
Länsialueen palveluverkkoselvitys 
Esittely tiedotusvälineille 27.1.2016
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Toimeksianto ja lähtökohdat 

• Taustalla kaupunginvaltuuston päätös 9.12.2013: Kouluverkon 
kokonaistarkastelu, siihen liittyvät linjaukset ja investoinnit 2015 – 28

• Kj asetti 21.5.2015 Läntisen alueen koulu- ja päiväkotiverkon sekä 
Sammonlahden aluekeskuksen kehittämisselvittelyn johtoryhmän. 

• Kaupungin julkisiin rakennuksiin on tulossa lähivuosina merkittävää 
peruskorjaustoimintaa. Vaihtoehtona on keskittää toimintoja 
uudisrakennuksiin tai harjoittaa näiden välimuotoa.

• Selvitys kattaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, liikuntatoimen, 
nuorisotoimen, kulttuuritoimen sekä sosiaali- ja terveyspalvelut.

• Samalla tarkastellaan Sammonlahden alueen yleisiä 
kehittämismahdollisuuksia sekä yksityisiä palveluja.

• Keskeinen osa selvitystä on vaihtoehtojen ennakkovaikutusten arvio.  
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Tavoitteet

• Tarkastelun tuloksena kaupunginvaltuuston linjauspäätös 
– Kasvatus- ja opetustoimen
– Liikuntatoimen
– Nuorisotoimen 
– Kulttuuritoimen ja
– Eksotelle vuokrattavien

tulevien vuosien toimitiloista läntisellä alueella

• Keskeiset tavoitteet
– Toiminnat voidaan järjestää laadukkaasti ja taloudellisesti
– Tilat ovat tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja turvalliset
– Noudatetaan investointien puiteohjelman määrärahakehyksiä.

• Mitoituksen pohjana Lappeenrannan väestösuunnite 2014-2030
• Linjauspäätöksen perusteella valmistellaan tarvittavat 

Kaavamuutokset ja rakentamishankkeet.
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Työryhmän esitys ja loppuraportti 25.1.2016 > kh 1.2.2016

Tekninen 
ltk

Kaupunginhallitus

Kasvatus‐ ja 
opetusltk

Kulttuu‐
riltk

Sosiaali‐ ja 
terveystmk

Nuori‐
soval‐
tuusto

Lasten 
parla‐
mentti

Esittely kuntalaisille 28.1.2016

Kaupunginhallitus huhtikuu 2016

Kaupunginvaltuusto 25.4.2016

Nuoriso‐
ja liikun‐
taltk

Hyväksymiskäsittely

Lausunnot helmikuun 2016 loppuun mennessäLausunnot helmikuun 2016 loppuun mennessä
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Tarkastellut vaihtoehdot
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Nykyverkko parannettuna

VE 0+
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Kahden koulun mallit 

VE 1A VE 1B
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Kolmen koulun malli 
VE 4A

Kourulassa 
alakoululuokat 1‐2

VE 4B

Kourulassa 
alakoululuokat 1‐2

VE 5B

Kourulassa 
alakoululuokat 1‐4

4

VE 5A

Kourulassa 
alakoululuokat 1‐4

4
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Neljän koulun malli
VE 4C

Skinnarilassa ja Kourulassa 
alakoululuokat 1‐2

VE 4D

Skinnarilassa ja Kourulassa 
alakoululuokat 1‐2

VE 5C

4

4

5

Skinnarilassa ja Kourulassa 
alakoululuokat 1‐4

VE 5D

4

4

5

Skinnarilassa ja Kourulassa 
alakoululuokat 1‐4

Sammonlahti:
alakoulu‐
luokat 3‐6 ja
yläkoulu

Sammonlahti:
alakoulu‐
luokat 5‐6 ja
yläkoulu

Sammonlahti:
alakoulu‐
luokat 5‐6 ja
yläkoulu

Sammonlahti:
alakoulu‐
luokat 3‐6 ja
yläkoulu
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Viiden koulun malli

VE 5E

4

4

5

4

VE 5F

4

4

5

4

VE 4E

Skinnarilassa, Kourulassa ja 
Lavolassa alakoululuokat 1‐2

Skinnarilassa, Kourulassa ja 
Lavolassa alakoululuokat 1‐4

Skinnarilassa, Kourulassa ja 
Lavolassa alakoululuokat 1‐4

VE 4F

Skinnarilassa , Kourulassa ja 
Lavolassa alakoululuokat 1‐2

Sammonlahti:
alakoulu‐
luokat 5‐6 ja
yläkoulu

Sammonlahti:
alakoulu‐
luokat 5‐6 ja
yläkoulu

Sammonlahti:
alakoulu‐
luokat 3‐6 ja
yläkoulu

Sammonlahti:
alakoulu‐
luokat 3‐6 ja
yläkoulu
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Rakennukset
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Länsialueen rakennukset

