Sivistys-ja kulttuuripalveluiden

Palveluverkkoselvitys
Kaupunginhallitus, sivistys- ja kulttuurilautakunta 30.11.2017

Tarkastelunäkökulmana
tulevaisuuden
kunta ja
Oulun kaupunki
maakuntakeskuksena

Valmistelutilanne
KH:n iltakoulu 4.10., valtuustoseminaari 16.10. ja
KH:n iltakoulu 22.11. - linjaukset
Kuntalaiskysely 21.–29.11.
Facebook-chat 28.11.

Vastuualueiden KS2018 palveluverkkoratkaisut
EVA-prosessi aloitettu 22.11. - > Päättyy Oulun Raateihin
tammikuussa 2018

22.11. materiaali

Keskeiset toimenpiteet
-

Digitalisaaliset ja omatoimiratkaisut
Kuntalaisen olohuoneet
Tilankäytön periaatteet
Kuntalaisen hyvinvointia ja kaupunkikulttuurista
vetovoimaa lisäävät investoinnit
Seudullinen lukiopalvelu – monimuoto- ja eLukio
Ehyet kasvun ja opin polut palvelukeskittymissä
Oppimiskäsityksestä uuteen
toimintapedagogiikkaan
Varastointi ja logistiikka

Kuntalaisen hyvinvointia ja
kaupunkikulttuurista
vetovoimaa lisäävät investoinnit

Nostot kuntalaiskyselystä
• Valtaosa vastaajista työssäkäyviä ja lapsiperheitä
• Kirjastopalveluita käytetään eniten (86 %), asukastupia
vähiten (8 %)
• Kirjastopalvelut ovat kätevimmin ja turvallisimmin
saavutettavissa, kulttuuripalveluiden saavutettavuus on
turvallisuuden näkökulmasta huonoin
• Peruskoulut eivät ole esteettömiä
• Ehdotuksia olohuoneiden sijainnille noin 900 kappaletta
• Turvattomia paikkoja merkitty noin 500 eri sijaintiin

Mihin tarkoituksiin haluaisit
käyttää asuinpaikkasi lähellä olevia
kaupungin tiloja?
Suosituimmat:
Liikkumiseen
Kavereiden tapaamiseen
Lukemiseen
Opiskeluun
Kokoustamiseen
Elokuvien katsomiseen
Asiantuntijan tapaamiseen
Askarteluun
Musisointiin

84 %
45 %
37 %
35 %
32 %
30 %
30 %
28 %
27 %

FB-chatin nostot
Kuntalaiset ja viranhanhaltijat korostavat
samoja asioita:
₋ Kuntalaisen olohuone sai hyvän vastaanoton
₋ Tietojohtamisen ja hyvinvointitiedon merkitystä
korostettiin
₋ Alueellinen osallisuuden merkitys tärkeää
₋ Monialaisuus ja hallintokuntien välinen yhteistyö
koettiin tärkeänä
₋ Termit kuntalaisen kielelle

Keskustelu
saavutti
lähes 3 000
kuntalaista

POHJOINEN ALUE
50 148 asukasta

KESKINEN ALUE
67 367 asukasta
2015–2025:
+ 230 lasta
ETELÄINEN ALUE
40 097 asukasta
2015–2025:
- 370 lasta

2015–2025:
+ 700 lasta

ITÄINEN ALUE
39 654 asukasta

2015–2025:
+ 3 600 lasta

Alueellinen
palveluverkkotarkastelu

Palvelukeskittymät
POHJOINEN

Haukipudas, Kiviniemi-Kello,
Pateniemi-Rajakylä, RitaharjuKuivasjärvi-Pöllönkangas

KESKINEN

Karjasilta-Höyhtyä, Kastelli,
Tuira-Toppila, ydinkeskusta

ITÄINEN

Myllyoja, Korvensuora, Jääli, Kiiminki,
Ylikiiminki, Yli-Ii

ETELÄINEN

Kaukovainio, Maikkula, Kaakkuri,
Oulunsalo

Palvelukeskittymät ja palveluiden
saavutettavuus 5 km:n säteellä
palvelukeskittymästä
Palvelukeskittymittäin tarkasteltuna itäinen ja
eteläinen alue ovat ainoat, joissa on
muutamia yksiköitä, jotka eivät ole 5 km:n
säteellä palvelukeskittymistä.

Tarkastelu kattaa yli 190 000 oululaista.

