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Näin Lahti vastaa lasten ja nuorten palvelutarpeisiin
Palvelurakenne-esityksessä on päivitetty aikaisempi varhaiskasvatuspalvelujen tilaselvitys, kouluverkkoselvitys,
peruskoulujen kehittämislinjaukset sekä palveluverkkoyhteistyöryhmän raportti osaksi Lahden
palvelukonseptiselvitystä. Koulujen, päiväkotien ja nuorisotilojen palvelutarpeet ja niiden muutokset sekä
kiinteistöjen kuntoarvio on yhdistetty yhdeksi Lasten ja nuorten kasvu -vastuualueen esitykseksi
palvelurakenteesta vuoteen 2025.
Palveluverkkoesityksillä on jo lähivuosina merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Ensisijainen
tavoite on vastata nykyisiin palvelutarpeisiin, ennakoida tulevia palvelutarpeita sekä kohdentaa tulevaisuuden
palvelujen suunnittelua Lahden yleiskaavan 2025 mukaisesti.
Esityksen tavoitteena on myös ottaa kantaa Lahden kaupungin perusopetuksen tilaväljyyteen. Kaikkiaan
perusopetuksessa on 8 361 oppilasta (syyskuu 2011), kun laskennallinen enimmäisoppilasmäärä voisi olla 10 258.
Väljyyttä oppilaspaikkojen enimmäismäärän mukaan laskettuna on 2527 oppilaan verran.

Liipolaan ja Jalkarantaan päivähoidon ja koulujen yhteistilat
Liipola-Kaikuharjun nykyinen koulukiinteistö sekä Kallion ja Liipolan päiväkodit esitetään korvattavaksi
uudisrakennuksella, joka toimisi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 1.-4. vuosiluokkien monitoimitilana.
Esityksessä on huomioitu asuinalueen palvelutarpeet, sosiaaliset perusteet ja eri toimijoiden
yhteistyömahdollisuus.
Nykyisten oppilasmäärien, oppilasmääräennusteiden ja myös Lahden yleiskaavan 2025 perusteella esitetään
myös Jalkarannan alueelle päivähoidon sekä esi- ja perusopetuksen uutta yhteistä monitoimitilaa. Samalla
luovutaan Kankolan ja Ahonkulman päiväkodeista. Alue rajautuu maantieteellisesti erilleen muusta läntisen
suuralueen palveluverkosta, joten palvelujen järjestäminen ei voi tukeutua muihin suuralueen kiinteistöihin
Sen sijaan Kiveriön koulun toiminta on mahdollista siirtää peruskorjattujen Möysän, Kivimaan ja Mukkulan
koulukiinteistöihin. Kiveriön koulun perusparannukselle tai uudisrakennukselle ei ole perusteita. Koulun
erityisopetuksen ja yleisopetuksen yhteistyö sekä henkilöstön pedagogiset lähtökohdat ovat jatkosuunnittelussa
olennaisen tärkeitä.

Anttilanmäen toimipisteen jatko
Anttilanmäen toimipisteessä esi- ja perusopetusryhmät jatkavat toimintaansa. Perusparannus ja lisärakentaminen
ruotsinkielisen päivähoidon ja peruskoulun sekä iltapäivätoiminnan käyttöön voi toteutua vain pääosin
ulkopuolisen rahoituksen turvin. Lahden ruotsinkielinen koulu ja koulun vanhempainyhdistys Föräldraföreningen i
Lahtis r.f (FFiL r.f) ovat asiasta kiinnostuneita.

