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Lautakunnan kysymykset kh:n, sivistyslautakunnan ja teknisen toimialan yhteinen iltakoulu 10.6.2014 klo  

18:00 

puheenjohtaja Anne Otranen-Silvennoinen: 

1. Kuljetuskustannusten pienentäminen koulujen alku- ja loppuaikoja yhdenmukaistamalla -> 
logistiikkainfon satoa. 

2. Mistä voidaan luopua, että saadaan lisää tilaa kouluihin, joiden oppilasmäärä alentunut 
alkuperäisestä? 

3. Vyörytyksen oikeat hyödyt valmisteluun. Nojanmaasta Mertalaan, Mertalan itäpuolelta itään, 
länsipuolelta länteen ja Nätkille. Anttolan, Kulennoisen ja Kerimäen hyödyntäminen täysimittaisesti.  
 

4. Sijoitus naapurikuntiin? 
-oppilasennusteet taulukko 

5. Keskustan tilojen täysimittainen hyödyntäminen, etenkin kaupungin omien tilojen. 
6. Rakennetaan vain, kun viimeinenkin oljenkorsi käännetty -> valtuuston tahtotila kiinteistömassan 

pienentämiseen. 
7. Lisääntynyt tietoisuus taloudellisesta tilanteesta ja vastaavuudeltaan aikakaudesta, jolloin 

hevoskuljetuksista siirryttiin höyryvetureihin. 
8. Usko siihen, että henkilöstön keskuudesta löytyy vastuunkantokykyä, kun asiat perustellaan. 
9. Usko siihen, että kansalaisten keskuudesta löytyy vastuunkantokykyä, kun asiat perustellaan. 

 

jäsen Pekka Turunen: 

1. Mertalan  yläasteen oppilasmäärät 
7lk, 8lk ja 9lk ? 

2. Lyseon lukion tilojen maksimaalinen käyttö,  paljonko nyt lukiolaisia ja käytettävissä olevia 
luokkatiloja? 

3. Onko todellakin niin, että tilat ovat n. 300 lukiolaisella tehokkaassa käytössä?  
4. Miten paljon sellaisia tiloja, jotka mahdollista muuttaa luokkatiloiksi esim koulun kirjasto? 

 
jäsen Markus Hakulinen: 

1. Jos Mertalasta tulisi pelkästään alakoulu, niin 
a) tarvitaanko Mertalan kouluun jotain remonttia / tilamuutoksia? 
b) minkä verran alakoululaisten liikuntamahdollisuudet muuttuvat huonompaan suuntaan 

Nojanmaahan verrattuna? Nojanmaassa on hiekkakenttä (myös välitunnilla, pallopelit 
välitunnilla), siellä voi hiihtää ja juosta (kuntorata). Nojanmaassa on parempi 
oppimisympäristö metsän ja kuntoradan takia. Ja Nojanmaan alue on turvallisempi 
liikenteen kannalta. Eikö meidän tulisi satsata sellaiseen oppimisympäristöön, joka 
kannustaa liikkumaan? Mertala ei ole ihanneympäristö. 

c) minkä verran tilamuutoksia tarvitaan Lyseolle, jos Mertalan yläkoulu siirtyy sinne? 
2. Jos Nojanmaan koulua ei rakenneta, niin missä salissa iltakäyttäjät ja muut harrastajat (eri-ikäisten 

ryhmät) voivat jatkaa harrastustaan? 
3. Minkälaisia talkoita on mahdollista tehdä lain puitteissa, kun rakennetaan yleishyödyllistä koulua? 

Innokkaita voisi löytyä paljonkin, joukossa myös rakentamisen ammattilaisia. Voiko talkoolaiset 
osallistua purkamiseen ja rakentamisen toistuviin työvaiheisiin, ammattilaisen johtamana? Saisiko 
talkoista merkittävää säästöä, 1-2 miljoonan verran? Kokonaiskustannustahan tässä haetaan, eli 
Nojanmaan uuden koulun rakentaminen ja vanhan purkaminen, niin mikä on kokonaiskustannus, 
talkoilla ja ilman talkoita? 
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4. Mitä Nojanmaan nykyisen koulun purkaminen ja purkujätteen asianmukainen käsittely maksaa? 
Onko koulurakennuksessa minkä verran ongelmajätettä, kuten asbestia, jonka purkaminen on 
kallista? 
 

Stephen Condit: 

1. eli onko mahdollinen, että kiinteistön huono kunto on yliarvioitu tai väliaikaisten toimenpiteiden 
vaikutus aliarvioitu niin, että se voidaan korjata halvemmalla tavalla ja jatkuu käytössä, ilman 
terveysriskiä käyttäjille, tietysti?   

2. ja onko oppilaiden kuljettaminen muihin kouluihin, jotka monesti olivat rakennettuja suuremmalle 
oppilasmäärälle, niin toiminnallisesti ja taloudellisesti vaikea kuin tähän asti on todettu? 

3.  ja mitkä olisivat niiden koulujen omat remonttikustannukset, jos näin ei tehdä?  
4. elinkaarin mallin koulun rakentamisesta, jonka kustannuksista kaupunginjohtaja ei ollut 

kokouksessa varmaa. 
 

Tässä ei ole kaikki, joka mietitytti minua, mutta riittävästi.  Ymmärrän, että virastossa on tarpeeksi 

työtä ilman kysymysten valmistelua, joka ei ole ihan niin helppo juttu. 

jäsenet Katri Mononen, Tuomas Sahinjoki, Eiju Paajanen ja Eero Piironen 

1. Ruotsin kielen opetus 6 lk. Onko taloudellisesti järkevämpi toteuttaa opetus oppilaan omassa 
koulussa opettajan siirtyessä toimipisteestä toiseen? Oppilasmassan siirtely jäisi 
pois. (lukujärjestysasettelulla toteutettavissa, siten, että opettajalla olisi tiettyinä päivinä opetusta 
yhdessä yksikössä ja toisena päivänä toisessa jne) 

2. Jo koulukyytien piiriin kuuluvien oppilaiden sijoittaminen? Varsinkin entisten pitäjän rajojen 
tuntumassa asuvat oppilaat maantieteellisesti lähimpään kouluun, tai siihen yksikköön, jossa on 
tilaa.  

3. Rehtoreiden selvitykset mm Nätkin, Anttolan, Kulennoisten, Louhen ja muiden pienempien koulujen 
mahdollisuuksista ottaa lisää oppilaita.  

4. Kustannukset  Nojanmaan nykyisen koulun purkamisesta.  
5. Nojanmaan koulun kiinteät kustannukset, nykyiset ja uuden koulun tulevat. 
6. Mahdollisten väistötilojen (Nojanmaan koulun remontti) todelliset vuokrakustannukset €/v. 

Mamk:n tiloissa? 
7. Piispanmäen koulun tilat? Mahdollisuus sijoittaa kantakaupungin yläkoululaisia sinne. Kirjaston 

tarpeellisuus ko. yksikössä, kun kaupungin uusi pääkirjasto sijaitsee aivan vieressä? Saataisiin nekin 
tilat koululla opetuskäyttöön. 

8. Kantakaupungin alueella tehdyt sopeuttamistoimet? Oppilasmäärät ovat pienentyneet joka 
puolella, miten kaupungin kouluverkostoa on tiivistetty? Mitä aiotaan tehdä? 

9. Varhaiskasvatuksen sijoittuminen ja vireillä olevat investoinnit, niiden järkevä sulauttaminen 
kouluverkkoon ja opetusyksiköihin? 

 

 

Lautakunnan jäsenten kysymyksiä ja kouluverkkoa on käsitelty  

Louhen, Anttola, Mertalan, Nojanmaan, Nätkin, Lyseon rehtorit 3.6.2014 

Rehtorikokous 4.6.2014 

 

oppilasennusteet: www.savonlinna.fi   asukas  kasvatus ja opetus  perusopetus 

oppilasennakoinnit 
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Kuljetuskustannusten pienentäminen koulujen alku- ja loppuaikoja 
yhdenmukaistamalla -> logistiikkainfon satoa.  
 

Asiasta on saatu toimeksianto kaupunginjohtajalta ja valmisteluaikaa elokuu 2014 (sposti 
15.5.2014). 
Lukuvuosi  2014-15 toimitaan entisellä toimintatavalla. Asia käsitellään yhteistyössä logistiikan ja 
rehtoreiden kanssa. 
Tähän mennessä saatuja kommentteja: 
 
Logistiikka 2.6.2014 
Näitä alla mainittuja asioita on syytä miettiä, että onko mahdollista tarkastella koulujen alkamis- ja 
päättymisaikoja ottaen huomioon kuljetukset kuten Kerimäellä ja Punkaharjulla.  
-Savonlinnassa koulut alkavat klo 8,9,10 ja päättyvät klo 12,13,14,15, jolloin tarvitaan monta eri kyytiä 
päivässä samaan suuntaan 
-Kerimäellä ja Punkaharjulla kuljetukset on huomioitu lukujärjestyksiä tehdessä, eli saman koulun oppilailla 
koulu alkaa samaan aikaan  
-poikkeuspäivät esim. pääsiäiskirkko tai vappu, koulun alkamis- ja päättymisaika muuttuu Savonlinnassa, 
jolloin kuljetukset on suunniteltava aina uudelleen 
-Kerimäellä ja Punkaharjulla ei järjestellä poikkeuspäivien vuoksi kuljetuksia erikseen lukuun ottamatta 
päättäjäispäiviä 
-Savonlinnassa  jaksojen alkaessa lukujärjestystiedot muuttuvat moneen kertaan, jolloin kuljetukset on 
järjestettävä aina uudelleen 
-Kerimällä ja Punkaharjulla jaksomuutokset eivät vaikuta kuljetusaikatauluihin 
-myös Savonrannalla koulu alkaa aina samaan aikaan 
 
rehtorit 4.6.2014 
Kanta-Savonlinnassa Kallislahden koulun ja Juvolan koulun aloitus ja lopetus on porrastettu johtuen 
koulukyytijärjestelyistä. 
Eri vuosiluokilla on erilainen viikkotuntimäärä, joten kaikkien peruskoululaisten koulu ei voi alkaa ja päättyä 
yhtaikaa. 1-6 lk viikkotuntimäärä vaihtelee 20- 27 välillä ja yläluokilla se on 30.  
Työjärjestysten laadintaan vaikuttavat myös pedagogiset seikat kuten  jakotunnit ja opettajien opettaminen 
eri luokilla. Jos oppilaille tulee odotustunteja on heille  järjestettävä valvonta. 
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Mistä voidaan luopua, että saadaan lisää tilaa kouluihin, joiden oppilasmäärä 
alentunut alkuperäisestä? 
 

Opetus kouluissa järjestetään opetussuunnitelman mukaan. Tarvitaan erilliset tilat taito- ja 
taideaineille. 
 
Lisätietoa tilojen käytöstä Nätkin koulusta kohdassa: Rehtoreiden selvitykset Nätki  sivulla 37-38 ja 
Lyseon lukiosta kohdassa Lyseon lukion tilat  sivulla 18-20 
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Vyörytyksen oikeat hyödyt valmisteluun.  
 
Logistiikka 2.6.2014: 
otettava huomioon voimassa olevat kuljetussopimukset > sopimuksessa olevat reitit muuttuvat, aikataulut 
muuttuvat, matkat pitenevät/lyhenevät > muuttaa sopimushintaa tai pahin vaihtoehto, että liikennöitsijä 
purkaa sopimuksen (taksikiintiö, ei uusia taksilupia) 
joukkoliikennettä ei ole joka suuntaan > ostettava liikennöintiä 
Savonlinnan alueen taksikuljetukset on kilpailutettava > huom. valmistelu alkaa syksyllä 2014, joten 
tiedettävä mihin kouluihin oppilaat kuljetetaan! 

 
Toimenpiteitä, joilla voidaan pienentää Nojanmaan koulun oppilasmäärää 

 
A. Haapalan (Enonkosken tien ja Haapalantien välinen) alue siirretään Louhen oppilaaksi ottoalueeksi  

- alue on helppo rajata 

- oppilaat ovat jo nyt kuljetuksessa 

- jos oppilaat siirretään Louhelle pitäisi sinne järjestää ip-toimintaa, jota nyt ei ole 

- koulun tiloissa on toimii 15-paikkainen Anttolan päiväkodin ryhmä.  Päiväkotiryhmän 

remonttitarve ja ryhmän säilyttämisen / lakkauttamisen vaikutus kantakaupungin 

päiväkotiverkkoon  

Katso liite 1 Louhen koulun päiväkotiryhmä Työsuojelun  työpaikkamuistio  16.4.2014 

Katso liite 2 Louhen koulun tilat Paula Kokkonen 10.6.2014 

 

- 6.luokan siirto syksyllä 2016 yläluokkien yhteyteen; Kv:n päätös 2.7.2013 
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Logistiikka 19.5.2014 

Savonlinnasta lähtee vuoro klo 8.10 Kerimäelle, missä se on klo 8.50. Tällä vuorolla ko. oppilaat pääsevät 

Louhen koululle, mutta paluuvuoroja ei ole mitkä ajaisivat Enonkoskentietä. 

Savonlinnan ja Kerimäen vuorojen sopimukset päättyvät 30.6.2014 ja vain muutama vuoro jatkuu vuodelle 

2016. Laskelmassa oppilaat on kuljetettu aamulla bussilla ja iltapäivällä taksilla. Hinta on laskettu tämän 

hetken tilanteen mukaisesti ajatellen, että nykyinen taksiautoilija jatkaisi reittiä Haapalaan saakka. Emme 

voi tietää montako kertaa iltapäivällä taksikuljetuksia tulisi (laitoimme kaksi kertaa). Lisäkilometrejä taksille 

tulisi Louhen risteyksestä Haapalan alueelle n. 15 km edestakaisin. 

aamulla bussilla 
     

6779,28 
 

         Louhen 
koulu -  km 

hinta 
€/km 

 
krt/päivässä 

lähtörah
a yht. 

  Haapalan 
alue 30 0,99 29,70 2 5,9 71,20 13385,60 

 iltapäivällä taksilla 
       

         
yht. 

      
20164,88 

sis alv 
10 % 

         
Kustannukset Haapalan alue 

   
18331,71 

alv 0 % 
 

Louhen koulun kuljetuskustannukset v. 2013 
  

39850,98 alv 0 % 
 

B. Haapalantien ja Enonkoskentien välinen alue siirretään Anttolan koulun alueeksi 
B. Lähteelän alue siirretään Anttolan koulun alueeksi 
B. Louhen koulun oppilaat siirretään Anttolan kouluun 

 
-oppilaat ovat jo nyt kuljetuksessa 

- kuljetuskustannukset pienemmät kuin Louhen koululle 

- sisäliikuntatilat paremmat kuin Louhella 
-Anttolan koululla on  ip-toimintaa 
- Louhen koululla olevan Anttolan päiväkodin lapset sijoitetaan Anttolan ja kantakaupungin 
itäisiin päiväkoteihin 
 
Katso liite 3 Anttolan koulun tilat Paula Kokkonen 10.6.2014 
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- 6.luokan siirto syksyllä 2016 yläluokkien yhteyteen; Kv:n päätös 2.7.2013 
 

 
- 6.luokan siirto syksyllä 2016 yläluokkien yhteyteen; Kv:n päätös 2.7.2013 
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- 6.luokan siirto syksyllä 2016 yläluokkien yhteyteen; Kv:n päätös 2.7.2013 
 
 

Logistiikka 3.6.2014: 

Anttolan kouluun tulee jo nyt oppilaita saman reitin varrelta, jota jatkamalla voitaisiin kuljettaa 

kouluun myös Haapalan alueen oppilaat. Edestakainen matka pidentyisi n 12 km. Kustannukset 12 

km * 3 * 1,21 € yhteensä 43,56 €/päivä noin 8200€/vuosi 

Lähteelän alueen oppilaiden siirtäminen Anttolan kouluun voi jopa vähentää 

kustannusvaikutuksia. 

