Palveluverkkoilta verkossa
Eteläinen alue
Kärpänen, Metsäkangas, Kasakkamäki, Riihelä, Jalkaranta;
Länsiharjun, Salpausselän, Ali-Juhakkalan ja Kanervikon koulujen alueet;
Hennala, Laune, Liipola, Saksala, Renkomäki.
19.5.2021 klo 17.00–18.30
YHTEENVETO

Ohjelma
Klo 16.45 Tekninen testaus ja vastaanotto
Klo 17.00 Tervetuloa eteläisen alueen asukasiltaan!
Klo 17.05 Järjestäjät ja asiantuntijat esittäytyvät
Klo 17.10 Eteläisen alueen palveluverkkosuunnitelmasta
Kärpänen, Metsäkangas, Kasakkamäki, Riihelä, Jalkaranta;
Länsiharjun, Salpausselän, Ali-Juhakkalan ja Kanervikon koulujen alueet;
Hennala, Laune, Liipola, Saksala, Renkomäki
Lassi Kilponen, Lasten ja nuorten kasvun vastuualuejohtaja
Klo 17.25 Keskustelua

Palveluverkkotyön asiantuntijat osallistuvat keskusteluun ja vastaavat kuntalaisten kysymyksiin.

Klo 18.20 Miten palveluverkkosuunnittelu tästä etenee?
- Päätöskäsittelyn eteneminen, Lassi Kilponen, vastuualuejohtaja
- Mitä aiheeseen liittyvää lisätietoa ja mistä saatavilla, Justiina Nieminen, vuorovaikutussuunnittelija
Klo 18.30 Tilaisuus päättyy

Osallistujat
Tilaisuuteen osallistui lähes 70 henkilöä.
Esittelijöinä asiantuntijoina tilaisuudessa olivat :
- Perusopetuksen opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen / Lasten ja nuorten kasvun
vastuualuejohtaja
- Perusopetuksesta eteläisen alueen aluepäällikkö Kirsikka Saresma
- Varhaiskasvatuksesta eteläisen alueen aluekoordinaattori, päiväkodinjohtaja Päivi H. Hämäläinen
- Nuorisopalveluista eteläisen alueen palvelupäällikkö Helena Unelius
- Lahden Tilakeskuksesta toimitilajohtaja Jouni Arola
- Kaupunkiympäristöstä kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen ja
yleiskaava-arkkitehti Johanna Sääksniemi
- palvelujohtaja Jaana Suvisilta, koordinoi tätä palveluverkkosuunnittelua
vuorovaikutussuunnittelija Justiina Nieminen
teknisenä asiantuntijatukena Sanna Virta

Taustaa
•
•
•
•
•
•

Eteläiseen alueeseen kuuluvat Kärpänen, Metsäkangas, Kasakkamäki, Riihelä, Jalkaranta;
Länsiharjun, Salpausselän, Ali-Juhakkalan ja Kanervikon koulujen alueet sekä
Hennala, Laune, Liipola, Saksala ja Renkomäki.
Koulut, päiväkodit ja nuorisotilat muodostavat kokonaisuuden, jota kutsutaan
palveluverkoksi. Sitä valmistellaan yhteistyössä, jossa otetaan huomioon väestökehitys,
yleiskaava, palvelutarpeet sekä tilojen yhteiskäyttö- ja muuntojoustavuus.
Esi- ja perusopetusta kootaan yhteisiin tiloihin, tilankäyttöä tehostetaan ja monitoimitalot
kokoavat eri toimijoita saman katon alle. Toimintakulttuurien uudistamisella tuetaan lasten
ehyttä koulupolkua.
Palveluverkon kehittämisessä kiinnitetään huomiota turvallisiin ja terveellisiin tiloihin niin
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen kuin nuorisopalveluidenkin osalta.
Merkittävimmät vaikutukset eteläisessä palveluverkossa kohdistuvat varhaiskasvatuksen
yksiköihin, Hennalan, Kaarikadun ja Launeen päiväkoteihin. Kasakkamäen
koulurakennuksen käyttöaika on myös pohdinnassa.
Koko alueen lapsimäärä on laskeva pitkällä aikavälillä. Koulurakennukset ovat suurimmalta
osin uusia tai peruskorjattuja.

Poimintoja eteläisen alueen
asukasillasta

Yleistä
•

Etelän alueella lasten määrä laskee. Kyse on yleisestä syntyvyyden laskusta.

•

Väestöennusteinfo löytyy myös kaupungin verkkosivuilta
https://www.lahti.fi/uutiset/lahden-vaestoennuste-2020-2030/ ja itse tilasto Tildatietokannasta. Myös koulujen oppilasmäärätiedot menneiltä vuosilta löytyvät Tildasta,
http://www4.lahti.fi/verkkotilastointi/

•

Alueiden oppilasennusteet on päivitetty marraskuussa 2020. Siinä on ennakoitu 0,3%
väestönkasvu, joka poikkeaa tilastokeskuksen ennusteesta. Lahden ennusteen pohjatiedot
ovat uudemmat kuin tilastokeskuksen vastaavat.

