Palveluverkkoilta verkossa
Pohjoinen alue
Ahtiala, Mukkula, Kivimaa, Kytölä
18.5.2021 klo 17.00–18.30
YHTEENVETO

Ohjelma
Klo 16.45 Tekninen testaus ja vastaanotto
Klo 17.00 Tervetuloa pohjoisen alueen asukasiltaan!
Klo 17.05 Järjestäjät ja asiantuntijat esittäytyvät
Klo 17.10 Pohjoisen alueen - Ahtiala, Mukkula, Kivimaa, Kytölä – palveluverkkosuunnitelmasta
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 yli 120 henkilöä.
Esittelijöinä asiantuntijoina tilaisuudessa olivat :
- Perusopetuksen opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen / Lasten ja nuorten kasvun
vastuualuejohtaja
- Perusopetuksesta pohjoisen alueen aluepäällikkö Matti Saarela
- Varhaiskasvatuksesta pohjoisen alueen aluekoordinaattori, päiväkodinjohtaja Paavali Pipatti
- Nuorisopalveluista pohjoisen alueen palvelupäällikkö Petteri Peltonen
- 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
•

Pohjoiseen alueeseen kuuluvat Kivimaan, Mukkulan, Kytölän, Ahtialan, Myllypohjan, Kunnaksen
ja Pyhäntaka-Seestan alueet. Suurimmat vaikutukset palveluverkossa kohdistuvat PyhäntakaSeestan alueelle ja Ahtialan alueelle. Lapsimäärä näillä alueilla laskee reilulla sadalla lapsella.
Oppilasmäärä näillä alueilla laskee yhteensä noin 260 lasta.

•

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.

•

Pohjoisella alueella palveluverkossa kiinnitetään huomiota turvallisiin ja terveellisiin tiloihin niin
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen kuin nuorisopalveluidenkin osalta.

Poimintoja pohjoisen alueen
asukasillasta

Yleistä
•

Ahtialan alueella lasten määrä laskee, vaikka ennusteen mukaan asukasmäärä alueella
nousee vuoteen 2030 mennessä. Kyse on yleisestä syntyvyyden laskusta. Vaikka alueelle
muuttaa uutta väkeä, heille syntyy aiempaa vähemmän lapsia. Ilmiö voi korostua siellä,
missä on vähäisessä määrin uudisasuntotuotantoa.

•

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
•

Uudet monitoimitalot kokoavat palveluita yhteen.

•

Erilaisten palveluiden kokoaminen samaan rakennukseen on lisääntynyt, mikä haastaa
saavutettavuutta turvallisen liikkumisen, matkojen pituuden sekä keskustelun mukaan
myös asuinpaikan valinnan osalta. Kuljetusten lisääntyminen kasvattaa ao. kuluja sekä
lisää liikkumista sekä liikennettä.

•

Palveluiden järjestäminen isossa yksikössä aiheutti huolta. Monitoimitalojen toiminta
järjestetään siten, että itse rakennus sekä toiminnan suunnittelu tukevat kasvun ja
oppimisen mahdollisuuksia ikään kuin pienessä yksikössä ison rakennuksen sisällä.

•

Osallistujat suosittelivat väistö- ja tilapäistiloina käytettävän kaupungin omia tiloja, kuten
esimerkiksi Ahtialan lähiklinikan tiloja sekä myös mahdollisesti Kivijärven koulua sopivin
osin.

Kivijärven koulu
• Koulun toiminnan jatkuvuus puhutti osallistujia. Oppilasennuste osoittaa vuoteen
2030 merkittävää laskua.
• Ennen oppilaiden sijoittamista muualle kouluun tulisi tarkkaan selvittää, miten
Kivijärven oppilaat mahtuisivat niihin.
• Koulurakennuksen kunto edellyttää mittavaa perusparannusta. Vuonna 2019 on
tehty käyttöä ylläpitäviä korjauksia. Rakennuksen osalta tällä hetkellä ei ole
tunnistettu turvallisuusriskejä.
• Keskusteluun nousi myös pitenevät koulumatkat ja niihin käytettävä aika sekä
kuljetusten hinta. Päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään 2,5
tuntia päivässä alle 13 vuotiaille.
• Kiinteiden oppilasryhmien ja yhteisön merkittävyys nostettiin esiin.
• Kyläntalon tilanne kiinteänä koulurakennuksen ja koulun toiminnan osana sekä
koko rakennuksen jatkokäyttö herätti kysymyksiä
• Koulun lakkauttaminen olisi lapsiystävällisen kaupungin periaatteen vastaista

Ahtiala - Myllypohja - Kunnas
• Myllypohjan monitoimitalon paikaksi etsittiin ja testattiin useita erilaisia kohteita.
Rakennettujen korttelialueiden välissä olevat vapaat alueet on jo
asemakaavoitettu lähivirkistysalueiksi ja pääosin niillä on erityisiä luontoarvoja,
kuten Ahtialantien länsipuolen virkistysalueet Vanhan Ahtialantien länsipäässä ja
Potilankadun ja Ripistönkadun välissä. Torkonkadulla vanhan maamieskoulun
pihapiirikin tutkittiin. Tila oli liian pieni, eikä koko alueella ole asemakaavaa.
Myllypohja, Ahtiala ja Kunnas ovat rakentuneet asuinalueittain eikä yleiselle
rakentamiselle ole jätetty vara-alueita.
• Maasto luo omat haasteensa monitoimitalon toteuttamiselle. Myllypohjan koulun
tontille on jo aiemmin laadittu asemakaavan muutos, joka mahdollistaa koulun
laajentamisen, joten tontti on aikataulullisestikin paras uuden monitoimitalon
toteuttamiselle.
• Mahdollisten väistötilojen osalta tullee tarpeelliseksi tutkia uusia vaihtoehtoja

Mukkula
• Mukkulan tulevasta monitoimitalosta tehdään aikanaan hankesuunnitelma.
Päätöksenteossa hyväksytään laajuus, sisältö ja aikataulu. Vasta tämän
prosessin jälkeen alkaa varsinainen suunnittelu
• Monitoimitalojen nimestä on perinteisesti julistettu nimikilpailu. Näin on tarkoitus
jatkossakin toimia.

Kolme tärkeintä huomiota pohjoisen
alueen asukasillan keskusteluista
1
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Voisiko Kivijärven alueelle
lisätä kaavoitusta, että
alueelle saataisiin lisää
asukkaita ja Kivijärven
idyllinen kyläkoulu
säilytettyä?

Sijoittuuko Myllypohjan
monitoimitalo oikeaan
paikkaan suhteessa
olemassa olevaan
asutukseen?
Laajenemismahdollisuus
on Koiskalan suunnassa.

Myllypohjan
monitoimitalon mitoitusta
ei vielä ole lyöty lukkoon,
vaan siinä voidaan
reagoida vielä alueen
väestökehitykseen.

Seuraa
palveluverkkosuunnitelmatyötä
lahti.fi/palveluverkko

