksityisen hoidon tuella Kotihoidon tuella Muut 

1998 7515 3857 (51 %) 132 (2 %) 2166 (29 %) 1360 (18 %) 
1999 7323 3912 (53 %) 225 (3 %) 2118 (29 %) 1068 (15 %) 
2000 7047 3902 (56 %) 236 (3 %) 2048 (29 %) 861 (12 %) 
2001 7161 4034 (56 %) 277 (4 %) 2080 (29 %) 770 (11 %) 
2002 6977 3863 (55 %) 279 (4 %) 2097 (30 %) 738 (11 %) 
2003 6881 3785 (55 %) 296 (4 %) 2040 (30 %) 760 (11 %) 
2004 6828 3704 (54 %) 332 (5 %) 1921 (28 %) 871 (13 %)  
2005 6780 3533 (52 %) 397 (6 %) 1791 (26 %) 1059 (16 %)  
2006 6894 3471 (50 %) 455 (7 %) 1778 (26 %) 1190 (17 %) 
2007 6853 3518 (51 %) 483 (7 %) 1775 (26 %) 1097 (16 %) 
2008 6610 3503 (53 %) 493 (7 %) 1780 (27 %) 834 (13 %) 
2009 6757 3677 (54 %) 503 (8 %) 1769 (26 %) 808 (12 %) 
2010 6791 3601 (53 %) 480 (7 %) 1840 (27 %) 870 (13 %) 
2011 7001 3813 (54 %) 478 (7 %) 1862 (27 %) 848 (12 %) 
2012 7068 3843 (55 %) 575 (8 %) 1776 (25 %) 874 (12 %) 
2013 7107 3817 (54%) 592 (8%) 1903 (27 %) 795 (11%) 
Taulukko 2. Alle kouluikäisten lasten sijoittuminen 1998 - 2013 (toukokuun tilanne) 

Kunnallisen päivähoidon osalta päiväkodeissa oli 91 % ja perhepäivähoidossa 9 % lapsista. Päiväkodeissa 
olevista päivähoito- ja esiopetuspaikoista kunnallisia on 92 % ja ostopalvelupaikkoja 8 %. 

Alle kouluikäisten lasten sijoittuminen kuvaa vanhempien tekemiä valintoja eri vaihtoehtojen välillä. Määrälli-
sen päivähoidon tarpeen ennustettavuuteen vaikuttaa alle kouluikäisten lasten eri mahdollisuudet sijoittua 
päivähoitoon, yksityiseen hoitoon tai kotihoitoon. Valintoja eri hoitomuotojen välillä aiheuttavat esimerkiksi 
hoitomuodoista perheelle aiheutuvat kustannukset, yhteiskunnallinen tilanne sekä arvot. Päivähoidon kysyn-
nässä tilanne vaihtelee perheiden elämäntilanteiden muuttuessa ja vaihtelut esim. päivä- tai kotihoidon välillä 
vaikuttavat päivähoidon tarpeeseen, vaikka ikäluokkien kehitys pystyttäisiinkin arvioimaan. 

Taulukosta käy ilmi, että alle kouluikäisten lasten määrä Lahdessa vuosina 1998 - 2008 on vähentynyt n. 12 
%, jonka jälkeen se on lähtenyt kasvuun. Vuodesta 2006 lähtien kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten 
määrä on kasvanut, samoin yksityisessä päivähoidossa olevien lasten määrä on kasvanut koko 2000-luvun. 
Lasten kotihoidon tuella olevien lasten määrässä on vuoden 2004 jälkeen ollut laskua, joskin myös vaihtelua. 

Päivähoitopaikkojen kustannukset: 

1) Päivähoitopaikan bruttohinta (euroa) vuonna 2013 päiväkodeissa keskimäärin 10 603 euroa ja perhepäi-
vähoidossa 11 118 euroa. 

2) Yksityisen päivähoidon tukeminen 1.1.2014 lukien (lakisääteinen ja kunnallinen tuki) enintään 8 635 
euroa / lapsi / vuosi. 

3) Lasten kotihoidon tukeminen 1.1.2014 lukien (lakisääteinen tuki) enintään 6 282 euroa / lapsi / vuosi. 
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3.1.3 Paikkatilannearvio 

Vanhemmille säännöllisesti tehtyjen arviointikyselyjen mukaan yli 80 % vanhemmista on saanut päivä-
hoitopaikan toivotusta hoitomuodosta, toivotulta alueelta ja toivotussa ajassa. Kuitenkin on jouduttu perus-
tamaan määräaikaisia lisätiloja ja on ollut aiempaa vaikeampaa järjestää päivähoitopaikka toivotulta alueelta 
ja toivotusta ajasta lähtien. 

Tilapäiset ratkaisut antavat toisaalta joustavuutta vaihtuviin tilanteisiin, mutta erillisistä tiloista aiheutuu kus-
tannuksia ja ne voivat aiheuttaa toiminnallisia hankaluuksia. Esimerkiksi ruokahuollon ja siivouksen osalta 
epäyhtenäinen rakenne tuo kustannuksia lisähenkilöstön, kuljetusten sekä lisätyön kautta ja säästöjä siltä 
osin saataisiin rakennetta yhtenäistämällä.  

Päivähoitoa ja esiopetusta annetaan yhteisissä tiloissa, joten paikkatilannetta on seurattava kokonaisuus 
huomioiden. Esiopetusta annetaan vain päiväkodeissa, joten perhepäivähoidon, yksityisen hoidon tai koti-
hoidon lisääminen ei vaikuttaisi esiopetuksen tarpeeseen. Päivähoidon järjestämiseen perhepäivä-hoitona 
vaikuttaa mahdollisuus rekrytoida perhepäivähoitajia tietyltä alueelta. Määrällisen tarkastelun ohella paikka-
tarjonnassa tulee ottaa huomioon esiopetus, erityistä tukea tarvitsevat lapset, eri- ikäiset lapset sekä ilta- 
viikonloppu- ja vuorohoidon tarve. 

Lähtötilanne vuonna 2013 oli se, että 140 lasta on määräaikaisissa lisäryhmissä, tilojen kunto edellyttää pe-
ruskorjauksia tai uudisrakennuksia, perhepäivähoitopaikat ovat vähenemässä ja perhepäivähoidon varahoito 
vie paikkoja päiväkodeista. Vuoden 2014 säästötoimenpiteiden seurauksena vähennetään 90 paikkaa lisä-
ryhmistä sekä 20 paikkaa ryhmäperhepäiväkodeista. Vastaavasti päiväkotien täyttöasteen kehittämisellä 
pyritään lisäämään lasten määrää päiväkodeissa. 

Lasten määrän on arvioitu kasvavan Lahdessa ja päivähoitopaikkojen tarpeen on arvioitu kasvavan 50 pai-
kalla vuosittain. Alueellisia kasvusuuntia pohjoisin Lahti (Kytölä - Ahtiala), Kariston alue sekä eteläisin Lahti. 

Valtion rakenneohjelman toimenpiteiden vaikutuksia päivähoidon tarpeeseen seurataan. 

Kaupunkitasoisesti riittävällä ja alueellisesti kattavalla tarjonnalla taataan yhtäläiset mahdollisuudet päivähoi-
topalvelujen käyttöön. Vaihtoehtoina ovat vuosittain toistuvat päivähoitovelvoitteen täyttämisestä aiheutuvat 
tilapäisten hoitopaikkojen kustannukset, mahdollinen uhkasakkovelvoite sekä lahtelaisten perheiden heikko 
palvelu. Palvelurakenteen kehittämisellä voitaisiin saavuttaa toiminnan tehostumista ja kustannussäästöjä. 
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3.1.4 Kysyntään vastaaminen ja rakenteen alueellinen tarkastelu 

 
Kuva 14. Päiväkotien alueellinen sijainti 

a) Keskustan alue 

Alueella on päiväkotipaikkoja enemmän kuin alueella asuu lapsia ja hoitopaikkoja käyttävät eri puolilla Lah-
tea asuvia lapset. Alueella on pieniä sekä yksityisessä omistuksessa olevia päiväkotikiinteistöjä. Ostopalve-
lupäiväkoteja on kolme ja lisäksi alueella toimii seitsemän yksityistä päiväkotia. Keskustan alueella toimii 
perhepäivähoitajien lisäksi myös ryhmäperhepäiväkoteja sekä avointa päivähoitoa.  

Lasten ja nuorten kasvu -vastuualue järjestää Hirsimetsän ja Loviisanpässin kerhossa alle kouluikäisten 
kerhotoimintaa 3 - 5 -vuotiaille kotihoidossa oleville lahtelaisille lapsille vaihtoehtona päivähoidolle. Hirsimet-
sän kerhossa järjestetään yhtenä aamupäivänä viikossa avointa toimintaa vanhemmille ja lapsille. Kerhotilo-
ja vuokrataan kuntalaisten käyttöön iltaisin ja viikonloppuisin. Leikkipuistoalueet ovat kuntalaisten vapaassa 
käytössä.  

Humpulan päiväkoti toimii väliaikaisissa tiloissa ja se on perusteltua korvata uudisrakennuksella. Humpulan 
päiväkodin uudisrakennuksen yhteydessä selvitetään keskustan päiväkotijärjestelyt. Onnelantien päiväkodin 
yksityisessä omistuksessa olevan Huvila -rakennuksen määräaikainen vuokrasopimus on voimassa 2015 
asti ja tarpeet ja mahdollisuudet tilan jatkokäyttöön on arvioitava. 

b) Pohjoinen alue 

Päiväkodit ovat tiloiltaan uusia tai peruskorjattuja. Alueella toimii perhepäivähoitoa ja avointa päivähoitoa 
sekä yksi yksityinen päiväkoti.  

Pohjoisella alueella Kytölän seutu ja Ahtialan alueeseen rajoittuva alue kasvaa ja siellä esiintyy tarvetta päi-
vähoitopaikkojen lisäämiseen. 
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Lasten ja nuorten kasvu -vastuualue järjestää Tanssimäen kerhossa alle kouluikäisten kerhotoimintaa 3 - 5 -
vuotiaille kotihoidossa oleville lahtelaisille lapsille vaihtoehtona päivähoidolle. Kerhossa järjestetään yhtenä 
päivänä viikossa avointa toimintaa vanhemmille ja lapsille. Kerhotiloja vuokrataan kuntalaisten käyttöön iltai-
sin ja viikonloppuisin. Leikkipuistoalueet ovat kuntalaisten vapaassa käytössä.  

c) Eteläinen alue 

Alueella ei ole ostopalvelupäiväkoteja, mutta siellä toimii kaksi yksityistä päiväkotia. Alueelle on keskittynyt 
sekä vuoro- että erityispäiväkoteja, joihin tulee lapsia koko kaupungin alueelta. Mustikkamäen päiväkodin 
yhteydessä toimii erillinen ryhmä niin sanotulla satelliitti -periaatteella. Alueella toimii perhepäivähoitajien 
lisäksi ryhmäperhepäiväkoteja sekä avointa päivähoitoa. 

Eteläisen Lahden voimakas kasvu aiheuttaa päivähoitopaikkojen puutetta Renkomäen alueella. 

Lasten ja nuorten kasvu -vastuualue järjestää Launeen perhepuistossa alle kouluikäisten kerhotoimintaa 3 - 
5 -vuotiaille kotihoidossa oleville lahtelaisille lapsille vaihtoehtona päivähoidolle. Perhepuistossa järjestetään 
yhtenä päivänä viikossa avointa toimintaa vanhemmille ja lapsille. Kerhotiloja vuokrataan kuntalaisten käyt-
töön iltaisin ja viikonloppuisin. Puistoalue on perheiden ja retkiryhmien aktiivisessa käytössä, joten alueen 
kunnossapitoon ja kehittämiseen tulee jatkossakin suunnata riittävästi resursseja. Järjestöjen ja yhdistysten 
toimesta puistossa järjestetään vuosittain useita lapsille ja perheille kohdennettuja tapahtumia. 

Liipolan monitoimitalon valmistuminen vuonna 2015 mahdollistaa Kallion ja Liipolan päiväkotien toiminnan 
keskittämisen yhteisiin tiloihin ja luopumisen päiväkotien nykyisistä tiloista. 

Mustikkamäen ja Hennalan päiväkodit ovat peruskorjaustarpeessa ja ne on perusteltua korvata uudisraken-
nuksella. 

Anttilanmäen entisen koulun tiloissa jatkavat Asemantaustan päiväkodin esiopetusryhmät huolimatta mah-
dollisesta peruskorjauksesta tai toimintamallin muutoksesta. 

d) Itäinen alue 

Alueella ei ole ostopalvelupäiväkoteja eikä kerhoja. Leikkituvan ja Kariston päiväkotien yhteyteen on liitetty 
määräaikaiset tilaelementit. 

Ahtialan alueella on päivähoidon kysyntä paikkamäärää suurempi ja sinne on valmistumassa uusi päiväkoti 
vuonna 2015. Myös jatkossa päivähoidon kysynnän on arvioitu aiheuttavan tarpeen paikkojen lisäämiseen 
alueella.  