C. Haka-alueen ja Viuhonmäen alueet siirretään Nätkin koulun oppilaaksi ottoalueeksi 

- tilaa Mertalan kouluun 
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D. Kulennoinen 

Oppilaiden siirtämisellä Kulennoisten kouluun ei nähdä vaikutuksia Nojanmaan koulun tilanteeseen. 
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- 6.luokan siirto syksyllä 2016 yläluokkien yhteyteen; Kv:n päätös 2.7.2013 

 

Selvityksen mukaan Anttolan koulun oppilaaksi ottoalueelta on 13 oppilasta, jotka voitaisiin kuljettaa myös  

lkv 2015-16  Kulennoisten kouluun.  Oppilaat sopivat Kulennoisiin, mutta sopivat olemaan myös Anttolan 

opetusryhmissä.  

Logistiikka 6.6.2014 

Punkaharjun ja Kerimäen koulukuljetukset on juuri kilpailutettu lukuvuosiksi 2014-2015 ja 2015-2016  sekä  

optiot kaksi vuotta. 

Logistiikkayksikön mielestä ainoastaan Tihviin alueen oppilaat ja Kuivistontie 125 on järkevää siirtää 

 Kulennoisten kouluun yht. 5 oppilasta (lkv. 15-16; 2. lk 1, 3. lk 1, 4. lk 1 ja 5. lk 2 oppilasta) 

Tällöin olisi aikataulullisesti mahdollista kuljettaa Haapalan oppilaat Anttolaan, lisäautoja ei tarvitsisi. 

 Em. järjestelyillä kuljetuskustannukset eivät juurikaan kasvaisi. 

   
 

    

Kulennoisten koulun yhteydessä on yksi Punkaharjun päiväkodin ryhmä entinen Kulennoisten päiväkoti, 

jota tarvitaan myös tulevaisuudessa.  

Moinsalmen koulun oppilaiden siirtäminen Kulennoisten / Mertalan kouluun selvitettiin koulun 

lakkauttamisprosessin yhteydessä   

19.3.2013 Osa Kuulemistilaisuuden esityksestä, joka koskee Kulennoisten koulua 

Oppilaiden koulupaikka ja koulukuljetukset 1.8.2014 alkaen 
Esitämme Mertalan koulua 
-  välimatka Moinsalmen koululta n. 20 km (Eniro) 
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- koulupolku 1-9. luokkaan 
- olemassa oleviin luokkiin sopii lisää oppilaita 

- ei ole yhdysluokkia 
- esimerkiksi lkv 2014-15 

   1.lk 36 opp.   2.lk 41 opp. 
   3.lk 51 opp.  4.lk 54 opp. 
   5.lk 42 opp.  6.lk 114 opp. 
   3. luokalta alkaen musiikkiluokat 
Kulennoisten koulu 
-välimatka Moinsalmen koululta n. 14 km (Eniro) 
- tilaa vain kolmelle opetusryhmälle 
- yhdysluokista tulisi isoja  
       esimerkiksi 
    vuonna 2014-15 luokalla 5-6 oppilaita 29  
     vuonna 2016-17 luokalla1-2 oppilaita 25 
 - yläluokille Punkaharjun kouluun matka pitenee 
      n.13km 

- yläluokille Mertalan kouluun hankaloittaa kuljetusjärjestelyjä  kaksi eri suuntaa 
aiheuttaa lisää kustannuksia 
 

E.  Juvolan koulu 

 
- 6.luokan siirto syksyllä 2016 yläluokkien yhteyteen; Kv:n päätös 2.7.2013 
 
Katso liite 4 Juvolan koulun tilat Paula Kokkonen 10.6.2014 
   
Juvolan kouluun tulee oppilaita tien 4711 suunnalta (Ahvensalmi, Oravi) sekä tien 468 (Juvola, Haukiniemi, 
Varparanta) suunnalta.  
Ahvensalmi-Oravi –suunnan oppilaat menevät 7.-luokalle Enonkoskelle.  
Juvola-Haukiniemi- Varparanta –suunnan oppilaat menevät 7.-luokalle Mertalaan. 
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Juvolan koulun oppilaista lukuvuonna 2015-16 asuu  Juvola-Haukiniemi–alueella 13. Alueella on 
väestötietojen mukaan vuonna 2008-2013 syntyneitä lapsia 11. Nykyisen kouluverkon mukaan he siirtyvät 
aikanaan Mertalan kouluun 6.-7.-luokalle.   
Jos nämä oppilaat siirtyisivät Enonkosken kouluun, ei heidän poisjääntinsä vähennä Mertalan koulun 
oppilasryhmiä, koska oppilaat ovat eri vuosiluokilla. 
 

F. Mertalan kouluun siirretään Nätkin ja Nojanmaan alueen 5.-luokkalaiset 

- Nojanmaahan rakennetaan 1-4-luokkien koulu ja tilat kahdelle eskariryhmälle 
- Nojanmaahan tarvitaan pienempi ja edullisempi koulurakennus 

- peruskorjauksen yhteydessä Nätkille tehdään tilat eskareille ilman lisärakentamista 

- Mertalan koulusta  5.- ja 6.-luokan oppilaat voivat käyttää Nojanmaan koulun taito- ja 

taideaineiden tiloja 
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Keskustan tilojen täysimittainen hyödyntäminen, etenkin kaupungin omien 

tilojen. 

 
Keskustan alueella Talvisalon koulu ja Lyseon lukio ovat kaupungin omissa tiloissa. 
Normaalikoulun tilat omistaa SYK, entisen kansainvälisen viestinnän laitoksen omistaa Senaatti-kiinteistö ja 
MAMK:n tilat omistaa kuntayhtymä. 
 
Katso lisätietoa Talvisalon koulun selvitys liite 15. 
Katso lisätietoa Lyseon lukion tilat selvitys sivulla 18-20. 

 
  



17 
 

Mertalan yläasteen oppilasmäärät 
7lk, 8lk ja 9lk ? 
 

 
 
http://www.savonlinna.fi/asukas/kasvatus_ja_opetus/perusopetus/oppilasennakoinnit 
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Lyseon lukion tilat 
tilojen maksimaalinen käyttö, paljonko nyt lukiolaisia ja käytettävissä olevia luokkatiloja? 
Onko todellakin niin, että tilat ovat n. 300 lukiolaisella tehokkaassa käytössä?   
Miten paljon sellaisia tiloja, jotka mahdollista muuttaa luokkatiloiksi esim koulun kirjasto? 
 

21.5.2014 Ismo Falck 

Savonlinnan lyseon lukion päärakennuksessa on käytettävissä 20 normaalia opetustilaa. Keväällä kun 

abiturientit ovat poissa, tilat ovat vajaakäytössä kuten kaikissa lukioissa. Valtaosan vuodesta tilat ovat 

kuitenkin jatkuvassa käytössä. Kun koulu saneerattiin 2006, luokkatilojen lukumäärä väheni olennaisesti. 

Lukion suurten ryhmäkokojen takia luokkatiloja suurennettiin yhdistelemällä luokkia suuremmiksi. Tämän 

vuoksi rakennukseen ei mahdu sitä opiskelijamäärää kuin mitä ennen saneerausta mahtui. 

Neliömäärä Lyseolla on varsin suuri. Tämä johtuu siitä että talossa on asianmukaiset työtilat opettajille, 

aulatiloja, kirjasto, juhlasali ja liikuntasali erikseen, sekä erilaisia varastotiloja. Niiden käyttäminen 

opetukseen on mahdotonta. 

Tilaa on jonkin verran ennen klo 10 ja sitten klo 14 jälkeen. Yhtään luokkaa ei ole käyttämättä. 

Yhdistelemällä vielä useampia opettajia käyttämään samaa luokkaan pystyisi tällä hetkellä saamaan 

vapaaksi kaksi opetustilaa. Se olisi toisaalta huono asia, sillä opettajien pitäisi pomppia pitämässä tunteja 

useissa luokissa. Tämä vaikeuttaisi toimintaa huomattavasti. 

Aikoinaan kun Talvisalon 9. luokan oppilaat olivat evakossa Lyseon tiloissa, oli meillä kolme luokkaa tällä 

tavalla vapautettuna omasta käytöstä. Nyt on annettu museolle tiloja käyttöön ja oppilaskunnalla on oma 

tila. Tämä vähentää käytössä olevia tiloja.  

Kun Kerimäen ja Punkaharjun toimipisteet lakkautuvat, täyttävät näistä toimipisteistä tulevat opiskelijat 

tiloja entisestään. Ensi lukuvuoden opiskelijamäärä näissä toimipisteissä on 98 opiskelijaa. 

Opetusministeriön suunnitelman mukaan lukiokoulutukseen järjestämisluvan 1.1.2017 saavat ainoastaan 

sellaiset koulutuksen järjestäjät joiden oppilasalueella on vähintään 500 lukio-opiskelijaa. Tällä alueella 

tällainen taho on vain Savonlinnan kaupunki. Näin Sulkava ja Rantasalmi eivät saisi lukiokoulutuksen 

järjestämislupaa. Tämä tulee lisäämään opiskelijoita Lyseon tiloihin. Lyseon tiloissa opiskelee lisäksi 

runsaasti Taidelukion opiskelijoita (tänä lukuvuonna 2013-14  144 taidelukiolaista) ja Savonlinnan ammatti- 

ja aikuisopiston opiskelijoita (tänä lukuvuonna 49 opiskelijaa).  

Lyseolla ei ole tekstiilityön, teknisen työn eikä kotitalouden tarvitsemia tiloja. Välituntitiloja ei myöskään ole  

Kirjaston tarpeellisuus ko. yksikössä, kun kaupungin uusi pääkirjasto sijaitsee aivan vieressä? 

Saataisiin nekin tilat koululla opetuskäyttöön. 

Koulun kirjasto on vuoden 2006 saneerauksessa tehty kellarin entisiin varastotiloihin. Se ei ole sen 

muotoinen että siitä voitaisiin tehdä tavallinen luokka. Lisäksi se sijaitsee kellarissa, eikä siinä ole ulko-

ikkunoita, joita määräysten mukaan pitää luokkatilassa olla. Se ei siis kelpaa määräysten mukaan 

luokkatilaksi. Lisäksi koulukirjaston käyttö on erilaista kuin kaupunginkirjaston. Koulun kirjastoon on 

vuosien varrella kerätty kirjoja joita käytetään opetussuunnitelman mukaisessa opiskelussa. Yhtä kirjaa on 

myös oltava enemmän kuin normaalissa kirjastossa. Kaupunginkirjaston hyödyntäminen kurssiin sisältyvien 

kirjojen lukemisessa ei onnistuisi, koska kirjoja ei löytyisi kaikille. 
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Minkä verran tilamuutoksia tarvitaan Lyseolle, jos Mertalan yläkoulu siirtyy sinne? Piispanmäen 

kouluntilat? Mahdollisuus sijoittaa kantakaupungin yläkoululaisia sinne. Minkä verran 

tilamuutoksia tarvitaan Lyseolle, jos Mertalan yläkoulu siirtyy sinne? 

 
Mertalan 7-9 luokilla on 16 opetusryhmää .  

 

Kannanotto suunnitelmaan Mertalan 9.-luokan oppilaiden siirtämisestä Lyseon tiloihin. 

5.6.2014/ Ismo Falck, rehtori, Savonlinnan lyseon lukio 

 

Luontevasti Lyseon lukion nykyisiin tiloihin saa sopimaan 484 opiskelijaa. Tämä edellyttää oppilaskunnan 

huoneen siirtämistä opetuskäyttöön ja laboratorion epäkäytännöllisten tilojen opetuskäyttöä. Museo (jolle 

remontoitiin tänä keväänä tilat laboratoriorakennuksen alakerrasta) pitää häätää pois. Jos mahdolliset 

yhdeksäsluokkalaiset tiivistetään neljään ryhmään (ryhmäkoko 30), voimme kenkälusikkaa käyttäen saada 

survottua tiloihin maksimissaan 525 opiskelijaa. Tämä on jo pedagogisesti kyseenalaista, sillä 

opetussuunnitelman mukainen opetus vaikeutuu. Lukioryhmien suurentaminen ei enää ole mahdollista, 

koska luokkatiloihin ei enempää ihmisiä mahdu. Näissä laskelmissa käytän lukua 525 tiloihin mahtuvana 

määränä. 

Jos ja kun Kerimäen ja Punkaharjun toimipisteet lakkautuvat, täyttävät näistä toimipisteistä tulevat 

opiskelijat tiloja entisestään. Ensi lukuvuoden opiskelijamäärä näissä toimipisteissä on 98 opiskelijaa. 

Opetusministeriön suunnitelman mukaan lukiokoulutukseen järjestämisluvan 1.1.2017 saavat ainoastaan 

sellaiset koulutuksen järjestäjät joiden oppilasalueella on vähintään 500 lukio-opiskelijaa. Tällä alueella 

tällainen taho on vain Savonlinnan kaupunki. Näin Sulkava ja Rantasalmi eivät saisi lukiokoulutuksen 

järjestämislupaa. Tämä tulee lisäämään opiskelijoita Lyseon tiloihin. Lyseon tiloissa opiskelee lisäksi 

runsaasti Taidelukion opiskelijoita (tänä lukuvuonna 144 taidelukiolaista) ja Savonlinnan ammatti- ja 

aikuisopiston opiskelijoita (tänä lukuvuonna 49 opiskelijaa).  

Oheiseen oppilasennusteeseen olen laskenut Kerimäen ja Punkaharjun toimipisteiden lakkautumisen 

syksyyn 2016 ja Rantasalmen ja Sulkavan lukioiden loppumisen syksyyn 2018. Näiden seurauksena 

lukiolaisten määrä kaupungissa tulee kasvamaan huomattavasti. Mikäli 9. luokan opiskelijat vievät tilaa 

Lyseolta, alkaa vuosi vuodelta useampi lukioon hakeva jäädä ilman opiskelupaikkaa. Ammatilliseen 

koulutukseen ei voida lisätä aloituspaikkoja, koska valtiovalta määrää niiden lukumäärän. Edellä mainituista 

seikoista johtuen yhä useampi nuori Savonlinnan seudulla jää ilman 2. asteen opiskelupaikkaa. Ennusteen 

mukaan vuonna 2018 jäisi Savonlinnan seudulla 125 lukioon hakevaa oppilasta ilman lukiopaikkaa. He 

syrjäyttäisivät ammatillisessa koulutuksessa heikompia ulos ammatillisesta koulutuksesta. Tulossa oleva 

oppivelvollisuuslaki velvoittaa kuitenkin järjestämään kaikille koulutusta. Jos ja kun Punkaharjun 

toimipisteet lakkautuvat, täyttävät näistä toimipisteistä tulevat opiskelijat tiloja entisestään. Ensi 
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lukuvuoden opiskelijamäärä näissä toimipisteissä on 98 opiskelijaa. Opetusministeriön suunnitelman 

mukaan lukiokoulutukseen järjestämisluvan 1.1.2017 saavat ainoastaan sellaiset koulutuksen järjestäjät 

joiden oppilasalueella on vähintään 500 lukio-opiskelijaa. Tällä alueella tällainen taho on vain Savonlinnan 

kaupunki. Näin Sulkava ja Rantasalmi eivät saisi lukiokoulutuksen järjestämislupaa. Tämä tulee lisäämään 

opiskelijoita Lyseon tiloihin. Lyseon tiloissa opiskelee lisäksi runsaasti Taidelukion opiskelijoita (tänä 

lukuvuonna 144 taidelukiolaista) ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoita (tänä lukuvuonna 49 

opiskelijaa). Tästä on odotettavissa kaupungille lisäkuluja. 

 

 

 

 

 

 

Lyseon lukion oppilasennuste, huomioiden mahdollinen Mertalan 9.-luokkien siirto

lukuvuosi

Lyseo 

Kerimäki

Lyseo 

Punkaharju Sulkava Rantasalmi

Lyseo 

keskusta 

Mertalasta 

9. -luokat

Lyseolla 

yhteensä Maksimi

tilan 

käyttö

ulos 

jäävät 

lukiolai-

set

arv. 

keskiarvo

raja

2014-2015 50 48 30 75 376 376 525 -149 0 7

2015-2016 38 37 30 75 399 120 519 525 -6 0 7

2016-2017 0 0 30 75 470 111 581 525 56 56 7,4

2017-2018 0 0 30 75 460 117 577 525 52 52 7,4

2018-2019 0 0 0 0 545 105 650 525 125 125 7,9

2019-2020 0 0 0 0 535 124 659 525 134 134 8,2

2020-2021 0 0 0 0 530 124 654 525 129 129 8,2
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Jos Mertalasta tulisi pelkästään alakoulu, niin 

a.tarvitaanko Mertalan kouluun jotain remonttia / tilamuutoksia? 

 Markku Kiiski 9.6.2014:Tottakai muutoksia tulisi jos Mertala olisi vain alakoulu silla Mertalan yläkoulu on 
rakennettu yläkoulua varten aineluokittain ja kaikki kalusto on tarkoitettu tuon ikäisille. 
 

b.minkä verran alakoululaisten liikuntamahdollisuudet muuttuvat huonompaan suuntaan Nojanmaahan 

verrattuna? Nojanmaassa on hiekkakenttä (myös välitunnilla, pallopelit välitunnilla), siellä voi hiihtää ja 

juosta (kuntorata). Nojanmaassa on parempi oppimisympäristö metsän ja kuntoradan takia. Ja Nojanmaan 

alue on turvallisempi liikenteen kannalta. Eikö meidän tulisi satsata sellaiseen oppimisympäristöön, joka 

kannustaa liikkumaan? Mertala ei ole ihanneympäristö. 

Markku Kiiski 9.6.2014: Mertalassa on hyvät sisäliikuntatilat mutta ulkoliikuntamahdollisuudet ovat 

Nojanmaata selvästi huonommat 
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Nojanmaan koulu 

Jos Nojanmaan koulua ei rakenneta, niin missä salissa iltakäyttäjät ja muut harrastajat (eri-

ikäisten ryhmät) voivat jatkaa harrastustaan? 

Simo Räty 6.6.2014: Kaupungin omistamissa muissa saleissa ei ole vapaita vuoroja.  Voi tarkoittaa 

harrastuksien loppumista.   

 

Minkälaisia talkoita on mahdollista tehdä lain puitteissa, kun rakennetaan yleishyödyllistä 

koulua? Innokkaita voisi löytyä paljonkin, joukossa myös rakentamisen ammattilaisia. Voiko talkoolaiset 

osallistua purkamiseen ja rakentamisen toistuviin työvaiheisiin, ammattilaisen johtamana? Saisiko talkoista 

merkittävää säästöä, 1-2 miljoonan verran? Kokonaiskustannustahan tässä haetaan, eli Nojanmaan uuden 

koulun rakentaminen ja vanhan purkaminen, niin mikä on kokonaiskustannus, talkoilla ja ilman talkoita? 

Jukka Oikari 4.6.2014: Talkoot hyvä idea, mutta tämän mittakaavan korjaustyön tekeminen talkoilla 

haasteellinen.  Yhtenä vaihtoehtona on jo mietitty purkutöiden tekeminen kuntakokeilun 

työllistämisprojektina (mm. Pihlajakodin sisäpurku toteutettiin näin)  

 

Mitä Nojanmaan nykyisen koulun purkaminen ja purkujätteen asianmukainen käsittely maksaa? 

Onko koulurakennuksessa minkä verran ongelmajätettä, kuten asbestia, jonka purkaminen on kallista? 

Jukka Oikari 4.6.2014: Kohteessa teetetään asbestikartoitukset ja nyt jo on tiedossa, että osassa rakenteita 

on ongelmajätettä kuten asbestia (putkieristeissä) 

Kustannukset  Nojanmaan nykyisen koulun purkamisesta.  

Paula Kokkonen 9.6.2014: Purkukustannukset ovat noin 300 000€ ja alaskirjaus 350 000€ 

eli onko mahdollinen, että kiinteistön huono kunto on yliarvioitu tai väliaikaisten 

toimenpiteiden vaikutus aliarvioitu niin, että se voidaan korjata halvemmalla tavalla ja jatkuu käytössä, 

ilman terveysriskiä käyttäjille, tietysti?  

Jukka Oikari 4.6.2014: Kohteesta on teetetty rakenteiden kuntotutkimukset, joista on erilliset raportit. 

Niissä on todettu vakavia rakennevaurioita (mm. homevaurioita, vesikattovuotoja). Väliaikaisilla korjauksia 

on jo tehty ja niillä on saatu lisäaikaa jotta koulu pystyi kevään 2014 toimimaan ja pyritään, että ns. ” 

hätäkorjauksilla” saataisiin koulun toiminta jatkumaan ilman väliaikaisiin tiloihin siirtymistä. 

Terveystarkastaja on jo antanut kehoituksia pikaisiin korjauksiin. Hätäkorjauksilla ei vaan voida saada 

korjattua vakavampia vaurioita vaan niillä on saatu jatkoaikaa. 

 
Katso liite 5 Terveystarkastajan lausunto 
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Nojanmaan koulun kiinteät kustannukset, nykyiset ja uuden koulun tulevat. 

Tilinpäätös 2013: Ylläpitovuokra 218 508, 96€ ja pääomavuokra 104 843,04€ 
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ja onko oppilaiden kuljettaminen muihin kouluihin, jotka monesti olivat 

rakennettuja suuremmalle oppilasmäärälle, niin toiminnallisesti ja taloudellisesti 

vaikea kuin tähän asti on todettu? 

Savonlinnan kaupunki on maantieteelliseltä muodoltaan nauhamainen ja hyvin vesistöjen rikkomaa. Pitkät 

etäisyydet ja julkisen liikenteen vähäisyys nostavat kuljetuskustannuksia. Em. syistä johtuen myös 

kuljetusten järjestelyt ovat vaativia ja aikaa vieviä.  

Katso myös Rehtoreiden selvitykset Nätki  sivulla 37-38. 
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elinkaarin mallin koulun rakentamisesta, jonka kustannuksista kaupunginjohtaja ei 

ollut kokouksessa varmaa. 

Jukka Oikari 4.6.2014: Kysyjä varmaan tarkoittaa, että hanke tehdään elinkaarimallilla, jossa kaikki 

kiinteistöpalvelut tuottaa ulkopuolinen palveluntuottaja ja sivistystoimi hoitaa koulupalvelut.  Silloin tilat on 

vuokralla ja kaupungin ei tarvitse ottaa lainaa, mutta käyttötalouskulut kasvavat. Hanke on melko pieni ko. 

toimintamalliin ja se tulisi vuokra-ajalla merkittävästi kalliimmaksi kuin omien tilojen rakentaminen. 

 

Mahdollisten väistötilojen (Nojanmaan koulun remontti) todelliset vuokrakustannukset €/v. 

Mamk:n tiloissa? 

Nojanmaan koulun siirtäminen MAMK:n tiloihin  

- koulun toiminta siirretään kokonaisuudessaan uusiin tiloihin 
- teknisen työn tila rakennettava 
- muutamassa luokassa tarvitaan muutostöitä 
- ulkoliikuntatunnit Kirkkopuiston kentällä ja Talvisalossa 
- piha muutettava välituntialueeksi 
- kaikki oppilaat tarvitsevat kuljetuksen  

 
Vuokra 

” Esityksemme vuokrauksesta, 4.krs kokonaan, osa 3.krs:sta (koulu tarvitsee 1-krs:een isot luokat 4.krs;n 

ison luokan tilalle) ja pohjakrs:n VSS tila puuntyöstötilaksi, tilaluettelo liitteenä, huomioitavia asioita mm: 

-liikkuminen sisällä 

-välituntitilat ulkona, on järjestettävissä aitauksella sisäpihalle 

-liikuntatiloja ulkona ei koululla ole 

-liikuntasali koululla on, sen vuokraus selvitettävä erikseen 

-turvallisuus ylipäätään 

-ruokailu ja ruokailuajat varmaan järjestettävissä kampuksella, koululla toimijana Fazer Amica 

-jne autopaikat 

Kuten jo aiemmin keskusteltiin, vuokra tulisi olemaan 9,75 €/m2/kk (alv 0) / 12,09 €/m2/kk (sis alv) + 

siivous (kampuksella toimijana ISS Palvelut Oy) 0,92 €/m2/kk (alv 0) / 1,14 €/m2/kk (sis alv) + sähkö 0,095 

€/m2/kk (alv 0) / 0,118 €/m2/kk (sis alv), lämpö+ jätehuolto+vartiointi  (ei piirivartiointi, vain 

hälytysvartiointi/aiheutetut vartiointikäynnit veloitetaan erikseen) kuuluvat vuokrahintaan. 

Vuokranantaja tulee olemaan Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä/kuntayhtymän johtaja Juha Paanila, 

050 377 1200, juha.paanila@mamk.fi.” 

Paula Kokkonen 10.6.2014: Vuokrattava pinta-ala on 1172 m2 ja vuokra 10,76 €/m2/kk eli 12 618 € / kk. 

Lisäksi joudutaan vuokramaan liikuntasalia jostakin muualta. Eli  kuukausivuokra noin 13 500 € /kk. Lisäksi 

Juha Paanilan kanssa arvioitiin muutostyökustannukseksi noin 250 000 €. 

mailto:juha.paanila@mamk.fi
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ruokailu 

Johanna Kotilainen 10.6.2014: Tässä arvio mitä maksaa ruokailu Nojanmaan koululle, jos siirtyvät Mamkin 
tiloihin. 188pv  x180 oppilasta x  3,10€ =104 904€ on oppilaiden ruoka, jos se ostetaan Amicalta, jolla on 
keittiö MAMK:lla, ja opettajien 188pv X 20opettajaa  X 4,1€ = 15 416€, eli yhteensä Nojanmaan koulun 
ruokapalvelut olisivat 120 320€ / vuosi. Nojanmaan koulun keittiötyöntekijä ja siivooja saadaan työllistettyä 
toiseen kohteeseen . Meillä on jäänyt ja jää ihmisiä eläkkeelle/ osa-aikaeläkkeelle/ sairaseläkkeelle. Keittiön 
laitteet kierrätetään muihin keittiöihin, missä nyt menee rikki laitteita , jotenka niillekin on tiedossa hyvä 
koti.  
 

 kuljetuskustannukset  

Logistiikka 9.6.2014 

Ajattelimme, että oppilaat kokoontuisivat Nojanmaan koululle aamulla ja siitä yhteiskuljetus (paitsi Juvolan 

suunnasta bussilla ja taksilla tulevat). 

Tilausajo Nojanmaan koululta Savonniemenkatu 6 klo 8, 9, 10 sekä 12, 13 ja 14 todennäköisesti kahdella 

autolla maksaisi 818,18 €/päivä alv 0 %. Vuodessa tämä tekisi 153 817,84.Nojanmaan koulun vuoden 2013 

kuljetuskustannukset olivat 50 834 €. Lukujärjestyksistä ei ole tietoa tässä vaiheessa. Osa oppilaista voisi 

käyttää vuoroautoja, jolloin tilausbusseja tarvittaisiin vain yksi. Tilanne pitäisi katsoa oppilaskohtaisesti kun 

asia on ajankohtainen. 
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Nojanmaan koulun siirtäminen MAMK:n tiloihin 

 

      

 

MAMK 

  

          NOJANMAA 

      

 

vuosi €/m2 

 

vuosi €/m2 

     ylläpitovuokra 162 000 138,23 

 

    218 508 69,17 

     neliöt 1 172 ei sis.liikuntatiloja         3 159 sis. uima-allastilat ja ison salin 

  

           ruokailu 120 320 *) 

 

     120 392 sis kekut,vuokran, sähkön, veden,  laitteet,  korjaukset , kekut 

*)Amica ei maksa vuokraa, sähköä, vettä,  ei laitteita, ei korjauksia eikä mitään kekuja 

   

           Kuljetus nykyinen 50 834 

  

       50 834 

      Lisäkuljetus  153 817 

         YHT 334 326 

  

     392 893 

      muutostyöt 250 000 

           

- MAMK:n vuokra/ m2 on lähes kaksinkertainen verrattaessa Nojanmaan koulun neliövuokraan 

- Nojanmaan koulun vuosivuokra on suurempi kuin MAMK:n uima-allastilojen ja suuren liikuntasalin vuoksi  

- MAMK:n vuokran  ei sisälly sisäliikuntatiloja 

- MAMK:n vuokrakustannukset on laskettu alv 0% mukaan  

- vuokra on laskettu 12 kuukauden mukaan 

-ruokakustannukset olisivat lähes samat 

- lisäkuljetuskustannus tämän hetkisillä hinnoilla on vuodessa noin 150 000€, kymmenessä vuodessa 1,5 

milj.€ 

-muutostöiden hinnaksi on arvioitu 250 000€. Poismuuton yhteydessä tehtävistä palautustöistä on 

neuvoteltava erikseen 

-  Nojanmaan koulun tiloihin sijoitettavat eskarit eivät siirry MAMK:n tiloihin, vaan varhaiskasvatuksen 

tilantarve kasvaa 
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6.-luokkalaiset yläkoulussa 

Kotkan kouluverkkoselvityksen mukaan esi- ja perusopetus järjestetään niin, että esiopetus on osa alakoulun 

(1-5 luokat) toimintaa ja kuudennet luokat ovat osa yläkoulun (7-9 luokat) toimintaa. Tämä toimintamalli on 

kehitetty yhtenäiskoulumallin mukaisesti pehmentämään siirtymävaiheita. 

