
Kouluverkkoselvitys - 

peruskoulu- ja lukioverkon vaihtoehdot 

Valtuustoinfo 1.2.2016 



Tiivistyvä lukiomalli 

HAUKIPUTAAN 

LUKIO > (345) 

TYK 

Pateniemi 

+ 

Merikoski 

> (522) 

”RAKSILAN LUKIO” > 

(Kiiminki + Laanila + 

Oulunsalo) > (800) 

OULUN LYSEO > (707) 

OSYK > 

(607) 

MADETOJAN 

MUS.LUKIO > 

(333) 

KASTELLIN 

LUKIO > 

(722) 



• tavoitteena tiivistetyllä mallilla on tarjota 0,08 

oppituntia vähemmän opiskelijaa kohden >  

0,08 x 4000 = 320 > 320 x 3500 = 1,1 M€ vuodessa 

• itsenäisesti suoritettujen kurssien vaikutus (n. 50 op. / 

kurssi) arvio tiivistetyssä mallissa on 1400 its. 

suoritettua kurssia. Kokonaisvaikutus kurssimäärään 

olisi (1400:50=28) 28 x 3500 = n. 100 000 € vuodessa 

• lukioiden yhdistymisen hallinnolliset+ovtes(ax)-säästöt 

ovat n. 100 000€/yksikkö > 2 x 100 000= 200 000 € 

vuodessa 

• opiskelijamäärän kasvu  (700) mahdollista sijoittaa 

uuteen rakenteeseen 

• säästöt yhteensä n. 1,4 M€ vuodessa 

Tiivistyvä lukiomalli 



Oulunsalon 

lukio 

Oulunsalon lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön 

Pitkäkankaan 

koulu  

1.-9. lk. 

Oulunsalon 

Kirkonkylän 

koulu  

0.-6. lk.  

 

Niemenranta/Salonpää Oulunsalo 

Niemenrannan 

koulu  

0.-4. lk. 

Salonpään 

yksikkö 



Oulunsalon lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön 

• Salonpään yksikön perusparannusta ei toteuteta. 

• Niemenrannan koulu toimii lähikouluna vuosiluokille 0-4. 

• Salonpään ja Niemenrannan alueen 5.-6. vuosiluokan 

oppilaat ohjataan Pitkäkankaan kouluun, missä he 

jatkavat perusopetuksen loppuun saakka. 

• Pitkäkankaan koulun yksi vuosiluokka (9.lk) opiskelee 

lukiolta vapautuvissa tiloissa.  

• Varhaiskasvatuksen toimintojen siirtämistä läheisistä 

pienistä yksiköistä kokonaan tai osittain lukion tiloihin 

tutkitaan. 



Kiimingin lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön  

Alakylän koulu  

0.-6. lk. 

 
Jokirannan 

koulu  

6.-9. lk. 

Lukio 

Kiiminkijoen 

koulu  

1.-5. lk. 

 

Kiiminkijoen 

päiväkoti 
 

 Huttukylän 

koulu  

0.-6. lk. 

 

Ylikylän 

koulu  

2.-5. lk. 
 

Tirinkylän 

koulu  

1.-6. lk. 

”Kiiminkijokirannan koulu”’ 



Kiimingin lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön  

VAIHTOEHTO 1 

• Jokirannan kiinteistöstä luovutaan ja korvaavat tilat lukion yhteyteen  

• Pienten yksiköiden lakkauttaminen ja oppilaiden sijoittaminen lukion 
ja Kiiminkijoen tiloihin 

• Hallinnollinen yhdistäminen 
 

VAIHTOEHTO 2 

• Jokirannan nykyisten tilojen peruskorjaus  ja erikoisluokkatilojen 
laajennus 

• Pienten yksiköiden lakkauttaminen ja oppilaiden joustava 
sijoittaminen lukion, Jokirannan ja Kiiminkijoen tiloihin   

• Hallinnollinen yhdistäminen 

 Lukiotilojen käyttöönotto mahdollistaa yhden tai useamman 
yksikön lakkauttamisen 

 Lukiotiloja ei tarvita perusopetuksen käyttöön, jos yhtään 
perusopetuksen yksikköä ei lakkauteta 
 



Laanilan lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön  

Talvikankaan 

koulu  

1.-9. lk. 