Alueellisen valmistelun
taustatiedot ja periaatteet
•
•
•
•
•
•

Kuntalaisen ehyet kokonaisuudet
Alueen väestökehitys ja Mato
Tilakapasiteetit
Ehyt opin ja kasvun polku palvelukeskittymässä
Kuntalaisen olohuone palvelukeskittymässä
Toimintatapojen muutos

Pohjoinen
alue

Värikoodit palvelukeskittymissä
Nykytilanne

Kuntalaisten ”olohuone”

Muutokset 2018-2019

Muutokset vuoteen 2026 mennessä

Haukiputaan
palvelukeskittymä

Yksityiset päiväkodit:

Taikametsän tarha (20)

PÄIVÄKODIT
Wanha sahan päiväkoti (21)
Aseman päiväkoti (60)
Martinniemen päiväkoti (142)
Jokikylän esiopetus
Jatulintarhan päiväkoti (188)
Simppulankartanon
(11), luovutaan, lapset
avoin päiväkoti, toiminta
Länsituulen päiväkoti (243)
Aseman päiväkotiin
Jatuliin vuoteen 2026

0-6-vuotiaiden lasten
määrä kääntynyt laskuun

Erityisesti yläkoululaisten
käyttämä tilakapasiteetti tiukoilla,
tarkastellaan oppilaiden opinpolut
Jatuliin muodostuu asukkaiden
olohuone.
Alueen koulujen
oppilasmäärien ja
tilojen tarkastelu

PelleTorppa (43)
Päiväkoti Wilhelmiina (62)

Sivukirjastot Aseman ja
Martinniemen koulujen
yhteydessä

Haukiputaan
kirjasto ja
Oulu10
palvelut
Jatuliin

JATULI
”OLOHUONE”
Nyt tiloissa
liikuntapalvelut,
nuorisopalvelut,
Oulu-opisto, järjestöt

Jokikylän koulu (30),
luovutaan ja oppilaat
KOULUT
mahtuvat Aseman
koululle
Aseman koulu
(305, josta Jokikylässä 30)
Martinniemen koulu (644)
Haukiputaan koulu (999, josta
Keiskassa 95)
Länsituulen koulu (584)
Santaholman väistötila
tarpeeton, oppilaat
Länsituulen kouluun
Keiskan oppilaat
muihin alueen
kouluihin, 2025

Kello-Kiviniemen
palvelukeskittymä
0-6-vuotiaiden määrän
ennustetaan laskevan rajusti
vuoteen 2022 (-100 lasta)
Yläkoululaisten määrä kasvaa
Nuorisotilojen luonteva
paikka Kellon koululla
Asukkaiden olohuone
ja kirjasto Kiviniemen koululla
Alueen koulujen oppilasmäärien ja
tilojen tarkastelu – pitkällä
aikavälillä?

PÄIVÄKODIT
Kiviniemen päiväkoti (99)
Kellon päiväkoti (125)

Yksityiset päiväkodit:
Linnunrata (52)
Oravanpesä (51)
Touhula Vaahterapuu
(21)

Asukastupa
siirtyy
Kiviniemen
koulun
yhteyteen

KIVINIEMEN
KOULU
”OLOHUONE”
Kiviniemen
koululla jo
sivukirjasto

KOULUT
Kellon koulu (603)
Kiviniemen koulu (261)
Takkurannan koulu
(108)

Nuorisotila
Kellon
koululle

Pateniemi-Rajakylä
palvelukeskittymä

Rajakylän
Talvikkipuisto

Pateniemen suuralueen lasten
(0-18-vuotiaat) määrä ennusteiden
mukaan laskeva vuoteen 2027
Saha-alueen vaikutus?
Alueen koulujen oppilasmäärien ja
tilojen tarkastelu – tiloja myös
Ritaharjun alueen oppilaille

HONKAPIRTTI
YHTEISÖTALO

Rajakylän koulun ja uuden
päiväkodin alue muodostaa
monipuolisen palvelukeskittymän
sekä mahdollistaa myös asukkaiden
olohuonetoiminnan.
Rajakylässä lapsiperhepalveluita
yhdessä hyve-toimijoiden kanssa

Sivukirjasto
Pateniemen
koulun
yhteydessä

PÄIVÄKODIT
Herukan päiväkoti (60)
Riekonmarjan päiväkoti (65)
Pateniemen päiväkoti (66)
Rajakylän päiväkoti (115)
Palokan päiväkoti 80)
Metsämarjan päiväkoti (37)

2020
Uusi Rajakylän päiväkoti, jolloin
voidaan luopua Pateniemen,
Rajakylän ja Metsämarjan
päiväkodeista sekä Palokan
päiväkodin erillisestä EO tilasta

KOULUT
Pateniemen koulu (599,
josta Herukassa 430)
Rajakylän koulu (644,
josta Kuivasojalla 104)

RAJAKYLÄN
KOULUKIINTEISTÖ
”OLOHUONE”

Rajakylän
asukastupa
koulun
kiinteistöön
Nuorisotilat
Rajakylän
koulun
yhteydessä

