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Kouluverkkoselvitystyöryhmä
Työryhmän tehtävänä (akj Salo 18.6.2009 § 7) on tarkistaa opetustoimen palveluverkko. Selvitys
sisältää toimenpiteet ja esitykset opetustoimen palveluverkon ja hallinnon rationalisoimiseksi,
tavoitteena toiminnan, tilojen käytön ja hallinnon tehostaminen sekä selvittää toimintamalli keskitettyyn opettajaresurssin hallintaan koulukohtaisuuden sijaan. Selvitykseen sisältyy toimenpiteet opetuslautakunnan talouden toimenpideohjelmaan tekemiin esityksiin. Väliraportissa tehdään
esitykset nopeista toimenpiteistä koskien lukuvuotta 2010-2011. Toimeksiannon kesto: väliraportti 30.9.2009 mennessä, valmis raportti 10.1.2010 mennessä.

Havainnot ja kehitettävää
Ouluun on kuluneen vuosikymmenen aikana syntynyt uusia asuntoalueita, joille on rakennettu
koulut. Lisäksi on peruskorjattu vanhojen alueiden kouluja, joita on saatettu ajan tasalle myös
laajennuksin. Vuosikymmenen aikana on perusopetuksen käytössä oleva huoneala kasvanut
46,5 %. Oppilasmäärä on samaan aikaan kasvanut 3,2 %. Lukio-opetuksen osalta (päivälukiot)
vastaavat luvut ovat 34,8 % ja 10,1 %.
Ouluun syntyy uusia asuntoalueita myös tulevaisuudessa. Näköpiirissä on uusia kouluja Ritaharjuun, Kastelliin, Korvensuoran alueelle ja Hiukkavaaraan. Myös vanhojen koulujen peruskorjausten yhteydessä tapahtuva laajentaminen jatkuu. Kun oppilasmäärä kasvaa hillitysti, kasvaa oppilaskohtainen huoneala (hum2/opp.) tuntuvasti. Mikäli opetustoimen kokonaisrahoitus ei kasva
vastaavasti, on tilakustannusten kasvu rahoitettava muita menoja, pääasiassa opetusta leikkaamalla. Tämä kehitys on pyrittävä estämään.
Palvelut, joiden oppilasalueena on koko kaupunki, ovat sijoittuneet pitkälti kaupungin keskustaan.
Oulun kaupunki kasvaa tulevaisuudessa sekä nykyisten rajojensa sisällä että kuntaliitosten kautta. Jos koko kaupunkia oppilasalueena pitävät palvelut ovat jatkossa nykyisessä määrin keskitettyjä, kasvavat kuljetuskustannukset. Myös eri kaupunginosien tasavertainen kehittäminen voidaan kyseenalaistaa. Tämän vuoksi on syytä selvittää keskitettyjen palvelujen (erikoisluokkatoiminnan, erityisluokkaopetuksen ja lisäopetuksen 10. lk.) osittaista alueellistamista.

Vaihtoehdot
Työryhmä on tarkastellut perusopetuksen palveluverkon kehittämistä vuoteen 2020 asti selvityksessä määriteltyjen tavoitteiden ja kolmen tavoiteskenaarion kautta. Muiden opetuspalvelujen
kehittämisvaihtoehdot mukautuvat perusopetuksen ratkaisuihin. Ensimmäinen vaihtoehto on
kuvattu nykytilan jatkumoksi. Se merkitsee uusien koulujen rakentamista uusille alueille. Vanhojen alueiden osalta muutokset ovat tässä vaihtoehdossa pieniä muihin vaihtoehtoihin verrattuna.
Oppilaskohtainen huoneala kasvaa. Toisessa vaihtoehdossa tilan käyttö on rajattu nykytasolle.
Kun oppilasmäärä jonkin verran kasvaa, se merkitsee oppilaskohtaisen huonealan pienentymistä.
Kolmannessa vaihtoehdossa tiloja lisätään oppilasmäärän kasvua vastaavasti. Oppilaskohtainen huoneala pysyy siten nykyisellä tasolla. Lopullisessa päätöksenteossa on mahdollista hyödyntää elementtejä kaikista vaihtoehdosta.

Arvioidut vaikutukset
Vaihtoehdoissa 1-3 painottuvat tavoitemäärittelyn osa-alueet eri tavoin: Ensimmäisessä korostuu
yhtenäinen perusopetus ja lähikouluajatus, toisessa talous ja kolmannessa haetaan tasapainoa
näiden kesken.
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1 JOHDANTO
1.1 Lukijalle
Kouluverkkoselvitykseen perehtyviä lukijoita pyydetään ottamaan huomioon seuraavaa:
Kouluverkkoselvityksessä pyritään luomaan päätöksentekoa varten yleisluonteinen
kokonaiskuva kouluverkon nykytilanteesta sekä sen kehittämisestä jatkossa. Nykytilannetta
on tarkasteltu syyskuun 2009 tilanteessa tilastointipäivän 20.9.2009 perusteella. Osa
selvityksen sisältämistä toimenpide-ehdotuksista vaatii yksityiskohtien osalta lisäselvittelyjä
sen mukaan, minkälaisia linjauksia päätetään.
Kouluverkkoselvityksen ohessa on tehty erillisselvityksiä, joissa on tarkemmin ja
yksityiskohtaisemmin tutkittu opetuksen järjestämiseen liittyviä osa-alueita. Erillisselvitykset
ovat selvitystyön liitteinä. Ne on otettu huomioon esityksissä.
Kouluverkkoselvityksen arviot peruskoulu- ja lukioikäisten lasten ja nuorten määrän
kehityksestä pohjautuvat vuonna 2009 laadittuihin Oulun kaupungin väestösuunnitteisiin.
Mahdollisen asuntoalueiden tulevan täydennysrakentamisen ei katsota vaikuttavan tässä
raportissa tehtyyn tarkasteluun; sen vaikutukset näkyvät vasta pitkällä aikavälillä vuoden 2020
jälkeen.

1.2 Taustaa
Verotulojen väheneminen vaikuttaa voimakkaasti Oulun kaupungin talouteen.
Kaupunginhallitus (jatkossa kh) päätti 23.2.2009 § 79 käynnistää Oulun kaupungin kehittämisja toimenpideohjelman, minkä keskeisenä tavoitteena on saavuttaa tasapainoinen talous
vuoteen 2012 mennessä. Kh:n toimeksiannon mukaisesti lauta- ja johtokunnat tekivät omat
toimenpide-ehdotuksensa talouden tasapainottamiseksi ja toivat ne kh:lle tiedoksi.
Opetuslautakunta päätti 22.4.2009 § 51 opetustoimen toimenpide-esityksistä sekä
kouluverkon ja hallinnon kehittämistavoitteista. Lautakunta täsmensi 16.6.2009 § 116
toimenpideohjelmaa vuoden 2009 toteutuksen osalta.
Kaupunginvaltuusto (jatkossa kv) päätti 15.6.2009 § 51 Oulun kaupungin talouden ja
toiminnan kehittämisohjelmasta vuosille 2010 - 2012. Päätöksessä todetaan muun muassa
seuraavaa:
"Koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä muidenkin palvelujen palveluverkkojen
taloudellisuus ja palvelujen laatu arvioidaan. Arvioinnin perusteella
käynnistetään välittömästi palveluverkkojen muutostoimenpiteet tavoitteena
luoda nykyisiä toimintoja ja toimitiloja laadukkaampia ja toimivampia
kokonaisuuksia. Kehittämisohjelman jatkoselvitykset käynnistetään
välittömästi."

1.3 Työryhmän toimeksianto
Apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo asetti 18.6.2009 § 7 kouluverkkoselvitystyöryhmän (kh
3.8.2009), jonka tehtävänä on tarkistaa opetustoimen palveluverkko. Selvityksen tuli sisältää
toimenpiteet ja esitykset opetustoimen palveluverkon ja hallinnon rationalisoimiseksi,
tavoitteena toiminnan, tilojen käytön ja hallinnon tehostaminen sekä selvittää toimintamalli
keskitettyyn opettajaresurssin hallintaan koulukohtaisuuden sijaan.
Selvitykseen tuli sisältyä toimenpiteet opetuslautakunnan talouden toimenpideohjelmaan
tekemiin esityksiin. Väliraportissa tuli tehdä esitykset nopeista toimenpiteistä koskien
lukukautta 2010-11.
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Väliraportti valmistui 30.9.2009. Valmiin esityksen määräaika oli 31.12.2009 mennessä (akj
Salo 18.8.2009 § 15: määräajan tarkennus). Työryhmä sai lisäohjeita akj Salolta 2.12.2009.
Työn määräaikaa jatkettiin 10.1.2010 saakka (akj Salo 9.12.2009 § 26).
Työryhmän jäsenet:
- Opetustoimenjohtaja Pekka Pasanen (vastuuhenkilö/pj.)
- Suunnittelija Rami Tuominen (siht.), opetustoimi
- Perusopetuksen johtaja Eva-Maria Raudasoja, opetustoimi
- Erityisen tuen keskuksen johtaja Arto Willman, opetustoimi
- Lukio-opetuksen johtaja Pekka Fredriksson, opetustoimi
- Tilaaja-asiantuntija Pirjo Koret, sosiaali- ja terveystoimi
- Hallintopäällikkö Paula Kariniemi, nuorisoasiainkeskus
- Controller Kari-Pekka Kronqvist, keskushallinto/talous ja strategia -ryhmä
- Suunnittelupäällikkö Jouni Kurttila, keskushallinto/talous ja strategia -ryhmä
Työssä tuli huomioida kaupunginvaltuuston päätös 15.6.2009 § 51.
Työryhmällä oli oikeus käyttää työssään asiantuntijoita.

1.4 Työryhmän toiminnasta
Toimeksiantonsa mukaisesti laati työryhmä ensin väliraportin, joka valmistui 30.9.2009
mennessä. Väliraportti laadittiin omaksi itsenäiseksi kokonaisuudekseen. Se on tämän
selvityksen liitteenä (ks. Liite 1). Se sisälsi esityksiä, joilla olisi vaikutuksia jo 1.8.2010 alkaen.
Ne on otettu huomioon talousarviossa 2010 ja –suunnitelmassa 2011-2012 (kv 25.11.2009 §
115).
Väliraportin palautuksen jälkeen on työryhmä laatinut selvitystyön II vaiheen (31.12.2009),
joka on myös laadittu omaksi itsenäiseksi kokonaisuudekseen. Se sisältää esityksiä, jotka on
mahdollista ottaa huomioon suunnittelukaudella 2010-2012 tai myöhemmin valtuustokausilla
2013-2016 ja 2017-2020 (pidemmän aikavälin vaikutukset).
II vaihetta tehdessään työryhmä kokoontui yhteensä seitsemän kertaa. Työryhmätyöhön
osallistui varsinaisten jäsenten lisäksi asiantuntijana päivähoidon johtaja Arto Lamberg.
Lisäksi nuorisotoimenjohtaja Kaisu Haapala osallistui nuorisotoimen edustajana työryhmän
kokoukseen 3.12.2009.
Työryhmä on kuullut II vaiheessa seuraavia asiantuntijoita:
Kokouksessa 6.11.2009:
- Rehtori Ahti Alatalo ja koulutusjohtaja Esa Virkkula, Oulun konservatorio.
Kokouksessa 18.11.2009:
- Yleiskaavapäällikkö Paula Korkala, keskushallinto.
Kokouksessa 3.12.2009:
- Kulttuurijohtaja Risto Vuoria, kulttuuritoimi.
- Kiinteistöpäällikkö Johan Alatalo, Liikelaitos Oulun Tilakeskus.
Kirjallinen kuuleminen 18.12.2009:
- Vs. liikuntajohtaja Niina Epäilys, liikuntatoimi.
Erilliskuuleminen 18.12.2009 ja kirjallinen kuuleminen:
- Rehtori Raimo Rantala, Teuvo Pakkalan koulu
- Rehtori Ilpo Hettula, Pohjankartanon koulu
- Rehtori Heikki Magga, Myllytullin koulu
- Rehtori Mikko Raudaskoski, Heinätorin koulu
- Rehtori Hannu Hämäläinen, Nuottasaaren koulu
- Rehtori Raija Perttunen, Oulun kansainvälinen koulu
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- Rehtori Ulla Kaislaranta, Oulun taidekoulu
- Rehtori Jussi Alikoski, Kuivasjärven koulu
- Johtaja Pertti Parpala, Ritaharjun monitoimitalo
- Rehtori Viljo Vänskä, Oulun normaalikoulu
- Rehtori Kaisa Tähtinen, Sanginsuun koulu
- Rehtori Marja Kallio, Myllyojan koulu
Kirjallinen kuuleminen 7.1.2010:
- Hallintojohtaja Mika Penttilä, opetustoimi (henkilöstöresurssiasia)
Väliraporttivaiheessa kuullut asiantuntijat on selostettu väliraportissa (ks. Liite 1).
Tilakeskukselta on saatu teknisiä tietoja opetustoimen kiinteistöihin liittyen.

2 NYKYTILANNE
2.1 Opetustoimen palvelutuotanto
Oulun kaupungin opetustoimi järjestää itse ja/tai yhteistyössä toisten toimijoiden kanssa
erilaisia palveluita, joista osa on lakisääteisiä/pakollisia ja osa omaehtoisuuteen perustuvia.
Ohessa lyhyt katsaus opetustoimen nykyisiin palveluihin.

Perusopetus
Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Heillä on oikeus maksuttomaan
perusopetukseen ja koulunkäyntiin. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä
(9 luokkaa) on saavutettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen
vuotta. Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille
perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Oulun
kaupungissa esiopetuksen järjestämisvastuu on sosiaali- ja terveystoimella. Perusopetuslain
mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä ensimmäisen ja toisen luokan
oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetuksessa oleville oppilaille, mitä koordinoi
Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus. Lisäksi Oulun kaupunki järjestää perusopetukseen
valmistavaa opetusta ja lisäopetusta (10 lk.).
Perusopetuksen oppimäärä on laajuudeltaan yhdeksänvuotinen. Esiopetus ja lisäopetus
kestää yhden vuoden. Maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan
opetuksen laajuus vastaa puolen vuoden oppimäärää.
Oulun kaupunki tarjoaa mahdollisuuden opiskella erikoisluokilla. Erikoisluokille (kuvataide-,
musiikki- ja liikuntaluokat) ja kansainväliseen kouluun valitaan oppilaat hakemuksien ja
valintakokeiden perusteella. Erikoisluokkien oppilasalueena on koko kaupunki.
Vieraskuntalaisten oppilaiden valinta kansainväliseen kouluun edellyttää aina kuntien välistä
sopimusta. Myös perusopetuksen piiriin kuuluvan lisäopetuksen (10. lk opetuksen)
oppilasalueena on koko kaupunki.
Oulun kaupungin lisäksi perusopetusta Oulussa antavat Oulun yliopiston kasvatustieteiden
tiedekunnan harjoittelukouluna toimiva Oulun normaalikoulu, Svenska Privatskolan i Uleåborg
sekä Oulun steinerkoulu. Uutena perusopetusta tarjoavana kouluna on aloittanut Oulun
kristillinen koulu.
Oulun kaupungin perusopetuksen 42 koulua on jaettu kahdeksaan (8) oppilasalueeseen.
Oulun kaupungin kahden (2) erityiskoulun oppilasalueena on koko kaupunki. Peruskoulun
oppilasalueet ovat Pateniemen alue, Kaijonharjun-Koskelan alue, Laanilan alue, TuiranYlikiimingin alue, Karjasillan alue, Keskustan alue, Kaakkurin alue ja Maikkulan alue. Uusi
aluejako mahdollistaa alueellisen palveluverkon monipuolisen tarkastelun ja
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perusopetuspalveluiden kehittämisen sekä edistää alueen koulujen välistä yhteistyötä
opetuspalveluiden järjestämisessä.
Oppilaat sijoittuvat perusopetuksen alueen kouluihin siten, että aloittavat opetusryhmät ovat
tasapainossa. Opiskelupaikka määräytyy ensisijaisesti alueen lähikoulussa.
Lähikouluperiaatetta toteutetaan siten, että lähikouluna voi toimia muukin alueen koulu kuin
oppilasta lähinnä sijaitseva koulu. Alueen opetusjärjestelyt ja oppimisen tuki on suunniteltu
siten, että ne mahdollistavat erilaisten oppilaiden opiskelun mahdollisimman yhtenäisessä
toimintakulttuurissa. Yhtenäisyys voidaan nähdä koko ikäluokan yhdessä kasvamisena ja
toimimisena.
Yhtenäinen perusopetus (1-9 lk) on tulevaisuuden vallitseva peruskoulumuoto. Yhtenäisen
perusopetuksen toteutuminen on myös yksi perusopetuksen laatukriteereiden taustalla oleva
perusolettamus eli tavoitteena on peruskoulun (järjestelmänä) kehittäminen yhtenäisemmäksi.
Yhtenäinen perusopetus tarjoaa eheän oppimisen polun luokilla 1-9, mikä hyödyttää sekä
oppilaita että opettajia. Ala- ja yläkoulujen opettajat tekevät tiiviimmin yhteistyötä ja koko koulu
työskentelee yhtenäisen peruskoulun edellyttämien pedagogisten tavoitteiden suunnassa.
Oppilasryhmäkoot eivät ole suoraan verrannollisia koulun kokoon, vaan niihin vaikuttavat
monet erilaiset tekijät.

Erityisopetus
Erityisopetusta toteutetaan keskitettynä ja alueellisena palveluna. Keskitetyn erityisopetuksen
kouluja on kaksi: Kajaanintullin ja Heinätorin koulut. Kajaanintullin koulun (91 opp)
Kajaanintullin yksikössä (51 opp.) annetaan pääsääntöisesti yleisen opetussuunnitelman
mukaista luokkamuotoista erityisopetusta oppilaille, jotka tarvitsevat tukea sosiaalisissa
taidoissa. Kajaanintullin Sairaalakoulun yksikössä (50 opp.) annetaan opetusta Oulun
yliopistollisessa sairaalassa oleville Oulun seudun oppivelvollisuusikäisille lapsille ja nuorille.
Heinätorin koulun (279 opp.) Heinätorin yksikössä (128 opp.) annetaan pääsääntöisesti
yksilöllistettyä luokkamuotoista erityisopetusta ja Leinonpuiston yksikössä (151 opp.) opetusta
oppilaille, joilla on laaja-alainen kehitysviive, jolloin opetus yksilöllistetään joko oppiaineittain
tai toiminta-alueittain.
Alueellinen erityisopetus sisältää koulun omia ja alueen koulujen yhteisiä
erityisopetuspalveluja. Jokaisessa perusopetuksen koulussa toimii laaja-alainen
erityisopettaja (yht. 56 opet.), joka antaa opetusta ennaltaehkäisevästi ja korjaavasti oppilaille,
joilla on oppimiseen, opiskeluun tai puheen kehitykseen liittyvää tuen tarvetta. Lukioissa toimii
kaksi, lukioiden yhteistä, laaja-alaista erityisopettajaa. Starttiluokissa (2 kpl) tarjotaan
oppivelvollisuusikäiselle lapselle ennakoivaa ja varhaista tukea kouluvalmiuksien
vahvistamiseksi. Starttiluokat toimivat Kaukovainion ja Nuottasaaren kouluissa. Alueelliset
pienluokat (13 kpl) ovat lähikoulujen tehostettu tukimuoto oppilaille, jotka tarvitsevat
oppimiseen ja koulunkäyntiin pienemmän ryhmän ja yksilöllisempää opetusta. Alueellisissa
erityisluokissa (Metsokankaan, Kaakkurin ja Ylikiimingin koulut) opiskelee erityisopetukseen
siirrettyjä oppilaita, jotka tarvitsevat paljon tukea oppimisessaan, mutta joiden opetuksessa
voidaan hyödyntää yleisopetukseen integroitumista.

Maahanmuuttaneiden opetus
Maahanmuuttaneille oppilaille järjestetään ennen yleisopetukseen siirtymistä valmistavaa
opetusta yhdeksässä perusopetuksen koulussa (10 eri ryhmässä). Alakouluikäisten opetusta
annetaan Koskelan, Paulaharjun, Kaukovainion ja Myllyojan kouluissa. Yläkouluikäisten
ryhmät sijaitsevat Merikosken ja Rajakylän kouluissa, minkä lisäksi opetusta järjestetään
Kaakkurin, Terva-Toppilan ja Kastellin yhtenäisissä peruskouluissa. Kansainvälisessä
koulussa on myös maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Valmistavan opetuksen lisäksi oppilaat
saavat sekä suomi toisena kielenä (S2) opetusta että oman äidinkielen ja harvinaisten
uskontojen opetusta, jotka joudutaan rajallisten resurssien vuoksi keskittämään valmistavan
opetuksen kouluihin, vaikka maahanmuuttajaoppilaita on muissakin kouluissa.
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Lukio-opetus ja muu toisen asteen koulutus
Toisen asteen koulutuksen järjestäminen ei ole Oulun kaupungille lakisääteistä. Jokainen
kunta kuitenkin osallistuu koulutuksen järjestämisen kustannuksiin, vaikkei itse sitä
toteutakaan.
Oulun kaupunki järjestää itse lukio-opetusta. Kaupungilla on kahdeksan päivälukiota (jatkossa
6 kpl.), ja aikuislukio. Erityistehtävän saaneita lukioita ovat Madetojan musiikkilukio, Kastellin
lukio urheilulukiolaisten osalta sekä Oulun lyseo IB-opiskelijoiden osalta. Lisäksi Oulun
kaupunki järjestää lukio-opetusta Tyrnävällä etä-monimuoto-tyyppisenä. Koulutuksesta on
tehty sopimus kyseisen kunnan kanssa.
Oulun kaupunginvaltuusto on päättänyt, että lukioiden aloituspaikat mitoitetaan siten, että 5560%:lla oululaisesta peruskoulun päättävästä ikäluokasta on mahdollisuus siirtyä omaan
lukioon. Palvelutarjonnan järjestämisessä on huomioitava se, että opiskelijaksi pyrkivällä on
oikeus vapaasti hakea haluamaansa lukioon. Oulun lukioiden opiskelijoista noin neljännes
tulee muista kunnista.
Oulun alueella on käynnissä seutulukiohanke, jonka tavoitteena on, että lukiokoulutus
järjestetään Oulun kaupungin toimesta kaikissa seudun kunnissa lukuvuoden 2011-12 alusta
lukien. Asiasta tehdään päätökset vuoden 2010 kevään aikana.
Toisen asteen ammatillista musiikkialan koulutusta tarjoaa Oulun konservatorio. Muutoin
ammatillisesta koulutuksesta Oulun osalta vastaa Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
(OSEKK), jossa Oulun kaupunki on enemmistöosakkaana. Oulu vastaa ammattiopiston
opiskelijoiden lukio-opetuksen järjestämisestä. Oulu-opisto on vapaan sivistystyön
yleissivistävä aikuisoppilaitos, joka järjestää kansalaisopistona taide- ja taitoaineiden, kielten,
musiikin ja liikunnan kursseja.
Sekä lukio-opetuksessa että vapaan sivistystyön sektorilla Oulun kaupungissa toimii myös
muita koulutuksen järjestäjiä.
Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön järjestämisestä ja järjestämistavasta tehdään
opetustoimen sisäinen selvitys vuoden 2009 kevään aikana. Selvitys tulee ottaa huomioon
osana tämän kouluverkkoselvityksen kokonaisuutta.

2.2 Nykytilanne (syyskuu 2009)
Tarkastelussa käytetyt mittarit
Nykytilanteen tarkastelu perustuu virallisen oppilasmäärän tilastointipäivän (20.9.) mukaisiin
oppilasmääriin ja koulutilojen määrään. Oppilasmäärissä ja koulutiloissa tapahtuu muutoksia
vuosittain ja jopa lukukauden aikana.
Tarkastelussa on käytetty seuraavia mittareita:
- Oppilasmäärät (20.9.2009).
- Pinta-alat huonealana (hum2) Tilakeskuksen 1.1.2008 käyttöönottaman tilastointitavan
mukaan. Tilanne syyskuussa 2009.

2.2.1 Perusopetus
Perusopetuksen kouluja tarkastellaan kahdeksalla alueella 1.8.2009 käyttöönotetun
perusopetuksen aluejaon mukaan. Alueiden nimet on tarkistettu 1.1.2010 lähtien
(opetuslautakunta 4.11.2009 § 163). Lisäksi tarkastellaan erikseen erityiskouluja (keskitetty
erityisopetus) ja taidekoulua.
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YLEISOPETUKSEN KOULUT ALUEITTAIN
Taulukoissa oppilasmäärät (opp.), tilat (hum2) ja oppilaskohtaiset pinta-alat (hum2/opp.).

Taulukko 1, Pateniemen alue
Koulu
Herukka, 1-6 1)
Pateniemi, 7-9
Rajakylä, 1-6
Rajakylä, 7-9
Kuivasoja, 1-4 2)
Yhteensä

opp.
512
267
354
287
124
1 544

hum2
5 981
4 450
3 193
4 704
1 085
19 412

hum2
/opp.
11,68
16,67
13,29
11,12
8,75
12,57

1) Herukan koulun neliöihin sisältyy myös va. tilaelementti (558 m2).
2) Kuivasojan koulun tn-opetus järjestetään Rajakylän koululla. Luokkien 1-4 opetusta varten tarvitaan
vähemmän/pienempiä erikoisluokkatiloja.

Alueen oppilasmäärät ovat vähenemässä. Rajakylän kouluilla on yhteistiloja toistensa ja
lukion kanssa, mikä pienentää niille jyvitettyjä m2-osuuksia.

Taulukko 2, Kaijonharjun-Koskelan alue
Koulu
Terva-Toppila, 1-9
Koskela, 1-6
Kuivasjärvi 1-6 1)
Pöllönkangas, 1-9
Yhteensä

opp.
334
298
327
499
1 458

hum2
7 289
4 032
2 741
4 603
20 465

hum2
/opp.
21,82
13,53
8,38
12,83
14,04

1) Kuivasjärven koulun neliöihin ja oppilasmäärään sisältyvät myös va. tilat Kuivasrannan päiväkodissa (340 m2).

Alueen uudisrakentaminen ei ole toteutunut aiemmin arvioidussa aikataulussa, mikä näkyy
Terva-Toppilan koulun oppilasmäärän vähyytenä. Jatkossa tilanne korjaantuu.

Taulukko 3, Laanilan alue
Koulu
Oulujoki, 1-6 1)
Laanila, 7-9
Hintta, 1-6
Myllyoja, 1-6
Sanginsuu, 0-6 2)
Yhteensä

opp.
174
353
383
232
56
1 198

hum2
2 857
3 552
4 568
3 416
996
15 389

hum2
/opp.
16,42
10,06
11,93
14,72
17,79
12,85

1) Oulujoen koulun neliöihin ja oppilasmäärään sisältyy myös Saarelan sivukoulu (774 m2).
2) Sanginsuun koulun oppilasmäärään sisältyy myös 13 esioppilasta.

Alueen oppilasmäärät ovat vähenemässä, mikä näkyy väljyytenä mm. Oulujoella. Jatkossa
tilanne korjaantuu Hiukkavaaran myötä. Laanilan koululla on yhteiskäyttötiloja lukion kanssa,
mikä pienentää sille jyvitettyä m2-osuutta. Sanginsuun koulun sivurakennuksesta ei
sisäilmaongelmasta johtuen voi enää pitkään käyttää.

7

Taulukko 4, Tuiran-Ylikiimingin alue
Koulu
Välivainio, 1-6
Merikoski, 7-9
Tuira, 1-6
Paulaharju, 1-6
Hönttämäki, 1-6 3)
Korvensuora, 1-6 1)
Ylikiiminki, 1-9
Vesala, 1-6 2)
Yhteensä

opp.
103
357
134
241
206
327
367
107
1 842

hum2
1 419
2 922
2 543
5 136
2 266
3 720
5 752
1 165
24 923

hum2
/opp.
13,78
8,18
18,98
21,31
11,00
11,38
15,67
10,89
13,53

1) Korvensuoran koulun neliöihin ja oppilasmäärään sisältyy myös Talvikankaan sivukoulu (977 m2)
2) Vesalan koulun neliöihin sisältyy myös va. tilaelementti (150 m2). Neliöt kuvaavat tilannetta ennen peruskorjausta
(lv. 2009-10); tällä hetkellä rakennustyöt ovat käynnissä ja vain osa koulutiloista käytössä.
3) Hönttämäen koulun neliöihin sisältyy myös TImosenkosken luontokoulu.

Merikosken ”kanta-alueen” oppilasmäärät ovat vähentyneet jo pitkään, mikä näkyy väljyytenä
mm Tuiran ja Paulaharjun kouluilla. Merikosken koululla on yhteiskäyttötiloja lukion ja
aikuislukion kanssa, mikä pienentää sille jyvitettyä m2-osuutta. Vesalan koulun kasvavalle
oppilasmäärälle järjestyy lisätilaa lv. 2009-10 rakennushankkeen myötä. Korvensuoran
suuralueen 7.-9. luokkien opetusta ei järjestetä omalla alueella.

Taulukko 5, Karjasillan alue
Koulu
Teuvo Pakkala, 1-6
Lintulampi, 1-6 1)
Pohjankartano, 7-9 2)
Karjasilta, 7-9 3)
Kaukovainio, 1-6
Yhteensä

opp.
277
320
521
250
290
1 658

hum2
3 527
3 738
4 330
2 684
4 097
18 376

hum2
/opp.
12,73
11,68
8,31
10,73
14,13
11,08

1) Lintulammen koulun neliöihin ja oppilasmäärään sisältyy myös Mäntylän sivukoulun (317 m2). Koulun
oppilasmäärään sisältyy myös 32 esioppilasta Mäntylässä.
2) Pohjankartanon koulun oppilasmäärään sisältyy myös 108 ns. 10-luokkalaista.
3) Karjasillan koulun neliöihin sisältyy myös osuus Pohjankartanon yhteiskäyttöisistä tiloista (276 m2).

Alueen oma oppilasmäärä on kokonaisuutena tarkastellen vähenevä. Kouluilla on kuitenkin
merkittävissä määrin erikoisluokkia, joihin tulee oppilaista myös muualta kaupungista.
Pohjankartanon koululla on yhteiskäyttötiloja lukion, Oulu-opiston ja konservatorion kanssa ja
Karjasillan kouluilla lukion kanssa, mikä pienentää niille jyvitettyjä m2-osuuksia.

Taulukko 6, Keskustan alue
Koulu
Oulu International
School, 1-9 3)
Myllytulli, 1-9 1)
Kastelli, 1-9 2)
Nuottasaari, 1-6
Yhteensä

opp.

hum2

296

5 044

hum2
/opp.
17,04

489
548
218
1 551

5 807
5 218
3 869
19 938

11,87
9,52
17,74
12,86

1) Myllytullin koulun neliöihin sisältyy myös osuus Kasarmintie 4:n yhteiskäyttöisistä tiloista (550 m2).
2) Kastellin koulun neliöihin ja oppilasmäärään sisältyvät myös Värtön sivukoulu (978 m2) ja osuus va. tilaelementistä
(99 m2).

Keskustan alueella oppilasmäärä on vähenevä. Alueen kouluilla on merkittävissä määrin
erikoisluokkia, joihin tulee oppilaista myös muualta kaupungista. Oulun kansainvälisellä
koululla, Myllytullin koululla ja Kastellin koululla on yhteiskäyttötiloja lukion kanssa, mikä osin
pienentää niille jyvitettyjä m2-osuuksia.
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Taulukko 7, Kaakkurin alue
Koulu
Oulunlahti, 1-6 1)
Kaakkuri, 1-9
Metsokangas, 1-9 2)
Yhteensä

opp.
357
859
234
1 450

hum2
4 517
11 796
8 080
24 392

hum2
/opp.
12,65
13,73
34,53
16.82

1) Oulunlahden koulun neliöihin ja oppilasmäärään sisältyvät myös Sarasuon sivukoulu (993 m2), osuus
Santerinkujan tiloista (616 m2) ja va. tilaelementti (548 m2). Neliöt kuvaavat tilannetta ennen päärakennuksen
peruskorjausta (lv. 2009-10); tällä hetkellä rakennustyöt ovat käynnissä ja päärakennus ei ole käytössä.
2) Metsokankaan koulun oppilasmäärään sisältyy myös 2 esioppilasta.

Alueen oppilasmäärä on kasvussa. Tällä hetkellä on Metsokankaalla vasta osa koulun
mitoitusoppilasmäärästä (540 opp.).

Taulukko 8, Maikkulan alue
Koulu
Maikkula, 1-6
Maikkula, 7-9
Patamäki, 1-6
Knuutilankangas, 1-6 1)
Pikkarala, 1-6
Madekoski, 1-6 2)
Yhteensä

opp.
181
348
145
277
37
230
1 218

hum2
3 039
3 812
1 878
3 663
1 205
2 838
16 434

hum2
/opp.
16,79
10,95
12,95
13,22
32,34
12,34
13,49

1) Knuutilankankaan koulun neliöihin ja oppilasmäärään sisältyvät myös Lämsänjärven sivukoulu (1 152 m2) ja va.
tilaelementti (167 m2).
2) Madekosken koulun neliöihin ja oppilasmäärään sisältyvät myös Heikkilänkankaan sivukoulu (813 m2) ja va.
tilaelementti (167 m2).

Alueen oppilasmääräkehitys on kokonaisuutena tarkastellen vähenevä, mikä näkyy esim.
Maikkulan lk. 1-6 koulun väljyytenä. Madekosken alueella jatkossa tapahtuva paikallinen
kasvu ei vaikuta alueen kokonaistilanteeseen.

ERITYISKOULUT
Tässä tarkastellaan erityiskouluihin keskitettyä erityisopetusta. Taulukoissa oppilasmäärät
(opp.), tilat (hum2) ja oppilaskohtaiset pinta-alat (hum2/opp.).
Taulukko 9, Erityiskoulut
Koulu
Heinätori 1)
Heinätori / Leinonpuisto / EHA-1 (Tuira) 2,6)
Heinätori / Leinonpuisto / EHA-2 (Kasarmintie 4) 2,3,6)
Kajaanintulli 4)
Kajaanintulli / Sairaalakoulu 4, 5)
Yhteensä

opp.

hum2
130
158
52
46
386

3 222
3 074
2 417
1 707
470
10 890

hum2
/opp.
24,79
34,75
32,83
10,22
28,21

1) Heinätorin koulun neliöihin ja oppilasmäärään sisältyy myös osuus Nuottasaaren koulukiinteistön tiloista (1 294
m2). Niihin ei sisälly osuutta Luovin tiloista (pajaluokka).
2) Heinätorin koulun Leinonpuiston yksikön Tuiran EHA-1 toimipisteen neliöihin sisältyvät myös va. Komun tilat (204
m2) ja va. tilaelementti (486 m2). EHA-1 oppilaita on yhteensä 121. Koko Leinonpuiston yksikön (EHA1+EHA2)
yhteinen oppilasmäärä ja CO2-ekv –luvut on EHA1 –rivillä.
3) Heinätorin koulun Leinonpuiston yksikön Kasarmintie 4:n EHA-2 toimipisteen neliöihin sisältyvät myös
Tahkokankaan tilat (410 m2). EHA-2-oppilaita on yhteensä 37.
4) Kajaanintullin koulun neliöihin ja oppilasmäärään sisältyvät myös kolmen pajaluokan tilat (yhteensä 271 m2).
5) Kajaanintullin koulun Sairaalakoulun neliöihin ja oppilasmäärään sisältyvät tilat Sairaalarinteellä, Peltolassa ja
OYS:n päärakennuksessa.
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Erityisopetuksen tilatarpeet ovat selkeästi yleisopetusta suuremmat johtuen mm.
opetusryhmien pienestä koosta.

TAIDEKOULU
Ohessa taidekoulun tilat (hum2).
Taulukko 10, Taidekoulu
Koulu
Taidekoulu 1)

hum2
1 613

1) Taulukossa ei tarkastella oppilasmäärää, koska opetuksen luonteesta johtuen vain pieni osa koulun
oppilasmäärästä on yhtäaikaisesti paikalla.

Taidekoulun tontti on kaavoitettu asumiskäyttöön, minkä vuoksi toiminnalle tulisi
mahdollisimman pian löytää uudet tilat.

PERUSOPETUS, YHTEENVETO
Taulukko 11
Taulukossa oppilasmäärät (opp.), tilat (hum2) ja oppilaskohtaiset pinta-alat (hum2/opp.).
Koulu
Pateniemen alue
Kaijonharjun-Koskelan alue
Laanilan alue
Tuiran-Ylikiimingin alue
Karjasillan alue
Keskustan alue
Kaakkurin alue 1)
Maikkulan alue
Peruskoulut yhteensä
Erityiskoulut 2)
Peruskoulut ja erityiskoulut yhteensä 4)
Taidekoulu 3)

opp.
1 544
1 458
1 198
1 842
1 658
1 551
1 450
1 218
11 919
386
12 305

hum2
19 411
20 465
15 389
24 923
18 376
19 938
24 393
16 434
159 328
10 890
170 218
1 613

hum2
/opp.
12,57
14,04
12,85
13,53
11,08
12,86
16,82
13,49
13,37
28,21
13,83

1) Kaakkurin alueella näkyy se, että Metsokankaan koululla on vasta pieni osa mitoitusoppilasmäärästä (540 opp.).
2) Erityisopetuksen tilatarpeet ovat selkeästi yleisopetusta suuremmat johtuen mm. opetusryhmien pienestä koosta.
3) Taidekoulun osalta ei tarkastella oppilasmäärää, koska opetuksen luonteesta johtuen vain pieni osa koulun
oppilasmäärästä on yhtäaikaisesti paikalla.
4) Evakkotila ei näy tunnusluvuissa.

Taulukosta 11 käy ilmi, että yleisopetuksen koulujen oppilaskohtainen huoneala vaihtelee
alueittain 11,08 ja 16,82 välillä keskiarvon ollessa 13,37. Vaihtelua aiheuttavat tilapäistekijät
sekä pysyvät rakenteelliset tekijät.
Tilapäistekijöitä ovat mm. oppilasmäärien vaihtelut. Esim. Kaakkurin rakentuvalla alueella oli
syyskuussa 2009 uuden Metsokankaan koulun ansiosta reilusti tilaa oppilasmäärään nähden,
mikä tilanne muuttuu jatkossa oppilasmäärän kasvun myötä.
Tilapäistekijöitä on myös ns. laatuvaje; kaikilla alueilla eivät kaikkien koulujen tilajärjestelyt
vastaa nykytoiminnan vaatimuksia.
Rakenteellisia tekijöitä ovat mm. monitoimitaloratkaisut, jotka pienentävät tilajyvitystä (esim.
Karjasillan alue). Tilankäyttö on väljempää kouluilla, joilla on paljon pienryhmiä,
Keskustan alueen tilankäytön tehokkuus selittyy keskitettyjen palveluiden sijoittumisella
keskustan alueelle. Näitä palveluja ovat erikoisluokkatoiminta, erityisluokkatoiminta ja
keskitetty lisäluokkaopetus (10. luokka).
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2.2.2 Lukio-opetus
Lukioita tarkastellaan kokonaisuutena. Lisäksi tarkastellaan erikseen konservatoriota ja Ouluopistoa. Taulukoissa opiskelijamäärät (op.), tilat (hum2) ja opiskelijakohtaiset pinta-alat
(hum2/op.).