Laanilan yläaste  

7.-9. lk. 

 

Laanilan  

lukio 

Hiukkavaaran 

koulu  

1.-9. lk. 

Korvensuoran 

koulu  

1.-6. lk. 



Laanilan lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön  

• Talvikankaan ja Hiukkavaaran yläkoululaisten määrän 

kasvua puretaan Laanilan lukiotiloihin 

 

• Korvensuoran vanhasta koulusta luovutaan 

 

• Puolukkakankaan investointia voidaan siirtää 

 



Haukiputaan lukion tilat eivät vapaudu 

perusopetuksen käyttöön  

Haukiputaan 

lukio 

 
 

Länsituulen 

koulu 

1.-9. lk 
 
 

  

Haukiputaan 

koulu 

0.-10. lk 
 

• Yläkoululaiset (enimmillään 270 vuoteen 2023 

mennessä) eivät mahdu Ritaharjun koulutiloihin 

• Tilaongelman ratkaisemiskeksi tulee rakentaa 

yläkoululaisille koulutilat 

  
Aseman koulu 

1.-6. lk. 
 

Martinniemen 

koulu 1.-6. lk. 
 

  

Parkumäen 

yksikkö 1.-2. lk. 
 

Santaholman 

yksikkö 3.-5. lk. 

  

Keiskan 

yksikkö  

1.-4. lk. 
 

  
Jokikylän 

yksikkö  

1.-2. lk. 
 

  
Lisätila 

yläkoululaisille 
 



Haukiputaan lukion tilat eivät vapaudu 

perusopetuksen käyttöön  

• Haukiputaan suuralueen yläkoululaiset eivät mahdu 

nykyisiin koulutiloihin. 

• Länsituulen koulun yläkoululaisille tarvitaan n. 600 hym2 

lisätilat . 

• Keiskan yksikkö jatkaa Haukiputaan koulun yksikkönä. 

• Santaholman yksiköstä voidaan luopua, oppilaat palaavat 

Länsituulen pääkoululle. 

 



PP 

 
 

 

Pateniemen lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön   

Rajakylän 

koulu  

1.-9. lk. 

 
 

Kuivasojan 

yksikkö 
1.-4. lk. 

 
 

Ritaharju Rajakylä 

  

Ritaharjun 

monitoimitalo 

1.-9. lk.  
 

Moduulikoulu alakoulu 

1. Tilaelementti alakoulu 

2. Tilaelementti alakoulu 

Lisärakennus yläkoulu 



Pateniemen lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön  

VAIHTOEHTO 1 

• Tilat Kuivasojan oppilaille 

• Tilat soveltuvat peruskoulun käyttöön ilman muutostöitä 

• Ei lisää oppilaskuljetustarvetta 

 

VAIHTOEHTO 2 

• Tilat Ritaharjun monitoimitalon yläkoululaisille 

• Tiloihin rakennettava kotitalousluokka 

• Hallinnolliset haasteet oppilaiden siirtymisessä 

 

VAIHTOEHTO 3 

• Ritaharjun monitoimitalon yhteyteen rakennetaan lisätilat 
yläkoululaisille (lisätilaa tarvitaan 270 oppilaalle vuoteen 2023 
mennessä)  

 

 



PP 

Tiivistyvän lukiomallin vaikutukset 

keskisellä alueella 

Terva-

Toppilan 

koulu 1.-9. lk.  

 

TYK  

lukio  
 

Pohjankartano/Höyhtyä Tuira 

Tuiran koulu  

1.-6. lk. 

Leinonpuiston 

yksikkö  

Paulaharjun 

koulu 1.-6. lk. 

Pohjankartanon 

koulu  

1.-9. lk.  

Lintulammen 

koulu  

1.-6. lk. 

Madetojan 

musiikkilukio  

Teuvo 

Pakkalan 

koulu  

1.-6. lk. 