Kuivasojan oppilaat
Rajakylän kouluun
Pateniemen lukion
lähdettyä

Rajakylän
kirjasto

Ritaharju-Kuivasjärvi-Pöllönkangas
palvelukeskittymä
0-6-vuotiaiden määrän ennustetaan
kääntyvän laskuun
- Kuivasrannan päiväkotiin
kaksi 1. lk:n ryhmää?
Ritaharjussa 7-12-vuotiaiden määrän takia
tulee harkita tila-elementtien vuokra-ajan
jatkoa
Ritaharjussa 13-15-vuotiaiden määrän kasvu
edelleen suurta
- lisätilatarve 2022
- oppilaiden ohjaaminen Rajakylän ja
Pateniemen kouluihin – kulkuyhteys
moottoritien alitukseen?
Opinpolkujen selvittäminen
Päiväkoti-neuvolatoiminta yhteistyössä
hyve-toimijoiden kanssa

2020 uusi
Kuivasjärven
päiväkotirakennus,
korvaa vanhan

PÄIVÄKODIT
Kuivasrannan päiväkoti (239)
Ahvenojan päiväkoti (57)
Pöllönkankaan päiväkoti (87)
Tuulikellon päiväkoti (141)
Teknologiakylän päiväkoti (56)
Ritaharjun päiväkoti (88)
Kuivasjärven päiväkoti (103)

RITAHARJUN
MONITOIMITALO

(päärakennus ja
kolme lisärakennusta)
Nuorisotilat,
päiväkoti, kirjasto
Tarveselvitys Ritaharjun oppilaiden
lisätilantarpeelle, lisätilantarve
2022, yläkoululaisten määrä kasvaa
edelleen voimakkaasti (ennuste n.
200 oppilasta vuoteen 2022
mennessä 13-18 -vuotiaissa)

Yksityiset päiväkodit
Päiväkoti Saturnus (55)
TaikaVekara (55)
Touhula Ritaharju (82)

KUIVASJÄRVEN
KOULU
”OLOHUONE”

KOULUT
Ritaharjun koulu (1272)
Pöllökankaan koulu (580)
Kuivasjärven yksikkö
(163)
Selkeytetään
oppilaaksiohjautumista
Norssin ja
palvelukeskittymän
muiden koulujen välillä
Normaalikoulu
Linnanmaalla

Pohjoinen
• Luovutaan Jokikylän koulu- ja esiopetuksen tiloista (1-2 lk ja EO).
Kuljetuskustannukset otetaan huomioon uudessa kilpailutuksessa.
• Länsituulen koulun lisärakennus valmistuu ja Santaholman väistötila
sanottu irti
• Kello-Kiviniemen alueen nuorisotilat löytyvät Kellon koulusta 1.8.2018
alkaen
• Kello-Kiviniemen alueen asukastupa sijoitetaan Kiviniemen koulun
tiloihin, jossa kirjasto jo toimii. Tällöin voidaan luopua yhdestä ulkoa
vuokratusta tilasta 1.8.2019 alkaen
• Kirjaston ja Oulu10 sijoittuminen Jatuliin 2019-2020, selvitetään
investointitarpeet

Palveluverkon
toimenpiteet
vuosina
2018–2019

Pohjoinen
• Tehostetaan Pateniemen yläkoulun tilojen käyttöä. Koulu tarjoaa myös
osittain väistötilaa Rajakylän koululle perusparannuksen ajaksi.
Tutkitaan Pateniemen koulun tilankäyttömahdollisuutta myös
Ritaharjun oppilaille (esim. liikunta/kotitalous)
• Ritaharjun oppilaita (4 ryhmää /6. lk oppilaita) Hiukkavaaran
monitoimitaloon syksystä 2018, kuljetuskustannukset

• Selkeytetään oppilaaksiohjautumista Norssin ja Pöllönkankaan sekä
Ritaharjun koulujen välillä 1.8.2018 alkaen
• Kuntalaisten olohuone Kuivasjärven koululle
• Luuppi luopuu Oravan koulumuseosta. Kohde ei tälläkään hetkellä ole
yleisölle avoinna.

Palveluverkon
toimenpiteet
vuosina
2018–2019

Itäinen
alue

Yli-Iin
palvelukeskittymä
Jakkukylän osakuntaliitos Ii:n
kuntaan 1.1.2018.

Yli-Iin kouluympäristöstä
muodostetaan
palvelukeskittymän keskiö.
Alueen elinvoimaa vahvistetaan
mm. sähköisiä palveluja ja
digitalisuutta hyödyntäen.
Kirjaston soveltuminen
päiväkodiksi tarkastellaan.

PÄIVÄKODIT
Muurahainen (29)

Luuppi luopuu
Kierikin
päärakennuksesta
1.1.2019 alkaen

Asukastupatoiminta
koulun
yhteyteen

Yli-Iin
kirjasto

YLI-IIN KOULU
”OLOHUONE &
MONIALAISTEN
PALVELUIDEN
KESKITTYMÄ”

Yli-Iin kirjasto
koulun yhteyteen.
Kirjastorakennuks
esta luovutaan.

Nuorisotila
Toimii
liikuntakeskus
Forellin tiloissa

Jakkukylän
ryhmäperhepäiväkotihoito
siirtyy Iihin 1.1.2018

KOULUT
Jakun koulu (65)
Yli-Iin koulu (270)

Jakun koulu > siirtyy
1.1.2018 Ii:hin

Ylikiimingin
palvelukeskittymä

Lapsi- ja oppilasmäärän
kehitys vakaa.
Toimintojen keskittäminen
Ylikiimingin koulun yhteyteen.