LUKIOT
Taulukko 12
Koulu

op.

Pateniemi
Merikoski
Oulun Lyseo 1)
Kastelli 2)
Laanila
Madetoja
Karjasilta
Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio
Päivälukiot yhteensä
Aikuislukio 3)
Lukiot yhteensä

hum2
233
312
812
418
324
345
304
606
3 354
3 721

1 501
1 291
5 933
2 453
2 978
2 883
1 971
4 448
23 458
1 475
24 934

hum2
/op.
6,45
4,14
7,31
5,87
9,19
8,36
6,48
7,34
7,00
6,70

1) Lyseon lukion neliöihin ja oppilasmäärään sisältyvät myös osuus Kasarmintie 4:n tiloista (1830 m2), etälukiot (403
m2) ja Ylikiimingin etäpiste (264 m2). Opiskelijamäärä koskee päiväopetusta. Siihen sisältyy 113 IB-opiskelijaa ja 66
etäopetuksen opiskelijaa. Tämän lisäksi iltaopetuksessa on 11 opiskelijaa.
2) Kastellin lukion neliöihin ja oppilasmäärään sisältyy myös osuus va. tilaelementistä (298 m2)
3) Aikuislukion neliöihin sisältyvät myös tilat Kestävän kehityksen talossa (115 m2). Aikuislukiossa on opiskelijoita
yhteensä 367, joista 105 päiväopetuksessa, 209 iltaopetuksessa ja 33 etäopetuksessa. Taulukossa ei tarkastella
koulun opiskelijamäärää, koska opetuksen luonteesta johtuen vain pieni osa on kerrallaan koulutiloissa.

Oulun Lyseon ja OSYK:n lukioita lukuun ottamatta kaikilla päivälukioilla on yhteiskäyttötiloja
peruskoulujen kanssa, mikä osin pienentää niille sekä ko. peruskouluille jyvitettyjä m2osuuksia. Merikosken lukiolla on yhteiskäyttötiloja peruskoulun ja aikuislukion kanssa.
Lukioiden tilankäyttö on tehokasta verrattuna peruskoulujen oppilaskohtaiseen huonealaan.
Suuri ero selittyy opetussuunnitelmien ja –menetelmien sekä oppilasaineksen erilaisuudella.
Lyseon lukiossa on ahdasta. Kastellin ja Karjasillan lukioiden nykyinen tilanahtaus (ja
sisäilmaongelmat) korjaantuvat jatkossa Kastellin monitoimitalon uudistilojen myötä.
Aikuislukio toimii Merikosken koulukiinteistössä yhdessä lukion ja peruskoulun kanssa. Sille
on jyvitetty osuus koulukiinteistön tiloista. Aikuislukiolla ei kuitenkaan ole muita varsinaisia
omia tiloja kuin hallintotilat. Valtaosa aikuislukion tiloista on yhteiskäyttöisiä niin, että
päiväsaikaan ne ovat lukion ja peruskoulun käytössä ja iltaisin ja viikonloppuisin aikuislukion
käytössä.

OULUN KONSERVATORIO JA OULU-OPISTO
Taulukko 13
Koulu
Konservatorio 1,3)
Oulu-opisto 2,3)

hum2
3 342
5 791

1) Konservatorion neliöihin sisältyvät musiikkikeskuksen tilojen lisäksi myös tilat Pohjankartanossa (1 797 m2),
pop&jazz –koulutuksen va. tilat Intiössä (yht. 694 m2) sekä osuus Sävelparkista (445 m2).
2) Oulu-opiston neliöihin sisältyvät Pohjankartanon tilojen lisäksi osuus Kasarmintie 4:n yhteiskäyttötiloista (50 m2),
osuus tiloista Laanilan koululla (164 m2), kudonnan neuvonnan tilat (196 m2) ja tilat Höyhtyän ostoskeskuksessa
(167 m2).
3) Taulukossa ei tarkastella koulujen oppilasmääriä, koska opetuksen luonteesta johtuen vain pieni osa on kerrallaan
koulutiloissa.
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Konservatoriolla on tiloja musiikkikeskuksen lisäksi myös viereisessä Pohjankartanossa sekä
sen, pop&jazz –koulutuksella va. tilat Intiössä. Lisäksi konservatoriolla on osuus
Sävelparkista.
Oulu-opisto toimii pääosin Pohjankartanon koulukiinteistössä yhdessä lukion, peruskoulun,
konservatorion ja kirjaston kanssa. Sille on jyvitetty osuus koulukiinteistön tiloista. Ouluopistolla on vain vähän varsinaisia omia tiloja. Iso osa sen tiloista on yhteiskäyttöisiä lähinnä
lukion ja peruskoulun kanssa niin, että päiväsaikaan ne ovat lukion ja peruskoulun käytössä ja
iltaisin ja viikonloppuisin Oulu-opiston käytössä. Oulu-opistolle jyvitetty osuus pienentää
lukiolle ja peruskoululle jyvitettyjä osuuksia. Pohjankartanon koulukiinteistö onkin Merikosken
ohella käyttöasteeltaan tehokkaimpia koulukiinteistöjä.

2.2.3 Muut opetustoimen tilat
Taulukko 14. Taulukossa tilat (hum2).
hum2
1 564

Johto ja tukipalvelut 1)

1) Johdon ja tukipalvelujen tiloihin kuuluvat opetustoimen tukipalvelujen tilat Taka-Lyötyssä (1 520 m2), työsuojelun
tilat Arkistokadulla (25 m2) sekä Arkki/Villa Victor (19 m2).

Opetustoimella oli syyskuussa 2009 käytössään myös va. evakkotiloja yhteensä 2 246 hum2.
Niitä käytetään mm. koulujen peruskorjausten aikaisina väistötiloina, jolloin varsinaiset
koulutilat eivät pääosin ole käytössä. Evakkotilat on rajattu tämän tarkastelun ulkopuolelle
päällekkäisyyksien poistamiseksi.

2.2.4 Yhteenveto
Taulukko 15. Taulukossa oppilasmäärät (opp.), tilat (hum2) ja oppilaskohtaiset pinta-alat
(hum2/opp.).
Koulu

opp.

Perusopetus yht. 1)
- ”tavalliset” peruskoulut
- erityiskoulut
Lukio-opetus yht. 1)
- päivälukiot
- aikuislukio
Muu opetus 1)
Johto ja tukipalvelut
Kaikki tilat yhteensä 2)

12 305
11 919
386
3354

hum2
170 218
159 328
10 890
24 934
23 458
1 476
10 746
1 564
207 462

hum2
/opp.
13,83
13,37
28,21
6,99

1) Taulukon otsikko ”Muu opetus” sisältää taidekoulun perusopetuksesta sekä konservatorion ja Oulu-opiston lukioopetuksesta.
2) Tämän lisäksi opetustoimella oli syyskuussa 2009 käytössään myös va. evakkotiloja yhteensä 2 246 hum2, mutta
ne on rajattu tämän tarkastelun ulkopuolelle päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Opetustoimella on käytössään merkittävä osuus Oulun kaupungin tiloista, yhteensä n. 40 %.
Syyskuun 2009 kokonaisneliömäärä n. 207 500 hum2 sisältää sekä pysyvät että väliaikaiset
tilat (esim. tilaelementit) mutta ei va. evakkotiloja.

2.2.5 Monitoimitalotilojen monikäyttöisyys ja käyttöaste
Osa opetustoimen tiloista on suhteellisen pienellä käyttöasteella erityisesti peruskouluissa.
Esimerkiksi yksittäisen aineopetustilan käyttöaste voi olla vain 6 h/vko tai kotiluokkatilan n. 16
h/vko.
Toisaalta opetustoimessa on myös erittäin tehokkaassa käytössä olevia tiloja kuten
Pohjankartano ja Merikoski. Niissä molemmissa on samoilla tiloilla useita eri käyttäjiä ja tiloja
käytetään aamusta iltaan, usein viikonloppuisinkin. Tilojen käyttö lomittuu ajallisesti. Tilat on
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jyvitetty eri käyttäjien kesken. Kullekin käyttäjälle jyvitetty osuus on pienempi, kuin mitä nämä
tarvitsisivat mikäli ne toimisivat yksin ja erillään omissa rakennuksissaan. Kuitenkin käyttäjillä
on käytännössä käytössään jopa enemmän ja parempilaatuisia tiloja, kuin mitä niille olisi
mahdollista järjestää jos ne toimisivat erillään toisistaan.
Vastaavaa tilojen käyttöastetta parantavaa yhteiskäyttöä on myös muiden toimijoiden, kuten
päivähoidon, nuorisotoimen (ml. koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta), kirjaston,
liikuntatoimen ja ev.lut.seurakuntien kanssa. Useat koulut toimivat monitalomaisessa
toimintaympäristössä, joissa on hyvät edellytykset myös asiakaslähtöiselle toiminnalliselle
yhteistyölle ja yhteisöllisyydelle.
Selvityksen liitteenä (ks. Liite 4) on kaksi taulukkoa syyskuun 2009 tilanteesta, joista toisessa
luetellaan koulut, jotka toimivat monitoimitalomaisesti saman katon alla jonkun muun toimijan
kanssa (mm. 19 peruskoulua) ja toisessa ne koulut, joiden läheisyydessä samalla alueella on
lyhyen välimatkan päässä muita toimijoita (mm 23 peruskoulua). Työryhmä haluaa tuoda
esille sen, että kaupungilla on eri alueilla runsaasti eri toimijoita ja niiden toimitiloja. Nämä
olemassa olevat kaupungin alueelliset palveluryppäät tiloineen, jotka ovat
asiakkaan/kuntalaisen näkökulmasta kaikki kaupungin tiloja, tarjoavat potentiaalisia ja
nykyisin osin hyödyntämättömiä poikkihallinnollisia mahdollisuuksia sekä tilankäytön
tehostamiselle että palvelujen kehittämiselle nykyisten resurssien puitteissa.

2.2.6 Ilmastovaikutukset
Oulun kaupunki on sitoutunut erilaisiin ilmaston lämpenevistä hillitseviin sopimuksiin.
Opetustoimen ilmastovaikutukset aiheutuvat pääosin sen käytössä olevien rakennusten
energiankulutuksesta, joka on lähinnä lämmitystä ja käyttösähköä. Opetustoimella on
käytössään merkittävä osuus (n. 40 %) kaupungin rakennuksista, joten sen osuus niistä
aiheutuvista ilmastovaikutuksista on merkittävä.
Syyskuun 2009 tilanteessa opetustoimen rakennuksista aiheutuvat päästöt olivat
- yhteensä arviolta n. 13 400 000 CO2-ekv, kg/a.
- keskimäärin neliötä kohden n. 64,5 CO2-ekv, kg/hum2/a (vrt. Liite 8).
Opetustoimen rakennuksista aiheutuvien ilmastovaikutusten kasvua voidaan hillitä
- hillitsemällä opetustoimen käytössä olevan tilamäärän kasvua (suuri vaikutus)
- hillitsemällä opetustoimen käytössä olevien sähköenergiaa kuluttavien laitteiden määrän
kasvua (pieni vaikutus).

2.3 Opetustoimen tilojen ja oppilasmäärien kehitys vuosina 2000-2009
OPETUSTOIMEN TILAT – KEHITYS VUODESTA 2000 VUOTEEN 2009
Taulukko 16: Opetustoimen tilat (hum2); kehitys vuodesta 2000 vuoteen 2009.
Perusopetus yhteensä
- peruskoulut, yleisopetus
- erityiskoulut
Lukio-opetus yhteensä
- päivälukiot
- aikuislukio
Muu opetus 2)
Johto ja tukipalvelut
Kaikki tilat yhteensä 3)

2000 1)
116 160
109 366
6 794
18 697
17 406
1 291
5 955
1 153
141 965

2009 1)
170 218
159 328
10 890
24 934
23 458
1 476
10 746
1 564
207 462

erotus
54 058
49 960
4 096
6 237
6 052
184
4 791
411
65 496

kasvu-%
46,5
45,7
60,3
33,4
34,8
14,3
80,5
35,7
46,1

1) Tilakeskuksen pinta-alatilastoinnissa on 1.1.2008 lähtien käytetty huonealaa (hum2). Sitä ennen käytössä oli
huoneistoala (htm2). Huonealan suhde huoneistoalaan vaihtelee kiinteistökohtaisesti. Tarkastelussa on huoneistoala
muunnettu huonealaksi keskimääräisellä kertoimella htm2/1,04=hum2, jolla päästään lähinnä suuntaa-antavaan
tarkkuuteen. Taulukossa tilanteet syyskuussa 2000 ja 2009.
2) Muuhun opetukseen on tässä luettu konservatorio, taidekoulu ja Oulu-opisto.
3) Tämän lisäksi opetustoimella on sekä vuonna 2000 että 2009 ollut käytössään va. evakkotiloja. Ne on poistettu
tarkastelusta päällekkäisyyksien välttämiseksi.
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Pinta-alatilastointitavan muutoksesta (htm2 -> hum2) johtuen voi vuoden 2000 neliöissä olla
pieniä kiinteistökohtaisia virheitä, mutta kokonaismäärä lienee oikea. Toinen mahdollisia eroja
aiheuttava tekijä on se, että Tilakeskus on tarkistanut kaikki vuokrasopimukset vuonna 2008,
jolloin joidenkin koulujen tilastoidut pinta-alat ovat voineet suhteellisesti kasvaa ja joidenkin
pienentyä; opetustoimen tasolla kokonaisuus on Tilakeskuksen mukaan kuitenkin säilynyt
samana.

OPPILASMÄÄRÄT – KEHITYS VUODESTA 2000 VUOTEEN 2009
Taulukko 17: Oppilasmäärät; kehitys vuodesta 2000 vuoteen 2009.
Perusopetus yhteensä
- peruskoulut, yleisopetus
- erityiskoulut
Lukio-opetus
- päivälukiot

2000 1)
11 919
11 498
421

2009 1)
12 305
11 919
386

3046

3354

erotus

kasvu-%
386
421
-35

3,2
3,7
-8,3

308

10,1

1) Oppilasmäärät 20.9.2000 ja 20.9.2009. Oppilasmäärien virallinen tilastointipäivä vuosittain on 20. syyskuuta.

Vuosina 2000-2009 eivät peruskoulun oppilasmäärät ole merkittävästi kasvaneet. Sen sijaan
lukioiden opiskelijamäärien kasvu on ollut n. 10 %.

TILAT SUHTEESSA OPPILASMÄÄRIIN – KEHITYS VUODESTA 2000 VUOTEEN 2009
Taulukko 18: Tilat suhteessa oppilasmääriin (hum2/opp.); kehitys vuodesta 2000 vuoteen
2009.
2000
Perusopetus yhteensä
- peruskoulut, yleisopetus
- erityiskoulut
Lukio-opetus
- päivälukiot

9,75
9,51
16,14

2009
13,83
13,37
28,21

erotus
3,86
12,07
4,09

kasvu-%
41,5
74,8
41,9

5,71

6,99

1,28

22,4

Vuosina 2000-2009 on perusopetuksen tilojen käyttö väljentynyt huomattavasti. Lukioissa
kehitys on ollut samansuuntaista mutta hillitympää.

TILAKUSTANNUSTEN OSUUS OPETUSTOIMEN MENOISTA – KEHITYS VUODESTA
2000 VUOTEEN 2009
Taulukko 19: Tilakustannusten (tilavuokrat+siivouskustannukset) osuus (%) opetustoimen
toimintamenoista; kehitys vuodesta 2000 vuoteen 2009.
tot. 2000 1)
siivous
2 394 500
tilavuokrat (sis. pääomavuokrat)
9 639 500
tilakustannukset yhteensä
12 034 000
toimintamenot yhteensä
68 136 000
1) Summat ovat vuoden 2000 hintatasossa.
2) Summat ovat vuoden 2009 hintatasossa.

%-osuus
3,5
14,1
17,7

TA 2009 2)
2 952 000
22 964 500
25 916 500
127 576 000

%-osuus
2,3
18,0
20,3

Vuosina 2000-2009 on tilakustannusten suhteellinen osuus opetustoimen kokonaismenoista
kasvanut 17,7 %:sta 20,3 %:iin.
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TILAT SUHTEESSA OPPILASMÄÄRIIN, VERTAILUA MUIHIN SUURIIN KAUPUNKEIHIN
Taulukko 20: Tilat suhteessa oppilasmääriin vuonna 2008, kuuden suurimman kaupungin
vertailu.
Helsinki
Vantaa
Espoo
Turku
Tampere
Oulu
htm2/opp., peruskoulut 1)
13,6
11,4
11,3
13,0
11,6
12,7
htm2/op., lukiot 1)
8,7
8,3
7,8
8,0
7,2
1) 6-pack-vertailussa on käytetty ns. huoneistoalaa (htm2), joka eroaa Oulun kaupungin tilastoinnissa nykyisin
käytössä olevasta huonealasta (hum2). 6-pack-vertailu on tehty vuoden 2008 tiedoilla.

Vuonna 2008 oli Oulussa peruskoulujen tilankäyttö suurista kaupungeista väljimmästä päästä.
Sen sijaan lukioiden tilankäyttö oli ahtainta.

YHTEENVETO:
Opetustiloja on tullut huomattavasti lisää. Samaan aikaan oppilasmäärät ovat kasvaneet vain
vähän. Tilaväljyys (hum2/opp.) ja tilakustannusten osuus opetustoimen menoista ovat
kasvaneet. Koulurakennusinvestointeja on ollut yhteensä 17 kpl vuosina 2000-2009.
Vuoden 2000 jälkeen on rakennettu uusia koulutiloja mm. kaupungin reuna-alueiden uusille
asuinaluille (”kasvun kehä”):
- Saarelan koulu (2000-01)
- Heikkilänkankaan koulu (2002-03)
- Värtön koulu (2002-03)
- Kaakkurin koulu (2002-04)
- Talvikankaan koulu (2003-04)
- Metsokankaan koulu (2007-08)
Koulutiloja on myös mm. peruskorjausten yhteydessä laajennettu:
- Kuivasojan koulun liikuntasali (2000-01)
- Laanilan koulurakennus (2001-02)
- Toppilan koulurakennus (2001-02)
- Rajakylän koulurakennus (2002-03)
- Hintan koulu (2002-03)
- Patamäen koulun lisätilat (2004-05)
- Kasarmintie 4:n kiinteistö (mm. kansainvälinen koulu), sis. EHA-2 tilat (2005-06)
- Kuusiluodon koulurakennus (2005-06)
- Madekosken koulun lisätilat (2005-06)
- Paulaharjun koulu (2007-08)
- Pateniemen koulu (2008-09)
Lisäksi on eri syistä johtuen vuokrattu uusia väliaikaisia koulutiloja:
- Kuivasjärven koulun va. koulutilat Kuivasrannan päiväkodissa (2006-2010)
- Leinonpuiston (2005-), Knuutilankankaan (2004-) ja Madekosken (2004-) va. tilaelementit.
Koulutilat ja oppilasmäärät ovat kasvaneet myös Oulun ja Ylikiimingin kuntaliitoksen myötä.
Kuntaliitosprosessin yhteydessä tehtiin tehostavia kouluverkkoratkaisuja: aiemmin alueella oli
yhteensä 5 peruskoulua, 1.8.2008 lähtien kaksi.
1990-luvun alun lamavuosien jälkeen koulurakentaminen käytännössä pysähtyi
vuosikymmeneksi. Merkittävä osa tämän vuosikymmenen koulurakentamisesta on ollut
syntyneen vajeen paikkaamista.
Pääosa uusista koulutiloista on rakennettu uusille asuinalueille. Lisäksi on purettu aiempaa
ahtautta sekä parannettu laatutasoa tarvittavin osin. Uusia tilatarpeita on syntynyt mm.
oppilashuollon, erityisopetuksen, koulukirjaston sekä henkilökunnan työ- ja
sosiaalitilatarpeiden kehittymisen myötä. Kaikilla vanhoilla kouluilla ei ole vielä kaikkia em.
”uusia” tiloja. Lisäksi erityisesti yläluokkien kouluissa ja lukioissa on vielä ahtautta.
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Osalla uusien asuinalueiden peruskouluista on luonnollista väliaikaista ahtautta; uusilla
alueilla on aluksi paljon lapsia. Samaan aikaan on vanhoille alueille syntynyt rakenteellista
väljyyttä, joka ei kuitenkaan ole näkynyt vapautuneina koulutiloina vaan tilojen käyttöasteen
vähenemisenä.
Perusongelmana on se, että opetustoimen tilojen määrä on jatkuvassa kasvussa vaikka
oppilasmäärät eivät juuri kasva. Tämän johdosta tilakustannukset ja niiden osuus
opetustoimen menoista ovat kasvussa. Yhä suurempi osuus menee seiniin ja yhä pienempi
osuus jää itse perustoimintaan eli opetukseen/oppimiseen.

3 TULEVAISUUDEN VAIHTOEHTOJA
3.1 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset
Opetustoimen palveluverkon kehittämisessä tavoitteena on laadukkaan ja tasalaatuisen
perusopetuksen edellytysten luominen kaupungin eri osiin. Kouluverkko mukautuu joustavasti
kaupungin väestö- ja asutusrakenteen muutoksiin.
Opetuksen järjestämisessä sovelletaan lähikouluperiaatetta. Sitä toteutetaan niin, että
lähikouluna voi toimia muukin alueen koulu kuin oppilaan kotia lähinnä sijaitseva koulu.
Alueen opetusjärjestelyt ja oppimisen tuki järjestetään siten, että ne mahdollistavat erilaisten
oppilaiden opiskelun yhtenäisessä toimintakulttuurissa. Lähikouluperiaatetta sovelletaan
tarkoituksenmukaisella tavalla myös erityisopetuksen, peruskoulun erikoisluokkien ja
maahanmuuttaneiden valmistavan opetuksen järjestämisessä.
Kouluverkkoa kehitetään kestävän kehityksen vaatimukset huomioon ottaen. Tavoitteena on
tukea yhteisöllisyyttä ja sosiaalista kestävyyttä. Yhtenäinen perusopetus on tässä suhteessa
keskeinen toimintatapa. Oppilaan näkökulmasta se tarkoittaa yhtenäistä opin polkua, se
tukee pysyvien kaverisuhteiden syntymistä ja vähentää opettajien vaihtumista. Se tarkoittaa
myös jatkuvuutta kodin ja koulun yhteistyössä.
Oulun seudun ilmastostrategiassa on linjattu ilmastonmuutoksen hillintää. Yksi painopiste
liittyy rakennuksiin ja rakentamiseen. Koulukiinteistöt ovat keskeinen osa Oulun kaupungin
rakennusomaisuudesta, joten ilmastovaikutukset tulee ottaa huomioon kouluverkkoa
kehitettäessä.
Oppilaiden ja kouluhenkilökunnan terveyden edistäminen on kouluverkon kehittämisen
keskeisiä tavoitteita. Verkkoratkaisujen kautta on mahdollista päästä eroon huonokuntoisista,
sisäilmaongelmien vaivaamista koulurakennuksista.
Kouluverkon kehittämisen tavoitteena on luoda kouluille edellytyksiä yhä kiinteämmälle
yhteistyölle varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen, kirjastojen ja liikuntatoimen kanssa.
Pyrkimyksenä on sovittaa palveluverkot yhteen siten, että niistä syntyy kuntalaisen ja
asiakkaan näkökulmasta ehyt ja joustava palvelujen kokonaisuus.
Kouluverkkoa kehitetään tavoitteena parempi taloudellisuus ja tuottavuus. Talouden
näkökulma puoltaa suurempaa keskimääräistä yksikkökokoa, tilojen monikäyttöisyyttä sekä
korkeaa tilojen käyttöastetta. Tavoitteena on tilojen ja henkilöstöresurssien joustava
alueellinen käyttö.
Lukioverkkoa kehitetään seudullisena palveluna, osana toisen asteen koulutuksen
kokonaisuutta. Opiskelijan valinnan mahdollisuuksien ja hyvien liikenneyhteyksien merkitys
korostuu. Tavoitteena on nykyistä vähäisempi määrä kouluyksiköitä, jotka sijaitsevat
lähekkäin ja julkisten liikenteen palvelun piirissä. Tällöin opiskelijat voivat valita opintoja
useammasta koulusta. Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yksiköiden sijainti lukioiden
lähellä laajentaa edelleen opiskelijalle avautuvaa tarjontaa.
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3.2 Vaihtoehdot 1-3
Selvityksessä on tutkittu vaihtoehtoja vuoteen 2020. Kaupungin keväällä 2009 tarkistettu
väestösuunnite yltää vuoteen 2019, joten esimerkiksi oppilasmäärien kehitys on arvioitavissa
sen pohjalta seuraavan 10 vuoden ajalle. Jossain määrin on pyritty arvioimaan myös kehitystä
pidemmällä aikavälillä, vuoden 2020 jälkeen.
Vaihtoehdoissa tarkastellaan nykyistä Oulun kaupunkia; mahdolliset kuntaliitokset on rajattu
tarkastelun ulkopuolelle.

3.2.1 Vaihtoehto 1, nykytilanteen jatkumo
Vaihtoehdossa 1 on tutkittu nykytilanteen jatkumo: mihin johtaisi sellainen kehitys, jossa
rakennetaan tarvittavat uudet tilat mutta ei luovuta mistään muista vanhoista tiloista kuin
niistä, joista on linjaukset olemassa ja lisäksi niistä väliaikaisista tiloista, joiden vuokra-aika
täyttyy. Tarkastelussa on otettu huomioon nykyiset päätökset, linjaukset ja valmisteilla olevat
asiat. Lisäksi on tehty oletuksia. Vaihtoehdossa puretaan osin myös nykyistä ”laatuvelkaa”),
mm. osittaista ahtautta ja toiminnallisten kehittämisen tilatarpeita (vrt. kohta 2.3 / Yhteenveto).

3.2.1.1 Keskeiset tilamuutokset
TARKASTELUSSA HUOMIOIDUT KESKEISET TILAMUUTOKSET VUOTEEN 2020
MENNESSÄ
Opetustoimelle tulee vuoteen 2020 mennessä seuraavat tilat lisää:
- Rakenteilla olevat uudet koulut:
- Ritaharjun koulun uudisrakennus
- Vesalan koulun peruskorjaus/uudelleenrakennus
- Talousarvion 2010 investointiohjelmaan sisältyvät uudet koulutilat:
- Kastellin monitoimitalon uudisrakennus. Oletus: isot liikuntasalit tulevat
liikuntaviraston hallintaan, mikä pienentää monitoimitalon peruskoululle ja
lukiolle jyvitettäviä pinta-aloja.
- Kaukovainion koulun peruskorjaus ja laajennus
- Muut päätetyt lisätilat:
-Talvikankaalle vuokrataan va. tilaelementti syksystä 2010 2011 lähtien (kh
25.8.2009 § 418).
- Muut oletetut lisätilat:
- Kajaanintullin koulun pajaluokkien uudet tilat Intiön kasarmialueelle
(hankesuunnitelma valm. 30.10.2009)
- Konservatorion pop&jazz-koulutuksen uudet tilat musiikkikeskuksen
yhteyteen (hankesuunnitelma valm. 12.12.2008).
- Hiukkavaaran keskuksen monitoimitalon uudisrakennus, sis. Hiukkavaaran
keskuksen uusi koulu, lk. 1-9 (tarveselvityksen määräaika 15.1.2010)
- Sanginsuun koulun peruskorjaus/laajennus, nykyisentapainen koulu
(Sanginsuun tarveselvitys, valm. 9.1.2009, lisäselv. valm. 21.8.2009,
opetuslautakunta 14.10.2009 § 159).
- Korvensuoran suuralueen lk. 7-9 opetustilojen uudisrakennus (ml.
liikuntaviraston lisätarve sisäliikuntatiloille, Merikosken tarveselvitys 30.4.2009).
- Tuiran koulun peruskorjaus ja laajennus lk. 1-9 kouluksi. Tässä yhteydessä
nykyiset Merikosken yläaste ja Tuiran ala-aste yhdistetään uudeksi lk. 1-9
kouluksi, joka sijoittuu Tuiran koulukiinteistöön. Yläasteelta vapautuvat tilat
otetaan Merikosken lukion käyttöön; peruskoulun käyttöön jää Merikosken
koulukiinteistöön n. 500 hum2 aineopetustiloja. Tässä yhteydessä Pateniemen
lukio lakkautetaan ja yhdistetään Merikosken lukioon. Pateniemen lukiolta
vapautuvat tilat otetaan Rajakylän peruskoulun käyttöön (Merikosken
tarveselvitys 30.4.2009).
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- Muut tilamuutokset:
- Kajaanintullin koulun Sairaalakouluyksikölle vuokrataan Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiriltä korvaavat tilat.
- Oletus: Taidekoululle etsitään korvaavat tilat.

Opetustoimi luopuu vuoteen 2020 mennessä seuraavista tiloista:
- Talousarvioon 2010 sisältyvät koulutiloista luopumiset (kv 25.11.2009 § 115):
- Välivainion koulun tilat
- Lintulammen koulun Mäntylän sivukoulun tilat
- Kastellin koulun Värtön sivukoulun tilat.
- Kastellin koulukiinteistöstä luovutaan Kastellin monitoimitalon valmistuttua.
- Karjasillan koulukiinteistöstä luovutaan Kastellin monitoimitalon valmistuttua.
- Va. tilaelementeistä luopumiset:
- Oulunlahden koulun va. tilaelementti
- Ylikiimingin Vesalan koulun va. tilaelementit.
- Knuutilankankaan koulun va. tilaelementti
- Madekosken koulun va. tilaelementti
- Herukan koulun va. tilaelementti
- Leinonpuiston koulun va. tilaelementti
- Kastellin koulun va. tilaelementti
- Talvikankaan va. tilaelementistä on luovuttu Korvensuoran lk. 7-9 tilojen
valmistuttua (oletus).
- Muista va. tiloista luopumiset:
- Kuivasjärven koulun va. tiloista Kuivasrannan päiväkodissa luovutaan
Ritaharjun uuden koulun valmistuttua.
- Leinonpuiston koulun va. tiloista ns. Komun-talossa luovutaan Hiukkavaaran
keskuksen uuden koulun valmistuttua.
- Muut tiloista luopumiset:
- Kajaanintullin koulun Sairaalakouluyksikön nykyisistä Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiriltä vuokratuista tiloista Sairaalarinteellä luovutaan.
- Oletus: Taidekoulun nykyisistä tiloista luovutaan (ko. tontti kaavoitettu
asumiskäyttöön).
- Oletus: Kajaanintullin koulun pajaluokkien nykyisistä tiloista luovutaan uusien
tilojen valmistuttua (hankesuunnitelma valm. 30.10.2009).
- Oletus: Konservatorion pop&jazz-koulutuksen nykyisistä va. tiloista luovutaan
uusien tilojen valmistuttua musiikkikeskuksen yhteyteen (hankesuunnitelma
valm. 12.12.2008).
- Oletus: Korvensuoran koulun Talvikankaan sivukoulun tiloista Talvikankaan
monitoimitalossa luovutaan Korvensuoran alueen lk. 7-9 uudistilojen
valmistuttua (Merikosken tarveselvitys 30.4.2009)
- Oletus: Osasta opetustoimen tukipalvelujen ja Erityisen tuen keskuksen
keskitettyjen palvelujen vuokratiloja luovutaan mm. oppilashuollon
alueellistamisesta ja toiminnan tehostamisesta johtuen.
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3.2.1.2 Kehitys 2010-luvulla (vertailu nykytilanteeseen)
VÄESTÖSUUNNITTEISIIN PERUSTUVAT OPPILASMÄÄRÄT – ARVIO KEHITYKSESTÄ
VUODESTA 2009 VUOTEEN 2020
Taulukko 21
2009
Perusopetus yhteensä
- peruskoulut, yleisopetus
- erityiskoulut
Lukio-opetus
- päivälukiot

2020

erotus

kasvu-%

12 305
11 919
386

13 449
13 165
284

1 144
1 246
-102

9,3
10,5
-26,4

3354

3 410

56

1,67

Perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa huomattavasti vuoteen 2020 mennessä. Lukioopetuksen puolella kasvun arvioidaan olevan vähäinen.

OPETUSTOIMEN TILAT – ARVIO KEHITYKSESTÄ VUODESTA 2009 VUOTEEN 2020
Taulukko 22
hum2
Perusopetus yhteensä 1)
- peruskoulut, yleisopetus
- erityiskoulut
Lukio-opetus yhteensä 1)
- päivälukiot )
- aikuislukio 3)
Muu opetus 1)
Johto ja tukipalvelut
Kaikki tilat yhteensä 2)

2009
170 218
159 328
10 890
24 934
23 458
1 476
10 746
1 564
207 462

2020
195 540
184 991
10 549
27 147
24 864
2 283
13 152
1 414
237 253

erotus
25 322
25 663
-341
2 213
1 406
807
2 406
-150
29 791

kasvu-%
14,9
16,1
-3,1
8,9
6,0
54,7
22,4
-9,6
14,4

1) Taulukon otsikko ”Muu opetus” sisältää taidekoulun sekä konservatorion ja Oulu-opiston.
2) Tämän lisäksi opetustoimella on käytössään myös va. evakkotiloja, mutta ne on rajattu tämän tarkastelun
ulkopuolelle päällekkäisyyksien välttämiseksi.
3) Kasvu johtuu Merikosken koulukiinteistön tilojen uudelleenjyvityksestä / peruskoululta vapautuvat tilat, varsinaisia
uusia omia tiloja aikuislukiolle ei tule.

Perusopetuksen käytössä olevien tilojen arvioidaan kasvavan huomattavasti (14,9 %) vuoteen
2020 mennessä. Myös lukio-opetuksen tilat kasvavat samassa suhteessa (8,9 %).
Opetustoimen käytössä olevien tilojen kokonaismäärä kasvaa n. 30 000 hum2.

TILAT SUHTEESSA OPPILASMÄÄRIIN – ARVIO KEHITYKSESTÄ VUODESTA 2009
VUOTEEN 2020
Taulukko 23: Tilat suhteessa oppilasmääriin (hum2/opp.); kehitys vuodesta 2000 vuoteen
2009.
hum2/opp.
Perusopetus yhteensä
- peruskoulut, yleisopetus
- erityiskoulut
Lukio-opetus
- päivälukiot

2009
13,83
13,37
28,21

2020
14,54
14,05
37,14

erotus
0,71
0,68
8,93

kasvu-%
5,10
5,12
31,66

6,99

7,29

0,30

4,25

Oppilaskohtainen tilankäyttö väljenee perusopetuksessa 5,1 % ja lukio-opetuksessa 4,25 %.
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Vertailutaulukko 24:
Tilanne v. 2000, nykytilanne, sekä arvio tilanteesta v. 2020/vaihtoehto 1.
hum2/opp.

tilanne 2000

perusopetus
päivälukiot

9,75
5,71

tilanne 2009
(nykytilanne)
13,83
6,99

tilanne 2020
/ve-1
14,54
7,29

Vuodesta 2000 alkaen jatkunut tilankäytön väljeneminen jatkuu (hum2/opp) vuoteen 2020
saakka. Opetustiloja tulee huomattavasti enemmän lisää kuin niitä poistuu. Samaan aikaan
oppilasmäärät kasvavat vain vähän.

3.2.1.3 Arvio tilanteesta vuonna 2020 alueellisesti tarkasteltuna
Taulukko 25, Arvio tilanteesta vuonna 2020, yhteenveto
opp.
Pateniemen alue
Kaijonharjun-Koskelan alue
Laanilan alue
Tuiran-Ylikiimingin alue 5)
Karjasillan alue 4)
Keskustan alue
Kaakkurin alue
Maikkulan alue
Peruskoulut yhteensä 4)
Erityiskoulut
Perusopetus yht. 1,4)
Lukio-opetus yht. 1,4,5)
- päivälukiot 3,4,5)
- aikuislukio 5)
Muu opetus 1)
Johto ja tukipalvelut
Kaikki tilat yhteensä 2)

1 190
2 190
1 690
1 960
1 560
1 580
1 970
1 025
13 165
284
13 449
3 410

hum2
20 544
29 253
25 739
28 515
17 394
23 501
23 944
16 101
184 991
10 549
195 540
27 147
24 864
2 283
13 152
1 414
237 253

hum2
/opp.
17,26
13,35
15,23
14,55
11,15
14,87
12,15
15,71
14,05
37,14
14,54
7,29

1) Taulukon otsikko ”Muu opetus” sisältää taidekoulun perusopetuksesta sekä konservatorion ja Oulu-opiston lukioopetuksesta.
2) Tämän lisäksi opetustoimella on todennäköisesti vuonna 2020 käytössään myös va. evakkotiloja, mutta ne on
rajattu tämän tarkastelun ulkopuolelle päällekkäisyyksien välttämiseksi kuten nykytilannetarkastelussakin.
3) Päivälukioiden opiskelijamäärän on arvioitu kasvavan nykyisestä noin 100 opiskelijalla johtuen
vieraspaikkakuntalaisten määrän kasvusta.
4) Kastellin monitoimitalon osalta oletus: isot liikuntasalit tulevat liikuntaviraston hallintaan, mikä pienentää
monitoimitalon peruskoululle ja lukiolle jyvitettäviä pinta-aloja.
5) Merikosken koulukiinteistöön tiloja peruskoululle n. 500 hum2; muut peruskoululta vapautuvat tilat jyvitetään
lukiolle ja aikuislukiolle.

Vaihtoehdossa 1 toteutuvan kehityksen mukaisesti tilankäytön osalta väljin alue on Pateniemi
ja tehokkain on Karjasilta. Pateniemen alueella tilojen väljeneminen jatkuu. Karjasillan
tilankäyttöä selittää Pohjankartanon monitoimitalon tehokas tilankäyttö.

Vaihtoehto 1 ja kouluverkon kehittämisen tavoitteet:
Vaihtoehto 1 vastaa kohdassa 3 ”Kouluverkon kehittämistavoitteet” ehdotetuista tavoitteista
osaan toiminnallisista kehittämistavoitteista mutta ei taloudellisiin tavoitteisiin eikä haitallisten
ilmastovaikutusten hillintätavoitteisiin.

3.2.2 Vaihtoehto 2, neliömäärät eivät kasva
Oheisessa tarkastellaan tilannetta, jossa opetustoimen tilat eivät kasva ollenkaan.
Perusopetuksen ja päivälukioiden oppilasmäärät kasvavat, joten neliömäärät oppilasta
kohden (hum2/opp.) pienenevät nykytilanteesta (syyskuu 2009). Muut opetustoimen tilat
(mukaan lukien muu opetus) eivät kasva nykyisestä tai vähenevät. Vaihtoehdossa 2 ei
tilamäärän osalta pureta peruskoulujen ja lukioiden nykyistä ”laatuvelkaa”. Alueellinen
tilankäytön epätasa-arvo jatkuu.
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Taulukko 26: Vaihtoehto 2: Arvio tilanteesta vuonna 2020, yhteenveto sekä pinta-alavertailu
nykytilanteeseen ja vaihtoehtoon 1:een nähden.
opp.

