Palveluverkkotarkastelua, eteläinen
alue
LUONNOS
18.5.2021

ETELÄINEN ALUE
Palvelupolut
•
•
•

Kasakkamäki - Riihelä - Metsäkangas - Kärpänen
Jalkaranta – Hennala - Länsiharju - Salpausselkä
Laune – Liipola - Renkomäki

•

Diagrammeissa on kuvattuna alueen palvelupolkukohtainen koonti alle
kouluikäisten ja erikseen koululaisten määrästä. Vuosien 2021, 2025
ja 2030 diagrammeissa ovat alueen lapsimääräennusteen (11/2020)
mukaiset luvut.
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Koulupolut
Eteläisellä alueella esiopetusryhmät toimivat koulujen yhteydessä seuraavasti:
• Riihelän päiväkodin esiopetus Kasakkamäen koululla
• Metsäkankaan päiväkodin esiopetus Kärpäsen koululla
• Jalkarannan päiväkodin esiopetus Jalkarannan monitoimitalo Jalossa
• Liipolan päiväkodin esiopetus toimii Liipolan monitoimitalo Onnissa
• Lähteen päiväkodin esiopetus toimii Launeen monitoimitalo Lähteessä
• Renkomäen päiväkodin esiopetus on siirtymässä uuteen Renkomäen
monitoimitaloon v. 2023, tällä hetkellä päiväkodissa
• Kriittinen kohta: Länsiharjun koulu on alueen ainoa koulu, jonka yhteydessä ei
ole esiopetusta
Esiopetusta on myös Hennalan, Kanervan, Launeen ja Kaarikadun päiväkodeissa
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Varhaiskasvatus ja nuorisopalvelut,
Jalkaranta - Metsäkangas - Riihelä
Riihelän päiväkoti valmistunut 2015, yhteensä 139 paikkaa. Esiopetusryhmät Kasakkamäen
koululla elokuusta 2019.
• Metsäkankaan päiväkoti valmistunut 2015 (ent. Metsäkankaan koulun kiinteistö), yhteensä
131 paikkaa. Remontoitu, joten mahdollista lisätä yksi lapsiryhmä. Esiopetusryhmät
Kärpäsen koululla lokakuusta 2019.
• Palokunnantien päiväkodissa 48 paikkaa. Kiinteistön kunnon vuoksi jatkossa jää pois
käytöstä tai tarkastellaan yhdessä Kanervan päiväkodin kanssa.
• Kanervan päiväkodissa 92 paikkaa. Päiväkodissa laajennettu aukiolo. Kiinteistön kunnon
vuoksi jatkossa jää pois käytöstä tai tarkastellaan yhdessä Palokunnantien päiväkodin
kanssa
• Jalkarannan alle kouluikäisten lasten ennuste mukana näissä luvuissa. Jalkarannan
päiväkoti monitoimitalo Jalossa, joka valmistunut 2015. Yhteensä 162 paikkaa. Vastaa
Jalkarannan alueen tarpeisiin.
Metsäkankaan nuorisotila sijaitsee samassa rakennuksessa Metsäkankaan päiväkodin
kanssa.
LUONNOS Nuorisopalvelujen harrastustoimintaa mahdollisuuksien mukaan Jalon tiloissa.
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KOULUPOLKU Kasakkamäki ja Kärpänen
•
•