Merikosken 

yläaste  

7.-9. lk 
 



Tiivistyvän lukiomallin vaikutukset  

keskisellä alueella - Tuira 

• Merikosken yläaste lakkaa 

– oppilaat sijoittuvat Terva-Toppilan ja Laanilan 
kouluihin  

– tilakapasiteetti riittävä toistaiseksi 
• Toppilan ja Puolivälinkankaan uudet kaavoitettavat alueet  

• Hiukkavaaran oppilaita jatkossa Laanilaan 

• Tuiran alakoulun uudempi rakennus puretaan ja tilalle 
rakennetaan yhteiset tilat Tuiran alakoululle ja 
Leinonpuiston yksikölle (hankeselvityksen mukaan)  

• Terva-Toppilan alakoulun tilojen remontointi 



Tiivistyvän lukiomallin vaikutukset  

keskisellä alueella – Pohjankartano  

• Yläasteen ja lukion oppilasmäärä ennallaan  

• Teuvo Pakkalan koulun siirtyminen Pohjankartanoon  

– edellyttää tilojen vapautumista 

• kirjastolta  

• Oulun konservatoriolta  

• Oulu-opistolta  

– nuorisopalvelujen toimintoja Pohjankartanoon 

• Lintulammen koulun peruskorjaus (hankeselvitys tekeillä) 



Keskitetty lukiomalli 

 

Lakkaavat yksiköt: 

- Haukiputaan lukio 

- Kiimingin lukio 

- Laanilan lukio 

- Merikosken lukio 

- Oulunsalon lukio 

- Pateniemen lukio 

- Madetojan musiikkilukio 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

TYK 

(Merikoski + 

Pateniemi) > 

(522) 

”RAKSILAN  

LUKIO’”(Kiiminki, 

Laanila + Oulunsalo)  

>(800) 

OULUN 

LYSEO > (707) 

OSYK > (607) 

MADETOJAN 

LUKIO 

(Haukipudas + 

Madetoja) > 

(678) 

KASTELLIN 

LUKIO > 

(722) 



 

• Tavoitteena kampusyhteistyöllä tarjota 0,1 (1,2 > 1,1) 

oppituntia vähemmän opiskelijaa kohden > 0,1 x 4000 = 

400 > 400 x 3500 = 1,4 M€ vuodessa 

• Itsenäisesti suoritettujen kurssien vaikutus (n. 50 op. / 

kurssi) arvio kampuslukiossa on 1500 its. suoritettua 

kurssia. Kokonaisvaikutus kurssimäärään olisi 

(1600:50=32) 32 x 3500 = n. 100 000 € vuodessa 

• Lukioiden yhdistymisen hallinnolliset + ovtes(ax)-säästöt 

ovat n. 120 000€/yksikkö > 4 x 100 000= 400 000€ 

vuodessa 

• opiskelijamäärän kasvu (700) mahdollista sijoittaa uuteen 

rakenteeseen 

• Säästöt yhteensä n. 1,9 M€ vuodessa 

Keskitetty lukiomalli 



Oulunsalon 

lukio 

Oulunsalon lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön 

Pitkäkankaan 

koulu  

1.-9. lk. 

Oulunsalon 

Kirkonkylän 

koulu  

0.-6. lk.  
 

Niemenranta/Salonpää Oulunsalo 

Niemenrannan 

koulu  

0.-4. lk. 

Salonpään 

yksikkö 



Oulunsalon lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön 

• Salonpään yksikön perusparannusta ei toteuteta. 

• Niemenrannan koulu toimii lähikouluna vuosiluokille 0-4. 

• Salonpään ja Niemenrannan alueen 5.-6. vuosiluokan 

oppilaat ohjataan Pitkäkankaan kouluun, missä he 

jatkavat perusopetuksen loppuun saakka. 

• Pitkäkankaan koulun yksi vuosiluokka (9. lk.) opiskelee 

lukiolta vapautuvissa tiloissa.  

• Varhaiskasvatuksen toimintojen siirtämistä läheisistä 

pienistä yksiköistä kokonaan tai osittain lukion tiloihin 

tutkitaan. 