Kariston alueella päivähoidon kysyntä ylittää päivähoitopaikkojen määrän ja niiden lisäämiseen on perustel-
tua varautua. 

e) Läntinen alue 

Alueella sijaitsee yksi ostopalvelupäiväkoti ja kaksi yksityistä päiväkotia. Läntisellä alueella päivähoitoa tar-
vitsevien lasten määrä on päivähoitopaikkojen määrää suurempi. 

Riihelän päiväkodille on valmistumassa uudisrakennus, johon sijoittuu myös osa Pirttiharjun päiväkodin toi-
minnasta. 

Metsäkankaan nykyiseen koulurakennukseen peruskorjataan vuodelle 2015 tiloja päivähoito- ja esiopetus-
käyttöön Metsäkankaan päiväkodille sekä osalle Pirttiharjun päiväkotia. Riihelän uudisrakennuksen sekä 
Metsäkankaan nykyisen koulun tilojen käyttöönoton myötä Pirttiharjun päiväkoti jää pois käytöstä. 

Jalkarannan monitoimitalon valmistuminen vuonna 2015 mahdollistaa Jalkarannan alueen päivähoidon ja 
esiopetuksen keskittämisen yhteisiin tiloihin. Monitoimitalossa toimii myös Kankolan kerho (nimi muuttuu 
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Jalkarannan kerhoksi keväällä 2014). Lasten ja nuorten kasvu -vastuualue järjestää Kankolan kerhossa alle 
kouluikäisten kerhotoimintaa 3 - 5 -vuotiaille kotihoidossa oleville lahtelaisille lapsille vaihtoehtona päivähoi-
dolle. Kerhossa järjestetään yhtenä päivänä viikossa avointa toimintaa vanhemmille ja lapsille. 

3.2 Kehittämisvaihtoehtoja  

3.2.1 Päiväkotirakenne 

Varhaiskasvatuspalvelujen käytössä olevina tiloina ovat päiväkodit, koulujen tilat sekä ryhmäperhepäiväko-
dit, joista osa on kaupungin ja osa yksityisten omistuksessa.  

Omien toimintamuotojen osalta päiväkotirakennetta tarkastellaan alueellisen tarpeen, tilojen kunnon ja toi-
minnallisuuden kannalta. Valmistuneiden uusien päiväkotien tarkoituksena on ollut päivähoidon alueellisen 
saatavuuden lisäksi korvata nyt käytössä olevien tiloiltaan huonokuntoisten tai epäkäytännöllisten yksiköiden 
toimintaa. Päiväkoteja on yhteensä 36 ja niiden lukumäärä on vähentynyt 2000-luvun aikana. Samaan ai-
kaan päiväkotien yksikkökokoja on kasvatettu ja muodostettu laajempia hallinnollisia kokonaisuuksia. Kas-
vanut päivähoidon kysyntä on johtanut määräaikaisiin tilajärjestelyihin sekä vaikeuttanut päivähoitopaikan 
järjestymistä toivotulta alueelta sekä toivotusta ajankohdasta lähtien. 

Päiväkotiverkon ongelmana ovat olleet osin huonokuntoiset tilat, jotka vaativat korjausinvestointeja ja vaikut-
tavat sen jälkeen korkeampina vuokrakustannuksina. Lisäksi kesken toimintakautta mahdollisesti aiheutuvat 
kosteusvaurioista johtuvat käyttökiellot aiheuttavat monia toiminnallisia ongelmia. Kiinteistöt ovat myös saat-
taneet joutua niin huonoon kuntoon, että niiden peruskorjauskustannukset vastaavat uuden rakentamista. 
Lisäksi yksityisten tilojen osalta ongelmia on ollut myös kiinteistönhoidon tai peruskorjausten osalta. Uusilla 
päiväkoti-investoinneilla pystytään lisäämään päivähoitopaikkoja, uudistamaan alueellista palvelurakennetta 
ja samalla korvaamaan epäkäytännöllisempiä yksiköitä. 

Kasvavan kysynnän sekä vanhenevien ja peruskorjausta tarvitsevien tilojen lisäksi investointitarvetta on 
lisännyt perhepäivähoitopaikkojen väheneminen. 

Esiopetuksen tilajärjestelyjä kouluilla pyritään lisäämään. Lisäksi alkuvuodesta 2014 tehdään selvitys ilta-, 
viikonloppu- ja vuorohoidon keskittämisestä nykyistä harvempiin yksiköihin. 

3.2.2 Perhepäivähoidon kehittäminen 

Lahdessa perhepäivähoidon kehittämisen perusteeksi on nähty perhe-päivähoitajien ikääntyminen ja uusien 
rekrytoiminen sekä perhepäivähoidon sisällöllinen kehittäminen. Lisäksi on ollut tarvetta palvelussuhteen 
ehtoihin liittyvään parannukseen. Vuoden 2011 työaikalain muutos on toisaalta parantanut perhepäivähoita-
jien työsuhteen ehtoja, mutta vastaavasti lisännyt varahoitojärjestelyjä ja niistä aiheutuvia kustannuksia.  
Perhepäivähoidon osalta haasteena on ollut perhepäivähoitajien saatavuus sekä perhepäivähoitopaikkojen 
määrän ylläpitäminen. 

Perhepäivähoitajia pyritään rekrytoimaan myös jatkossa, mutta samalla varaudutaan perhepäivähoito-
paikkojen määrän vähenemiseen. Ryhmäperhepäiväkotien lapsikohtaiset yksikkökustannukset ovat kasva-
neet ja niiden määrää vähennetään.  

3.2.3 Avoimen päivähoidon kehittäminen 

Lahdessa toimii sekä kunnallisia että järjestöjen ja seurakuntien järjestämiä alle kouluikäisten lasten kerhoja, 
jotka tarjoavat vanhemmille päivähoitoa kevyemmän toimintamuodon. Palveluneuvonnan yhteydessä tuo-
daan vanhemmille myös näitä vaihtoehtoja esille ja avoimen päivähoidon toimintamuotojen kehittäminen on 
perusteltua varsinaisen päivähoidon rinnalla. Lasten ja nuorten kasvu -vastuualueen alle kouluikäisten ker-
hotoiminnan kehittämismahdollisuuksista, palvelutarpeesta ja palveluiden toimivuudesta tullaan tekemään 
erillinen selvitys kehittämisehdotuksineen vuoden 2014 aikana. 
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3.2.4 Päivähoidon ja esiopetuksen ostopalvelut 

Kaupungilla on 31.7.2015 asti kestävät ostopalvelusopimukset neljän eri palveluntuottajan kanssa yhteensä 
vajaasta 300 päivähoito- ja esiopetuspaikasta. Määrä vastaa 8 %:a omien päiväkotipaikkojen määrästä. 

Ostopalvelupäiväkotien hoitopaikan hinta on ollut jonkin verran kaupungin omia päiväkoteja korkeampi. Lain 
edellyttämä kilpailuttaminen ja määräaikaiset sopimukset eivät tue lapsen kannalta hoidon ja kasvatuksen 
jatkuvuutta päivähoitopaikan mahdollisesti vaihtuessa. 

Selvitetään mahdollisuus ostopalvelujen korvaamiseen palvelusetelimallilla.  

3.2.5 Lasten kotihoidon tuki 

Keväällä 2013 Lahdessa kaikista alle kouluikäisistä lapsista 27 % (yli 1900) oli valinnut kotihoidon lakisäätei-
sen tuen.  

Selvitettäessä mahdollisuutta harkinnanvaraisen kuntalisän käyttöön Lahdessa on lähdetty siitä, että mah-
dollisen lisän käyttöönoton myötä maksettaisiin ensin jo tällä hetkellä kotona lapsia hoitaville perheille laki-
sääteisen tuen lisäksi vastaavansuuruinen kuntalisä. Tämä kasvattaisi kotihoidon tuen kustannuksia huomat-
tavasti.  

Sen jälkeen arvioitiin, että kuinka suuri osa päivähoitoa tarvitsevista lapsista valitsisi kotihoidon kunnallisen 
päivähoidon sijaan. Päivähoidossa olevista pienten lasten vanhemmista suurin osa tarvitsee hoitopaikkaa 
joka tapauksessa vanhempien oman elämäntilanteen tai arvojen mukaisesti ja pieni osa vanhemmista arvion 
mukaan valitsisi tuen kasvamisen myötä kotihoidon kunnallisen päivähoidon sijasta. Näin ollen päivä-
hoitopaikkoja ei arvioida vapautuvan merkittävästi, joten myöskään säästöjä vapautuvista päivähoitopaikois-
ta ei syntyisi suhteessa kunnallisesta lisästä aiheutuviin kustannuksiin.  

Selvitetyissä vaihtoehdoissa lisän käyttöönotto lisäisi kustannuksia ja arvion mukaan kotihoidon kunnallisen 
tuen käyttöönotolla näyttäisi olevan rajallinen vaikutus nykyiseen päivähoitotilanteeseen. Yhteenvetona näyt-
täisi siltä, että jos Lahtilisä otettaisiin käyttöön kaikille alle kolmevuotiaille lapsille tasapuolisesti, syntyisi ti-
lanne, jossa isoilla kustannuksilla saataisiin pieni poistuma kunnallisesta päivähoidosta. Jos taas tuen saa-
mista rajattaisiin, saataisiin pienemmillä kustannuksilla pieni poistuma kunnallisesta päivähoidosta, mutta 
tuki ei kohtelisi yhdenvertaisesti kaikkia vanhempia ja tekisi maksatuksesta ja seurannasta hankalan sekä 
vanhemmille että kaupungille. Kuitenkin kunnallisen tuen käytön mahdollisuutta tulee arvioida jatkuvasti osa-
na päivähoidon rakennetta. 

Vuoden 2014 alusta tuli voimaan alle kolmevuotiaiden lasten vanhemmille maksettavan osittaisen hoitorahan 
korvaaminen uudella joustavalla hoitorahalla, jolla pyritään kannustamaan vanhempia myös lyhyen osa-
aikatyön tekemiseen. Esityksellä arvioidaan olevan kustannusvaikutusta kunnallisesti maksettavaan lasten 
kotihoidon tukeen sekä osa-aikaisten päivähoitopaikkojen tarpeeseen. Lisäksi suunnitteilla on kotihoidon 
tuen myöntämiseen liittyvien ehtojen (jakaminen molempien vanhempien kesken) muuttaminen. 

3.2.6 Yksityisen hoidon tuki 

Lahdessa oli keväällä 2013 vajaa 600 lasta (8 % alle kouluikäisistä lapsista) yksityisessä päivähoidossa. 
Lahdessa toimii 12 yksityistä päiväkotia ja vajaa 100 yksityistä perhepäivähoitajaa. Yksityinen päivähoito 
tukee kunnallista päivähoitoa sekä sisällöllisesti että määrällisesti. Suuntaamalla tuki yksityisen hoidon kun-
talisän kautta taataan yksityisille päivähoidon järjestäjille tasavertainen, lapsimäärää ja sitä kautta osoitet-
tuun hoidon tarvetta vastaava korvaus. Yksityisille päiväkodeille ja perhepäivähoitajille maksettavan yksityi-
sen hoidon tuen kuntalisällä parannetaan yksityisen hoidon toimintaedellytyksiä ja tuetaan vanhempien va-
linnan mahdollisuuksia. Yksityisessä päivähoidossa olevien lasten määrällä on yhteys myös kunnallisen 
päivähoidon palvelurakenteeseen.  
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Yksityisten päiväkotien ylläpitokustannukset sekä hoitomaksut ovat yksityisen perhepäivähoidon maksuja 
suurempia. Lahdessa on korotettu vuonna 2011 yksityisen hoidon tuen kuntalisää ja tavoitteena on tukea 
yksityisessä päivähoidossa olevien lasten määrän kasvua. Yksityisessä päivähoidossa olevien lasten määrä 
on kasvanut tuen korotuksen jälkeen. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän taso sekä mahdollisuus palvelusete-
lin käyttöönottoon selvitetään. Samassa yhteydessä tarkastellaan sen vaikutusta kaupungin palveluraken-
teeseen. 

3.2.7 Seutuyhteistyön tilanne 

Aiempien seudullisten yhteistyöselvitysten yhteydessä myös päivähoito on ollut mukana. 1.8.2011 tuli voi-
maan päivähoitolain muutos, joka mahdollistaa päivähoitopalvelun valinnanvapauden lisäämisen kuntarajat 
ylittämällä ja myös Lahden ja lähikuntien kesken on linjattu päivähoidon ja esiopetuksen seudullisen yhteis-
työn käytännöt. 

3.3 Johtopäätökset, toimenpide-esitykset ja vaikutukset 

3.3.1 Johtopäätökset 

Päivähoidon kysyntä. Päivähoidon kysyntään vaikuttavia tekijöitä ovat a) syntyvyys ja muuttoliike, jotka 
vaikuttavat alle kouluikäisten lasten määrään b) taloustilanne ja työllisyys, jotka vaikuttavat päivähoidon tar-
peeseen c) vanhempien arvot, jotka vaikuttavat valintoihin eri toimintamuotojen välillä. 