Esi- ja alkuopetuksen (1-2 luokat) yhteistyö lähentää esi- ja alkuopetusta, jolloin myös koulun aloittaminen 

helpottuu. Samoin kuudesluokkalaiset voivat luokanopettajan johdolla seurata turvallisesti, miten 

aineenopettajajärjestelmässä toimitaan ja siirtyminen aineenopettajien opetukseen helpottuu. Kaikki 

kuudennet luokat eivät ole vielä siirtyneet yläkoulujen yhteyteen, vaan siirtyminen tapahtuu vähitellen. 

Koulujen sivuilta löytyy tietoa kunkin koulun tilanteesta. 

1.6.2014   http://www.kotkankoulut.fi/fi/Perusopetus/ 
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Ruotsin kielen opetus 6 lk.  

Onko taloudellisesti järkevämpi toteuttaa opetus oppilaan omassa koulussa opettajan siirtyessä 

toimipisteestä toiseen? Oppilasmassan siirtely jäisi pois. (lukujärjestysasettelulla toteutettavissa, siten, 

että opettajalla olisi tiettyinä päivinä opetusta yhdessä yksikössä ja toisena päivänä toisessa jne) 

1.8.2016 
6. luokat alakouluissa            6.luokat yläkouluissa 
Kellarpelto  29 opp        Talvisalo    79 opp 
Pihlajaniemi 32 opp   Mertala                          124 opp 
Kallislahti  11 opp  Kerimäki      51 opp 
Mertala  53 opp  Punkaharju       27 opp  
Nojanmaa  40 opp  Savonranta             5 opp 
Nätki   26 opp   OPETUSRYHMIÄ YHT:  16  
Juvola    3 opp  ryhmässä oppilaita 5- 20 
Kirkonkylä  27 opp  oppitunteja kaksi viikossa/ryhmä   32 vh 
Kumpuranta    4 opp 
Louhi     8 opp 
Anttola  12 opp 
Kulennoinen    3 opp 
Punkasalmi  19 opp 
Särkilahti    5 opp 
Savonranta    5 opp 
OPETUSRYHMIÄ YHT: 22       
ryhmässä oppilaita 3- 20   
Oppitunteja kaksi  viikossa/ ryhmä  44vh 
huojennukset =lisäylitunnit siirryttäessä koululta toiselle, km-korvaukset  (OVTES 18§) 
ennen 1.7.2014 korotuksia 1 vuosiviikkotunnin  hinta on noin  145 euroa (116€+ sivukulut).  
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Jo koulukyytien piiriin kuuluvien oppilaiden sijoittaminen?  

Varsinkin entisten pitäjän rajojen tuntumassa asuvat oppilaat maantieteellisesti lähimpään kouluun, tai 

siihen yksikköön, jossa on tilaa.  

Katso  lisätietoa Vyörytyksen oikeat hyödyt valmisteluun sivulla 6-15 

On otettava huomioon, että mm. oppilaiden sijoittuminen erityisluokille  saattaa aiheuttaa ristiin 

kuljettamisia. 
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Rehtoreiden selvitykset  

mm Nätkin, Anttolan, Kulennoisten, Louhen ja muiden pienempien koulujen mahdollisuuksista ottaa lisää 

oppilaita.  

 

Anttolan koulun vaihtoehto esityksiä kouluverkkotyöryhmälle 3.6.2014 

Anttolan kouluun mahtuu oppilaita seuraavasti 1.8.2014 alkaen: 

A. 

1-2lk 20 opp. ( täysi, koska pidennetyn oppivell. opp. useampi ) 

3lk 13 opp. mahtuu 12 opp. lisää ( max koko 25) 

4lk 13 opp. mahtuu 12opp. lisää ( max koko 25) 

5lk 11 opp. mahtuu 9 opp. lisää ( max koko 20) ( pidennetty oppivell. oppilas) 

6lk 13opp. mahtuu 12opp. lisää ( max koko 25) 

YHT. 45 oppilasta lisää 

Tämän lisäksi meillä jää tyhjäksi yksi kokonainen opetustila, koska kuudes opettajamme siirtyy 1.8.2014 

alkaen Nätkille. Tähän luokkaan mahtuu siis kokonainen 25 oppilaan ryhmä, mutta se tarvitsee sitten 

kuudennen opettajan. Huom, täytyy sitten myös pohtia lv 2015-16, mikä olisi yhdysluokka erityisoppilaat 

huomioiden. 

B: 

Mikäli opettajia olisi kuusi: 

1lk 12 opp. lisää 

2lk 8 opp. lisää 

3lk 12 opp.lisää 

4lk 12 opp.lisää 

5lk 9 opp. lisää 

6lk 12 opp.lisää 

YHT: 65 oppilasta lisää 

C: 

Edellä mainittujen esitysten lisäksi Anttolan koulua voisi laajentaa tarvittaessa helposti. Tämän 

mahdollistavat  tilava piha, jossa koulurakennusta voi ”pidentää” pihan toimintojen muuttumatta sekä 

tasainen tontti. Myös vasta valmistuneeseen päiväkotiin on mahdollista tehdä jo ennakoitu jatko-osa. 
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Jossa voisi toimia esim. eskarit ja 1-2lk. 

Koulun ympäristöön on rakennettu pilottihankkeena  Lähiliikuntapaikat, jotka ohjaavat välituntisin oppilaita 

liikkumaan ja leikkimään. Liikuntapuistosta löytyvät kiipeilytelineet, kiikkuryhmät, tasapainoilutelineet, 

lentopallokenttä, liukumäet ym. sekä tekomäki esim. talvella mäenlasku ja lumilautailumahdollisuus. 

Pelikenttinä: nurmipintainen pallokenttä, hiekkakenttä, sekä jääkiekkokaukalo. Yleisurheiluun 

korkeushyppypaikka patjoineen, juoksusuora, pituushyppypaikka sekä kuularinki. Katukoriskenttä sekä 

salibandylaidat kenttineen sekä skeittirampit. 

Turvallisuus seikkoina kaikki henkilöliikenne ja parkkipaikat sijoitettiin koulun takapihalle ja vain 

koululaiskyydit kääntyvät koulun etupihalla, sille varatulla alueella. 

Kaikki nämä järjestelyt ovat siis valmiina.  

Ruokailu: ruokailu tapahtuu jo nyt porrastetusti kahdessa vuorossa ja tätä porrastusta olisi mahdollista 

lisätä, koska keittiömme on jakelukeittiö.  

Kuljetukset: Anttolan koulu sijaitsee valtatien varressa. Voidaan hyödyntää vuorolinjaliikennettä sekä 

kevyenliikenteenväylä ulottuu Anttolasta kaupunkiin saakka. 
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Juvolan koulu 5.6.2014 / Mira Kaasalainen 

Juvolan koululla on tilaa kolmelle opetusryhmälle. Luokkatiloja on kolme, lisäksi pieni atk-tilana toimiva 
luokka, jonka läpi kuljetaan toimistoon ja henkilökunnan tiloihin. Kaksi luokkaa on erotettu toisistaan koko 
luokan levyisellä avattavalla väliseinällä, jossa ei ole äänieristystä.  
  
Koululla ei ole liikuntasalia, sisäliikuntaa varten oppilaat tyhjentävät yhden luokan pulpeteista, jotta luokkaa 
voidaan käyttää liikuntaan. Tämän ajan pulpetit ovat eteisessä. Pukuhuoneet ja pesutilat sijaitsevat 
kellarikerroksessa ja ovat hyvin pienet.  
 
Teknisen työn tila  on kellarikerroksessa ja sinne mahtuu kerralla alle 10 oppilasta. Erillistä maalaustilaa ei 
ole.  
 
Juvolan kouluun on varattu investointiohjelmassa vuosina 2015 -2016 230 000 euroa, alv 0 %. 
 
Kaksi luokkaa ovat kylmiä. Tuloilma tulee suoraan ulkoilmasta. 
Ulko-oven vaihtaminen. 
Kaiteiden tekeminen pääsisäänkäynnin portaiden molemmin puolin ja henkilökunnan sisäänkäynnin 
portaikkoon toiselle puolelle. 
Kattovuoto viimeisin siivouskomeron viemäriputken tuuletusputken kotelossa. 
Kattovuotojälkiä henkilökunnan keittiössä, keittiössä ja atk-tilassa. 
Ulkorakennuksen ja koulun päädyn huoltomaalaus. 
Pintavedet ohjautuvat rakennukseen ja huoltorakennukseen. 
Kattilan muutos maalämmöksi 
Kattilan ylikuumenemissuojan korjaus. 
(Kiinteistökatselmus 15.11.2010/ Paula Kokkonen) 
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Kulennoisten koulu  
- rehtorin lähettämässä asiakirjassa oli kuvia, jotka on jätetty tästä pois 

Yleistä  

Kulennoisten koulun ja päiväkodin modernit ja monikäyttöiset tilat valmistuivat syyslukukaudeksi 2003.  
Koulun oppilaat tulevat Tuunaansaaresta, Kulennoisista ja Lahdenkylästä. Alueelle on uuden 
koulurakennuksen valmistumisen myötä muuttanut paljon perheitä, joiden joukossa on ollut runsaasti 
paluun juurilleen tehneitä oppilaidemme huoltajia. Koulun välittömässä läheisyydessä sijaitseva 
Hiihtomaantien alue on äskettäin kaavoitettu asuinkäyttöön.  
Turvallisessa ja vireässä maaseutuympäristössä tehtävälle koulutyöllemme ovat tyypillisiä asioita eri-
ikäisten oppilaiden toimiminen yhdessä, kiusaamisenvastaisuus, yhteisöllisyys, oppimisinnokkuus, hyvät 
oppimistulokset ja kotien koulumyönteisyys.  
Koulu sijaitsee teiden risteyskohdassa, mikä mahdollistaa työssäkäynnin Punkaharjulla, Kerimäellä ja 
Savonlinnassa.  
Koulurakennus lähialueineen toimii nykyaikaisena oppimisympäristönä sekä eri tahojen vapaa-
ajanviettotiloina ja -paikkoina.  
Vanhempaintoimikunta toimii aktiivisesti kokoontuen säännöllisesti keskustelemaan tapahtumien 

järjestämisestä, luokkaretkistä ja niiden rahoituksesta. 

Koulun tilat 

Luokkatilat  
- avarat, valoisat, akustiikaltaan hyvät - säädettävät tuolit ja pulpetit - toimiva ilmanvaihto - luokkatilat 
muunneltavissa: luokkia yhdistämällä saadaan esim. tekstiilityön tai kuvataiteen tarpeisiin suurempi tila - 
aputiloja: kirjasto, ryhmätyötila, ruokasali - nykyaikainen esitysvälineistö  
Atk-tila  
- ajanmukaiset tietokoneet nopeine verkkoyhteyksineen ovat sekä koulun että päiväkodin käytössä - 

keskeisellä paikalla olevasta atk-tilasta on avoin näkymä luokkiin - kannettavat tietokoneet ja iPadit 

mahdollistavat työskentelyn myös erilaisissa ympäristöissä 

Liikuntatilat ja –paikat  
a) Sali: kattava varustus, tilaa korkeuden ja lattiapinta-alan puolesta jopa kakkossarjan lentopallolle, reilusti 

vapaita aikoja tarjolla salinkäyttäjille iltaisin ja viikonloppuisin, erinomainen akustiikka ja äänentoisto, myös 

varjokuvaverhot ja näyttämövalot, näytelmävaatevarastoon pääsy suoraan näyttämöltä 

b) Piha-alue: liikkumaan innostava, toimiva välituntipiha, täysimittainen nurmipintainen jalkapallokenttä, 

kaukalo, beachvolley- ja koripallokentät, yleisurheilun suorituspaikkoja, kiikut, kiipeilytelineet, rekkitanko 

patjoineen, katos sateen varalle, lämpimät luistinkopit, jotka toimivat kesällä jalkapallo-ottelujen ja –

turnausten pukutiloina 

c) Lähimaasto: suunnistuskartat, hiihtomaa laavuineen, Harjureitin latuverkosto, valaistu latu, elävä 

maaseutu, järvi ja metsät 

Teknisen työn tilat  
- monikäyttöiset, ajanmukaiset tilat ja varustelu - maalaushuone, kuumakäsittelytila 

Kulennoisten päiväkoti  
- lähes 30 lasta, kaksi ryhmää (Piiperot ja Wilperit, lisäksi esiopetusryhmä) - noin 80 m2 lisätila valmistui 

marraskuussa 2013 koulun alkuopetusluokan yläkertaan - uudet ja turvalliset piha-alueet eri ikäryhmille, 

tarvittaessa myös koulun käytössä - päiväkodin ja koulun toimiminen saman katon alla tuo mukanaan 
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oppilaille ja heidän perheilleen mm. pitkän jatkumon, tuttuuden, turvallisuuden, esi- ja alkuopetuksen 

yhteistyön luontevuuden 

Perusopetuksen 0. – 6.-luokkien koulumme oppilasennuste on tasainen, joten uusia oppilaita voidaan 
sijoittaa noin 25.  
Kulennoisissa 10.6.2014  
Pasi Holi  
rehtori 
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LOUHEN KOULUN TILAT -KOULUVERKKOKESKUSTELU -– 3.6.2014 

Lukuvuonna 14 - 15 koulun oppilasmäärä on 38 , viimeisimmän tiedon mukaan 39 oppilasta 

Louhen koulussa kaikki luokat ovat yhdysluokkia. 

Lukuvuosi 14 - 15: 

Luokilla 1 - 2    9 oppilasta     3 - 4  14 oppilasta        5 - 6  16 oppilasta 

Louhelle mahtuu helposti n. 30 oppilasta joka lukuvuosi . Luokkatilat ovat korkeita ja tilavia. 

Päärakennuksen  kaksi luokkaa ,1-2 ja 5-6 luokat ovat molemmat 59,5 m2.  

Entinen kirjastona ollut tila, jossa toimii 3-4  luokka, on 90 m2. Ruokalaan mahtuu samaan aikaan 70 

henkilöä. 

Lisäksi alakerran tekstiilityöluokan voisi ottaa yhdeksi kokopäiväiseksi lisäluokkatilaksi tarvittaessa. Siihen 

luokkaan mahtuisi  vielä lisää n.15 oppilasta. 

Koulumme on melko hyvässä kunnossa, vastoin tietoa, jota koulustamme on annettu julkisuuteen. Koulun 

yläkerrassa, jossa esikoulu ja päivähoito toimii on jo useita vuosia ollut koneellinen  ilmanvaihto ja tilat ovat 

remontoitu . 

Samoin on koulun alakerrassa, jossa  on tekninen ja tekstiilityöluokka .  

Luokat ja muut tilat ovat siistejä, eivät tietenkään huippumoderneja, mutta asiallisessa kunnossa. 