Kiimingin lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön  

Alakylän koulu  

0.-6. lk. 
 

Jokirannan 

koulu  
6.-9. lk. 

Lukio 

Kiiminkijoen 

koulu  
1.-5. lk. 

 

Kiiminkijoen 

päiväkoti 
 

 Huttukylän 

koulu 0.-6. lk. 
 

Ylikylän koulu 

2.-5. lk. 

 

Tirinkylän 

koulu  

1.-6. lk. 

”Kiiminkijokirannan koulu” 



Kiimingin lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön  

VAIHTOEHTO 1 

• Jokirannan kiinteistöstä luovutaan ja korvaavat tilat lukion yhteyteen  

• Pienten yksiköiden lakkauttaminen ja oppilaiden sijoittaminen lukion ja 
Kiiminkijoen tiloihin 

• Hallinnollinen yhdistäminen 
 

VAIHTOEHTO 2 

• Jokirannan nykyisten tilojen peruskorjaus  ja erikoisluokkatilojen 
laajennus 

• Pienten yksiköiden lakkauttaminen ja oppilaiden joustava sijoittaminen 
lukion, Jokirannan ja Kiiminkijoen tiloihin   

• Hallinnollinen yhdistäminen 

 Lukiotilojen käyttöönotto mahdollistaa yhden tai useamman 
yksikön lakkauttamisen 

 Lukiotiloja ei tarvita perusopetuksen käyttöön, jos yhtään 
perusopetuksen yksikköä ei lakkauteta 

 



Laanilan lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön  

Talvikankaan 

koulu  
1.-9. lk. 

Laanilan 

yläaste  
7.-9. lk. 

 

Laanilan  

lukio 

Hiukkavaaran 

koulu  
1.-9. lk. 

Korvensuoran 

koulu  
1.-6. lk. 



Laanilan lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön  

• Talvikankaan ja Hiukkavaaran yläkoululaisten määrän 

kasvua puretaan Laanilan lukiotiloihin. 

 

• Korvensuoran vanhasta koulusta luovutaan. 

 

• Puolukkakankaan investointia voidaan siirtää. 

 



Haukiputaan lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön  

Haukiputaan 

lukio 

 
 

Länsituulen 

koulu 

1.-9. lk. 
 
 

  

Haukiputaan 

koulu 

0.-10. lk. 
 

  
Aseman koulu 

1.-6. lk. 
 

Martinniemen 

koulu  

1.-6. lk. 
 

  
Parkumäen 

yksikkö 1.-2. lk. 
 

Santaholman 

yksikkö  

3.-5. lk. 

  
Keiskan 

yksikkö 

1.-2. lk. 
 

  

Jokikylän 

yksikkö 1.-2. lk. 
 



Haukiputaan lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön  

• Haukiputaan lukion tilat vapautuvat Länsituulen koulun 

käyttöön, tiloja yläkoululaisille. 

• Ei ole tarvetta rakentaa lisätilaa Länsituulen koulun 

yläkoululaisille.  

• Santaholman ja Keiskan yksiköistä voidaan luopua, 

oppilaat siirtyvät Haukiputaan lukiolta vapautuviin tiloihin. 

• Länsituulen koulun tiloihin on rakennettava 

kotitalousluokka, muita rakennusteknisiä muutostarpeita 

ei ole. 

• Ei lisää oppilaskuljetustarvetta.  

 



Keskitetyn lukiomallin vaikutukset 

keskisellä alueella 

Alakylän koulu  
(0-6 lk) 

175 

200 Oulu-opisto 
Kirjasto 

PP 

Pohjankartano/Höyhtyä Tuira 

Pohjankartanon 

koulu  

7.-9. lk.  

Lintulammen 

koulu  

1.-6. lk. 

Madetojan 

musiikkilukio ja 

Haukiputaan 

lukio  

Teuvo 

Pakkalan 

koulu  

1.-6. lk. 

TYK  

lukio  

 

Terva-

Toppilan 

koulu  

1.-9. lk.  

 

Merikosken 

yläaste  

7.-9. lk. 