•

•

Alueen koulujen alakouluikäisten määrä vähenee vuoteen 2030 mennessä jopa
150:llä. Yläkoululaisten määrä vähenee 20 oppilaan verran.
Kasakkamäen 1–6 –luokkien koulussa oppilaita on 280. Koulussa toimii
lisäksi kaksi esikoululaisten ryhmää. Vuoden 2030 tilastoalueiden ennusteen
mukaan oppilasmäärä koulussa on 220 oppilasta.
-> Koulussa on tehty paljon ennakoivia korjaustoimenpiteitä. Vuonna 1985
valmistuneen koulun kunto on kuitenkin heikko, ja talotekniikka on
käyttöikänsä päässä.
Kärpäsen 1-9 –luokkien yhtenäiskoulussa oppilaita on 557. Talo on
peruskorjattu 500 oppilaan kouluksi. Peruskorjauksen ja Metsäkankaan koulun
lakkauttamisen myötä alueen oppilaat ovat siirtyneet Kärpäseen koululaisiksi.
LUONNOS
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Kasakkamäen - Kärpäsen alue
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Riihelä - Kasakkamäki - Kärpänen alueen vaihtoehdot
1. Kasakkamäen koulun talotekniikka ja käytävätilat korjataan nykyaikaisiksi, millä
turvataan koulun toiminta 10 - 20 vuodeksi. Mikäli oppilasmääräennuste
toteutuu, mahtuvat alueen oppilaat myöhemmin osin kuljetettuina Kärpäsen ja
Jalkarannan kouluihin. Esikoululaisten tilat koulussa on jo kokonaisuudessaan
kunnostettu toimintaan sopiviksi.
2. Kasakkamäen koulua ei korjata. Pienemmät oppilaat kuljetetaan Kärpäsen
kouluun. 3-6 -luokkalaiset kävelevät tai kulkevat bussilla Kärpäsen kouluun,
jonne tarvitaan lisätilaa aluksi n. 250 oppilaalle. Pihaan rakennetaan
lisärakennus.
Koulumatkan pituutta Riihelästä ja Kasakkamäestä (2.4 - 2.8 km) ja matkan
haasteellisuutta Kärpäsen kouluun sekä vaikutuksia Kasakkamäen – Riihelän
asuinalueen vetovoimaisuuteen tulee arvioida.
LUONNOS
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Varhaiskasvatus ja nuorisopalvelut, Launeen alue
•

•

•

•

Hennalan päiväkoti valmistunut 1982, yht. 75 paikkaa. Tontti on kaavoitettu
kerrostalotontiksi. Määräaikaisia esiopetuspaikkoja 35 Kansakoulukadulla entisen
Kullankukkulan päiväkodin tiloissa 30.6.2021 asti. Kiinteistöjen kunnon vuoksi
Hennalan päiväkodin tarkastelu yhdessä Launeen päiväkodin kanssa. Lisäksi tarve
esiopetuspaikoille Länsiharjun koulun yhteyteen.
Launeen päiväkoti väistötiloissa elokuusta 2020, yht. 120 paikkaa ja lisäksi
määräaikaiset lapsiryhmät. Päiväkodissa laajennettu aukiolo. Tarkastellaan yhdessä
Hennalan päiväkodin kanssa.
Kaarikadun päiväkoti väistötiloissa Kerinkalliolla, yht. 135 paikkaa. Kaarikatu on
vuoropäiväkoti, 24t/vrk ja palvelee koko kaupungin aluetta. Vaatii välittömän
tarkastelun.
Tarkasteltavat asiat: peruskorjaus tai uudisrakennus Kaarikadun päiväkodille,
uudisrakennus ja yhteistarkastelu Hennalan ja Launeen päiväkotien osalta,
esiopetus ja/tai varhaiskasvatusta Länsiharjun koulun yhteyteen.

Nuorisopalvelut järjestää harrastustoimintaa Launeen monitoimitalo Lähteen11tiloissa.
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KOULUPOLKU Jalkaranta- Länsiharju- Salpausselkä
•

•
•

•

Kriittistä tarkastelua vaatii Jalkarannan alue, jossa ennusteen mukaan
alakoulun oppilasmäärä vähenee reilusti. Jalkarannan - Länsiharjun alueilla
alakoululaisten määrä vähenee jopa 200 oppilaan verran vuosina vuoteen
2030. Yläkoululaisten määrä säilyy ennallaan.
Jalkarannan koulussa opiskelee 310 oppilasta. Koulu toimii monitoimitalo
Jalossa, jossa liikuntatilat on mitoitettu koulun ja päiväkodin tarvetta
suuremmiksi palvelemaan alueen ja kaupungin asukkaiden käyttöä.
Länsiharjun peruskorjatussa koulussa opiskelee 560 oppilasta 1--6
luokilla. 1-2 –luokkien ns. pikkukoulu odottaa peruskorjausta. Tässä
yhteydessä pikkukouluun saataisiin myös suunnitellut esikoululaisten 4
ryhmää. Länsiharjun koulu on alueen ainoa koulu, jonka yhteydessä ei
esiopetusta.
Jalkarannan ja osan Länsiharjun oppilaiden koulupolku vie Salpausselän
peruskorjattuun kouluun, jossa oppilaita 633. Salpausselän koulussa voi
opiskella painotetussa opetuksessa sekä luonnontieteitä (32 oppilasta)
LUONNOS (70 oppilasta).
että liikuntaa
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Jalkaranta - Länsiharju - Salpausselkä alueen vaihtoehdot
•

Perusopetus: Ennakoitava Jalkarannan alueen laskeva oppilasennuste ja
uuden monitoimitalo Jalon väljenevät tilat. Tulevana syksynä
Jalkaranta tarjoaa vaativaa erityistä tukea neljälle pienryhmälle.
Jalkarannan koulu voi toimia tarvittaessa puskurina alueen muille kouluille.