Nykyisellä palveluverkolla ja
toimintojen tarkastelulla vastataan
palvelutarpeeseen.
Ylikiimingin palvelukeskittymässä
tarjotaan alueen asukkaille
monipuolisemmat palvelut
yhdessä alueen toimijoiden kanssa.

Mustikan
päiväkodin
investointi koulun
yhteyteen

PÄIVÄKODIT
Mustikka (43)
Pikku-Vesainen (37)
Vesala (71)

Yksityiset
päiväkodit
Piilometsä (15)

Asukastupatoiminta koulun
yhteyteen

Ylikiimingin
kirjasto

YLIKIIMINGIN
KOULU;

KOULUT
Ylikiimingin koulu (410)
Vesalan koulu (210)

”OLOHUONE”

Nuorisopalvelut
siirtyvät vanhalta
kunnantalolta
kirjastopalveluid
en yhteyteen

Nuorisotila

Ylikiimingin
kunnantalosta
luovutaan

Kiimingin
palvelukeskittymä
Lapsi- ja oppilasmäärät hiukan laskevat
(v. 2017, 70 lasta vähemmän kuin v. 2016)

Avoimesta
varhaiskasvatuksesta
kunnantalolla
luovutaan

Paine keskustan alueen yksiköissä
Riskitekijöinä koulujen rakenteiden kunto
(esim. Jokirannan koulu)

Hyvinvoinnin monialaisuus yhdessä
Kiimingin hyvinvointi-keskuksen ja alueen
muiden toimijoiden kanssa
Kunnantalosta luovutaan

Hyvinvoinnin
monialaisuus

Oulu10 -yhteispalvelupiste
Syke -talon yhteyteen?

SYKE-TALO
”OLOHUONE”

Tilojen monipuolisen käytön tehostaminen

Yksityiset päiväkodit
• Loikkeliini (42)
• Mansikkamaa (36)
• Tipitii (45)
• Ahomansikka (41)

PÄIVÄKODIT
Honkimaa (90)
Kiiminkijoki (103)
Vekara-aho (63)

KOULUT
Alakylän koulu (183)
Tirinkylän koulu (96)
Jokirannan koulu(621)
Kiiminkijoen koulu(517)
Huttukylänkoulu (107)
Ylikylän koulu (68)

Kiimingin
kirjasto
Syke-talon
yhteydessä

Nuorisotila

Syke-talon
yhteydessä

Alueen koulujen
oppilasmäärien ja tilojen
tarkastelu – pitkällä
aikavälillä

Jäälin
palvelukeskittymä
PÄIVÄKODIT
Laivakangas (79)
Tuokkonen (83)
Välikylä (125)

Lapsi- ja oppilasmäärän
kehitys pysyy vakaana.
Laivakankaan koulun ja päiväkodin
alue muodostaa Jäälin
palvelukeskittymän monipuolisen,
kattavan kasvatuksen ja opetuksen
sekä kulttuurin ja liikunnan keskuksen
alueen asukkaille.
Laivakankaan monitoimitalon
valmistuttua ja toimintojen tarkastelulla
vastataan palvelutarpeeseen.

Yksityiset
päiväkodit
• Satumetsä (50)

Asukastupa
- toiminta
koulun
yhteyteen

LAIVAKANKAAN
KOULU
”OLOHUONE”
1.8.2019
Jäälin
kirjasto
Nuorisotila

KOULUT
Jäälin koulu (349)
Laivakankaan koulu (427)

Korvensuoran
palvelukeskittymä
Alueella tarjotaan palvelut
varhaiskasvatuksesta
perusopetuksen
päättövaiheeseen.
Talvikankaan koulun asema
alueen toimintojen
keskuksena vahvistuu.
Nykyisellä palveluverkolla ja
toimintojen tarkastelulla
vastataan palvelutarpeeseen.
Suunnittelussa huomioidaan rajaalueet Myllyojan
palvelukeskittymän kanssa.

PÄIVÄKODIT
Huonesuo (79)
Hönttämäki (62)
Korvensuora (63)
Talvikangas (107)
Heikinharju, avoin
(32)

Heikinharjun avoimen
päiväkodin toiminnan
siirtäminen toiseen
yksikköön ja tilasta
luopuminen 2019

Yksityiset
päiväkodit
• Villiviikari (57)
• Touhula (84)

Kestävänkehityksen polku
varhaiskasvatuksesta
perusopetuksen
päätövaiheeseen

Asukastupatoiminta
koulun yhteydessä

TALVIKANKAAN
KOULU
”OLOHUONE”

Nuorisotila

KOULU
Talvikangas (728)
Hönttämäki (238)
- Timosenkosken
luontokoulu

Myllyojan
palvelukeskittymä

PÄIVÄKODIT
Hintta (65)
Hiukkavaara (119)
Haapalehto (94)
Myllyoja (72)
Saarela (75)
Manteli ryhmäperhepk (32)

Oulun voimakkain kasvualue

Hiukkavaaran alueen kasvu
20 000–40 000 asukasta
Palveluverkossa ennakoitava tuleva
palvelutarve

Hyvinvointi-konseptin pilotointi yhdessä
hyve-palveluiden kanssa.

