
Salon kaupungin 
oppimisympäristöselvitys

1. vaihe

Tavo i t t e ena  e l invo ima i s e t  
kou lu t ,  j o ih in  on jä rkevä  
ja  turva l l i nen ku lku .



Ihanteellinen oppimisympäristö – Työryhmän visio

Tilat

• Terveellinen ja ergonominen

• Turvallinen

• Muunneltava ja joustava

• Eri toimijoita/toimintoja saman 
katon alla

• Virikkeellinen ja viihtyisä

• Ulkotilat oppimiseen ja 
liikkumiseen

• Esi- ja alkuopetus yhdessä

Pedagogiikka

• Joustavaa; yksilölliset tarpeet 
huomioivaa

• Ei tiettyyn paikkaan sidottua

• Nykyaikaiset työvälineet

• Tulevaisuuden taitojen 
oppiminen

• Kokeilukulttuuri

• Yhdessä oppiminen ja 
yhteisopettajuus mahdollista

• Kodin ja koulun välinen 
yhteistyö



Oppilaaksiottoalue

Koko kaupunki on yhtä oppilaaksiottoaluetta, mutta oppilaan lähikoulun määrittelyssä 
hyödynnetään vakiintuneita käytäntöjä, joista joustetaan tarpeen mukaan.

Oppilaiden lähikoulumäärittelyssä otetaan huomioon seuraavat lähtökohdat esitetyssä 
järjestyksessä:

1. Opetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen; opetusryhmän koko pyritään 
pitämään kohtuullisena. Oppilasmäärää tarkastellaan vuosittain 
kokonaisuutena huomioiden koulujen käytettävissä olevat tilat ja muut 
resurssit.

2. Koulukuljetuksen järjestäminen; perusopetuslaki 6§ ja perusopetuslaki 32§



Oppimisympäristöselvityksen 1. vaihetta ohjannut päiväkoti-
ja koulurakennusten kunto sekä sisäilmaongelmat

Perusopetuksessa on Salossa 

yhteensä 5 351 oppilasta, 

joista 615 eli

12 %
opiskelee väistötiloissa.

Väistötiloja käyttää kolme eri koulua: 

Hermannin koulu

Kirkonkylän koulu

Märynummen koulu



YLHÄISTENTIEN KIINTEISTÖ
Hermannin koulu, 573 oppilasta (20.9.2018)

• Liikuntatilat

• Käsityötilat

• Kotitalousluokat (3 kpl)

• Koulun muutostyöt 
(muuntojoustavat oppimistilat)

3,1 milj. € + Kalusteet 120 000 € 

…
……

…
…

8/20211/2018

Muutto väistötiloihin 
Ylhäistentielle

HERMANNIN 
KOULU

(Torikadun 
kiinteistö)

Ylhäistentien 
muutostyöt valmiit

…
…

…

…
…

…

…
…

…

10/2017

Siraten
tutkimusraportti

& 
korjaustoimenpiteet 

aloitetaan

Sisäilmatyöryhmä
& 

sisäisiä 
opetustilajärjestelyjä

1/2017

Siraten
sisäilmatutkimus

Kesä 2017

Sisäilmaan liittyvä 
omatarkastuslista 

tehty
&

Kosteuskartoitus

11/2016

Haittailmoitus &
kiinteistömestarin 
tarkastus

KUSTANNUSARVIO

3/2017

Siraten sisäilmaan 
liittyvä arviointikäynti......

Ylhäistentielle tehty FyKe-
luokat ja yksi kotitalousluokka 
sekä kaksi ”kevyttä” 
kotitalousluokkaa

…
…

…
…

20189/2016…
…

(449 oppilasta ilman VALMOa v. 2021)



TORIKADUN KIINTEISTÖ (ent. Hermanni)
Uskelan koulun Kavilankadun yksikkö, 403 oppilasta (20.9.2018) + 1 esiopetusryhmä + Kansalaisopisto 

• Koulun muutostyöt uutta 
oppimisympäristöä vastaavaksi

• Kansalaisopiston tilat
2 milj. €

…
…

.....

