KULKUTAPA-ARVIOINTI
Täydennys ekologisuusarviointiin

ENNAKKOVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN
VALITUT MALLIT
 Ohjausryhmän julkaisemassa raportissa osa 1 Periaatteet ja mallit, on kuvattu 8
varhaiskasvatuksen ja opetuksena palveluverkkomallia, joista palveluverkkoselvityksen
ohjausryhmä valmisti vai valitsi kolme, joista tehtäisiin ennakkovaikutusten arviointi.
Kuten raportin osassa 1 on esitetty, niin ohjausryhmä valitsi mallit keskitetty 2B ja 2C sekä
mallista hajautettu 2C laadittaisiin ennakkovaikutusten arviointi. Ehdotus edellisestä
seuraavasti muutettuna: Ennakkovaikutusten arviointi laadittaisiin ohjausryhmän
valitsemista malleista keskitetty 2B ja 2C sekä mallista hajautettu 2C.
 Malleissa pohjoinen ja itäinen alue ovat identtisiä, mutta läntisellä alueella on
mallikohtaisia eroja. Mallissa keskitetty 2B läntisen alueen opetus järjestetään Lasitehtaan
koululla ja Eteläisellä koululla. Mallissa keskitetty 2C läntisen alueen opetus järjestetään
Herajoen koululla ja Eteläisellä koululla. Mallissa hajautettu 2C opetus järjestetään
Herajoen koulussa, Lasitehtaan koulussa sekä Eteläisellä koululla.
 Lisäksi ohjausryhmässä keskusteltiin itäisen alueen osalta mallista, jossa Patastenmäki
Jukolan palvelupisteessä olisi säilytetty siellä olevat luokat 1 ja 2. Päädyttiin kuitenkin,
että tätä muutosta ei esitetä malleissa, mutta sitä käsitellään ohjausryhmässä edellä
kuvattujen mallien rinnalla.

KIINTEISTÖKOHTAINEN TARKASTELU
 Nykytila
 Malli keskitetty 2B
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 Malli hajautettu 2C
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VARHAISKASVATUKSEN JA OPETUKSEN
KIINTEISTÖT – KESKITETTY MALLI 2B
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Säilytettävät kiinteistöt

VARHAISKASVATUKSEN JA OPETUKSEN
KIINTEISTÖT - KESKITETTY MALLI 2C
Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus/Alakoulu

Alakoulu

Yläkoulu

Lukio

Lukio

Jukolan
päiväkoti

Piikinmäen
päiväkoti

Uramon
koulu

Pohjoinen
koulu

Eteläinen
koulu

Pohjolanrinteen
koulu

Uunilinnun
päiväkoti

Hirsimäen
päiväkoti

Haapahuhdan
koulu

Herajoen
koulu

Patastenmäki/
Tiilikoulu

Kirjauksen
päiväkoti

Kontiontien
päiväkoti

Lasitehtaan
koulu

Patastenmä
ki/Jukola

Saturnuksen
päiväkoti

Junailijankadun
päiväkoti

Patastenmäki/Puuko
ulu

Kalevantalo
(Peltosaaren
koulu)

Muut

Kirjasto

Monari

Harjunrinteen
koulu

Kansalaisopisto

Musiikkiopisto

Karan koulu

Virastokesk
us veturi

Matkakeskus

Muutokset malliin 1
Säilytettävät kiinteistöt

Monitoimitalo

VARHAISKASVATUKSEN JA OPETUKSEN
KIINTEISTÖT - HAJAUTETTU MALLI 2C
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KIINTEISTÖKOHTAINEN TARKASTELU
Tarkastelu on tehty seuraavien
kiinteistöjen osalta:
 Haapahuhdan koulu
 Saturnuksen päiväkoti
 Patastenmäki / Jukolan koulu
 Patastenmäki / Tiilikoulu
 Patastenmäki / Puukoulu
 Junailijankadun päiväkodit
 Kalevantalo (Peltosaaren koulu)

 Herajoen koulu
 Lasitehtaan koulu

HAAPAHUHDAN KOULU
• Kaikissa malleissa Haapahuhdan koulun palvelut on
esitetty siirrettäväksi Pohjoiseen kouluun, Uramon
kouluun ja Kontiontien päiväkotiin.
Haapahuhdan
koulu

Kontiontien
päiväkoti

Uramon
koulu

Säilytettävät kiinteistöt

Pohjoinen
koulu

• Joukkoliikennettä käyttää nykytilassa kantatie 54
suunnasta kulkevat yläkoululaiset. Haapahuhdan koulu
oppilaista pääosa asuu kolmenkilometrin etäisyydellä
Uramon koulusta tai Pohjoisesta koulusta. Muutamia
oppilaita siirtyisi koulukuljetusoikeuden piiriin.
• Joukkoliikenteenkäytön voidaan arvioida lisääntyvän ja
jalankulun sekä pyöräilyn vähentyvän.