• Sammonlahden koulu 1990, perusparannus ennen 2030
• Sammonlahden liikuntahalli 1990, perusparannus ennen 2030
• Sammonlahden päiväkoti 1984, perusparannus ennen 2024
• Lavolan koulu 1949/1971/2000, perusparannus ennen 2027
• Uus-Lavolan päiväkoti 1987, perusparannus ennen 2027
• Kourulan päiväkoti 1978, perusparannus ennen 2018
• Kuusimäen koulu 1980, perusparannus ennen 2020
• Kourulan monitoimirakennus 1980, perusparannus ennen 2020
• Skinnarilan koulu 1977/1985, perusparannus ennen 2025
• Skinnarilan päiväkoti 1979, perusparannus ennen 2019
• Skinnarilan koulun liikuntahalli 1984, perusparannus ennen 2024
• Korkea-ahon koulu 1947, poistuva rakennus
• Lappeen päiväkoti 2009 ja Lappeen koulu 2012

Rakennusten valmistumisvuosi ja kiinteistöohjelman mukainen 
perusparannusvuosi
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Koulu- ja päiväkotiverkko 

• Sammonlahden koulu säilyy 
• Sammonlahden liikuntahalli säilyy (7 vaihtoehdossa) tai korvataan uudella 

suuremmalla liikuntahallilla (8 vaihtoehdossa)
• Sammonlahden päiväkoti säilyy
• Lavolan koulu säilyy 0+, 4E, 4F, 5E ja 5F vaihtoehdossa ja on muissa vaihtoehdoissa 

aikanaan poistuva
• Uus-Lavolan päiväkoti säilyy
• Kourulan päiväkoti puretaan 
• Kuusimäen koulu puretaan 
• Kourulan monitoimirakennus puretaan
• Skinnarilan koulu puretaan
• Skinnarilan päiväkoti puretaan
• Skinnarilan koulun liikuntahalli puretaan
• Korkea-ahon koulu poistuu
• Lappeen koulu ja päiväkoti säilyvät (ei korjaustarvetta tarkasteluajanjaksona)
• Visma-hallin puku- ja pesutilat: tilaelementti (1A, 1B, 4A, 4B, 5A, 5B) tai koulun 

yhteydessä (0+, 4C, 4D, 5C, 5D, 4E, 4F, 5E, 5F)

Käytetyt oletukset, jotka tarkentuvat kaikista rakennuksista  
teetettävien kuntotutkimusten valmistuttua
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Koulu- ja päiväkotiverkko 

• Liikuntahallit on mitoitettu oppilasmäärän mukaan. Lisäksi on huomioitu niiden 
iltakäyttö siten, että salitilan määrä ei laske

• Liikuntahallien sijainti on määritetty päiväkäytön mukaan
– Sammonlahden liikuntahalli säilyy, Lappeen koululle uusi 600 hym2 sali ja 

Kourulan monitoimitalo puretaan (7 vaihtoehdossa) 
tai 

– Sammonlahden liikuntahalli korvataan suuremmalla 1200 hym2 salikoon 
hallilla, joka on jaettavissa neljään lohkoon ja Kourulan monitoimitalo 
puretaan (8 vaihtoehdossa)

ja
– päiväkotien yhteyteen rakennetaan monitoimisalit
– muille kouluille rakennetaan oppilasmäärän mukaan mitoitetut pienet 

liikuntasalit

Käytetyt oletukset, jotka tarkentuvat kaikista rakennuksista  
teetettävien kuntotutkimusten valmistuttua
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Huom!
Pinta-alat ovat suuntaa antavia, alustavia

hym2 = Tilaohjelmaan kuuluvat tilat (sen ulkopuolelle jäävät rakennuksen sisäistä liikennettä 
palvelevat tilat sekä teknisiä järjestelmiä palvelevat tilat)

Laajuustiedot: koulut ja päiväkodit
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Laajuustiedot: koulut, päiväkodit, liikuntatilojen iltakäytön 
rakentamistarve sekä nuoriso- ja kirjastotilat

Huom!
Pinta-alat ovat suuntaa antavia, alustavia

hym2 = Tilaohjelmaan kuuluvat tilat (sen ulkopuolelle jäävät rakennuksen sisäistä liikennettä 
palvelevat tilat sekä teknisiä järjestelmiä palvelevat tilat)



Maankäyttö ja taajamarakenne 
Liikenne
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Maankäyttö

Nykyverkko parannettuna -malli (VE 0+)
• Koulu- ja päiväkotitonteilta ei vapaudu alueita muuhun käyttöön. 

• Kourulan ja Skinnarilan päiväkodeille ja kouluille rakennetaan uudet tilat, jolloin 
niiden tontit laajenevat nykyisestä. 

• Lavolan, Lappeen ja Sammonlahden koulutonteilla sekä Uus-Lavolan
päiväkodin tontilla ei VE 0+:ssa tapahdu muutoksia.

Koulun tontti yht. noin 1,8 ha

Päiväkodin tontti yht. noin 1 ha

Nykyinen
päiväkoti

Nykyinen
koulu

Ulkokenttä

Kourulan
monitoimitalo

Raita-
puisto
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Maankäyttö

Keskitetty malli eli kahden koulun mallit (VE 1A ja VE 1B)
• Koulutoiminnat keskittyvät Sammonlahteen ja Lappeelle. 

• Kourulaan rakennetaan uusi päiväkoti, joka tarvitsee nykyisen koulun ja 
päiväkodin alueen. Monitoimitalon tontille voidaan osoittaa uutta käyttöä.

• Skinnarilasta poistuvat sekä koulu että päiväkoti ja niiden tonteille voidaan 
osoittaa uutta käyttöä.