Päivähoidon kysyntä on Lahdessa kokonaisuudessaan kasvussa ja alueellisia kasvusuuntia ovat pohjoisin 
Lahti (Kytölän - Ahtialan alue), Kariston alue sekä eteläisin Lahti (Renkomäen alue). 

Lisäksi päiväkotien osin huonokuntoiset tilat, perhepäivähoitajien määrän väheneminen sekä perhe-
päivähoidon varahoitojärjestelyt lisäävät tarvetta päiväkotitilojen lisäämiseen. 

Kysyntään vastaaminen. Uudet investoinnit, tilatarkastelun ulottaminen koulukiinteistöihin sekä yksityisen 
päivähoidon tukeminen antavat mahdollisuuden palvelurakenteen kehittämiseen. Samalla jätetään pois käy-
töstä pienempiä ja huonokuntoisempia yksiköitä sekä ryhmäperhepäiväkoteja. 

3.3.2 Toimenpiteet 

Päivähoidon kysyntään on ollut tarkoitus vastata väliaikaisilla tilaratkaisuilla, kunnes tilanne vakiintuu uusien 
päiväkoti-investointien kautta. Vuonna 2014 määräaikaisia tiloja kuitenkin vähennetään taloudellisten syiden 
vuoksi 90 paikalla ja lisäksi lopetetaan kaksi ryhmäperhepäiväkotia. Myös perhepäivähoitopaikkojen määrä 
vähenee. Huolimatta päiväkotien tilojen käytön tehostamisesta on mahdollista, että käytössä olevalla päivä-
hoitopaikkojen määrällä ei pystytä vastaamaan lakisääteiseen subjektiivisen päivähoito-oikeuden kysyntään. 

Vuoteen 2016 mennessä valmistuvat päiväkoti-investoinnit Ahtialaan sekä uudisrakennukset Humpulan ja 
Riihelän päiväkodeille. Riihelän päiväkodin uudisrakennukseen sijoittuu myös osa Pirttiharjun päiväkodin 
toiminnasta. Humpulan päiväkodin uudisrakennuksen yhteydessä selvitetään keskustan päiväkotijärjestelyt. 

Metsäkankaan nykyiseen koulurakennukseen peruskorjataan vuodelle 2015 tiloja päivähoito- ja esiopetus-
käyttöön Metsäkankaan päiväkodille sekä osalle Pirttiharjun päiväkotia. Riihelän uudisrakennuksen sekä 
Metsäkankaan nykyisen koulun tilojen käyttöönoton myötä Pirttiharjun päiväkoti jää pois käytöstä. 

Jalkarannan ja Liipolan monitoimitalojen valmistuminen vuonna 2015 mahdollistaa Jalkarannan alueella 
päivähoidon ja esiopetuksen keskittämisen yhteisiin tiloihin ja Liipolan alueella Kallion ja Liipolan päiväkotien 
toiminnan keskittämisen yhteisiin tiloihin ja luopumisen päiväkotien nykyisistä tiloista. 

Anttilanmäen entisen koulun tiloissa jatkavat Asemantaustan päiväkodin esiopetusryhmät huolimatta mah-
dollisesta peruskorjauksesta tai toimintamallin muutoksesta. 
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Vuonna 2017 on perusteltua korvata peruskorjauksen tarpeessa olevat Mustikkamäen ja Hennalan päiväko-
dit eteläiseen Lahteen sijoittuvalla uudisrakennuksella. 

Lisäksi on perusteltua sijoittaa esiopetusryhmiä soveltuvien koulujen tiloihin ja vähentää ryhmäperhepäiväko-
tien määrää. 

3.3.3 Vaikutukset 

Jalkarannan ja Liipolan monitoimitaloilla, Metsäkankaan nykyisen koulun peruskorjauksella päiväkotikäyttöön 
sekä Riihelän, Humpulan, Mustikkamäen ja Hennalan päiväkotien uudisrakennuksilla pystytään luopumaan 
nykyisistä huonokuntoisista tai pienistä kiinteistöistä. 

- Edellä mainitut järjestelyt eivät lisää päivähoitopaikkoja eivätkä lisää käyttökustannuksia muutoin 
kuin vuokrien osalta. 

- Tukipalvelujen käyttö tehostuu ja vältytään pois käytöstä jäävien yksiköiden peruskorjausinvestoin-
neilta. 

Sipuran uusi päiväkoti tuo uusia päivähoitopaikkoja ja aiheuttavaa myös käyttökustannusten kasvua. 

Määräaikaisista tiloista luopuminen tuo säästöä käyttökustannuksiin ja ryhmäperhepäiväkotien määrän vä-
hentäminen sekä koulujen tilojen hyödyntäminen alentaa käyttökustannuksia. 
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OSA II PERUSOPETUS 
4 Perusopetuspalvelut 

4.1 Perusopetuspalvelujen järjestäminen 2014 – 2017  

Perusopetuspalvelut -yksikkö vastaa peruskoulujen opetustyön järjestämisestä, ohjaamisesta, tukemisesta 
ja kehittämisestä, koulujen oppilashuollosta, oppilaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta sekä erityisopetuk-
sen ja kieli- ja kulttuuriryhmien opetuspalvelujen järjestämisestä. Perusopetuspalvelut huolehtii kaupungin 
perusopetuksesta sekä osaltaan esiopetuksesta ja aamu- ja iltapäivätoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden 
mukaisesti. Perusopetus on perusopetuslain mukaista yleissivistävää opetusta, johon osallistumalla suorite-
taan lakiin perustuva oppivelvollisuus. 

Kaupungin ylläpitämissä peruskouluissa on 20.9.2013 tilanteen mukaan yhteensä 8 385 oppilasta. Yleisope-
tuksessa 0 - 6 vuosiluokilla on 5 525 oppilasta, 7 - 10 vuosiluokilla 2 803 oppilasta. Maahanmuuttajien val-
mistavassa opetuksessa on 57 oppilasta. Kokonaisoppilasmäärä on hieman kasvanut vuoteen 2012 verrat-
tuna (8 379 oppilasta). Kokonaisoppilasmäärän ennustetaan suunnittelukaudella kasvavan 105 oppilaalla. 
Tehostettua tukea saa 610 oppilasta eli 7,27 % koko oppilasmäärästä. Erityisen tuen päätöksen osuus on 
11,1 % kaikista perusopetusikäisistä (vuonna 2012 11,5 %). Erityisen tuen päätösten määrän ennustetaan 
edelleen hiukan laskevan tukea tarvitsevien lasten opetusjärjestelyjen uudistumisen kautta. Perusopetuksen 
lisäopetusta (niin sanottu 10-luokka) järjestetään 32 oppilaalle Kärpäsen peruskoulussa - lisäopetus siirtyy 
Salpausselän peruskouluun elokuussa 2014. Joustavan perusopetuksen opetusryhmiä toimii neljässä kou-
lussa. Lisäksi Lahden kaupunki on järjestänyt ruotsinkielistä opetusta 1.8.2006 alkaen. 

Perusopetusta järjestää Lahdessa kaupungin lisäksi Lahden Yhteiskoulu, Rudolf Steiner-koulu sekä Lahden 
seudun kristillinen koulu.  

Perusopetuksen opetussuunnitelma uudistetaan vuosina 2014 - 2016. Opetussuunnitelmauudistus toteute-
taan kaikkia kouluja ja toimijoita koskevana osallistavana prosessina. Tavoitteena on, että yhteistoiminnalli-
sen ja vuorovaikutteisen prosessin kautta koulujen toimintatavat uusiutuvat valtakunnallisen opetussuunni-
telmauudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi perusopetuksessa jatketaan oppimisympäristöjen kehittä-
mishankkeita. 

Koulujen kielitarjonta säilytetään entisellään. A1-kielenä voi valita englannin, saksan, ruotsin, ranskan tai 
venäjän kielen. Maahanmuuttajien valmistavaa opetusta sekä suomi toisena kielenä -opetusta järjestetään 
kysyntää vastaavasti. 

Tehostetun ja erityisen tuen opetusjärjestelyjä kehitetään vuonna 2013 hyväksytyn Oppimisen tuen suunni-
telma 2013 - 2016 mukaisesti. Erityistä tukea tarvitseville oppilaille turvataan opetukseen osallistumisen 
edellyttämät koulunkäyntiavustajapalvelut. 

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 1 - 2 luokkalaisille ja kaikkien vuosiluokkien erityi-
sen tuen oppilaille. Toiminnassa on syksyllä 2013 mukana noin 650 oppilasta. Toimintaa toteuttaa kuusi 
palveluntuottajaa perusopetuspalvelujen koordinoimana. Kaupungin järjestämää aamu- ja iltapäivätoimintaa 
on Liipola-Kaikuharjun koulussa, Tanssimäen, ja Loviisanpässin kerhoissa. 

Koulujen kerhotoiminnan, iltapäivätoiminnan palveluntuottajien ja 3. sektorin toimijoiden yhteistyötä ja toi-
minnan koordinointia lisätään koululaisten iltapäivän harrastustoiminnan lisäämiseksi. Tavoitteena on tukea 
lasten harrastustoimintaa niin, että jokaisella lapsella olisi yksi itseä kiinnostava harrastus. Ice Hearts -
toiminta jatkuu Liipolan koulussa ja toiminnan suunnittelussa ja seurannassa tehdään tiivistä yhteistyötä 
sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. 
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4.2 Peruskoulujen oppilasmäärät, oppilasmääräennusteet ja muutostarpeet palveluverkossa 

 
Kuva 15. Alle kouluikäiset koulujen oppilaaksiottoalueittain 2012 - 2025 

4.2.1 Keskustan alue 

Väestöennusteiden kouluittainen jaottelu on tehty vanhoja, kouluittaisia oppilaaksiottoalueita hyväksikäyttäen 
siten, että: 

- Harjun peruskoulun alueeseen on laskettu tilastoalueet 101 - 107, 109, 119 - 121, 125, yläkoululaiset 
tältä alueelta on laskettu Salpausselän peruskouluun 

- Lotilan peruskoulun alueeseen on laskettu tilastoalueet 115 - 118, 613 - 614, Anttilanmäen toimipis-
teeseen 1. - 2. luokkalaiset tilastoalueilta 604- 605, 612, 3. - 6. -luokkalaiset tältä alueelta on laskettu 
Lotilan peruskouluun 

- Möysän peruskoulun alueeseen on laskettu tilastoalueet 108, 312 - 321, 502 sekä puolet tilastoalu-
eiden 308 - 310 peruskouluikäisistä, tämän alueen 6. - 9. -luokkalaiset on laskettu meneväksi Lah-
den yhteiskouluun 

- Tiirismaan peruskouluun on laskettu meneväksi yläkouluikäiset Lotilan ja Kariston peruskoulujen 
alueilta 

- Tiirismaan peruskoulun englanninkielisten luokkien ja Lahden ruotsinkielisen koulun oppilasmäärää 
ei ennusteissa ole huomioitu, koska nämä eivät kuulu alueellisen oppilaaksioton piiriin 
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Kuva 16. Peruskoululaiset, keskustan alue 

 
Kuva 17. Alakoululaiset, keskustan alue 
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Kuva 18. Yläkoululaiset, keskustan alue 

Tiirismaan koulussa on oppilaspaikkoja 722. Kuluvana lukuvuonna Tiirismaan koulussa oppilaita on 661. 
Koulussa on painotetun opetuksen, kielivalintojen ja englanninkielisen opetuksen oppilaita. 

Kariston alueen yläkoululaisten sijoittuminen tulee ratkaista. Kariston alueen 7. - 9. luokkien opetus voidaan 
järjestää myös nykyisen mallin mukaisesti Tiirismaan koulussa, mutta se edellyttää Tiirismaan lukion siirty-
mistä toiseen toimipisteeseen peruskoulun oppilasmäärän kasvaessa. Tämä vaihtoehto mahdollistaisi myös 
Tiirismaan englanninkielisen opetuksen laajentamisen kysyntää vastaavaksi. 

Mikäli Tiirismaan koulukiinteistö tulisi vain perusopetuksen käyttöön ja Lotilan koulun koko tilakapasiteetti 
olisi tehokkaassa käytössä, voitaisiin luopua keskustan alueella Harjun koulukiinteistön käytöstä. Tämä muu-
tos edellyttäisi kuitenkin erillisten Lotilan ja Tiirismaan koulujen toiminnallista ja hallinnollista yhdistämistä 
sekä Harjun koulun valmistavan opetuksen ja A-venäjän opetuksen siirtämistä muihin kouluihin. Tässä mal-
lissa Lotilan-Tiirismaan koulu huolehtii alueen oppilaiden perusopetuksesta (mukaan lukien Kariston 7. - 9. 
luokkalaiset), englanninkielisestä esi- ja perusopetuksesta sekä musiikin painotetun opetuksen järjestämi-
sestä nykyisessä laajuudessaan. Koulukiinteistöjen tilankäytön suunnittelu ja toiminnalliset muutokset edel-
lyttävät huolellista jatkovalmistelua, mutta muutos on kokonaisoppilasmäärä huomioiden mahdollinen. 