Keskikerroksen luokissa ilmastointia on myös parannettu. Kuten edellä mainittiin,luokat ovat tilavat ja 

korkeat, eli ilmatilaa riittää. 

Tekninen ja tekstiililuokka ovat muutama vuosi sitten  tehdyn remontin jälkeen erittäin siistissä kunnossa. 

Teknisen työn luokan varustetaso on erinomainen.  

Koulun TVT-laitteisto on ajanmukainen 

Viimeisimpien väestötietojen m ukaan (31.12.2013 )Louhen koulun oppilasmäärä  tulee olemaan lv. 2020 - 

021 sama kuin se on lukuvuonna 13 - 14.  

Louhen koulussa on erityisen kaunis, tilava ja toiminnallinen pihapiiri. Leikkipiha telineineen, pelikenttä ja 

puistoalue.Koulun pihapiirissä on myös lähiliikuntapaikka, johon kuuluu koulun pihaan rakennetut 

yleisurheilupaikat, luistelukaukalo, pesäpallokenttä, ja talvella monipuolinen hiihtomaa, lähellä on myös 

pururata.Harrastamme koulussamme paljon ulkoliikuntaa, koska liikkasali on pieni, mutta siinäkin mahtuu 

pienet ryhmät tarvittaessa liikkumaan hyvin. 

Koulu on luonnon keskellä. Kylän metsästysseurojen rakentamat kodat ja laavu lähitienoolla ovat myös 

oppilaiden käytettävissä tarvittaessa. Koulussamme on hyvä yhteishenki. Kaikki  koulun oppilaat pelaavat ja 

leikkivät yhdessä välitunneilla.Koulukiusaaminen saatu minimiin. Kaikki tuntevat toisensa. Koulu on kaikkien 

yhteinen koulu. 

Riitta Kapanen, rehtori 
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SELVITYS KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TILOISTA NÄTKIN KOULULLA   

 

Viimeaikojen useissa keskusteluissa on esiintynyt väite, jossa sanotaan Nätkin koulussa olleen jopa yli 400 

oppilasta. Samalla on ihmetelty miten nyt emme voi ottaa oppilaita juurikaan nykyistä enempää. Pääsyitä 

tähän on nähdäkseni kolme: 

 

1. Oppilaita on ollut Nätkin koulun kirjoilla yli 400, mutta tuolloin oli käytössä myös Hakan korttelikoulu,  

    jossa opiskeli noin 200 oppilasta. Oppilaat olivat siis hallinnollisesti Nätkin koululaisia, mutta eivät olleet 

    siis opiskelemassa varsinaisessa Nätkin koulun kiinteistössä 

2. Koulussamme on kaksi pienryhmää erityisen tuen opiskelijoille. Näissä luokissa on lakisääteisesti aina alle  

   10 oppilasta, mutta ryhmät tarvitsevat kuitenkin omat luokkatilansa. 

3. Luokkahuoneemme ovat varsin pieniä ja niihin nykyisiä pulpetteja sijoittamalla saadaan inhimilliset  

    työskentelytilat n.20 oppilaalle/ luokka. Pienempiin luokkahuoneisiin (45m2) ei mahdu tätäkään määrää, 

    mutta ne luokat onkin otettu pienluokkiemme käyttöön, niin kuin alla olevasta esimerkistä lukuvuodelle 

    2014 -2015 suunnitellusta tilajaosta ilmenee: 

Luokkatilat Nätkillä 

Alakerta opettajien huoneen siipi: 

3 luokkahuonetta kaikki 45 m2: 

- 1 – 2 E 

- 3 – 4 E 

- Näiden luokkien välissä olevat luokkatila ollut erityisryhmien (kovassa) käytössä niin, 

  että yhdysluokkaa on voitu jakaa tai todella haastavaa lasta on voitu rauhoitella  

  omassa tilassaan. 

 

Alakerta toinen siipi: 

4 luokkahuonetta kaikki 58m2: 

- Musiikkiluokka 

- 3A 

- 4A 

- 5A 

Yläkerta: 

5 luokkahuonetta (4 x 58 m2 ja 1 x 61 m2) 

- 1 lk 

- 1 – 2 lk 

- 2 A 

- 3 – 4  

- yksi luokkatila näillä näkymin  vapaana lv. 2014 -2015 

  Jos jää vapaaksi, niin sijaitsee tietokoneluokan vieressä ja siirtänemme osan koneista siihen  

  ainakin väliaikaisesti. Tietokoneluokkamme on nimittäin entinen terveydenhoitajan huone n.20 m2! 

 

Kellarikerroksessa: 

- TN –luokka 

- TS luokka 49 m2 

- Laaja-alainen erityisopetus 42m2 
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Musiikkiluokka, tekstiilityöluokka sekä laaja-alaisen erityisopettajan työtila toimivat useasti mm. 

jakotuntien ryhmätiloina, joten nekään eivät ole olleet vajaakäytössä. Päinvastoin useasti olemme 

joutuneet etsimällä etsimään rauhallista työtilaa esim. koulukuraattorille tai koulupsykologille heidän 

tehdessä töitä oppilaidemme kanssa. 

 

Tulevana lukuvuonna saisimme siis tarjottua yhden vapaan luokkatilan n. 20 oppilaalle. Tämä vain tulevana 

ja sitä seuraavana vuonna, koska lv. 2016 – 2017  viidesluokkalaisten määrä on taas niin suuri, että 

joudumme laittamaan heidät kahteen ryhmään. Lisäksi tietysti jo olemassa oleviin luokkiin voimme ottaa 

yksittäisiä oppilaita (paitsi 5. luokalle jossa on jo 24 oppilasta). 

 

3.6.2014  Ilkka Luoma-aho 

rehtori, erityisopettaja 

     

 

 

 

 

Katso liite 6 selvitys Kallislahden koulun tiloista 
Katso liite 7 Kellarpellon rehtorin selvitys koulun tiloista 9.6.2014 
Katso liite 8 Kirkonkylän koulun rehtorin selvitys koulun tiloista 9.6.2014 
Katso liite 9 Kumpurannan koulun rehtorin selvitys koulun tiloista 9.6.2014 
Katso liite 10 Pihlajaniemen koulun rehtorin selvitys koulun tiloista 9.6.2014 
Katso liite 11 Punkasalmenkoulun rehtorin selvitys koulun tiloista 106.2014 
Katso liite 12 Särkilahden koulun rehtorin selvitys koulun tiloista 9.6.2014 
Katso liite 13 Kerimäen yläkoulun rehtorin selvitys koulun tiloista 10.6.2014 
Katso liite 14 Punkaharjun koulun rehtorin selvitys koulun tiloista 9.6.2014 
Katso liite 15 Talvisalonkoulun rehtorin selvitys koulun tiloista 9.6.2014 
Katso liite 16 Taidelukion rehtorin selvitys koulun tiloista 10.6.2014 
Talvisalon koulun taito- ja taideaineiden tilojen käyttö 9.6.2014 rehtorin lähettämä tiedosto 
erillisenä liitteenä 
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Kantakaupungin alueella tehdyt sopeuttamistoimet?  

Oppilasmäärät ovat pienentyneet joka puolella, miten kaupungin kouluverkostoa on tiivistetty? Mitä 

aiotaan tehdä? 

Savonlinnan kaupungissa tehdyt sopeuttamistoimet: 
Savonniemen yläasteen lakkauttaminen 1.8.1982 
Savonniemen lukion lakkauttaminen 1.8.1982 
Aholahden koulun lakkauttaminen 1.8.1993 
Ahvensalmen koulun lakkauttaminen 1.8.1993 
Kosolan koulun lakkauttaminen 1.8.1996 
Kaartilan koulun lakkauttaminen 1.8.1996 
Kirkkoniemen koulun lakkauttaminen 1.8.1999 
Pihlajalahden koulun lakkauttaminen 1.8.2000 
Haapalan koulun lakkauttaminen 1.8.2000 
Puistokadun koulun lakkauttaminen 1.8.2001 
Salorannan koulun lakkauttaminen 1.8.2002 
Talvisalon lukion lakkauttaminen 1.8.2002  
Piispanmäen yläkoulun lakkauttaminen 1.8.2002 
Erityiskoulu yhdistettiin Talvisalon kouluun 1.1.2011 
Moinsalmen koulun lakkauttaminen 1.8.2014 
 
Toimintatavan muutoksia: 
Mertalan ala-asteesta ja yläasteesta yhtenäiskoulu 1.8.2003 
Normaalikoulun oppilasmäärän turvaamiseksi Pihlajaniemen 5.-luokkalaiset siirtyivät 
Normaalikouluun 1.8.2006 ja kellarpeltolaiset 1.8.2007.  
Normaalikoulu sai luvan aloittaa yläluokat 1.8.2008  
Pihlajaniemen ja Kellarpellon 6.-luokkalaiset siirtyivät Talvisalon kouluun 1.8.2011 
Nätkin ja Nojanmaan 6.-luokkalaiset siirtyivät Mertalan kouluun 1.8.2013 
Normaalikoulun oppilaaksi ottoalueen laajentaminen 1.8.2013 
 
 

  



40 
 

Varhaiskasvatuksen sijoittuminen ja vireillä olevat investoinnit, niiden järkevä 

sulauttaminen kouluverkkoon ja opetusyksiköihin? 

Nojanmaan alueen 40 esioppilaan sijoittaminen Nojanmaan uuden koulun yhteyteen rakennettaviin 

tiloihin. Nätkin alueen 20 esioppilaan sijoittaminen Nätkin kouluun peruskorjauksen yhteydessä. 

Varhaiskasvatus tulee tuottaa perheille lähipalveluna.  
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Panu Peitsaro 7.5.2014 

- synnytysosasto loppuu vuoden 2016 mennessä (työllistää kuusi, jotka käytännössä työllistyvät 

sosterin sisällä uusiin tehtäviin) 

- noin 50 ihmistä vuodessa on eläkepoistuma 

- tulevat pitkän aikavälin vähennystarpeet (100-150 henkilöä)  todennäköisesti mahdollista hoitaa 

eläkepoistuman kautta 

- töitä siis riittää tulevaisuudessakin 

- työntekijöitä siirtyy perusterveydenhuollon puolelle, koska Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa 65% 

vuoteen 2030 mennessä ja yli 90-vuotiaiden kolminkertaistuu (kotipalvelu/tehostettu 

palveluasuminen/kotihoito) 
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Tilinpäätös 2013 mukaisia tietoja kouluista 

 

KOULUJEN TILATEHOKKUUDET JA TILAKUSTANNUKSET 
  

 

OPPILASTA KOHDEN VUONNA 2013 
    

 

TP 2013 
      

        

 
Vuokrauskohde hall. vuokra oppilas hum²/ vuokra / 

 

  
kunn. yhteensä paikka oppilas oppilas 

 KP   hum² €/vuosi lukumäärä   €/vuosi 
 

 

Peruskoulut (1-9) 
      3430 Anttolan koulu 1 573,5 

 
82 19,19 

  3431 Juvolan koulu 303,0 
 

36 8,42 0 
 3432 Kallislahden koulu 695,0 

 
41 16,95 0 

 3433 Kellarpellon koulu 2 428,0 
 

189 12,85 0 
 3434 Kerimäen yläkoulu 1 685,0 

 
165 10,21 

  3435 Kirkonkylän koulu Kerimäki 1 461,0 
 

179 8,16 
  3436 Kulennoisten koulu 1 083,0 

 
46 23,54 

  3437 Kumpurannan koulu 818,0 
 

24 34,08 
  3438 Louhen koulu  1 074,0 

 
36 35,71 

  3438 Louhen koulu, entinen kirjasto 211,5 
     3439 Mertalan koulu 8 614,5 
 

657 13,11 0 
 3440 Moinsalmen koulu 443,0 

 
27 18,72 0 

 3440 Moinsalmen asuntola 62,5 
     3441 Nojanmaan koulu 3 159,5 
 

193 16,37 0 
 3442 Nätkin koulu 2 382,0 

 
149 15,99 0 

 3443 Pihlajaniemen koulu 2 582,5 
 

151 17,10 0 
 3444 Punkaharjun koulu 3 110,0 

 
109 28,53 

  3445 Punkasalmen koulu, kivikoulu 1 910,0 
 

158 14,90 
  3445 Punkasalmen koulu, puukoulu 444,0 

     3446 Savonrannan koulu 3 089,0 
 

61 50,64 0 
 3447 Särkilahden koulu, uusi koulu 374,0 

 
24 23,50 

  3447 Särkilahden koulu, vanha koulu 190,0 
     3448 Talvisalon koulu 5 658,0 
 

381 14,85 0 
 

 

KOULUJEN TILATEHOKKUUDET JA TILAKUSTANNUKSET 
  

 

OPPILASTA KOHDEN VUONNA 2014 
    

 

TP 2014 
      

        

 
Vuokrauskohde hall. vuokra oppilas hum²/ vuokra / 

 

  
kunn. yhteensä paikka oppilas oppilas 

 KP   hum131 €/vuosi lukumäärä   €/vuosi 
 

 

Peruskoulut (1-9) 
      3449,3 Anttolan koulu 2 580,5 

 
197,914 13,04 

  3450,1 Juvolan koulu 2 638,4 
 

202 13,05 0 
 3450,91 Kallislahden koulu 2 696,4 

 
207 13,06 0 

 

 

KOULUJEN TILATEHOKKUUDET JA TILAKUSTANNUKSET 
  

 

OPPILASTA KOHDEN VUONNA 2014 
    

 

TP 2014 
      

        

 
Vuokrauskohde hall. vuokra oppilas hum²/ vuokra / 

 

  
kunn. yhteensä paikka oppilas oppilas 

 KP   hum131 €/vuosi lukumäärä   €/vuosi 
 

 

Peruskoulut (1-9) 
      3449,3 Anttolan koulu 2 580,5 

 
197,914 13,04 

  3450,1 Juvolan koulu 2 638,4 
 

202 13,05 0 
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3450,91 Kallislahden koulu 2 696,4 
 

207 13,06 0 
 

 

KOULUJEN TILATEHOKKUUDET JA TILAKUSTANNUKSET 
  

 

OPPILASTA KOHDEN VUONNA 2014 
    

 

TP 2014 
      

        

 
Vuokrauskohde hall. vuokra oppilas hum²/ vuokra / 

 

  
kunn. yhteensä paikka oppilas oppilas 

  

 

  

6 249 6 450 6 533 6 616 

7 742 7 784 7 890 

9 019 9 168 

9 918 9 978 
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KOULUJEN 1-6 LK NETTOMENOT TP 2013 
EUROA/ OPPILAS/PAINOTETTU KA 

vertailukelpoiset 
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YKSIKKÖKUSTANNUKSET TP2013 

          MUU OPPILAS- KIINTEISTÖN- x) 