• Sammonlahteen rakennetaan uusi päiväkoti ja alakoulu, jotka tarvitsevat lisää 
tilaa nykyisen koulutontin ulkopuolelta. 

• Sammonlahden nurmikentän kääntö ja siirto 

• VE 1B:ssä Lappeen päiväkotia ja alakoulua laajennetaan sekä rakennetaan 
uusi Lappeen yläkoulu, jolloin nykyisille ja uusille toiminnoille tarvitaan tonttia 
runsaat 4 hehtaaria. 

• Lavolan koulu toimii ensin väistötiloina ja poistuu myöhemmin koulukäytöstä.
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Maankäyttö

Keskitetty malli eli kahden koulun mallit (VE 1A ja VE 1B)

Y

VU

Sammonlahden uuden koulutontin laskennallinen aluetarve. 
Nykyinen nurmikenttä siirretään ja käännetään. 

20



Maankäyttö

Keskitetty malli eli kahden koulun mallit (VE 1A ja VE 1B)

Lappeen koulun ja päiväkodin 
aluetarve vaihtoehdossa 1B.

Y

VU
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Maankäyttö

Hajautettu malli eli kolmen, neljän ja viiden koulun mallit
• Skinnarilaan ja Kourulaan rakennetaan uusi koulu ja päiväkoti, joiden 

aluetarpeet vaihtelevat vaihtoehdoittain. 

• Poikkeuksena kolmen koulun malli, jossa Skinnarilan koulu ja päiväkoti 
poistuvat ja niiden tontit vapautuvat muuhun käyttöön. 

• Lappeen koulu ja päiväkoti säilyvät, mutta osassa vaihtoehtoja tonttia on 
laajennettava. 

• Sammonlahteen sijoittuu alakoulu, jonka tonttitarve vaihtelee. 

• Osassa vaihtoehtoja alakoulu sijoittuu Lappeen yläkouluun siirtyviltä 
oppilailta vapautuviin tiloihin. 

• Lavolan koulu poistuu käytöstä kolmen ja neljän koulun malleissa, mutta säilyy 
viiden koulun mallissa.

• Niissä malleissa, joissa Lavolan koulu poistuu, vapautuu aluetta uudelle 
maankäytölle.
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Taajamarakenne

Hajautettu malli eli 0+, kolmen, neljän ja viiden koulun mallit

• Tonttikysyntä ja vetovoima 
kasvavat tai säilyvät vähintään 
nykyisellään Skinnarilan-
niemessä ja Ruoholammella, 
jotka ovat tärkeimmät asumisen 
kasvusuunnat.

• 3 koulun mallissa saattaa 
kuitenkin Skinnarilan-
niemen pohjoisosan 
vetovoima asuinalueena 
heikentyä. 

• Muiden alueiden tonttikysyntä 
säilyy hajautetussa mallissa 
vähintään nykyisellään.
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Taajamarakenne

Hajautettu malli eli 0+, kolmen, neljän ja viiden koulun mallit

Ote Läntisen 
alueen 
osayleiskaava-
luonnoksesta 
(19.12.2014) 
Ruoholammen 
alueelta. Uudet 
asuinalueet on 
rajattu punaisella.
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Maankäyttö

Keskitetty eli kahden koulun malli (VE 1A ja 1B)
• Tonttikysyntä säilyy asukaspalautteen perusteella nykyisellään tai vähenee lievästi

Skinnarilanniemen pohjoisosassa, Pienniemessä, Kourulassa ja Kuusimäessä.

• Sammonlahdessa keskitetty malli tukee uusien asuinalueiden toteuttamista ja
antaa parhaat lähtökohdat täydennysrakentamiselle.

• Ruoholammen ja Rutolan osalta myös keskitetty malli, erityisesti VE 1B,
mahdollistaa alueen kehittämisen länsialueen tärkeimpänä pientaloasumisen
kasvusuuntana.

• Uus-Lavolan alueen kehitykseen keskitetyllä mallilla ei ole merkittävää vaikutusta.
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Liikenne (VE 1B)
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Merenlahdentie

Pysäköinnin laajennus
Uusi jk/pp –yhteys (val.) 

NYKYINEN JK/PP YHTEYS

UUSI VALAISTAVA JK/PP 
YHTEYS

UUSI RAKENNETTAVA JK/PP 
YHTEYS

NYKYINEN ALIKULKU

MAHDOLLISET UUDET 
LIIKENNEVALOT

MUUTOIN PARANNETTAVA 
JK/PP YHTEYS

NYKYISET LA-PYSÄKIT

UUDET 
SAAREKEJÄRJESTELYT  
(KANAVOINTI)

SAATTOLIIKENNE- JA 
YLEISPYSÄKÖINTI

UUSI ALIKULKUTUNNELI

SAATTOLIIKENNEPYSÄKÖINTI



Ympäristö
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Ympäristö

Green Lappeenranta

• Lappeenranta osallistui ensimmäisenä kuntana Suomessa WWF:n Earth Hour
City Challenge -kilpailuun. Lappeenranta sijoittui 14 parhaan joukkoon.

• Länsialueella on Suomen edistyksellisin vihreä yliopisto Green Campus.

• Lappeenranta on liittynyt hiilineutraalien kuntien verkostoon (HINKU).
Tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuosina 2007 - 30.

