Palveluverkkoilta verkossa
Itäinen ja keskustan alue
Keskusta ja Karisto (keskustelu klo 17 alkaen) sekä
Nastolan alue (keskustelu klo 17.45 alkaen)

20.5.2021 klo 17.00–18.30
YHTEENVETO

Ohjelma
16.45

Linjojen avaus liittymistä ja laitteiden testaamista varten

17.00

Tervetuloa palveluverkkoiltaan!
Henrik Saari, vuorovaikutussuunnittelija
teknisenä asiantuntijatukena opetuksen suunnittelija Petra Larvus

17.05

Paikalla tänään

17.10

Keskusta ja Karisto, palveluverkkosuunnitelma ja keskustelu
Lassi Kilponen, perusopetuksen opetus- ja kasvatusjohtaja

17.45

Nastolan alue, palveluverkkosuunnitelma ja keskustelu
Lassi Kilponen, perusopetuksen opetus- ja kasvatusjohtaja

18.20

Miten palveluverkkosuunnittelu etenee?

18.30

Kiitos!

Osallistujat
Tilaisuuteen osallistui 190 henkilöä.
Esittelijöinä asiantuntijoina tilaisuudessa olivat :
- Perusopetuksen opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen / Lasten ja nuorten kasvun vastuualuejohtaja
- Perusopetuksesta aluepäälliköt Kirsikka Saresma ja Matti Saarela
- Varhaiskasvatuksesta itäisen alueen aluekoordinaattori, päiväkodinjohtaja Minna Halme
- Nuorisopalveluista itäisen alueen palvelupäällikkö Virpi Rantanen
- Lahden Tilakeskuksesta toimitilajohtaja Jouni Arola
- Kaupunkiympäristöstä kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen ja
yleiskaava-arkkitehti Johanna Sääksniemi
- palvelujohtaja Jaana Suvisilta, koordinoi tätä palveluverkkosuunnittelua
vuorovaikutussuunnittelija Henrik Saari
teknisenä asiantuntijatukena opetuksen suunnittelija Petra Larvus

Taustaa
•

Itäiseen alueeseen kuuluvat keskustan alue sekä Karisto ja Nastola

•

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.

•

Nastolan alueen lapsimäärä vähenee, ja samalla koko alueen lapsimäärä on nousee
ennusteen aikavälillä.

•

Merkittävimmät vaikutukset palveluverkossa kohdistuvat Nastolan alueen kouluverkkoon
lapsimäärän vähentyessä sekä Kariston palveluiden järjestelyihin lapsimäärän
lisääntyessä. Myös Harjun koulukiinteistön korvaaminen keskustassa on ajankohtaista.

Poimintoja itäisen ja keskustan
alueen asukasillasta

Yleistä koko alueelta
•

Itäisellä alueella Karistossa lasten määrä nousee, keskustassa pysyy jotakuinkin ennallaan
ja Nastolassa laskee. Sekä Kariston että Villähteen osalta kyseenalaistettiin ennusteen
paikkansapitävyys.

•

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 epävarmuustekijöitä.
Muuttoliikkeen kasvaminen tai laantuminen ja sen jaksoittaiset vaihtelut tekevät
väestökehityksen ennustamisen haasteelliseksi. Etenkin vanhojen omakotialueiden
väestökehityksen arviointi on haastavaa, kuten ”sukupolvenvaihdoksen” ajoittaminen.

Yleistä koko alueelta
• Lapsimäärien ennusteissa otetaan huomioon rakentaminen sekä muuttoliike.
• Kiitosta tuli nuorisotyöstä ja harrastusmahdollisuuksista sekä samalla koettiin
tärkeänä se, että koulurakennuksen pitäisi voida olla asukkaiden käytössä
kouluajan jälkeen.
• Esitettiin huolta kuljetusten määrästä, koulupäivän pituudesta ja turvattomuuden
lisääntymisestä sekä kuljetusten lisääntymisen myötä kustannusten noususta.
• Samoin linja-autokuljetukset, tilaus- sekä taksikuljetukset lisääntyvät ja
heikentävät Lahden ympäristökaupunki-ideologiaa.
• Lasten omaehtoisen liikkumisen tulisi olla mahdollista turvallisessa
ympäristössä.
• Palveluverkkoratkaisun tulisi edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.
• Vaikutusten ennakkoarviointi sekä lapsivaikutusten arviointi tehdään Lahden
kaupungin mallin mukaisena ja dokumentoidaan.