Lahden yhteiskoulu huolehtii osaltaan keskustan alueen perusopetuksen järjestämisestä 6. - 9. luokilla. Lah-
den yhteiskoulun oppilaat tulevat Kiveriön, Möysän ja Joutjärven alueilta ja koulu toimii yhteistyössä 1. - 5. 
luokkien Möysän koulun kanssa. Lahden yhteiskoulu järjestää painotettua opetusta eri oppiaineissa 6. - 9. 
luokilla. Oppilaat tulevat kouluun eri puolilta Lahtea ja ympäristökunnista. Lahden kaupungin ja Lahden yh-
teiskoulun välisen sopimuksen mukaisesti koulussa on yhteensä 128 lahtelaista oppilasta vuosiluokkaa koh-
ti. Oppilasmäärään sisältyy alueen oppilaat ja painotetussa opetuksessa opiskelevat oppilaat. Kuudesluokka-
laisten siirtyminen painotettuun opetukseen eri puolilta kaupunkia aiheuttaa vajausta 6. luokkien opetusryh-
miin kaupungin 1. - 6. luokkien kouluissa ja vaikeuttaa koulujen taloudellisia toimintaedellytyksiä oppilasmää-
rien laskiessa 6. luokilla. Lahden kaupungin ja Lahden yhteiskoulun välinen sopimus tulisikin arvioida uudel-
leen ja muuttaa painotettu opetus koskemaan 7. - 9. luokkia. Lahden kaupungin kouluissa painotettu opetus 
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alkaa 3. luokalta ja 7. luokalta. Tällä muutoksella ennustamattomat oppilasmäärävaihtelut 6. luokilla poistui-
sivat ja 1. - 6. luokkien koulujen taloudelliset toimintaedellytykset paranisivat. 

Ruotsinkielinen koulu toimii väliaikaisesti Teinintien tiloissa. Lahden ruotsinkielinen koulu ja koulun vanhem-
painyhdistys Föräldraföreningen i Lahtis r.f (FFiL r.f) ovat esittäneet Lotilan koulun Anttilanmäen toimipisteen 
perusparannusta ja lisärakentamista ruotsinkielisen päiväkodin esiopetuksen, koulun sekä iltapäivätoiminnan 
käyttöön. Kaupunginvaltuuston vuoden 2011 talousarviopäätöksen mukaisesti Anttilanmäen toimipisteessä 
jatkaa suomenkielinen esi- ja alkuopetuksen (1. - 2. luokat) toimipiste. Ruotsinkielisen päivähoidon, esiope-
tuksen ja alkuopetuksen toiminta samassa kiinteistössä mahdollistaisi niin sanotun kielikylpyopetuksen kehit-
tämisen Lahdessa. Esityksen lähtökohtana on, että ruotsinkielisen päiväkodin, esiopetuksen ja perusopetuk-
sen yksikön tarvitsemiin tiloihin liittyvä peruskorjaus- ja uudisrakentaminen toteutuu pääasiassa ulkopuolis-
ten säätiöiden rahoituksen turvin. 

Anttilanmäen koulukiinteistön käyttö tulevaisuudessa voidaan ratkaista seuraavien vaihtoehtojen pohjalta: 

1. Tilakeskuksen ja Sivistystoimialan valmistelema hankesuunnitelma, yhteisen kiinteistöyhtiön perus-
taminen yhdessä ruotsinkielisten säätiöiden ulkopuolisen rahoituksen kanssa, sekä kiinteistön pe-
ruskorjaus ja laajennus; ruotsinkielisen päivähoidon, perusopetuksen ja suomenkielisen esi- ja pe-
rusopetuksen (0 - 2 luokkien opetus nykyisessä laajuudessaan ja mahdollisuus kielikylpyopetuk-
seen) sijoittuminen kiinteistöön. Kustannusarvio 7,8 M€, josta vastaa perustettu kiinteistöyhtiö. 

2. Koulukiinteistön peruskorjaus nykyisessä laajuudessaan suomenkielisen esi- ja perusopetuksen 
käyttöön, ruotsinkielinen päivähoito ja perusopetus järjestetään muualla. Kustannusarvio 4 - 5 M€.  

3. Anttilanmäen koulukiinteistössä ei toteuteta edellä mainittua peruskorjausta tai omistusjärjestelyjä. 
Kiinteistö on huonokuntoinen, joten tilojen käyttäminen nykyisessä toiminnassa estyy muutamien 
vuosien kuluessa. (Peruste: kiinteistössä tehdyt kuntotutkimukset sekä Tilakeskuksen hankesuunnit-
telun yhteydessä tehdyt selvitykset). Ruotsinkielinen päivähoito, esi- ja perusopetus järjestetään 
muualla. 

 
Alueelliseen oppilaaksiottoon siirtymisen myötä ensimmäisten luokkien oppilassijoittelu on osoittautunut 
hankalaksi keskustan oppilaaksiottoalueen eteläisellä osalla. Keskustan ja eteläisen alueen oppilaaksiotto-
alueiden rajaa olisikin syytä tarkastella uudestaan. 

Keskustan alueen koulutilojen tilakapasiteetin käyttö: 

Lukuvuonna 2013 - 2014 kaikki luokkatilat ovat käytössä Möysän ja Tiirismaan kouluissa. Molemmissa yksi-
köissä toimii koulun yhteydessä myös esiopetusryhmä tai -ryhmiä. Tiirismaan koulussa on tilanahtautta lii-
kuntasalin ja ruokalan käytön osalta. 

Möysän koulussa on tulevina lukuvuosina arviolta noin 300 oppilasta, mikä vastaa koulun mitoitusta. Seu-
raavina vuosina on mahdollista muuttaa yksi luokkatila tarpeen vaatiessa luokkamuotoiseen käyttöön (esi-
merkiksi pienryhmälle). 

Harjun koulun tilat ovat vanhanaikaiset: Luokkahuoneet ovat isoja, mutta pienryhmä- ja eriyttäviä tiloja ei ole. 
Erillistä kieltenopetuksen luokkaa ei ole, musiikki- ja tekstiililuokkaa käytetään aineenopetuksen lisäksi eri 
uskontojen opettamiseen, kerhotoimintaan ja iltapäivätoimintaan. Harjun koulussa ryhmäkokoa voidaan suu-
rentaa, mutta taloon ei mahdu uusia ryhmiä. 

Lotilan koulussa kaikki varsinaiset opetusluokat ovat käytössä, mutta osittain vajaassa käytössä. Koulussa 
on lisäksi useita erikoisluokkia: kieltenopetukselle on omat luokat, käsityöluokat, kaksi musiikkiluokkaa, tieto-
tekniikkaluokat, fysiikan ja kemian luokka sekä kuvataideluokka. Lotilan koulun tilakapasiteetti mahdollistaa 
nykyistä suuremman oppilasmäärän. Lukujärjestysteknisin ratkaisuin ja luopumalla osittain 5. - 6. luokilla 
kotiluokka-ajattelusta luokkatilojen käyttökäyttöastetta voidaan merkittävästi lisätä. 



 

 
37 

4.2.2 Pohjoinen alue 

Ennusteiden kouluittainen jaottelu on tehty vanhoja, kouluittaisia oppilaaksiottoalueita hyväksikäyttäen siten, 
että: 

- Kivimaan peruskouluun on laskettu tilastoalueet 110 - 114, 122 - 124, 205, 301, 303 - 307, 311, 401 
- 403 sekä puolet tilastoalueiden 308 - 310 peruskouluikäisistä 

- Mukkulan peruskouluun on laskettu tilastoalueet 201 - 204, 206 - 209, 302 

 
Kuva 19. Peruskoululaiset, pohjoinen alue 
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Kuva 20. Alakoululaiset, pohjoinen alue 

 
Kuva 21. Yläkoululaiset, pohjoinen alue 
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Pohjoisella alueella tulisi toteuttaa investointiohjelman mukaisesti Kivimaan koulukiinteistön (7. - 9. luokkien 
opetus) uudisrakennus tai perusparannus. Pohjoisen alueen oppilasmäärät kasvavat voimakkaasti. Kivimaan 
kiinteistön uudisrakennus on kiireellinen. Oppilaspaikkamäärä on mitoitettava tulevan tarpeen mukaisesti. 
Suunnittelukaudella oppilasmäärä pysyy tasaisena. Suunnittelukauden 2014 - 2017 jälkeen tulee varautua 
oppilasmäärän voimakkaaseen kasvuun. 

Hollolasta tulee kuntien välisen sopimuksen mukaisesti oppilaita Kivimaan kouluun.  Tulevina vuosina Hollo-
lasta tulevien oppilaiden määrä kasvaa. Oppilaita voidaan ohjata alueellisen oppilaaksioton mukaisesti Kivi-
maan ja Mukkulan kouluihin. 

Pohjoisen alueen koulutilojen tilakapasiteetin käyttö: 

Kivimaan koulun 1. - 6. luokkien opetustilat ovat tiiviissä käytössä ja koulu on käyttänyt joustavasti 1. - 6. 
luokkien opetukseen 7. - 9. luokkien tiloja. Tästä johtuen myös 7. - 9. luokkien opetustilat ovat tiiviissä käy-
tössä. Mikäli Kivimaan koulun 7. - 9. luokkien osa kiinteistöstä korvataan uudisrakennuksella, on koko koulun 
tilankäytössä mahdollisuus tiivistämiseen samalla, kun oppimisympäristö uudistuu pedagogisesti nykyaikai-
seksi. 

Mukkulan koulun 1. - 6. luokkien opetustilat ovat täynnä, mutta 7. - 9. luokkien opetustiloissa on vähäinen 
määrä tilaväljyyttä. Koulun tilakapasiteettiä voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin, jos 5. - 6. luokilla luovu-
taan kiinteistä kotiluokista ja lisätään näin aineluokkien ja yleisopetuksen luokkien tilankäytön tehokkuutta.   

4.2.3 Eteläinen alue 

Ennusteiden kouluittainen jaottelu on tehty vanhoja, kouluittaisia oppilaaksiottoalueita hyväksikäyttäen siten, 
että: 

- Launeen peruskoulun alueeseen on laskettu tilastoalueet 620 - 624 sekä 5. - 9. -luokkalaiset Liipola-
Kaikuharjun koulun alueelta ja 6. - 9. -luokkalaiset Renkomäen peruskoulun alueelta 

- Liipola-Kaikuharjun koulun alueeseen on laskettu 1. - 4. -luokkalaiset tilastoalueelta 611 
- Länsiharjun peruskoulun alueeseen on laskettu tilastoalueet 601 - 603, 606 - 610, 615 - 619 
- Renkomäen peruskoulun alueeseen on laskettu 1. - 5. -luokkalaiset tilastoalueilta 625 - 627 
- Salinkallion peruskouluun on laskettu meneväksi yläkouluikäiset Länsiharjun peruskoulun alueelta 
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Kuva 22. Peruskoululaiset, eteläinen alue 

 
Kuva 23. Alakoululaiset, eteläinen alue 
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Kuva 24. Yläkoululaiset, eteläinen alue 

Renkomäen koulun oppilasmäärä kasvaa ennusteen mukaan vuoteen 2016 asti. Renkomäen koulun kaikki 
luokkatilat ovat tällä hetkellä käytössä (koulussa on 12 luokkatilaa). Renkomäen alueen 6.luokkalaiset käyvät 
koulua Launeen peruskoulussa. Renkomäen koulu kasvaa 3-sarjaiseksi syksystä 2014 alkaen. Lukuvuonna 
2016 koulussa on ennusteen mukaan 15 perusopetusryhmää. 

Launeen koulun oppilasmäärä pienenee ennusteen mukaan. Liipolaan syksyllä 2015 valmistuva koulu on 
suunniteltu 1 - 4-luokille. Vuosiluokat 5 - 6 siirtyvät Launeen kouluun syksyllä 2014.  

Länsiharjun koulun oppilasmäärä pysyy ennusteen mukaan nykyisellä tasolla. 

Eteläisen alueen yläkoululaisten lukumäärä pysyy nykyisellä tasolla suunnittelukaudella 2014 - 2016. 

Salinkallion yläkoulun yleisopetuksen oppilaat mahtuisivat Salpausselän ja Launeen kouluihin, mikäli Salin-
kallioon tulevat ikäluokat jäävät jatkossa noin 60 oppilaaseen. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että Launeen ja 
Salpausselän koulujen tilat remontoidaan ja ne täyttävät nykyaikaisen ja terveellisen oppimisympäristön vaa-
timukset. Tällöin voitaisiin luopua Salinkallion koulukiinteistön käytöstä.  