• Pien-Saimaan kuormitusta vähennetään hulevesikosteikoilla.

• Joukkoliikenteen kehittäminen, vuoden 2015 pyöräilykaupunki.

• Lappeenrannassa on kolme vihreän lipun koulua, yksi päiväkoti sekä yksi Okka
-säätiön sertifioima koulu, Sammonlahden koulu.
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Ympäristö

Palveluverkkovaihtoehtojen vaikutus CO2-päästöihin

• Rakennuksen elinkaaren aikaisesta energian kulutuksesta on käyttövaiheen
osuus 80–90 % ja rakentamisvaiheen osuus 10–20 %. Käyttöikä on keskeinen
tekijä arvioitaessa koko elinkaaren ympäristörasitetta.

• Rakennuksen energian kulutus korreloi suoraan pinta-alan ja tilavuuden
kanssa. Uudisrakennuksissa energiatehokkuus on huomattavasti nykyisiä
koulu- ja päiväkotirakennuksia parempi.

> Keskittävässä mallissa energiankulutus ja CO2-päästöt ovat rakennuksen
elinkaaren aikana selvästi pienemmät kuin hajautetussa.

• Uusien koulujen ja päiväkotien rakentamisessa tulee hyödyntää esimerkiksi
aurinkosähköä sekä energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja. Huomioitava
myös passiivisen aurinkoenergian käyttö.

• Koulujen vähentäminen ei oleellisesti lisää koulukyyditysten ja liikenteen CO2-
päästöjen määrää. 29



Kasvatus- ja opetustoimi
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Päiväkoti- ja koulupaikkojen määrä

• Pohjana väestösuunnite 2014 – 2030
• 0 – 15 –vuotiaiden määrä kasvaa Sammonlahden alueella
• Väestösuunnite on toteutunut Sammonlahden alueella lasten ja nuorten osalta 

31.12.2014
• Alle kouluikäisiä 35 ennustetta vähemmän
• Peruskouluikäisiä 6 ennustetta enemmän

• Päiväkotipaikat mitoitettu 59 - 65 %:lle 1 – 5-vuotiaiden määrästä
• Esikoulupaikat kaikille 6-vuotiaille, 189 – 216 paikkaa
• Perusopetus, paikkoja samassa suhteessa, kuin nyt on alueella asuvista 

koulussa Sammonlahden alueella
• 7 -12 –vuotiaista noin 87 %:lle, ryhmiä 45+5, paikkoja 950
• 13-15 –vuotiaista noin 74 %:lle, paikkoja 400

• Kun yksiköt suuria ja toistensa yhteydessä, tilat ovat joustavasti käytettävissä 
lapsimäärien muutosten mukaisesti
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Tavoitteet
• Kaikille varhaiskasvatus/opetussuunnitelman ja laatukriteereiden mukainen 

kasvun tuki ja opetus
• Omien edellytysten mukaista oppimista, myönteistä vuorovaikutusta 

yhdessä toimien
• Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saa tarvittaessa
• Oppilashuollon palvelut helposti ja joustavasti saavutettavissa 
• Tarjonta säilyy monipuolisena, esim. vieraan kielen ja painotusten osalta
• Tarjolla koulun yhteydessä kerho- ja harrastustoimintaa ja aamu- ja 

iltapäivätoimintaa
• Varhaiskasvatus/opetussuunnitelman toteuttamisen mahdollistavat 

tarkoituksenmukaiset tilat
• Resurssit ensisijaisesti opetukseen ja lasten kanssa tehtävään työhön, 

ryhmäkoko tarkoituksenmukainen
• Ei käytetä resursseja tarpeettomien tilojen rakentamiseen ja ylläpitämiseen
• Yhteistyökumppanit lähellä
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Vaihtoehtojen toiminnalliset vaikutukset 
varhaiskasvatuksessa
• Varhaiskasvatuslaki voimaan 1.8.2016
• Lakimuutosten vaikutukset esim. kysyntään ovat vielä hieman epäselvät
• Lain tavoitteiden näkökulmasta toiminta pystytään laadukkaammin ja 

taloudellisimmin järjestämään riittävän suuressa,  vähintään 6 -ryhmäisessä
päiväkodissa 

• Joustavuus hoitopaikan myöntämisessä. 
• Lapsella mahdollisuus palata entiseen hoitopaikkaan oltuaan välillä kotihoidossa
• Kun perheen palvelutarpeet muuttuvat osapäiväisestä kokopäiväiseksi ja päinvastoin

• Pysyvät ihmissuhteet 
• Monipuoliset resurssit monialaisten oppimiskokonaisuuksien, tapahtumien, 

yhteistyöprojektien ja teemapäivien toteutukseen (paja- ja kerhotoiminta)
• Henkilöstön erityisosaaminen useiden lasten hyödynnettävissä 
• Erityisopettajien ammattitaito enemmän lasten käyttöön (ei siirtymisiä yksiköistä toiseen)

• Yhteys esiopetukseen ja perusopetukseen tärkeää
• Otettava huomioon myös alueella asuva kansainvälinen väestö
=> Kaikissa vaihtoehdoissa uudet päiväkodit vähintään 6-ryhmäisiä
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Vaihtoehtojen toiminnalliset 
eroavaisuudet
esi- ja perusopetuksen näkökulmasta
• Kaikissa vaihtoehdoissa pystytään tarjoamaan opetussuunnitelman 

mukaista esiopetusta ja perusopetusta
• Eroavaisuuksia toiminnan kustannuksissa
• Eroavaisuuksia laatukriteereiden toteuttamismahdollisuuksissa