 

Paulaharjun 

koulu 1.-6. lk. 

Tuiran koulu  

1.-6. lk. 

Leinonpuiston 

yksikkö  



Keskitetyn lukiomallin vaikutukset  

keskisellä alueella - Pohjankartano 

• Lukion oppilasmäärä kaksinkertaistuu  

– edellyttää tilojen vapautumista 

• kirjastolta  

• Oulun konservatoriolta  

• Oulu–opistolta  

• Lintulammen koulun peruskorjaus (hankeselvitys 

tekeillä)  

• Teuvo Pakkalan koulun peruskorjaus lähivuosina  



Viiden lukion malli 

Laanilan 

lukio > 

(327) 
Merikosken 

lukio > 

(316) 

Madetojan 

musiikkilukio 

> (333) 

 Oulun 

Lyseo (IB) 

> (707) OSYK > 

(607) 

Kiimingin 

lukio > (245) 

Kastellin  

   lukio (urlu) > 

(722) 

Pateniemen 

lukio > 

(208) 

Haukiputaan 

lukio > (345) 

Oulunsalon 

lukio  > (228) 

2. vaihe 

”Kaukovainion lukio” 

- Toiminnalliset säästöt jäävät 

pienemmiksi, ei kehitä lukiokoulutusta 

kokonaisuutena. 

- Lukioyksiköt liian suuria, vs. vajaakäyttö 

- Mitä tehdään OSYKin rakennukselle? 

- Kaukovainion lukion tilakysymys auki > 

OAMK:n linjaus? 

TYK 
1. vaihe ”Raksilan lukio” 



Oulunsalon 

lukio 

Oulunsalon lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön 

Pitkäkankaan 

koulu  

1.-9. lk. 

 

Oulunsalon 

Kirkonkylän 

koulu  

0.-6. lk.  

 

Niemenranta/Salonpää Oulunsalo 

Niemenrannan 

koulu  

0.-4. lk. 

Salonpään 

yksikkö 



Oulunsalon lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön 

• Salonpään yksikön perusparannusta ei toteuteta. 

• Niemenrannan koulu toimii lähikouluna vuosiluokille 0-4. 

• Salonpään ja Niemenrannan alueen 5.-6. vuosiluokan 

oppilaat ohjataan Pitkäkankaan kouluun, missä he 

jatkavat perusopetuksen loppuun saakka. 

• Pitkäkankaan koulun yksi vuosiluokka (9. lk.) opiskelee 

lukiolta vapautuvissa tiloissa.  

• Varhaiskasvatuksen toimintojen siirtämistä läheisistä 

pienistä yksiköistä kokonaan tai osittain lukion tiloihin 

tutkitaan. 



Kiimingin lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön  

Alakylän koulu  

(0.-6. lk.) 
 

Jokirannan 

koulu  
(6.-9. lk.) 

Lukio 

Kiiminkijoen 

koulu  
(1.-5. lk.) 

 

Kiiminkijoen 

päiväkoti 
 

 Huttukylän 

koulu (0.-6. lk.) 
 

Ylikylän koulu 

(2.-5. lk.) 

 

Tirinkylän 

koulu  

(1.-6. lk.) 

”Kiiminkijokirannan koulu” 



Kiimingin lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön  

VAIHTOEHTO 1 

• Jokirannan kiinteistöstä luovutaan ja korvaavat tilat lukion yhteyteen  

• Pienten yksiköiden lakkauttaminen ja oppilaiden sijoittaminen lukion ja 
Kiiminkijoen tiloihin 

• Hallinnollinen yhdistäminen 

 
VAIHTOEHTO 2 

• Jokirannan nykyisten tilojen peruskorjaus  ja erikoisluokkatilojen 
laajennus 

• Pienten yksiköiden lakkauttaminen ja oppilaiden joustava sijoittaminen 
lukion, Jokirannan ja Kiiminkijoen tiloihin   

• Hallinnollinen yhdistäminen 

 Lukiotilojen käyttöönotto mahdollistaa yhden tai useamman 
yksikön lakkauttamisen 

 Lukiotiloja ei tarvita perusopetuksen käyttöön, jos yhtään 
perusopetuksen yksikköä ei lakkauteta 
 



Laanilan lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön  

Talvikankaan 

koulu  

(1.-9. lk.) 

Laanilan 

yläaste  

(7.-9. lk.) 

 

Laanilan  

lukio 

Hiukkavaaran 
koulu  

(1.-9. lk.) 

Korvensuoran 
koulu  

(1.-6. lk.) 



Laanilan lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön  

• Talvikankaan ja Hiukkavaaran yläkoululaisten määrän 

kasvua puretaan Laanilan lukiotiloihin. 

 

• Korvensuoran vanhasta koulusta luovutaan. 

 

• Puolukkakankaan investointia voidaan siirtää. 

 



Haukiputaan lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön  

Haukiputaan 

lukio 

 
 

Länsituulen 

koulu 

1.-9. lk. 
 
 

  

Haukiputaan 

koulu 

0.-10. lk. 
 

  
Aseman koulu 

1.-6. lk. 
 

 

Martinniemen 

koulu  

1.-6. lk. 
 

  
Parkumäen 

yksikkö 1.-2. lk. 
 

Santaholman 

yksikkö  

3.-5. lk. 

  
Keiskan 

yksikkö 

1.-2. lk. 
 

  

Jokikylän 

yksikkö  

1.-2. lk. 
 



Haukiputaan lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön  

• Haukiputaan lukion tilat vapautuvat Länsituulen koulun 

käyttöön, tiloja yläkoululaisille. 

• Ei ole tarvetta rakentaa lisätilaa Länsituulen koulun 

yläkoululaisille.  

• Santaholman ja Keiskan yksiköistä voidaan luopua, 

oppilaat siirtyvät Haukiputaan lukiolta vapautuviin tiloihin. 

• Länsituulen koulun tiloihin on rakennettava 

kotitalousluokka, muita rakennusteknisiä muutostarpeita 

ei ole. 

• Ei lisää oppilaskuljetustarvetta. 

 



Viiden lukion mallin vaikutukset 

keskisellä alueella 

Alakylän koulu  
(0-6 lk) 

175 

200 

Terva-

Toppilan 

koulu  

1.-9. lk.  

Oulu-opisto 

TYK  

lukio  

 

Kirjasto 

PP 

Pohjankartano/Höyhtyä Tuira 

Tuiran koulu  

1.-6. lk. 

Leinonpuiston 

yksikkö  

Paulaharjun 

koulu  

1.-6. lk. 

Pohjankartanon 

koulu  

1.-9. lk.  

Teuvo 
Pakkalan koulu 

1.-6. lk. 

Lintulammen 
koulu 1.-6. lk. 

Merikosken 

yläaste  

7.-9. lk 

 



Pohjankartano (kahden kampuksen malli)   

• Lukion tilat vapautuvat perusopetuksen käyttöön. 

• Teuvo Pakkalan koulu siirtyy Pohjankartanoon.  

• Lintulammen koulu siirtyy Pohjankartanoon  

– edellyttää tilojen vapautumista 
• kirjastolta  

• Oulun konservatoriolta  

• Oulu–opistolta  

– lähikouluperiaate ei toteudu Mäntylän alueen 
osalta  

• Nuorisopalvelujen toimintoja Pohjankartanoon. 



Kouluverkko 

-lukioista riippumattomat 



1.8.2016  

• Parkumäen yksikön oppilaat siirtyvät Martinniemen koululle.   

• Hietalanmäen yksikön oppilaat siirtyvät Kellon koululle.  

• Ylikylän yksikön oppilaat siirtyvät Huttukylän ja Kiiminkijoen 
koululle.  

1.1.2017  

• Heinätorin koulu ja Kajaanintullin koulu yhdistetään 
hallinnollisesti. 

1.8.2017 

• Kuivasjärven koulu ja Pöllönkankaan koulu yhdistetään 
hallinnollisesti. 

• Merikosken yläaste lakkautetaan  

1.8.2018 

• Kuivasojan yksikön oppilaat siirtyvät Rajakylän kouluun.   