Mikäli Launeen koulukiinteistö peruskorjataan tai korvataan osittain uudisrakennuksella, tulisi kiinteistön mi-
toitus tarkastella koko eteläisen alueen palvelutarpeiden osalta kokonaisuutena. Tässä alueellisessa tarkas-
telussa on mahdollista lisätä perusopetuksen oppilaspaikkoja kasvavalla Renkomäen alueella, luopua sa-
malla Salinkallion kiinteistön käytöstä ja mitoittaa Launeen ja Salpausselän (läntisellä alueella Länsiharjun 
koulun tuntumassa) kiinteistöjen korjaukset kokonaistarpeen mukaisesti. 
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Eteläisen alueen koulutilojen tilakapasiteetin käyttö: 

Eteläisellä alueella ei alakouluissa ole käytännössä erikoisluokkia (esimerkiksi fysiikka, biologia ja kuvatai-
de), jolloin tilat ovat suurimmalta osaltaan niin sanotussa kotiluokkakäytössä. Erikoisluokkia alakouluissa 
ovat lähinnä käsityöluokat sekä tietotekniikkaluokat, sekä jossain määrin kieliluokat. Alakouluissa on käytös-
sä pääosin OT3 -luokkatiloja ja jonkin verran OT2 -luokkatiloja. Normaaliin OT3 - luokkatilaan mahtuu enim-
millään 32 alakoulun oppilasta. 

Yläkouluissa erikoisluokkia käytetään myös 
kotitalouden, fysiikka-kemian ja biologian 
opetuksessa.  Yläkoulun tilojen käyttöastet-
ta voidaan lisätä alakouluja helpommin, 
sillä ns. kotiluokkia ei tarvita. Keskimäärin 
yläkoulun luokkiin (OT2 - OT3) sijoittuu 20 
- 24 oppilasta. 

Launeen koulu toimii tällä hetkellä väistöti-
loissa ja tilojen käyttöaste on 23,1 tun-
tia/tila/viikko. Tällä hetkellä kouluun ei 
mahdu lisää oppilaita, koska koulu saattaa joutua tiivistämään opetustaan väistötiloissa varsinaisen koulu-
kiinteistön korjauksen tai korvaamisen käynnistyttyä. Mikäli Launeen koulukiinteistö korjataan nykyisessä 
laajuudessaan, voidaan Launeen kouluun tulevaisuudessa sijoittaa kaksi esikouluryhmää, sekä yläkoulun 
oppilaita lisää 30 oppilasta/ikäluokka. Koulukiinteistöön voidaan sijoittaa noin 750 oppilasta. 

Liipola-Kaikuharjun koulu toimii väistötiloissa uuden monitoimitalon valmistumiseen saakka (elokuu 2015). 
Nykyisissä väistötiloissa on tällä hetkellä hyvä käyttöaste 28,8 tuntia/tila/viikko. Liipola-Kaikuharjun koulun 
oppilasmäärää tulee seurata aktiivisesti syksyllä 2015 valmistuvan monitoimitalon myötä. Kerinkallion ja 
Saksalan alueen oppilaat voisivat tulevaisuudessa käydä koulua Liipolassa, jolloin paine Anttilanmäen toimi-
pistettä kohtaan vähentyisi. Koulun nykyiset 5. - 6. luokkien oppilaat ovat sijoitettuna Salinkallion kouluun, 
mutta jatkossa Liipolan alueen 5. - 6. -luokkalaiset ovat Launeen koulun oppilaita.  

Renkomäen koulu on tällä hetkellä täynnä ja koulu tarvitsisi mahdollisimman pikaisesti lisätilaa esi- ja al-
kuopetukseen. 

Salinkallion koululla on tällä hetkellä kaikki opetustilat käytössä, mutta jonkin verran tilaa vapautuu kun Liipo-
la-Kaikuharjun luokat (2 ryhmää) siirtyvät koulusta pois elokuusta 2014 alkaen. Lisäksi oppilasmäärän vähe-
neminen tulevina vuosina lisää tilaväljyyttä koulussa. Salinkallion koululla on paljon pieniä opetusryhmiä 
(luokkamuotoinen erityinen tuki/pienluokat) isoissa OT3 -luokkatiloissa. Salinkallion kouluun mahtuisi paljon 
enemmän oppilaita, jos tilat olisivat tehokkaassa käytössä. Käyttöaste tällä hetkellä tilojen suhteen on 23,3 
tuntia/tila/viikko. 

Ali-Juhakkalan koulu on eteläisellä alueella sijaitseva erityiskoulu. Koulun oppilaat tulevat Lahdesta ja muista 
Päijät-Hämeen kunnista. Koulu on tällä hetkellä täynnä. Oppilaat tarvitsevat opetukseen paljon tilaa avusta-
jahenkilön suuren määrän sekä oppilaiden tarvitsemien apuvälineiden takia. 

4.2.4 Itäinen alue 

Ennusteiden kouluittainen jaottelu on tehty vanhoja, kouluittaisia oppilaaksiottoalueita hyväksikäyttäen siten, 
että: 

- Ahtialan peruskoulun alueeseen on laskettu tilastoalueet 410 - 413, 416, 424, 425 sekä yläkouluikäi-
set itäisen alueen peruskouluista Kariston peruskoulua lukuun ottamatta 

- Kariston peruskoulun alueeseen on laskettu tilastoalue 501, yläkouluikäiset tältä alueelta on laskettu 
Tiirismaan peruskouluun 

- Kunnaksen peruskoulun alueeseen on laskettu tilastoalueet 419 - 423 
- Myllypohjan peruskoulun alueeseen on laskettu tilastoalueet 404 - 409, 414 - 415, 417 - 418 

Mitä ovat OT2 ja OT3? 

OT2 on 16 - 20 oppilaalle soveltuva yleisopetuksen pienempi 
opetustila 

OT3 on 20 - 32 oppilaalle soveltuva yleisopetuksen suurempi 
opetustila (60 - 65 m2). OT3 on perinteinen ja yleisin kouluista 
tuttu ”luokka” 

Nimitykset perustuvat aikaisempiin valtakunnallisiin opetustilojen 
suunnittelu- ja mitoitusohjeisiin. Nämä mitoitusperiaatteet ovat 
jääneet käytännöksi ja ovat suunnitteluohjeissa edelleenkin. 
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Kuva 25. Peruskoululaiset, itäinen alue 

 
Kuva 26. Alakoululaiset, itäinen alue 
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Kuva 27. Yläkoululaiset, itäinen alue 

Kariston alueen yläkoululaisten sijoittuminen tulee ratkaista. Kariston alueen 7. - 9. luokkien opetus voidaan 
järjestää myös nykyisen mallin mukaisesti Tiirismaan koulussa, mutta se edellyttää Tiirismaan lukion siirty-
mistä toiseen toimipisteeseen peruskoulun oppilasmäärän kasvaessa. Tämä vaihtoehto mahdollistaisi myös 
Tiirismaan englanninkielisen opetuksen laajentamisen kysyntää vastaavaksi. Kariston alueen 7. - 9. luokkien 
perusopetuksen järjestämisellä nykyisissä kiinteistöissä (esimerkiksi Tiirismaalla) vältytään uudisrakennuk-
sen investointikustannuksilta itäiselle alueelle. Tilakeskuksen arvion mukaan uudisrakennuksen investointi-
kustannus olisi noin 14 M€. 

Itäisen alueen koulutilojen tilakapasiteetin käyttö: 

Kariston alueen oppilasmäärä kasvaa voimakkaasti. Kariston koulu on mitoitettu 12 perusopetusryhmän 
alakouluksi. Kariston koulu tulee täyteen. Alueen opetus saattaa jatkossa vaatia erityisiä opetusjärjestelyjä 
tilapäisten tilojen avulla tai tiivistämällä tilankäyttöä. 

Ahtialan alueen oppilasmäärä kasvaa noin 30 oppilaalla seuraavien vuosien aikana. Ahtialan koulu tarvitsee 
lisätilaa opetuksen järjestämiseen, koska oppilaat eivät mahdu muihin alueen kouluihin. Ahtialan koulu tarvit-
see lisätilaa 4 - 5 opetustilan verran lukuvuoden 2015 elokuusta alkaen. Yhtenä vaihtoehtona koulun lisätila-
tarpeeseen on selvitetty Ahtialan kirjaston (toimitilat koulukiinteistössä) siirtymistä Ahtialan terveyskeskuksen 
tiloihin, mutta selvityksen perusteella terveysasemalle ei saada mahdutettua kirjastoa tyydyttävää tilaratkai-
sua (200 - 250 m2). Mikäli kirjaston nykyiset tilat otettaisiin koulun toimitilaksi, tulisi kirjastolle etsiä vuokratilat 
muualta itäiseltä alueelta tai arvioitava kirjastopalveluiden jatkuminen alueella. Toisena vaihtoehtona olisi 
kirjaston toimiminen nykyisissä tiloissa ja lisätilan rakentaminen koulun tarpeisiin. Uudis- tai täydennysraken-
taminen koulun tontille merkitsisi noin 1,2 M€ investointikustannuksia. 

Kunnaksen ja Myllypohjan koulutilat ovat tiiviissä käytössä. Molemmat kiinteistöt on rakennettu 1950-luvulla 
ja peruskorjattu 1990-luvun alussa. Tilakeskuksen toimitilakannan ja palveluverkon vastaavuuden arvioinnis-
sa 2012 kiinteistöjen tekninen kunto on arvioitu olevan 65 - 68 %. Molempien koulukiinteistöjen perusparan-
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nus tulee ajankohtaiseksi tulevina vuosina tai vaihtoehtoisesti korvattavaksi uudisrakennuksella tai kevyem-
millä joustavilla rakennusratkaisuilla. Myllypohjan tai Kunnaksen koulujen yhteyteen voitaisiin näissä vaihto-
ehdoissa suunnitella laajempi palvelukokonaisuus, jossa on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelu-
ja. Alueen oppilasmääräennusteiden mukaan palvelutarve ulottuu koko ennustekauden vuoteen 2025. 

4.2.5 Läntinen alue 

Ennusteiden kouluittainen jaottelu on tehty vanhoja, kouluittaisia oppilaaksiottoalueita hyväksikäyttäen siten, 
että: 

- Jalkarannan peruskoulun alueeseen on laskettu tilastoalueet 706, 710 - 713, 801 - 808 
- Kasakkamäen peruskoulun alueeseen on laskettu tilastoalueet 708 - 709, 714 - 715 
- Kärpäsen peruskoulun alueeseen on laskettu tilastoalueet 701 - 703, 707 sekä yläkouluikäiset Ka-

sakkamäen ja 3. - 9. -luokkalaiset Metsäkankaan toimipisteen alueilta, Metsäkankaan toimipistee-
seen on laskettu 1. - 2. -luokkalaiset tilastoalueilta704 - 705 

- Salpausselän peruskouluun on laskettu meneväksi yläkouluikäiset Jalkarannan ja Harjun peruskou-
lujen alueilta 

 
Kuva 28. Peruskoululaiset, läntinen alue 
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Kuva 29. Alakoululaiset, läntinen alue 

 
Kuva 30. Yläkoululaiset, läntinen alue 
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Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteydessä, että Metsäkankaan kouluun jää 
perusopetuksen vuosiluokat 1-2. Muilta osin perusopetus siirtyy Kärpäsen kouluun. Sivistyslautakunta päätti 
30.1.2014 § 48 Metsäkankaan peruskoulun lakkauttamisesta ja sen toiminnan liittämisestä hallinnollisesti 
osaksi Kärpäsen peruskoulua 1.8.2014 alkaen. Metsäkankaan koulun tiloihin jää perusopetuksen 1-2. vuosi-
luokkien opetusta. Metsäkankaan nykyiseen koulurakennukseen peruskorjataan tiloja päivähoidon ja nuori-
sopalveluiden käyttöön. Mikäli Metsäkankaan alueen oppilaiden huoltajat eivät jatkossa hae lapsellensa 1. 
luokan oppilaspaikkaa ensisijaisesti Metsäkankaan koulusta, voidaan perusopetukselle varatut tilat Metsä-
kankaan kiinteistössä ottaa esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttöön. 

Läntisen alueen koulutilojen tilakapasiteetin käyttö: 

Jalkarantaan valmistuu uusi monitoimitalo. Suunniteltu valmistumisaika on syksyllä 2015. Koulu on suunni-
teltu 2-sarjaiseksi (vuosiluokat 1 - 6). Koulussa on myös keskitettyjä erityisen tuen luokkia.  

Kärpäsen koulun peruskorjauksen 2. vaihe valmistuu elokuussa 2014. Koulukiinteistöön sijoittuu lukuvuoden 
2014 - 2015 ajaksi kaikki Kärpäsen ja Metsäkankaan perusopetus. Koulun tilaväljyys mahdollistaa Kärpäsen 
ja Metsäkankaan perusopetuksen järjestämisen kiinteistössä. Mikäli osa 1. - 2. luokkien opetuksesta järjeste-
tään jatkossa Metsäkankaan kiinteistössä, voidaan Kärpäseen sijoittaa kaksi esiopetuksen ryhmää. 