Perusopetus yht. 1)
Lukio-opetus yht. 1)
- päivälukiot
- aikuislukio 3)
Muu opetus 1)
Johto ja tukipalvelut
Kaikki tilat yhteensä 2)

13 449
3 410

hum2

170 218
24 934
23 458
1 476
10 746
1 414
207 312

hum2
/opp.
12,66
6,88

erotus nykytilanteeseen,
hum2
0
0
0
0
0
-150
-150

kasvu-%

0
0
0
0
0
-9,59
-0,1

erotus ve1:een,
hum2
-25 322
-2 213
-1 406
-807
-2 406
0
-29 941

erotus%
-12,95
-8,15
-5,66
-35,36
-18,29
0,00
-12,62

1) Taulukon otsikko ”Muu opetus” sisältää taidekoulun sekä konservatorion ja Oulu-opiston.
2) Tämän lisäksi opetustoimella voi olla vuonna 2020 käytössään myös va. evakkotiloja, mutta ne on rajattu tämän
tarkastelun ulkopuolelle päällekkäisyyksien välttämiseksi kuten nykytilannetarkastelussakin.

Vertailutaulukko 27:
Tilanne v. 2000, nykytilanne, sekä arvio tilanteesta v. 2020 / vaihtoehdot 1 ja 2.
hum2/opp.
perusopetus
päivälukiot

tilanne 2000
9,75
5,71

tilanne 2009
(nykytilanne)
13,83
6,99

tilanne 2020
/ve-1
14,54
7,29

tilanne 2020
/ve-2
12,66
6,88

Vaihtoehdossa 2 opetustoimen tiloja tulee nykytilanteeseen nähden suunnilleen saman verran
lisää kuin niitä poistuu. Oppilaskohtainen tilankäyttö tehostuu.
Vaihtoehto 2 on pinta-alaltaan n. 29 900 hum2 vaihtoehtoa 1 pienempi.
- Perusopetus: Tiloja tulee n. 25 300 hum2 vähemmän kuin vaihtoehto 1:ssä.
- Lukio-opetus: Tiloja tulee n. 2 200 hum2 vähemmän kuin vaihtoehto 1:ssä.
- Muu opetus: Tiloja tulee n. 2 400 hum2 vähemmän kuin vaihtoehto 1:ssä.

Miten vaihtoehto 2:n tilatavoitteisiin päästään vuoteen 2020 mennessä:
Toteutetaan vaihtoehto 1 seuraavin muutoksin:
Perusopetus:
- Ei rakenneta Korvensuoran suuralueelle lk. 7-9 opetustiloja. Oppilaat kulkevat Korvensuoran
alueelta yläluokille Merikosken yläasteelle kuten nykyisinkin. Tästä seuraavat
heijastusvaikutukset Talvikankaan, Merikosken ja Tuiran kouluille jäävät toteutumatta.
Merikosken koulukiinteistöön ei synny mahdollisuutta kasvattaa lukion kokoa. Talvikankaan
monitoimitalon koulutiloista ei luovuta ja Tuiran koulukiinteistöön ei synny mahdollisuutta
muodostaa yhtenäistä peruskoulua saman katon alle.
- Lisäksi luovutaan vähintään seuraavista koulutiloista: Sanginsuu, Kuivasjärvi, Kuivasoja,
Heinätori, Patamäki, Teuvo Pakkala, Nuottasaari, Pikkarala.
Edellä mainitut perusopetusta koskevat ratkaisut edellyttävät erikoisluokkatoiminnan,
erityisluokkaopetuksen, A2-kielen opetuksen ja Oulun kansainvälisen koulun
järjestämisvolyymin ja toiminnan uudelleen tarkastelua ja merkittäviä muutoksia
nykytilanteeseen verrattuna erityisesti keskustan alueella. Tämä vaihtoehto vaatii tarkempia
lisäselvityksiä perusopetuksen laatutasoon ja keskustan alueeseen kohdistuvista
vaikutuksista.

Lukio-opetus:
- Korvensuoran lk. 7-9 tilojen rakentamatta jättäminen vähentää tilojen kasvua lukioiden osalta
vaihtoehto 1:een verrattuna.
- Lisäksi toiminnassa tai suunnitteilla olevien lukioiden tiloja pitää vähentää.
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Edellä mainitut lukio-opetusta koskevat ratkaisut edellyttävät lukiokoulutuksen mitoituksen ja
toimintatapojen muuttamista. Tämä vaihtoehto vaatii tarkempia lisäselvityksiä lukio-opetuksen
laatutasoon ja keskustan alueeseen kohdistuvista vaikutuksista.

Muu opetus:
- Luovutaan taidekoulun nykytiloista. Ei järjestetä taidekoululle korvaavia omia tiloja;
taidekoulun opetus järjestetään muiden koulujen tiloissa (vrt. Oulu-opisto). Muilta osin ei
tilojenkasvun vähennystavoitetta saavuteta.
- Vaihtoehtoisesti: Ei järjestetä pop&jazz-opetukselle tiloja musiikkikeskuksen laajennuksena
muun konservatorion yhteyteen.
Edellä mainitut muuta opetusta koskevat ratkaisut edellyttävät taiteen perusopetuksen ja
konservatorio-opetuksen mitoituksen ja toimintatapojen muutosta. Tämä vaihtoehto vaatii
tarkempia lisäselvityksiä muun opetuksen laatutasoon ja keskustan alueeseen kohdistuvista
vaikutuksista.

Vaihtoehto 2 ja kouluverkon kehittämisen tavoitteet:
Vaihtoehto 2 vastaa kohdassa 3 ”Kouluverkon kehittämistavoitteet” kuvatuista tavoitteista
taloudellisiin tavoitteisiin ja haitallisten ilmastovaikutusten hillintätavoitteisiin mutta ei
opetustoimen palvelutuotannon toiminnallisiin kehittämistavoitteisiin (ks. luku 3.1).

3.2.3 Vaihtoehto 3, neliömäärät kasvavat oppilasmäärän kasvun verran
Oheisessa tarkastellaan tilannetta, jossa opetustoimen tilat kasvavat vain oppilasmäärän
kasvun verran. Neliömäärät perus- ja lukio-opetuksessa oppilasta kohden (hum2/opp.) eivät
kasva nykytilanteesta (syyskuu 2009) vaan pysyvät samoina. Muut opetustoimen tilat
(konservatorion pop&jazz) kasvavat suunnitellusti. Vaihtoehdossa ei tilamäärän osalta pureta
peruskoulujen ja lukioiden nykyistä ”laatuvelkaa”.
Taulukko 28: Vaihtoehto 3; Arvio tilanteesta vuonna 2020, yhteenveto sekä pinta-alavertailu
nykytilanteeseen ja vaihtoehtoon 1:een nähden.
opp.

Perusopetus yht. 1)
Lukio-opetus yht. 1)
- päivälukiot
- aikuislukio 3)
Muu opetus 1)
Johto ja tukipalvelut
Kaikki tilat yhteensä 2)

hum2

hum2
/opp.

13 449

186 043

13,83

3 410

23 850

6,99

13 152
1 414
226 742

erotus nykytilanteeseen,
hum2
+15 825
+1 190
+392
+807
+2 406
-150
+19 280

muutos
-%
+9,30
+4,8
+1,67
+54,7
+22,39
-9,59
+9,29

erotus
ve-1:een,
hum2
-9 497
-1 015
-1 014
0
0
0
-10 511

erotus
-%
-4,86
-3,72
-4,08
0
0
0
-4,43

1) Taulukon otsikko ”Muu opetus” sisältää taidekoulun sekä konservatorion ja Oulu-opiston.
2) Opetustoimella on todennäköisesti vuonna 2020 käytössään myös va. evakkotiloja, mutta ne on rajattu tämän
tarkastelun ulkopuolelle päällekkäisyyksien välttämiseksi kuten nykytilannetarkastelussakin.
3) Kasvu johtuu Merikosken koulukiinteistön tilojen uudelleenjyvityksestä / peruskoululta vapautuvat tilat, varsinaisia
uusia omia tiloja aikuislukiolle ei tule.

Oppilasmäärän kasvusta ja konservatorion pop&jazz-tilojen rakentamisesta johtuen tässä
vaihtoehdossa tilojen kokonaismäärä kasvaa n. 19 300 hum2.

Vertailutaulukko 29:
Tilanne v. 2000, nykytilanne, sekä arvio tilanteesta v. 2020 / vaihtoehdot 1,2 ja 3.
hum2/opp.
perusopetus
päivälukiot

tilanne 2000
9,75
5,71

tilanne 2009
(nykytilanne)
13,83
6,99

tilanne 2020
/ve-1
14,54
7,29

tilanne 2020
/ve-2
12,66
6,88

tilanne 2020
/ve-3
13,83
6,99

Tilojen käytön suhteen vaihtoehto 3 asettuu vaihtoehtojen 1 ja 2 väliin.
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Vaihtoehto 3 on pinta-alaltaan n. 10 500 hum2 vaihtoehtoa 1 pienempi.
- Perusopetus: Tiloja tulee n. 9 500 hum2 vähemmän kuin vaihtoehto 1:ssä.
- Lukio-opetus: Tiloja tulee n. 1 000 hum2 vähemmän kuin vaihtoehto 1:ssä.
- Muu opetus: Tiloja tulee saman verran kuin vaihtoehto 1:ssä.

Miten vaihtoehto 3:n tilatavoitteisiin päästään vuoteen 2020 mennessä:
Toteutetaan vaihtoehto 1 seuraavin muutoksin:
Perusopetus:
- Luovutaan seuraavista koulutiloista: Sanginsuu, Kuivasjärvi, Taidekoulun nykytilat,
Kuivasoja, Patamäki.
Perusopetuksen keskitettyjen palvelujen (erityisluokkaopetuksen, erikoisluokkatoiminnan ja
taiteen perusopetuksen) järjestäminen ja alueellinen kehittäminen edellyttävät tarkempaa
jatkoselvitystä. Tässä yhteydessä tarkastellaan Tuiran, Teuvo Pakkalan, Nuottasaaren ja
Heinätorin koulukiinteistöjen tuleva käyttö.
Lukio-opetus:
- Vaihtoehto 3:ssa lukio-opetukselle tulee nykytilanteeseen verrattuna lisätilaa 400 hum2.
Kuuden suuren kaupungin välinen lukio-opetuksen vertailu osoittaa, että Oulun kaupungissa
lukio-opetuksen tilankäyttö on tehokkainta. Tällä hetkellä Oulun Lyseon lukion tilat ovat
ahtaat. Jatkossa on selvitettävä, onko tarkoituksenmukaista toteuttaa vaihtoehto mukainen
tavoite vai luopua tilojen vähentämistavoitteesta lukio-opetuksen osalta.
Aikuislukiosta:
- Aikuislukio toimii nykyisin Merikosken koulukiinteistössä. Jatkossa voisi kuitenkin olla
järkevää harkita sen siirtymistä Kastellin monitoimitaloon, jolloin esim. Kaukovainion
ammatillisen koulutuksen yksikkö olisi lähellä. Tämä ei vaatisi tilainvestointeja; opetustoimen
sisäisten tilavuokrien jyvitysperusteet kiinteistöissä tarkistuisivat aikuislukion osuuden verran.

Vaihtoehto 3 ja kouluverkon kehittämisen tavoitteet:
Vaihtoehto 3 vastaa kohtuullisesti kohdassa 3.1 ”Kouluverkon kehittämistavoitteet” kuvattuihin
opetustoimen palvelutuotannon toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

3.3 Vaihtoehtojen arviointia
Nykytilanteen jatkumon mukainen toimintalinja mahdollistaa uusien asuintoalueiden
palvelujen rakentamisen. Vanhojen alueiden oppilasmäärien alenemisen se ottaa huomioon
heikosti. Lähikouluperiaatteelle tämä vaihtoehto luo hyvät edellytykset.
Kestävän kehityksen vaatimukset on sosiaaliselta kannalta mahdollista toteuttaa hyvin,
esimerkiksi edellytykset yhtenäisen opintien rakentamiselle ovat hyvät. Ilmastovaikutusten
suhteen vaihtoehto on heikko, koska se johtaa selvästi nykyistä runsaampaan tilojen käyttöön.
Oppilaiden ja kouluhenkilökunnan terveyden edistämisen suhteen vaihtoehto on
haasteellinen, koska kunnossa pidettäviä tiloja (vrt. esim. sisäilmaongelmat) on enemmän
kuin muissa vaihtoehdoissa.
Yhteistyö varhaiskasvatuksen, nuorisotyön, kirjastojen ja liikuntatoimen kanssa on
järjestettävissä kohtuullisen hyvin. Oman haasteensa yhteistyölle asettaa kasvava
toimintayksiköiden määrä.
Lukio-opetuksen kannalta vaihtoehto tarjoaa kohtuulliset edellytykset tavoitteen
toteutumiseen.
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Tämän vaihtoehdon heikkous on talouden ja tuottavuuden alueella. Tilojen määrän kasvu
sitoo nykyistä suuremman osuuden opetustoimen toimintamenoista, jolloin opetus- ja
kasvatustyön henkilöresursseista on vastaavasti tingittävä. Erityisen selvästi tämä haaste
nousee esiin perusopetuksen osalta. Tilojen kokonaismäärä sekä toiminta kasvavat
nykymallin mukaan. Kokonaisvaikutusta opetustoimen osalta tarkasteltuna vaihtoehto 1 ei
rajoita kustannusten kasvua.

Vaihtoehto 2:n mukaan opetustoimen tilojen määrä ei kasva nykyisestä. Kun
perusopetuksen oppilasmäärän ennustetaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä runsaalla
tuhannella, merkitsee tämä vaihtoehto kaupungin tasolla oppilaskohtaisen tilankäytön
supistamista ja tehostamista nykyisestä.
Toiminnallisten tavoitteiden osalta tämä vaihtoehto on haasteellisin. Vaihtoehto 2 ei
mahdollista alueellisten tasalaatuisten palveluiden toteuttamista. Myös lähikouluperiaatteen ja
yhtenäisen perusopetuksen kehittämisen kannalta tämä vaihtoehto on puutteellinen.
Kestävän kehityksen näkökulmasta tämä vaihtoehto on kaksijakoinen: sosiaaliselta kannalta
siinä on puutteellisuuksia, mutta ilmastovaikutusten osalta tämä on vaihtoehdoista paras,
koska tilojen käyttö ei kasva. Tässä vaihtoehdossa erikoisluokkatoimintaa ja A2-kielen
opetusta jouduttaneen karsimaan.
Oppilaiden ja kouluhenkilökunnan terveyden edistämisen kannalta tässä vaihtoehdossa on
hyvää se, että kunnossa pidettävien tilojen kokonaismäärä ei kasva, jolloin resurssien voisi
olettaa paremmin riittävän laatutason ylläpitoon.
Yhteistyön edellytykset varhaiskasvatuksen, nuorisotyön, kirjaston ja liikuntatoimen kanssa
pysyvät nykyisellään.
Lukioverkon kehittämisen kannalta tämä vaihtoehto ei kaikilta osin luo edellytyksiä tavoitteen
toteuttamiselle.
Talouden ja tuottavuuden kehittämiselle tämä vaihtoehto luo hyvät edellytykset, koska tilojen
kokonaismäärä ei kasva, niiden käyttöaste nousee ja oppilaskohtainen tilankäyttö vähenee.
Vaihtoehto 2 leikkaa enemmän myös toiminnasta aiheutuvia kustannuksia vaihtoehtoihin 1 ja
3 verrattuna. Kokonaisvaikutusta opetustoimen tasolla tarkasteltaessa vaihtoehto 2 leikkaa
kustannuksia vaihtoehtoihin 1 ja 3 verrattuna.

Vaihtoehto 3:n mukaan opetustoimen tilojen määrä kasvaa oppilasmäärän kasvun verran.
Kaupunkitasolla tämä vaihtoehto merkitsee nykytasoon verrattuna enemmän tiloja, mutta
oppilasta kohden tilankäyttö pysyy nykytasolla.
Tämä vaihtoehto mahdollistaa lähikouluperiaatteen toteuttamisen ja tasalaatuisten
perusopetuspalvelujen kehittämisen kaupungin eri osissa.
Kestävän kehityksen sosiaaliset ehdot voidaan tämän vaihtoehdon puitteissa toteuttaa hyvin.
Ilmastovaikutusten osalta tämä vaihtoehto asettuu kahden muun vaihtoehdon väliin.
Oppilaiden ja kouluhenkilökunnan terveyden edistämiselle tämä vaihtoehto luo kohtuullisen
hyvät edellytykset. Se mahdollistaa sekä uusien tilojen rakentamista että vanhojen tilojen
käytöstä poistamista.
Yhteistyön edellytyksiä varhaiskasvatuksen, nuorisotyön, kirjastojen ja liikuntatoimen kanssa
on mahdollista parantaa uusien tilojen suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Toisaalta
vanhoilla alueilla yhteistyön kenttä selkiytyy toimipisteiden määrän vähenemisen kautta.
Lukio-opetuksen kannalta vaihtoehto tarjoaa kohtuulliset edellytykset tavoitteen
toteutumiseen.
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Talouden ja tuottavuuden kannalta tämä vaihtoehto on nykytasoa ylläpitävä siinä mielessä,
että oppilaskohtainen tilankäyttö ei kasva. Vaihtoehdon tarjoamat toimintarakenteen
kehittämismahdollisuudet sisältävät tuottavuuden parantamisen näköaloja esimerkiksi
kuljetusten vähenemisen ja keskimääräisen yksikkökoon kasvun kautta. Vaihtoehdossa 3
tilojen kokonaismäärä kasvaa, mutta toiminnan osalta kustannusten kasvua voidaan hillitä.
Kokonaisvaikutusta opetustoimen tasolla tarkasteltaessa vaihtoehto 3 hillitsee kustannusten
kasvua vaihtoehtoon 1 verrattuna.

4 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET
Työryhmä pitäen lähtökohtana talouden ja toiminnan kehittämisohjelmaa 2010-2012 esittää,
että

1) Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset määritellään seuraavasti:
Opetustoimen palveluverkon kehittämisessä tavoitteena on laadukkaan ja tasalaatuisen
perusopetuksen edellytysten luominen kaupungin eri osiin. Kouluverkko mukautuu joustavasti
kaupungin väestö- ja asutusrakenteen muutoksiin.
Opetuksen järjestämisessä sovelletaan lähikouluperiaatetta. Sitä toteutetaan niin, että
lähikouluna voi toimia muukin alueen koulu kuin oppilaan kotia lähinnä sijaitseva koulu.
Alueen opetusjärjestelyt ja oppimisen tuki järjestetään siten, että ne mahdollistavat erilaisten
oppilaiden opiskelun yhtenäisessä toimintakulttuurissa. Lähikouluperiaatetta sovelletaan
tarkoituksenmukaisella tavalla myös erityisopetuksen, peruskoulun erikoisluokkien ja
maahanmuuttaneiden valmistavan opetuksen järjestämisessä.
Kouluverkkoa kehitetään kestävän kehityksen vaatimukset huomioon ottaen. Tavoitteena on
tukea yhteisöllisyyttä ja sosiaalista kestävyyttä. Yhtenäinen perusopetus on tässä suhteessa
keskeinen toimintatapa. Oppilaan näkökulmasta se tarkoittaa yhtenäistä opin polkua, se
tukee pysyvien kaverisuhteiden syntymistä ja vähentää opettajien vaihtumista. Se tarkoittaa
myös jatkuvuutta kodin ja koulun yhteistyössä.
Oulun seudun ilmastostrategiassa on linjattu ilmastonmuutoksen hillintää. Yksi painopiste
liittyy rakennuksiin ja rakentamiseen. Koulukiinteistöt ovat keskeinen osa Oulun kaupungin
rakennusomaisuudesta, joten ilmastovaikutukset tulee ottaa huomioon kouluverkkoa
kehitettäessä.
Oppilaiden ja kouluhenkilökunnan terveyden edistäminen on kouluverkon kehittämisen
keskeisiä tavoitteita. Verkkoratkaisujen kautta on mahdollista päästä eroon huonokuntoisista,
sisäilmaongelmien vaivaamista koulurakennuksista.
Kouluverkon kehittämisen tavoitteena on luoda kouluille edellytyksiä yhä kiinteämmälle
yhteistyölle varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen, kirjastojen ja liikuntatoimen kanssa.
Pyrkimyksenä on sovittaa palveluverkot yhteen siten, että niistä syntyy kuntalaisen ja
asiakkaan näkökulmasta ehyt ja joustava palvelujen kokonaisuus.
Kouluverkkoa kehitetään tavoitteena parempi taloudellisuus ja tuottavuus. Talouden
näkökulma puoltaa suurempaa keskimääräistä yksikkökokoa, tilojen monikäyttöisyyttä sekä
korkeaa tilojen käyttöastetta. Tavoitteena on tilojen ja henkilöstöresurssien joustava
alueellinen käyttö.
Lukioverkkoa kehitetään seudullisena palveluna, osana toisen asteen koulutuksen
kokonaisuutta. Opiskelijan valinnan mahdollisuuksien ja hyvien liikenneyhteyksien merkitys
korostuu. Tavoitteena on nykyistä vähäisempi määrä kouluyksiköitä, jotka sijaitsevat
lähekkäin ja julkisten liikenteen palvelun piirissä. Tällöin opiskelijat voivat valita opintoja
useammasta koulusta. Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yksiköiden sijainti lukioiden
lähellä laajentaa edelleen opiskelijalle avautuvaa tarjontaa.
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2) Kaupunginvaltuusto määrittelee edellä kuvattuja peruslinjauksia ja vaihtoehtoja 1-3
hyödyntäen opetustoimen palveluverkkoa ja koulujen tilamitoituksia koskevat
kehittämislinjaukset vuoteen 2020 saakka.
3) Opetustoimen hallintoa kehitetään väliraportissa esitettyjen toimenpiteiden ja
linjausten mukaisesti. Hallintoa kootaan alueelliselta pohjalta ja yhtenäistä
perusopetusta tukien tavoitteena hyvä johtaminen ja toiminnan tuottavuuden
paraneminen.
4) Opetustoimen alueellinen palvelutoiminta sovitetaan yhteen muiden hallintokuntien
alueellisten palveluiden kanssa. Toimintatapaa ja prosesseja kehitetään ottaen
huomioon Oulun kaupungin laajenemisen mukanaan tuomat haasteet. Tavoitteena on
henkilöstö- ja muiden resurssien tehokkaampi käyttö.
5) Opetustoimen toiminnan kehittämisessä hyödynnetään olemassa olevia
tutkimuslaitoksia ja –verkostoja. Opetustoimen oman palveluverkon piiriin ei perusteta
erillisiä kehittämisyksiköitä. Kehittämishankkeet painotetaan ydintoiminnan
tukemiseen.

5 YHTEENVETOA JA POHDINTAA
Oulun kaupungin Talouden ja toiminnan kehittämisohjelmaan 2010-2012 kirjattu pyrkimys
palveluverkkojen kokonaisvaltaiseen, hallittuun kehittämiseen, on nykyoloissa välttämätön ja
samalla kunnianhimoinen tavoite. Kouluverkkoselvitys pyrkii osaltaan luomaan päättäjille
edellytyksiä tavoitteen toteuttamiseen.
Nykyinen kouluverkko on pitkän kehityksen tulos. Viimeksi kuluneiden kahden
vuosikymmenen aikana kehityksen kuva on vaihdellut suuresti: Talouslaman jälkeinen 1990luku oli koulurakentamisen hiljaiseloa. Päättymässä oleva vuosikymmen sen sijaan on ollut
erittäin vilkasta rakentamisen aikaa, jolloin on purettu toisaalta edellisen vuosikymmenen
aikana patoutunutta rakentamistarvetta, toisaalta rakennettu uusille asuntoalueilla tarpeellisia
peruspalveluja. Tuloksena on ollut tilojen määrän reipas kasvu sekä absoluuttisesti että
oppilasmäärän kehitystä vasten tarkasteltuna. Erityisen selvää on tilankäytön väljentyminen
ollut perusopetuksessa, mutta kehitys on ollut samansuuntainen myös lukiokoulutuksessa.
Lukiokoulutuksen osalta on tässä yhteydessä todettava, että siellä on paikka paikoin myös
selvää ahtautta, joka tulee purkaa. Tilakustannusten osuus opetustoimen menoista on
kasvanut.
Suurten kaupunkien välisessä vertailussa Oulu sijoittuu perusopetuksen tilojen
kokonaismitoituksessa kärkisijoille. Lukiokoulutuksen osalta Oulun tunnusluvut ovat
tiukimmasta päästä. Lukiokoulutuksen opiskelijakohtainen tilankäyttö Oulussa on noin puolet
peruskoulun vastaavasta luvusta. Tämä on seikka, joka tulee ottaa huomioon
kouluverkkoratkaisuja linjattaessa.
Kouluverkon kehittämisen perusongelma on oppilasmäärien kasvu uusilla asuntoalueilla ja
niiden samanaikainen aleneminen vanhan kaupunkirakenteen piirissä. Uusille alueille on
rakennettava tiloja ja samalla vanhojen koulutilojen käyttöaste laskee. Osaratkaisuna
tilanteeseen voi toimia lukiokoulutuksen sijoittaminen keskustan tiloihin. Työryhmä on pohtinut
myös mahdollisuutta asuntoalueiden täydennysrakentamisen kautta lisätä oppilasmääriä
vanhan kaupunkirakenteen piirissä. Työryhmän näkemys on, että täydennysrakentamisen
kautta voidaan vaikuttaa pitkällä aikavälillä oppilasmäärien tasapainoon. Vuoteen 2020
ulottuvan tarkastelujakson aikana vaikutukset jäävät parhaassakin tapauksessa
vaatimattomiksi.
Kouluverkkotyöryhmä on tehnyt strategiapohjaisen ehdotuksen kouluverkon kehittämisen
peruslinjauksista. Se on hahmottanut kolme vaihtoehtoa, jotka toteuttavat kouluverkon
kehittämisen peruslinjauksia jonkin verran erilaisin painotuksin. Vaihtoehdot on työstetty

26

opetustoimen suurimman toimintayksikön, perusopetuksen rakenteen pohjalle. Toisen asteen
koulutuksen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön kehittämisen vaihtoehdot
mukautuvat perusopetuksen ratkaisuihin.
Vaihtoehtojen edellyttämät toimenpiteet on esitelty alustavasti liitteessä nro 10 . Tarkoitus on,
että sen jälkeen kun kouluverkon kehittämisen peruslinja on määritelty, jatkoselvitystä ja
yksityiskohtaisempaa suunnittelua tehdään mm. alueellisena työryhmätyönä.
Talouden ja toiminnan kehittämisohjelmaan 2010-2012 on kirjattu tavoitteeksi hallinnon
keventäminen. Opetustoimen osalta työryhmä esittää linjaukseksi hallinnon kokoamista
yhtenäisen perusopetuksen ja alueellisen yhteistoiminnan tiivistämisen pohjalta.
Väliraportissaan työryhmä teki tämän linjauksen mukaisia esityksiä, joiden toteuttaminen
alkaa syksyllä 2010.
Koulukiinteistöillä on lämmityksen ja muun energian käytön vuoksi merkittäviä
ilmastovaikutuksia. Opetustoimen käytössä on noin 40 % Oulun kaupungin omistamista
tiloista. Koulutilojen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat vuositasolla runsaat 13 000 tonnia.
Ilmastovaikutusten suhteen keskeistä on tilojen määrä. Lisäksi teknisten
viranomaisvaatimusten tiukentuminen (mm. ilmanvaihto) sekä laadullisen varustelutason
parantaminen ja niihin liittyvä energian kulutuksen kasvu lisää ilmastovaikutusta jonkin verran.
Aika ajoin nousee keskusteluun ehdotuksia erillisten kehittämisyksiköiden perustamisesta
koulujen yhteyteen. Työryhmän ehdottama linjaus on, että erillisyksiköitä ei perusteta, vaan
opetustoimi suuntautuu kehittämistoiminnassaan verkostoyhteistyöhön olemassa olevien
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.
Työryhmä on kuullut asiantuntijoita sekä tuottanut työnsä tueksi joukon erillisselvityksiä, jotka
ovat tämän raportin liitteinä. Erillisselvityksiä ovat mm. selvitykset erityisopetuksesta,
erikoisluokista, henkilöstöresursseista, nuorisopalveluista, varhaiskasvatuksesta ja
koulukiinteistöjen ilmastovaikutuksista. Liitteenä on myös työryhmän väliraportti, joka sisälsi
esityksiä erityisesti kuluvan vuoden talousarvioon.
Erityisopetuksen kehittämistä koskevan selvityksen perusteella työryhmä ehdottaa linjausta,
jonka mukaan erityisopetusta kehitetään pääosin alueellisena palveluna. Nykyisiä keskitettyjä
palveluja osittain purkamalla siirrytään vaiheittain nykyistä alueellisempaan ja paremmin
lähikouluajatusta toteuttavaan toimintatapaan. Asiassa tarvitaan jatkoselvitystä, jonka
yhteydessä tutkitaan edellytykset yhden erityiskoulun muodostamiselle.
Myös peruskoulun erikoisluokkia koskevassa tarkastelussa tuodaan esille nykyistä
hajautetumpi, alueellinen toimintatapa. Sen toteuttaminen edellyttää jatkoselvitystä.
Erityisopetusta ja erikoisluokkia koskevilla uusilla järjestelyillä on keskeinen merkitys
opetustoimen palveluverkon kehittämisessä laajemminkin, koska näiden järjestelyjen kautta
syntyy mahdollisuus esimerkiksi keskusta-alueen opetuspalvelujen tiivistämiselle.
Varhaiskasvatus ja nuorisotyö ovat opetustoimen keskeiset yhteistyötahot
kaupunkiorganisaatiossa. Työryhmä ehdottaa, että nuorisotyön palveluverkkoa kehitetään
entistä tiiviimmin yhtenä kokonaisuutena opetustoimen palveluverkon kanssa.
Selvityksen mukaan koulu- ja päiväkotitilojen yhteinen hyödyntäminen on mahdollista
toteuttaa nykyistä paremmin. Tilojen tehokkaan ja joustavan käytön mahdollistamiseksi tulee
sekä opetustoimella että päivähoidolla olla yhteiset tiedot tilojen tarpeesta ja käyttöasteesta.
Kaupungin alueelle tulisi luoda yhtenevä pedagoginen toimintamalli 0-2 luokille. Sosiaali- ja
terveystoimessa kertynyt kokemus ja kehittyneet toimintamallit perheiden kanssa tehtävässä
työssä tulisi laajentaa oppilashuoltoon koko kaupungin alueella.
Mikäli opetustoimen ja päivähoidon hallinnonalojen yhdentäminen halutaan toteuttaa, tulee
sitä valmistelemaan asettaa laaja-alainen työryhmä.
Kouluverkon muutoksilla on myös henkilöstövaikutuksia, vaikka palvelujen kysyntä ei
muutosten vuoksi muutukaan. Koulujen lakkaamiset ja yhdistämiset tulee ennakoida
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henkilöstösuunnittelussa siten, että henkilökunta saa hyvissä ajoin tiedon tulevasta
sijoittumisesta. Avoimet virat julistetaan haettaviksi vasta sen jälkeen, kun palveluksessa
olevan henkilökunnan sijoittuminen on selvitetty. Näköpiirissä oleva eläköityminen helpottaa
osaltaan palveluverkon muutoksiin sopeutumista henkilöstön näkökulmasta.
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Kansikuva: Kaakkurin koulun oppilaita vuonna 2006.
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1 JOHDANTO
1.1 Taustaa
Verotulojen väheneminen vaikuttaa voimakkaasti Oulun kaupungin talouteen.
Kaupunginhallitus (jatkossa kh) päätti 23.2.2009 § 79 käynnistää Oulun kaupungin talouden ja
toiminnan kehittämisohjelman, jonka keskeisenä tavoitteena on saavuttaa tasapainoinen
talous vuoteen 2012 mennessä. Kh:n toimeksiannon mukaisesti lauta- ja johtokunnat tekivät
omat toimenpide-ehdotuksensa talouden tasapainottamiseksi ja toivat ne kh:lle tiedoksi.
Opetuslautakunta päätti 22.4.2009 § 51 opetustoimen toimenpide-esityksistä sekä
kouluverkon ja hallinnon kehittämistavoitteista. Lautakunta täsmensi 16.6.2009 § 116
toimenpideohjelmaa vuoden 2009 toteutuksen osalta.
Kaupunginvaltuusto (jatkossa kv) päätti 15.6.2009 § 51 Oulun kaupungin talouden ja
toiminnan kehittämisohjelmasta vuosille 2010 - 2012. Päätöksessä todetaan muun muassa
seuraavaa:
"Koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä muidenkin palvelujen palveluverkkojen
taloudellisuus ja palvelujen laatu arvioidaan. Arvioinnin perusteella
käynnistetään välittömästi palveluverkkojen muutostoimenpiteet tavoitteena
luoda nykyisiä toimintoja ja toimitiloja laadukkaampia ja toimivampia
kokonaisuuksia. Kehittämisohjelman jatkoselvitykset käynnistetään
välittömästi."
Sosiaali- ja terveystoimen palveluverkkosuunnitelma valmistui toukokuussa 2009. Opetus- ja
kulttuuritoimen osalta palveluverkkoselvitystyö on käynnistetty. Muut hallintokunnat ottavat
palveluverkkotarkastelun huomioon talousarvion laadinnan yhteydessä.
1.2 Työryhmän toimeksianto
Apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo asetti 18.6.2009 § 7 kouluverkkoselvitystyöryhmän (kh
3.8.2009), jonka tehtävänä on tarkistaa opetustoimen palveluverkko. Selvityksen tulee
sisältää toimenpiteet ja esitykset opetustoimen palveluverkon ja hallinnon rationalisoimiseksi,
tavoitteena toiminnan, tilojen käytön ja hallinnon tehostaminen sekä selvittää toimintamalli
keskitettyyn opettajaresurssin hallintaan koulukohtaisuuden sijaan.
Selvitykseen tulee sisältyä toimenpiteet opetuslautakunnan talouden toimenpideohjelmaan
tekemiin esityksiin. Väliraportissa tehdään esitykset nopeista toimenpiteistä koskien
lukukautta 2010-11.
Väliraportti tuli saada valmiiksi 30.9.2009 mennessä. Valmiin esityksen määräaika on
31.12.2009 mennessä (akj Salo 18.8.2009 § 15: määräajan tarkennus).
Työryhmän jäsenet:
- Opetustoimenjohtaja Pekka Pasanen (vastuuhenkilö/pj.)
- Suunnittelija Rami Tuominen (siht.), opetustoimi
- Perusopetuksen johtaja Eva Maria Raudasoja, opetustoimi
- Erityisen tuen keskuksen johtaja Arto Willman, opetustoimi
- Lukio-opetuksen johtaja Pekka Fredriksson, opetustoimi
- Tilaaja-asiantuntija Pirjo Koret, sosiaali- ja terveystoimi
- Hallintopäällikkö Paula Kariniemi, nuorisoasiainkeskus
- Controller Kari-Pekka Kronqvist, keskushallinto/talous ja strategia -ryhmä
- Suunnittelupäällikkö Jouni Kurttila, keskushallinto/talous ja strategia -ryhmä
Työssä tulee huomioida kaupunginvaltuuston päätös 15.6.2009 § 51.
Työryhmällä on oikeus käyttää työssään asiantuntijoita.
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1.3 Työryhmän toiminnasta väliraporttivaiheessa
Toimeksiantonsa mukaisesti on työryhmä laatinut ensin tämän väliraportin. Sitä tehdessään
työryhmä kokoontui yhteensä 4 kertaa. Työryhmätyöhön on varsinaisten jäsenten lisäksi
osallistunut 8.9.2009 lähtien asiantuntijana päivähoidon johtaja Arto Lamberg.
Työryhmä on kuullut väliraporttivaiheessa seuraavia asiantuntijoita:
Kokouksessa 8.9.2009:
- Kaisa Tähtinen, rehtori, Sanginsuun koulu
- Katriina Niinimäki, rehtori, Madekosken koulu
- Mikko Kujala, rehtori, Maikkulan koulu, lk. 1-6
- Mauno Hiltunen, rehtori, Maikkulan koulu, lk. 7-9
- Jukka Miettunen, vs. rehtori, Patamäen koulu
- Riku Korkeamäki, rehtori, Rajakylän koulu, lk. 1-6
- Sakari Ansamaa, rehtori, Rajakylän koulu, lk. 7-9
- Anne Kumpula, rehtori, Kuivasojan koulu
Kokouksessa 23.9.2009:
- Jarmo Junttila, vararehtori, Lintulammen koulu
- Orvokki Knuutinen, rehtori, Kastellin koulu
- Hannu Hämäläinen, rehtori, Nuottasaaren koulu
- Ulla Kaislaranta, rehtori, Oulun taidekoulu
Kirjallinen kuuleminen 20.9.2009:
- Mikko Raudaskoski, rehtori, Heinätorin koulu
Erilliskuuleminen 25.9.2009:
- Pekka Poikela, rehtori, Välivainion koulu
Kirjallinen kuuleminen 25.9.2009:
- Matti Kuivamäki, rehtori, Herukan koulu
- Maarit Lakotieva, rehtori, Pateniemen koulu
Kirjallinen kuuleminen 28.9.2009:
- Pertti Parpala, rehtori, Ritaharjun koulu