 

 



Kehittyvä nykytila – satelliittimalli 

• Yhteinen kielitarjotin 

• Yhteistyö pienissä reaaliaineissa 

• Vaihtojaksot 

• Koko opiskelijamäärän kasvua (700) 

ei mahdollista sijoittaa rakenteeseen 

• Yht. n. 200 000 € 

 

Haukiputaan 
lukio > (345) 

Merikosken 

lukio > 

(316) 

Laanilan 

lukio > 

(327) 

 Oulun Lyseo (IB) > 

(707) 

OSYK > 

(607) 

Madetojan 

musiikkilukio 

> (333) 

Kastellin  

   lukio (urlu) 

> (722) 

Pateniemen 

lukio > 

(206) 

Kiimingin 
lukio > 
(245) 

Oulunsalon 

lukio  > 

(228) 



Oulunsalon lukion tilat eivät vapaudu 

perusopetuksen käyttöön 

Pitkäkankaan 

koulu  

1.-9. lk. 

 

Oulunsalon 

Kirkonkylän 

koulu  

0.-6. lk.  

 

Niemenranta/Salonpää Oulunsalo/Pitkäkangas 

Oulunsalon 

lukio 

Niemenrannan 

koulu  

0.-6. lk. 

Salonpään 

yksikkö  

1.-6. lk. 

Niemenrannan 

koulu 0.-6. lk. 

Salonpään 

yksikkö 

Ratkaisu 2 Ratkaisu 1 

tai 

NR2 



Oulunsalon lukion tilat eivät vapaudu 

perusopetuksen käyttöön 

• Ratkaisu 1:  

– Salonpään yksikön perusparannusta ei toteuteta ja tiloista 
luovutaan. Oppilaat ohjataan Niemenrannan kouluun. 

– Niemenrannan kouluun rakennetaan lisätilat, millä saadaan 
parannettua nykyiset toiminnalliset puutteet, osoitettua 
tilat Salonpäästä tuleville oppilaille ja vastattua kasvavaan 
oppilasmäärään.  

– Varhaiskasvatuksen toimintojen siirtymistä Salonpäästä 
Niemenrannan palvelukeskittymään tutkitaan. 
 

• Ratkaisu 2:  

– Salonpään yksikön peruskorjaus toteutetaan ja koulu jatkaa 
toimintaansa Niemenrannan koulun hallinnollisena 
yksikkönä.  



Kiimingin lukion tilat eivät vapaudu 

perusopetuksen käyttöön 

Tirinkylän 

koulu  
(1.-6. lk.) 

Alakylän koulu  
(0.-6. lk.) 

Jokirannan 

koulu (6.-9. lk.) 

Ylikylän koulu 

(2.-5. lk.) 

Lukio 

Kiiminkijoen 

koulu (1.-5. lk.) 

Kiiminkijoen 

päiväkoti 

 Huttukylän 

koulu  

(0.-6. lk.) 

”Kiiminkijokirannan” koulu  



Kiimingin lukion tilat eivät vapaudu 

perusopetuksen käyttöön 

- Jokirannan nykyisten tilojen peruskorjaus ja 

erikoisluokkatilojen laajennus tai uudistilat toteutettava 

joka tapauksessa. 

- Hallinnollinen yhdistäminen mahdollistaa joustavat 

järjestelyt eri tiloissa. 

- Ylikylän yksikön oppilaat siirtyvät Huttukylän ja 

Kiiminkijoen kouluille.  

- Jos Huttukylän koulusta ja Tirinkylän yksiköstä luovutaan, 

lisätilat tarvitaan n. 180 oppilaalle.  

 

 



Haukiputaan lukion tilat eivät vapaudu 

perusopetuksen käyttöön  

Haukiputaan 

lukio 

 
 

Länsituulen 

koulu 

1.-9. lk. 
 
 

  

Haukiputaan 

koulu 

0.-10. lk. 
 

  
Aseman koulu 

1.-6. lk. 
 

 

Martinniemen 

koulu  

1.-6. lk. 
 

  

Parkumäen 

yksikkö  

1.-2. lk. 
 