Kasakkamäen koulukiinteistö on tiiviissä käytössä. Läntisen alueen Nuorisopalveluiden tilat vapautuvat Ka-
sakkamäen koulukiinteistössä vuoden 2015 aikana. Vapautuviin tiloihin voidaan sijoittaa koulun toimintaa, 
samalla on mahdollista sijoittaa Kasakkamäen koulun yhteyteen 1 - 2 esiopetuksen ryhmää.  

Salpausselän koulukiinteistön tilat vapautuvat kokonaisuudessaan perusopetuksen käyttöön lukio-opetuksen 
siirtyessä Lahden lyseoon kesällä 2014. Salpausselän peruskoulun kiinteistö on yksityisen säätiön omistuk-
sessa. Salpausselän koulukiinteistössä on teetetty kuntotutkimuksia ja valmisteltu kaksi alustavaa vaihtoeh-
toista hankesuunnitelmaa koulukiinteistön peruskorjaukseksi. Peruskorjauksen toteuttaminen edellyttää kiin-
teistön omistajan ja Tilakeskuksen välisen vuokrasopimuksen uusimista. Mikäli koulukiinteistön peruskorjaus 
toteutetaan laajemman vaihtoehdon mukaisesti, Salpausselän koulukiinteistöön voitaisiin peruskorjauksen 
jälkeen sijoittaa 560 oppilaan 7. - 9. luokkien opetus. Jos peruskorjaus toteutetaan suppeamman vaihtoeh-
don mukaisesti, kouluun mahtuisi 350 oppilaan 7. - 9. luokan opetus. Tässä tapauksessa koulun yksikkökoko 
jäisi liian pieneksi. Kiinteistö sijaitsee palveluverkon kannalta erinomaisessa paikassa ja liikenteellisessä 
solmukohdassa. 

4.2.6 Aamu- ja iltapäivätoiminnan sijoittuminen alueille ja koulutilojen käyttö 

Lahden kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnassa käytetään koulujen tai muita toimintaan soveltuvia lähiym-
päristön tiloja. Toiminnan järjestäjänä kunnan tulee varmistaa, että tilat ja välineet ovat toimivia, turvallisia ja 
tarkoituksenmukaisia. Jokaisella ryhmällä tulee olla käytössään sekä sisä- että ulkotilat. 

Koulutilojen käytön suunnittelussa, koulurakennusten korjauksissa ja uusien koulujen rakentamisessa ote-
taan mahdollisuuksien mukaan huomioon aamu- ja iltapäivätoiminnan tilatarpeet. Toimintaympäristön tulee 
tukea toiminnalle asetettuja tavoitteiden saavuttamista, ja sitä suunniteltaessa tulee ottaa turvallisuuden li-
säksi huomioon toiminnan luonne ja tarkoitus, lapsen kiinnostuksen kohteet ja toiminnan monipuolisuus.  

Tulevaisuuden tilaratkaisujen haasteet alueittain 

Eteläinen 

Launeen koulun tilaratkaisuissa tulee ottaa huomioon myös iltapäivätoimintatilojen tarve. 

Liipolan monitoimitalon hankesuunnitelmassa on otettu huomioon koulun oppilaiden iltapäivätoiminnan to-
teuttaminen.  
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Renkomäen koulun oppilasmäärän kasvu lisää iltapäivätoimintapaikkojen tarvetta. Oppilasmäärää Renko-
mäen seurakuntakeskuksen tiloihin ei voida lisätä. Tulevaisuudessa toiminnan järjestämiseen tarvitaan myös 
Renkomäen koulun tiloja. 

Itäinen 

Tällä hetkellä Ahtialan koulun tilanahtauden takia koulun oppilaiden iltapäivätoiminta järjestään Ahtialan seu-
rakuntakeskuksessa, joka sijaitsee haasteellisen etäisyyden päässä koulusta. Uudisrakentamisen myötä 
muun muassa Viuhan ja Sipuran alueelta tulee runsaasti pieniä oppilaista Ahtialan kouluun ja sen vuoksi 
iltapäivätoiminta tulisi järjestää koululla.  

Myllypohjan koulun iltapäivätoiminta järjestetään koulun vieressä, samalla tontilla sijaitsevassa huonokuntoi-
sessa kiinteistössä. Toiminta tulee jatkossa tarvitsemaan tilat koululta.  

Läntinen 

Jalkarannan monitoimitalon hankesuunnitelmassa on varattu tilat koulun oppilaiden iltapäivätoiminnalle.  

Metsäkankaan koulun korjausrakentaminen ja käyttöönotto vaikuttavat tulevaisuudessa Metsäkankaan kou-
lun iltapäivätoiminnan toteuttamiseen. Kärpäsen koulun iltapäivätoiminnan tarve kasvaa Metsäkankaan kou-
lun korjauksen aikana. 

Pohjoinen 

Kivimaan koulun oppilaiden iltapäivätoiminta toteutetaan koululla ja Metsäpellon seurakuntakodilla. Seura-
kuntakodin tilojen käyttö on voi olla jatkossa epävarmaa. 

Keskusta 

Anttilanmäen toimipisteen ja Harjun-Tiirismaan-Lotilan koulujen tilaratkaisuissa on huomioitava iltapäivätoi-
minnan kokonaisuus 

Alue APIP -toimintapaikka Palveluntuottaja 
Eteläinen Launeen kirkko Lahden seurakuntayhtymä 
 Launeen koulu Lahden seurakuntayhtymä 
 Liipola-Kaikuharjun koulu Lahden kaupunki/Sivistystoimiala/Perusopetus 
 Länsiharjun koulu Toiminimi Kiekura 
 Renkomäen seurakuntakeskus Lahden seurakuntayhtymä 
Itäinen Ahtialan seurakuntakeskus Lahden seurakuntayhtymä 
 Kariston koulu Lahden seurakuntayhtymä 
 Kunnaksen seurakuntakoti Lahden seurakuntayhtymä 
 Myllypohjan koulu (erill.rak.) Lasten Leikki ja Liikunta ry 
Läntinen  Jalkarannan koulu Lasten Leikki ja Liikunta ry 
 Kasakkamäen koulu Lahden seurakuntayhtymä 
 Kärpäsen koulu Kansallinen Lastenliitto ry 
  Lahden seurakuntayhtymä 
 Lahden Rudolf Steiner – koulu Koulun kannatusyhdistys 
Pohjoinen Kivimaan koulu Lasten Leikki ja Liikunta ry 
 Metsäpellon seurakuntakoti Lahden seurakuntayhtymä 
 Mukkulan koulu Lahden seurakuntayhtymä 
 Tanssimäen kerho Lahden kaupunki/Sivistystoimiala/Yhteiset palvelut 
Keskusta Harjun koulu Kansallinen Lastenliitto ry 
 Anttilanmäen toimipiste/Lotila Lahden seurakuntayhtymä 
 Lahden ruotsinkielinen koulu Folkhälsan Syd Ab 
 Loviisan pässin kerho Lahden kaupunki/Sivistystoimiala/Yhteiset palvelut 
 Möysän koulu Kansallinen Lastenliitto ry 
 Salinmäen erityisryhmä Lahden kaupunki/Sosiaali- ja terveystoimiala 
Taulukko 3. Lahden kaupungin iltapäivätoiminnan toimintapaikat 2014 - 2015 
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OSA III NUORISOPALVELUT 
5 Nuorisopalvelut  

Lahden nuorisopalveluiden palveluverkon kehittämissuunnitelma vuosille 2007 - 2012 oli osa sivistystoi-
mialan ja Lahden kaupungin palveluverkkotarkastelua. Kehittämissuunnitelma tehtiin osana nuorisopalvelui-
den silloista strategiatyötä. Suunnitelman päivityksessä vuosina 2013 - 2014 on huomioitu lisäksi sivistystoi-
mialan ja kaupunginvaltuutettujen muodostaman palveluverkkotyöryhmän työ ja linjaukset. 

Palveluverkon kehittämissuunnitelmassa toimitiloja ja niiden sijaintia on tarkasteltu lähi- ja keskitettyjen pal-
veluiden kautta. Sama jaottelu ohjaa Lahden kaupunkirakenteen sisäistä ja seudullista palveluverkkoajatte-
lua. 

Lahden kaupungin strategiassa painotetaan ennaltaehkäisevän työn merkitystä, yhteisöllisyyttä, lapsiystäväl-
lisyyttä ja syrjäytymisen ehkäisyä. Nuorisopalvelut toteuttaa näitä tavoitteita ehkäisevällä nuorisokasvatus-
työllä, osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukemisella ja sosiaalisella nuorisotyöllä. Vuonna 2013 voimaan tullut 
nuorisotakuu ja kasvava nuorisotyöttömyys kasvattavat palvelutarpeita ja -kysyntää nuorten työllistämisen 
osalta. Haasteita Lahden kaupungille tuovat joidenkin asuinalueiden nuorten levottomuus, päihteiden käyttö, 
psykososiaaliset ongelmat ja aktiivisen sekä turvallisen toiminnan puute. Nuoret tarvitsevat mahdollisuuksia 
ja tiloja aktiiviseen ja turvalliseen toimintaan lähellä asuinalueitaan. Toimivat ja sijainniltaan oikeat nuorisoti-
lat sekä ammattimainen nuorisotyö ovat osa niitä perus- ja lähipalveluita, jotka turvaavat sekä nuorten että 
muiden asukkaiden hyvinvointia ja viihtyisyyttä.  
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5.2 Nuorisotyön lainsäädännöllinen perusta  

Nuorisolain (NL 2006) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista 
kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Toiminnan 
lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvä-
lisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen (NL, 1 §). 

Nuorisolaki määrittelee nuoren alle 29-vuotiaaksi. Nuorisotyö on nuorten oman ajan käyttöön kohdistuvaa 
aktiivisen kansalaisuuden edistämistä samoin kuin nuorten sosiaalista vahvistamista, nuoren kasvun ja it-
senäistymisen tukemista sekä sukupolvien välistä vuorovaikutusta.  

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin.  

Kunnalle myönnetään valtionosuutta tämän lain mukaisiin käyttökustannuksiin (Laki opetus- ja kulttuuritoi-
men rahoituksesta 635/1998).  

Lahden nuorisopalveluiden toiminta-ajatuksena on nuorten hyvinvoinnin edistäminen yhteisöllisen ja yksilölli-
sen tuen ja toiminnan kautta.  Palvelutarjonta perustuu nuorten mitattuihin tarpeisiin, nuorten kuulemiseen ja 
käytössä oleviin resursseihin. Visio kiteytyy iskulauseessa ”Nuoruus sallittu!”. 

5.3 Lahden nuorisopalveluiden palvelut ja toimitilat  

Lahden nuorisotilaverkossa on tehty suuria muutoksia viime vuosikymmeninä. Vuonna 1991 Lahden nuori-
sotoimella oli nuorisotiloja 25 kpl. Vuoden 2013 alussa toimipisteitä on käytössä 11 kpl, joissa on neli-
öitä yhteensä noin 8429 m2. 

 
Kuva 31. Nuorisopalveluiden toimipisteiden määrän kehitys 

Alueelliset nuorisopalvelut järjestävät toimintaa viidellä suuralueella pääasiassa 11 - 18 -vuotiaille nuorille. 
Toimintaa on laajennettu myös yli 18-vuotiaille. Alueellisten nuorisopalveluiden toiminta on lähipalvelui-
den ja nuorisotyön peruspalveluiden tuottamista. Toiminnan on oltava helposti saavutettavaa ja turvallis-
ta. Lähinuorisotyössä korostuu ennaltaehkäisevä ja moniammatillinen nuorisokasvatustyö. Alueellisten nuo-
risopalveluiden tiloja on tällä hetkellä Kasakkamäellä, Ahtialassa, Niemessä, Launeella ja Joutjärvellä.  

Lahden keskustassa, Sammonkatu 8:ssa, on vuodesta 1982 toiminut nuorisoyhdistysten ja nuorten toiminta-
ryhmien toimintapaikka, Nuorisokeskus. Nuorisokeskuksen käyttäjäkunnassa on lapsia, nuoria ja aikuisia. 8-
salissa on myös eläkeläisten päivätoimintaa. Nuorisopalvelut tarjoaa tilan ja välineitä. Toimintaa järjestävät 
eri yhdistykset ja harrasteryhmät. 
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Päijänteenkadulla sijaitsee toinen kansalaistoiminnan tila, monikulttuurikeskus Multi-Culti. Käyttäjinä on kan-
salaisjärjestöjä, Multi-Cultin vapaaehtoistoimijoita ja monikulttuuriseen nuorisotoimintaan osallistuvia. Nuor-
tentila Tripla kauppakeskus Triossa aloitti toimintansa syksyllä 2011. 

Työllisyys- ja erityispalveluiden toimintayksiköllä on keskustassa kolme toimipistettä. Työpajat sekä ohjaus- 
ja valmennusyksikkö toimivat Sammonkatu 8 tiloissa. Luovilla pajoilla on tilat Saimaankadulla. Psykososiaa-
lisen tuen yksikkö Dominon toimipiste on Hämeenkadulla. 