2 ESITYKSET NOPEISTA TOIMENPITEISTÄ KOSKIEN LUKUVUOTTA 2010-11
Seuraavia esityksiä valmisteltaessa on työryhmällä ollut käytettävissään:
- Opetuslautakunnan toimenpide-esitykset 22.4.2009 § 51 talouden toimenpideohjelmaan
2009-12
- Kv:n päätös 15.6.2009 § 51 Oulun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisohjelmasta
vuosille 2010-12.
- Opetuslautakunnan esitys 26.8.2009 § 134 talousarviosta 2010 ja toimintasuunnitelmasta
2011-12
- Tarveselvitys Sanginsuun alueen koulupalvelujen järjestämiseksi, valm. 9.1.2009 /
lisäselvitys valm. 21.8.2009. Tarveselvitys on lähetetty lausunnolle mm. opetuslautakuntaan.
- Tarveselvitys Merikosken alueen koulupalvelujen järjestämiseksi, valm. 30.4.2009.
- Tarveselvitys Hiukkavaaran alueen koulu- ja muiden palvelujen järjestämiseksi, määräaika
15.1.2010.
- Korvensuoran suuralueen yhteistyöryhmän aloite 6.6.2009; yhtenäisperuskoulu
Korvensuoralle.
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2.1 Hallinnolliset ratkaisut
JOHDANTO
Tarkastelun lähtökohtana on tasalaatuisten opetuspalveluiden järjestäminen kaikilla
perusopetuksen alueilla käytettävissä olevien resurssien puitteissa.
Oulun kaupungin perusopetuksen 42 koulua on jaettu kahdeksaan (8) oppilasalueeseen. Uusi
aluejako mahdollistaa alueellisen palveluverkon monipuolisen tarkastelun ja
perusopetuspalveluiden kehittämisen sekä edistää alueen koulujen välistä yhteistyötä
opetuspalveluiden järjestämisessä.
Oppilaat sijoittuvat perusopetuksen alueen kouluihin siten, että aloittavat opetusryhmät ovat
tasapainossa. Opiskelupaikka määräytyy ensisijaisesti alueen lähikoulussa.
Lähikouluperiaatetta toteutetaan siten, että lähikouluna voi toimia muukin alueen koulu kuin
oppilasta lähinnä sijaitseva koulu. Alueen opetusjärjestelyt ja oppimisen tuki on suunniteltu
siten, että ne mahdollistavat erilaisten oppilaiden opiskelun mahdollisimman yhtenäisessä
toimintakulttuurissa. Yhtenäisyys voidaan nähdä koko ikäluokan yhdessä kasvamisena ja
toimimisena.
Yhtenäinen perusopetus (lk. 1-9) on tulevaisuuden vallitseva peruskoulumuoto. Yhtenäisen
perusopetuksen toteutuminen on myös yksi perusopetuksen laatukriteereiden taustalla oleva
perusolettamus eli tavoitteena on peruskoulun (järjestelmänä) kehittäminen yhtenäisemmäksi.
Yhtenäinen perusopetus tarjoaa eheän oppimisen polun luokilla 1-9, mikä hyödyttää sekä
oppilaita että opettajia. Ala- ja yläkoulujen opettajat tekevät tiiviimmin yhteistyötä ja koko koulu
työskentelee yhtenäisen peruskoulun edellyttämien pedagogisten tavoitteiden suunnassa.
Oppilasryhmäkoot eivät ole suoraan verrannollisia koulun kokoon, vaan niihin vaikuttavat
monet erilaiset tekijät.
Muodostamalla suurempia entisten erillisinä hallinnollisina ja toiminnallisina yksiköinä
toimineiden ala- ja yläkoulujen muodostamia yhden johtajan alla toimivia kokonaisuuksia,
alueen koulujen käytössä olevia resursseja (opetusmateriaalit, laitteet ja välineet, tilat,
henkilöstö) pystytään hyödyntämään tehokkaammin ja joustavammin.
Alueellisen palvelutuotannon koordinoinnin ja yhtenäisen peruskoulun hallintomallin tuomat
edut näkyvät yhdenmukaisina toimintatapoina, tasakokoisina oppilasryhminä oppilasalueen
kouluissa sekä tuottavuuden parantumisena.
SANGINSUU JA MADEKOSKI
Esitys 1:
- Sanginsuun koulu hallinnollisena yksikkönä lakkautetaan ja liitetään 1.8.2010 alkaen osaksi
Madekosken koulua.
Taustaa:
- Opetuslautakunnan päätöksen 22.4.2009 § 51 toimenpide-ehdotus: ”Sanginsuun alueen
koulutilaratkaisut huomioiden Sanginsuun koulun remonttitarve sekä Madekosken koulun (ja
Heikkilänkankaan luokkien) ja Maikkulan koulujen tilankäyttö oppilasvirtoineen.”
- Asiaa on tutkittu tarveselvityksessä Sanginsuun alueen koulupalvelujen järjestämiseksi, joka
valmistui 9.1.2009. Tarveselvitystä täydennettiin kuntalaisten palaute huomioiden
määräaikaan 31.8.2009 mennessä. Tarveselvityksessä on tutkittu neljä erilaista vaihtoehtoista
ratkaisumallia. Tarveselvitys on lähetetty lausunnolle mm. opetuslautakuntaan.
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RAJAKYLÄ JA KUIVASOJA
Esitys 2:
- Rajakylän ala-aste ja Rajakylän yläaste hallinnollisina yksiköinä lakkautetaan 1.8.2010
alkaen ja perustetaan 1.8.2010 lukien Rajakylän yhtenäinen peruskoulu. Yhdistäminen
toteutetaan aiempien mallien tapaan (Pöllönkangas, Myllytulli, Terva-Toppila, Ylikiiminki)
Esitys 3:
- Kuivasojan koulu hallinnollisena yksikkönä lakkautetaan ja yhdistetään 1.8.2010 alkaen
Rajakylän yhtenäiseen peruskouluun.
Esitys 4:
- Kun Rajakylän yläaste lakkautetaan, tulee Pateniemen lukion hallinto järjestettäväksi.
Pateniemen lukioon perustetaan rehtorin virka, joka täytetään määräaikaisena 1.8.2010
lukien. Mikäli Tuira-Korvensuora alueen kouluverkko ratkaistaan VE2:n mukaisesti,
Pateniemen ja Merikosken lukiot yhdistetään ja sijoitetaan Merikosken koulukiinteistöön.
Taustaa:
- Opetuslautakunnan päätöksen 22.4.2009 § 51 toimenpide-ehdotus: ”Rajakylän yhtenäinen
peruskoulu, johon liitetään Kuivasojan ala-aste hallinnollisesti.”
MAIKKULA JA PATAMÄKI
Esitys 5:
- Maikkulan ala-aste ja Maikkulan yläaste hallinnollisina yksiköinä lakkautetaan 1.8.2010
alkaen ja perustetaan 1.8.2010 lukien Maikkulan yhtenäinen peruskoulu. Yhdistäminen
toteutetaan aiempien mallien tapaan (vrt. Rajakylä).
Esitys 6:
- Patamäen ala-aste hallinnollisena yksikkönä lakkautetaan ja yhdistetään 1.8.2010 alkaen
Maikkulan yhtenäiseen peruskouluun.
Taustaa:
- Opetuslautakunnan päätöksen 22.4.2009 § 51 toimenpide-ehdotus: ”Maikkulan yhtenäinen
peruskoulu, johon liitetään Patamäen ala-aste hallinnollisesti.”
2.2 Oppilasmäärien alueellisten alenemisten mahdollistamat tilaratkaisut
MÄNTYLÄ
Esitys 7:
- Lintulammen koulun Mäntylän toimipiste lakkautetaan 1.8.2010 alkaen ja oppilaat siirtyvät
Lintulammen koululle. Tilat vapautuvat muuhun käyttöön.
Taustaa:
- Opetuslautakunnan päätöksen 22.4.2009 § 51 toimenpide-ehdotus: ”Lintulammen koulun
Mäntylän toimipisteen jatkosta päättäminen.”
- Nuorisotoimi luopuu 1.1.2010 lähtien tiloistaan Mäntylässä (nuorisoasianlautakunta, TA 2010
käsittely 27.8.2009).
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VÄRTTÖ
Esitys 8:
- Värtön sivukoulu lakkautetaan 1.8.2010 alkaen ja oppilaat siirtyvät Kastellin koululle. Tilat
vapautuvat muuhun käyttöön.
Taustaa:
- Oppilasmäärät alueella ovat laskussa.
VÄLIVAINIO
Esitys 9:
- Välivainion ala-aste hallinnollisena ja toiminnallisena yksikkönä lakkautetaan 1.8.2010
alkaen. Oppilaat siirtyvät Paulaharjun kouluun, joka on peruskorjattu lukuvuonna 2007-2008.
Opetustoimi luopuu nykyisestä Välivainion koulukiinteistöstä 1.8.2010 alkaen.
Taustaa:
- Opetuslautakunnan päätöksen 22.4.2009 § 51 toimenpide-ehdotus: ”Tuira-Korvensuora
alueen kouluverkko, jossa tarkastellaan Pateniemen lukion sijoittumista.”
- Asiaa on tutkittu tarveselvityksessä Merikosken alueen koulupalvelujen järjestämiseksi, joka
valmistui 30.4.2009. Siinä on tutkittu kaksi erilaista vaihtoehtoista ratkaisumallia, joissa
molemmissa esitetään Välivainion koulun lakkauttamista. Tarveselvitys ei ole vielä tullut
lausunnolle opetuslautakuntaan.
- Oppilasmäärät Merikosken ”kanta-alueella” ovat laskeneet jo pitkään, mikä kehitys edelleen
jatkuu.
- Liikuntatoimelle syntyy mahdollisuus tarkastella tarvetta nykyiselle Välivainion koulun lähellä
sijaitsevalle ulkoliikuntakentälle ja mahdollisesti luopua siitä 1.8.2010 alkaen. Vapautuvat
maa-alueet (koulu- ja päiväkotitontti sekä mahd. myös ulkoliikuntakenttäalue) voidaan
hyödyntää tulevissa maankäytöllisissä tarkasteluissa, mistä voi tulla kaupungille tuloja.
2.3 Toimintatapojen muutokset
PERUSOPETUKSEN OPPILAAKSIOTTOALUEET
Esitys 10:
- Perusopetuksen oppilaaksiottoalueet uudistetaan 1.8.2010 alkaen perusopetuksen 1.8.2009
käyttöönotetun aluejaon mukaan. Lähikouluperiaatetta toteutetaan siten, että lähikouluna voi
toimia muukin alueen koulu, kuin oppilasta lähinnä sijaitseva.
Taustaa:
- Opetuslautakunnan päätöksen 22.4.2009 § 51 toimenpide-ehdotus: ”Oppilaaksiottoalueen ja
lähikouluperiaatteen sopeuttamista siten, että oppilaat sijoitetaan perusopetuksen alueen
kouluihin siten, että aloittavat opetusryhmät ovat tasapainossa. Tällä saavutetaan tavoite, että
opetusryhmät eivät ole tarpeettoman pieniä alueella, jossa toisessa koulussa opetusryhmät
ovat kriittisen suuria.”

3 TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET
Taloudellisten vaikutusten kustannusarviot koskevat vain opetustoimea. Ne on tehty
talousarvion 2009 hintatason ja sen lähtötietojen pohjalta. Vuosittaisissa pysyvissä
käyttötalousmenoissa on otettu huomioon varsinaisten toiminnan kustannusten lisäksi myös
tilakustannukset (tilavuokrat ja siivouskustannukset). Vuoden 2010 osalta on otettu huomioon
5 kuukauden kustannusvaikutukset lukuvuoden 2010-2011 osalta sekä mahdolliset
kertaluonteiset menot, esim. siivous- ja muuttokustannukset.
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3.1 Esityskohtaiset vaikutukset
ESITYS 1:
- Sanginsuun koulu hallinnollisena yksikkönä lakkautetaan ja liitetään 1.8.2010 alkaen osaksi
Madekosken koulua.
Taloudelliset vaikutukset:
- Taloudelliset vaikutukset suunnittelukaudella 2010-12, yhteensä (€, ALV 0%):
2010
2011
2012
-16 100
-38 600
-38 600
Toiminnalliset vaikutukset:
- 1.8.2010 alkaen Sanginsuun koulu on osa Madekosken koulua, jota johtaa Madekosken
koulun rehtori.
ESITYKSET 2-4:
Esitys 2:
- Rajakylän ala-aste ja Rajakylän yläaste hallinnollisina yksiköinä lakkautetaan 1.8.2010
alkaen ja perustetaan 1.8.2010 lukien Rajakylän yhtenäinen peruskoulu. Yhdistäminen
toteutetaan aiempien mallien tapaan (vrt. Pöllönkangas, Myllytulli, Terva-Toppila, Ylikiiminki).
Esitys 3:
- Kuivasojan koulu hallinnollisena yksikkönä lakkautetaan ja yhdistetään 1.8.2010 alkaen
Rajakylän yhtenäiseen peruskouluun.
Esitys 4:
- Kun Rajakylän yläaste lakkautetaan, tulee Pateniemen lukion hallinto järjestettäväksi.
Pateniemen lukioon perustetaan rehtorin virka, joka täytetään määräaikaisena 1.8.2010
lukien. Mikäli Tuira-Korvensuora alueen kouluverkko ratkaistaan VE2:n mukaisesti,
Pateniemen ja Merikosken lukiot yhdistetään ja sijoitetaan Merikosken koulukiinteistöön.
Taloudelliset vaikutukset, esitykset 2 ja 3:
- Taloudelliset vaikutukset suunnittelukaudella 2010-12, yhteensä (€, ALV 0%):
2011
2012
2010
-11 700
-28 100
-28 100
Taloudelliset vaikutukset, esitys 4:
- Taloudelliset vaikutukset suunnittelukaudella 2010-12, yhteensä (€, ALV 0%):
2010
2011
2012
+10 200
+24 500
+24 500
Toiminnalliset vaikutukset:
- 1.8.2010 alkaen toimintansa aloittaa Rajakylän yhtenäinen peruskoulu, joka muodostuu
Rajakylän ylä- ja alakouluista sekä Kuivasojan koulusta. Hallintomalli noudattaa yhden
rehtorin ja kahden apulaisjohtajan mallia. Yhtenäinen hallintomalli edistää joustavaa
resurssien käyttöä sekä toiminnan suunnittelua yhtenäisen peruskoulun toimintaperiaatteiden
mukaisesti. Oppilaat jatkavat opiskelua nykyisissä koulukiinteistöissä.
- 1.8.2010 alkaen Pateniemen lukioon perustetaan rehtorin virka, joka täytetään
määräaikaisesti. Tuira-Korvensuora -alueen kouluverkkovaihtoehdon VE2:n mukaisesti
Pateniemen ja Merikosken lukiot yhdistyvät yhdeksi suuremmaksi lukioyksiköksi. Lukiot
aloittavat yhteistyössä mahdollista yhdistymistä koskevan suunnitelman laadinnan.
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ESITYKSET 5-6:
Esitys 5:
- Maikkulan ala-aste ja Maikkulan yläaste hallinnollisina yksiköinä lakkautetaan 1.8.2010
alkaen ja perustetaan 1.8.2010 lukien Maikkulan yhtenäinen peruskoulu. Yhdistäminen
toteutetaan aiempien mallien tapaan (vrt. Rajakylä).
Esitys 6:
- Patamäen ala-aste hallinnollisena yksikkönä lakkautetaan ja yhdistetään 1.8.2010 alkaen
Maikkulan yhtenäiseen peruskouluun.
Taloudelliset vaikutukset:
- Taloudelliset vaikutukset suunnittelukaudella 2010-12, yhteensä (€, ALV 0%):
2010
2011
2012
-24 100
-57 900
-57 900
Toiminnalliset vaikutukset:
- 1.8.2010 alkaen käynnistyy Maikkulan yhtenäinen peruskoulu, jossa toimii rehtorin lisäksi
kaksi apulaisjohtajaa; joista toinen toimii Patamäen koulun johtajana. Yhtenäinen hallintomalli
edistää joustavaa resurssien käyttöä sekä toiminnan suunnittelua yhtenäisen peruskoulun
toimintaperiaatteiden mukaisesti. Oppilaat jatkavat opiskelua nykyisissä koulukiinteistöissä.
Opettajaresurssin hyödyntäminen lisääntyy ja oppilastuntemus paranee.
ESITYS 7:
- Lintulammen koulun Mäntylän toimipiste lakkautetaan 1.8.2010 alkaen ja oppilaat siirtyvät
Lintulammen koululle. Tilat vapautuvat muuhun käyttöön.
Taloudelliset vaikutukset:
- Taloudelliset vaikutukset suunnittelukaudella 2010-12, yhteensä (€, ALV 0%):
2010
2011
2012
-11 000
-50 300
-50 300
Toiminnalliset vaikutukset:
- Lintulammen koulun 1-6. luokat toimivat yhden johtajan alaisuudessa yhdessä kiinteistössä,
jolloin tilat saadaan täysimittaisesti hyödynnettyä ja toiminta saadaan saman katon alle.
Päivähoidon ja peruskoulun välinen yhteistyö ja kehittämistoiminta jatkuu Lintulammen koulun
ja Mäntylän päiväkodin välisenä yhteistyönä. Ei merkittäviä muutoksia nykyisen Mäntylän
toimipisteen oppilaiden koulumatkaan.
- Opetustoimi luopuu nykyisistä tiloistaan Mäntylässä, yht. 316,7 m2.
ESITYS 8:
- Värtön sivukoulu lakkautetaan 1.8.2010 alkaen ja oppilaat siirtyvät Kastellin koululle. Tilat
vapautuvat muuhun käyttöön.
Taloudelliset vaikutukset:
- Taloudelliset vaikutukset suunnittelukaudella 2010-12, yhteensä (€, ALV 0%):
2011
2012
2010
-77 700
-210 500
-210 500
Toiminnalliset vaikutukset:
- Kastellin koulun 1-6 luokat toimivat yhden johtajan alaisuudessa yhdessä kiinteistössä,
jolloin tilat saadaan täysimittaisesti hyödynnettyä ja toiminta saadaan saman katon alle.
Aikanaan Kastellin koulun toiminta siirtyy uuteen Kastellin monitoimitaloon. Ei merkittäviä
muutoksia nykyisen Värtön koulun oppilaiden koulumatkaan.
- Opetustoimi luopuu nykyisistä tiloistaan Värtössä, yht. 978,1 m2.

9

10

ESITYS 9:
- Välivainion ala-aste hallinnollisena ja toiminnallisena yksikkönä lakkautetaan 1.8.2010
alkaen. Oppilaat siirtyvät Paulaharjun kouluun, joka on peruskorjattu lukuvuonna 2007-2008.
Opetustoimi luopuu nykyisestä Välivainion koulukiinteistöstä 1.8.2010 alkaen.
Taloudelliset vaikutukset:
- Taloudelliset vaikutukset suunnittelukaudella 2010-12, yhteensä (€, ALV 0%):
2010
2011
2012
-103 300
-319 900
-319 900
Toiminnalliset vaikutukset:
- 1.8.2010 alkaen Paulaharjun koulussa opiskelevat myös nykyisen Välivainion koulun
oppilaat, joiden koulumatkaan ei tule merkittäviä muutoksia. Osa Välivainion koulun
opettajista sijoittuu muihin Oulun kaupungin kouluihin.
- Opetustoimi luopuu nykyisistä tiloistaan Välivainiolla, yht. 1319 m2.
ESITYS 10:
- Perusopetuksen oppilaaksiottoalueet uudistetaan 1.8.2010 alkaen perusopetuksen 1.8.2009
käyttöönotetun aluejaon mukaan. Lähikouluperiaatetta toteutetaan siten, että lähikouluna voi
toimia muukin alueen koulu, kuin oppilasta lähinnä sijaitseva.
Taloudelliset vaikutukset:
- Taloudelliset vaikutukset suunnittelukaudella 2010-12, yhteensä (€, ALV 0%):
2010
2011
2012
-88 300
-212 000
-212 000
Toiminnalliset vaikutukset:
- Oppilaaksiottoalueen ja lähikouluperiaatteen mukaisesti oppilaat sijoitetaan alueen koulujen
yhteisen suunnittelutyön pohjalta siten, että aloittavat opetusryhmät ovat kaikissa alueen
kouluissa tasapainossa.
- Oppilasmäärien kehityssuunta vaihtelee alueittain. Perusopetuksessa on alueita, joilla
oppilasmäärä vähenee ja alueita, joilla oppilasmäärä kasvaa. Uuden toimintatavan myötä
tavoitteena on koko opetustoimen tasolla vähentää oppilasryhmien määrää tehostamalla
koulujen yhteissuunnittelua aloittavien opetusryhmien osalta.
3.2 Yhteenveto
Taloudelliset vaikutukset
- Esitysten 1-10 taloudelliset vaikutukset suunnittelukaudella 2010-12, yhteensä (€, ALV 0%):
2010
-322 000

2011
-893 000

2012
-893 000

Yhteensä
-2 108 000

Toiminnalliset vaikutukset
- Edellyttäen, että esitysten 1-10 mukaiset toimenpiteet saadaan toteutettua, opetustoimessa
voidaan vähentää painetta leikata muualta toiminnasta tasapainotusohjelman 2010-2012
edellyttämien toimenpiteiden mukaisia säästöjä (mm. henkilöstökustannukset,
opetusryhmäkoot).
- Opetustoimi luopuu esitysten mukaisista tiloista, joita on yhteensä 2613,8 m2.
- Ratkaisut ovat yhtenäinen peruskoulu –ajattelun mukaisia ja toiminnalliset vaikutukset ovat
pääosin myönteisiä.
- Oppilaille ei aiheudu merkittäviä muutoksia koulumatkoihin.
- Esityksiin sisältyvien lakkaavien yksiköiden vakinainen henkilökunta voidaan sijoittaa
opetustoimen tehtäviin. Henkilöstösuunnitelmat laaditaan esitysten 1-10 perusteella tehtävien
päätösten mukaisesti.
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Kouluverkkoselvitys 2010-2020, Liite 2

Kouluverkkoselvitys 2010-2020
Liite 3, Kartta Oulun lukioista

Kirjasto siirtyy jatkossa Rajakylän hoivaan.

1

1

Nuor.tilat ja kirjasto siiryvät jatkossa Ritaharjuun.
(koululla va. tiloja myös Kuivasrannan päiväkodilla Ritaharjun valmist. asti)

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

(väliaikaisesti myös päivähoidon toimintoja)

1
1

1

1

1
1

jatkossa koulun yhteydessä päiväkoti

1

1

liikuntasali (jatkossa koulun yhteydessä ehkä kirjaston sijaan nuorisotilat?)

1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1

1
1

(väliaikaisesti myös päivähoidon toimintoja)
1
1

1
1
1
1

1
1

1

1
1

1

1

Ev. lut. srk

Muut

Selostus
3 Sivukoulut huomioitu tässä taulukossa omina yksiköinään.

2

6

Ev. lut. srk

Kirjasto

Nuorisotilat

Päiväkoti

on ei

1

Muut

Kirjasto

1
1

2. Erityisopetus

1
1
1
1
1

1
1
1

1

1
1

1
1
1
3
5
8
38 63

1

3
38

Ev. lut. srk

Muut

Kirjasto

25
Nuorisotilat

on ei
1

Selostus
(Leinonpuiston Tahkokangas erikoissairaahoitopiirin yhteydessä)
(pajaluokat toisten toimijoiden yhteydessä)
(PPSHP:n yhteydessä)

1
1

3
4
25 75
Päiväkoti

3. Lukio-opetus

Ev. lut. srk

1
1
1

on ei
19 28 11
5
8
47
40 60 23 11 17

Pateniemen lukio
Merikosken lukio
Oulun Lyseon lukio
Kastellin lukio
Laanilan lukio
Madetojan musiikkilukio
Karjasillan lukio
Oulun suomal. yht.k. lukio
yhteensä
on+ei yhteensä
%-osuudet

Muut

Kirjasto

Nuorisotilat
1

Perusopetus yhteensä
on+ei yhteensä
%-osuudet

Heinätori/Heinätori
Heinätori/Leinonpuisto
Kajaanintulli/Kajaanintulli
Kajaanintulli/Sairaalakoulu
yhteensä
on+ei yhteensä
%-osuudet

Selostus
Sivukoulut huomioitu tässä taulukossa omina yksiköinään.

1
1
1
1
1

Päiväkoti

Terva-Toppilan 1-9
Pöllönkankaan 1-9
Itäinen I
Hintan aa
Myllyojan aa
Oulujoen aa
Saarelan sivukoulu
Sanginsuun aa
Laanilan ya
Itäinen II
Välivainion aa
Tuiran aa
Paulaharjun aa
Hönttämäen aa
Korvensuoran aa
Talvikankaan sivukoulu
Ylikiimingin Vesalan aa
Merikosken ya
Ylikiimingin 1-9
Läntinen I
Teuvo Pakkalan aa
Kaukovainion aa
Lintulammen aa
Mäntylän sivukoulu
Pohjankartanon ya
Karjasillan ya
Läntinen II
Nuottasaaren aa
Myllytullin 1-9
International School 1-9
Kastellin 1-9
Värtön sivukoulu
Eteläinen I
Oulunlahden aa
Sarasuon sivukoulu
Kaakkurin 1-9
Metsokankaan 1-9
Eteläinen II
Maikkulan aa
Patamäen aa
Knuutilankankaan aa
Lämsänjärven sivukoulu
Madekosken aa
Heikkilänkankaan sivukoulu
Pikkaralan aa
Maikkulan ya

on ei

Nuorisotilat

1. Perusopetus
Pohjoinen I
Herukan aa
Kuivasojan aa
Rajakylän aa
Rajakylän ya
Pateniemen ya
Pohjoinen II
Koskelan aa
Kuivasjärven aa

Päiväkoti

Kouluverkkoselvitys
Liite 4.1, Taulukko kaupungin kouluista, joiden yhteydessä on myös muiden toimijoiden tiloja (monitoimitalot)
Tilanne elokuussa 2009
Opetustoimen tukipalvelut / RT / 25.8.2009

Selostus

1
1

1
1

1

1
1

1

Ev. lut. srk

Kirjasto

Muut

Terveydenhuoltotilat
Sosiaali- ja terveysasema, hammashuolto, (Rajakylän päiväkoti, jatkossa kirjasto)
(Kirjasto: ks. Liite 4.1.)

1

kirjasto, Koskelan päiväkoti
Kuivasjärven sekä Maijan ja Jaakon päiväkodit, (Nuor.tilat ja kirjasto: ks. Liite x).

Pöllönkankaan päiväkoti

1

1

Hintan päiväkoti, Päiväkoti Manteli
Myllyojan päiväkoti, nuorisotila, kirjasto, terveysasema

1

1
1

(Päiväkoti ja srk-tilat: ks. Liite 4.1)
1 srk-keskus

1
1
1
1

1

1

1

1 Merikosken päiväkoti, kirjasto, Tuiran kirkko, nuorisotila Kaarretiellä?

1
1
1

(päiväkoti ja srk-tilat: ks. Liite 4.1)
Huonesuon päiväkoti
(päiväkoti ja nuorisotilat: ks. Liite 4.1)
(päiväkoti: ks. Liite 4.1)

1
1
1
1

1
1
1

1

1

1

1 srk-talo, kunnantalo -> jatkossa kirjasto, asukaspalvelupiste (kirjasto nykyisin: ks. Liite 4.1)

1

Koti- ja laitostalousoppilaitos, OAKK/Kaupan ja talouden yksikkö, Raksilan urheilukeskus
1 srk-kappeli, päiväkoti, nuorisotalo (kirjasto: ks. Liite x)

1

1
1
1
1

1

(päiväkoti, nuorisotilat: ks. Liite 4.1)
musiikkikeskus (kirjasto: ks. Liite 4.1)

1
1
1
1

Pikku-Iikan päiväkoti
OAKK Ammattioppilaitos
Pikku-Ainon päiväkoti, jatkossa Tervaväylän koulun Lohipadon yksikkö
OYS, OY:n toimintoja (kirjasto: ks. Liite 4.1)
liikuntasali, OYS:n mielenterveyskeskus (päiväkoti: ks. Liite 4.1 )

1
1

1
1
1

1

1
1
1

1
1

1

1

1
1

1

1

(päiväkoti: ks. Liite 4.1)
Sarasuon päiväkoti
1 nuorisotila, kirjasto, asukastupa, terveysasema, srk-kirkko (päiväkoti: ks. Liite 4.1)
(päiväkoti: ks. Liite 4.1)
1 Maikkulan päiväkoti, Maikkulanraitin päiväkoti, neuvola, hammashuolto, srk-kappeli, (kirjasto, nuorisotilat)

1
1
1
1
1
1

(koulu ja päiväkoti: ks. Liite 4.1)

Ev. lut. srk

Muut

Kirjasto

1 kuten Maikkulan aa

Selostus
7 Sivukoulut huomioitu tässä taulukossa omina yksiköinään.

9

9 32 15

Ev. lut. srk

4 15

Muut

4

Kirjasto

Päiväkoti

on ei

1
Nuorisotilat

1
Päiväkoti

1

(päiväkoti: ks. Liite 4.1)
(päiväkoti: ks. Liite 4.1)

2. Erityisopetus

Selostus

1
1

1

1
1
2

1
1

2
4
50 50

Muut

25

Kirjasto

on ei
1

1 kuten Tuiran koulussa (Leinonpuiston Tahkokangas erikoissairaahoitopiirin yhteydessä)
(pajaluokat toisten toimijoiden yhteydessä)
(PPSHP:n yhteydessä)

Ev. lut. srk

1

Päiväkoti

3. Lukio-opetus

1
1
1
1

1
1

on ei
23 24 12
47
49 51 26

Pateniemen lukio
Merikosken lukio
Oulun Lyseon lukio
Kastellin lukio
Laanilan lukio
Madetojan musiikkilukio
Karjasillan lukio
Oulun suomal. yht.k. lukio
yhteensä
on+ei yhteensä
%-osuudet

Selostus
Sivukoulut huomioitu tässä taulukossa omina yksiköinään.

1

Perusopetus yhteensä
on+ei yhteensä
%-osuudet

Heinätori/Heinätori
Heinätori/Leinonpuisto
Kajaanintulli/Kajaanintulli
Kajaanintulli/Sairaalakoulu
yhteensä
on+ei yhteensä
%-osuudet

Nuorisotilat

1
1
1
1

Nuorisotilat

Terva-Toppilan 1-9
Pöllönkankaan 1-9
Itäinen I
Hintan aa
Myllyojan aa
Oulujoen aa
Saarelan sivukoulu
Sanginsuun aa
Laanilan ya
Itäinen II
Välivainion aa
Tuiran aa
Paulaharjun aa
Hönttämäen aa
Korvensuoran aa
Talvikankaan sivukoulu
Ylikiimingin Vesalan aa
Merikosken ya
Ylikiimingin 1-9
Läntinen I
Teuvo Pakkalan aa
Kaukovainion aa
Lintulammen aa
Mäntylän sivukoulu
Pohjankartanon ya
Karjasillan ya
Läntinen II
Nuottasaaren aa
Myllytullin 1-9
International School 1-9
Kastellin 1-9
Värtön sivukoulu
Eteläinen I
Oulunlahden aa
Sarasuon sivukoulu
Kaakkurin 1-9
Metsokankaan 1-9
Eteläinen II
Maikkulan aa
Patamäen aa
Knuutilankankaan aa
Lämsänjärven sivukoulu
Madekosken aa
Heikkilänkankaan sivukoulu
Pikkaralan aa
Maikkulan ya

on ei

Nuorisotilat

1. Perusopetus
Pohjoinen I
Herukan aa
Kuivasojan aa
Rajakylän aa
Rajakylän ya
Pateniemen ya
Pohjoinen II
Koskelan aa
Kuivasjärven aa

Päiväkoti

Kouluverkkoselvitys
Liite 4.2, Taulukko kaupungin kouluista, joiden läheisyydessä on myös muiden toimijoiden tiloja
Tilanne elokuussa 2009. Ei sisällä samassa kiinteistössä toimivia; niistä oma taulukkonsa (Liite 4.1).
Opetustoimen tukipalvelut / RT / 25.8.2009

1

Selostus
kuten Rajakylän aa

1

kuten Kastellin 1-9

1
1
1
1
1

1

kuten Pohjankartanon ya

1

Urheilutalo, OY/Varhaiskasvatuskeskus

1
1
4

4
8
50 50

0
0

Kouluverkkoselvitys 2010-2020, Liite 5

Erityisopetuksen ja maahanmuuttaneiden opetuksen järjestäminen
alueellisessa kouluverkkosuunnitelmassa
(Arto Willman, Erityisen tuen keskuksen johtaja, opetustoimi, 7.1.2010)
Nykytilanne
Luokkamuotoista erityisopetusta järjestetään tällä hetkellä keskitettynä ja alueellisena palveluna.
Nämä tarjoavat tukea silloin, kun lähikoulun tehostetun tuen toimet eivät ole riittäviä. Keskitetyn
erityisopetuksen kouluja on kaksi: Kajaanintullin- ja Heinätorin koulut. Kajaanintullin koulun (91
opp) Kajaanintullin yksikössä (51 opp.) annetaan pääsääntöisesti yleisen opetussuunnitelman
mukaista luokkamuotoista erityisopetusta oppilaille, jotka tarvitsevat tukea sosiaalisissa taidoissa.
Kajaanintullin Sairaalakoulun yksikössä (50 opp.) annetaan opetusta Oulun yliopistollisessa
sairaalassa oleville Oulun seudun oppivelvollisuusikäisille lapsille ja nuorille. Heinätorin koulun (279
opp.). Heinätorin yksikössä (128 opp.) annetaan pääsääntöisesti yksilöllistettyä luokkamuotoista
erityisopetusta ja Leinonpuiston yksikössä (151 opp.) opetusta oppilaille, joilla on laaja-alainen
kehitysviive, jolloin opetus yksilöllistetään joko oppiaineittain tai toiminta-alueittain.
Alueellinen erityisopetus sisältää koulun omia ja alueen koulujen yhteisiä erityisopetuspalveluja.
Jokaisessa perusopetuksen koulussa toimii laaja-alainen erityisopettaja (yht. 56 opet.), joka antaa
opetusta ennaltaehkäisevästi ja korjaavasti oppilaille, joilla on oppimiseen, opiskeluun tai puheen
kehitykseen liittyvää tuen tarvetta. Lukioissa toimii kaksi, lukioiden yhteistä, laaja-alaista
erityisopettajaa. Starttiluokissa (2 kpl) tarjotaan oppivelvollisuusikäiselle lapselle ennakoivaa ja
varhaista tukea kouluvalmiuksien vahvistamiseksi. Starttiluokat toimivat Kaukovainion ja
Nuottasaaren kouluissa. Alueelliset pienluokat (13 kpl) ovat lähikoulujen tehostettu tukimuoto
oppilaille, jotka tarvitsevat oppimiseen ja koulunkäyntiin pienemmän ryhmän ja yksilöllisempää
opetusta. Alueellisissa erityisluokissa opiskelee erityisopetukseen siirrettyjä oppilaita, jotka
tarvitsevat paljon tukea oppimisessaan, mutta joiden opetuksessa voidaan hyödyntää
yleisopetukseen integroitumista. Alueellisessa eritysluokkaopetuksessa on tällä hetkellä 26 oppilasta,
joista Metsokankaalla 3 ryhmää/ 16 opp., Kaakkurissa 1 ryhmä/ 7 opp. ja Ylikiimingissä on yksi
ryhmä/ 3 opp.
Erityisopetuksen järjestäminen tulevaisuudessa
Keskitetty erityisluokkaopetus
Erityisopetuksen järjestämisessä tullaan noudattamaan valtakunnallista erityisopetuksen strategiaa
ja Oulun kaupungin lähikouluperiaatetta, joiden mukaisesti nykyiset erityiskoulupalvelut tuodaan
mahdollisimman lähelle perheitä ja oppilaita. Tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen palveluja
erityisoppilaille ja luoda edellytykset oppilaiden integroimiselle osaksi yleisopetusta. Tämä tarkoittaa
keskitetyn erityiskouluopetuksen osittaista siirtämistä alueille ja erityiskoulujen roolin vahvistamista
erityispedagogisina osaamiskeskuksina.
Haastavin oppilasaines, joka tarvitsee paljon tukea koulupalvelujen ja verkostojen osalta (esim.
vaikeammin kehitysvammaiset, haastavasti käyttäytyvät ja runsaasti yksilöllistettyä oppimisen
tukea tarvitsevat oppilaat) tullaan kokoamaan tulevaisuudessa toiminnallisesti tiiviimmin yhteen.
Erityiskoulujen luokka- ja oppilasryhmittelyt tehdään tulevaisuudessa joustavasti, millä tavoitellaan
nykyisten EHA, EMU, ESY -pohjaisen yksikkörakenteen uudistamista. Tämä kaikki mahdollistuu, kun
erityiskoulujen alueellistamisessa keskitetyn eritysopetuksen oppilaiden määrä vähenee.
Keskitetyn erityisluokkaopetusjärjestelyjen muutokset
•

•

Sairaalakouluopetus säilyy toiminnallisesti ennallaan. Nykyiset nuorten opetukseen
tarkoitetut tilat Peltolassa tullaan sairaanhoitopiirin toimesta remontoimaan v 2010. Lisäksi
ns. rivitalo-osassa sijaitsevat tilat tullaan sijoittamaan sairaanhoitopiirin rakenteilla oleviin
uusiin tiloihin. Kokonaistilantarve ei muutu, joten kustannukset muuttuvat vain uusien ja
peruskorjattujen vuokratilojen kustannusvaikutusten verran.
Kajaanintullin koulun Kajaanintullin yksikkö säilyy ennallaan, mutta erityisesti alaluokkien
opetuksen järjestäminen joko alueellisesti tai Heinätorin yhteydessä tulee selvittää.
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•

Huomioitavaa on myös meneillään oleva hankesuunnitelma työpajaluokkien sijoittamiseksi
kaupungin entisen kasarmin alueelle (kustannusarvio opetustoimen osalta: investoinnit 1,235
milj. €+ kertainvestoinnit 112 000€ + vuosittaisten tilavuokrien kasvu 119 500€/v.). Koko
yksikön tehtävää tulisi suunnata toiminnallisen pedagogian osaamiskeskuskeksi ja siihen
liittyvä konsultoivaa tehtävää tulisi kehittää.
Heinätorin koulun nykyisin hajallaan olevat tilat kootaan kolmeen yksikköön (Tuira,
Kasarmintie ja Tahkokangas), mikä mahdollistuu erityiskoulujen alueellistamisessa
vapautuvan tilakapasiteetin myötä. Heinätorin koulukiinteistöstä (1 928,0 m2) luovutaan
alueellistamisen loppuvaiheessa (Hiukkavaaran koulutilojen valmistuttua v 2015/16).
Heinätorin koulun luopumisen kustannusvaikutus on -17 594,91/kk = -211 200€/v.). Nykyiset
Nuottasaaren, Nuottalan tilat otetaan alueellisen erityisluokkatoiminnan käyttöön. Tuiran
yksikkö remontoidaan keskitetyn opetuksen tarpeisiin huomioiden Heinätorin yksiköstä
siirtyvät oppilaat. Vaihtoehtoisesti Heinätorin koulun keksitetty erityisopetus voidaan
järjestää myös Nuottasaaren koulun tiloissa, jolloin alueelliset erityisopetuksen luokat tulisi
sijoittaa jonkin toisen yleiskoulun tiloihin keskustan lähialueella.