Suunnittelussa huomioidaan raja-alueet
Korvensuoran palvelukeskittymän kanssa.

Yksityiset päiväkodit
Kanttarelli (39)
Runokerä (97)
Tasku (28)
Huvikumpu (22)
Kivikkokangas (142)
Satusiipi (98)
Pikkukiulu (67)
Soittajankankaan pk (6 os.)

Hiukkavaaran
monitoimitalo

Myllyoja-Hintan
asukastuvan
toiminta siirtyy
Hintan kouluun

”olohuone”
Hiukkavaaran
kirjasto
koulun
yhteydessä

Myllyojan
kirjasto ja
nuorisotila

KOULUT
Hintta (381)
Laanila (354)
Oulujoki (211)
Hiukkavaara (130)
Myllyoja (267)
Sanginsuu (30)

Kirjaston ja nuorisotilan
tarkastelu

Itäinen
• Osakuntaliitos, Jakkukylä Iihin 1.1.2018 (vaikutukset vuoden 2018
alusta)
• Kirjaston siirtyminen Yli-Iin koulun tiloihin 1.8.2017
• Asukastupatoiminta Yli-Iin koulun yhteyteen 1.8.2017 –
kirjastorakennuksesta luovutaan.
• Luuppi luopuu Kierikin päärakennuksesta 1.1.2019 alkaen
(Kivikausikylä jatkuu)
• Ylikiimingin nuorisopalvelut siirtyvät vanhalta kunnantalolta
kirjastopalveluiden yhteyteen.
• Ylikiimingin vanhasta kunnantalosta luovutaan 1.1.2019 alkaen.
• Ylikiimingin asukastupatoimintaa vanhalta kunnantalolta kirjaston ja
koulun yhteyteen tai Vesalan koululle?
• Luovutaan Ruskon huonokuntaisista varastoista. Keskitetään
Teollisuustie 1 varastoon. aikaisintaan 1.1.2019.
• Myllyoja-Hintan asukastuvan toiminta siirtyy Hintan kouluun.
Luovutaan Myllyoja-HIntan asukastuvan tilasta 1.8.2018 alkaen.

Palveluverkon
toimenpiteet
vuosina
2018–2019

Eteläinen
alue

Maikkulan
palvelukeskittymä
Maikkulan palvelukeskittymä on
alueeltaan laaja.
Perusopetuksessa
oppilasmäärä-kapasiteetti
alittuu lasten määrän ollessa
laskeva. Tarkastellaanko
yksiköiden määrän
vähentämistä? Voiko
palvelukeskittymä toimia
puskurina ympäröivien
keskittymien kasvaessa mm.
Kaukovainio, Hiukkavaara?
Varhaiskasvatuksen
palveluverkkoa tiivistetään.
Monitoimitaloa kehitetään
kuntalaisten olohuoneeksi.

JAO palvelut loppuvat
Maikkulan pk:sta.
Iinatin pk luopuminen
1.8.2018

Asukastupatoiminnassa
uusi toimintamalli 2018

Päiväkodit
Heikkilänkaan pk (68)
Iinatin pk (35)
Knuutilankankaan pk (59)
Lämsänjärven pk (72)
Mäntyrinteen pk (56)
Maikkulan pk (85)
Kangaskontion pk (70)

MAIKKULAN
MONITOIMITALO
”OLOHUONE”
Maikkulan
kirjasto
Kirjasto Maikkulan
koululle mahdollisen
perusparannuksen
yhteydessä
tarkastellaan.

Seurakunnan
luovuttamat tilat
voidaan ottaa
käyttöön 2019
Yksityiset päiväkodit
* Emilia (24)
* Toivo (15)
* Lilliputti (36)

Koulut
Pikkaralan koulu (41)
Madekosken koulu (156) *
Heikkilänkankaan koulu (64)
Knuutilankankaan koulu (157)
* Lämsänjärven koulu (78)
Maikkulan koulu (535)

Nuorisotila
Alueen koulujen
oppilasmäärien ja tilojen
tarkastelu – pitkällä
aikavälillä

Kaukovainion
palvelukeskittymä
Kaukovainion alueelle on tehty
kehittämissuunnitelma, minkä
vuoksi väestömäärä kasvaa.
Myös Hiirosen alueen täydennysrakentamisella on vaikutusta
palvelutarpeeseen keskittymässä.
Voidaanko palvelutarpeen
kasvua tarkastella suhteessa
ympäröiviin keskittymiin?
Hiirihaukka-talo toimii
monitoimitalona ja sen toimintaa
kehitetään edelleen kuntalaisten
olohuone -toimintamallilla.