Naumi-Isorannan leirikeskus on kaupungin ainoa ja sijaitsee Päijänteen rannalla, Sysmän kunnassa, Kari-
lanmaan kylässä. Naumi-Isorannan leirikeskuksen alueet on tarkoitettu lahtelaisille nuorille ja nuorisoyhdis-
tyksille nuorten leiri- ja retkikäyttöön. 

 
Kuva 32. Nuorisopalveluiden osallistuja- ja asiakasmäärä vuosina 2006 – 2013 

5.4 Palveluverkon tulevaisuuden haasteet 

Nuorisolakiin perustuvien tehtävien toteuttaminen ja nuorten kohtaaminen vaativat myös tulevaisuudessa 
monipuolisia toimitiloja. Nuorten työllisyyspalveluiden laajentuminen ja nuorisotakuun toteuttamisen vaatimat 
palveluratkaisut sekä nuorisopalveluiden asiakasmäärän jatkuva nousu ovat kasvattaneet tilatarvetta vuoden 
2013 aikana. Nuorisopalveluiden palveluverkko perustuu asiakastarpeiden määrittelyyn, oikeaan sijaintiin, 
taloudellisiin näkökohtiin ja toimivuuteen.  

Nuorisopalveluiden tulevaisuuden suurimpia haasteita ovat moniammatillinen alueellinen kasvatusyhteistyö, 
paineet sosiaalisen nuorisotyön palvelutarpeiden lisäämiseen ja niiden edellyttämät yhä vaativammat toimin-
takokonaisuudet. Työssä korostetaan ammatillisuutta, turvallisuutta, terveellisyyttä ja tasapuolisuutta.  

Nuorisopalveluilla on käytössään yhteensä 11 toimitilaa. Toimipisteiden tarkoituksenmukaisuutta on tarkas-
teltava sekä niiden sijainnin ja saavutettavuuden että käyttökustannusten, toimivuuden ja henkilöstöjärjeste-
lyjen kannalta. Tilojen käyttöä seurataan kävijämäärien, käyttöasteen ja tilakustannusten perusteella. Palve-
lupisteitä yhdistämällä voidaan tehostaa toimintaa, vähentää toimintakustannuksia ja keskittää henkilöstöä 
isompiin ja palvelutarjonnaltaan monipuolisempiin tiloihin kaupungin keskustassa.  

Valtakunnallisesti tarkasteluna Lahdessa on alueellisia nuorisotiloja (5 kpl) noin puolet vähemmän kuin 10 
suurimmassa kaupungissa keskimäärin. Lahdessa on keskimäärin 1 alueellinen nuorisotila yli 20 000 asu-
kasta kohden, kun vertailukaupungeissa keskimääräinen väestöpohja nuorisotilalle on lähempänä 10 000 
asukasta. Lahden kustannukset alueellisista nuorisotiloista ovat myös erittäin pienet (vuonna 2013 n. 
260 000 €), joten niiden vaikutukset Lahden kaupungin talouteen ja kokonaistilakustannuksiin ovat 
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minimaaliset (vertaa koulut ja päiväkodit n. 17 milj. €). Alueellisten nuorisotilojen määrästä ja kustan-
nuksista ei ole mahdollista enää tinkiä; vaarantamatta nuorisotyön peruspalvelun saavutettavuutta, 
tasapuolisuutta ja toimivuutta sekä nuorten hyvinvointia Lahdessa.  

Varsinaisia alueellisia nuorisotaloja on viisi (5). Tarkoituksena on, että nuorisotiloja ei perusteta jokaiseen 
lähiöön, vaan kullakin suuralueella toimii yksi vetovoimainen nuorisotila hyvien kulkuyhteyksien päässä lähel-
lä Lahden niin sanottuja pääväyliä.  Nuorisopalveluiden järjestäminen suuralueittain edellyttää, että tilat ovat 
tarkoituksenmukaiset ja sijaitsevat oikeassa paikassa. Tällä hetkellä näin ei ole kaikkien tilojen osalta. Ka-
sakkamäen nuorisotila sijaitsee sen läntistä toiminta-aluetta ajatellen syrjässä Kasakkamäen koululla ja tilat 
on kouluverkkotarkastelussa osoitettu koulun käyttöön. Korvaavat tilat tulevat Metsäkankaan koulun yhtey-
teen, josta on jo tehty hankesuunnitelma. Nuorisotalo Profiili toimii Launeella Apilakadulla tilapäisiksi suunni-
telluissa tiloissa, joissa on myös teknisiä ongelmia.  Etelä-Lahden nuorisotalolle tarvitaan korvaavat tilat hel-
posti saavutettavalta paikalta. (Kuva 33) 

 
 

  

 

 Pohjois-Lahden nuorisotalo,  
 Nuortentalo Paristo 

             
Länsi-Lahden Itä-Lahti Ahtialan nuorisotalo 
Metsäkankaan  
nuorisotila 
 

 

                                                                                                Nuortentalo Plaza 

 

Etelä-Lahden  
 nuorisotalo 

 

 

Kuva 33. Nuorisopalveluiden palveluverkon suunnitelma 2015 

Lahden keskustassa toimintoja ja tiloja tulee keskittää.  

Erillisten toimipisteiden keskittäminen Sammonkatu 8 kiinteistöön on taloudellisesti perusteltua, helpottaa 
henkilöstötilannetta ja mahdollistaa henkilöstön joustavan käytön sekä tuo toiminnallisia etuja. (Kuva 34). 
Sekä sivistystoimialan palveluverkkotyöryhmä että nuorisopalvelut ovat asettaneet tavoitteeksi toimintojen ja 
palveluiden keskittämisen Sammonkatu 8:aan, kun koulutuskonserni luopuu asteittain siellä olevista tilois-
taan. 
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Kuva 34. Keskustan toimintojen keskittäminen 

 

5.5 Palveluverkon toteuttaminen 

Palveluverkko säilyy alueellisten nuorisopalveluiden osalta pääosin ennallaan, mutta keskustassa sijaitse-
vasta Tyttöjen tilasta luovutaan. Uudet korvaavat tilat on saatava eteläiseen (Laune) ja läntiseen (Met-
säkangas) Lahteen. Ahtialan alueella saattaa myös olla järkevää suunnitella uutta nuorisotilaratkaisua ny-
kyisen vuokratilan asemasta. Selvitetään mahdollisuutta uudenlaiseen toimintakonseptiin Ahtialan koulun 
yhteydessä. 

Lahden keskustassa palveluverkon toteuttaminen edellyttää yksittäisistä vuokratiloista luopumista ja toi-
minnan keskittämistä. Nuorisopalvelut on kiinnostunut keskittämään toimintaansa Sammonkatu 8:aan 
koulutuskonsernilta vapautuviin tiloihin. 

Isorannan leirituvan hankesuunnittelu käynnistettiin uudelleen keväällä 2013. Leirituvan toteutuminen on 
leiri-, retki- ja leirikoulutoiminnan kehittämisen edellytys. Leirit tarvitsevat keittiön ja kokoontumistilan. Yhtei-
sen kokoontumistilan ja sisätilan puute rajoittaa käytön nykyisellään vain kesäaikaan. 

Tulevien vuosien keskeiset tilamuutokset ovat: 

- Länsi-Lahden uuden nuorisotilan toteuttaminen Metsäkankaalle > Kasakkamäen nuorisotilas-
ta luopuminen (hankesuunnittelu käynnissä) 

- Etelä-Lahden uuden nuorisotilan toteuttaminen Launeelle (esimerkiksi Liipolan päiväkoti) > 
Apilakadun tilapäisestä nuorisotilasta luopuminen 
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- Keskustan erillisten toimipisteiden(4) yhdistäminen yhdeksi toimintakeskukseksi Sammon-
kadulle 

- Isorannan talvikäyttöisen leirituvan rakentaminen (hankesuunnittelu käynnissä) 

 

Nuorisotila Sopimus -m2 Huomioita! 

Ahtialan nuorisotila, 
Arvonkatu 14 

351 Vuokratila, käytössä 11 kuukautta vuodessa, sijainti alueeseen 
nähden hyvä, tilat tyydyttävät. 

Psykososiaalisen tuen yksikkö 
Domino, Hämeenkatu 9 

311 Vuokratila. Sisätiloissa on muun muassa ilmanlaatuongelmia. 
Korvaavien tilojen tarve on akuutti. 

Nuortentalo Plaza  
(Joutjärven nuorisotalo), Tenavaka-
tu 19 

1 109 Ainoa nuorisotilaksi rakennettu oma kiinteistö. Hyvä. 

Kasakkamäen kerhohuoneisto, 
Matkamiehenkatu 36 (koulukiinteis-
tössä) 

304,5 Sijainti on toiminta-alueen kannalta huono, koulu tarvitsee tilat 
käyttöönsä. Korvaavat tilat suunnitteilla Metsäkankaan koulun 
tiloihin. 

Kiinteistö Oy Lahden Sammonkatu 
8: 

• nuorisopalveluiden toimis-
to 

• Nuorisokeskus 
• työllisyys- ja erityispalve-

luiden tiloja 
• 1.7.2010 alkaen nuorten 

neuvonta- ja tietopankki 
Hurina 2.0 

4265,5 Pohjakerroksessa puutteellinen ilmanvaihto 

• ikkunattomat tilat 
• sokkeloisuus 
• pienryhmähuoneista pulaa 
• jatkuvaa kunnostustarvetta 

 

Sijainti hyvä. Työpajatilat puutteelliset. 

Nuortentalo Paristo,  
Tietotie 5 

543 Entinen Niemen koulu, kunnostettu nuorisotaloksi vuonna 2007. 
Hyvä. 

Monikultturikeskus Multi-Culti, 
Päijänteenkatu 1 

231 Tila muodostuu erillisestä osakehuoneistosta ja vuokratilasta. 
Sijainti hyvä, tilat ahtaat. 

Naumi-Isoranta 

 

(1551)  Naumissa vesi- ja viemärihuolto puutteellinen, leiri- ja retkitoi-
minnan kannalta alue on välttämätön 
Isorannan leirituvan hankesuunnittelu käynnistyi uudelleen ke-
väällä 2013. Hankkeen osana inventoidaan käyttökelvottomat 
tilat ja tutkitaan mahdollisuudet niiden purkamiseen. 

Nuortentila Triossa 116 Vuokratila kauppakeskuksen pohjakerroksessa. Sijainti hyvä.  

Nuorisotalo Profiili,  
Apilakatu 5 

506 Rakennus on otettu tilapäiseen nuorisotilakäyttöön vuonna 2005. 
Sijainti tyydyttävä, kunto välttävä. 

Tyttöjen tila  
Rauhankatu 2 

 

271 Tila on otettu käyttöön vuonna 2002. Sijainti hyvä, tilat ahtaat. 

Työpajatoiminta, Luovat pajat, 
Saimaankatu 64 

421 Vuokratila. Sijainti tyydyttävä, tilat hyvät.   

Yhteensä  8429 

(9980) 

 

Taulukko 4. Nuorisotilat ja käytettävissä olevat neliöt vuonna 2013 

 



 

 
 

PALVELURAKENNE-ESITYKSEN TOIMENPITEIDEN 
YHTEENVETO JA AIKATAULU 
6 Palvelurakenne-esityksen toimenpiteiden yhteenveto ja aikataulu 

Toimenpiteet 2014 2015 2016/2017 
KESKUSTAN ALUE 
Päivähoidon 
kysyntään vas-
taaminen 

Luopuminen määräaikaisesta 
päiväkotitilasta. 

Onnelantien päiväkodin Huvila -
rakennuksen jatkokäytön arviointi. 
 
 
Ryhmäperhepäiväkotien korvaa-
minen koulujen tiloilla. 

Uudisrakennus Humpulan päivä-
kodille ja Onnelantien Huvila -
rakennukselle 
 
Ryhmäperhepäiväkotien korvaa-
minen koulujen tiloilla. 

Perusopetuksen 
järjestäminen 

Lahden kaupungin ja Lahden 
yhteiskoulun välisen sopimuk-
sen arviointi ja mahdollisuudet 
painotetun opetuksen aloitta-
miseen jatkossa 7. luokalta 
alkaen 
 
Harjun-Lotilan-Tiirismaan kou-
lujen tilankäytön ja toiminnalli-
sen yhteistyön selvitys 

 
 
 
 
 
 
 
Tiirismaan peruskoulun tilaratkaisu 
oppilasmäärän kasvaessa (Karis-
ton alueen oppilaat). 
 
Harjun-Lotilan-Tiirismaan koulujen 
tilankäyttöselvityksen perusteella 
päätökset ja tilaratkaisut. 

 
 
 
 
 
 
 
Harjun-Lotilan-Tiirismaan koulujen 
tilankäyttöselvityksen perusteella 
tehtyjen päätösten toteuttaminen; 
Kariston alueen 7. - 9. luokkalais-
ten opetus, toiminnalliset ja hallin-
nolliset muutokset Lotilan ja Tiiris-
maan koulujen osalta, mahdolli-
sesti Harjun koulun toiminnan 
yhdistyminen Lotilan-Tiirismaan 
kouluun ja Harjun kiinteistön käy-
töstä luopuminen. 