• Opetusryhmien muodostamisessa
• Resurssien kohdentamisessa opetukseen, vaikuttaa ryhmäkokoon
• Tukipalveluissa, esim. erityinen tuki ja oppilashuolto
• Tilojen monipuolisuudessa
• Iltapäivätoiminnassa ym. harrastustoiminnassa
• Valinnaisaineiden esim. valinnaisen vieraan kielen tarjonnassa
• Kouluvaihtojen määrässä
• Koulumatkojen pituudessa osalla oppilaista
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Esiopetus

• Esiopetus – oppimisen iloa eheällä polulla
• Aamupäivät esiopetusta, moni tarvitsee päivähoitoa iltapäiväksi
• Esiopetus luontevinta perusopetuksen yhteydessä
• Yhteys varhaiskasvatukseen toivottavaa iltapäivän päivähoidon 

toteuttamiseksi

• Suunniteltu kaikissa vaihtoehdoissa koulujen yhteyteen

• Päiväkotien yhteydessä 
• Paitsi vaihtoehdoissa 0+, 4E ja 4F sekä 5E ja 5F päiväkoti ja 

esiopetus ovat erillään Lavolassa
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Tulevaisuuden peruskoulu 
(OKM työryhmäselvityksiä ja raportteja:2015:6 ja 2015:8 ja Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 8:2015)

• Yhtenäinen perusopetus esiopetus – 9. luokka
• Tavoitteena oppilaiden kokemus vaativien tavoitteiden saavuttamisesta oman 

työskentelyn tuloksena, oppimisen ilo ja elinikäiseen kehittymiseen sitoutuminen
• Varhainen ja riittävä tuki tarvittaessa
• Asiantuntijoiden keskinäinen yhteistyö opetuksessa ja oppilaan hyvinvoinnin 

varmistamisessa
• Yhteinen, julkinen, oppilaitaan valikoimaton perusopetus, jossa oppimistulokset 

eivät riipu yksilön taustasta, asuinalueesta tai sukupuolesta
• Opetusryhmät riittävän pieniä
• Erilaisia pedagogisia ratkaisuja, eheyttäviä kokonaisuuksia, haaste- ja 

ilmiöperusteista oppimista
• Oppilaalla vastuuta omasta oppimisesta sekä sananvaltaa ja valinnanvaraa
• Koulupäivän rakennetta uudistetaan, monipuolista kerhotoimintaa kaikille 

oppilaille 
• Liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja toiminnallisuuden lisääminen 

koulupäivän aikana
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PEDAGOGISEN LAADUN ARVIOINTI 3 Toteutuu optimaalise 
2 Toteutuu melko hyvin
1 Toteutuu ositt
0 Ei toteudu

Pistesumma yhteensä
Molemmat yhteensä 236 239 138 169 174 163 156 156 168 158 157 140 156 154 154
Laadukas kasvua ja oppimista edistävä kasvatus‐ ja opetus 1A   1B 0+  4A  4B  4C  4D  5A  5B 5C  5D  4E 4F   5E 5F 
Opetussuunnitelman mukainen toiminta 30 30 19 24 25 28 24 24 24 21 21 23 25 22 21
Lasten yksilöllisten tarpeiden ja oppimisedellytysten huomioon 
ottaminen

33 35 18 23 23 19 20 19 25 21 21 18 20 20 21

Osaava, kelpoinen, kehittymiskykyinen ja ‐haluinen, pysyvä, 
hyvinvoiva henkilöstö

24 24 12 13 16 11 10 11 14 12 11 11 9 10 10

Tarpeelliset tukipalvelut 21 20 8 15 14 15 13 14 14 14 13 8 13 12 12
Hyvät liikenneyhteydet, turvalliset kulkureitit 7 8 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ratkaisuvaihtoehdon vaikutukset asuinympäristön kehittymiseen 5 7 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5
Yhteensä 120 124 66 86 90 84 79 79 89 80 78 71 79 76 76

Perusopetuksen laatukriteerit 1A   1B 0+  4A  4B  4C  4D  5A  5B 5C  5D  4E 4F   5E 5F 
Oppimisympäristö 24 23 16 18 18 18 16 16 15 15 15 15 16 15 15
Opetus  ja opetusjärjestelyt 18 18 10 12 13 13 13 12 12 11 12 12 13 12 12
Osall isuus  ja vaikuttaminen 15 15 10 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14
Aamu‐ ja i ltapäivätoiminta 6 6 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4
Koulun kerhotoiminta 9 9 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 6 6
Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki 12 12 6 8 8 8 8 8 9 9 9 6 8 9 9
Johtaminen 12 12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Henkilöstö 15 15 9 10 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Resurssitalous 5 5 4 4 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2
Yhteensä 116 115 72 83 84 79 77 77 79 78 79 69 77 78 78
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Sammonlahden alakoulujen oppilaat 
Lappee = oranssi, Skinnarila=violetti, Lavola = punainen, 
Kuusimäki = vihreä, Korkea-aho= musta
3 ja 5 km etäisyydet Sammonlahden koulusta
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Oppimispolut
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Oppimispolut
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Johtopäätökset: 1A tai 1B
• Tavoitteet ja laatukriteerit toteutuvat muita vaihtoehtoja paremmin
• Polku varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen 