…
…

…
…

8/2020

…
…

8/2020…
…

Maaperänpainumiseen 
liittyvät tutkimukset 
kesken

USKELAN 
KOULU 

Kavilank.

KANSALAIS-
OPISTO

Torikadun 
muutostyöt valmiit

9/2015

Haittailmoitus

1/2016

Mittauksia ja 
korjaustoimenpiteitä

2018

Siraten
tutkimusraportti

9/20178/2016

Sisäilmatyöryhmä

…3/2017

Siraten
arviointikäynti

Siraten sisäilmaan 
liittyviä tutkimuksia

2-6/2017

2014

Muutto Moision koulun tiloista Ylhäistentielle
(Kansalaisopiston tilat tarvittiin koulun käyttöön)

Torikadun 
muutostyöt valmiit

KUSTANNUSARVIO

(381 oppilasta v. 2020)

…
…

…
…

…
…



Kirkonkylä, UUDISRAKENNUS
Kirkonkylän koulu, 253 oppilasta (20.9.2018) + Saurun koulu, 54 oppilasta (20.9.2018) (+ nuorisotila)

• Oppimisen tilat

• Liikuntatila

• Kotitalousluokat

• Käsityötilat

• Kansalaisopiston musiikkiluokka 
päiväopetukseen

8,7 milj. € + kalusteet 500 000 € 

…
…

…
..…

…
…
…
…
..

......

…
…
…
…
…
…

…
…
…

8/2021

Ensimmäiset 
sisäilmaan 
liittyvät 
mittaukset 
(vanha puoli)

2008KIRKONKYLÄN 
KOULU

Siraten
tutkimusraportti 
uudesta osasta,
Muutto väistötiloihin 
(osa koulusta)

3/2018

Siraten sisäilmaan 
liittyviä lisätutkimuksia 
(uusi puoli)

1-2/201812/2017

Opetuslautakunnan päätös: 
Väistötilojen hankinta

…
…
…
…
..…

…
..Yhteydenottoja 

sisäilma-asioista

Alk. 2014

Uudisrakennus 
valmis

Siraten
tutkimusraportti

9/2017…
…
…

…
…

…

…
…

Korjaustoimenpiteitä

Kesä/20165/2015

Siraten
arviointikäynti

Korjaustoimenpiteitä

Kesä/2015…
…
…
.…

KUSTANNUSARVIO

tai Perniön yhteiskoululle

(233 oppilasta v. 2021) (40 oppilasta v. 2021)



OLLIKKALAN KOULURAKENNUS
Ollikkalan koulu, 202 oppilasta (20.9.2018) + Ollikkalan päiväkoti, 5 ryhmää

• Ollikkalan päiväkodin peruskorjaus kustannusarvio 2,2 milj. € 
(Uuden päiväkotirakennuksen kustannusarvio 3,3 milj. €)

• Koulurakennuksen muutostyöt päiväkodille sopiviksi 820 000 €

…
…

…
…

2019

Tarkastellaan Pajulan ja 
Ollikkalan oppilassijoittelua 
niin, että molemmissa 
kouluissa säilyy riittävä 
oppilasmäärä

…
…

…
…

…

…
…

2019

Ollikkalan koulurakennuksen 
muutostyöt valmiit

Ollikkalan koulurakennuksen 
muutostyöt valmiit

KUSTANNUSARVIO

OLLIKKALAN 
PÄIVÄKOTI

OLLIKKALAN 
KOULU

1982

Rakennettu 
5-ryhmäisenä

Peruskorjaus 
n. 6 milj. €

5/2012-3/2014

Väistötiloihin Ollikkalan kouluun 
2 päiväkotiryhmää (yht. 4) 

8/2018

2014

Toiminta laajentunut; 
Ollikkalan kouluun 
2 päiväkotiryhmää

(227 oppilasta v. 2019)



Märynummi, UUDISRAKENNUS 
Märynummen koulu, 82 oppilasta (20.9.2018) + päiväkoti, 4-5 ryhmää + nuorisotila 

…
…
…

…
…
.…

…
…
…

..…
..