Hiirosenkoti –
toimiva yhteistyö
alueen toimijoiden
kanssa

Alueelle on laadittu
kokonaisvaltainen
kehittämissuunnitelma >
mahdolliset muutokset
väestörakenteeseen ja
palvelutarpeeseen

Päiväkodit (144)
Merikotkan pk (73)
Vaskitien pk (71)

HIIRIHAUKKA-TALO
TOIMII
MONITOIMITALONA
JA KUNTALAISTEN
’OLOHUONEENA’
Esiopetus

Kaukovainion
kirjasto
Nuorisotila

Yksityinen päiväkoti
* Touhula
Hiirulaisenkuja (75)

Koulut
Kaukovainion koulu
(429)

Kaakkurin
palvelukeskittymä
0-6-vuotiaiden määrä kääntynyt
laskuun, mikä näkyy viiveellä perusopetuksessa.

Metsokankaan koulun oppilasmäärä
kasvaa edelleen voimakkaasti. Sen
taittuessa voidaan luopua määräaikaisista ratkaisuista.
Metsokankaan nuorisopalvelua
järjestetään uudella toimintamallilla
rakennettavaan koulutilaan.
Varhaiskasvatusverkkoa voidaan
karsia luopumalla pienistä
yksiköistä.
Kaakkurin lasten- ja nuorten taloa
ympäristöineen kehitetään
kuntalaisten olohuoneeksi.

Jatketun aukiolon
varhaiskasvatuspalvel
ut - Kuukkelin
päiväkotiin 8/2018

Sarasuon
Korttelipäiväkodista
luovutaan 8/2018
Piilikujan
ryhmäperhepäiväkodin jatko
selvitetään

Asukastupa,
seurakunta,
hyvinvointike
skus

PÄIVÄKODIT (707)
Savotta-aukion pk (166)
Metsokankaan pk (110)
Kuukkelin pk (136)
Kaakonpojan pk (87)
Sarasuon pk (93)
Oulunlahden pk (104)
Piilikujan ryhmis (11)
PPH (21)

KAAKKURIN LASTEN
JA NUORTEN TALO.
TALOA KEHITETÄÄN
KUNTALAISTEN
’OLOHUONEEKSI’

KOULUT
Metsokankaan koulu (1237)
Kaakkurin koulu (851)
Oulunlahden koulu (231)
*Sarasuon koulu (78)

asukastupa, seurakunta,
hyvinvointikeskus

Kaakkurin kirjasto
- Koulukirjaston ja
yleisen kirjaston
yhdistäminen
tutkitaan.

Nuorisopalvelut

Yksityiset päiväkodit
* Pikkulinna (40)
* Metsälinna (59)
* Vekaralinna (44)
* Pikkuvekara (39)
* Tähtivekara (56)
* Touhula (74)
* Viljami (42)

Ukko-Metson
tilaelementistä
luopuminen
2025

Nuorisopalvelut
koulun yhteyteen
uudella
toimintamallilla
Metsokankaan uusi
laajennusosa
käyttöön 8/2019

Oulunsalon
palvelukeskittymä
Oulunsalo-talosta kehitetään
monipuolinen kuntalaisten
olohuone. Vuokratiloissa
sijaitsevan kirjaston, Oulu 10 palvelupisteen ja entisessä
kunnantalossa olevan
yhteisötoiminnan siirto
Oulunsalo-taloon tarkastellaan,
mikä mahdollistaisi entisestä
kunnantalosta luopumisen.
Niemenrannan koulun ja
Salonpään yksikön ratkaisut
vaikuttavat kouluverkkoon.
Uuden varhaiskasvatusyksikön
rakentamisen myötä luovutaan
vanhoista, huonokuntoisista
tiloista.

PÄIVÄKODIT (405)
Päiväkoti Kuovit ja Saloilan pk (171)
Pitkäkankaan pk (97)
Niemenrannan ja Salonpään pk (137)
PPH (35)

Oulunsalon
kunnantalosta
luopuminen?

Varhaiskasvatuksen
uudisrakennus
Oulunsalo-talon
viereen?

OULUNSALO-TALO
’KUNTALAISTEN
OLOHUONEEKSI’
Oulun 10palvelut
Oulunsalon
kirjasto –
aluekirjasto
kauppakeskus vai
Oulunsalo-talo?