yhtenäisin vaihtoehdossa 1B
• Monipuolisen ja laadukkaan toiminnan piirissä kaikki alueen oppilaat
• Tiloiltaan tehokkaimmat, joten resurssit voidaan kohdentaa lasten ja nuorten 

kasvun tukemiseen ja opetukseen
• Mahdollistaa muita vaihtoehtoja tarkoituksenmukaisemmat ryhmäkoot
• Koulumatkat alle 3 kilometriä lähes kaikille
• Tukipalvelut kaikkien oppilaiden saavutettavissa
• Kerho- ja harrastustoimintaa sekä iltapäivätoimintaa koulun yhteydessä 

tarjolla muita vaihtoehtoja todennäköisemmin
• Monipuoliset kirjasto- ja nuorisotoimen palvelut kaikkien saavutttavissa

yläkoululaisten koulun yhteydessä vaihtoehto 1A:ssa
• Riittävän suuret yksiköt, joissa johtaminen ja kehittäminen on mahdollista 

kohtuuresurssein
• Alueen sosioekonomisen eriytymisen riski on pienin 1A vaihtoehdossa
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Liikunta- ja nuorisotoimi
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Liikunta
• Uudistus ei vähennä tai oleellisesti muuta kaupungin ulkoliikuntapaikkojen 

määrää tai saavutettavuutta.
• Hiihtoladut, luistelu- ja urheilukentät sekä uimarannat säilyvät
• Jos Sammonlahteen rakentuu uusi iso koulurakennus, on varauduttava 

siirtämään Sammonlahden nykyinen luonnonnurmijalkapallokenttä.
• Liikuntasalitilojen mitoituksessa huomioidaan kouluopetuksen ohella  myös 

iltakäytön tarpeet. Nykyiset isot liikuntahallit Sammonlahti, Kourula ja 
Lappeen koulun ovat ilta- ja viikonloppukäytön osalta täynnä.

• Luopumalla pienistä hajallaan olevista kouluista ja niiden pienistä 
liikuntasaleista sekä muodostamalla isoja kouluyksiköitä ja niihin isommat 
liikuntasalit, parannetaan oleellisesti liikuntasalitilannetta. 
• Isot, 1000 – 1200 m2:n liikuntasalit palvelevat oleellisesti paremmin ja 

monipuolisemmin koululiikuntaa.
• Isot liikuntahallit voidaan jakaa iltakäytössä esim. neljään lohkoon.
• Ratkaistaan pitkälle tulevaisuuteen iltakäytön liikunnan ja urheilun 

tilatarpeet toimivasti ja tehokkaasti > ei pieniä, huonosti iltakäyttöön 
soveltuvia liikuntasaleja hajallaan eri puolilla kaupunkia. 
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Liikunta

Liikuntasalit ja kentät sekä uimaranta vaihtoehdossa 1A. Lisäksi alueen 
pohjoispuolella on Saimaan ammattikorkeakoulun sali.

Visma-areena
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Nuorisotoimi
• Vaihtoehdoissa 1A ja 1B nuorisotoimen Sammonlahden nuorisotilat 

sijoitetaan koulun yhteyteen. 
• Sammonlahden nuorisotoimen henkilöstöresurssi on 2,5 henkilötyövuotta, 

jolla  pystytään pitämään nuorisotiloja avoinna 3-4 iltaa viikossa.
• Nuorisotyöntekijä toimii osana koulun työympäristöä ja henkilöstöä. 

Henkilöstö on käytettävissä mm. KIVA- koulu toimintaan, liikkuviin 
välitunteihin, osallisuus- ja oppilaskuntatoimintaan sekä 
tukioppilastoimintaan.

• Tilojen yhteiskäyttö: Tilaa voi käyttää koulun oppimisympäristönä, 
kerhotoiminnan toimipisteenä tai iltapäiväkerhon toimintapisteenä. 
Nuorisotoimella on mahdollisuus koulun tilojen yhteiskäyttöön.

• Alueellinen näkökulma: Sammonlahden nuorisotilalla tehdään yhteisöllistä 
nuorisotyötä. Nuorisotila koulun yhteydessä vahvistaa näkemystä koulusta 
alueen ”kylätalona”.
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Kulttuuritoimi
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Kulttuuritoimi
• Kirjasto siirtyy koulun yhteyteen vain vaihtoehdoissa 1A ja 1B. Muissa 

vaihtoehdoissa kirjasto jää nykyisiin tiloihin Sammontorille.
• Uusissa tiloissa omatoimivarustuksella on mahdollista saavuttaa yhden 

henkilötyövuoden väheneminen samalla kun aukioloaika pitenee.
• Tilojen yhteiskäyttö ja toiminnallisen yhteistyön tehostuminen kirjaston, 

koulun ja nuorisotoimen kesken. 
• Mahdollista toteuttaa rauhallinen ja toimiva kokonaisuus 
• Koulun yhteydessä kirjasto olisi koululaisten käytössä vapaasti koko 

päivän. Uudenlaiset tilat toisivat uudenlaisen toimintakulttuurin.
• Kirjasto palvelisi monipuolisena oppimisympäristönä tukien 

mediakasvatusta, monilukutaitoja ja elinikäistä oppimista. 
• Kirjasto toimisi asukkaiden kohtaamispaikkana, ”sosiaalisena kirjastona”, 

”oppimiskeskuksena”, ”kylätalona”.
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Sosiaali- ja terveyspalvelut
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Sosiaali- ja terveyspalvelut

• Eksoten palveluverkkouudistus 2014 – 2018 sisältää 
hyvinvointiasemien perustamisen lähipalveluihin.