Perustetaan selvitystyöryhmä, jonka tehtävänä on tehdä esitys erityiskoulutoiminnan uudelleen
organisoimiseksi huomioiden alueellistamisen tuomat mahdollisuudet ja eri yksiköiden väliset
synergiaedut. Selvitetään edellytykset yhden erityiskoulun muodostamiselle.
Alueellinen erityisluokkaopetus tulevaisuudessa
Alueellisen erityisluokkatoiminnan tavoitteena on tarjota osalle nykyisistä erityiskouluoppilaista
mahdollisuus opiskella oman alueensa lähikoulussa. Erityiskoulujen alueellistamisessa perusopetusta
tarkastellaan neljänä alueena, jotka muodostuvat nykyisten 8 perusopetusalueen pohjalta.
• Eteläisen alueen muodostavat Kaakkurin ja Maikkulan alueet, joiden erityisluokat sijaitsevat
Metsokankaan ja Kaakkurin kouluissa. Em. luokista kolme toimii jo ja lisätarve on yhdelle
ryhmälle
o Kustannusvaikutus:
 Henkilöstökustannus: 1. ryhmän perustaminen 53 000 €
 Tilakustannus: • Pohjoisen alueen muodostavat Kaijonharju-Koskela ja Pateniemen alueet, joiden erityisluokat
sijoittuvat Ritaharjun kouluun v 2010.
• Itäisen alueen muodostavat Tuira-Ylikiiminki ja Laanilan alueet, joiden alueelliset erityisluokat
tulevat sijaitsemaan Hiukkavaaran koulussa. Ylikiimingissä toimii jo 1 ryhmä.
• Läntinen alue muodostuu Karjasilta ja Keskusta alueista muodostuu samanaikaisesti
Hiukkavaaran kanssa Nuottasaaren ja mahdollisesti yläluokkien osalta Myllytullin kouluihin
Tilatarpeet on huomioitu uusien koulujen osalta hankesuunnitelmissa. Läntisen alueen osalta
voidaan hyödyntää Nuottasaaressa vapautuvia tiloja ja Myllytullin osalta (1 yläkoulun ryhmä) täytyy
pohtia toiminnan vaihtoehtoista sijoittamista joko kansainvälisen koulun tai Leinonpuiston
Kasarmintien tiloihin. Henkilökustannukset tulee kattaa erityiskouluista siirtyvien oppilaiden tuomina
tuloina (8 oppilasta/ryhmä x n.8500€ = 60 000€). Kyse on siirtokustannuksista opetustoimen sisällä
ERTUsta perusopetukseen.
Alueellinen pienluokkaopetus
Oulun kaupungin nykyinen alueellinen 1-3. lk. pienluokkaverkosto tarvitsisi tuekseen alueellisen 3-6
lk. ja 7-9 lk. pienluokkaverkoston. Mikäli näitä em. luokkia on mahdollista tulevaisuudessa lisätä, on
ne syytä sijoittaa lähelle alueellisia erityisluokkia (a’ 53 000 €). Tällä varmistetaan tehostetun ja
erityisen tuen alueellisen palvelurakenteen kehittyminen. Tilat mahdollisille uusille pienluokille tulee
löytyä olemassa olevista tiloista ja uusien koulujen osalta (Metsokangas, Ritaharju ja Hiukkavaara)
tarvittavat tilat on huomioitu suunnittelussa.
Muu erityisopetus
Starttiluokat Kaukovainolla ja Nuottasaaressa tulevat jatkamaan toimintaansa entiseen tapaan.
Mikäli opetustoimi ja päivähoito hallinnollisesti yhdistetään, tulee starttiluokkatoiminta arvioida
uudestaan ja toiminnan alueellistaminen perustamalla alueellisia 0-1 luokkia tulisi selvittää. Osaaikaisen erityisopetuksen osalta tulisi kehittää uudenalaisia toimintamalleja, joissa korostuu
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erityisopettajan konsultatiivinen ja osallistuva rooli (esim. samanaikaisopetus). Lisäksi koko koulun
osallisuutta ja moniammatillisen yhteistyötä tuen järjestämisessä tulee edelleen kehittää. Em.
toimenpiteet tehostavat tuen järjestämistä ja hillitsevät erityisopetuksen tarpeen kasvua sekä niihin
liittyviä kustannuksia.
Seudullinen yhteistyö tarjoaa monia mahdollisuuksia, mutta varsinaiset päätökset seudullisen
erityisopetuksen järjestämisestä puuttuvat. Seutuyhteistyöhön valmistaudutaan kehittämällä
opetustoimen alueellista palvelurakennetta. Seudullisen lukio-opetuksen yhteydessä selvitetään
seudullisten erityisen tuen palvelujen mahdollisuus.
Kuljetuskustannukset
Keskitetyn erityisopetuksen oppilaat käyttävät erilaisia julkisia ja tilauskuljetuspalveluja. Näistä
syntyy kustannuksia opetustoimelle. Alueellisessa erityisluokkaopetuksessa kuljetuskustannuksista
ei päästä eroon, vaikka osa lapsista voikin kulkea lähikouluunsa itsenäisesti. Kuljetuslogistisin
järjestelyin tulisi pyrkiä yhdistämään eri kuljetustarpeita, niin että ne voidaan toteuttaa
taloudellisesti.

Maahanmuuttaneiden opetuksen järjestäminen
Nykytila
Maahanmuuttaneille oppilaille järjestetään ennen yleisopetukseen siirtymistä, valmistavaa opetusta
9 perusopetuksen koulussa (10 eri ryhmässä). Alakouluikäisten opetusta annetaan Koskelan,
Paulaharjun, Kaukovainion ja Myllyojan kouluissa. Yläkouluikäisten ryhmät sijaitsevat Merikosken ja
Rajakylän kouluissa, minkä lisäksi opetusta järjestetään Kaakkurin, Terva-Toppilan ja Kastellin
yhtenäisissä peruskouluissa. Kansainvälisessä koulussa on myös maahanmuuttajataustaisia
oppilaita. Valmistavan opetuksen lisäksi oppilaat saavat sekä suomi toisena kielenä (S2) opetusta,
että oman äidinkielen ja harvinaisten uskontojen opetusta, jotka joudutaan rajallisten resurssien
vuoksi keskittämään valmistavan opetuksen kouluihin, vaikka maahanmuuttajaoppilaita on
muissakin kouluissa.
Kustannusten näkökulmasta suurin ongelma on niiden oppilaiden kuljetuskustannukset, jotka
jatkavat valmistavan opetuksen jälkeen koulunkäyntiänsä samassa koulussa, missä ovat käyneet
valmistavan opetuksen, mutta mikä ei ole kuitenkaan oppilaan lähikoulu. Maahanmuuttajien määrä
on kasvanut tasaisesti viime vuosina, minkä vuoksi valmistavan opetuksen ryhmiä on jouduttu
lisäämään vuosittain(kustannus 83 000 €/ ryhmä).
Opetuksen järjestäminen tulevaisuudessa
Maahamuuttajaopetuksen tavoitteena on alueellinen lähikouluperiaatteen toteutuminen
mahdollisimman pian valmistavan opetuksen jälkeen. Tämä voidaan toteuttaa seuraavin
toimenpitein
•
•
•
•

Nykyisistä ja tulevista valmistavan opetuksen kouluista muodostetaan alueellisia
maahanmuuttajaopetuksen keskuksia, johon keskitetään olemassa olevat tukiresurssit.
Jokaisella perusopetuksen alueella (8) tulee olla ainakin yksi koulu, jossa on valmistavaa
opetusta sekä sitä tukeva S2, oman äidinkielen ja muun uskonnon opetuksen resurssi.
Muu maahanmuuttajille suunnattu opetus (oma äidinkieli ja uskonto) tulee toteuttaa
keskitetysti huomioiden resurssien järkevä käyttö ja oppilaan etu
Uusia valmistavan opetuksen ryhmiä pitää perustaa sen mukaisesti kun maahanmuuttajien
määrää kasvaa, huomioiden alueellisten palvelujen kattavuus ja perheiden sijoittuminen.

Maahanmuuttaneiden opetuksen alueellinen järjestäminen
• Pohjoinen alue
– Pateniemen alueella: Rajakylän koulu (varaus Ritaharjuun)
– Kaijonharjun-Koskelan alue: Koskelan koulu (a-a) ja Tervatoppila (ya)
• Itäinen alue
– Laanilan alue: Myllyojan koulu (a-a) (varaus Hiukkavaaraan)
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Tuiran-Ylikiimingin alue: Merikosken koulu (ya),Paulaharjun koulu (a-a) (varaus
Korvensuoran ya)
Läntinen alue
– Karjasillan alue: Kaukovainio (a-a), kastelli (2 x ya)
– Keskustan alue: (varaus Myllytullin koulu)
Eteläinen alue
– Kaakkurin alue: Kaakkurin koulu
– Maikkulan alue: - (tulevaisuudessa Maikkulan koulu)
–

•

•

Siirtyminen valmistavasta koulusta oman asuinalueen lähikouluun tulee selvittää ja laatia siirtymistä
tukeva toimintamalli, jossa huomioidaan oppilaan kotoutumiseen ja integroitumiseen liittyvät
tarpeet. Oman alueen lähikoulu on se koulu, jossa pystytään tarjoamaan maahanmuuttaneiden
opetukselliset tukipalvelut.
Yhteenveto
Erityisopetuksen kustannukset
Jos mahdollisia Kajaanintullin pajaluokkainvestointeja ja Tuiran yksikön korjausinvestointeja ja
näihin liittyviä vuokrakustannusten nousua ei huomioida, niin erityisopetuksen palveluverkon
kustannuksissa ei tapahdu suuria muutoksia. Tämä perustuu oletukseen, että erityis- ja
pienluokkaluokkaopetuksessa olevien oppilaiden kokonaisoppilasmäärä pysyy nykyisellään.
Erityisoppilaiden määrän kasvuun voidaan parhaiten vaikuttaa lähikoulujen palveluja kehittämällä.
Kuljetusten osalta alueellistaminen on nostanut kuljetuskustannuksia, koska kuljetuskapasiteettia
joudutaan varaamaan samalta suunnalta kahteen kohteeseen: alueelliseen ja keskitettyyn. Kun
erityisoppilaiden määrä ei kuitenkaan kasva ja toisaalta osa alueellisen erityisryhmien oppilasta ei
tarvitse kuljetusta, kuljetuskustannukset vähentyvät. Lisäksi koska kuljetusta mahdolliseen erilliseen
aamu- ja iltapäivätoimintaan ei tarvita, Oulun kaupunki säästää kokonaiskuljetuskustannuksissa.
Erityskoulujen alueellistamisessa kustannustehokkuus saavutetaan pitämällä ryhmäkoot vähintään
7-8 tasolla, mikä määrä kattaa nykyisten erityiskoulun oppilaan (n. 8 500 €/opp.) hinnoilla opettajan
palkkakustannukset. Alueelliset erityisryhmät pystyvät hyödyntämään keskitettyä paremmin myös
yleisopetuksen resurssia, mikä luo mahdollisuuden tehokkaampaan opetukseen ja antaa muillekin
oppilaille mahdollisuuden hyödyntää erityisluokkien palveluja.
Maahanmuuttaneiden opetuksen kustannukset
Niiden maahanmuuttaneiden oppilaiden kustannukset, jotka kuljetetaan muualla kuin alueensa
lähikouluun ovat vuositasolla n. X €, joista n. puolet on (X €) koostuu niiden oppilaiden
kuljettamisesta, jotka voisivat käydä oman alueensa lähikoulua nykyisen koulussa sijaan. Näiden
kustannusten kasvun ja määrän vähentämiseksi on tuettava valmistavan opetuksen jälkeen
tapahtuvaa siirtymistä lähikouluun. Jos nykyisten valmistavan opetuksen ryhmien määrää pitää
lisätä, on jokaisen uuden ryhmän kustannus n 80 000€.
Ratkaisut, koonti
Toiminnalliset ratkaisut
•Erityiskoulujen osittainen hajauttaminen perustamalla neljä alueellisen eritysluokkatoiminnan
keskittymää, joihin oppilaat saadaan siirtämällä keskitetystä kouluista halukkaita oppilaita
alueellisiin erityisryhmiin (4 aluetta, kullakin 4 ryhmää, joissa max 10 oppilasta/ryhmä = 4 X 4 X
10= 160 opp.)
•Kehitetään erityskouluja osaamiskeskuksiksi, joiden tehtävänä on tarjota koulupalvelujen lisäksi
asiantuntija- ja konsultointipalveluja yleisopetuksen kouluille.
•Kehitetään erityiskoulujen oppilasryhmärakenteita, niin että voidaan paremmin huomioimaan
haastavasti käyttäytyvien oppilaiden tarpeet. Tämä voidaan toteuttaa ylittämällä nykyiset (EHA,
EMU ja ESY) tuen tarpeen luokitukset.
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•Keskitetään maahanmuuttajataustaisten perusopetuksen oppilaiden tukipalvelut alueellisiin
valmistavan opetuksen kouluihin.
•Ohjataan maahanmuuttajataustaiset oppilaat valmistavan opetuksen jälkeen yksilöllisten
tukitoimien avulla oman asuinalueen lähikoulun oppilaaksi.
Hallinnolliset ratkaisut
•Selvitetään mahdollisuus muodostaa alueellistamisessa jäljelle jäävistä keskitetyn erityiskoulujen
yksiköistä yksi erityiskoulu.
Tilaratkaisut
•Luovutaan Heinätorin kiinteistöstä, kun korvaavat tilat on osoitettu tai viimeistään Hiukkavaaran
koulurakennuksen valmistuttua, jonka jälkeen nykyiset Heinätorin koulun yksiköiden toiminnat
keskitetään Tuiran, Kasarmintien ja Tahkokaan yksiöihin. Muista Heinätorin koulun tiloista
luovutaan.
•Kajaanintullin koulun palaluokkatoiminta pyritään järjestämään tarveselvitystyön mukaisesti
nuorisotoimen kanssa entisen kaupungin kasarmin alueen tiloissa.
•Sairaalakoulun rivitalotoiminnot siirtyvät OYSin tiloihin, ko. tilojen valmistuttua.
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Erikoisluokkatoiminnan alueellinen kehittäminen
Eva Maria Raudasoja, Perusopetuksen johtaja, 28.12.2009

Erikoisluokkatoiminnalla on pitkät perinteet Oulussa. Kuvataiteeseen, musiikkiin ja liikuntaan
painottunutta opetusta annetaan keskitetysti muutamissa kouluissa pääasiallisesti keskustan alueella.
Lisäksi Oulussa toimii Oulun kansainvälinen koulu. Meneillään olevan opetustoimen
palveluverkkoselvityksen yhteydessä on tarkasteltu kouluverkon lisäksi myös perusopetuksen
erikoisluokkatoimintaa tasalaatuisten opetuspalveluiden järjestämisen ja erikoisluokkatoiminnasta
aiheutuvien harkinnanvaraisten kuljetuskustannusten näkökulmista. Erikoisluokkatoiminnan alueellinen
kehittäminen ja arviointi on asetettu opetustoimen tavoitteeksi TA2010. Erikoisluokkatoiminnan
alueellisen kehittämisen arviointi toteutetaan opetustoimen erillisselvityksenä yhteistyössä
erikoisluokkien edustajien kanssa toukokuun 2010 loppuun mennessä.
Oppilasalueena koko kaupunki
Oulun opetustoimeen kuuluvat perusopetuksen 40 yleisopetuksen koulua jakaantuvat kahdeksaan (8)
oppilasalueeseen. Oulun kaupungin kahden (2) erityiskoulun oppilasalueena on koko kaupunki.
Peruskoulun oppilasalueet ovat Pateniemen alue, Kaijonharjun-Koskelan alue, Laanilan alue, TuiranYlikiimingin alue, Karjasillan alue, Keskustan alue, Kaakkurin alue ja Maikkulan alue.
Oppilaaksi otto tarkoittaa kaikkia niitä toimia, joiden tuloksena oppilaalle osoitetaan lähikoulu omalta
oppilasalueelta. Huoltaja ilmoittaa lapsen asuinpaikan mukaiselle oppilasalueelle. Kunta osoittaa
oppilaalle lähikoulun oppilasalueiden mukaisesti. Lähikoulu on jokin oppilaan asuinpaikan mukaisen
oppilasalueen kouluista.
Erikoisluokille (kuvataide-, musiikki- ja liikuntaluokat) ja kansainväliseen kouluun valitaan oppilaat
hakemuksien ja valintakokeiden perusteella. Erikoisluokkien oppilasalueena on koko kaupunki. Oppilaan
ottamisesta erikoisluokalle päättää rehtori kuultuaan valintakokeen järjestäneitä opettajia.
Vieraskuntalaisten oppilaiden valinta kansainväliseen kouluun edellyttää aina kuntien välistä sopimusta.
Myös perusopetuksen piiriin kuuluvan lisäopetuksen (10. lk opetuksen) oppilasalueena on koko
kaupunki. Tällä hetkellä lisäopetus järjestetään keskitetysti Pohjankartanon koulussa.
Erikoisluokkien oppilasmäärät ja sijainti
20.9.2009 virallisen tilastointipäivän mukaan kuvataideluokilla Hintan ja Myllytullin kouluissa luokilla 3-9
opiskelee yhteensä 236 oppilasta, musiikkiluokilla Herukan, Myllyojan, Rajakylän, Teuvo Pakkalan,
Tuiran, Pohjankartanon ja Rajakylän kouluissa luokilla 3-9 opiskelee yhteensä 487 oppilasta sekä
liikuntaluokilla Nuottasaaren, Kaukovainion, Karjasillan ja Kastellin kouluissa luokilla 3-9 opiskelee
yhteensä 324 oppilasta. Oulun kansainvälisessä koulussa luokilla 1-9 opiskelee yhteensä 296 oppilasta.
Yhteensä erikoisluokilla opiskelee 1343 oppilasta (ks. taulukko 1). Taulukosta käy ilmi, että musiikin,
liikunnan ja kuvataiteen erikoisluokkaopetus mukaan lukien Oulun kansainvälinen koulu on sijoittunut
pääasiallisesti Oulujoen eteläpuolelle keskustan alueen kouluihin.
Harkinnanvarainen kuljetusetuus
Vuonna 2009 keskimäärin 51%:lle (685 oppilaalle) Oulun perusopetuksen erikoisluokkien oppilaista on
myönnetty harkinnanvarainen kuljetusetuus. Kuljetusetuuden kokonaiskustannus on 0,53 M€ ja yhden
kuljetuksessa olevan oppilaan vuosittainen kuljetuskustannus on keskimäärin n. 730€.
Harkinnanvarainen kuljetusetuus tarkoittaa, että mikäli julkisia liikennevälineitä ei ole käytettävissä tai
mikäli matkan kesto julkisia liikennevälineitä käyttäen ylittää perusopetuslain mukaiset aikarajat, oppilas
on automaattisesti oikeutettu taksikyytiin. Yhden oppilaan vuosittainen taksikyyti maksaa 6 750-9 000 €.
Lakisääteistä velvollisuutta korvata koulukuljetusta erikoisluokkien osalta ei ole, elleivät samalla täyty
muut koulukuljetuksen edellytykset (yli 5 km tai vaarallinen matka, ja koulu on oppilaan lähikoulu). POL
32 § 3 mom mukaan, jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 § 2:ssa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen

järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan
kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.
Monet kaupungit ovat luopuneet harkinnanvaraisen kuljetusetuuden maksamisesta tilanteessa, jossa
oppilas käy huoltajan anomuksesta koulua muussa kuin kaupungin oppilaalle osoittamassa lähikoulussa.
Harkinnanvaraista kuljetusetuutta ei myönnetä esimerkiksi Espoossa, Turussa eikä Vantaalla.
Tampereella kaupunki korvaa oppilaalle 50% harkinnanvaraisen kuljetusetuuden kustannuksista.
Helsingissä myönnetään harkinnanvarainen kuljetusetuus erikoisluokilla opiskeleville oppilaille.
Taulukko 1. Erikoisluokkaopetus Oulun kaupungissa. ( *=Opetus alkaa joka toinen vuosi.)
Oppilasalue
Pateniemen alue

Alueen 1-9 lk:n
oppilasmäärä
1544

Erikoisluokkatarjonta alueen kouluissa

KaijonharjunKoskelan alue
Laanilan alue
TuiranYlikiimingin alue
Karjasillan alue
Keskustan alue

1460

musiikki, Herukka* 3-6 lk, Rajakylä* 3-6 lk,
Rajakylä 7-9 lk
ei erikoisluokkia

1198
1842

kuvataide, Hintta*, 3-6 lk
musiikki, Tuira*, 3-6 lk

1658
1550

Kaakkurin alue
Maikkulan alue
Yhteensä

1449
1217
11918

liikunta, Kaukovainion koulu 3-6 lk, Karjasillan koulu 7-9 lk
liikunta, Nuottasaaren koulu 3-6 lk,
musiikki Teuvo Pakkala 3-6 lk, Pohjankartano 7-9 lk
kuvataide, Myllytullin koulu* 3-6 lk, Myllytullin koulu 7-9 lk
Oulun kansainvälinen koulu 1-9 lk
ei erikoisluokkia
ei erikoisluokkia
1343 oppilasta erikoisluokilla

Lisäopetus
Opetuksen järjestäjällä ei ole lakisääteistä velvollisuutta järjestää lisäopetusta (POL 5§).
Erikoisluokkatoiminnan alueellista kehittämistä koskevan erillisselvityksen yhteydessä tarkastellaan
myös lisäopetuksen järjestämistä koskevia linjauksia ja mahdollisuutta hajauttaa lisäopetus alueille.
Erikoisluokkatoiminnan alueellistamista puoltavia näkökulmia
Ouluun syntyy uusia asuntoalueita myös tulevaisuudessa. Oulun kaupunki kasvaa nykyisten rajojen
sisällä sekä kuntaliitosten kautta. Kaupungin palvelutuotannon suunnittelussa alueellisten palveluiden
tasalaatuisuus ja saavutettavuus on yksi peruste myös erikoisluokkatoiminnan alueelliselle kehittämiselle
siten, että erikoisluokkatoimintaa laajennetaan ja hajautetaan alueille lähemmäksi oppilaita erikseen
laadittavan suunnitelman mukaisesti. Tarkastelun yhteydessä otetaan huomioon yhtenäinen
perusopetus ja erikoisluokkatoiminnan luonne.
Keskitetyn erikoisluokkatoiminnan (oppilasalueena on koko kaupunki) ja Oulun kaupungin laajentumisen
vuoksi kuljetuskustannusten ennustetaan nykyisiä periaatteita noudattaen kasvavan vuosittain
etäisyyksien kasvaessa ja mahdollisten taksikyytien lisääntyessä. Alueellistaminen vähentää
kuljetustarvetta, parantaa alueellista palvelutasoa ja siten myös parhaimmillaan lyhentää oppilaiden
koulupäivän pituutta.
Erillisselvityksen tavoitteet
Opetuslautakunnan 16.12.2009 § 184 päätöksen mukaisesti:
- erikoisluokkatoiminta ja sen alueellinen kehittäminen arvioidaan opetustoimen erillisselvityksenä
erikoisluokkien edustajien kanssa vuonna 2010,
- peruskoulun oppilasalueet sekä oppilaaksi oton ja maksuttoman koulukuljetuksen periaatteita
tarkistetaan erillisselvityksen yhteydessä harkinnanvaraisten kuljetusetuuksien osalta
- erillisselvitys valmistuu toukokuun 2010 loppuun mennessä
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Selvitys keskitettyyn opettajaresurssin hallintaan siirtymisestä koulukohtaisuuden sijaan
(Hallintojohtaja Mika Penttilä, opetustoimi, 7.1.2010)

Toimeksianto
Oulun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisohjelmaan 2010 – 2012 sisältyvä kouluverkkoselvitys sisältää
toimeksiannon selvittää keskitettyyn opettajaresurssin hallintaan siirtymisestä koulukohtaisuuden sijaan.
Talouden ja toiminnan kehittämisohjelman kohta 3.6 sisältää henkilöstö –toimenpiteet ja linjaukset osion, jonka alla
eri työryhmät ovat pohtineet täyttölupamenettelyä, henkilöstön palkitsemista, lomarahan vaihtamista vapaaksi,
eläköitymisen hyödyntämistä, työhyvinvoinnin edistämistä, henkilöstömitoituksen tehostamista sekä työaikajärjestelmien kehittämistä. Opetustoimi on ollut edustettuna pääosassa ao. työryhmiä. Kyseiset työryhmät jättävät omat
loppuraporttinsa työnsä tuloksista.

Selvitys
Oulun opetustoimesta eläköityy toimenpidekaudella noin 35–40 henkilöä vuosittain. Lisäksi muusta syystä irtisanoutuu väkeä siten, että vuosittain on viime vuosina täytetty 30 – 50 virkaa tai tointa.
Opetustoimen opetushenkilöstön rekrytointi tapahtuu kerran vuodessa alkuvuodesta. Rekrytointiprosessi alkaa siten,
että kouluilta ja oppilaitoksista pyydetään keskitetysti tiedot auki laitettavista tehtävistä tähtäimenä tehtävän täyttö
seuraavana syksynä. Aikaisemmin tämän tiedon jälkeen on ollut mahdollista hakea sisäisesti siirtoja ko. tehtäviin.
Julkiseen hakuun tehtävät on laitettu tämän jälkeen. Jos tehtävä on tullut auki kesken lukuvuoden, on tehtävässä
käytetty avoimen viran hoitajaa.
Prosessia on muutettu kouluverkkoon kohdistuvien muutosten johdosta. Lähtökohta on, että lakkautettavien koulujen
tai oppilaitosten työntekijät sijoitetaan auki oleviin paikkoihin ennen kuin paikkoja laitetaan sisäiseen tai ulkoiseen
hakuun.
Samanaikaisesti selvitetään keskitetysti vastaavatko koulujen ja oppilaitosten esitykset auki laitettavista viroista ja
toimista resurssien tehokasta käyttöä. Jokainen täytettävä ja uusi tehtävä harkitaan huolellisesti huomioiden kuitenkin toimialan vaatimukset henkilöstön määrästä, laadusta ja mitoituksesta. Opetushenkilöstön tehtäviä ei laiteta auki
ennen kuin opetustoimen sisäinen lupa tehtävän täyttöön on annettu. Tällä menettelyllä ei poisteta konsernin
täyttölupamenettelyä, vaan opetustoimen oman käsittelyn jälkeen pyydetään täyttölupa Kh:n päättämällä tavalla.
Varsinaisen rekrytoinnin suorittavat edellä mainittujen toimien ja analyysin jälkeen koulujen ja oppilaitosten rehtorit.
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Liite 8, Opetustoimen ilmastovaikutukset
Opetustoimen tukipalvelut / RT, 7.1.2010

1 JOHDANTO – OULUN KAUPUNKI JA ILMASTOVAIKUTUKSET
Oulun kaupunki on sitoutunut erilaisiin ilmastosopimuksiin ja tehnyt omia päätöksiä ja
linjauksia, joiden tarkoituksena on hillitä ja vähentää haitallisia ilmastovaikutuksia.
Oulussa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä toimia on linjattu jo vuonna 1997 laadittuun
kaupungin kestävän kehityksen politiikkaan. Oulun kaupunki on ollut mukana Suomen
Kuntaliiton käynnistämässä ilmastonsuojelukampanjassa ja ilmastokysymys on otettu esille
kaupungin strategiassa. Oulun kaupunki on allekirjoittanut joulukuussa 2007 työ- ja
elinkeinoministeriön energiantehokkuussopimuksen ja sitoutunut 9 % energiansäästöön
vuosien 2009-2016 aikana. Kaupunginvaltuusto päätti vuonna 2008 ilmastostrategian
laadinnasta ja strategia hyväksyttiin toukokuussa 2009 (kh 19.5.2009 § 271). Oulun seudun
ilmastostrategia sisältää keskeiset ilmastostrategiset päämäärät. Ilmastostrategiassa on
tarkasteltu sekä ilmastonmuutoksen hillintää että muutokseen sopeutumista. Strategiassa on
keskitytty niihin seikkoihin, joihin kunnat voivat omilla toimillaan ja päätöksenteollaan
vaikuttaa. Oulun kaupunki on allekirjoittanut Eurocities Declaration on Climate ChangeEurocitiesin ilmastojulistuksen (kh 26.10.2009 § 522).
Oulun kaupungin strategia on vast´ikään päivitetty (kv 23.11.2009 § 10). Kestävään
kehitykseen ja ilmastonmuutoksen hallintaan liittyviä asioita pyritään siinä nostamaan
painokkaammin esille.
- Strateginen päämäärä: ”Oulun seudulla on eheä ja toimiva yhdyskuntarakenne.
Ilmastonmuutokseen ja muihin ympäristöhaasteisiin vastataan kestävän kehityksen
periaatteita edistävin toimintatavoin.”
-Kriittiset menestystekijät ja strategiset tavoitteet sekä mittarit / Toimintatavat ja rakenteet::
- ”Kestävän kehityksen huomioon ottaminen kaikessa kaupungin toiminnassa.”
- ”Kestävä kehitys läpikäyvänä periaatteena koko
organisaatiossa. Ympäristöjohtaminen hallintokunnissa ja
liikelaitoksissa.”
- ”Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen.”
- ”Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.”
- ”Energiankulutuksen hillitseminen.”
- ”Oulun hiilidioksidipäästöt – vähenevät.”
- ”Merkittävien hankkeiden vaikutukset
ilmastonmuutokseen, arvioinnit tehty.”
Oulun kaupunkistrategiaan viitataan myös talousarviossa 2010 (kv 25.11.2009 § 115).
”Tärkeimmät osa-alueet strategian toteuttamisessa koko kaupunkikonsernissa v. 2010 aikana”
-”Kestävän kehityksen ja ympäristöjohtamisen suunnitelmallisuus. Tavoitteena
mm. ilmastonmuutoksen hillitseminen.”
Rakennukset ovat suurin ilmastovaikutusten lähde. Opetustoimella on käytössään merkittävä
osuus kaupungin rakennuksista, joten kouluverkkoratkaisuilla on merkittävä ilmastovaikutus.
Tämän johdosta tässä selvityksessä on perinteisten oppilasmäärä- ja tilatarkastelujen ohella
pyritty tarkastelemaan myös ilmastovaikutuksia. Ilmastovaikutusten arviointi on tässä
kouluverkkoselvityksessä laitettu erilliseksi liitteeksi. Liitteen rakenteessa sovelletaan
varsinaisen tekstin rakennetta.
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2 NYKYTILANNE (syyskuu 2009)
Tarkastelussa käytetyt mittarit
Nykytilannetta on tarkasteltu oppilasmäärien, koulutilojen määrän ja niiden ilmastovaikutusten
valossa. Oppilasmäärissä ja koulutiloissa tapahtuu muutoksia vuosittain ja jopa lukuvuoden
aikana. Tarkastelu on tehty tilanteeseen syyskuu 2009, koska oppilasmäärien tilastointipäivä
vuosittain on 20. syyskuuta.
Tarkastelussa on käytetty seuraavia mittareita:
- Oppilasmäärät (20.9.2009).
- Pinta-alat huoneistoalana (hum2) Tilakeskuksen 1.1.2008 käyttöönottaman tilastointitavan
mukaan. Tilanne syyskuussa 2009.
- Koulurakennusten ilmastovaikutukset, hiilidioksidipäästöjä vuodessa (CO2-ekv, kg/a).
Tarkastelu perustuu rakennusten energiankulutukseen; rakennuskohtaiset luvut on saatu
Tilakeskuksesta. Kaikkien rakennusten osalta lukuja ei ole saatavilla, mutta otos kattaa n.
82,3 % opetustoimen tilojen kokonaispinta-alasta, joten johtopäätöksiä on tehtävissä.

Ilmastovaikutusten arvioinnista
Mahdollisten kuljetusten tai muiden tekijöiden ilmastovaikutuksia ei ole tarkasteltu, se vaatisi
oman erillisen esim. konsulttityönä tehtävän selvityksensä. Tarveselvityksessä Merikosken
koulualueen koulupalvelujen järjestämiseksi (30.4.2009) pyrittiin karkealla suuntaa-antavalla
tasolla hahmottamaan myös kuljetusten ilmastovaikutuksia ko. alueella: ne olivat vuositasolla
vain n. 15 % verrattuna koulurakennusten lisätilojen vaikutuksiin, vaikka kyse oli n. 200
oppilaan bussimatkoista Korvensuoran alueelta Merikosken yläasteelle.
Oletus: Muualla kaupungissa kuljetustarve on keskimäärin pienempi ja kuljetusten
ilmastovaikutukset ovat kokonaisuutena tarkastellen kaupunkialueella suhteellisen vähäisiä
verrattuna rakennusten vaikutuksiin.
Oletus: Koulujen ilmastovaikutukset ovat lähes suoraan verrannollisia koulurakennusten
energiankulutukseen, mikä taas on lähes suoraan verrannollinen lämmitettävien neliömetrien
määrään. Mitä enemmän tiloja, sitä isommat ilmastovaikutukset.

2.1 Perusopetus
Ohessa tarkastelu perusopetuksen alueittain. Taulukoissa tilat (hum2), oppilasmäärät (opp.)
ja rakennusten ilmastovaikutukset (CO2-ekv, kg/a).
Pateniemen alue
Koulu

opp.

hum2

hum2
CO2-ekv
CO2-ekv
/opp.
kg/a
kg/hum2/a
Herukka, 1-6 1)
512
5 981
11,68
368 478
61,61
Pateniemi, 7-9
267
4 450
16,67
222 130
49,92
Rajakylä, 1-6
354
3 193
13,29
322 343
68,53
Rajakylä, 7-9
287
4 704
11,12
218 804
68,53
Kuivasoja, 1-4
124
1 085
8,75
78 445
72,30
Yhteensä
1 544
19 412
12,57
1 210 200
62,34
1) Herukan koulun neliöihin ja CO2-ekv –lukuihin sisältyy myös va. tilaelementti (558 m2).

CO2-ekv
kg/opp./a
719,68
831,38
910,57
762,38
632,62
783,31

CO2-ekv
otos-%

100,00

Kaijonharjun-Koskelan alue
Koulu

opp.

hum2

Terva-Toppila, 1-9
334
7 289
Koskela, 1-6
298
4 032
Kuivasjärvi 1-6 1)
327
2 741
Pöllönkangas, 1-9
499
4 603
Yhteensä
1 458
20 465
1) Kuivasjärven koulun neliöihin, oppilasmäärään
päiväkodissa (340 m2).

hum2
CO2-ekv
CO2-ekv
CO2-ekv
CO2-ekv
/opp.
kg/a
kg/hum2/a
kg/opp./a
otos-%
21,82
414 670
56,89
1 241,53
13,53
177 716
44,08
596,36
8,38
252 969
92,29
773,61
12,83
297 614
46,48
596,42
14,04
1 142 969
55,85
783,93
100,00
ja CO2-ekv-lukuihin sisältyvät myös va. tilat Kuivasrannan
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3
Laanilan alue
Koulu

opp.

hum2

hum2
CO2-ekv
CO2-ekv
CO2-ekv
CO2-ekv
/opp.
kg/a
kg/hum2/a
kg/opp./a
otos-%
Oulujoki, 1-6 1)
174
2 857
16,42
177 874
62,26
1 026,26
Laanila, 7-9
353
3 552
10,06
199 284
56,11
564,54
Hintta, 1-6
383
4 568
11,93
285 636
62,53
745,79
Myllyoja, 1-6
232
3 416
14,72
229 795
67,27
990,50
Sanginsuu, 0-6 2)
56
996
17,79
64 137
64,39
1145,30
Yhteensä
1 198
15 389
12,85
956 726
62,17
798,60
100,00
1) Oulujoen koulun neliöihin, oppilasmäärään ja CO2-ekv –lukuihin sisältyy myös Saarelan sivukoulu (774 m2).

Tuiran-Ylikiimingin alue
Koulu

opp.

hum2

hum2
CO2-ekv
CO2-ekv
CO2-ekv
CO2-ekv
/opp.
kg/a
kg/hum2/a
kg/opp./a
otos-%
Välivainio, 1-6
103
1 419
13,78
79 895
56,30
775,68
Merikoski, 7-9
357
2 922
8,18
156 354
53,51
437,97
Tuira, 1-6
134
2 543
18,98
202 787
79,75
1 513,34
Paulaharju, 1-6
241
5 136
21,31
219 691
42,78
911,58
Hönttämäki, 1-6 4)
206
2 266
11,00
96 945
42,78
470,61
Korvensuora, 1-6 1)
327
3 720
11,38
206 560
55,52
631,68
Ylikiiminki, 1-9 3)
367
5 752
15,67
373 873
65
1 018,73
Vesala, 1-6 2,3)
107
1 165
10,89
52 425
45
489,95
Yhteensä
1 842
24 923
13,53
1 388 531
55,71
753,82
72,25
1) Korvensuoran koulun neliöihin, oppilasmäärään ja CO2-ekv –lukuihin sisältyy myös Talvikankaan sivukoulu (977
m2)
2) Vesalan koulun neliöihin ja CO2-ekv –lukuihin sisältyy myös va. tilaelementti (150 m2). Neliöt kuvaavat tilannetta
ennen peruskorjausta (lv. 2009-10); tällä hetkellä rakennustyöt ovat käynnissä ja vain osa koulutiloista käytössä.
3) Ylikiimingin ja Vesalan koulujen osalta ei vertailukelpoista CO-2-ekv –tietoa ole saatavilla. CO2-ekv –luvut ovat
oletuksia.
4) Hönttämäen koulun neliöihin ja CO2-ekv –lukuihin sisältyy myös TImosenkosken luontokoulu.

opp.

hum2

opp.

hum2

Karjasillan alue
Koulu

hum2
CO2-ekv
CO2-ekv
CO2-ekv
CO2-ekv
/opp.
kg/a
kg/hum2/a
kg/opp./a
otos-%
Teuvo Pakkala, 1-6
277
3 527
12,73
168 651
47,82
608,85
Lintulampi, 1-6 1)
320
3 738
11,68
937 945
63,66
743,58
Pohjankartano, 7-9
521
4 330
8,31
277 068
63,99
531,80
Karjasilta, 7-9 2)
250
2 684
10,73
233 047
86,84
932,19
Kaukovainio, 1-6
290
4 097
14,13
242 579
59,20
836,48
Yhteensä
1 658
18 376
11,08
1 159 289
63,01
699,21
98,28
1) Lintulammen koulun neliöihin, oppilasmäärään ja CO2-ekv –lukuihin sisältyy myös Mäntylän sivukoulun (317 m2).
Koulun oppilasmäärään sisältyy myös 32 esioppilasta Mäntylässä. Mäntylän osalta ei ole saatavilla CO2-ekv –tietoja;
CO2-ekv lukuihin sisältyy arvio.
2) Karjasillan koulun neliöihin ja CO2-ekv –lukuihin sisältyy myös osuus Pohjankartanon yhteiskäyttöisistä tiloista
(276 m2).