Yleistä koko alueelta
• Tonttivarannon ja rakentamisen sekä elinvoiman näkökulmasta alueita
tulisi markkinoida enemmän (Nastolan alueella 50 tonttia tarjolla, koko
Lahdessa 300).
• Asuinalueiden monipuolisuus, maaseutumainen ja väljä asuminen sekä
lähipalvelut koettiin tärkeinä arvoina.
• Esiin nousi lähinnä Kariston ja Nastolan osalta ns. sukupolvien kierto
asuinkiinteistöissä sekä siihen liittyvät lapsiperheiden palvelutarpeet
lähipalveluina alueella.
• Asukasilloista sekä lausunnoista tehdään yhteenveto, jotka viedään
päättäjäkäsittelyyn. Lisäksi sähköisen kyselyn tulokset ovat käytettävissä
päätöksentekijöillä. Sivistyslautakunnan seminaari on kesäkuussa.

Keskustan ja Kariston alue
• Harjun koulua korvaavan koulun rakentaminen Tiirismaan tontille sai
myönteisen vastaanoton.
• Nuorisotilat puhuttivat: Joutjärven korvaaminen koettiin tärkeänä, kuten
myös kaikkien asuinalueiden nuorison palveluiden järjestelyt joko
koulujen tiloissa tai muulla tavoin riippumatta henkilöstön lisäämisen
tarpeesta.
• Nuorisotilaratkaisuissa tulisi ottaa huomioon myös nuorten mahdollisuus
kulkemiseen sekä omaehtoiseen liikkumiseen.
• Kariston kesänuokku sai kiitosta.
• Karistoon toivotaan skeittiparkkia.
• Karistoon toivotaan yhtenäiskoulua, johon tulisi myös nuorisotilat.

Nastolan alue
• Nastolan alueen keskustelulle olisi pitänyt olla enemmän aikaa ja järjestää oma,
erillinen asukasilta.
• Tasavertainen kohtelu olisi turvattava verrattuna muihin Lahden koululaisiin.
• Väistötilaratkaisut koettiin huonoiksi sekä henkilökunnan että lasten kannalta.
• Karisto - Ersta -alueiden oppilaaksiottorajoja voisi pohtia Kariston laajentuessa
Erstan suuntaan.
• Koulujen väliset etäisyydet tulee huomioida, jotta koulumatka odotuksineen on
kohtuullinen.
• Yläkoulun paikka voisi olla joko Kirkonkylällä tai Rakokivessä monitoimitalon
laajennuksena tai Nastopolissa huomioiden oppilaiden kulkemisen järjestelyt ja
tarkoituksenmukaisuus.
• Päivähoidon vuorohoito Nastolan alueella on välttämätöntä.
• Yhdistymissopimuksen kirjaus Villähteen ja Kukkasen koulujen osalta tulee
tutkia mm. luottamuksensuojan perustella.

Kolme tärkeintä huomiota keskustan ja
Kariston alueen asukasillan keskusteluista
1

2

3

Kariston kouluratkaisu
yhtenäiskouluna, jossa
toteutetaan myös
nuorisotila

Harjun koulun korvaava
uudisrakennus
monitoimitalona
Tiirismaan koulun tontille

Nuorisotilat Karistoon,
Möysään ja keskustaan.
Vaikutusten
ennakkoarvioinnissa
huomioitava kaikki alueet.

Kolme tärkeintä huomiota Nastolan
alueen asukasillan keskusteluista
1

2

3

Yhdistymissopimuksen
juridinen pitävyys täytyy
selvittää.

Villähteen alueen
vetovoimaan vaikuttaa
palveluverkko ja kaavoitus.

Yläkoulu järkevä rakentaa
Kirkonkylän koulun
läheisyyteen.
Erstan ja Villähteen
alueella oltava koulu.

Seuraa
palveluverkkosuunnitelmatyötä
lahti.fi/palveluverkko