• Sammonlahden terveysasema muuttuu 
hyvinvointiasemaksi alkuvuodesta 2016.  

• Länsialueen neuvola on mahdollista sijoittaa 
myöhemmin hyvinvointiaseman yhteyteen tai 
vaihtoehtoisesti koulun tai päiväkodin yhteyteen.

• Kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon palvelujen 
(koulukuraattorit ja –psykologit) sijoittuminen koulun 
yhteyteen on ensisijainen vaihtoehto.
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Palveluverkon keskittämisen vaikutukset 
• Kouluterveydenhuollon, oppilashuollon palvelujen, 

neuvolapalvelujen ja erityislasten aamu‐ ja iltapäivätoiminnan 
sijoittaminen samaan yhteyteen muiden lapsiperhepalvelujen 
kanssa tai lähietäisyydelle tuo synergiaetuja.

Päivittäinen yhteistyö helpottuu, palveluintegraatio 
syvenee, työntekijät enemmän läsnä koulujen ja 
päiväkotien arjessa, käytössä laajempi palveluvalikko, 
työntekijöiden työaikaa ei kulu siirtymisiin kohteesta 
toiseen, turvallisuustekijät helpompi ottaa ennakkoon 
huomioon.  Tiivistäen palvelut ovat vaikuttavampia  ja 
kustannuksia  säästyy.

Sosiaali- ja terveyspalvelut
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Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palveluverkon keskittämisen vaikutukset
• Tilojen joustavuus, muunneltavuus ja mahdollisimman laaja yhteiskäyttö

Monialaiset palvelut samassa yhteydessä mahdollistavat 
sukupolvien välisen vuorovaikutuksen,  mikä on hyvinvointia lisäävä 
tekijä.  
Yhteisissä tiloissa on mahdollista järjestää mm. perhevalmennuksia,   
erilaisia toimintaryhmiä, ikäihmisten kerhoja ja teematapahtumia 
yhdessä eri toimijoiden kanssa. 
Tulevalla Sammonlahden hyvinvointiasemalla on käytössä vain 
vähän ryhmätilaa.
Yhteiskäytössä olevat tilat tukevat asukkaiden verkostoitumista ja 
alueen yhteisöllisyyttä.
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Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palveluverkon hajasijoituksen vaikutukset 
• Alueella useita kouluja ja päiväkoteja ja sosiaali‐ ja 

terveyspalvelut sijaitsevat erillään

Kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon on palveluja 
saatavilla vain rajatusti  ja sovittuina aikoina.
Palveluvalikko on kapeampi ja palvelut ovat haavoittuvia.   
Esimerkiksi työntekijöiden vuosi‐ ja sairauslomien aikaiset 
sijaisjärjestelyt ovat hankalampi toteuttaa.
Liikkuvia palveluja tarvitaan enemmän.
Virtuaalisten palvelut laajenevat tulevaisuudessa 
molemmissa vaihtoehdoissa.
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Kustannukset
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Läntinen palveluverkko: 
Kustannusten vertailu

• Laskelman perusoletukset
– Tarkasteluaika 1 + 30 vuotta

• Investointivuosi + laskennalliset kustannukset 30 vuodelta
• Kaikki uudisrakentaminen ajoitettu ”investointivuodelle” eli 

tarkasteluajanjakson alkuun
– Uudisrakentaminen oletetaan rahoitettavan kokonaan vieraalla pääomalla, 

laskennallinen korkokustannus sisältyy nimellisarvojen vertailuun
• Perusparannukset ajoitettu rakennuksen iän mukaan Tilakeskuksen 

investointiohjelman periaatetta noudattaen
– Perusparannusten rahoittamiseen ei ole otettu kantaa

– Käytetyt indeksit
• Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi koulurakennuksille 2010 – 2015Q3 

keskiarvo 2,19 % (Tilastokeskus)
• Siivouspalveluiden tuottajahintaindeksi 2010 ‐ 2015Q3 keskiarvo 2,84 %  

(Tilastokeskus)
• Rakennuskustannusindeksi 2010 – 2015Q3 keskiarvo 1,83 % (Tilastokeskus)
• Palkansaajien ansiotasoindeksi kuntasektorilla 2010 – 2015Q3 keskiarvo 2,19 

% (Tilastokeskus)
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Läntinen palveluverkko: 
Kustannusten vertailu

• Laskelman perusoletukset
– Käytetty laskenta‐ / diskonttauskorko 2,0 % 
vuosikorko

• Vertailussa käytettyjen käsitteiden ero
– Nimellisarvot = Ei ota huomioon tuotto‐ / 
kustannuserän ajankohtaa