…
…
…

8/2021

…
....

…
..

…
…

…
…

…
..…

MÄRYNUMMEN 
KOULU

MÄRYNUMMEN 
PÄIVÄKOTI
Ampujantien kiinteistö 
(1 ryhmä) + 
Välskärintien kiinteistö 
(2 ryhmää)

Sisäilmaan liittyvä 
omatarkastuslista

9/2015

Haittailmoitus

Sisäilmatyöryhmä

4-6 lk. oppilaat 
Armfeltiin

9/2017

5/2016

Uudisrakennus 
valmis

8/2021

Uudisrakennus 
valmis 

…
…

…
..…

…
...

Opetuslautakunnan 
päätös keittiö- ja 
ruokailutilojen 
vuokraamisesta 
väistötiloiksi

Siraten
sisäilmatutkimukset

9-10/2016
6/20171/2017

Siraten
tutkimusraportti

Siraten
tutkimusraportti 
korjausten 
onnistumisesta

3/2017…
..

.…
...

1/2

8/2018…
…
..…

…
…
.

5-6 lk. oppilaat 
Armfeltissa

1982

Välskärintien 
kiinteistö rakennettu

Välskärintien 
kiinteistön 
sisäilmatyöryhmä  

1950-luku..…
…
.

Ampujantien 
kiinteistö 
rakennettu 
paloasemaksi

12/20171996

Ampujantien 
kiinteistö vuokrattu 
päiväkotikäyttöön 
väliaikaisena 
ratkaisuna

Välskärintiestä 
haittailmoitus

syksy/2017

Haittailmoitus

9/2018

…
....

(75 oppilasta v. 2021)



Vaihtoehdot:

 1-2 lk.: päiväkoti + 1 oppimistila + nuorisotila + ruokailutila 3,3 milj. €, kalusteet 315 000 €

 1-4 lk.: päiväkoti + 1-2 oppimistilaa + nuorisotila + ruokailutila + liikuntatila   3,5 milj. €, kalusteet 375 000 €

2/2

BUDJETTIARVIO

(75 oppilasta v. 2021)

Märynummi, UUDISRAKENNUS 
Märynummen koulu, 82 oppilasta (20.9.2018) + päiväkoti, 4-5 ryhmää + nuorisotila 



Halikon lukio + Salon lukio 8/2021

Vaihtoehto 1

 Halikon lukion yhdistäminen Salon lukioon

 Toiminta Salon lukion tiloissa 

0 € – Ei lisäkustannuksia, koska mahtuu 
Salon lukion tiloihin

Selvitystyön alla

• Lukiolaisille laajempi ja tasa-arvoisempi kurssitarjonta 
kaupungin sisällä – Korkeakoulujen haku-uudistus 
korostaa lukioiden kurssitarjonnan merkitystä

• Parempi resursointi erilaisille erikoistumispoluille 
lukion sisällä

• Mahdollisuus ylläpitää monipuolista vieraiden kielten 
opetusta

KUSTANNUSARVIO KUSTANNUSARVIO

• AMK-yhteistyön helppous
• Yritysten tarjoamat mahdollisuudet (TET, tiedelinjan 

lopputyöt, business-linjan sisältöä tukevat 
oppimisympäristöt)

• IOT-Campukselle suunniteltavan 2. asteen ict-
osaamiskeskuksen tarjoama lisäarvo (vasta suunnittelussa)

• Moderni ja lukion vetovoimaa lisäävä ratkaisu
• Fyysinen läheisyys Yrityssalon kanssa (hankkeet ja 

yrittäjyys)

Vaihtoehto 2

 Halikon lukion yhdistäminen Salon lukioon

 Osa uuden yhteisen lukion toiminnasta sijaitsee IOT-
Campuksella AMK:n läheisyydessä

Perniön lukion tarkastelu tulee siinä vaiheessa ajankohtaiseksi, 
jos pienen lukion valtionosuus lakkautetaan.