•

Väestöennusteohjelmalla saadaan tuotettua yksityiskohtaiset ennusteet Lahden
väestökehityksestä, mutta ennusteiden olettamuksiin sisältyy monia epävarmuustekijöitä.
Muuttoliikkeen kasvaminen tai laantuminen ja sen jaksoittaiset vaihtelut tekevät
väestökehityksen ennustamisen haasteelliseksi. Etenkin vanhojen omakotialueiden
väestökehityksen arviointi on haastavaa, kuten ”sukupolvenvaihdoksen” ajoittaminen.

Yleistä
• Lapsimäärien ennusteissa otetaan huomioon rakentaminen sekä muuttoliike.
• Päiväkotikin voi olla monikäyttöinen alueen asukkaita palveleva kokonaisuus.
• Kiitosta tuli koulunuorisotyöstä ja harrastustakuusta.
• Varhaiskasvatuksen osalta toivottiin pikaisia linjauksia, erityisesti Hennalan,
Launeen ja Kaarikadun päiväkodeista.

Kasakkamäki - Metsäkangas - Riihelä - Kärpänen
• Kasakkamäen koulun jatkosta, koulun alueen viihtyvyydestä sekä koulun
saavutettavuudesta keskusteltiin runsaasti.
• Alue nähdään hyvänä lapsiperheiden kannalta.
• Esiin nousi kysymys siitä, miksi koulurakennuksen peruskorjausta ei vielä ole
alettu toteuttaa, vaan käyttö turvataan vain n. 10 vuodeksi. Tähän
kommentoitiin, että ko. ajanjaksolla voidaan tarkastella tarkemmin
oppilasennusteiden kehittymistä ja tehdä sen mukaan ehdotuksia jatkosta.
• Kasakkamäen koulun ympäristöä pidetään saavutettavuuden kannalta
turvallisena.
• Palokunnantien päiväkodin jatkosta oli huoli.
• Kärpäsen koulun tiloista suhteessa oppilasmäärään saatiin rehtorin kommentti,
jossa todettiin, että koulun opetusryhmiin mahtuu oppilaita ja yläluokille myös
lisää ryhmiä.

Jalkaranta - Länsiharju - Salpausselkä
• Varhaiskasvatuksen kokonaisuus puhutti merkittävästi lähinnä tilojen kunnon ja
perusparannusten osalta.
• Hennalan päiväkodin ikä sekä alueen kaavoitus edellyttävät muutoksia.
• Kaarikadun ja Launeen päiväkodit toimivat väistötiloissa.
• Keskustelussa ehdotettiin Launeen ja Kaarikadun päiväkotien sekä Launeen
kirjaston rakentamista yhteiseen uudisrakennukseen ja Hennalaan erillistä
päiväkotia.
• Jalkarannan Jalon lapsimäärän väheneminen herätti kiinnostusta. Tähän saatiin
selostus, jossa todettiin, että Jaloon on siirretty pienryhmiä. Näiltä osin
muutokseen on reagoitu.

Laune - Liipola - Renkomäki
• Launeen päiväkodin ratkaisu niveltyy Hennalan ja Kaarikadun päiväkoteihin.
• Launeen päiväkodin rakennusta ei enää pidetty terveellisenä ja turvallisena.
Rakennus on suojeltu.
• Keskustelussa ehdotettiin Launeen ja Kaarikadun päiväkotien sekä Launeen
kirjaston rakentamista yhteiseen uudisrakennukseen ja Hennalaan erillistä
päiväkotia.
• Launeen päiväkodin tyhjästä rakennuksesta esitettiin huolta, sillä piha-alue olisi
käytettävissä, mikäli alue pysyisi kunnossa.
• Monitoimitaloista toivotaan kylän keskuksia.

Kolme tärkeintä huomiota eteläisen
alueen asukasillan keskusteluista
1
•

2
Hennalan, Kaarikadun
ja Launeen päiväkotien
tila-asiat tulee
ratkaista.

•

3
Kasakkamäen koulun
säilyttäminen ja
korjaaminen nähtiin
tärkeänä, koska alue
on viihtyisä. Huoltajat
korostivat koulun
saavutettavuutta jalan
tai pyörällä.

•

Uusiin
monitoimitaloihin
toivotaan yhteisöllistä
asukas- ja
yhdistystoimintaa:
”kyläkeskus”ajatuksen
vahvistaminen

Seuraa
palveluverkkosuunnitelmatyötä
lahti.fi/palveluverkko