– Nykyarvot = Ottaa huomioon tuotto‐ / 
kustannuserän ajankohdan

• Esimerkiksi 20 vuoden päästä tapahtuvat tuotot / 
kustannukset ”diskontataan” nykyhetkeen 
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Läntinen palveluverkko: 
Kustannusten vertailu
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Läntinen palveluverkko: 
Kustannusten vertailu
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Läntinen palveluverkko: 
Kustannusten vertailu
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Läntinen palveluverkko: 
Kustannusten vertailu
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Läntinen palveluverkko: 
Kustannusten vertailu

* Rakentamis‐ ja purkukustannukset sisältävät liikennerakentamisen ja tonttien myyntitulot.61



Läntinen palveluverkko: 
Kustannusten vertailu
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Läntinen palveluverkko: 
Kustannusten vertailu
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Läntinen palveluverkko: 
Kustannusten vertailu
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Läntinen palveluverkko: 
Kustannusten vertailu
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Läntinen palveluverkko: 
Kustannusten vertailu
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Läntinen palveluverkko: 
Kustannusten vertailu

Edullisimman vaihtoehdon (VE 1A) vuosikustannusten varmuusmarginaali verrattuna 
muihin vaihtoehtoihin.

VUOSIKUSTANNUSTEN 
VARMUUSMARGINAALI 
(1 000 €), NYKYARVOT 
(VUOSIKORKO 2,0 %)

Varmuusmarginaali, 
ei‐indeksoidut 
kustannukset

Varmuusmarginaali, 
indeksoinnin osuus

Varmuusmarginaali 
/ vuosi

1B 246 36 281
0+ 1 429 370 1 799
4A 420 116 536
4B 576 138 714
4C 728 196 924
4D 822 209 1 031
4E 964 277 1 241
4F 1 268 322 1 590
5A 580 156 737
5B 795 187 982
5C 1 081 272 1 353
5D 1 255 299 1 554
5E 1 210 357 1 567
5F 1 857 460 2 317
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Läntinen palveluverkko: 
Kustannusten vertailu

• Lpr:n kaupungin investointiohjelma vuoteen 
2028 asti (vuoden 2013 kustannustaso)
– Uudisrakentamiseen varattu kasvatus‐ ja 
opetustoimen osalta 28,5 milj. €

– Lisäksi Sammonlahden koulun ja päiväkodin 
perusparannukset yhteensä 9,4 milj. €
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Sosiaaliset vaikutukset
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Sosiaaliset vaikutukset
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Sosiaaliset vaikutukset
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Sosiaaliset vaikutukset
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Sosiaaliset vaikutukset
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Sosiaaliset vaikutukset
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Alakoulujen oppilaiden määrät eri etäisyysvyöhykkeillä.

Sosiaaliset vaikutukset
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Sosiaaliset vaikutukset
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Sosiaaliset vaikutukset
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Sosiaaliset vaikutukset
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Sosiaaliset vaikutukset
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Sosiaaliset vaikutukset
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Sosiaaliset vaikutukset
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Sosiaaliset vaikutukset
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Sosiaaliset vaikutukset
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Aikataulu
• Vuosina 2016 – 2018 tehdään tarvittavat asemakaavamuutokset ja

kohteiden hankesuunnittelu valitun vaihtoehdon pohjalta.

• Ensimmäisenä käynnistetään Kourulan ja Skinnarilan korvaavien tilojen
suunnittelu ja rakentaminen sekä valittavan ratkaisun vaatimat muut
toimenpiteet Sammonlahden alueella.

• Liikuntahalli, pallokentän muutos, kirjasto- ja nuorisotilat, Eksote

• Liikennejärjestelyjen ja –väylien tarkempi suunnittelu aloitetaan samassa
yhteydessä.

• Toisessa vaiheessa vuoden 2020 jälkeen ratkaistaan perusopetuksen
vuosiluokkien 7 – 9 sijoittuminen yhteen tai kahteen kouluun ja tehdään
tarvittava lisärakentaminen Sammonlahteen ja/tai Lappeelle.

• Palveluverkkouudistus saatetaan loppuun 2020-luvun puolivälin aikoihin.
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Työryhmän esitys
• Laadittujen selvitysten ja vaihtoehtojen vertailun perusteella palveluverkon

kehittämistä jatketaan keskitetyn mallin eli vaihtoehtojen 1A ja 1B pohjalta.

• Keskitetty malli osoittautui parhaaksi pedagogisilla, taloudellisilla, rakennus-
teknisillä, ympäristöllisillä ja eri toimintojen synergiaan liittyvillä perusteilla.

• Ratkaisun yksityiskohdat tarkentuvat jatkosuunnittelussa, mm. 1 vai 2
yläkoulua.

• Toteutusaikataulu tarkentuu jatkosuunnittelussa.

• Tilojen jatkosuunnittelussa pyritään mahdollisimman tehokkaaseen
yhteiskäyttöön eri toimialojen kesken. Lisäksi huomioidaan mahdollisuudet
myös yksityisten palvelujen kehittämiseen ja rakennusten elinkaari.

• Yleis- ja asemakaavavaraukset tehdään siten, että ne mahdollistavat riittävän
liikkumavaran palveluverkon mahdollisille muutoksille lähivuosikymmeninä,
mm. mahdollisuus päiväkotipaikkojen lisäämiseen
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Kiitos!
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