•

Länsiharjuun tulevien esikoululaisten esiopetuspaikka tulee ratkaista.
Länsiharjun alueen varhaiskasvatuksen lapsille suunnitellaan tilat muualle.

LUONNOS
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Varhaiskasvatus ja nuorisopalvelut,
Laune– Liipola - Renkomäki
•
•

•

•

Liipolan päiväkoti toimii Lipolan monitoimitalo Onnissa, joka valmistui 2015. Päiväkodissa
yht. 160 paikkaa.
Launeen päiväkoti siirtyi väistötiloihin 8/2020 Launeen koululta vapautuneisiin
parakkeihin. Päiväkodissa on laajennettu toiminta-aika. Launeen päiväkodin mahdollinen
uudisrakennus ja tarkastelu yhdessä Hennalan päiväkodin kanssa.
Lähteen päiväkoti aloitti kesällä 2020 Launeen monitoimitalo Lähteessä. Päiväkodissa
yhteensä 5 varhaiskasvatusryhmää ja 3 esiopetusryhmää. Esiopetusryhmät yhteisessä
solussa alkuopetuksen kanssa.
Renkomäen päiväkoti on valmistunut 2006, yhteensä 74 paikkaa. Esiopetus siirtyy
tulevaan Renkomäen monitoimitaloon v. 2023, joka tuo varhaiskasvatuspaikkoja lisää
Renkomäkeen ja vastaa paremmin alueen tarpeisiin.

Launeen nuorisotila sijaitsee Launeen monitoimitalo Lähteessä. Harrastustoimintaa
järjestetään mahdollisuuksien mukaan Liipolan monitoimitalo Onnissa ja Renkomäen
LUONNOS
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tulevassa monitoimitalossa
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KOULUPOLKU Launeen - Liipolan - Renkomäen alue
•

•

•

•

Ennusteiden mukaan Launeen, Liipolan, Renkomäen alueen oppilasmäärä pysyy pääosin

ennallaan. Alakoululaisten määrä Launeella vähenee vuoteen 2030 yli sadalla oppilaalla,
yläkoululaisten määrä Lähteen koulussa kasvaa lievästi, (yläkoulun diagrammiluvuissa ovat
mukana myös Liipolasta ja Renkomäestä tulevat oppilaat). Liipolan alueelle ennustetaan
kasvua. Tarvittaessa Liipolan koulun oppilaaksiottoaluetta voidaan siirtää joustavasti Lähteen
koulun suuntaan.
Launeen monitoimitalo Lähde valmistui 4/2020. Lähteen kouluun hallinnollisesti kuuluu
Liipolan toimipiste, jossa luokat 1-4 ja joka toimii monitoimitalo Onnissa, Launeen ja Liipolan
monitoimitaloissa opiskelee nyt yhteensä reilut 1200 oppilasta. Lähde palvelee myös alueen
päiväkotia, nuorisopalveluja sekä tarjoaa tiloja asukastoiminnalle.
Renkomäen elinkaarimallilla toteutuva monitoimitalo käyttöönotettavaksi 1/ 2023.
Koulu palvelee alueen 1-6 -luokkien oppilaita, esikoululaisia sekä hallinnollisesti AliJuhakkalan erityiskoulun oppilaita, jotka toimivat omassa siivessä sekä tulevan monitoimitalon
yhteisiä tiloja hyödyntäen. Monitoimitaloon sijoittuu myös alueen kirjastopalvelut.
Renkomäen tilastoalueilta siirtyy vuosittain noin 50 oppilasta jatkamaan opintojaan Lähteen
yläkouluun. Alueelta
hakeudutaan myös muihin yläkouluihin,
LUONNOS
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Launeen - Liipolan - Renkomäen alueen vaihtoehdot
•

Lähteen koulun ja Lähteen koulun Liipolan toimipisteen osalta ei tarvetta
muutoksiin

•

Renkomäen uusi koulu on rakenteilla osana Renkomäen
monitoimitaloa. Ali-Juhakkalan erityiskoulu yhdistyy hallinnollisesti osaksi
Renkomäen koulua.
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Kiitos!