Nuorisopalvelui-
den järjestäminen 

 Keskustan alueen Nuorisopalve-
luiden erillisten toimipisteiden 
yhdistäminen Sammonkatu 8:n 
kiinteistöön 

Isorannan leiritupa hankesuunni-
telman mukaisesti  

POHJOINEN ALUE 
Päivähoidon 
kysyntään vas-
taaminen 

Luopuminen määräaikaisesta 
päiväkotitilasta. 

  

Perusopetuksen 
järjestäminen 

Kivimaan yläkoulun uudisra-
kennus/perusparannuksen 
hankesuunnitelman valmista-
minen 

Kivimaan yläkoulun uudisraken-
nuksen/perusparannuksen toteu-
tus investointiohjelman mukaisesti 

Kivimaan yläkoulun uudisraken-
nuksen/perusparannuksen toteu-
tus investointiohjelman mukaisesti 

  



 

 
 

Toimenpiteet 2014 2015 2016/2017 
ETELÄINEN ALUE 
Päivähoidon kysyn-
tään vastaaminen 

Luopuminen määräaikaisesta 
päiväkotitilasta. 

Liipolan monitoimitalon valmistu-
minen ja luopuminen Kallion ja 
Liipolan nykyisistä päiväkodeista. 
 
Ryhmäperhepäiväkotien korvaa-
minen koulujen tiloilla. 

Mustikkamäen ja Hennalan päi-
väkodit korvaava uudisrakennus 
eteläiseen Lahteen. 
 
Ryhmäperhepäiväkotien korvaa-
minen koulujen tiloilla. 

Ruotsinkielisen päi-
vähoidon ja perus-
koulun tila-asiat sekä 
Anttilanmäen kiinteis-
tön käyttö 

Esi- ja perusopetuksen toi-
minnan jatkuminen Anttilan-
mäessä sekä jatkoselvitys 
kiinteistön peruskorjauksesta 
ruotsinkielisen päivähoidon ja 
peruskoulun sekä alueen 
suomenkielisten palveluiden 
yhteiseksi toimipisteeksi. 

Suomenkielisen esiopetuksen ja 
siihen liittyvän päivähoidon toimin-
nan jatkuminen Anttilanmäen 
kiinteistössä sekä mahdollisesti 
kiinteistön peruskorjauksen käyn-
nistyminen ruotsinkielisen päivä-
hoidon ja peruskoulun sekä alu-
een suomenkielisten palveluiden 
yhteiseksi toimipisteeksi. 

Suomenkielisen esiopetuksen ja 
siihen liittyvän päivähoidon toi-
minnan jatkuminen Anttilanmäen 
kiinteistössä sekä mahdollisesti 
kiinteistön peruskorjauksen käyn-
nistyminen ruotsinkielisen päivä-
hoidon ja peruskoulun sekä alu-
een suomenkielisten palveluiden 
yhteiseksi toimipisteeksi 

Perusopetuksen 
järjestäminen: 
- Liipolan alue 
- Eteläisen Lahden 
(Renkomäen) alueen 
palvelutarpeeseen 
vastaaminen 
- Launeen alue 
- Eteläisen alueen 7.-
9. luokkien opetus 

Liipola-Kaikuharjun 5 - 6-
luokkien siirtyminen Launeen 
kouluun. 
 
Renkomäen koulun laajen-
nuksen hankesuunnitelman 
käynnistäminen 
 
Launeen koulun toiminta 
väliaikaistiloissa elokuusta 
2013 -  
 
Launeen koulukiinteistön 
kuntotutkimuksen valmistu-
minen sekä hankesuunnitte-
lun käynnistyminen 
 
Launeen koulukiinteistön 
peruskorjauksesta tai uudis-
rakentamisesta päättäminen.  

Liipolan monitoimitalon valmistu-
minen 
 
 
Renkomäen koulun tilaratkaisu 
koulun kasvaessa 3-sarjaiseksi 
 
 
Päätökset Salinkallion koulukiin-
teistön jatkokäytöstä > mahdolli-
sesti eteläisen alueen 7. - 9. luok-
kien opetuksen järjestäminen 
jatkossa Launeen koulussa sekä 
osittain Salpausselän koulussa 
peruskorjausten valmistuttua 

 
 
 
 
Renkomäen koulukiinteistön 
mahdollinen laajennus päätösten 
perusteella 
 
Launeen koulun siirtyminen väli-
aikaistiloista koulukiinteistöön. 
 
Salinkallion 7. - 9. luokkien ope-
tuksen siirtyminen Launeen ja 
Salpausselän kouluihin 

Nuorisopalveluiden 
järjestäminen 

  Eteläisen Lahden Nuorisotila  
(esimerkiksi Liipolan päiväkoti, 
sen vapauduttua) 

ITÄINEN ALUE 
Päivähoidon kysyn-
tään vastaaminen 

Luopuminen kahdesta ryh-
mäperhepäiväkodista. 

Uusi päiväkoti-investointi Ah-
tialaan (Sipuran päiväkoti). 

 

Perusopetuksen 
järjestäminen 

Kariston koulun uudisraken-
nus (1. - 6. luokat) kokonai-
suudessaan käytössä. 
 
Tarkennettu selvitys Mylly-
pohjan, Kunnaksen ja Ah-
tialan koulukiinteistöistä ja 
alueen palvelutarpeista.  

Kariston alueen yläkoululaisten 
koulupolun ratkaisu 
 
 
Myllypohjan ja Kunnaksen tar-
veselvitys osana palveluverkon 
suunnittelua. 

 

Nuorisopalvelut  Selvitetään mahdollisuudet uuden-
laiseen nuorisotoimintakonseptiin 
Ahtialan koulun yhteydessä 

 

  



 

 
 

Toimenpiteet 2014 2015 2016/2017 
LÄNTINEN ALUE 
Päivähoidon kysyntään 
vastaaminen ja perus-
opetuksen sekä nuori-
sopalveluiden järjestä-
minen, Kärpäsen ja 
Metsäkankaan alueella 

Esitys Metsäkankaan koulun 
yhdistymisestä Kärpäsen kouluun 
lukuvuoden 2014 - 2015 alusta. 
Kärpäsen koulun peruskorjauk-
sen 2. vaiheen toteutus valmistuu 
kevään 2014 aikana. 
 
Riihelän ja Metsäkankaan päivä-
kodit väliaikaisissa tilaelemen-
teissä. 

Metsäkankaan koulun 
kunnostaminen Metsäkankaan 
päiväkodin sekä osan Pirttiharjun 
päiväkodista käyttöön sekä nuori-
sopalveluiden käyttöön, hanke-
suunnitelman mukaisesti. 
 
Riihelän päiväkodin uudisraken-
nus. 
 
Luopuminen Metsäkankaan, Pirt-
tiharjun ja Riihelän nykyisistä 
päiväkodeista tai tilaelementeistä 
sekä Kasakkamäen nuorisotilasta. 

 

Päivähoidon kysyntään 
vastaaminen ja perus-
opetuksen järjestämi-
nen, Jalkarannan alue 

Jalkarannan peruskoulu ja päivä-
koti väliaikaistiloissa 

Jalkarannan monitoimitalon val-
mistuminen; Jalkarannan päivä-
hoidon, esiopetuksen ja perusope-
tuksen keskittäminen yhteisiin 
tiloihin vuoteen 2015 mennessä. 
 
Luopuminen nykyisistä tilaelemen-
teistä sekä niihin liittyvästä niin 
sanotusta satelliittitilasta. 

 

Perusopetuksen järjes-
täminen 

Perusopetuksen lisäopetus (10. 
luokka) siirtyy Kärpäsen perus-
koulusta Salpausselän peruskou-
luun. 
 
Salpausselän peruskoulun kiin-
teistön perusparannuksen suun-
nittelu ja uudistetusta vuokraso-
pimuksesta päättäminen. 

Salpausselän koulukiinteistön 
peruskorjauksen käynnistyminen. 

Eteläisen alueen 7. - 9. 
luokkien opetuksen oh-
jaaminen osittain Salpaus-
selän peruskouluun perus-
korjauksen valmistuttua.  

 



 

 
 

LIITTEET 
PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN 2015 - 17 2015 2016/2017 Investointi- 

 HANKESUUNNITELMATILANNE 16.5.2014       
 

VARHAISKASVATUS     
kust.arvio 
m€ 

 Humpulan päiväkodin korvaava uudisrakennus, arvio lisävuokrasta   370 800   
 Riihelän päiväkoti uudisrakennus vuokran lisäys 233 652     
 Sipuran päiväkoti uudisrakennus vuokran lisäys 315 600     
 Metsäkankaan koulurakennus llisävuokra rakennuksen korjauksesta 

(10/2015) 64 974 194 922   
 

Jalkarannan monitoimitalo, uudisrakennus, lisävuokran vuosivaikutus (8/2015) 129 710 170 919   
 Liipolan monitoimitalo, uudisrakennus, lisävuokran vuosivaikutus (8/2015) 126 945 177 723   
 PERUSOPETUS 

 
    

 Metsäkankaan ent koulurakennus vuosivuokran pienennys vähenevistä neli-
öistä (sis. koulutilat ja nuorisotilan) (10/2015) -25 305 -84 350   

 Jalkarannan monitoimitalo, uudisrak (8/2015) 199 475 279 265   
 Liipolan monitoimitalo, uudisrak (8/2015) 79 415 111 181   
 

Anttilanmäen koulukiinteistö, peruskorjaus lisävuokran vuosivaikutus 393 000 €   393 000 5 
 - Ruotsinkielinen esi- ja perusopetus, suomenkielinen esi- ja perusopetus       
 - nykyiset ruotsinkielisen koulun kiinteistökustannukset   -83 000   
 LYK       
 -Sopimusmuutos, painotetun opetuksen aloittaminen 7. luokalla, säästö kotikunta-

korvausmenoissa 
 

-355 786   
 - ruokailu - ja oppimateriaalikustannukset 60 oppilaan osalta 

 
36 816   

 Launeen ja Renkomäen kokonaistarkastelu     12 
 - kustannusvaikutus lasketaan rakentamisvaihtoehdon selvittyä (arvio 200 000 - 600 000 

€/v)       
 Salpausselän koulukiinteistön perusparannus ja laajennus 9,8 M€       
 - vuokrakustannusten nousu   500 000   
 



 

 
 

Ahtialan koulukiinteistö       
 - koulun toiminnot siirtyvät kirjaston tiloihin, lisävuokra 87 300 €    87 300   
 

Harjun koulutoiminnan siirtyminen Lotilan ja Tiirismaan kouluihin       
Harjun koulukiinteistön vapautuminen 
sivistystoimialan käytöstä 

- kiinteistökulut   -346 000   
 - hallintokulut   -93 300   
 - ruokapalvelun järjestäminen   -54 100   
 - opetusryhmien optimointi   -500 000   
 - hallintokulut, Lotilan ja Tiirismaan toiminnallinen  ja hallinnollinen yhdistäminen    -17 500   
 - kiinteistökulut, Tiirismaan lukion tilat perusopetukselle, tilavuokrien kasvu 293 000 €)   293 000   
 

Salinkallion  koulutoiminnan siirtyminen Launeen ja Salpausselän kouluihin       

Salinkallion koulusta luopumisen kus-
tannusvaikutus on riippuvainen Lau-
neen koulun valmistumisajankohdasta. 
Koko vuokravaikutus ei toteudu vielä 
vuonna 2016. 

- kiinteistökulut   -572 607   
 - hallintokulut   -115 300   
 - ruokapalvelun järjestäminen   -70 600   
 - opetusryhmien optimointi    -500 000   
 Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen investointitarpeet yhteensä     17 
 YHTEENSÄ menot - säästöt 1 124 466 -177 617 17 
 Menot yhteensä v. 2015 -2016/2017   3 764 697        
 Säästöt yhteensä 2015 - 2016/2017 - 2 817 848        
 netto: MENOKASVU VUODESTA 2016/2017 ETEENPÄIN      946 849        
 Tulevien investointien ja kustannusten välttäminen       
 Ahtialan koulukiinteistö       
 

-opetustilojen laajentaminen väliaikaistiloilla, vuosivuokravaikutus arvio 300 000 €   300 000   
Toteutuu, jos koulu siirtyy kirjaston 
tiloihin 

Kariston yläaste, uudisrakennus. Kariston ja Tiirismaan yläasten yhdistäminen Tiirismaan 
koulun tiloihin, Kariston yläasteen uudisrakentamisen välttäminen 

  

  

14  

 -kiinteistökulut, Kariston uudisrakennuksen vuosivuokra   941 000   
 - hallintokulut (Kariston yläkoulu)   92 600   
 Tulevien investointien ja kustannusten välttäminen yhteensä    1 333 600 14 
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