  OPPILAS- HALLINTO OPETUS RUOKAPALV. HUOLTO HOITO YHTEENSÄ 

KOULU MÄÄRÄ €/OPPILAS €/OPPILAS €/OPPILAS €/OPPILAS €/OPPILAS €/OPPILAS 

ANTTOLAN KOULU 88 502 4 141 636 1 177 1 433 7 890 

JUVOLAN KOULU 31 400 4 279 1 045 1 752 1 692 9 168 

KALLISLAHDEN KOULU 38 442 3 582 1 065 1 926 2 004 9 019 

KELLARPELLON KOULU 187 650 3 562 518 457 1 061 6 249 

KERIMÄEN YLÄKOULU 184 731 5 658 684 908 1 072 9 053 

KIRKONKYLÄN KOULU KMÄKI 173 415 3 700 602 690 1 125 6 533 

KULENNOISTEN KOULU 39 559 4 575 535 694 3 556 9 918 

KUMPURANNAN KOULU 21 1 563 5 396 656 2 194 4 089 13 898 

LOUHEN KOULU 39 417 4 984 689 1 678 2 209 9 978 

MERTALAN KOULU 611 677 4 208 435 603 1 171 7 095 

MOINSALMEN KOULU 25 470 4 217 1 074 3 559 1 884 11 203 

NOJANMAAN KOULU 223 531 3 311 540 575 1 659 6 616 

NÄTKIN KOULU 169 747 4 189 562 1 078 1 167 7 742 

PIHLAJANIEMEN KOULU 159 572 3 473 546 440 1 419 6 450 

PUNKAHARJUN KOULU 113 723 5 931 635 1 639 3 120 12 048 

PUNKASALMEN KOULU 152 499 3 741 603 1 650 1 291 7 784 

SAVONRANNAN KOULU 67 1 716 6 517 1 322 1 858 4 328 15 741 

SÄRKILAHDEN KOULU 27 429 4 430 825 2 525 2 234 10 443 

TALVISALON KOULU+EMU 379 744 5 375 502 1 236 1 446 9 302 

LUOKAT 1-9 YHTEENSÄ 2723             

KEHITYSVAMMAOPETUS 19 496 10 415 134 11 314 1 612 23 970 

POHJANLINTU 5 1 237 13 581 874 7 036 2 350 25 077 

ERITYISOPETUS YHTEENSÄ 24             

PERUSOPETUS YHTEENSÄ 2747           0 

KERIMÄEN LUKIO 66 805 6 435 590   1 238 9 067 

PUNKAHARJUN LUKIO 54 495 7 860 513   1 569 10 437 

LYSEON LUKIO 379 599 4 264 430   1 343 6 636 
TAIDELUKIO 254 821 5 357 528   1 272 7 978 

AIKUISLUKIO 97 1 229 2 593     892 4 715 

LUKIOT YHTEENSÄ 863           0 

KAIKKI YHTEENSÄ 3610           0 
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x) Sisältää myös mm. työllisyydenhoitomenot 
  

  
 

      

  
  

  
 

      

Oppilasmäärä = 20.9.2012 (7 kk) ja 20.9.2013 (5 kk) oppilasmääristä painotettu keskiarvo 
  

  
 

      

Hallinto = koulun hallinnon menot, kanslia, rehtorin palkkamenot hallinnon osalta, koulusihteeri 
  

  
 

      
Opetus = opetushenkilöstön palkat (rehtorin palkat opetustoiminnan osalta), materiaalin ja palvelujen ostot, koneiden ja kalustojen 
vuokrat, 

  
  

 
      

muut kuin kodin ja koulun väliset kuljetukset, esim. retket, uimahallimatkat, opettajien henkilöstökoulutus ja koulutuksen 
matkakustannukset 

  
  

 
      

Ruokapalvelut = oppilaiden kouluruokailu (sisäinen ruokapalvelu) 
  

  
 

      

Muu oppilashuolto = lakisääteiset koulumatkakuljetukset, vakuutukset, tapaturmat, koulunkäyntiavustajat, kuraattori, psykologi 
  

  
 

      

Kiinteistönhoito = sisäiset ylläpito- ja pääomavuokrat sekä sisäiset siivouspalvelut 
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Sivistystoimen esitys 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UUSI PÄIVÄKOTI 
188 hoitopaikkaa 

 

 

 

  

NOJANMAAN 
KOULU  
eskari -4 lk 

125 oppilasta ja 40 
eskaria 

NOJANMAAN 
PÄIVÄKOTI 
168 
hoitopaikkaa 

Valtatie 14 

MERTALAN 
KOULU 1-9 lk 

690 opp 
NÄTKIN KOULU 
eskari- 4lk 

+1 pienryhmä 

165 oppilasta ja 20 
eskaria  
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LIITE 1 

Työsuojelu/ PJ                                                                          Työpaikkamuistio 16.4.2014 
Olavinkatu 27 D 
57130 SAVONLINNA 
p.044 417 4063 
pirjo.juuti@savonlinna.fi 
 
 
  Savonlinnan kaupunki, Anttolan päiväkoti/Hattukallion päiväkoti, LOUHI 
 
 
   

Työntekijät: Lastentarhanopettaja, lastenhoitaja, 2 perhepvähoitajaa ja harjoittelija   
(määräaikaisesti ). 
Päiväkoti avoinna lastenhoitoaikojen mukaan 6.15-17.00. 

   
Päiväkodissa tällä hetkellä 16 alle kouluikäistä lasta. Paikka toimii myös pphoitajien 
lasten varahoitopaikkana. Esiopetuksessa 3 lasta, joista yksi käy ainoastaan eskarissa 
ja tarvitsee taxi-kyydityksen ja tarvittavan valvonnan. 
Hoidon tarve kokopäiväiset, joitakin 10-13 pv/kk  jne . Ryhmään uutena tulokkaana 
kuuluu 10 kk lapsi. 
 
Edellinen käynti 16.4.2013 oli tapahtunut työterveyshuollon ja työsuojelusta 
vastaavien kanssa.  
 
Koulurakennus jossa päiväkoti toimii on vuodelta 1956 ja sen tiloja on remontoitu 
osissa. Päiväkoti toimii rakennuksen toisessa kerroksessa, jonne tehtiin remonttia v. 
2005. Tilat kodikkaat, mutta ahtaat. Pyykkihuolto on työlästä, pesukone ( 
kuivausnarut, siistijän pyykit  )toimii rakennuksen pohjakerroksessa, jossa haastavinta 
on monet portaikot kantaen pyykkikoreja kahteen eri paikkoihin, kuivauskaapit 
yläkerta ( 2 krs.) ja alakerta, koulurakennuksen toisessa päässä ( 1 krs. ) kautta 
pohjakerrokseen monta kertaa päivässä, pyykkihuollon aikana. 
Silitys tapahtuu keittiössä tai muussa huoneessa, kun lapset nukkumassa. 
 
Nukkuma järjestelyihin ei ole saatu muutoksia, vuodevaatteiden jatkuva vaihtaminen  
lisää ihon ja hiusten kautta tapahtuvaa tartuntariskiä ( täi / kihomato ).  
Nukkumatilaa huoneessa 13 lapselle, leikkihuoneessa 2 paikkaa + vauvan matkasänky. 
Lasten määrästä riippuu, mahtuuko yhteen huoneeseen nukkumaan. 
 
Ruokailu tapahtuu erillisessä rakennuksessa, jonne kulku on ulkokautta. 
Rakennuksesta työtekijä kantaa 1-2 laatikkoa tavarankuljetuspäivänä ( ke tai to) 
tilaamansa ruokatarvikkeet yläkerran tiloihin. Päiväkodin keittiössä valmistetaan 
aamupala, välipala  tulee valmiina ruokakuljetuksen yhteydessä päivittäin keittiölle, 
josta se otetaan mukaan ruokailusta lähdettäessä. 
Osa henkilökuntaa ruokailee näissä tiloissa. Henkilökunnan wc tilat alakerrassa. 
Henkilöstön sos.tilat yläkertaan menevässä portaikossa. Siistijä käy päivittäin. 
 
Pienen lapsen hoito lisää kuormitusta niska-hartiaseudulle, jatkuvat nostot toistuvat 
monesti päivässä. Tilasta puuttuu vaippaikäisille kunnolliset pesu / hoitotilat. 
 
Tilan hälyisyyttä estämään on kattoon asennettu jo remontin aikaan äänieristelevyjä 
ja verhoilla yritetty korjata kaikuvuutta.   
Päiväkodin sisääntulon luona vintille menevät portaan, on asennettu salpa ja 
portaiden yläpäähän portti. 
 

 

mailto:pirjo.juuti@savonlinna.fi
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EA-koulutettuja henkilökunnassa, yksi työntekijä menossa päivittämään tietojaan. 
Laastaria/sidetarvikkeita ja puhdistusainetta löytyy lukollisesta kaapista. 
 
Kemikaaliluettelo tulossa siivouskaapin oveen. Ovessa ilmoitus siistijän työtehtävistä. 
Keittiötilaan saatu lukollinen kaappi asiapapereiden säilytystä varten. 
 
Koulun liikuntasali on myös päiväkodin käytössä. 
Ulkoilutilat antaa mahdollisuudet monenlaiseen toimintaan kesä / talviaikaan. 
 

 
 
 
Työsuojeluvaltuutettu Pirjo Juuti 
 
 
 

Jakelu   Työsuojelupäällikkö Mika Jokinen 
  Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen 
  Hattukallion henkilöstö 
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LIITE 2 

Selvitys Louhen, Juvolan ja Anttolan koulun kunnosta 10.6.2014 

Viite: Tuija Kauppisen pyyntö 10.6.2014 olevaan iltakouluun. 

Louhen koulu 

Koulua on korjattu 2000- luvulla (vesikaton kunnostus, kosteusvaurioita korjattu, salaojitus 

uusittu, vesijohtojen uusintaa (osittain, entinen asuinosa uusimatta), keittiön, alakerran tilan 

ja oppilasvessojen kunnostus, pellettilämmitys, pienryhmäkoti). Piha-alueelle on rakennettu 

muutama vuosi sitten lähiliikuntapaikka. Alueen asukkaat on talkoilla ulkomaalanneet 

piharakennuksen vähän ennen kuntaliitosta. Koulurakennuksen yhteydessä sijaitsee myös 

päiväkoti, jossa on Anttolan koulun eskariryhmä. Vanhassa piharakennuksessa toimii yksi 

luokkatila ja ruokala. 

Rakennuksissa ei ole koneellista ilmastointia vaan koneellinen poisto ja tuloilma tulee 

venttiilien kautta. Päiväkodin ruokalan tilan lämpötila on aurinkoisina päivinä liian kuuma, 

aamuisin sisäilma on tunkkainen ja kuuma. Koulun tiloissa ilmastointi toimii nykyisillä 

oppilasmäärillä. 

Täyttääksemme terveysviranomaisten vaatimukset luokkatilan ilmavaihdosta, joudutaan 

jokaiseen luokkatilaan asentamaan tuloilmakone, kustannukseltaan asennuksineen noin 

yhteensä 80 000 € ( noin 20 000 € / luokka, 4 luokkaa). Mitoitusperusteena on 20 oppilasta / 

luokka. Päivähoitotiloihin tulee harkita ilmalämpöpumpun asentamista sisäilman 

viilennykseen sekä tuloilmalaiteen asentamista nukkumatilaan ja ruokalaan. Tämän lisäksi 

rakennusten ulkomaalaus tulisi tehdä suurempien korjaustarpeiden välttämiseksi. 

Jos Louhen koulun tulee olemaan koulukäytössä pitempiä aikoja, tulisi koulussa tehdä 

tutkimus rakenteiden ja talotekniikan kunnosta. Esitetty IV-järjestelmä korjaus ei ole 

energiataloudellisesti kannattava investointi vaan antaa tilojen käytölle lisäaikaa. 

Järjestelmällä on erittäin vaikea ohjata rakennuksen poisto - ja tuloilman tasapainoa, tällöin 

korvausilma osittain tulee rakenteiden läpi. Jos rakenteissa on uusia tai vanhoja 

kosteusvaurioita, on vaarassa mikrobien pääsy sisäilmaan. Samassa yhteydessä tulee tutkia 

muut viranomaismääräysten vaatimukset. Työsuojelun työpaikkamuistiossa, koskien 

päivähoidon tiloja, huhtikuussa 2014 on otettu kantaa tilojen toimimattomuuteen ( 

pyykkihuolto, ruokahuolto, henkilökunnan sosiaalitilojen sijainti, puutteelliset vaippaikäisten 

pesu- ja huoltotilat). 

 

Kuntotutkimuksessa mahdollisesti ilmenneiden korjaustarpeiden ja työsuojelun esittämien 

tilajärjestelyjen suunnittelun jälkeen voidaan laskea koulun pysyvään käyttöön tarvittavat 

korjauskustannukset.  

Paula Kokkonen 

toimitilapäällikkö 
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LIITE 3 

Selvitys Louhen, Juvolan ja Anttolan koulun kunnosta 10.6.2014 

 

Viite: Tuija Kauppisen pyyntö 10.6.2014 olevaan iltakouluun. 

 

Anttolan koulu 

 

Rakennus on alkujaan rakennettu 1954 ja laajennettu 1994, asuinosan korjaus 2012. 

Koulussa on keittiötiloissa ja ns koulun käyttöön remontoidussa (2012) asuinosassa 

koneellinen poisto- ja tuloilma, kouluosassa on vain koneellinen poisto. 

  

Korjaustarpeena ovat kouluosan ikkunoiden vaihto, missä yhteydessä tulee tehdä 

koneellinen ilmanvaihto. Kouluosan luokkatilojen ilmamäärät eivät ole riittäviä edes 

nykyiselle oppilasmäärälle. Seuraavan lukukauden alussa on tarkoitus tehdä kouluosan 

luokkatiloissa hiilidioksiini mittaus ilmamäärien riittävyydestä.  

 

Karkea arvio korjauskustannuksille on 500 000 alv 0 %. 

 

 

Paula Kokkonen 

toimitilapäällikkö 
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LIITE 4 

 

 

 

Selvitys Louhen, Juvolan ja Anttolan koulun kunnosta 10.6.2014 

 

Viite: Tuija Kauppisen pyyntö 10.6.2014 olevaan iltakouluun. 

 

 

 

Juvolan koulu 

 

Juvolan kouluun johdutaan tekemään kuten Louhen koululle luokkakohtaiset tuloilmakoneet 

kustannukseltaan noin 60 000 €, alv 0 %. Lisäksi rakennukseen tulee tehdä kuntotutkimus 

rakenteiden kunnon varmistamiseksi. Kouluun joudutaan rakentamaan oppilasmäärän 

kasvaessa sisäliikuntasali ja tekninen työtila, pinta-alaltaan noin 180 - 200 m2 ja 

kustannukseltaan noin 300 000 – 400 000  €, alv 0 %. 