Yksityiset päiväkodit
(176)
* Kukkuluuruu (19)
* Neptunus (48)
* Tähtelä (34)
* Touhula (57)
* Villivadelma (18)

KOULUT
Oulunsalon kirkonkylän
koulu (391)
Niemenrannan koulu (380)
*Salonpään yksikkö(142)
Pitkäkankaan yhtenäiskoulu
(824)

Oulu-opisto
Nuorisotila

Yhteisötoiminta

Niemenrannan koulun
ja Salonpään yksikön
ratkaisut

Eteläinen
•
•
•

•

Sarasuon Kortteli-päiväkodista luovutaan 1.8.2018 alkaen.
Iinatin päiväkodista luovutaan 1.8.2018 alkaen.
Toiminnallinen muutos: jatketun aukiolon
varhaiskasvatuspalvelu siirtyy Maikkulan päiväkodista
Kuukkelin päiväkotiin 1.8.2018 alkaen.
Oulunsalon kunnantalosta luovutaan

Palveluverkon
toimenpiteet
vuosina
2018–2019

Keskinen
alue

Kastellin
palvelukeskittymä
Lasten (0-12 v) määrä kääntyy
hitaasti laskevaksi. (v. 2025)

Kastellin ja sitä
ympäröivien koulujen
oppilaaksiottoalueen
tarkastelu

PÄIVÄKODIT
Kastellin pk 38
Kastellin monitoimitalon
pk 105
Värtön pk 130

Varhaiskasvatuksen
paikkojen määrän
pitäminen ennallaan

Yläkoululaisten määrä
kasvaa hieman.

KASTELLIN
MONITOIMITALO

Kastellin
kirjasto

KOULUT
Kastellin
koulu 787

Nuorisotila
Huudi

Tuira-Toppilan
palvelukeskittymä

Lasten määrä kasvaa.
Tuiran koulu yhdistetään
Merikosken kouluun.
Koskelan kirjasto siirtyy
Merikosken koulun Toppilan
yksikön yhteyteen.
Tiernan koulun Leinonpuiston
yksikkö siirtyy Merikosken koulun
Toppilan yksikön yhteyteen.

Päiväkotien
yksikköjen
määrän
vähentäminen

PÄIVÄKODIT
YKSITYISET PÄIVÄKODIT
Kangaspuiston pk 65
• Villentarha 29
Merikosken pk 92
• ABP Toppilansaari 48
Kisakentän pk 45
• Montessori-leikkikoulu Pyramidi 29
Lassin pk 55
• Steinerpäiväkoti Punavarpunen 20
KOULUT
Kalliolan pk 74
• Steinerpäiväkoti Taivonkaari 33
Merikosken koulu 462
Simpsin pk 85
• Eväsreppu 15
Tuiran koulu 189
Taskilan pk 35
• Touhula Lipporanta 36
Paulaharjun koulu 338
• Kristillinen päiväkoti Verso 30
Koskelan pk 76
Tiernan koulu,
Meri-Toppilan pk 47
Leinonpuiston yksikkö 246
Puolivälinkankaan pk 137
Pyykösjärven pk 51
Tuiran kirjasto
Sampolan pk 102
OLOHUONE
Merikosken
KOULUJEN
Kaijonlinnan pk 31
koulun yhteyteen
YHTEYTEEN
Syynimaan pk 72
MUUN OPETUKSENJÄRJESTÄJÄN
Kaijonharjun pk 62
KOULUT
Kirjastot
• Valteri-Koulu
Tuiran kirjasto
Nuorisotilat
• Kristillinen koulu
Koskelan kirjasto
Kaijonharju
• Normaalikoulu Linnanmaa
Puolivälinkankaan
Puolivälinkangas
kirjasto
• Normaalikoulu Koskela
Toppila
Kaijonharjun
Toppilan
kirjasto
nuorisotila
Kaijonharjun
koulun yhteyteen
nuorisotila
koulun yhteyteen

Keskustan
palvelukeskittymä
Lasten määrä kasvaa.
Tiernan koulun yksiköiden määrän
vähentäminen
Ympärivuorokautisen hoidon
tilajärjestelyt
Aleksinkulman toimintaa
monipuolistetaan ja omatoimisuutta
vahvistetaan olohuonekonseptin
mukaisesti.
Luupin kokonaisratkaisu

Tiernan koulun
yksiköiden
määrän
vähentäminen

ALEKSINKULMAN
YHTEISÖTALO

Oulun
kaupunginkirjasto

PÄIVÄKODIT
Pikku-Iikan pk 74
Pikku-Ainon pk 66
Ainolan pk 163

KOULUT
Oulun kansainvälinen koulu
388
Myllytullin koulu 495
Tiernan koulu 246

Nuorisotila
Byströmin
nuortenkahvila
Bysis

Yksityiset päiväkodit
Oulun montessoripäiväkoti 29
Oulun englanninkielinen
leikkikoulu 75
Päiväkoti Pallero 19
Ruotsalainen päiväkoti 49
Laululinnun pk 23
Saksanpähkinä 18
Touhula StarBright 48
Musiikkipäiväkoti Taikatahti 77

Muun opetuksenjärjestäjän
koulut
• Oulun steinerkoulu
• Svenska Privatskolan i Uleåborg
• Valteri-Koulu Tervaväylä,
lohipadon yksikkö

NUOTTASAARI-TALO

Karjasilta-Höyhtyän
palvelukeskittymä
Päiväkotien
peruskorjaukset
vai uudisrakennus?