Keskustan alue
Koulu

hum2
/opp.
17,04

CO2-ekv
kg/a
374 168

CO2-ekv
kg/hum2/a
75

CO2-ekv
kg/opp./a
1 268,08

CO2-ekv
otos-%

Oulu International
296
5 044
School, 1-9 3)
Myllytulli, 1-9 1,3)
489
5 807
11,87
390 169
75
797,89
Kastelli, 1-9 2)
548
5 218
9,52
473 638
90,77
864,30
Nuottasaari, 1-6
218
3 869
17,74
185 004
47,82
848,64
Yhteensä
1 551
19 938
12,86
1 422 978
71,37
917,46
71,94
1) Myllytullin koulun neliöihin ja CO2-ekv –tietoihin sisältyy myös osuus Kasarmintie 4:n yhteiskäyttöisistä tiloista (550
m2).
2) Kastellin koulun neliöihin, oppilasmäärään ja CO2-ekv –lukuihin sisältyvät myös Värtön sivukoulu (978 m2) ja
osuus va. tilaelementistä (99 m2).
3) Kansainvälisen koulun ja Myllytullin koulun Kasarmintie 4:n tilojen osalta ei ole saatavilla CO2 ekv –tietoja; CO2 –
luvut ovat oletuksia.
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Kaakkurin alue
Koulu

opp.

hum2

hum2
CO2-ekv
CO2-ekv
CO2-ekv
CO2-ekv
/opp.
kg/a
kg/hum2/a
kg/opp./a
otos-%
Oulunlahti, 1-6 1)
357
4 517
12,65
225 553
49,94
631,80
Kaakkuri, 1-9
859
11 796
13,73
1 002 505
84,99
1 167,06
Metsokangas, 1-9 2)
234
8 080
34,53
606 000
75
2 529,74
Yhteensä
1 450
24 392
16.82
1 834 058
75,19
1 264,87
66,87
1) Oulunlahden koulun neliöihin, oppilasmäärään ja CO2-ekv –lukuihin sisältyvät myös Sarasuon sivukoulu (993 m2),
osuus Santerinkujan tiloista (616 m2) ja va. tilaelementti (548 m2). Neliöt kuvaavat tilannetta ennen päärakennuksen
peruskorjausta (lv. 2009-10); tällä hetkellä rakennustyöt ovat käynnissä ja päärakennus ei ole käytössä.
2) Metsokankaan koulun oppilasmäärään sisältyy myös 2 esioppilasta. Koulun osalta ei ole saatavilla CO2 ekv –
tietoja; taulukossa oletukset.

opp.

hum2

Maikkulan alue
Koulu

hum2
CO2-ekv
CO2-ekv
CO2-ekv
CO2-ekv
/opp.
kg/a
kg/hum2/a
kg/opp./a
otos-%
Maikkula, 1-6
181
3 039
16,79
151 093
49,72
834,77
Maikkula, 7-9
348
3 812
10,95
222 567
58,39
639,56
Patamäki, 1-6
145
1 878
12,95
97 284
51,80
670,92
Knuutilankangas, 1-6 1)
277
3 663
13,22
187 019
51,06
675,16
Pikkarala, 1-6
37
1 205
32,34
67 485
56,03
1 823,92
Madekoski, 1-6 2)
230
2 838
12,34
212 567
74,91
924,20
Yhteensä
1 218
16 434
13,49
938 015
57,08
773,13
100,00
1) Knuutilankankaan koulun neliöihin, oppilasmäärään ja CO2-ekv –lukuihin sisältyvät myös Lämsänjäven sivukoulu
(1 152 m2) ja va. tilaelementti (167 m2).
2) Madekosken koulun neliöihin, oppilasmäärään ja CO2-ekv -lukuihin sisältyvät myös Heikkilänkankaan sivukoulu
(813 m2) ja va. tilaelementti (167 m2).

Erityiskoulut
Tässä tarkastellaan erityiskouluihin keskitettyä erityisopetusta. Taulukossa tilat (hum2),
oppilasmäärät (opp.) ja rakennusten ilmastovaikutukset (CO2-ekv, kg/a).
Koulu
Heinätori 1)
Heinätori / Leinonpuisto
/ EHA-1 (Tuira) 2,6)
Heinätori / Leinonpuisto
/ EHA-2 (Kasarmintie 4)
2,3,6)
Kajaanintulli 4)
Kajaanintulli /
Sairaalakoulu 4, 5,6)
Yhteensä

opp.
130
158

hum2
3 222
3 074

hum2
/opp.
24,79
34,75

CO2-ekv
kg/a
178 499
413 236

CO2-ekv
kg/hum2/a
55,40
134,43

CO2-ekv
kg/opp./a
1 373,07
2 615,42

CO2-ekv
otos-%

2 417

52
46

1 707
470

32,83
10,22

130 382

76,37

2 507,34

386

10 890

28,21

130 382

66,31

1 870,77

71,04

1) Heinätorin koulun neliöihin, oppilasmäärään ja CO2-ekv –lukuihin sisältyy myös osuus Nuottasaaren
koulukiinteistön tiloista (1 294 m2). Niihin ei sisälly osuutta Luovin tiloista (pajaluokka).
2) Heinätorin koulun Leinonpuiston yksikön Tuiran EHA-1 toimipisteen neliöihin ja CO-2 –lukuihin sisältyvät myös va.
Komun tilat (204 m2) ja va. tilaelementti (486 m2). EHA-1 oppilaita on yhteensä 121. Koko Leinonpuiston yksikön
(EHA1+EHA2) yhteinen oppilasmäärä ja CO2-ekv –luvut on EHA1 –rivillä.
3) Heinätorin koulun Leinonpuiston yksikön Kasarmintie 4:n EHA-2 toimipisteen neliöihin sisältyvät myös
Tahkokankaan tilat (410 m2). EHA-2-oppilaita on yhteensä 37.
4) Kajaanintullin koulun neliöihin, oppilasmäärään ja CO2-ekv -lukuihin sisältyvät myös kolmen pajaluokan tilat
(yhteensä 271 m2). Tällä rivillä pääkouluja Sairaalakoulun yhteiset CO2-ekv –luvut.
5) Kajaanintullin koulun Sairaalakoulun neliöihin ja oppilasmäärään sisältyvät tilat Sairaalarinteellä, Peltolassa ja
OYS:n päärakennuksessa.
6) Leinonpuiston va. ns. Komun-tilan, EHA-2:n Kasarmintie 4:n ja Tahkokankaan tilojen sekä Kajaanintullin koulun
Sairaalakouluyksikön tilojen osalta ei ole saatavilla CO2 ekv –tietoja. Taulukossa niiden osalta oletukset.

Taidekoulu
Taulukossa tilat (hum2), oppilasmäärät (opp.) ja rakennusten ilmastovaikutukset (CO2-ekv,
kg/a).
Koulu

opp.

hum2

hum2
/opp.

CO2-ekv
CO2-ekv
kg/a
kg/hum2/a
Taidekoulu 1)
1 613
96 756
50
1) Taidekoulun osalta ei ole saatavilla CO2-ekv –tietoja. Taulukossa oletus.

CO2-ekv
kg/opp./a

CO2-ekv
otos-%
0,00
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Perusopetus, yhteenveto
Taulukossa tilat (hum2), oppilasmäärät (opp.) ja rakennusten ilmastovaikutukset (CO2-ekv,
kg/a).
Koulu

opp.

hum2

hum2
/opp.
12,57
14,04

CO2-ekv
kg/a
1 210 200
1 142 969

CO2-ekv
kg/hum2/a
62,34
55,85

CO2-ekv
kg/opp./a
783,80
783,92

CO2-ekv
otos-%
100,00
100,00

Pateniemen alue
1 544
19 411
Kaijonharjun-Koskelan
1 458
20 465
alue
Laanilan alue
1 198
15 389
12,85
9 56 726
62,17
798,60
100,00
Tuiran-Ylikiimingin alue
1 842
24 923
13,53
1 388 531
55,71
753,82
72,25
1)
Karjasillan alue 1)
1 658
18 376
11,08
1 159 289
63,09
699,21
98,28
Keskustan alue 1)
1 551
19 938
12,86
1 422 978
71,37
917,46
71,94
Kaakkurin alue 1,2)
1 450
24 393
16,82
1 834 058
75,19
1 264,87
66,87
Maikkulan alue
1 218
16 434
13,49
938 015
57,08
770,13
100,00
Peruskoulut yhteensä
11 919
159 328
13,37
10 052 765
63,09
843,42
86,88
1)
Erityiskoulut 1,3)
386
10 890
28,21
722 117
66,31
1 870,77
71,04
Peruskoulut ja
12 305
170 218
13,83
10 774 882
63,30
875,65
85,86
erityiskoulut yhteensä
1)
Taidekoulu 1,4)
1 613
96 756
50
0
1) CO2-ekv –tietoja ei kaikilta osin ole saatavilla. Taulukossa osin oletuksia.
2) Kaakkurin alueella (Eteläinen I) näkyy se, että Metsokankaan koululla on vasta pieni osa mitoitusoppilasmäärästä
(540 opp.).
3) Erityisopetuksen tilatarpeet ovat selkeästi ”tavallista” perusopetusta suuremmat johtuen mm. opetusryhmien
pienestä koosta.
4) Taidekoulun osalta ei tarkastella oppilasmäärää, koska opetuksen luonteesta johtuen vain pieni osa koulun
oppilasmäärästä on yhtäaikaisesti paikalla.

2.2 Lukio-opetus
Lukiot
Taulukossa tilat (hum2), oppilasmäärät (opp.) ja rakennusten ilmastovaikutukset (CO2-ekv,
kg/a).
Koulu

opp.

hum2

hum2
/opp.
6,45
4,14
7,31
5,87
9,19
8,36
6,48
7,34

CO2-ekv
kg/a
102 929
69 081
393 845
214 351
167 057
184 477
176 290
484 390

CO2-ekv
kg/hum2/a
68,53
53,51
66,38
99,47
56,11
63,99
89,46
108,90

CO2-ekv
kg/opp./a
441,75
221,41
485,03
512,80
515,61
534,72
579,90
799,32

CO2-ekv
otos-%

Pateniemi
233
1 501
Merikoski
312
1 291
Oulun Lyseo 1,4)
812
5 933
Kastelli 2)
418
2 453
Laanila
324
2 978
Madetoja
345
2 883
Karjasilta
304
1 971
Oulun suomalaisen
606
4 448
yhteiskoulun lukio
Päivälukiot yhteensä
3 354
23 458
7,00
1 792 240
76,41
534,41
89,36
Aikuislukio 3,4)
1 475
80 862
54,79
85,72
Lukiot yhteensä
3 721
24 934
6,70
1 873 282
75,13
89,53
1) Lyseon lukion neliöihin, opiskelijamäärään ja CO2-ekv -lukuihin sisältyvät myös osuus Kasarmintie 4:n tiloista
(1830 m2), etälukiot (403 m2) ja Ylikiimingin etäpiste (264 m2). Opiskelijamäärä koskee päiväopetusta. Siihen sisältyy
113 IB-opiskelijaa ja 66 etäopetuksen opiskelijaa. Tämän lisäksi iltaopetuksessa on 11 opiskelijaa.
2) Kastellin lukion neliöihin, opiskelijamääriin ja CO2-ekv -lukuihin sisältyy myös osuus va. tilaelementistä (298 m2)
3) Aikuislukion neliöihin ja CO2-ekv –lukuihin sisältyvät myös tilat Kestävän kehityksen talossa (115 m2).
Aikuislukiossa on opiskelijoita yhteensä 367, joista 105 päiväopetuksessa, 209 iltaopetuksessa ja 33 etäopetuksessa.
Taulukossa ei tarkastella koulun opiskelijamäärää, koska opetuksen luonteesta johtuen vain pieni osa on kerrallaan
koulutiloissa.
4) Lyseon lukion Kasarmintie 4:n, Ylikiimingin kunnantalon ja etälukioden tilojen, ja aikuislukion Kestävän kehityksen
talon tilojen osalta ei ole saatavilla CO2-ekv –tietoja. Taulukossa oletukset.
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Oulun konservatorio ja Oulu-opisto
Taulukossa tilat (hum2), oppilasmäärät (opp.) ja rakennusten ilmastovaikutukset (CO2-ekv,
kg/a).
Koulu

opp.

hum2

hum2
/opp.

CO2-ekv
CO2-ekv
CO2-ekv
CO2-ekv
kg/a
kg/hum2/a
kg/opp./a
otos-%
Konservatorio 1,3,4)
3 342
207 966
62,23
Oulu-opisto 2,3,4)
5 791
329 571
56,01
1) Konservatorion neliöihin sisältyvät musiikkikeskuksen tilojen lisäksi myös tilat Pohjankartanossa (1 797 m2),
pop&jazz –koulutuksen va. tilat Intiössä (yht. 694 m2) sekä osuus Sävelparkista (445 m2). Samoin CO2-ekv –tietoihin
lukuun ottamatta Sävelparkkia.
2) Oulu-opiston neliöihin ja CO2-ekv –lukuihin sisältyvät Pohjankartanon tilojen lisäksi osuus Kasarmintie 4:n
yhteiskäyttötiloista (50 m2), osuus tiloista Laanilan koululla (164 m2), kudonnan neuvonnan tilat (196 m2) ja tilat
Höyhtyän ostoskeskuksessa (167 m2).
3) Konservatorion pop&jazz-tilojen ja Oulu-opiston kudonnan neuvonnan ja Höyhtyän ostoskeskuksen tilojen osalta ei
ole saatavilla CO2-ekv –tietoja. Taulukossa oletukset.
4) Taulukossa ei tarkastella koulujen oppilasmääriä, koska opetuksen luonteesta johtuen vain pieni osa on kerrallaan
koulutiloissa.

2.3 Muut opetustoimen tilat
Taulukossa tilat (hum2), oppilasmäärät (opp.) ja rakennusten ilmastovaikutukset (CO2-ekv,
kg/a).
hum2

CO2-ekv
CO2-ekv
CO2-ekv
kg/a
kg/hum2/a
otos-%
Johto ja tukipalvelut 1)
1 564
101 707
65,02
0,00
1) Hallinto- ja tukipalvelutiloihin kuuluvat Opetustoimen tukipalvelujen tilat Taka-Lyötyssä (1 520 m2), työsuojelun tilat
Arkistokadulla (25 m2) sekä Arkki/Villa Victor (19 m2). Tilojen osalta ei ole saatavilla CO2-ekv –tietoja. Taulukossa
oletukset.

Opetustoimella oli syyskuussa 2009 käytössään myös va. evakkotiloja yhteensä 2 246 hum2.
Niitä käytetään mm. koulujen peruskorjausten aikaisina väistötiloina, jolloin varsinaiset
koulutilat eivät pääosin ole käytössä. Evakkotilat on rajattu tämän tarkastelun ulkopuolelle
päällekkäisyyksien poistamiseksi.

2.4 Yhteenveto
Taulukossa tilat (hum2), oppilasmäärät (opp.) ja rakennusten ilmastovaikutukset (CO2-ekv,
kg/a).
Koulu

opp.

hum2

hum2
/opp.
13,83
13,37
28,21

CO2-ekv
CO2-ekv
CO2-ekv
CO2-ekv
kg/a
kg/hum2/a
kg/opp./a
otos-%
Perusopetus yht. 1)
12 305
179 218
10 774 882
63,30
875,65
85,86
- ”tavalliset” peruskoulut
11 919
159 328
10 052 765
63,09
843,42
86,88
- erityiskoulut
386
10 890
722 117
66,31
1 870,77
71.04
Lukio-opetus yht. 1)
24 934
1 873 282
75,13
89,52
- päivälukiot
3354
23 458
6,99
1 792 420
76,41
534,41
89,36
- aikuislukio
1 476
80 862
54,79
85,72
Muu opetus 1)
10 746
634 293
59,03
42,45
Johto ja tukipalvelut
1 564
101 707
65,02
0,00
Kaikki tilat yhteensä 2)
207 462
13 384 164
64,51
82,32
1) Taulukon otsikko ”Muu opetus” sisältää taidekoulun perusopetuksesta sekä konservatorion ja Oulu-opiston lukioopetuksesta.
2) Tämän lisäksi opetustoimella oli syyskuussa 2009 käytössään myös va. evakkotiloja yhteensä 2 246 hum2, mutta
ne on rajattu tämän tarkastelun ulkopuolelle päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Opetustoimen rakennusten ilmastovaikutuksista
Rakennuskohtaiset energiankulutukset ja rakennusten ilmastovaikutukset vaihtelevat suuresti.
Voisi kuvitella, että nykytietämyksellä ja –tekniikalla olisi uusien koulurakennusten
ilmastovaikutus suhteellisesti vanhoja pienempi ja että uudisrakentamisen ja peruskorjausten
myötä koulurakennuskannan ilmastovaikutukset vähitellen vähenisivät.
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Näin ei kuitenkaan välttämättä aina ole. Esimerkiksi v. 2004 valmistuneen Kaakkurin koulun
ilmastovaikutus on n. 85,0 CO2-ekv, kg /m2/a, kun ”tavallisten” peruskoulujen tilojen
keskimääräinen lukuarvo on n. 63,1 (otos 86,9 % kaikista ”tavallisten” peruskoulujen tilojen
kokonaisalasta). Syitä lie monia ja niistä osa yksilöllisiä. Esimerkiksi ilmanvaihtotarpeen
vähimmäisnormit ovat nykyisin moninkertaiset aiempiin vuosiin nähden. Lisäksi uudet
koulurakennukset ovat teknisistä ja toiminnallisista syistä johtuen usein tilavuudeltaan
suhteessa suurempia. Uusissa ja peruskorjatuissa kouluissa on myös enemmän sähköä
kuluttavaa tekniikkaa sekä kiinteistön toimintaan että käyttäjien varustukseen liittyen. Voi
olettaa, että jatkossa peruskorjattavienkin koulujen ilmastovaikutus kasvaa, kun niiden
tekninen ja toiminnallinen laatutaso nousee nykynormien tasolle.

3 KEHITYS 2000-LUVULLA
Ilmastovaikutukset:
Opetustoimen tilojen ilmastovaikutukset vuonna 2009 ovat melko hyvin arvioitavissa.
Vastaavia arvioita vuoden 2000 tilanteesta ei ole käytettävissä.
Oletus: opetustoimen tiloista aiheutuvat ilmastovaikutukset (CO2-ekv kg/a) ovat kasvaneet
vuodesta 2000 vuoteen 2009 vähintään saman verran kuin opetustoimen tilat (hum2) eli n. 46
%. Todennäköisesti kasvu-% on suurempi, koska uudet/peruskorjatut koulutilat kuluttavat jopa
enemmän energiaa kuin vanhat.

4 VAIHTOEHDOT VUOTEEN 2020
4.1 Vaihtoehto 1, nykytilanteen jatkumo
Ilmastovaikutukset, kehitys 2010-luvulla (vertailu nykytilanteeseen)
Opetustoimen tilojen ilmastovaikutukset vuonna 2009 ovat melko hyvin arvioitavissa. Arviot
vuoden 2020 tilanteesta ovat oletuksia.
Oletus: opetustoimen tiloista aiheutuvat ilmastovaikutukset (CO2-ekv kg/a) kasvavat vuodesta
2009 vuoteen 2020 vähintään saman verran kuin opetustoimen tilat (hum2) eli n. 14,4 %.
Todennäköisesti kasvu-% on suurempi, koska uudet/peruskorjatut koulutilat kuluttavat jopa
enemmän energiaa kuin vanhat.

4.2 Vaihtoehto 2, neliömäärät eivät kasva
Pohdintaa ilmastovaikutuksista, kehitys 2010-luvulla (vertailu nykytilanteeseen)
Vaihtoehdossa 2 saatettaisiin päästä lähelle sellaista lähtökohtaa, etteivät opetustoimen
ilmastovaikutukset (CO2-ekv, kg/a) kasvaisi nykytilanteesta tai kasvaisivat vain vähän.

4.3 Vaihtoehto 3, neliömäärät kasvavat oppilasmäärän kasvun verran
Pohdintaa ilmastovaikutuksista, kehitys 2010-luvulla (vertailu nykytilanteeseen)
Vaikutukset lienevät vaihtoehtojen 1 ja 3 välistä.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ OPETUSTOIMEN RAKENNUSTEN ILMASTOVAIKUTUKSISTA
Oletuksia:
- Opetustoimen rakennusten energiankulutus ja sitä kautta ilmastovaikutukset kasvavat
jatkossa teknisen ja toiminnallisen laatutason kasvusta johtuen. Tämä tapahtuu vaikka tilojen
kokonaismäärä ei kasvaisi yhtään. Tilamäärän kasvun johdosta vaikutus voimistuu.
- Opetustoimen rakennuksista aiheutuvien ilmastovaikutusten kasvua voidaan teknisin
ratkaisuin lähinnä hidastaa.
- Mikäli energiaa onnistutaan jatkossa tuottamaan tavalla, jolla on nykyistä pienemmät
ilmastovaikutukset, voidaan opetustoimen rakennusten ilmastovaikutuksia vähentää tai sen
kasvua hillitä.
- Mikäli opetustoimen perustoimintoja voidaan jatkossa järjestää nykyisestä poikkeavalla
tavalla niin, että kokonaistasolla tarvitaan nykyistä vähemmän tiloja ja/tai sähköä kuluttavaa
varustusta, voidaan opetustoimen rakennusten energiankulutusta ja ilmastovaikutuksia
vähentää tai sen kasvua hillitä.
Johtopäätökset:
Opetustoimi voi itse vaikuttaa omiin ilmastovaikutuksiinsa seuraavasti:
1) Opetustoimen tilojen m2- ja m3-määriä tulee pyrkiä minimoimaan; tilamäärän kasvua tulee
vähintäänkin hillitä.
2) Opetustoimen rakenteita, perustoimintoja ja laatutasoja tulee pyrkiä kehittämään kohdan 1
mukaisesti.
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Koulukiinteistöistä - peruskorjaustarpeet ja muuta huomioitavaa
- Yhteenveto, mm. Tilakeskuksesta 3.12.2009 saadun informaation perusteella;
RT / opetustoimen tukipalvelut, 4.12.2009.

1 Koulukiinteistöjen peruskorjaustarpeista
1.1 Johdanto
Koulukiinteistöjä pitää jatkuvasti peruskorjata mm. teknisistä, työsuojelullisista ja toiminnallisista syistä.
- Isommat peruskorjaukset (> 2 M€) toteutetaan kaupungin investointiohjelman erillisinvestointihankkeina,
joista päättää kv. Tarve olisi keskimäärin 1-2 tällaiselle koulujen peruskorjaushankkeelle vuosittain.
- Pienemmät peruskorjaustarpeet toteutetaan Tilakeskuksen vuosittaisten peruskorjausohjelmien hankkeina,
joista päättää Tilakeskuksen johtokunta. Tällaisia koulujen peruskorjaushankkeita tehdään vuosittain
kymmenkunta, yhteensä 3-4 M€/v.

1.2 Erillisinvestointiesitykset
Tilakeskuksen mukaan seuraavat hankkeet ovat mittakaavaltaan sen luonteisia, että ne tulisi toteuttaa
erillisinvestointeina. Ne ovat Tilakeskuksen näkemyksen mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä, joka
perustuu lähinnä teknisiin peruskorjaustarpeisiin.
- Kastellin ja Karjasillan koulukiinteistöt -> Kastellin monitoimitalon uudisrakennus korvaa nämä mittavat
peruskorjaustarpeet. Monitoimitalo on kaupungin investointiohjelmassa (kv 25.11.2009 § 115) sijoitettu
rakennettavaksi v. 2012-14.
- Kaukovainion koulu -> Rakennettu 1970. Peruskorjaus on kaupungin investointiohjelmassa sijoitettu
rakennettavaksi v. 2011-12.
- Myllytullin koulun uudempi osa -> Rakennettu 1959. Täydellinen perusparannus. Hyväksytty
hankesuunnitelma, ei sisälly kaupungin investointiohjelmaan. Tilakeskuksen investointiesitys: 2013.
- Tuiran koulun uudempi osa (Leinonpuiston EHA1-opetus). -> Rakennettu 1974. Täydellinen
perusparannustarve. Tilakeskuksen investointiesitys: 2014.
Opetustoimen Merikosken koulualuetta koskeneessa alueellisessa kouluverkkoselvityksessä (v. 2009)
tutkittu kaksi vaihtoehtoa, joissa toisessa Tuiran koulukiinteistön toiminta jatkuu nykyisellään (Korvensuoran
suuralueelle ei tule lk. 7-9 opetustiloja) ja toisessa koulukiinteistöön sijoittuisi Tuiran yhtenäinen peruskoulu
ja erityisopetusta, mm. Leinonpuiston EHA1 (Korvensuoran suuralueelle tulee lk. 7-9 opetustilat) ->
Peruskorjauksen suunnittelua ei voida aloittaa ennen kuin em. kouluverkkoratkaisu ja ko. koulukiinteistön
toiminnallinen jatkokäyttö on ratkaistu.
- Ent. sotilaskotirakennus Intiössä (nykyinen konservatorion pop&jazz-koulutuksen va. toimitila) ->
Rakennettu 1957. Täydellinen perusparannustarve, mikäli rakennus säilyy ko. käytössä.
Pop&jazz-hankesuunnitelmassa (2008) esitetään, että ko. koulutukselle järjestettäisiin muun konservatorion
yhteyteen musiikkikeskuksen laajennuksena.
- Sanginsuun koulu, piharakennus (ent. asuntolarakennus) -> Rakennettu 1956. Täydellinen
perusparannus. Tilakeskuksen investointiesitys: 2014.
Asiaa tutkittu Sanginsuun tarveselvityksessä (2009); peruskorjauksen mielekkyys kyseenalaista -> voisi
käytännössä osoittautua laajemmaksi uudisrakentamiseksi.
- Pohjankartano -> Rakennettu 1967. Tehty osittaisia korjauksia 1994-.koko rakennuksen julkisivu- ja
vesikattorakenteiden uusiminen yms. tekniset korjaustarpeet. Tilakeskuksen investointiesitys: 2015.
- Oulun Lyseo -> täydellinen perusparannus mikäli nykyinen opiskelijamäärä säilyy. Tilakeskuksen
investointiesitys:. 2016. Mikäli henkilökuormitusta pienennetään voidaan tekniset peruskorjaukset toteuttaa
mahdollisesti Tilakeskuksen peruskorjausohjelmien puitteissa.
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Rakennushistoriallisesti arvokkaaseen rakennukseen on sijoitettu liikaa väkeä. Peruskorjauksen mielekkyys
nykyiselle henkilömäärälle on kyseenalaista.
- Lintulammen koulu -> Rakennettu 1958, pienempi peruskorjaus 1994. Teknisten järjestelmien
perusparannus. Tilakeskuksen investointiesitys: 2017.
- Rajakylän koulukiinteistö -> Rakennettu 1977 / laajennus 2005 (osa tiloista perusparannettu). Tekninen
perusparannustarve. Tilakeskuksen investointiesitys: 2017.
- Pöllönkankaan koulu -> Rakennettu 1987. Peruskorjaustarve + toiminnalliset tilamuutostarpeet.
Tilakeskuksen investointiesitys: 2018.
- Maikkulan koulut -> rakennusvuodet 1989/1991. Täydellinen tekninen perusparantaminen. Tilakeskuksen
investointiesitys: 2019.
- Terva-Toppilan koulu, Ankkuri (ylemmät luokat) / tn-tilat: Rakennettu 1966, peruskorjattu 2002.
Toiminnallisista/työsuojelullisista syistä johtuva teknisen työn opetustilojen peruskorjaus (edellyttää
laajennusta). Tilakeskuksen investointiesitys: ?.

1.2 Tilakeskuksen peruskorjausohjelmat
Tilakeskuksen lähivuosien (2010 jne.) peruskorjausohjelmien puitteissa on suunnitteilla pienempiä teknisiä
peruskorjauksia mm. seuraaviin koulukiinteistöihin: Kuivasoja, Herukka, Teuvo Pakkala, Merikoski,
Kuivasjärvi, Pöllönkangas, Korvensuora, Oulujoki, Knuutilankangas, Pikkarala, Madekoski, Nuottasaari ja
Heinätori.
Peruskorjaustarpeet ovat eri kouluilla erilaisia. Osa niistä on isompia tilakokonaisuuksia koskevia teknisten
järjestelmien korjauksia/uusimisia (esim. ilmanvaihto), osa pienempiä osatiloja koskevia paikallisia
korjauksia.

2 Teknisesti haastavat koulukiinteistöt
Tilakeskuksen näkemyksen mukaan seuraavat vanhat puurakenteiset koulukiinteistöt ovat
korjattavuudeltaan ja ylläpidettävyydeltään teknisesti haastavia (so. ongelmallisia) mikäli niitä käytetään
koulu- tai vastaavaan julkiseen toimintaan, joissa rakennusten henkilökuormitus on suurta:
- Heinätori
- Kuivasoja
- Sanginsuu

3 Väliaikaiset tilaelementtikoulut
- Oulunlahden tilaelementti, 548 m2, vuokrattu 8.8.2000, viimeisin vuokrasopimus päättyy 31.5.2010, jolloin
tilaelementistä luovutaan.
- Vesalan tilaelementti, 150 m2, vuokrattu 15.10.2007 (Ylikiimingin kunta), viimeisin vuokrasopimus päättyy
14.10.2010, jolloin tilaelementistä luovutaan.
- Herukan tilaelementti, 558 m2, vuokrattu 1.7.1996, viimeisin vuokrasopimus päättyy 7.8.2010.
Opetustoimen tukipalvelut esittänyt jatkoa.
- Leinonpuiston tilaelementti, 530 m2, vuokrattu 1.9.2005, vuokrasopimus päättyy 31.8.2010. Opetustoimen
tukipalvelut esittänyt jatkoa.
- Kastellin tilaelementti, 391 m2, vuokrattu 8.8.1997, viimeisin vuokrasopimus päättyy 7.8.2012.
Opetustoimen tukipalvelut esittänyt jatkoa Kastellin monitoimitalon valmistumiseen asti.
- Knuutilankankaan tilaelementti, 181 m2, vuokrattu 15.8.2004, viimeisin vuokrasopimus päättyy 14.8.2014.
- Madekosken tilaelementti, 181 m2, vuokrattu 7.9.2004, viimeisin vuokrasopimus päättyy 14.8.2014.
- Talvikankaan tilaelementti (koulu+päiväkoti), ? m2, tulossa, vuokraus 1.8.2010 lähtien, 5 tai 10 vuotta.
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Liite 10, Työryhmän alustava kuvaus vaihtoehtojen 1-3 edellyttämistä toimenpiteistä 2010-2020

TYÖRYHMÄN ALUSTAVA KUVAUS VAIHTOEHTOJEN 1-3 EDELLYTTÄMISTÄ
TOIMENPITEISTÄ 2010-2020

Loppuraportissa ei esitetä muutoksia väliraporttiin. Seuraavassa kuvataan toimenpiteet
taloussuunnittelukaudelle 2010-2012 sekä vuosille 2013-2020 vaihtoehdoissa 1-3 (VE 1-3). Kunkin
toimenpiteen kohdalla on merkitty ne vaihtoehdot, joissa edellytetään ko. toimenpidettä vaihtoehdon
mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi. Liitteen lopussa on yhteenvetotaulukko 4, johon on koottu alustava
kuvaus vaihtoehtojen 1-3 edellyttämistä toimenpiteistä 2010-2020.
Tässä esitetyt vaihtoehtokuvaukset ovat osin sovelluksia, joiden edellyttämät toimenpiteet ovat linjassa
loppuraportissa kuvattujen vaihtoehtojen tavoitteiden kanssa. Vaihtoehtojen sovelluksissa puretaan lukioopetuksen nykyistä ahtautta, mitä kompensoidaan osittain perusopetuksen puolelta.
Liitteessä 10 käytettyjen lyhennysten selitykset: mt=monitoimitalo, po=perusopetus, lo=lukio-opetus,
va.=väliaikainen tila/tilaelementti, *=tilatarve arvioidaan uudelleen, hum2=huoneala neliöinä.

Toimenpiteet taloussuunnittelukaudella 2010-2012
TA2010 Vaihtoehdot 1-3
Toimenpiteet vaihtoehdoissa 1-3 ovat identtiset talousarviovuonna 2010 (ks. taulukko 1).
Loppuraportissa on otettu huomioon tehtyjen päätösten ja linjausten mukaiset ne lisätilat ja poistuvat tilat,
joita ei kuvattu väliraportissa. 1.8.2010 alkaen (niitä ei tässä toisteta). Ritaharjun uusi koulu ja Vesalan
koulun peruskorjauksen myötä saatavat lisätilat otetaan käyttöön 1.8.2010 lähtien. Sarasuon koulu saa
lisätilaa SOTE:n vapautuvista tiloista ja Hönttämäen koululle tulee lisätilaa peruskorjauksen yhteydessä.
Lisäksi Talvikankaalle tulee 1.8.2010 alkaen va. tilaelementti. 1.8.2010 alkaen opetustoimi luopuu Ritaharjun
koulun valmistumisen myötä Kuivasjärven koulun Kuivasrannan päiväkodin yhteydessä olleista koulun va.
tiloista. Peruskorjaus-/laajennushankkeiden valmistumisen myötä luovutaan Oulunlahden koulun,
Ylikiimingin Vesalan koulun va. tilaelementeistä sekä Ylikiimingin Keltaisen talon va. tiloista. Lisäksi
luovutaan konservatorion (pop&jazz) käytössä olevista Intiön kasarmin alueella sijaitsevista sotilaskodin
tiloista 1.8.2010 alkaen. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri osin korjaa ja osin korvaa uudistiloilla
Sairaalakoulun nykytilat, mikä ei vaikuta kokonaispinta-alaan. Evakkotilana toimivan Kangaskontiontie
10:ssä sijaitsevan vuokratilan käyttötarve 7/2010 alkaen selvitetään tammikuussa 2010.

TS 2011 – 2012 Vaihtoehdot 1-3
Toimenpiteet vuosina 2011 ja 2012 poikkeavat vaihtoehdon 1 ja vaihtoehtojen 2-3 välillä. Vuosina 2011 ja
2012 toimenpiteet vaihtoehdoissa 2 ja 3 ovat identtiset (ks. taulukko 1).
Vuonna 2011 vaihtoehdossa 1 lisätiloja opetustoimen käyttöön vapautuu Rajakylän kirjastolta. Lisäksi
Talvikankaalle tulee 1.8.2011 alkaen va. tilaelementti. Oulujoen koulun Saarelan sivukoulun tilat luovutetaan
toistaiseksi SOTE:n päivähoidon käyttöön 1.8.2011 alkaen. Vuonna 2011 vaihtoehto 1:n edellyttämien edellä
kuvattujen toimenpiteiden lisäksi vaihtoehdoissa 2 ja 3 luovutaan Ritaharjun koulun valmistumisen myötä
Kuivasjärven koulusta ja Herukan koulun va. tilaelementistä sekä Sanginsuun koulusta 1.8.2011 alkaen.
Vuonna 2012 vaihtoehdossa 1 lisätiloja tulee peruskorjauksen yhteydessä laajennuksena Kaukovainion
koululle, josta tulee 1-9 luokkien yhtenäinen peruskoulu. Vuonna 2012 vaihtoehdossa 1 tiloja ei poistu
käytöstä. Vuonna 2012 vaihtoehto 1:n edellyttämien edellä kuvattujen toimenpiteiden lisäksi vaihtoehdoissa
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2 ja 3 luovutaan 1.8.2012 alkaen osasta opetustoimen tukipalveluiden hallintotiloja ja Oulun taidekoulun
väliaikaisista vuokratiloista.
TA2010 Toimenpiteiden toiminnalliset vaikutukset
Kouluverkkoselvitystyötyöryhmän väliraportissa 30.9.2009 (ks. tämän raportin liite 1) on kuvattu
vaihtoehtojen 1-3 osalta talousarviovuoden 2010 toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset sekä
toimenpiteiden toteutus. Väliraportissa esitettyjen toimenpiteiden lisäksi konservatorion pop&jazzkoulutuksen va. tiloista Intiössä (sotilaskoti) luopuminen tuo säästöä tilakustannusten osalta.
Tuiran-Ylikiimingin alueeseen kuuluvan Korvensuoran suuralueen oppilashuippu edellyttää tilaratkaisua,
jossa Talvikankaan koulun yhteyteen pystytetään va. tilaelementti 1.8.2010 alkaen. Ratkaisu ei aiheuta
muutoksia oppilaiden koulumatkaan
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TS 2011 Toimenpiteiden toiminnalliset vaikutukset
Rajakylä (VE 1,2,3)
- nykykäytännön mukaisesti Rajakylän koulun yhteydessä sijaitsevat kirjastolta vapautuvat tilat
siirtyvät opetustoimelle ja ne otetaan Rajakylän yhtenäisen peruskoulun käyttöön 1.8.2011 alkaen
Talvikangas (VE 1,2,3)
- Tuiran-Ylikiimingin alueeseen kuuluvan Korvensuoran suuralueen oppilashuippu edellyttää
tilaratkaisua, jossa Talvikankaan koulun yhteyteen pystytetään va. tilaelementti 1.8.2011 alkaen
- ei aiheuta muutoksia oppilaiden koulumatkaan
Saarela (VE 1,2,3)
- Laanilan alueen oppilasmäärän aleneminen mahdollistaa tilaratkaisun, jossa Oulujoen koulun
Saarelan sivukoulu luovutetaan toistaiseksi SOTE:n päivähoidon käyttöön 1.8.2011 alkaen
- Saarelan koulun oppilaat mahtuvat Oulujoen kouluun
- ei aiheuta merkittäviä muutoksia oppilaiden koulumatkaan
Kuivasjärvi (VE 2,3)
- Kaijonharjun-Koskelan alueen oppilasmäärän aleneminen ja Ritaharjun koulun valmistuminen
mahdollistavat ratkaisun, jossa Kuivasjärven koulu hallinnollisena ja toiminnallisena yksikkönä
lakkautetaan 1.8.2011 alkaen
- Kuivasjärven koulun oppilaat sijoittuvat Ritaharjun, Oulun normaalikoulun ja Pöllönkankaan kouluihin
- alueen oppilaaksioton periaatteita tarkistetaan 1.1.2011
- ei aiheuta merkittäviä muutoksia oppilaiden koulumatkaan
- opettajat sijoittuvat muihin Oulun kaupungin kouluihin
- suunnittelukaudella 2013-2020Ritaharjun alueen oppilasmäärän ollessa korkeimmillaan joudutaan
mitä todennäköisimmin ohjaamaan osa Kaijonharjun-Koskelan alueen oppilaista Pateniemen alueen
kouluihin, mikä aiheuttaa muutoksia oppilaiden koulumatkoihin
Sanginsuu (VE 2,3)
- Laanilan alueen oppilasmäärän aleneminen mahdollistaa tilaratkaisun, jossa Sanginsuun koulu
toiminnallisena yksikkönä lakkautetaan ja opetustoimi luopuu koulukiinteistöistä 1.8.2011 alkaen
- Sanginsuun koulun oppilaat mahtuvat Myllyojan kouluun 1.8.2011 alkaen
- oppilaiden koulukyyti ohjautuu Sanginsuun koulun sijasta Myllyojan kouluun ja koulumatka pitenee
- suurin osa Sanginsuun koulun oppilaista on jo nyt kuljetuksessa
- esiopetus järjestetään erikseen päivähoidon kanssa tehtävän sopimuksen mukaisesti muualla kuin
Sanginsuun koulussa 1.8.2011 alkaen
- opettajat sijoittuvat muihin Oulun kaupungin kouluihin
- suunnittelukaudella 2013-2020 Hiukkavaaran alueen peruskoulujen valmistuttua oppilaat kulkevat
Puolukkakankaan ja/tai Hiukkavaaran yhtenäiseen peruskouluun
Herukka (VE 2,3)
- Pateniemen alueen oppilasmäärän aleneminen ja Ritaharjun koulun valmistuminen mahdollistavat
ratkaisun, jossa Herukan koulun va. tilaelementistä luovutaan 1.8.2011 alkaen
- Herukan koulun 5. luokkien oppilaat aloittavat 6. luokan opiskelun ja jatkavat opiskelua Ritaharjun tai
Pateniemen kouluissa 1.8.2011 alkaen
- oppilaiden koulumatkoihin tulee muutoksia
- järjestelyissä otetaan huomioon musiikkiluokkatoiminta
- Ritaharjuun siirtyvät oppilaat voivat opiskella 9. luokan loppuun asti Ritaharjun koulussa
- alueen oppilaaksioton periaatteita tarkistetaan 1.1.2011
- osa opettajista siirtyy oppilaiden mukana em. kouluihin tai muihin Oulun kaupungin kouluihin
Myllytulli ja Nuottasaari (VE 2,3)
- Nuottasaaren koulu hallinnollisena yksikkönä lakkautetaan 1.8.2011 alkaen ja liitetään osaksi
Myllytullin yhtenäistä peruskoulua. Yhdistäminen toteutetaan aiempien mallien tapaan (esim. TervaToppila)
- järjestelyissä otetaan huomioon Nuottasaaren koulussa sijaitseva Heinätorin koulun
erityisluokkaopetus
- Nuottasaaren koulun tilantarve Nuottasaaren koulukiinteistössä pienenee. Tilat otetaan asteittain
Heinätorin koulun erityisopetuskäyttöön
- Myllytullin koulun uudemman osan sisäilmaongelmista johtuva peruskorjaus toteutetaan tehtyjen
päätösten ja linjausten mukaisesti
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TS 2012 Toimenpiteiden toiminnalliset vaikutukset
Tukipalvelut (VE 2,3)
- opetustoimen tukipalvelut luopuvat osasta hallinnon tiloja 1.8.2012 alkaen
- hallinnon tilakäyttö mitoitetaan uudelleen erikseen laadittavan suunnitelman perusteella
Taidekoulu (VE 2,3)
- Oulun taidekoulun va. vuokratiloista luovutaan 1.8.2012 alkaen
- taidekoulun käytössä olevan väliaikaistilan tontti on kaavoitettu asumiskäyttöön, mistä syystä tiloista
tulee luopua
Taulukko 1. Alustava kuvaus vaihtoehtojen 1-3 edellyttämistä toimenpiteistä vuosina 2010-2012.
TA 2010 VE 1
Ritaharju
Vesala
Sarasuo
Hönttämäki
Talvikangas va.
Välivainio
Värttö
Mäntylä
Kuivasranta va.
Oulunlahti va.
Vesala va.
Ylikiiminki va.
Kons. Pop&jazz
Lisätilat yht
Poistuvat yht
Vaikutus yht
TA 2010 VE 2
ei muutoksia
Lisätilat yht
Poistuvat yht
Vaikutus yht
TA 2010 VE 3
ei muutoksia
Lisätilat yht
Poistuvat yht
Vaikutus yht

hum2 TS2011 VE 1
hum2 TS2012 VE 1
8758 Rajakylä
188 Kaukovainio
1252 Talvikangas va.
207
100
100
207
-1419 Saarela
-774
-978
-317
-340
-548
-150
-92
-342
10417 Lisätilat yht
188 Lisätilat yht
-4186 Poistuvat yht
-774 Poistuvat yht
6231 Vaikutus yht
-586 Vaikutus yht
MUUTOKSET VAIHTOEHDOISSA 2 JA 3 VERRATTUNA VE 1:EEN
hum2' TA2011 VE 2
hum2 TA2012 VE 2
0 Kuivasjärvi
-2401
Sanginsuu
-996 Tukipalvelut
Herukka va.
-558 Taidekoulu va.
10417 Lisätilat yht
188 Lisätilat yht
-4186 Poistuvat yht
-4729 Poistuvat yht
6231 Vaikutus yht
-3955 Vaikutus yht.
hum2 TA2011 VE 3
hum2 TA2012 VE 3
0 Kuivasjärvi
-2401
Sanginsuu
-996 Tukipalvelut
Herukka va.
-558 Taidekoulu va.
10417 Lisätilat yht
188 Lisätilat yht
-4186 Poistuvat yht
-4729 Poistuvat yht
6231 Vaikutus yht
-3955 Vaikutus yht.