 

 

 

Paula Kokkonen 

toimitilapäällikkö 
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LIITE 5 

 
 LAUSUNTO 23.1.2014  

 
 Postiosoite: Käyntiosoite: Yritystiedot: Yhteystiedot: Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. Terveysvalvonta Y-tunnus 0215925-0 
Terveystarkastaja Tiina Munck Terveysvalvonta Kotipaikka Savonlinna Puhelin 050 378 9483 PL 111 Pihlajavedentie 8 www.isshp.fi E-
mail tiina.munck@isshp.fi 57101 SAVONLINNA 57170 SAVONLINNA  

 
 Savonlinnan kaupunki  
Tekninen toimiala / Toimitilapalvelu  
Toimitilapäällikkö Paula Kokkonen  
Olavinkatu 27  
57130 Savonlinna  
NOJANMAAN KOULUN TERVEYDELLISET OLOSUHTEET  
Terveysvalvonta on antanut 9.1.2013 Nojanmaan koulun terveydellisistä olosuhteista seuraavan 
lausunnon:  
Terveydensuojelulain valvontasuunnitelman mukaiset määräaikaistarkas-tukset on tehty 
Nojanmaan koululla vuosina 2008 ja 2012. Tarkastuksilla on käyty läpi koulukiinteistön 
terveydellisiä olosuhteita. Sisäilmamittauksia on tehty vuoden 2008 lopussa.  
Molemmilla tarkastuksilla Nojanmaan koulun terveydellisissä oloissa ha-vaittiin puutteita ja niiden 
perusteella annettiin toimenpidemääräyksiä kou-lun terveydellisten olojen parantamiseksi mm 
seuraavien asiakokonai-suuksien osalta.  
Nojanmaan koulun ilmanvaihto ei ole kaikilta osin terveydensuojelulain (763/1994) edellyttämällä 
tasolla (mittaukset vuonna 2008, käyttäjien ko-kemukset ja molempien tarkastusten havainnot).  
Koulukiinteistössä lämpötilaerot ovat suuria ja lämpötilan hallinta nykyisel-lä järjestelmällä on 
erittäin hankalaa, todennäköisemmin mahdotonta. Lämpötilan suositusarvot eivät täyty.  
Koulu koetaan meluisana, eikä melutorjunnan osalta ole tehty parantavia toimenpiteitä. Teknisen 
tilan pölynpoisto ei toimi ja tilat ovat epäkäytän-nölliset ja ahtaat. Koulukiinteistön lattiat ovat 
osittain erittäin huonossa kunnossa ja hankalasti puhtaana pidettävät (erityisesti keittiön lattia).  
Keittiön tilat ovat riittämättömät toimintaan nähden (mm. henkilökunnan sosiaalitiloja käytetään 
varastona). Keittiön viallinen viemäröinti aiheuttaa terveyshaittaa niissä tilanteissa, jolloin 
viemärivettä nousee lattiakaivosta keittiön lattialle. Muutoinkin keittiön lattiat, pinnat ja kalusteet 
ovat erittäin kuluneet ja osittain rikkoutuneet.  
Edellä mainitut puutteet vaativat pikaisia korjauksia, jotta Nojanmaan kou-lun terveydelliset olot 
täyttäisivät niille asetetut vaatimukset ja suositukset. Jos keittiön lattialle nousee edelleen 

viemärivesiä tai rikkoutuneet ja kulu-2(2)  

 



55 
 

neet pinnat aiheuttavat hygieniariskin, voidaan tilojen käyttöä joutua rajoit-tamaan.  
Molemmilla tarkastuksilla on ollut esillä koulukiinteistön tuleva peruspa-rannus tai uudisrakennus 
vuonna 2013-2014. Tästä syystä mittavia ja kal-liita korjaavia toimenpiteitä ei ole edellytetty, koska 
on jääty odottamaan tätä suunniteltua rakennushanketta, jolloin terveydelliset olosuhteet olisi-vat 
parantuneet riittävän nopeassa aikataulussa.  
Korjaamattomina havaitut epäkohdat aiheuttavat koulukiinteistöä  
käyttäville oppilaille ja henkilökunnalle terveyshaittaa.  
Terveydensuojeluviranomainen edellyttää Nojanmaan koulun osalta tar-kastuskertomusten 
mukaiset korjaustoimenpiteet sovitun aikataulun mu-kaisesti vuonna 2013-2014.  
Savonlinnan kaupungin toimitilapalvelut on toimittanut Nojanmaan koulun kuntotutkimukset 
vuodelta 2013 ja pyytänyt niiden perusteella antamaan lisälausunnon Nojanmaan koulun 
terveydellisistä olosuhteista.  
Edellä (9.1.2013) esitetyn lisäksi todetaan seuraavaa (23.1.2014):  
Nojanmaan koulurakennuksessa todetaan erittäin paljon rakenteellisia puutteita ja virheitä. Näistä 
johtuen rakennuksen ulkopuolelta eri tavoin tuleva kosteus on aiheuttanut rakenteiden kostumista 
ja rakenteet ovat vaurioituneet. Lisäksi rakenteissa todettiin halkeamia, uimahallikemikaali-en 
aiheuttamia vaurioita ym. Kuntotutkimuksessa todettiin näkyvää mik-robikasvustoa ja 
rakennusmateriaalinäytteissä todettiin kosteusvauriomik-robeja.  
Tehdyn kuntotutkimuksen perusteella voidaan todeta, että vaurioituneista rakenteista 
todennäköisesti voi kulkeutua sisäilmaan terveydelle haitalli-sia mikrobeja ja/tai kemiallisia aineita. 
Kuntotutkimusraportin perustella edellytetään kiireellistä ratkaisua koulutilojen korjaamiselle. 
Tiloissa oles-keleville todetut mikrobit aiheuttavat terveyshaittaa, jos niitä todetaan myös 
sisäilmassa.  
Silloin kun rakenteessa todetaan mikrobikasvustoa tulee vauriot korjata välittömästi. Tehdyn 
kuntotutkimuksen perusteella terveysvalvonta edel-lyttää sisäilman mikrobimittauksia ja 
kemiallisten aineiden tutkimista oppi-laitoksessa oleskelevien terveyshaitan arvioinnin tueksi.  
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO / TERVEYSVALVONTA  
Tiina Munck  
terveystarkastaja 
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LIITE 6 

Kallislahden koulu 

Koulussa on tilat 3 opetusryhmälle. Yläkertaan on kunnostettu tilat, joita käyttää iltapäivätoiminta ja 

erityisopettaja sekä oppilashuoltohenkilöstö. Lukuvuonna 2014-15  koulussa toimivat opetusryhmät: 

 esi-2 lk oppilaita 9 

 3-4lk  oppilaita 17 

 5-6 lk oppilaita 11 

 

Tuija Kauppinen 
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LIITE 7 

Kellarpelto 

Kellarpellon koulussa on tällä hetkellä 10 opetusryhmää, lv 2014-15 191 oppilasta.  Ryhmäkoot lv. 2014-15 

vaihtelevat 14-23 oppilaan välillä. 

Luokkatiloja on 11 + vanha kanslia, joka on käytössä ryhmätilana (10 oppilaspaikkaa) ja jossa ei ole esim. 

vesipistettä eikä säilytystilaa. Työpisteitä  sinne ei mahdu enempää. 

Luokista 8kpl on ns. normaalikokoisia luokkia, 3kpl n. 10m2 pienempiä luokkia. 

Tällä hetkellä 10 tilaa on opetusryhmien käytössä, yksi pieni luokkatila on aamupäivät ryhmätilana ja klo 12 

alkaen yhteiskäytössä 4H iltapäiväkerhon kanssa (n . 40 lasta). 

 

Oppilasmäärältään pienimmät ryhmät ovat sijoitettuna kellarikerroksen kahteen luokkatilaan. Näihin 

luokkatiloihin mahtuu enimmillään 20  oppilasta. 

Ylempien kerrosten luokkiin mahtuu maksimissaan 25 oppilasta. 

Näin ollen opetusryhmiin voidaan sijoittaa tällä hetkellä 2-5 oppilasta lisää, luokkatasosta riippuen.  

Oppilasennusteiden mukaan oppilasmäärä nousee parin vuoden kuluttua yli 200 oppilaan. 

 

Elokuussa koulun yhteydessä aukeaa päiväkoti. Yksi peruste päiväkodin rakentamiselle koulun yhteyteen oli 

tilojen yhteiskäyttö – mm. esioppilaiden liikuntatunnit on sijoitettu koulun saliin, päiväkodin puolelle ei 

myöskään tehty varsinaista ”verstasta”, koska ajatuksena on, että päiväkotilaiset käyttävät koulun TN ja TS 

tiloja. 

Yhteiskäytön ja lisääntyneen lapsimäärän takia ruokala laajennettiin ja yksi entinen luokkatila muutettiin TS 

luokaksi. 

Päiväkodissa on ensi vuonna n. 150 lasta.  

2007 alkaen esiopetus on toiminut koulun tiloissa ja tällöin koulun kuudennet luokat siirrettiin  tilan 

puutteen vuoksi  Talvisaloon, eskarit saivat käyttöönsä luokkatiloja. 

Päiväkodin toinen esiopetusryhmä toimii jatkossakin koulun tiloissa, päiväkodille ei rakennettu yhtään 

ylimääräistä ryhmätilaa. 

 

*****************************************  

Merja Leppänen 

rehtori 
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LIITE 8 

Kirkonkylän koulun oppilas- ja luokkatilanne 

 

Kirkonkylän koulussa on lukuvuonna 2014-15 ennusteen mukaan noin 185 oppilasta. Luokkakoot 

vaihtelevat 14- 23 oppilaan välillä, lukuun ottamatta pienryhmää, jossa on yhdeksän oppilasta. Luokkatiloja 

on käytössä 10. Lisäoppilaita on mahdollista ottaa lähinnä luokille 3 ja 4 ( noin 10 lasta ).  

Tilanne muuttuu v.2016 tai 2017, kun lukio lakkaa ja 6.luokkalaiset siirtyvät yläkouluun. Yläasteen käytöstä 

vapautuu kolme luokkatilaa, jolloin oppilasmäärää voidaan kasvattaa nykyisestä noin 50 oppilaalla. Mikäli 

päivähoito muuttaa koulukeskukseen, määrä on pienempi. Pelkän esiopetuksen siirtyminen ei pienennä 

kouluun mahtuvien oppilaiden määrää.  

C-talon purku tulee kysymykseen, jos Vekkula (päiväkoti) päätetään peruskorjata ja laajentaa. Tällöin A-
koululle tulisivat ainoastaan eskarit ja taitoaineiden luokat voitaisiin sijoittaa pienryhmäsiiven alakertaan, 
jossa on nyt erilaisia varastoja, ym. tiloja. Ei siis vaikuta mahdollisten uusien oppilaiden sijoitukseen.  
 

Kerimäki 9.6.2014       Martti Laakkonen 
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LIITE 9 

Kumpurannan koulu 

Kumpurannantie 436 

58260 Kumpuranta 

 

Oppilaita: 18 oppilasta lukuvuonna 2014–2015 

Opetusryhmät: 1-3 (8) ja 4-6 (10) 

Kumpurannan koulu on verrattain nuori koulu. Se on rakennettu 1991 ja tilat ovat loistavassa 

kunnossa. Meillä on hyvät liikuntatilat sekä ulkona että sisällä. Teknisentyön luokka on 

työkoneiltaan ja tiloiltaan kaupungin parhaimmistoa. Koululla on parhaimmillaan ollut 63 

oppilasta, joten meille mahtuu 42 oppilasta lisää tulevana lukuvuonna. Alla olevasta taulukosta 

näkee oppilasennusteet.  

Lkv. Kumpuranta 

  

2012–2013 21 

2013–2014 20 

2014–2015 18 

2015–2016 16 

2016–2017  14 

2017–2018 17 

2018–2019 16 

2019–2020 16 

2020–2021 13 

 

 6.-luokkalaiset siirtyvät yläkoulun tiloihin 1.8.2016 alkaen 

Ei sisällä esioppilaita 

http://www.savonlinna.fi/asukas/kasvatus_ja_opetus/perusopetus/oppilasennakoinnit 
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LIITE 10 

Pihlajaniemen Opetusryhmät: 

1.a                       16 oppilasta 

1.b                       16 oppilasta 

2.a                       21 oppilasta 

3.a                       21 oppilasta 

3-4                       18 (8+10) oppilasta 

4.a                       23 oppilasta 

5.a                       19 oppilasta 

5.b                       20 oppilasta 

Siis yhteensä noin 154 oppilasta. Muuttoliikettä kesän aikana vielä tapahtuu suuntaan ja toiseen.  

Luokkatilat näillä oppilasmäärillä aika täysiä. Yksittäisiä oppilaita mahdollisuus sijoittaa. 

Päiväkodin esiopetusryhmä vie yhden huonetilan, jota ei alkujaan ole suunniteltu luokkatilaksi. 

Pihlajaniemessä on myös erillinen tietokoneluokka. 

 

Pekka Poutanen, vs.rehtori  
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LIITE 11 

SAVONLINNAN KAUPUNKI 

PUNKASALMEN  KOULU 

 

 

LAUSUNTO  KOULUN TILOISTA JA KÄYTTÖASTEESTA 

 

Punkasalmen koulussa on tulevana lukuvuotena 2014-15 tämän päivän tietojen mukaan n. 150 oppilasta. 

Oppilaamme opiskelevat 8 luokassa, jotka ovat 1., 2., 3., 4., 5. ja  6. luokka sekä 0-2 pienryhmä ja 3-6 

pienryhmä. Ryhmien oppilasmäärät vaihtelevat 10 oppilaasta (pienryhmät)  aina  5. ja 6. luokkien 27 ja 28 

oppilaaseen. 

Oppilasmäärä on hiljalleen laskemassa, mutta ei vielä vuosiin niin paljon, että opetusryhmien (yhteensä siis 

8) lukumäärä pienenisi. 

Koulun tilat ovat parhaillaan remontin alla; remontti valmistuu koulun alkuun syksyllä 2014. 

Remontissa on keskitytty ns. kivikoulun tiloihin ja jätetty pihassa oleva puukoulu remontoimatta kevyttä 

ulkoehostusta lukuun ottamatta.  

Kivikoulun puolella on 6 varsinaista luokkahuonetta ja yksi pienryhmäkäyttöön suunniteltu korkeintaan 14 

oppilaan luokkatila.  Lisäksi kivikoulun puolella on musiikkiluokka, TN- luokka,  TS- luokka ja muita pienempi 

(korkeintaan 14 oppilasta) englannin luokka. Näistä kolmesta luokasta musiikkiluokka on otettavissa 

normaaliin luokkakäyttöön. 

Puukoulun puolella on kolme luokkatilaa, joista yksi on yleisopetuksen luokkatilana, yksi 3-6 pienryhmän 

luokkatilana ja yksi iltapäiväkerhon käytössä. 

 

Kaikkiaan voidaan sanoa, että 5. ja 6. luokka ovat parin seuraavan vuoden aikana vielä todella täydet, mutta 

kahden vuoden kuluttua oppilaita voitaisiin ottaa muutamia kaikille luokka-asteille esimerkiksi siinä 

tapauksessa, että Anttolasta olisi tarve siirtää oppilaita Kulennoisiin ja taas Kulennoisista meille 

Punkasalmen kouluun. Kuljetushan on päivittäin järjestetty linja-autoilla Kulennoisista  yläkoulun puolelle 

tuleville oppilaille. Tietenkin nämä oppilassiirrot tulisi mitoittaa aina kyseisen luokan silloisen 

oppilasmäärän mukaan. 