KURUNTIE (Halikon lukion rakennus) – Päiväkoti 6 ryhmää
Sinilinnun päiväkoti (3 ryhmää) + Kärävuoren päiväkoti (3 ryhmää) 

+ olemassa olevat käsityötilat pysyvät Armfeltin koulun käytössä

Halikon lukion tilojen ja pihan muuttaminen päiväkotikäyttöön 2 milj. €

…
…

…
…

…
…

…8/2022

…
…

…
...

…
…

.…

8/2022

SINILINNUN 
PÄIVÄKOTI

KÄRÄVUOREN 
PÄIVÄKOTI

Vanhempi rakennus 
poistettu käytöstä 

Kuruntien rakennus valmis 
päiväkotikäyttöön 

TAI
Peruskorjaustarve 800 000 €

Kuruntien rakennus valmis 
päiväkotikäyttöön

TAI
Peruskorjaustarve 750 000 €

8/2018

Rakennettu
2-ryhmäiseksi

Rakennettu 
2-ryhmäiseksi

KUSTANNUSARVIO

1980

1988 2003-2004

Laajennus
1 ryhmä lisää

2013-2015

Sisäilmaan liittyviä 
tutkimuksia

2007

Pintaremontti 
koko talossa

Laajennus −
1 ryhmä lisää

1995 2016

Vesivahinko

Sisäilmaongelmia 
− poistuneet  

Ilmanvaihto-ongelmia

2010-lla

…
…

…
…

…
…

…
..…

1990-lla

Esikoululaiset 
Armfeltin koululle



Ylhäistentien kiinteistö

573 oppilasta (v. 2018) 
449 oppilasta ilman VALMOa* 
(v. 2021)

HERMANNIN KOULU v. 2021

Torikadun kiinteistö

403 oppilasta (v. 2018)
381 oppilasta (v. 2020) 
+ kansalaisopisto

USKELAN KOULU (Kavilank.) + esi-
opetusryhmä + Kansalaisopisto v. 2020

Uudisrakennus

253 + 54 oppilasta (v. 2018)
233 + 40 oppilasta (v. 2021)

KIRKONKYLÄN KOULU + SAURUN KOULU

+ nuorisotila v. 2021

Ollikkalan koulun kiinteistö

202 oppilasta (v. 2018)
227 oppilasta (v. 2019) 

OLLIKKALAN KOULU + päiväkoti v. 2019

Uudisrakennus vanhan 
kiinteistön lisäksi

82 oppilasta (v. 2018)
75 oppilasta (v. 2021) 

MÄRYNUMMEN KOULU + päiväkoti 
v. 2021

Nuorisotila

Nuorisotila

Kuruntien kiinteistö 
(Halikon lukion)

6 päiväkotiryhmää

SINILINNUN PÄIVÄKOTI + 
KÄRÄVUOREN PÄIVÄKOTI v. 2022

4-5 päiväkotiryhmää

5 päiväkotiryhmää

HALIKON LUKIO + SALON LUKIO v. 2021

Salon lukio / IOT-Campus

Yhteenveto esityksistä:

*VALMO = Perusopetukseen valmistava opetus

1 esiopetusryhmä



Tyhjäksi jäävät kiinteistöt

Mahdollinen jatko: 
 Kärävuoren päiväkoti purku/kaavamuutos/myynti
 Sinilinnun päiväkoti purku, tontin myynti
 Ollikkalan päiväkoti purku, tontin myynti
 Ampujantien kiinteistö myynti
 Välskärintien kiinteistö purku, tontin myynti
 Saurun koulurakennus myynti
 Uskelan koulun Kavilankadun yksikkö    purku, kaavamuutos, tontin myynti
 Kirkonkylän koulurakennus osin purku, uusi käyttötarkoitus
 Perniön nuorisotila myynti
 Mesta-nuorisotila myynti

 Noin 30 % Ylhäistentien kiinteistöstä jää mahdolliseen väistötilakäyttöön 
kaupungissa



Hermannin koulu (7-9 lk.) + Uskelan koulun Kavilankadun yksikkö (1-6 lk.) + Esiopetusryhmä(t)

Torikadun, Ylhäistentien ja Kavilankadun kiinteistöjen korvaaminen uudisrakennuksella

KUSTANNUSARVIO

Noin 20 milj. € + Kalusteet 1 milj. €

vai UUSI YHTENÄISKOULU? - 906 oppilasta 
(uudisrakennus)

Sijainti?



Oppimisympäristöselvitys
2. vaihe

 2. vaiheen tarkastelu aloitetaan vuoden 2018 
aikana

 2. vaiheessa tarkastellaan koko päiväkotien, 
koulujen ja nuorisotilojen palveluverkkoa

 Voi tarkoittaa uudenlaisia yksiköitä; ei siis 
vanhojen lakkauttamista vaan toimintojen 
yhdistämistä, esimerkiksi päiväkoti ja koulu 
samassa rakennuksessa tai pienten lasten koulu

 Tarkastelunkohteina ovat oppimisympäristöjen 
monipuolisuus ja muunneltavuus sekä 
johtajuuden kehittäminen ja painotetun 
opettamisen toteuttaminen

1. vaihe

1. vaihe

2. vaihe



Oppimisympäristöselvitystyön eteneminen

…
…

…
…

.…
…

1. vaihe

2. vaihe

…
…

…
…

8/2021

Ylhäistentien 
muutostyöt 

valmiit

8/2020

Uskelan koulun 
Kavilankadun
yksikkö ja 
Kansalaisopisto 
Torikadulle

8/2021

Kirkonkylän 
uudisrakennus 

valmis

2019

Ollikkalan päiväkoti 
Ollikkalan koululle

8/2021

Märynummen
uudisrakennus 

valmis

8/2022

Sinilinnun ja 
Kärävuoren

päiväkoti 
Kuruntielle

8/2021

Salon lukion ja 
Halikon lukion 
yhdistyminen

.… .…

2. vaiheen tarkastelu 
aloitetaan

2018

…
…



Oppimisympäristöselvitystyöryhmän jäsenet:

Annika Viitanen, puheenjohtaja
Jari Niemelä
Pia Setälä
Anna Karlsson
Inkeri Lahti
Johanna Paananen
Mika Mannervesi
Janne Lehto
Mika Paukkeri
Marianne Bonn
Maija Kymäläinen
Juha-Markus Koistinen
Tuomas Tättilä
Hannu Pölönen
Sarianna Vahanne, sihteeri

---------------------------------------------------------------------------
Oppimisympäristöselvitystyöryhmän esityksen luovutus 2.10.2018

Asian käsittelyn eteneminen: opetuslautakunta (tiedoksi), kaupunginhallitus, 
kaupunginvaltuusto



Liitteet

 Varhaiskasvatuksen palveluverkon muutokset vuoteen 2023 mennessä esioppilaiden osalta

 Arvio päiväkotien ja koulujen investoinneista

 Koulujen oppilasmäärien, kustannusten ja valtionosuuksien kehitys 2017-2023

 Nykyiset koulurakennukset toimintoineen ja oppilasmäärineen

 Salon keskusta-alueen tonttitilanne

 Kaupungin strategiatyö ja oppimisympäristöuudistus

 Kuntalaiskyselyn koonti

 Oppimisympäristöuudistus talouden näkokulmasta

 Valtuustoseminaarin työpaja

 Valtuustoryhmien lausunnot