Santaholman 

yksikkö  

3.-5. lk. 

  

Keiskan 

yksikkö  

1.-4. 
 

  
Jokikylän 

yksikkö  

1.-2. lk. 
 

  
Lisätila 

yläkoululaisille 
 



Haukiputaan lukion tilat eivät vapaudu 

perusopetuksen käyttöön  

• Haukiputaan suuralueen yläkoululaiset eivät mahdu 

nykyisiin koulutiloihin. 

• Länsituulen koulun yläkoululaisille tarvitaan n. 600 hym2 

lisätilat.  

• Keiskan yksikkö jatkaa Haukiputaan koulun yksikkönä. 

• Santaholman yksiköstä voidaan luopua, oppilaat palaavat 

Länsituulen pääkoululle. 

 



PP 

 
 

 

Pateniemen lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön   

Rajakylän 

koulu  

1.-9. lk. 

 
 

Kuivasojan 

yksikkö 
1.-4. lk. 

 
 

Ritaharju Rajakylä 

  

Ritaharjun 

monitoimitalo 

1.-9. lk.  
 

Moduulikoulu alakoulu 

1. Tilaelementti alakoulu 

2. Tilaelementti alakoulu 

Lisärakennus yläkoulu 



Pateniemen lukion tilat vapautuvat 

perusopetuksen käyttöön  

Vaihtoehto 1 

• Tilat Kuivasojan oppilaille 

• Tilat soveltuvat peruskoulun käyttöön ilman muutostöitä 

• Ei lisää oppilaskuljetustarvetta 

 

Vaihtoehto 2 

• Tilat Ritaharjun monitoimitalon yläkoululaisille 

• Tiloihin rakennettava kotitalousluokka 

• Hallinnolliset haasteet oppilaiden siirtymisessä 

 

Vaihtoehto 3 

• Ritaharjun monitoimitalon yhteyteen rakennetaan lisätilat 
yläkoululaisille (lisätilaa tarvitsee arviolta vuoteen 2023 mennessä 
270 oppilaalle)  

 

 



Kehittyvän nykytilan vaikutukset 

keskisellä alueella 

Alakylän koulu  
(0-6 lk) 

175 
200 

Terva-

Toppilan 

koulu  

1.-9. lk.  

Oulu-opisto 

TYK  

lukio  

 

Kirjasto 

PP 

Pohjankartano/Höyhtyä 
Tuira 

Tuiran koulu  

1.-6. lk. 

Leinonpuiston 

yksikkö  

Paulaharjun 

koulu  

1.-6. lk. 

Pohjankartanon 

koulu  

1.-9. lk.  

Lintulammen 

koulu  

1.-6. lk. 

Madetojan 

musiikkilukio  

Teuvo 

Pakkalan 

koulu  

1.-6. lk. 



Kehittyvän nykytilan vaikutukset  

keskisellä alueella - Tuira 

• Merikosken yläaste lakkaa 

– Tuiran alueen yläkouluikäiset oppilaat sijoittuvat 

Terva-Toppilan, Laanilan ja Myllytullin kouluihin  

• kaikki yläkoulutilat ylikapasiteetilla  

• ei tilaa kasvavalle oppilasmäärälle. 

• Tuiran alakoulun uudempi rakennus puretaan ja tilalle 

rakennetaan yhteiset tilat Tuiran alakoululle ja 

Leinonpuiston yksikölle (hankeselvityksen mukaan).  

• Koskelan kirjastolle löydyttävä erilliset tilat. 

• Terva-Toppilan alakoulun tilat remontoitava. 



Kehittyvän nykytilan vaikutukset  

keskisellä alueella - Pohjankartano 

• Yläasteen ja lukion oppilasmäärä ennallaan  

• Teuvo Pakkalan koulun siirtyminen Pohjankartanoon  

– edellyttää tilojen vapautumista 

• kirjastolta  

• Oulun konservatoriolta  

• Oulu–opistolta  

– nuorisopalvelujen toimintoja Pohjankartanoon 

• Lintulammen koulun peruskorjaus (hankeselvitys tekeillä) 