SATURNUKSEN PÄIVÄKOTI
• Kaikissa malleissa Saturnuksen päiväkodin palvelut on
esitetty siirrettävän Jukolan päiväkotiin ja
Monitoimitaloon.
Saturnuksen
päiväkoti

Jukolan
päiväkoti

Monitoimitalo

Säilytettävät kiinteistöt

• Jos matka pitenee saattaa tulla tarve viedä lapset
autolla sen sijaan, että veisi kävellen tai pyörällä

PATASTENMÄKI / JUKOLA
• Kaikissa malleissa Jukolan koulun palvelut on esitetty
siirrettävän Monitoimitaloon.
Patastenmä
ki/Jukola

Monitoimitalo

• Jukolan koulun oppilaiden koulumatka pitenee. Osa
oppilaista siirtyy koulukuljetusoikeuden piiriin.
• Jukolan oppilaat ovat 1-2 luokkalaisia ja
joukkoliikenteen sijasta voidaan arvioida henkilöautolla
tapahtuvan saattoliikenteen lisääntyvän ja jalankulun
sekä pyöräilyn määrän vähentyvän.
• Tulee huomioida, että nykytilanteessa meillä ei
suositella 1-2- oppilaiden kulkevan kouluun pyörällä,
joten siihen ei välttämättä ole vaikutusta.

PATASTENMÄKI / TIILIKOULU
• Kaikissa malleissa Patastenmäen Tiilikoulun palvelut on
esitetty siirrettävän Monitoimitaloon.
• Tiilikoulun oppilaiden koulumatka pitenee. Osa
oppilaista siirtyy koulukuljetusoikeuden piiriin.

Monitoimitalo
Patastenmäki/
Tiilikoulu

Säilytettävät kiinteistöt

• Tiilikoulun oppilaat ovat 3-5 luokkalaisia ja voidaan
arvioida joukkoliikenteen käytön lisääntymistä ja
mahdollisesti jalankulun sekä pyöräilyn määrän
vähentyvän.
• Tulee huomioida, että mahdollisesti jotkut siirtyvät
matkan pidentyessä myös kävelystä pyöräilyyn.

PATASTENMÄKI / PUUKOULU
• Kaikissa malleissa Patastenmäen puukoulun palvelut on
esitetty siirrettävän Monitoimitaloon.
• Puukoulun oppilaiden koulumatka pitenee.
• Joukkoliikennettä käytetään jo nykytilassa mm.
Korttionmäen alueelta kulkevat lapset.

Monitoimitalo

• Joukkoliikenteen käytön voidaan arvioida lisääntyvän ja
jalankulun sekä pyöräilyn vähentyvän.
Patastemäki/Puuko
ulu

Säilytettävät kiinteistöt

JUNAILIJANKADUN PÄIVÄKOTI
• Kaikissa malleissa Junailijankadun päiväkodin
palvelut on esitetty siirrettävän Uunilinnun ja
Hirsimäen päiväkotiin sekä suunniteltuun
Monitoimitaloon.
Junailijankadun
päiväkoti

Uunilinnun
päiväkoti

Monitoimitalo

Hirsimäen
päiväkoti

Säilytettävät kiinteistöt

• Jos matka pitenee saattaa tulla tarve viedä lapset
autolla sen sijaan, että veisi kävellen tai pyörällä

KALEVANTALO
• Kaikissa malleissa Kalevantalon palvelut on esitetty
siirrettävän Monitoimitaloon. Liikuntatilat säilytetään
Kalevantalossa.

Kalevantalo
(Peltosaaren
koulu)

• Kalevantalon oppilaiden koulumatka lyhenee.
Monitoimitalo

• Kalevantalon oppilaiden joukkoliikenteen käyttö ja
omat kuljetuksien ja henkilöautolla tapahtuvan
saattoliikenteen määrän arvioidaan vähentyvän ja
jalankulun sekä pyöräilyn arvioidaan lisääntyvän.

Säilytettävät kiinteistöt

LASITEHTAAN KOULU
• Mallissa 2 lasitehtaan koulun palvelut on esitetty
siirrettävän Eteläiseen kouluun ja Herajoen kouluun.

Lasitehtaan
koulu

Eteläinen
koulu

• Lasitehtaan koulun oppilaiden koulumatka pitenee. Osa
koulun oppilaista siirtyy koulukuljetusoikeuden piiriin.
• Mallissa 2 Lasitehtaankoulun oppilaiden
joukkoliikenteen käyttö ja henkilöautolla tapahtuvan
saattoliikenteen määrän arvioidaan lisääntyvän ja
jalankulun sekä pyöräilyn arvioidaan vähentyvän.

Herajoen
koulu

HERAJOEN KOULU
• Mallissa 1 Herajoen koulun palvelut on esitetty
siirrettävän Eteläiseen kouluun ja Lasitehtaan kouluun.

Lasitehtaan
koulu

Eteläinen
koulu

• Lasitehtaan koulun oppilaiden koulumatka pitenee. Osa
koulun oppilaista siirtyy koulukuljetusoikeuden piiriin.
• Mallissa 1 Herajoen koulun oppilaiden joukkoliikenteen
käyttö ja henkilöautolla tapahtuvan saattoliikenteen
määrän arvioidaan lisääntyvän ja jalankulun sekä
pyöräilyn arvioidaan vähentyvän.

Herajoen
koulu

LOPUKSI
Kulkutapoihin on mahdollista vaikuttaa
liikenneympäristön rakentamisella kestäviä
kulkutapoja suosivaksi, liikkumisen ohjauksella
sekä kannustamalla pyöräilyyn ja tutustumalla
liikenneympäristöön mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa

