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Kehitysjohtaja Riku Siren:

Maankäytön ja palveluiden suunnittelu- ja toteutusohjelma vuosille
2015-2019 on valmistunut ydinsisällöiltään luonnosvaiheeseen
saakka. MAPSTO-asiakirjan ja –prosessin perusidea on yhteen
sovittaa poikkitoimialallisia valmisteluprosesseja ja tuottaa asiakirja,
joka vastaa kysymykseen ”Miten kaupunki rakentuu
suunnittelujaksolla”.
Luonnos käsittää tässä vaiheessa investointiohjelman, kaavoitusohjelman ja tontinluovutusohjelman. Lopullinen MAPSTO-asiakirja
ulkoasuineen, taustamateriaaleineen, palvelukuvauksineen,
karttoineen ja informaatioliitteineen kootaan uuteen muotoon
syksyn aikana, muutokset otetaan mukaan lopulliseen
päätöksentekoon etenevään versioon. Lisäksi aineisto siirretään
aiempaa kehittyneemmässä muodossa kaupungin verkkosivuille.
Kaupunginhallitus asetti 12.5.2014 talousarvion valmisteluohjeessa
taloussuunnitelmakauden 2015-2017 investointikatoksi 13 miljoonaa
euroa vuodessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että
MAPSTO-asiakirjassa määritetyt rakentamisinvestoinnit voivat olla
suuruudeltaan noin 11-11,5 milj. euroa, kun loppusumma varataan
maanhankintaan ja kalustoinvestointeihin. Luonnoksessa
tavoitteeseen päästään vuoden 2015 osalta, vuodet 2016 ja 2017
vaativat jatkovalmistelua. Tärkein keino investointikaton
saavuttamiseksi on uusien laajojen elinkeino- ja asuntoalueiden kaavoituksen ja infran rakentamisen jaksottaminen vastaamaan kysyntää.
Kaupunkikehitysosasto pyytää lautakuntien lausuntoa kommentteineen toimielimen edustaman toimialan näkökulmasta. Lisätietoja
yksittäisen investointikohteen sisällöstä antaa ao. osastopäällikkö ja
kaavoituskohteista kaupunginarkkitehti.
Sivistysjohtaja Matti Hursti:

Koulutuslautakunnan näkökulmasta MAPSTON tärkein sisältö liittyy
talonrakentamiseen, jonka suunnittelu pitää sisällään mm.
päiväkotien ja koulujen rakennushankkeet.

Vuoden 2013 MAPSTO-asiakirjaan verrattuna talonrakennussuunnitelmaan on tullut kaksi olennaista muutosta: Mutalan koulun
viipaleen toteuttamisen siirtyminen vuodelle 2016 ja Vahannan
siirtokelpoisen päiväkodin toteuttaminen uutena hankkeena v. 2015.
Muutoksen taustalla on suunnitelma luopua Ylisen alueelta
vuokratuista päiväkotitiloista ja palvelujen keskittämisestä Vahannan
koulun yhteyteen.
Muutettu suunnitelma on tukala Mutalan koulun kannalta, jonne tulee
syksyllä 2015 arviolta 32 ensimmäisen luokan oppilasta. Tämän
takia kouluun syntyy vääjäämättä uusi opetusryhmä. Koska koulun
kaikki luokkatilat ovat jo käytössä, aiheuttaa uuden ryhmän
muodostuminen ison ongelman koulunpitoon lukuvuonna 2015-16.
Vuoden 2013 MAPSTOSSA Mutalan viipaleen toteutus oli merkitty
vuodelle 2015.
Muiden merkittävien talonrakennushankkeiden suunnitelmat ovat
säilyneet ennallaan: mm. Vanhan lukion ja Vanhan koulun
saneeraukset sekä Metsäkylän koulun laajennus. Siltatien/Haaviston
kouluhanke käynnistyy aikaisintaan suunnittelujakson lopussa.
Siivikkalan koulun peruskorjaus ja laajennus valmistuu vuoden
vaihteessa. Viljakkalan koulun viipale on rakenteilla.
Varhaiskasvatuksessa Metsäkylään valmistuu vuoden lopulla uusi
päiväkoti, joka toimii palveluseteliformaatilla.
Sivistysjohtaja esittelee MAPSTO-asiakirjan kaupunginosittain
kokouksessa.
Oheismateriaali

- MAPSTO 2015-2019 ydinsisältö
- MAPSTO 2015-2019 euromääräinen investointikoonti
- Mutalan koulun oppilastilanne 2015-16
- oppilastilastot lv. 2014-15
- arvio oppilastilanteesta lv. 2015-16

Lisätiedot

Matti Hursti, p. 050 68067, matti.hursti@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta antaa lausuntonsa MAPSTO 2015-19 asiakirjasta ottaen huomioon edellä selosteosassa mainitut asiat.
Päätös

Koulutuslautakunta hyväksyi yksimielisesti Mapsto 2015-2019
asiakirjan muilta osin, mutta vastusti Mutalan koulun viipaleen
toteuttamisen siirtämistä vuodelle 2016.
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