hum2
1742

1742
0
1742
hum2
-150
-1613
1742
-1763
-21
hum2
-150
-1613
1742
-1763
-21

Heinätori, Taidekoulu, Myllytulli ja Nuottasaari (VE 2,3)
- Keskustan alueen oppilasmäärän aleneminen, erityisopetuksen alueellistaminen ja
erikoisluokkatoiminnan alueellinen kehittäminen mahdollistavat vaiheistetun tilaratkaisun, jossa
Nuottasaaren koulun oppilaat siirtyvät Myllytullin kouluun, Heinätorin koulun oppilaat siirtyvät
Nuottasaaren kouluun ja Oulun taidekoulu siirtyy väliaikaisesti Heinätorin koulun kiinteistöön
1.8.2012 alkaen
- järjestelyissä otetaan huomioon Nuottasaaren koulun liikuntaluokkatoiminta ja Heinätorin koulun
erityisluokkaopetus
- Heinätorin koulun erityisopetusta alueellistetaan, mistä syystä keskitetyn erityisopetuksen tarve
vähenee asteittain. Alueellistamisen viimeinen vaihe toteutuu käytännössä uuden Hiukkavaaran
keskuksen koulun erityisopetustilojen valmistumisen ja Leinonpuiston yksikön Tuiran toimitilojen
peruskorjauksen valmistumisen myötä.
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-

liikuntaluokkatoimintaa koskevat ratkaisut esitetään toukokuussa 2010 valmistuvassa
erikoisluokkatoiminnan alueellista kehittämistä koskevassa erillisselvityksessä
tilapäisjärjestelyt eivät edellytä Heinätorin koulun kiinteistöön merkittäviä muutostöitä, sillä
tavoitteena on luopua kokonaan Heinätorin koulukiinteistöstä
järjestelyt voivat väliaikaisesti vaikuttaa Oulun taidekoulun toimintaan
taidekoulua koskevat ratkaisut esitetään toukokuussa 2010 valmistuvassa taiteen perusopetuksen ja
vapaan sivistystyön järjestämistä koskevassa erillisselvityksessä

Toimenpiteet suunnittelukaudella 2013-2020
Tässä luvussa esitetään alustava kuvaus toimenpiteistä suunnittelukaudella 2013-2020 sekä vaihtoehtojen
1-3 toiminnalliset kokonaisvaikutukset opetustoimen palvelutuotantoon (ks. taulukko 2).

Vaihtoehtojen 1-3 edellyttämät toimenpiteet 2013-2020
Työryhmän arvion mukaan seuraavat toimenpiteet vaihtoehdoissa 1-3 kohdistuvat suunnittelukaudelle 20132020, mutta tarkempia vuosikohtaisia esityksiä kaikkien toimenpiteiden toteutusajankohdasta tai
toiminnallisista vaikutuksista ei vielä tässä vaiheessa suunnitelmien ja/tai linjausten puuttuessa ole
mahdollista esittää.
Kastellin monitoimitalo, perusopetus ja lukio (VE 1,2,3)
- Kastellin monitoimitalo rakennetaan tehtyjen päätösten ja linjausten mukaisesti
Hiukkavaara (VE 1,2,3)
- Hiukkavaaran keskukseen rakennetaan uusi yhtenäinen peruskoulu, joka toteutetaan
monitoimitaloratkaisuna yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kouluun sijoitetaan myös
alueellisia erityisopetuksen pienryhmiä.
- Hiukkavaaran Puolukkakankaalle rakennetaan myöhemmin toinen uusi yhtenäinen peruskoulu, joka
toteutetaan monitoimitaloratkaisuna.
Korvensuora (VE 1 ja 3)
- Korvensuoran yhtenäisen peruskoulun edellyttämät tilat rakennetaan
- oppilaiden koulumatka lyhenee merkittävästi lähikoulun valmistumisen myötä
Tuira (VE 1 ja 3)
- Tuiran koulun uudempaan osaan tehdään peruskorjaus- ja laajennustyö siten, että koulukiinteistöön
voidaan sijoittaa yhtenäinen peruskoulu ja Leinonpuiston yksikön EHA-opetustilat. Ratkaisu
kytkeytyy toiminnallisesti Korvensuoran alueen lisätilaratkaisuun.
- Merikosken yläkoulu ja Tuiran alakoulu lakkautetaan hallinnollisesti ja yhdistetään yhtenäiseksi 1-9
luokkien peruskouluksi, joka sijoittuu pääosin Tuiran koulukiinteistöön. Peruskoululle jää
aineopetustiloja myös Merikosken koulukiinteistöön.
- Merikosken yläkoulun lakkautuksen myötä vapautuu peruskoululta tiloja Merikosken
koulukiinteistössä. Vapautuvat tilat otetaan lukion käyttöön.
- Lisätilojen myötä voidaan Merikosken lukiota kasvattaa. Tässä yhteydessä lakkautetaan Rajakylän
koulukiinteistössä sijaitseva Pateniemen lukio ja yhdistetään sen opetus Merikosken lukioon, jolloin
Merikosken lukiosta tulee nykyistä suurempi lukioyksikkö. Toimenpide ei vaikuta lukion tilamäärään
merkittävästi.
- Nykyisin Merikosken koulukiinteistössä toimiva Oulun aikuislukio sijoitetaan jatkossa Kastellin
monitoimitalon uudisrakennukseen. Toimenpide ei edellytä monitoimitaloon lisätiloja vaan tilojen
käyttöaste kasvaa. Vastaavasti nykyisen Merikosken kiinteistön ylikuormitus poistuu.
- vaihtoehdossa 3 arvioidaan lisäksi yhtenäisen peruskoulun toteutusta ja tarvetta vaihtoehtoisesti
Paulaharjun koulun yhteyteen, mikä vaatii erillistä jatkoselvitystä
- edellisen lisäksi arvioidaan ja otetaan huomioon erikoisluokkatoiminnan (EHA-opetus)
sijoittumismahdollisuus Nuottasaaren koulukiinteistöön Tuiran koulukiinteistön sijaan, missä
tapauksessa mahdollisen Tuiran koulukiinteistön peruskorjauksen yhteydessä ei ole
laajennustarvetta, järjestely edellyttää tarkempaa jatkoselvitystyötä.
Kajaanintullin paja (VE 1,2,3)
- Kajaanintullin koulun pajaluokkien nykytiloista luovutaan tehtyjen päätösten ja linjausten mukaisesti
uusien tilojen valmistumisen myötä
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Sanginsuu (VE 1)
- Sanginsuun koulu peruskorjataan 0-6 luokkien peruskouluksi
- esiopetusta järjestetään Sanginsuun koululla
Saarela (VE 1,2,3)
- Opetustoimi luopuu Saarelan sivukoulun tiloista väliaikaisesti 1.8.2011 alkaen. Tilat otetaan
myöhemmin uudelleen koulukäyttöön. Ajankohta päätetään erikseen myöhemmin.
- Hiukkavaaran alueen (Kivikkokangas) rakentuessa ja oppilasmäärän kasvaessa oppilasvirtoja
ohjataan Saarelan kouluun, joka palautuu päivähoidolta opetustoimen käyttöön
Konservatorio (pop&jazz) (VE 1,3)
- Madetojan salin yhteyteen rakennetaan laajennusosa, johon valmistuu konservatoriolle pop&jazz –
opetustilat
- Vaihtoehdoissa 1 ja 3 oletuksena on, että pop&jazz –opetus palautuu sopeutustoimenpiteiden
edellyttämästä nykytasosta entiseen laajuuteen
Kastelli, perusopetus ja lukio (VE 1,2,3)
- Kastellin monitoimitalon valmistuttua luovutaan Kastellin koulun perusopetuksen ja lukion tiloista
Kastelli va. ((VE 1,2,3)
- Kastellin monitoimitalon valmistuttua luovutaan Kastellin koulun väliaikaisesta tilaelementistä
Karjasilta, perusopetus ja lukio (VE 1,2,3)
- Kastellin monitoimitalon valmistuttua luovutaan Karjasillan koulun perusopetuksen ja lukion tiloista
Leinonpuisto va. ja va. (VE 1,2,3)
- Leinonpuiston koulun väliaikaistiloista (va. tilaelementistä ja Komun-talon tiloista Tuirassa) luovutaan
tehtyjen päätösten ja linjausten mukaisesti Hiukkavaaran uuden koulun erityisopetustilojen ja Tuiran
koulukiinteistön mahdollisen peruskorjauksen/laajennuksen myötä. Vaihtoehdossa 3 arvioidaan
lisäksi yhtenäisen peruskoulun toteutusta vaihtoehtoisesti Paulaharjun koulun yhteyteen, mikä vaatii
erillistä jatkoselvitystä.
Talvikangas va. (VE 1,2,3)
- Talvikankaan koulun väliaikaisesta tilaelementistä luovutaan tehtyjen päätösten ja linjausten
mukaisesti
Talvikangas mt (VE 1,3)
- Korvensuoran luokkien 1-9 yhtenäisen peruskoulun edellyttämien uudistilojen valmistuttua
opetustoimi luopuu Talvikankaan monitoimitalon koulutiloista. Vapautuvat tilat otetaan
todennäköisesti päivähoidon käyttöön. Korvensuoran uudistiloihin tehdään vastaavat koulutilat.
Kajaanintulli paja (VE 1,2,3)
- Kajaanintullin koulun pajaluokille rakennetaan tilat toistensa yhteyteen yhteishankkeena
nuorisotoimen pajatoiminnan kanssa tehtyjen päätösten ja linjausten mukaisesti peruskorjaamalla
tarvittavat tilat Intiön kasarmialueelle.
Knuutilankangas va. (VE 1,2,3)
- Knuutilankankaan koulun väliaikaisesta tilaelementistä luovutaan tehtyjen päätösten ja linjausten
mukaisesti
Madekoski va. (VE 1,2,3)
- Madekosken koulun väliaikaisesta tilaelementistä luovutaan tehtyjen päätösten ja linjausten
mukaisesti
Kuivasoja (VE 2,3,)
- Pateniemen alueen oppilasmäärän aleneminen mahdollistaa Kuivasojan koulun kiinteistöstä
luopumisen
- oppilaat sijoittuvat Rajakylän yhtenäiseen peruskouluun. VE 2:ssa peruskoululle ei vapaudu
Rajakylään tilaa (Pateniemen lukiolta) mistä syystä Kuivasojan tilanne arvioidaan mahdollisesti
uudelleen.
Konservatorio (pop&jazz) (VE 1,3)
- Konservatorion (pop&jazz) Intiön kasarmialueen entisen päällystöopiston rakennuksessa olevista
väliaikaistiloista luovutaan musiikkikeskukseen valmistuvien uusien tilojen myötä
- Vaihtoehdossa 2 musiikkikeskuksen laajennusosaa ei rakenneta eikä siten luovuta konservatorion
vuokratiloista
- tässä yhteydessä on mahdollista tarkastella Pohjankartanon koulukiinteistössä olevien kirjastotilojen
muunneltavuutta ja soveltuvuutta konservatorion pop&jazz –opetukseen.
Patamäki (VE 2,3)
- Maikkulan alueen oppilasmäärän aleneminen mahdollistaa Patamäen koulun kiinteistöstä
luopumisen
- oppilaat sijoittuvat Maikkulan yhtenäiseen peruskouluun.
-
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Herukka va. (VE1)
- Pateniemen alueen oppilasmäärän aleneminen mahdollistaa Herukan koulun väliaikaisesta
tilaelementistä luopumisen tehtyjen päätösten ja linjausten mukaisesti
- (Vaihtoehdoissa 2 ja 3 oletuksena on, että Herukan väliaikaisesta tilaelementistä luovutaan jo
1.8.2011 alkaen.)

-

Taulukko 2. Alustava kuvaus vaihtoehtojen 1-3 edellyttämistä toimenpiteistä 2013-2020.

2013-2020 VE 1
Kastelli mt, po
Kastelli mt, lu
Hiukkavaara
Korvensuora
Tuira
Kajaanintulli paja
Sanginsuu 0-6 lk:t
Saarela
Kons. Pop&jazz
Kastelli, po
Kastelli, lu
Kastelli va.
Karjasilta, po
Karjasilta, lu
Leinonpuisto va.
Leinonpuisto va.
Talvikangas va.
Talvikangas mt
Kajaanintulli paja
Knuutilankangas va.
Madekoski va.
Kons. Pop&jazz
Herukka va.
Taidekoulu va.

2013-2020 VE 1
Lisätilat yht
Poistuvat yht
Vaikutus yht

hum2
8681
5717
9500
5550
1600
740
850
774
3100
-4141
-2155
-397
-2408
-1971
-486
-204
-207
-977
-271
-167
-167

2013-2020 VE 2
Kastelli mt, po
Kastelli mt, lu
Hiukkavaara
ei rakenneta
ei rakenneta
Kajaanintulli paja
ei rakenneta
Saarela
ei rakenneta
Kastelli, po
Kastelli, lu
Kastelli va.
Karjasilta, po
Karjasilta, lu
Leinonpuisto va.
Leinonpuisto va.
Talvikangas va.
ei luovuta
Kajaanintulli paja
Knuutilankangas va.
Madekoski va.
Kuivasoja *
-352 ei luovuta
Patamäki
-558 Heinätori/Taidekoulu
-1613 Nuottasaari
Teuvo Pakkala
Pikkarala

hum2
36512
-16074
20438

2013-2020 VE 2
Lisätilat yht
Poistuvat yht
Vaikutus yht

hum2
8681
5717
9500
0
0
740
0
774
0
-4141
-2155
-397
-2408
-1971
-486
-204
-207
0
-271
-167
-167
-1085
0
-1876
-1928
-5163
-3500
-1205
hum2
25412
-27331
-1919

2013-2020 VE 3
Kastelli mt, po
Kastelli mt, lu
Hiukkavaara
Korvensuora
Tuira *
Kajaanintulli paja
ei rakenneta
Saarela
Kons. Pop&jazz
Kastelli, po
Kastelli, lu
Kastelli va.
Karjasilta, po
Karjasilta, lu
Leinonpuisto va.
Leinonpuisto va.
Talvikangas va.
Talvikangas mt
Kajaanintulli paja
Knuutilankangas va.
Madekoski va.
Kuivasoja
Kons. Pop&jazz
Patamäki
Heinätori/Taidekoulu
Nuottasaari *
ei luovuta
ei luovuta
2013-2020 VE 3
Lisätilat yht
Poistuvat yht
Vaikutus yht

hum2
8681
5717
9500
5550
1600
740
0
774
3100
-4141
-2155
-397
-2408
-1971
-486
-204
-207
-977
-271
-167
-167
-1085
-352
-1876
-1928
-5163
0
0
hum2
35662
-23955
11707

Taidekoulu va. (VE 1)
- Vaihtoehdossa 1 oletuksena on, että nykyisistä taidekoulun väliaikaisista tiloista luovutaan
suunnittelukaudella 2013-2020
- (Vaihtoehdoissa 2 ja 3 oletuksena on, että nykyisistä taidekoulun väliaikaisista tiloista on luovuttu jo
1.8.2012 alkaen.)
Tukipalvelut (VE 1)
- opetustoimi luopuu osata opetustoimen tukipalvelujen vuokratiloja, os Taka-Lyötynkatu 4
- hallinnon tilakäyttö mitoitetaan uudelleen erikseen laadittavan suunnitelman perusteella
- (Vaihtoehdoissa 2 ja 3 tukipalveluiden tiloista luovutaan jo 1.8.2012 alkaen)
Heinätori/Taidekoulu (VE 2,3)
- Vaihtoehdoissa 2 ja 3 oletuksena on, että nykyisistä taidekoulun väliaikaisista tiloista on luovuttu
1.8.2012 alkaen
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-

Taidekoulun väliaikaiskäyttöön tarkoitetuista Heinätorin koulun tiloista luovutaan
erityisluokkaopetuksen alueellisen mallin toteutuessa kuitenkin viimeistään Hiukkavaaran koulun
valmistumisen yhteydessä
Nuottasaari (VE 2,3)
- Nuottasaaren koulukiinteistöstä luovutaan kokonaan suunnittelukaudella 2013-2020
- Vaihtoehdossa 3 otetaan huomioon taidekoulua ja Tuiran koulussa sijaitsevia erityisluokkaopetuksen
tiloja koskevat ratkaisut, jotka voivat vaikuttaa Nuottasaaren koulukiinteistön käyttöön
- taidekoulua koskevat ratkaisut esitetään toukokuussa 2010 valmistuvassa taiteen perusopetuksen ja
vapaan sivistystyön järjestämistä koskevassa erillisselvityksessä
Teuvo Pakkala (VE 2)
- Teuvo Pakkalan koulukiinteistöstä luovutaan suunnittelukaudella 2013-2020
- oppilaat sijoittuvat Keskustan alueen muihin kouluihin
- opettajat sijoittuvat Oulun kaupungin muihin kouluihin
Pikkarala (VE 2)
- Pikkaralan koulukiinteistöstä luovutaan suunnittelukaudella 2013-2020
- oppilaat sijoittuvat Maikkulan alueen muihin kouluihin

Vaihtoehtojen 1-3 edellyttämien toimenpiteiden vaikutukset 2010-2020
Seuraavassa on alustavasti kuvattu vaihtoehtojen 1-3 edellyttämien toimenpiteiden vaikutuksia 2010-2020.
Lisäksi on laskettu keskimääräinen oppilaskohtainen huoneala perus- ja lukio-opetuksessa ja verrattu saatua
tunnuslukua vuoden 2009 vastaaviin tunnuslukuihin. Perusopetuksessa oppilaskohtainen huoneala
(hum2/opp.) vuonna 2009 oli 13,83 hum2 ja lukio-opetuksessa (päivälukiot) 6,99 hum2. Alla olevassa
yhteenvetotaulukossa on esitetty vaihtoehtojen 1-3 toimenpiteet ja kokonaisvaikutukset opetustoimeen
suunnittelukaudella 2010-2020 (ks. taulukko 3).

Taulukko 3. Vaihtojen 1-3 edellyttämien toimenpiteiden kokonaisvaikutus opetustoimen neliöihin
2010-2020.
2010-2020 VE 1
Kaikki lisätilat yht
Kaikki poistuvat yht
Perusopetus yht
Lukio-opetus yht
Muu opetus yht.
Tukipalvelut yht.
Kokonaisvaikutus yht.

hum2
48859
-21034
25441
1591
793
0
27825

2010-2020 VE 2
Kaikki lisätilat yht
Kaikki poistuvat yht
Perusopetus yht
Lukio-opetus yht
Muu opetus yht.
Tukipalvelut yht.
Kokonaisvaikutus yht.

hum2
37759
-38009
2192
1591
-3883
-150
-250

2010-2020 VE 3
Kaikki lisätilat yht
Kaikki poistuvat yht
Perusopetus yht.
Lukio-opetus yht.
Muu opetus yht.
Tukipalvelut yht.
Kokonaisvaikutus yht.

hum2
48009
-34633
13070
1591
-1135
-150
13376

Vaihtoehto 1
Opetustoimen tilojen osalta kokonaisvaikutus suunnittelukaudella 2010-2012 on yhteensä 28 957 hum2
lisätiloja. Perusopetuksessa neliöitä oppilasta kohden vuonna 2020 arvioituun oppilasmäärään suhteutettuna
on 14,5 hum2 ja vastaavasti lukio-opetuksessa 7,3 hum2. Vuoden 2009 tilanteeseen verrattuna
oppilaskohtainen huoneala kasvaa sekä perus- että lukio-opetuksessa.
Loppuraportissa esitetyssä vaihtoehdossa 1 on oppilaskohtainen neliömäärä vuonna 2020
perusopetuksessa 14,54 hum2/opp. ja lukio-opetuksessa 7,29 hum2/op., joten sovellus vastaa tältä osin
teoreettista mallia.
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Vaihtoehto 2
Opetustoimen tilojen osalta kokonaisvaikutus suunnittelukaudella 2010-2020 on yhteensä -250 hum2
vähemmän tiloja. Perusopetuksessa neliöitä oppilasta kohden vuonna 2020 arvioituun oppilasmäärään
suhteutettuna on 12,8 hum2 ja vastaavasti lukio-opetuksessa 7,3 hum2. Vuoden 2009 tilanteeseen
verrattuna oppilaskohtainen huoneala pienenee perusopetuksessa, mutta kasvaa lukio-opetuksessa.
Loppuraportissa esitetyssä vaihtoehdossa 2 on oppilaskohtainen neliömäärä vuonna 2020
perusopetuksessa 12,66 hum2/opp. ja lukio-opetuksessa 6,88 hum2/op., joten sovellus on perusopetuksen
osalta suunnilleen samaa luokkaa ja lukio-opetuksen osalta väljempi kuin asetettu tavoite.

Vaihtoehto 3
Opetustoimen tilojen osalta kokonaisvaikutus suunnittelukaudella 2010-2020 on yhteensä 13 376 hum2
lisätiloja. Perusopetuksessa neliöitä oppilasta kohden vuonna 2020 arvioituun oppilasmäärään suhteutettuna
on 13,6 hum2 ja vastaavasti lukio-opetuksessa 7,3 hum2. Vuoden 2009 tilanteeseen verrattuna
oppilaskohtainen huoneala pysyy lähes ennallaan perus- ja lukio-opetuksessa.
Loppuraportissa esitetyssä vaihtoehdossa 3 on oppilaskohtainen neliömäärä vuonna 2020
perusopetuksessa 13,83 hum2/opp. ja lukio-opetuksessa 6,99 hum2/op., joten sovellus on perusopetuksen
osalta suunnilleen samaa luokkaa ja lukio-opetuksen osalta väljempi kuin asetettu tavoite.

Yhteenveto

Taulukkoon 4 on koottu alustava kuvaus vaihtoehtojen 1-3 edellyttämistä toimenpiteistä. Lopullisessa
päätöksenteossa on mahdollista hyödyntää elementtejä kaikista vaihtoehdoista.
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ALUSTAVA KUVAUS VAIHTOEHTOJEN 1-3 EDELLYTTÄMISTÄ TOIMENPITEISTÄ 2010-2020

TA 2010 VE 1
Ritaharju
Vesala
Sarasuo
Hönttämäki

Talvikangas va.

hum2 TS2011 VE 1
8758 Rajakylä
1252 Talvikangas va.
100
100

hum2
TS2012 VE 1
188 Kaukovainio

hum2
1742

207

Välivainio
-1419 Saarela
-774
Värttö
-978
Mäntylä
-317
Kuivasranta va.
-340
Oulunlahti va.
-548
Vesala va.
-150
Ylikiiminki va.
-92
Kons. Pop&jazz
-342
Lisätilat yht
10417 Lisätilat yht
188 Lisätilat yht
Poistuvat yht
-4186 Poistuvat yht
-774 Poistuvat yht
Vaikutus yht
6231 Vaikutus yht
-586 Vaikutus yht
MUUTOKSET VAIHTOEHDOISSA 2 JA 3 VERRATTUNA VE 1:EEN
TA 2010 VE 2
ei muutoksia

hum2' TA2011 VE 2
0 Kuivasjärvi
Sanginsuu

hum2 TA2012 VE 2
-2401
-996 Tukipalvelut

Herukka va.
-558 Taidekoulu va.
Lisätilat yht
10417 Lisätilat yht
188 Lisätilat yht
Poistuvat yht
-4186 Poistuvat yht
-4729 Poistuvat yht
Vaikutus yht
6231 Vaikutus yht
-3955 Vaikutus yht.
TA 2010 VE 3
hum2 TA2011 VE 3
hum2 TA2012 VE 3
ei muutoksia
0 Kuivasjärvi
-2401
Sanginsuu
-996 Tukipalvelut
Herukka va.
-558 Taidekoulu va.
Lisätilat yht
10417 Lisätilat yht
188 Lisätilat yht
Poistuvat yht
-4186 Poistuvat yht
-4729 Poistuvat yht
Vaikutus yht
6231 Vaikutus yht
-3955 Vaikutus yht.
Opetustoimen evakkotilana toimivan Kangaskontiontie 10:ssä sijaitsevan
vuokratilan käyttötarve 7/2010 alkaen selvitetään tammikuussa 2010.
Korjaukset yliviivattu, muutokset alleviivattu. Lyhenteiden ja merkkien
selitykset: mt=monitoimitalo, po=perusopetus, lo=lukio-opetus,
va.=väliaikainen tila/tilaelementti, * =tilatarve arvioidaan uudelleen

1742
0
1742
hum2
-150

-1613
1742
-1763
-21
hum2
-150
-1613
1742
-1763
-21

2013-2020 VE 1
Kastelli mt, po
Kastelli mt, lo
Hiukkavaara
Korvensuora

Tuira
Kajaanintulli paja
Sanginsuu
Saarela
Kons. Pop&jazz
Kastelli, po
Kastelli, lo
Kastelli va.
Karjasilta, po
Karjasilta, lo
Leinonpuisto va.
Leinonpuisto va.
Talvikangas va.
Talvikangas mt
Kajaanintulli paja
Knuutilankangas va.
Madekoski va.
Kons. Pop&jazz
Herukka va.

Taidekoulu va.

2013-2020 VE 1
Lisätilat yht
Poistuvat yht
Vaikutus yht
2010-2020 VE 1
Kaikki lisätilat yht
Kaikki poistuvat yht
Perusopetus yht
Lukio-opetus yht
Muu opetus yht.
Tukipalvelut yht.

Kokonaisvaikutus yht.

hum2
8681
5717
9500
5550

2013-2020 VE 2
Kastelli mt, po
Kastelli mt, lo
Hiukkavaara
ei rakenneta

hum2
8681
5717
9500
0

Kuivasoja *
-352 ei luovuta
Patamäki
-558 Heinätori/Taidekoulu

-1085
0
-1876
-1928

Kuivasoja
Kons. Pop&jazz
Patamäki
Heinätori/Taidekoulu

hum2
25412
-27331
-1919
hum2
37759
-38009
2192
1591
-3883
-150

2013-2020 VE 3
Lisätilat yht
Poistuvat yht
Vaikutus yht
2010-2020 VE 3
Kaikki lisätilat yht
Kaikki poistuvat yht
Perusopetus yht.
Lukio-opetus yht.
Muu opetus yht.
Tukipalvelut yht.

1600
740
850
774
3100
-4141
-2155
-397
-2408
-1971
-486
-204
-207
-977
-271
-167
-167

ei rakenneta
Kajaanintulli paja
ei rakenneta
Saarela
ei rakenneta
Kastelli, po
Kastelli, lo
Kastelli va.
Karjasilta, po
Karjasilta, lo
Leinonpuisto va.
Leinonpuisto va.
Talvikangas va.
ei luovuta
Kajaanintulli paja
Knuutilankangas va.
Madekoski va.

-1613 Nuottasaari
Teuvo Pakkala
Pikkarala
hum2
36512
-16074
20438
hum2
48859
-21034
25441
1591
793
0

2013-2020 VE 2
Lisätilat yht
Poistuvat yht
Vaikutus yht
2010-2020 VE 2
Kaikki lisätilat yht
Kaikki poistuvat yht
Perusopetus yht
Lukio-opetus yht
Muu opetus yht.
Tukipalvelut yht.

27825 Kokonaisvaikutus yht.

0
740
0
774
0
-4141
-2155
-397
-2408
-1971
-486
-204
-207
0
-271
-167
-167

2013-2020 VE 3
Kastelli mt, po
Kastelli mt, lo
Hiukkavaara
Korvensuora

Tuira *
Kajaanintulli paja
ei rakenneta
Saarela
Kons. Pop&jazz
Kastelli, po
Kastelli, lo
Kastelli va.
Karjasilta, po
Karjasilta, lo
Leinonpuisto va.
Leinonpuisto va.
Talvikangas va.
Talvikangas mt
Kajaanintulli paja
Knuutilankangas va.
Madekoski va.

-5163 Nuottasaari *
-3500 ei luovuta
-1205 ei luovuta

-250 Kokonaisvaikutus yht.

Taulukko 4.
hum2
8681
5717
9500
5550

1600
740
0
774
3100
-4141
-2155
-397
-2408
-1971
-486
-204
-207
-977
-271
-167
-167
-1085
-352
-1876
-1928
-5163
0
0

hum2
35662
-23955
11707
hum2
48009
-34633
13070
1591
-1135
-150

13376

Kouluverkkoselvitys 2010-2020
Liite 11, Taustamateriaali

Selvitystä valmisteltaessa on työryhmällä ollut käytettävissään:
- Opetuslautakunnan toimenpide-esitykset 22.4.2009 § 51 talouden toimenpideohjelmaan 2009-12
- Kv:n päätös 15.6.2009 § 51 Oulun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisohjelmasta vuosille
2010-12.
- Opetuslautakunnan esitys 26.8.2009 § 134 talousarviosta 2010 ja toimintasuunnitelmasta 2011-12
- Konservatorion pop&jazz-koulutuksen toimitilojen hankesuunnitelma, valm. 12.12.2008.
- Tarveselvitys Sanginsuun alueen koulupalvelujen järjestämiseksi, valm. 9.1.2009 / lisäselvitys
valm. 21.8.2009. Tarveselvitys on lähetetty lausunnolle mm. opetuslautakuntaan, joka ehdotti
14.10.2009 § 159 että asia tulee käsitellä ja ratkaista osana kouluverkkoselvitystä ja sen perusteella
tapahtuvaa päätöksentekoa.
- Tarveselvitys Merikosken alueen koulupalvelujen järjestämiseksi, valm. 30.4.2009.
- Hankesuunnitelma nuorten työpajatoiminnan ja pajaluokkaopetuksen tilojen järjestämiseksi, valm.
30.10.2009.
- Tarveselvitys Hiukkavaaran alueen koulu- ja muiden palvelujen järjestämiseksi, määräaika
15.1.2010.
- Korvensuoran suuralueen yhteistyöryhmän aloite 6.6.2009; yhtenäisperuskoulu Korvensuoralle.
- Kouluverkkoselvitys – väliraportti 30.9.2009.
- Kaupunginvaltuuston päätös talousarviosta 2010 ja toimintasuunnitelmasta 2011-12 25.11.2009 §
115.
- Palvelutuotannon verkkoselvitystyöryhmän (akj 5.11.2009 § 24) kautta saatu alustavaa
informaatiota muista palveluverkkosuunnitelmista.