Metsäkankaan koulukiinteistö päiväkoti- ja nuorisotilakäyttöön
Esitetään Metsäkankaan koulun toiminnan yhdistymistä Kärpäsen kouluun. Läntisen alueen perusopetus 1.-6.
luokilla voidaan jatkossa järjestää Kasakkamäen ja Kärpäsen koulun tiloissa. Kärpäsen peruskorjaus valmistuu
syksyyn 2014 mennessä.
Samalla esitetään Metsäkankaan koulu kunnostettavaksi Metsäkankaan ja Pirttiharjun lasten päivähoito- ja
esiopetuskäyttöön. Näistä päätökset tulisi tehdä vielä vuoden 2014 TA:n yhteydessä. Samalla mahdollistuisi myös
uuden nuorisotilan toteuttaminen Metsäkankaalle ja samalla Kasakkamäen nuorisotilasta luopuminen.
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Uusia päiväkoteja ja koululuokkia kasvualueille
Alle kouluikäisten lasten määrä kasvaa Lahdessa vuoteen 2025 mennessä huomattavasti enemmän kuin
aikaisemmissa ennusteissa on esitetty. Noin kaksi kolmasosaa uusista asukkaista sijoittuu jo aiemmin asumiseen
kaavoitetuille alueille esim. Karistoon, Kytölään, Kunnakseen ja Renkomäkeen. Sekä Kariston että Renkomäen
alueilla tarvitaan lisää päivähoidon ja perusopetuksen palveluja.
Molemmilla alueilla tulee varautua myös perusopetuksen 7.-9. luokkien opetuksen järjestämiseen. Samalla
esitetään Salinkallion koulun 7.-9. –luokkien ja luokkamuotoista erityisopetuksen siirtämistä kokonaisuudessaan
Renkomäkeen rakennettavaan yläkoulukokonaisuuteen.
Keskustan Asemanseudun ja Tornatorin alueen mahdollinen tiivis asuinrakentaminen ja siitä johtuva palvelutarve
voi tukeutua nykyisiin Länsiharjun, Salpausselän ja Harjun koulukiinteistöihin. Pohjoisella alueella tarvitaan
investointiohjelman mukaisesti Kivimaan yläkoulun peruskorjaus. Itäisen alueen osalta on selvitetty muun muassa
Myllypohjan koulun laajentamismahdollisuuksia Ahtialan-Kytölän 2020-kuvun kasvaviin palvelutarpeisiin.

Päivähoidon kysyntään vastaaminen
Uudet investoinnit, tilatarkastelun ulottaminen koulukiinteistöihin sekä yksityisen päivähoidon tukeminen antavat
mahdollisuuden palvelurakenteen kehittämiseen. Lisäksi seutuyhteistyön linjauksilla pyritään selkeyttämään
seudullisia käytäntöjä.
Päivähoidon akuuttiin kysyntään vastataan siis väliaikaisilla tilaratkaisuilla, kunnes tilanne vakiintuu uusien
päiväkoti-investointien kautta. Kiireellisinä toimenpiteinä esitetään uusia päiväkoti-investointeja eteläiseen
Lahteen ja Ahtialaan sekä uudisrakennus Riihelään, jolla korvataan nykyisen Riihelän päiväkodin sekä osa
Pirttiharjun päiväkodin toiminnasta.

Nuorisopalvelut
Läntisen alueen Metsäkankaan lisäksi uutta nuorisotilaa tarvitaan myös eteläisessä Lahdessa, jossa tilapäisestä
nuorisotila Profiilista luovuttaisiin. Lisäksi nuorisoalvelut esittää Isorannan alueelle talvikäyttöisen leirituvan
rakentamista. Keskustan erillisten toimipisteiden yhdistämistä suunnitellaan yhdeksi toimintakeskukseksi
Sammonkadulle koulutuskonsernilta mahdollisesti vapautuviin vuokratiloihin.
Aikataulu
Valmistelu asiantuntijatyönä syksystä 2011 alkaen.
Esittelyt kaupunginhallituksen iltakoulussa 13. helmikuuta ja sivistyslautakunnassa 14. helmikuuta
Lausuntopyynnöt toimintayksiköiltä ja sidosryhmiltä 9.3. mennessä.
Mahdollisesti päätösesityksiä muutoksista sivistyslautakuntaan maaliskuussa ja kaupunginvaltuuston
käsiteltäväksi osana Lahden kaupungin palvelukonseptiselvitystä kesäkuussa 2012.

Lisätiedustelut:
Lassi Kilponen, Lasten ja nuorten kasvu –vastuualuejohtaja; opetus- ja kasvatusjohtaja, Perusopetuspalvelut,
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Mika Harju, päivähoitojohtaja, Varhaiskasvatuspalvelut, puh. 050 559 7901
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