Lasten määrän arvioidaan kasvavan hieman.
Nuorisopalvelujen tuominen alueelle
olemassa oleviin tiloihin, koulut/kirjasto.

PÄIVÄKODIT
Allinpuiston pk 124
Lintulan pk 64
Otokylän pk 57
Mäntylä-Snellmanin pk 117
Välkkylän pk 52

HÖYHTYÄN
VÄLKE

Karjasillan
kirjasto

Yksityiset
päiväkodit
*Kaarnalaiva 35
*Touhula Jatsi 25
*Riihitontun pk 46

KOULUT
Lintulammen koulu 322
Pohjankartanon koulu 428
Teuvo Pakkalan koulu 289

Nuorisotila
koulujen
yhteydessä

Alakoulujen
peruskorjaukset vai
uudisrakennus?

Keskinen
•
•
•

•

Toppilan nuorisotilasta luopuminen, toiminta Merikosken
koulun tiloihin 1.8.2018 alkaen
Aleksinkulman toimintaa monipuolistetaan ja omatoimisuutta
vahvistetaan olohuonekonseptin mukaisesti
Luupin kokonaisratkaisu. Tavoitteena luopua Ainolan museon
rakennuksesta ja sijoittaa Oulun historiaa käsittelevän
näyttelyn muihin Luupin tiloihin.
Museo- ja tiedekeskus Luupin keskisen alueen toimipisteiden
aukioloaikoja esitetään muutettavan jatkossa ti-su
(klo 10–20).

Palveluverkon
toimenpiteet
vuosina
2018–2019

Palveluverkkotyön jatkovalmistelu

Projektin aikataulu
lokakuu

- Aloitustyöpaja
- Viestintä- ja
osallisuussuunnitelma
- Alueellinen valmistelu
(ml. nykytila-analyysi /
paikkatietoaineistot ja
saavutettavuus / vaka,
po, nuorisotilat ja
kirjastot) -> 2018/2019
ratkaisut

Kh:n iltakoulu
4.10.
Kv-valtuustoseminaari
16.10.

Muutosohjelma Oulu

marraskuu

Vastuualueiden
palveluverkkoratkaisut

joulu-tammikuu

- Kuntalaistilaisuudet

- > sähköiset, liikkuvat ja
omatoimipalvelut osana
palveluverkkoa
Väliraportti (ke 22.11.), sisältäen
toimenpiteet KS2018

- Vaihtoehtojen
kustannuslaskenta
- Esitysten
ennakkovaikutusten
arviointi ja päätösesitys
- Loppuraportti
pe 31.1.2018

KH:n iltakoulu
(22.11.)

KH:n ja ltkseminaari
(30.11.)

KH:n ja Ltkseminaari (5.2.)

Osallisuus, viestintä ja vaikutusten arviointi
Suunnattu palveluverkkoselvityksestä kiinnostuneille kuntalaisille, mahdollistetaan osallistuminen ja
vuorovaikutus.
Antaa valmistelijoille kokemuksellista tietoa asukkaiden arjesta.
Yhteisen todellisuuden rakentamista.
Antaa mahdollisuuden lasten ja nuorten oman äänen kuulumiselle.

28.11.
4.12.

1

5

3
Tavoitteena on tarjota päättäjille
laajasti tietoa ja näkemyksiä
palveluverkkovalmistelusta sekä
sitouttaa avainryhmät yhteiseen
valmisteluun

2
KH:n
iltakoulu
22.11.

4
30.11.

EVA
8.-19.1

27.11. - 8.12.

Osallisuus, kuntalaiset

6

Oulun raadit
- asukastilaisuudet

7

Osallisuus, luottamushenkilöt

KH:n ja
ltk:n
seminaari

Ryhmät /
ryhmän
johtajat

8
KH +ltk
seminaari

5.2.

vk 47-50

C

Viestintä tukee palveluverkkoesitystä
Ideointikampanja
(*

A

B
22.11.

31.1.2018

Kuntalaiskysely (*
21.–29.11

Palvelumuotoilu,
profiilit

Facebookchat

Palvelukuvaus asiakkaan
näkökulmasta
- monitoimitalot

Palveluverkkoesityksen
visualisointi ja uudet
esitystavat

Lähiajan valmisteluaikataulut
KS2018
20.12.

TA2018
11.12.

Kuntalaiskyselyn ja FB
–chat keskustelujen
koonnit (29.11.–13.12.)

Palveluverkkovaihtoehtojen
valmistelu
(4.–20.12.)

joulukuu 2017
Palveluverkkovaihtoehtojen ennakkovaikutusten arviointi – asiakasprofiilit
(27.11.–19.1.)
Ryhmät / ryhmän johtajat
- 15.12. mennessä

Palveluverkkovaihtoehtojen
kustannusvaikutukset (11.12.–6.1.)

Loppuraportin
esittely
31.1.2018

Kiitokset!
www.ouka.fi