Savonlinnassa 9.6.2014 

Paavo Pelli 

Rehtori 
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LIITE 12 

Särkilahti 9.6.2014 
 
Käytössä varsinaisia luokkatiloja 3. Kahdessa niistä ei homepitoisuudet ylitä raja-arvoja. 
 
Opetusryhmät vaihtelevat, mutta pääsääntöisesti 0-3 (7oppilasta)  ja 4-6 (15 oppilasta) 
 
Suurimman käytössä olevan opetustilan home tms pitoisuudet yli sallitun. 
 
Opetusryhmät sangen haasteelliset.  
 
Maija Pitkänen, rehtori 
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LIITE 13 

Kerimäen koulukeskus  

Tällä hetkellä B-talossa, osittain A-talossa ja C-talossa toimivat yläkoulu ja lukio. Lukion lakkautuessa 

viimeistään 2017 vapautuu tiloja, jotka täyttyvät kun 6. luokkalaiset tulevat yläkoulun ja lukion tiloihin. 

Samassa yhteydessä mielestäni olisi järkevää siirtää myös Savonrannan 6.-9. luokat Kerimäelle ja 

Savonrannalle jäisi eskari – 5. luokat. Näiden kaikkien on laskettu mahtuvan parhaillaan remontoitaviin 

tiloihin. Kirkonkylän kouluun tulee väljyyttä kun lukion kolme luokkaa poistuu A-talosta ja 6. luokat myös. 

Varhaiskasvatuksen tuleminen koulun yhteyteen ja  Kumpurannan koulun lakkauttaminen tulevat 

vapautuviin tiloihin. Yhtenä vaihtoehtona tuli esille vaihtoehto  C-talon purkaminen maan tasalle ja taito- ja 

taideaineiden luokkien siirtäminen A-taloon. Tällöin varhaiskasvatus ei tulisi A-kouluun, paitsi 

esikoululaisten kaksi ryhmää.  

 

Jaakko Hassinen, rehtori 
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LIITE 14 

Punkaharjun koulun rehtori LAUSUNTO  1(3) 

   9.6.2014 

Opetuspäällikkö, kouluverkkotyöryhmä 

 Punkaharjun koulun ja lukion toimipisteen tilankäyttö 

Punkaharjun koulu on perusopetuksen 7 – 9 –luokkien yläkoulu. Koulu on kaksisarjainen, 

toisin sanoen jokaista vuosiastetta opetetaan kahdessa yleisopetuksen rinnakkaisluokassa 

(A ja B). Lisäksi on pienluokka, jolloin opetusryhmiä on yhteensä seitsemän: 7A ja B, 8A ja 

B, 9A ja B sekä pienluokka. Osassa oppiaineista 7. luokat joudutaan jakamaan kolmeen 

ryhmään tilankäyttösäädösten vuoksi, esimerkiksi kotitaloudessa oppilaita ei saa olla 

opiskelemassa yhtäaikaisesti enempää kuin on työpisteitä. 

Lyseon lukion Punkaharjun toimipisteessä opiskellaan tällä hetkellä kolmella vuosiasteella. 

Näin muodostuu kolme perusryhmää, mutta saman vuosiasteen opiskelijat tarvitsevat aika 

ajoin eri huonetiloja opiskellessaan samanaikaisesti eri kursseja, esimerkiksi pitkä ja lyhyt 

matematiikka. 

Oppilas- ja opiskelijamäärät syksyllä 2014 (kesäkuun tietojen mukaan): 

7-luokkalaisia 34 

8-luokkalaisia 33 

9-luokkalaisia 33  

yläkoulu yhteensä 100 (sis. pienluokan oppilaat) 

lukion 1. vuosiaste 11 

lukion 2. vuosiaste 17 

lukion 3. vuosiaste 17 

lukion toimipiste yhteensä 45. 

Yläkoulun kaksisarjaisuuteen ei ole tehtävissä muutosta lähiaikoina, mikä on pääteltävissä 

oppilasmääristä edellä. Lähivuosina ei ole odotettavissa niin huomattavaa laskua 

oppilasmäärissä, että saman vuosiasteen oppilaat voisi laittaa yhteen ryhmään. Myös 

pienluokka tarvitaan jatkossakin.  

Vaikka oppilasmäärät ovat olleet laskussa, ryhmät ”sitovat” silti huonetiloja käyttöönsä 

myös pienentyessään. Toisin sanoen oppilasmäärä ja tarvittavien huonetilojen määrä eivät 

ole suorassa suhteessa toisiinsa.  
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Koulukiinteistömme koulutiloissa ja samoilla opettajamäärillä voisi opettaa nykyistä jonkin 

verran suuremman määrän oppilaita, edellyttäen että oppilaat olisivat vuosiluokilta 7 – 9 tai 

lukiolaisia ja heidät voisi (pedagogiikka huomioiden) sijoittaa olemassa oleviin ryhmiin. Sen 

sijaan ryhmien määriä lisättäessä tilat kävisivät vähiin tai loppuisivat. 

Opetushuoneita on nykyisellään vaikeuksia löytää lukujärjestykseen viimeisinä 

sijoitettaville oppiaineille tai ryhmille. Lukiolaisille tehdään kuusi erilaista lukujärjestystä 

lukuvuoden ajaksi (6-jaksojärjestelmä), mikä edellyttää ”pelivaraa”, koska kurssejakin on 

eri jaksoissa erilainen määrä. Erikoistiloja, kuten teknisen työn tai kotitalouden tilat, ei voi 

käyttää kaikkeen opetukseen.  

Huoneita tarvitaan koululla varsinaisen opetuksen ohella myös kuraattorille ja psykologille, 

terveydenhoitajalle ja opinto-ohjaukseen. 

Muutoskohta koulutilojen käyttömahdollisuuksien suhteen tulee silloin, jos koko 

lukiotoiminta loppuu Punkaharjulla. Tällöin lukion tiloihin voidaan sijoittaa kolme 

opetusryhmää, opettajanhuoneen tai atk-luokan muutostöillä neljäkin.  

Punkaharjun koulun ja lukion opetustilat: 

luokka yk108 

luokka yk109 

luokka yk110 

luokka yk112 

luokka yk113 

fysiikan ja kemian luokka yk115 

biologian ja maantiedon luokka yk117 

kuvataiteen luokka yk119 

tekstiilityön luokka yk129 

musiikin luokka yk130 

teknisen työn luokka  

pienluokka yk133 

pienluokan pieni opetustila (vammaisopetus) yk132 

laaja-alaisen erityisopetuksen pieni luokka 

kotitalouden luokka 

luokka lu102 

luokka lu117 

luokka lu119 

atk-luokka lu115       

lu121 pieni opetustila 

liikuntasali. 

  

  

Savonlinnassa 9.6.2014   Mikko Sairanen ma. rehtori  
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LIITE 15  

Talvisalon koulu 

OPPILASMÄÄRÄT  

OPPILASMÄÄRÄT LUOKKATASOITTAIN 2014-2015  
Pienryhmät (1.-9.lk)  
Pidennetty oppivelvollisuus   
1.-5.lk 1 ryhmä 8 oppilasta   
6.-9.lk 1 ryhmä 8 oppilasta   
 
Yksilöllistetty opetus  
1.-2.lk  1 ryhmä 9 oppilasta 
3.-4.lk  1 ryhmä 9 oppilasta 
5.lk 1 ryhmä 8 oppilasta 
6.lk  1 ryhmä 6 oppilasta 
7.lk  1 ryhmä  7 oppilasta 
8.lk 1 ryhmä    9 oppilasta 
9.lk 1 ryhmä     9 oppilasta 
 
MINI-ryhmä 1 ryhmä 6 oppilasta   
 
yht.            10 ryhmää   79 oppilasta 
 
Perusryhmät (6.-9.lk)  
6.lk 4 ryhmää     74 opp 18,5 opp/ryhmä 
7.lk 4 ryhmää     74 opp 18,5 opp/ryhmä 
8.lk 4 ryhmää     71 opp 17,75 opp/ryhmä 
9.lk 5 ryhmää     82 opp 16,4 opp/ryhmä 
9. lk Mopo-ryhmä       7 opp 
 
yht.             17 ryhmää       308 opp  
 
Kaikki oppilaat yhteensä 27 ryhmää,  385 oppilasta 
 

OPETUSTILAT 

PIENRYHMIEN TILAT yhteensä 10 tilaa  

 mitoitus max 10 oppilaalle 

 eivät sovellu perusryhmien luokkaopetukseen ilman muutostöitä (= seinien purkaminen ja 

uusien rakentaminen) 

YLEISOPETUKSEN PERUSLUOKAT  yhteensä 13 tilaa 
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 oppilaspaikkoja max 26 

 4 tilaa varattu kuutosten kotiluokiksi, lukuaineiden luokkia 9  

TAITO- JA TAIDEAINEIDEN TILAT yhteensä 7 (9)  tilaa 

 2 kotitaloustilaa, liikuntasali + kuntosali/erityisryhmien liikunta (jotka jaettavissa), tn-tilat 

(jotka jaettavissa), ts, ku, mu 

 huom! kotitalous, tn, ts- tiloissa mitoitus max 16 oppilaalle työskentelyturvallisuuden takia 

 BI/GE, FY/KE-LABORATORIOT yhteensä 3 tilaa 

 1 BI/GE,   

 2 FY/KE , mitoitus max 16 oppilaalle työskentelyturvallisuuden takia 

MUUT TILAT yhteensä 6 tilaa 

 laaja-alaisen erityisopetuksen tilat (max 8 oppilasta/tila) 

 monitoimitila (iso tila, ei jaettavissa ilman muutostöitä) 

 tietotori (tietotekniikkaluokka 1) 

 kielistudio/tietotekniikkaluokka 2 

 kirjasto/aamu- ja iltapäivätoiminnan tila  

YHTEENSÄ 39 (41) opetukseen soveltuvaa tilaa 

YHTEENVETOA  JA TARKENNUKSIA  EDELLISEEN 

Talvisalon kouluun mahtuu lisää oppilaita, mikäli  

a) nykyisiä opetusryhmien oppilasmääriä suurennetaan kokoluokkaan 26 opp./ ryhmä (lisäys 

nykyiseen max 30 oppilasta/ikäryhmä) 

b) koulumuotoa muutetaan siirtämällä pienryhmäopetusta pois koulun tiloista  

c)  muutama vuosi sitten peruskorjattuja tiloja ryhdytään muuttamaan yleisopetukseen 

soveltuviksi seiniä purkamalla ja uusia rakentamalla 

d) rakennetaan joiltakin osin  lisää taito- ja taideaineiden opetustiloja 

Kolme edellistä toimenpidettä ovat sidoksissa toisiinsa; b-kohtaa ei voi tehdä ilman c- ja d-kohtia. 

Talvisalon koulun tilat eivät ole vuoden 2009-10 tehdyn  peruskorjauksen ja koulumuodon 

muutosten (pienryhmät, 6. luokat  v. 2011) jälkeen ole ilman muutostöitä muunneltavissa 

yleisopetuksen  tiloiksi.  Taito- ja taideaineiden tilat ovat tällä hetkellä käytössä täydellä 

kapasiteetilla (kts. liite) . Kyseisten tilojen kuormitusta ei ole mahdollista nykyisestään kasvattaa.  

 

Tuomo Nurmela   rehtori   
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LIITE 16 

Savonlinna  Taidelukio   SELVITYS 
rehtori Reima Härkönen 
reima.harkonen@savonlinna.fi 
044-4174550    10.6.2014 
www.taidelukio.fi 
 

 

 

Kouluverkkotyöryhmälle / sivistyslautakunnalle 

 

MAHDOLLISUUS OPETUSRYHMIEN SIJOITTAMISEEN TAIDELUKION TILOIHIN 

 

Tehtävän saaneena selvitän seuraavat asiat kouluverkkosuunnittelua varten; 

Taidelukion nykyinen opiskelijamäärä: 

 20.9.2013 opiskelijoita oli yhteensä 262  

Arvio Taidelukion tulevista opiskelijamääristä 

 Taidelukion opinto-ohjelmat ovat olleet suosittuja yhteishakukohteita, tästä johtuen voidaan 

luottaa, että vuosittain uusien opiskelijoiden tulee pysymään kokonaistaloudellisesti optimaalisella 

tasolla eli n. 85 – 90 

 edellä kerrotusta johtuen koulun opiskelijamäärä pysynee nykyisellä tasolla elin. 260 – 270 

opiskelijaa 

Taidelukion rakennusten opetustilat 

 Taidelukiolla toteutettiin laajat muutostyöt vv. 2006 – 2007, tilat mitoitettiin niin, että lisäneliöitä 

tuli 532m2 eli kokonaistilaa saneerauksen jälkeen oli vähemmän kuin esim. lukuvuonna 2002 – 

2003, jolloin taidelukion toimintoja oli myös Puistokadun varressa 

 opetusryhmittäin opetuksessa oleville soveltuvat tilat käyvät ilmi oheisesta taulukosta1 

 

 
Huone m2 Tilan funktio 

P-kerros 106 68,5 Kuvataiteen erikoistila 

1-kerros 204 51 Kuvataiteen atk-tila (iMac) 

 
205 60,5 Normaali opetustila 

 
207 76,5 Normaali opetustila 

 
208 62 Normaali opetustila 

2-kerros 313 60,5 Normaali opetustila 

                                                           
1
 Taidelukiossa on luonnollisesti kuvataiteen ja musiikin muita opetustiloja, jotka ovat pienryhmä- tai yksilöopetukseen 

suunniteltuja, tällaisissa tiloissa ei voida opettaa pienempiäkään opetusryhmiä 

mailto:reima.harkonen@savonlinna.fi


69 
 

 
314 60,5 Normaali opetustila 

 
316 68,7 Normaali opetustila 

 
317 93 Normaali opetustila 

3-kerros 403 52 Normaali opetustila 

 
412 38,5 Musiikin atk-tila (iMac) 

 
415 69 Normaali opetustila 

Ateljee at n. 100 Kuvataiteen erikoistila 

Puutalo sov n. 100 Kuvataiteen erikoistila 
 

 Taidelukiossa on opetuskäytössä elokuusta helmikuun loppupuolella (abiturientit opiskelevat 

tuolloin työjärjestyksen mukaisia tunteja, lukuloma alkaa helmikuun loppupuolella) yleensä 9 – 

12 opetustilaa samaan aikaan. Tästä johtuen joudumme käyttämään joitakin erikoistiloja 

tällaisissa ryhmäopetustuokioissa jo nyt. 

Mahdolliset muualta tulevat opetusryhmät Taidelukion tiloissa 

 edellä kerrotusta johtuen voidaan sanoa, että taidelukion opetus- yms. tilat ovat erittäin 

kovalla käyttöasteella käytössä 

 jos Taidelukion tiloja varattaisiin väistötiloiksi, Taidelukion oma toiminta häiriintyisi suuresti  

ja aivan kaikille omille toiminnoille tilaa ei enää löytyisi 

 

Terveisin 

 

Reima Härkönen, rehtori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


