
         

 
 

Palveluverkkoselvityksen ohjausryhmän 10. kokous 

 
Aika:  16.9.2020 klo 14.00–16.15 
 
Paikka: Ingafen kokoustila (etänä Teams) 

Kutsutut: Riku Bitter (pj.)   

Hannu Nokkala       

Pirjo-Liisa Snellman-Tenhunen  etänä 

Anni Antila    etänä 

Eero Yrjö-Koskinen    etänä 

Hannele Saari    etänä 

Jari Heikkinen    (poissa, ei sijaista) 

Risto Paajanen    etänä 

 

Miia Nahkuri    etänä  

 

Santakallio Esa    (poissa) 

Jarkko Niiranen   

Mattila Hannu     

Toni Haapakoski (siht.) 

Mia Miettinen    etänä 

Mika Herpiö    etänä 

Kari Ora    etänä 

 

 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 

 

Avattiin palveluverkkoselvityksen ohjausryhmän kokous nro 10. 

 

Todettiin läsnäolijat, puheenjohtaja ja sihteeri.  

 

 

2. Valmistelun tilanne 

 

Edellisessä ohjausryhmän kokouksessa 3.9.2020 on sovittu, että tässä 
kokouksessa käsitellään saadut lausunnot ja päätetään 
kaupunginhallitukseen lähetettävästä ohjausryhmän päätösesityksestä.  

 

 

 

 

 



         

 
 

Käsiteltiin saadut lausunnot. 

 

Laadittiin palveluverkkoselvityksen ohjausryhmän päätösehdotus. 

 

Ohjausryhmän päätösehdotus: 

 

Palveluverkkoselvityksen ohjausryhmä esittää mallien ja käydyn 
keskustelun pohjalta, että pohjoisella, itäisellä ja läntisellä alueella 
säilyy kaksi alakoulua. Ohjausryhmä ehdottaa, että pohjoisella 
alueella säilytetään Uramon koulu ja Pohjoinen koulu. Samalla 
luovutaan Haapahuhdan koulusta. Itäisellä alueella pääosa 
alakoulupalveluista järjestetään suunnitellussa Monitoimitalossa 
(Lasten ja Nuorten talo). Lisäksi itäisellä alueella säilytetään Jukolan 
alakoulu 1-2 luokkalaisille. Itäisellä alueella luovutaan Patastenmäen 
Tiili ja Puukoulusta. Läntisellä alueella säilytetään Eteläinen koulu. 
Tämän lisäksi säilytetään joko Herajoen koulu tai Lasitehtaan koulu. 
Herajoen koulun ja Lasitehtaan koulun tilannetta tarkastellaan 
viimeistään vuonna 2023. 

 

Tämän lisäksi palveluverkkoselvityksen ohjausryhmä esittää, että 
kaupunki luopuu seuraavista kiinteistöistä: Kaupungintalo, 
Teatterihotelli, Junailijankadun päiväkoti, Saturnuksen päiväkoti, 
Nuorisotalo Monari, Kutomo, Kansalaisopisto, Musiikkiopisto, 
Taidekoulu, Kalevantalon opetustilat ja Virastokeskus Veturi. Tämän 
lisäksi kaupungin tulee luopua vuokrasuhteesta 
Kamppailukeskukseen, Virastokeskus Veturiin (Yritystalo) ja 
Matkakeskuksen 5. kerrokseen. Nuorisotalo Monarin, Kutomon, 
Virastokeskus Veturin ja Matkakeskuksen palveluiden sijoittaminen 
suunnitellaan tarkemmin myöhemmin. 

 

Ohjausryhmän käsittelyn pohjalta museopalveluita esitetään 
säilytettävän sekä Lasin alueella, että keskustassa. Mikäli 
Metsästysmuseo yhdistyy Erämuseoksi voisi kyseeseen tulla 
Lasimuseon ja Erämuseon yhdistäminen lisärakennuksella. 
Kaupunginmuseo ja Taidemuseo esitetään säilytettävän 
keskustassa/aseman seudulla ja niiden yhdistämistä pidetään 
mahdollisena vaihtoehtona. 

 

Monitoimitaloon (Lasten ja Nuorten talo) sijoitetaan opetusta (1-
5.luokat), esiopetusta, varhaiskasvatusta, nuorisopalveluita sekä 
Musiikkiopiston ja Kansalaisopiston toiminnot sekä Taidekoulu. 
Nuorisopalveluiden/-tilojen sijoittuminen kaupungin tiloihin ratkeaa 
Monitoimitalon (Lasten ja Nuorten talo) suunnittelun yhteydessä. 

 

Koulujen liikuntatilojen osalta tilanne paranee Monitoimitalon (Lasten 
ja Nuorten talo) käyttöönoton myötä. 

 

 

 



         

 
 

Tavoitteena on, että kaikki kaupungin tilat ovat esteettömiä. 

 

Ohjausryhmä esittää, että valtuuston hyväksyttyä 
palveluverkkoesityksen kaupunginhallitus käynnistää toimitilaohjelman 
päivittämisen ja Monitoimitalon (Lasten ja nuortentalo) 
tarveselvityksen. Toimitilaohjelmassa päätetään toimenpiteiden 
aikataulusta. Monitoimitalon tarveselvityksessä esitetään taloon 
sijoittuvat palvelut. 

 

Ohjausryhmä toteaa, että yläkoulujen vähenevä oppilasmäärä tulee 
ottaa huomioon toimitilaohjelmaa laadittaessa. 

 

Perussuomalaisten edustaja ei osallistunut kokoukseen. 

 

 

Päätettiin lähettää päätösesitys kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi. 
Kaupunginjohtaja valmistelee asiasta esityksensä kaupunginhallitukseen. 

 

Sovittiin viranhaltijoiden osallistumisesta kaupunginvaltuuston kokoukseen. 

 

3. Osallistaminen ja Viestintä 

 

Todetaan, että ohjausryhmän 9. kokouksen muistio on julkaistu kaupungin 
palveluverkkouudistussivustolla.  

 

Sovittiin, että tämän kokouksen muistio julkaistaan.  

 

4. Muut asiat 

 

Todettiin valmistelun tilanne. 

 
5. Seuraavat kokoukset ja alustava aikataulu 

 
Kaupunginhallitus on nimennyt tämän työryhmän. Työryhmän jätettyä 
esityksensä kaupunginhallitus päättänee ohjausryhmätyöskentelyn jatkosta. 

 

Päätöksenteko etenee kaupunginjohtajan esityksestä: 

- Kaupunginhallituksen kokous 21.9 

- Kaupunginvaltuuston kokous 28.9 

 

 