NUORISOTOIMEN PALVELUVERKKOTARKASTELU

Tammikuu 2010
Kaisu Haapala
Paula Kariniemi
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TIIVISTELMÄ
Nuorisotoimen palveluverkkotarkastelu on tehty omana selvityksenään kouluverkkoselvitystyön
rinnalla.
Palveluverkkotarkastelussa on kuvattu nuorisotoimen nykyiset fyysiset ja verkkonuorisotilat, vuoden 2010 aikana käytöstä poistuvat tilat, olemassa olevat suunnitelmat, toiminnallisia tulevaisuuden linjauksia sekä seudullinen palvelukapasiteetti. Lisäksi tarkastellaan nuorisotilojen yhteiskäyttöä ja kolmannen sektorin toimintaedellytysten parantamista.
Havainnot ja kehitettävää
Nuorisotalot toimivat matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina, joista lapset ja nuoret saavat tarpeensa mukaan henkilökohtaista tai yhteisöllistä tukea.
Alueelliset nuorisotoimen tilat sijaitsevat pääsääntöisesti koulujen, päiväkotien tai kirjastojen
kanssa samassa kiinteistössä. Nuorisotoimen oman toiminnan ohella nuorisojärjestöt ja vapaat
nuorisoryhmät ovat tilojen ensisijaisia käyttäjiä, mutta näiden lisäksi tiloja luovutetaan monipuolisesti alueen asukkaiden ja muiden hallintokuntien käyttöön. Kehittämiskohteena nuorisotoimi
näkee kaupungin palvelutilojen nykyistä tehokkaamman käytön yli hallintokuntarajojen palvelutuotannossa ja vapaassa kansalaistoiminnassa.
Vuoden 2010 aikana selvitetään mahdollisuudet monipuolistaa Sanginjoen leirikeskuksen käyttöä.
Tavoitteena on, että leirikeskus palvelee nykyistä laajemmin kolmannen sektorin sekä mm. matkailun ja muun ryhmämajoittumisen tarpeita.
Nuorisotoimi haluaa kehittää Toppilan monipalvelukeskuksen tilojen yhteiskäyttöä. Tilojen laajemman yhteiskäytön tai toimintojen uudelleenjärjestelyjen avulla alueellinen nuorisotyö voi monipuolistaa toimintojaan.
Työpajatyöryhmä on luovuttanut hankesuunnitelman nuorten työpajakeskuksen ja pajakoulun
sijoittamiseksi Kasarmin alueelle. Työpajatoiminnan keskittäminen tehostaa verkostotyötä nuorten koulutukseen ja työelämään ohjaamisessa.
Perinteisten nuorisotilojen rinnalle on toteutettu valtakunnallinen verkkonuorisotalo, jossa nuoret
saavat ammattitaitoista ohjausta ja tukea heille tärkeissä kysymyksissä. Oulun nuorisotoimi yhteistyössä Oulun poliisin kanssa työskentelee verkkonuorisotalossa. Tämä palvelu täydentää nuorisotyöllistä palvelutarjontaa.
Kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin rakentamisessa. Järjestöt
mm. luovat lapsille ja nuorille harrastamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia sekä tarjoavat
heille suunnattuja palveluja. Kumppanuus kolmannen sektorin toimijoiden kanssa vapauttaa nuorisotoimen ammatillisesti koulutettua henkilökuntaa työskentelemään varhaisen puuttumisen alueella.
Vaihtoehdot
1. Nuorisopalveluja kehitetään monialaisessa yhteistyössä, jolloin sekä tilojen että henkilöstön
yhteiskäyttöä tehostetaan tunnistaen eri henkilöstöryhmien ammatillinen osaaminen ja erityistaidot.
2. Vähennetään tilasidonnaista nuorisotyötä. Kumppanuutta ja verkkonuorisotyötä vahvistamalla
vapautetaan henkilöstöresursseja varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisevään työhön.
Arvioidut vaikutukset
Ensimmäisessä vaihtoehdossa korostuu hallintokuntien välinen yhteistyö ja nykyisten tilojen tehokas käyttö. Toisessa vaihtoehdossa merkittävää on palveluiden tuottamistapojen tarkastelu.
Molemmissa vaihtoehdoissa tavoitteena on toiminnan taloudellisuus ja tehokkuus.
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JOHDANTO
Kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2009 § 51 Oulun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisohjelmasta vuosille 2010–2012. Päätöksessä todetaan muun muassa seuraavaa:
”Koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä muidenkin palvelujen palveluverkkojen taloudellisuus ja palvelujen laatu arvioidaan. Arvioinnin perusteella käynnistetään välittömästi palveluverkkojen muutostoimenpiteet, tavoitteena luoda nykyisiä toimintoja ja toimitiloja laadukkaampia ja toimivampia kokonaisuuksia.”
Sosiaali- ja terveystoimen palveluverkkosuunnitelma on valmistunut toukokuussa 2009. Opetusja kulttuuritoimen osalta on palveluverkkoselvitystyö käynnistetty. Muut hallintokunnat huomioivat palveluverkkotarkastelun talousarvion laadinnan yhteydessä.
Nuorisotoimen edustaja on kutsuttu mukaan opetustoimen kouluverkkoselvitystyöryhmään. Nuorisotoimen palveluverkkotarkastelu on tehty omana selvityksenään kouluverkkoselvitystyön rinnalla.
Nuorisotoimi on omalta osaltaan tarkastellut palveluverkkoaan talousarvion 2010 laadinnan yhteydessä talouden ja toiminnan kehittämisohjelman kohdan 3.4 mukaisesti.
Tässä selvityksessä todetaan nykytilanne, muutokset vuonna 2010 sekä hankesuunnitelma nuorten työpajatoiminnan ja pajaluokkaopetuksen järjestämiseksi. Lisäksi tuodaan esille Kastellin monitoimitalon suunnittelutilanne ja Hiukkavaaran nuorisopalvelujen tarve. Lisäksi tarkastellaan tilojen yhteiskäyttöä käyttöä ja kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä.
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1 NYKYTILANNE
1.1 Nuorisotilat
Tila
Boxi, Ylikiiminki
Bysis, nuorisotila
Kaakkurin lasten- ja
nuortentalo
Kaijonharjun nuorisotalo
Kaukovainion nuorisotalo
Kuivasjärven nuorisotila
Lämsänjärven nuorisotila
Maikkulan nuorisotalo
Myllyojan nuorisotalo
Puolivälinkankaan
nuorisotalo
Rajakylän nuorisotalo
Talvikankaan nuorisotila
Toppilan nuorisotila
Tuiran nuorisotalo
Yhteensä

m2

käyntikerrat/
kk

käyttötunnit/
kk

151,80
530,00
533,00

1026
653
1634

148
182
242

960,00

1605

196

354,40

2440

264

142,00

674

121

95,00

886

188

841,90

1362

268

465,70
488,20

1784
1872

236
280

436,90
178,80

1270
1325

248
268

101,30
357,00
5636,00

1150
937
18 618

176
135
2 952

Koulun läheisyydessä sijaitsee Rajakylän nuorisotalo omana rakennuksenaan, ja Talvikankaan
nuorisotila on monitoimitalossa koulun ja päiväkodin kanssa.
Päiväkodin kanssa samassa kiinteistössä ovat Kaukovainion ja Puolivälinkankaan nuorisotalot.
Snellman-talon nuorisotilasta on luovuttu 1.1.2010.
Kirjaston kanssa samassa kiinteistössä sijaitsevat Kaakkurin, Kaijonharjun, Maikkulan ja Myllyojan nuorisotalot.
Nuorisotila Boxi toimii Ylikiimingin entisen kunnantalon kellaritilassa, Nuortenkahvila Bysis sijaitsee keskustassa Byströmin kiinteistössä nuorisoasiainkeskuksen toimistotilojen yhteydessä, Toppilan nuorisotila on monitoimikeskuksen toisessa kerroksessa olevassa asunnoksi rakennetussa
tilassa ja Tuiran nuorisotalo on omana rakennuksenaan.
Nuorisotilat, joissa toimii myös perusopetuslain mukainen koululaisten iltapäivätoiminta: Kaakkurin, Kaijonharjun, Kaukovainion, Lämsänjärven, Myllyojan, Puolivälinkankaan, Rajakylän, Talvikankaan ja Tuiran nuorisotilat.
Nuorisotiloissa järjestetään avointa nuorisotoimintaa ja tiloja luovutetaan myös kolmannen sektorin ja muiden yhteistyökumppaneiden käyttöön alueellisten tarpeiden mukaan tavoitteena tilojen
tehokas käyttö.
Nuorisotilojen toiminnan määrään vaikuttavat tilojen koko, toimivuus ja toiminnan luonne, alueellinen sijainti ja alueelliset erityispiirteet.
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1.2 Nuorisotilojen sivutoimipisteet
Tila
Honkapirtti
Riekonmarjan päiväkoti
Vesalan koulu
Yhteensä

käyntikerrat/kk
204
80
640
924

käyttötunnit/kk

36
16
24
76

Pateniemen Honkapirtti, Riekonmarjan päiväkoti ja Vesalan koulu ovat läheisten nuorisotalojen
sivutoimipisteitä, joissa järjestetään avoimia nuorisoiltoja yhdestä kahteen kertaan viikossa.
1.3 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat
Tila

m2

Menninkäisentie

149,5

käyntikerrat/
kk
726

käyttötunnit/
kk
154

Menninkäisentien iltapäivätoiminnan tila on ainoa tähän tarkoitukseen vuokrattu tila, josta luovutaan 31.5.2010, jolloin palvelu siirtyy Puolivälinkankaan nuorisotaloon. Muut 51 iltapäivätoimintaryhmää toimivat kouluilla, nuorisotiloissa, päiväkodeissa ja seurakunnan tiloissa.
1.4 Nuorten työpajat
Tila

m2

Autopaja Woorti
Taide- ja mediapaja Wankkuri
Nuorten työpaja
Willamiina
Wäylä, työpaja
Wärkki puutyöpaja
Wieteri
Yhteensä

4
15

käyttötunnit/
kk
176
176

256,00

15

176

399,10
506,00
184,00
1864,80

10
8
11
63

176
176
176
1 056

130,70
389,00

pajanuorten määrä/pajajakso 6 kk

Nuorten työpajat sijaitsevat kaupungin eri puolilla Toppilan, Haapalehdon ja Ylikiimingin kaupunginosissa, Kasarmialueella sekä keskustassa.
Pajanuorten määrään vaikuttaa tilojen neliöiden lisäksi ohjaushenkilöstön määrä.
1.5 Leirikeskukset ja alueet
Tila
Koppanan leirikeskus
Sanginjoen leirikeskus
Liikennepuisto
Yhteensä

m2
281,00
524,40
18,00
823,40

käyntikerrat/
vuosi
1 348
1 680
18 536
21 564

käyttöpäivät/
vuosi
95
198
84
377

Koppanan leirikeskus on käytössä n. 5 kk/vuosi. Sanginjoen leirikeskus on ympärivuotisessa käytössä.
Liikennepuisto on käytössä kesäkuukausina n. 3 kk.
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1.6 Muut tilat, bänditilat ja projektit
Tila

m2

Valmistamo
Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi
Bänditila, Toppila
Bänditila, Kaijonharju
Bänditila, Nuottasaari
Byström, hallinto ja
kokoustilat
Bänditila, Paulaharju
Yhteensä

*
160

käyttötunnit/
kk
179
96

96,00
104,50
81,00
1 202,50

216
264
252
-

96
96
120
-

2469,50

132
1 024

48
548

87,50
264,50

käyntikerrat/
kk

*Valmistamon varsinainen asiakkaisiin kohdistuva toiminta tapahtuu mm. kouluilla ja nuorisotiloissa. Valmistamon vuokratila on toimisto- ja kokoustila.
Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi sijaitsee Byströmin kiinteistössä.
Paulaharjun bänditila on koulun väestösuojatilassa, eikä nuorisotoimi maksa tilasta vuokraa.
Rockpoliksen teettämässä selvityksessä ”Bändien harjoitustilaselvitys 2009, Bändien harjoitustilat
Oulussa 2009, sekä Hiukkavaaran harjoitustilojen tulevaisuus ja kehittäminen” todetaan toiminnan tilojen tarve noin 250 toimivalle yhtyeelle nyt ja tulevaisuudessa.
1.7 Verkkonuorisotilat
Tila
Habbo-Netari
IRC-GalleriaNetari
YLE Netari-TV

www.habbo.fi
www.irc-galleria.fi
www.yle.fi/netari

käyntikerrat/
vuosi
5167
3434

käyttöpäivät/
vuosi
116
62

ei vielä tilastoja

Habbossa, IRC-Galleriassa ja YLE Netari-TV:ssä toimivat Netarin nuorisotilat, joissa nuoret voivat
jutella reaaliaikaisesti toisten nuorten sekä nuorisotyön ammattilaisten kanssa. Netari-TV:ssä
käsitellään nuoria koskevia asioita juontajan ja vieraiden kera. Lähetyksiä voi seurata suorana
netissä sekä osallistua chatin kautta itse lähetykseen ja vaikuttaa sen sisältöön.
Habbon ja IRC-Gallerian nuorisotilat ovat avoinna yhteensä seitsemänä iltana viikossa. NetariTV:n suorat testilähetykset ovat tulleet 2009 marraskuun loppuun saakka joka toinen viikko ja
sen jälkeen kerran viikossa.
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2 PÄÄTÖKSET
2.1 Vuonna 2010 käytöstä poistuvat tilat
Tila
Snellman-talo
Menninkäisentien iltapäivätoimintatila
Kuivasjärven nuorisotila
Yhteensä

Päivämäärä
1.1.2010
1.6.2010

m2

1.6.2010

369,10
149,50
142,00
660,60

Nuorisotoimi on luopunut Snellman-talon nuorisotilasta 1.1.2010. Nuorille tarjottava ilta-aikainen
toiminta siirtyy Lintulammen koulun tiloihin, jossa on kahtena iltana viikossa alueen yläkouluikäisille nuorille kohtaamispaikka sekä toimintaa.
Menninkäisentien ulkoa vuokratusta iltapäivätoiminnan tilasta luovutaan kesäkuun alussa, ja elokuusta lähtien iltapäivätoiminta toteutetaan alueen nuorisotalossa.
Lisäksi 1.6.2010 luovutaan Kuivasjärven nuorisotilasta koska 1.8.2010 alueen nuorisotoiminta
sijoittuu elokuun alussa valmistuvaan Ritaharjun monitoimitaloon yhdessä koulun, päiväkodin ja
kirjaston kanssa.
2.2 Vuonna 2010 käyttöön otettavat uudet tilat
Tila
Ritaharjun nuorisotila

Päivämäärä
1.8.2010
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3 SUUNNITELMAT
3.1 Työpajakeskus
Työpajatyöryhmältä on valmistunut hankesuunnitelma työpajakeskuksen sijoittamiseksi Kasarmin
alueelle rakennuksiin H4 ja H5 yhteisiin tiloihin Kajaanintullin pajaluokkien kanssa. Saneerauksen
aikatauluksi on esitetty 2012–2013, jolloin pajakeskus ja pajaluokat voisivat aloittaa uusissa yhteisissä tiloissa syyskaudella 2013.
3.2 Kastellin monitoimitalo
Kastellin monitoimitalon hankesuunnitelma on valmistunut 31.3.2008. Monitoimitaloon on tarkoitus sijoittaa laajasti alueen lapsille ja nuorille suunnatut palvelutilat. Sijoittelussa otetaan huomioon tilojen tehokkaat yhteiskäyttömahdollisuudet.
3.3 Hiukkavaaran palvelut
Hiukkavaaran keskukseen rakennetaan yhtenäisperuskoulu, jonka tiloihin sijoittuu nuorisotila
alueen tarpeen mukaan.
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4 TOIMINNALLISIA LINJAUKSIA
4.1 Nuorisotilaverkosto
Nykyisellään nuorisotoimen tilat muodostavat alueellisen lähipalveluverkoston, joka noudattaa
pääosin suuraluejakoa. Nuorisotilaverkoston laajentamistarve syntyy uusien asuinalueiden myötä
ja tulevat tilatarpeet arvioidaan monitoimitiloina yhdessä muiden lähipalvelutarpeiden kanssa.
Nuorisotalot toimivat matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina, joista lapset ja nuoret saavat tarpeen mukaan henkilökohtaista tai yhteisöllistä tukea ammatillisesti koulutetun henkilökunnan
ohjauksessa.
4.2 Sanginjoen leirikeskus
Nuorisoasiainkeskus selvittää vuoden 2010 aikana mahdollisuudet monipuolistaa Sanginjoen leirikeskuksen käyttöä.
Leirikeskuksen läheisyydessä on Sankivaaran ulkoilualue ja golfkenttä. Tavoitteena on, että leirikeskus palvelee nykyistä laajemmin kolmannen sektorin ja mm. matkailun sekä muun ryhmämajoittumisen tarpeita. Selvitystyöhön kutsutaan liikuntatoimen, matkailun ja järjestöjen edustajia.
Leirikeskus on aktiivikäytössä noin puolet vuodesta ja käyttäjinä ovat eri järjestöt ja nuorisoasiainkeskus yhteistyökumppaneineen.
4.3 Toppilan monipalvelukeskus
Nuorisotoimella on Toppilan alueella alueellista nuorisotyötä, joka fyysisesti toimii sosiaali- ja terveystoimen hallinnoimassa monipalvelukeskuksessa. Nuorisotoimen käytössä on 101 m2. Tila on
käyttäjämäärään nähden riittämätön. Nuorisotoimi haluaa kehittää monipalvelukeskuksen tilojen
yhteiskäyttöä. Tilojen laajemman yhteiskäytön tai toimintojen uudelleenjärjestelyjen avulla alueellinen nuorisotyö voi monipuolistaa toimintojaan.
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5 NUORISOTILOJEN YHTEISKÄYTTÖ JA KOLMANNEN SEKTORIN
TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMINEN
Nuorisotoimen tavoitteena on kumppanuustoiminnan laajentaminen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Nuorisolain 7 §:n mukaisesti kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat mm. kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet sekä nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki. Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä paikallisten
viranomaisten sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa.
Kansallisen Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2007–2011 mukaisesti nuorisotalot
toimivat matalan kynnyksen toimipaikkoina, joista lapset ja nuoret saavat tarpeen mukaan henkilökohtaista tai yhteisöllistä tukea.
Kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin rakentamisessa. Järjestöt
mm. luovat lapsille ja nuorille harrastamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia sekä tarjoavat
heille suunnattuja palveluja. Nuorten oma järjestäytyminen tapahtuu sekä rekisteröityjen yhdistysten että rekisteröimättömien vapaiden toimintaryhmien kautta. Paikallistasolla on tärkeää tunnistaa nuorten erilaiset toimintaryhmät ja niille on mahdollistettava monipuolista tukea. Rahallinen avustaminen ei yksin riitä vaan esim. toimintatilat ja -välineet sekä erilainen ohjaus ja neuvonta kunnan toiminnasta korostuvat.
Oulussa nuorisotiloja luovutetaan ulkopuoliseen käyttöön nuorisoasiainlautakunnan päättämän
tilojen käyttösäännön mukaan. Nuorisojärjestöt ja vapaat nuorisoryhmät ovat tilojen ensisijaisia
käyttäjiä, mutta näiden lisäksi tiloja luovutetaan monipuolisesti alueen asukkaiden ja muiden hallintokuntien käyttöön. Tavoitteena on tilojen tehokas käyttö kaikkina viikonpäivinä. Näin mahdollistetaan järjestöille ja yhdistyksille puitteet toteuttaa monipuolista toimintaa eri puolilla kaupunkia alueen asukkaille. Tämä vapauttaa nuorisotoimen ammatillisesti koulutettua henkilökuntaa
työskentelemään varhaisen puuttumisen alueella.
Nuorisotoimi tukee merkittävästi kolmannen sektorin toimijoita koululaisten iltapäivätoiminnan
järjestämisessä. Toimintaryhmistä 2/3 on kolmannen sektorin ja seurakuntien järjestämiä.
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6 SEUDULLINEN PALVELUKAPASITEETTI
Oulun seudun kuntien nuorisoalan palvelukapasiteetti ei vastaa Oulun nuorisotoimen tarpeisiin.
Seudullinen Nuoriso- ja liikuntapalvelujen selvitys on tehty vuonna 2006.
Oulun seudun Setlementti ry:n ylläpitämän Tyttöjen talon toimintaa nuorisotoimi tukee kumppanuussopimuksella myöntämällä avustusta tilan vuokrakustannukseen.
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Kouluverkkoselvitys 2010-2020, Liite 13

Liite opetustoimen kouluverkkoselvitykseen
Päivähoidon palveluverkon liittymäpinnat kouluverkkoon
Oulun kaupungissa on ollut syksyn 2009 aikana käynnissä palveluverkon päivitys kaikissa
hallintokunnissa. Joulukuun aikana on apulaiskaupunginjohtaja toimesta asetettu työryhmä
pohtimaan eri hallintokuntien toiminnan rajapinnoissa olevia tiloja ja kiinteistöjä.
Päivähoidolla ja opetustoimella on omien toimintojensa luonteen vuoksi paljon yhteisiä
toimintatiloja tai nykyiset yksiköt ovat usein lähellä toisiansa.
Tätä sosiaali- ja terveystoimen ja opetustoimen rajapintaselvitystä on rakennettu esi- ja
alkuopetuksen yhteistoimintasuunnitelman ja uusien opetuslautakunnassa hyväksyttyjen
oppilaaksi ottoalueiden näkökulmasta. Tavoitteena on kartoittaa ja mahdollistaa
toimintatilojen tehokkaampi yhteistoimintakäyttö palvelutarpeiden muuttuessa. Tietoja
kartoitusta varten on saatu päivähoidon toimijoiden, esimiesten ja lastentarhanopettajien
avulla.
Oulun kaupungin kunnallisissa päiväkodeissa on yhteensä lasten ja hoitohenkilökunnan
käytössä 55 823 m2 toimintatilaa. Luvussa on huomioitu päiväkotiryhmien kotiosastotilat
ja kaikkien ryhmien yhteiset tilat. Luvuissa ei ole mukana varasto ym. piharakennukset.
Näissä tiloissa on ollut 30.11.2009 yhteensä 5011 lasta hoidossa. Näillä luvuilla laskettuna
keskimääräinen neliömäärä lasta kohden on 11,1 m2. Yksittäisten päiväkotien välillä on
kuitenkin paljon eroja tilojen suhteen neliömäärissä / lapsi. Pienimmissä yksiköissä on
käytössä tilaa vain 5,5 m2/lapsi ja suurimmat neliömäärät ovat yli 25 m2/lapsi.
Tarkastelussa on kuitenkin huomioitava, että yksiköt voivat sijaita alueella, jossa on
vähemmän palvelutarvetta, eikä sen vuoksi päiväkodin tilat ole täydessä käytössä. Lisäksi
tulee huomioida, että tällä hetkellä päivähoidossa olevien lasten määrä on pienempi
heikomman työllisyystilanteen vuoksi. Työllisyyden parantuessa lasten määräkin tulee
kasvamaan päiväkodeissa, joka samalla tulee pienentämään neliömäärää yhtä lasta
kohden.
Jatkossa tässä asiakirjassa olevissa taulukoissa on punaisella tekstillä olevat päivähoidon ja
opetustoimen yksiköt ovat samassa rakennuksessa.

PATENIEMI
Koulut
Herukka
Kuivasoja
Rajakylä 1-9
Pateniemi

Päiväkodit
Herukan pk
Palokan pk
Riekonmarjan pk
Pateniemen pk
Metsämarjan pk
Rajakylän pk
Perhepäivähoito
(sis.ryhmis)

m2
736,5
464
723
646
336
961
3867

Hoidossa
olevien lasten
määrä
m2/lapsi €/m2
73
10,1
11,09
83
5,6
21,58
73
9,9
12,09
113
5,7
11,76
52
6,5
19,55
90
10,7
10,36
484
8,0
88

Yksityiset päiväkodit
Ei yksiköitä

•
•
•
•

Mikä yhteistyössä toimii koulun kanssa yleisellä tasolla? Missä erityisesti
yhteistyö sujuu?
Kuinka tiivistä yhteistyötä nämä yksiköt tekevät?
Mitä haasteita yhteistyössä on ollut? Ovatko ne poistettavissa - millä
keinoilla?
Mahdollisuudet?

KOONTIA YHTEISTYÖSTÄ HERUKAN JA KUIVASOJAN KOULUJEN KANSSA
-

-

verkostoyhteistyö esi- ja alkuopettajien kanssa toimii melko hyvin: tapaamisia
muutaman kerran vuodessa, yhteistä koulutusta jonkin verran
Kuivausojan koulun kanssa Varpu-tiimi ja Herukan kanssa Ruori-tiimi: palavereita
esioppilaista useamman kerran vuodessa (yleensä koulun erityisopettaja,
lastentarhanopettaja esiopetusryhmästä, kiertävä erityislastentarhanopettaja, koulun
psykologi)
koulujen erityisopettajat vierailevat esiopetusryhmissä ja Kuivasojan koulun eo,
Pateniemen ja Palokan pk:ssa joka toinen viikko tunnin ajan
”niveltapaamiset” (tiedonsiirto) ja palautepalaverit toimivat hyvin
yhteistyötä jo varhaisessa vaiheessa ja tarpeen mukaan koulun opettajien kanssa,
mikäli lapsen koulunaloittamisessa jotain huomioitavaa (vanhemmat mukana)
yhteistyö on kehittynyt hyvään suuntaan ja tiivistynyt
Herukan koulun kanssa yhteistyö onnistunut myös kun lapsi/perhe tarvinnut
erityisjärjestelyjä koulunaloitus -vaiheessa
Yhteistyön onnistumiselle on oleellista koulun rehtorin, erityisopettajien ja
luokanopettajien halu ja sitoutuminen yhteistoimintaan. Erityisesti on tunnistettu
rehtorin tärkeys yhteistyön kannattajana.
Herukan koulun kanssa salivuorot järjestyneet ja ulkoilualueiden käyttö ollut
joustavaa ja sujuvaa (piha, kenttä, Risuniityn latu)

kummiluokka yhteistyötä kehitetty(on ollut edelleen kehityskohteena ): vaati
kiinnostusta ja halua myös kummiluokan opettajalta

KAIJONHARJU-KOSKELA
Koulut
Kuivasjärvi
Pöllönkangas
Ritaharju
Koskela
Terve-Toppila
Normaali koulu

Päiväkodit
Kuivasjärven pk
Pöllökankaan pk
Ahvenojan pk
Ritaharjun pk
Kuivasrannan pk
Koskelan pk
Simpsin pk
Taskilan pk
Meri-Toppila
Linnanmaan pk
Kaijonharju
Kaijonlinna
Sampola
Tuulikello
Teknologiakylkän pk
Syynimaan pk
Yhteensä:
Perhepäivähoito
(sis.ryhmis)
Yksityiset päiväkodit
Taikavekaran pk
Villentarhan pk
Pyramidin pk

•
•
•
•

Hoidossa
olevien lasten
määrä
m2
m2/lapsi €/m2
1051
115
9,1
11,04
852
81
10,5
10,75
725
131
5,5
12,36
1706
1003
1025
415
403
677
733
313
913
714
621
750
11901

185
75
98
41
54
66
89
38
90
112
57
65
1297

9,2
13,4
10,5
10,1
7,5
10,3
8,2
8,2
10,1
6,4
10,9
11,5
9,2

21,48
10,59
12,74
8,72
9,32
14,39
10,27
13,51
10,03
14,55
12,2
10,87

96
56
21
25
102

Mikä yhteistyössä toimii koulun kanssa yleisellä tasolla? Missä erityisesti
yhteistyö sujuu?
Kuinka tiivistä yhteistyötä nämä yksiköt tekevät?
Mitä haasteita yhteistyössä on ollut? Ovatko ne poistettavissa - millä
keinoilla?
Mahdollisuudet?

Kuivasjärven päiväkodin ja Kuivasjärven koulun yhteistyö on perustyön tasolla. Sitä
tehdään, mutta koulu ei tunne tarvetta syvempään yhteistyöhön.
Pöllökankaan koulun ja Pöllökankaan päiväkodin yhteistyö on jo pedagogisella tasolla
erittäin hyvää. Yhteistyötä on tehty kauan ja molemmilla osapuolilla on yhteistyön
tarpeellisuudesta sama, vankka käsitys.

LAANILA
Koulut
Hintta
Myllyoja
Sanginsuu
Oulujoki
Laanila

Päiväkodit
Hintan pk
Myllyojan pk
Haapalehdon pk
Hiukkavaaran pk
Saarelan pk

m2
1108
910
1400
468
701

81

8,7

4587

513

8,9

Perhepäivähoito
(sis.ryhmis)
Yksityiset päiväkodit
Taskun pk
Kanttarellin pk
Huvikummun pk

•
•
•
•

Hoidossa
olevien lasten
määrä
m2/lapsi €/m2
88
12,6
7,7
128
7,1
10,02
159
8,8
11,71
57
8,2
10,66
11,28

48
29
40
22
91

Mikä yhteistyössä toimii koulun kanssa yleisellä tasolla? Missä erityisesti
yhteistyö sujuu?
Kuinka tiivistä yhteistyötä nämä yksiköt tekevät?
Mitä haasteita yhteistyössä on ollut? Ovatko ne poistettavissa - millä
keinoilla?
Mahdollisuudet?

Laanilan koulupiirin päiväkodit alueella 2,
Yhteistyö toimii erinomaisella / hyvällä tasolla kaikkien koulujen ja päiväkotien
välillä. Ehkä yhteistyö hieman laajempaa puolin ja toisin Myllyojan ja Saarelan
koulujen kanssa. Yhteistyö koulun ja päiväkodin välillä on tiivistä kaikissa yksiköissä,
fyysinen läheisyys tiivistää yhteistyötä päivittäiseksi.
Vähintään viikoittaista, ja jos yksiköt ovat samassa rakennuksessa, niin päivittäistä.
Alueellinen yhteistyö toimii suunnitelmallisesti ja hyvin. Tosin päiväkotien ja alueiden
eri koulujen yhteistyöhön sitoutumisessa on jonkin verran vaihtelua.
Tilojen riittämättömyys / ahtaus, välimatkat, resurssien puute, kiire ja yhteistyötä
vaikeuttavat hallintokuntarajat. Ratkaisuina em. haasteisiin / ongelmiin olisivat
lisätilat, riittävä määrä henkilökuntaa ja aikaa yhteistyön toteuttamiselle sekä jonkin
verran rahaa toiminnalle. Lisäksi ei- tarkoituksenmukaiset hallintorajat ja –
muodollisuudet tulisi poistaa.
Edelleen häivyttää hallintokuntarajoja ja luoda yhteisiä toimintaympäristöjä:
aluekeskus lähialueelle (koulu, päiväkoti, nuorisotoimi jne.), hallintojaolla
resurssijohtaja tms.(yksi budjetti ja kustannuspaikka?) ja toimialueilla
substanssijohtajat, yhteiset virtuaaliset ja fyysiset oppimisympäristöt TVT- ratkaisut
koulu- pk -nuorisotoimi- perheet- lapset yms.).

TUIRA-YLIKIIMINKI
Koulut

Päiväkodit

Hönttämäki

Hönttämäen pk
Talvikankaan pk
Korvensuoran pk
Huonesuon pk
Heikinharjun pk
Kisakentän pk
Merikosken pk
Kangaspuiston pk
Kalliolan pk
Lassin pk (YMP)
Puolivälinkankaan pk
Pyykösjärven pk

Korvensuora
Tuira

Paulaharju
Merikoski
Ylikiiminki (kk)
Vesala

Mustikan pk
Pikku-Vesaisen pk
Vesalan pk
Perhepäivähoito
(sis.ryhmis)
Yksityiset päiväkodit
Villiviikarin pk
Mettijäisen pk (Ylik.)
Eväsrepun pk
Steinerin pk
Taivonkaaren pk

•
•
•
•

m2

Hoidossa
olevien lasten
määrä
m2/lapsi €/m2

684
1027
808
877
406
1211
1256
724
759
777
1452
641

62
106
75
78
53
67
80
111
70
48
132
55

11,0
9,7
10,8
11,2
7,7
18,1
15,7
6,5
10,8
16,2
11,0
11,7

7,34
12,88
12,22
16,42
8,26
9,68
10,9
11,14
10,6
9,78
8,94
10,57

249
295

25
24

10,0
12,3

12,26
14,76

11166

986

11,3

84
57
22
14
29
17
139

Mikä yhteistyössä toimii koulun kanssa yleisellä tasolla? Missä erityisesti
yhteistyö sujuu?
Kuinka tiivistä yhteistyötä nämä yksiköt tekevät?
Mitä haasteita yhteistyössä on ollut? Ovatko ne poistettavissa - millä
keinoilla?
Mahdollisuudet?

Tuira-Ylikiiminki koulupiirin päiväkodeista alueella 2 seuraavat:
Hönttämäki, Talvikangas, Korvensuora, Huonesuo, Heikinharju, ja Ylikiimingin
alueelta Mustikka, Pikku-Vesainen ja Vesala.
Ylikiimingin alueella yhteistyö on vähäisempää kuin tiiviimmillä taajama-alueilla.
Pikku-Vesaisen ja Vesalan koulun yhteistyö on lähinnä yhteisiin tapahtumiin
keskittyvää. Osa Vesalan koulun tiloista on yhteiskäytössä. Mustikan ja Ylikiimingin
koulun välinen yhteistyö on vähäistä pitkän välimatkan vuoksi. Esiopetuksessa
olevien, kouluun siirtyvien lasten osalta yhteistyöpalaverit pidetään Ylikiimingin
alueella sekä syksyisin että keväisin.
Korvensuoran alueella yhteistyö Talvikankaan ja Korvensuoran koulujen kanssa
erinomaista ja hyvin tiivistä. Yhteistyö on sujuvaa ja mutkatonta kaikilla osa-alueilla.
Hönttämäen koulun kanssa yhteistyö on vähäistä.

Ylikiimingin osalta suurimpina haasteina ovat pitkät välimatkat. Suurimpina
haasteina Korvensuoran alueella tilojen ja resurssien vajavuus, ja Hönttämäen osalta
olisi viranomaisyhteistyötä syytä tiivistää ja syventää.
Tuleva Vesalan monitoimitalo poistaa välimatkojen luomia esteitä Ylikiimingissä.
Yleisesti; edelleen häivyttää hallintokuntarajoja ja luoda yhteisiä
toimintaympäristöjä: aluekeskus lähialueelle (koulu, päiväkoti, nuorisotoimi jne.),
hallintojaolla resurssijohtaja tms.(yksi budjetti ja kustannuspaikka?) ja toimialueilla
substanssijohtajat, yhteiset virtuaaliset ja fyysiset oppimisympäristöt TVT- ratkaisut
koulu- pk -nuorisotoimi- perheet- lapset yms.).
Tuike-työryhmä sekä Puosu-työryhmä ovat toimivia oppilashuoltoryhmiä. ( Tuike
Tuirassa ja Pousu Puolivälinkankaalla ) Lisäksi toimii esi- ja alkuopetuksen
yhteistyöryhmä säännöllisesti.
Puosu ja Tuike kokoontuvat 2 kertaa/vuodessa. Välillä kokoontuu pienempiä
työryhmiä, esim. erityislasten asioissa.
Hyvää ja aktiivista yhteistyötä, esioppilaat vierailevat useamman kerran kouluissa ja
useampia yhteisiä vanh. iltoja.
Moniku-ryhmä toimii Paulaharjun koululla.
Haasteet: toiminta-alue niin iso – toimintamahdollisuudet?

KARJASILTA
Koulut
Lintulampi
Karjasilta
Kaukovainio

Teuvo Pakkala
Pohjankartano

Päiväkodit
Mäntylä-Snellman
Lintulan pk
Allinpuiston pk
Kaukovainion pk
Haukansulan pk
Merikotkan pk (YMP)
Vaskitien pk
Välkkylän pk

Hoidossa
olevien lasten
määrä
m2
m2/lapsi €/m2
1367
192
7,1
10,93
723
74
9,8
12,43
1384
94
14,7
10,56
736,6
333
1368
458

91
38
120
35

8,1
8,8
11,4
13,1

6370

644

9,9

8,51
16,23
13,04
17,77

Perhepäivähoito
(sis.ryhmis)
Yksityiset päiväkodit
Artturin pk
Jatsin pk
Kaarnalaivan pk

•
•
•
•

36
26
17
79

Mikä yhteistyössä toimii koulun kanssa yleisellä tasolla? Missä erityisesti
yhteistyö sujuu?
Kuinka tiivistä yhteistyötä nämä yksiköt tekevät?
Mitä haasteita yhteistyössä on ollut? Ovatko ne poistettavissa - millä
keinoilla?
Mahdollisuudet?

Höyhtyän alueella ja Kaukovainion alueella on toiminut omat alueelliset
yhteistyöryhmät. Nyt tavoite, että ne yhdistetään.
Oppilashuoltoryhmät toimineet tiiviisti Mäntylässä sekä Kaukovainiolla. Jokaisessa
esiopetusryhmässä on pidetty vanhempainillat, joissa mukana rehtorit.
Esioppilaat Kaukovainiolla tiiviissä yhteydessä koulun kanssa
Mäntylässä on ollut koulun ja päivähoidon tiivistä yhteistyötä, kehitetty mm.
oppilashuoltotyötä.
Mäntylä toiminut varhaiskasvatuksen ja esi-ja alkuopetuksen yhtenäisenä yksikkönä.
Lintulan kielikylpyryhmästä lapsia siirtyy useampaan kouluun.
Haasteena saada Lintulan kouluun kielikylpyluokka esiopetuksen jatkeeksi.
KESKUSTA
Koulut
Myllytulli
Nuottasaari
Oulun internat.
Kastelli
Lämsäjärvi

Päiväkodit
Ainolan pk
Pikku-Iikka
Hollihaka
Avoin pk
Pikku-Ainon pk(JAO)
Kastellin pk
Lämsäjärven pk
Tenavalinnan pk
Melleniuksen pk
Värtön pk
Perhepäivähoito
(sis.ryhmis)
Yksityiset päiväkodit
Montessorin pk
Palleron pk
Svenska barnträdgård
Saksanpähkinän pk
Taikatahdin pk
Englanninkielinen pk
Starbrightin pk

•
•
•
•

m2
1033
755,5
1334
317
610,5
593
598
1350
286
624,9
7502

Hoidossa
olevien lasten
määrä
m2/lapsi €/m2
77
13,4
9,5
66
11,4
11,53
53
25,2
10
74
4,3
10,39
63
9,7
12,51
52
11,4
12,76
61
9,8
9,13
115
11,7
9,57
52
5,5
13,04
61
10,2
14,99
674
11,1
12
24
17
47
15
38
56
20
217

Mikä yhteistyössä toimii koulun kanssa yleisellä tasolla? Missä erityisesti
yhteistyö sujuu?
Kuinka tiivistä yhteistyötä nämä yksiköt tekevät?
Mitä haasteita yhteistyössä on ollut? Ovatko ne poistettavissa - millä
keinoilla?
Mahdollisuudet?
Myllytullin kanssa viritteillä Ratas-työryhmä. Erityisopettaja ollut mukana
esiopetusikäisten vanh. illassa.
Nuottasaaren koulun kanssa oppilashuoltotyöryhmätoiminta ei ole käynnistynyt.
Muutoin on yhteistyötä jonkin verran.

KAAKKURI
Koulut
Metsokangas
Kaakkuri
Oulunlahti

Päiväkodit
Metsokangas
Kaakonpoika
Oulunlahden pk
Kuukkelin pk
Sarasuon pk
Peukaloisen pk (JAO)
Perhepäivähoito
(sis.ryhmis)
Yksityiset päiväkodit
Vekaralinnan pk
Pikkulinnan pk
Metsälinnan pk
Pikkuvekaran pk

•
•
•
•

m2
1582
1246
763
1238
1008
214
6051

Hoidossa
olevien lasten
määrä
m2/lapsi €/m2
155
10,2
11,94
112
11,1
11,1
88
8,7
9,25
154
8,0
12,24
116
8,7
10,9
33
6,5
27,51
658
9,2
72
42
22
57
39
160

Mikä yhteistyössä toimii koulun kanssa yleisellä tasolla? Missä erityisesti
yhteistyö sujuu?
Kuinka tiivistä yhteistyötä nämä yksiköt tekevät?
Mitä haasteita yhteistyössä on ollut? Ovatko ne poistettavissa - millä
keinoilla?
Mahdollisuudet?
Oppilashuoltoryhmä Siivet toiminut vuosia hyvin. Koko Kaakkurin alueella
oppimisvalmiusilta, aktiivista kummitoimintaa. Päiväkodin ja koulun kanssa yhteinen
vanh.toimikunta Metsokankaalla.
Kaakkurin alueella kokoontuu 3kertaa/v. yhteinen pedaoginen kahvila esi- ja
alkuopettajille. Yhteistä opetussuunnitelmatyötä on tehty jo vuosia.
Alueellinen yhteistyöryhmä kokoontuu 2kertaa/v. Viikoittain yhteistyötä.
Vuosikellon kautta toiminta.
Haasteena saada yhteinen sähköinen tiedonsiirtomalli, Riihi koulun puolella ja
päiväkodissa pikkuRiihi

MAIKKULA
Koulut
Pikkarala
Knuutilankangas
Lämsäjärvi
Madekoski
Patamäki
Maikkula

Päiväkodit
Knuutilankankaan pk
Mäntyrinteen pk
Heikkilänkankaan pk
Iinatin pk
Kangaskontion pk
Maikkulan pk

m2

Hoidossa
olevien lasten
määrä
m2/lapsi €/m2

452
713
720

66
60
89

6,8
11,9
8,1

8,02
11,54
13,49

617
853
1025
4380

56
83
59
413

11,0
10,3
17,4
10,6

12,59
12,34
11,67

Perhepäivähoito
(sis.ryhmis)
Yksityiset päiväkodit
Lilliputin pk
Emilian pk

36
31
15
46

Päivähoidon esitys yhteistoiminnan kehittämiseksi
•

•

•
•

•

•
•

Muuttuvissa palvelutarpeissa voidaan tilojen osalta joustavasti käyttää vapaina
olevia tiloja hyväksi. Tilojen tehokkaan käytön mahdollistamiseksi tulisi molemmilla
hallintokunnilla olla yhteiset tiedot molempien vapaina olevista toimitiloista.
Esi- ja alkuopetuksen yhteistyöryhmien toiminnan arviointi ja terävöittäminen.
Alueelliset yhteistyöryhmät ovat olemassa ja periaatteet yhteiselle toiminnalle on
päätetty. Jatkossa tulisi kuitenkin huolehtia, että jokaisessa kaupungin
yhteistyöverkostossa tehdään säännöllisesti ja suunnitelmallisesti yhteistyötä.
Yhteiseen toimintaan sitoutuminen on tärkeää.
Kaupungin sisälle tulisi luoda yhtenevä toimintamalli 0-2 luokkien
opetussuunnitelmien ja sitä kautta käytäntöjen toteuttamiseen
Nykyinen johtamisjärjestelmä on toimiva mikäli hallinnonalat jatkavat erillisinä
alueina. Jatkossa tulee vain huolehtia, että yhteistyöalueilla koulujen rehtorit ja
päiväkodinjohtajat ottavat kokonaisvastuun yhteistoiminnan kehittämisestä –
opetustoimen ja päivähoidon alueryhmätyöskentelyä tulee yhdentää.
Sosiaali- ja terveystoimen kokemus/toimintamallit perheiden kautta tehtävään
yhteistyöhön laajennettava oppilashuoltoon koko kaupungin alueella. vrt. Luotsitoimintamalli Toppilan alueella ja Siivet -toimintamalli Kaakkurin alueella
(moniammatillisuus). Tavoitteena samat toimijat perheen kanssa (yhteinen prosessi)
Yhteisten tietojärjestelmien rakentaminen esim. koulun/päivähoidon ja kodin
väliseen yhteistyöhön.
Opetustoimen ja päivähoidon hallinnonalojen yhdentyminen, mikäli yhdentymiselle
on tarvetta – tulee asettaa laaja – alainen työryhmä pohtimaan asiaa ja mahdollisen
muutosprosessin läpiviemiseksi tulisi kehittämistoimintaan saada ulkopuolista
resurssia.

