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Ylitysoikeuden anominen Kaskon lähiörahastohankkeen  

vuoden 2018 investointiosan tilille 8 29 03 irtaimen omaisuuden 
perushankinnat 

Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeen (kohta 5.3) mukaan, mikäli  
hallintokunnalla on loppuvuoteen siirtyviä investointihankkeita, joiden seuraavalle  

vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2018 
talousarviokäsittelyn jälkeen, hallintokunta voi tehdä määrärahan ylitysesityksen 
tälle hankkeelle vuonna 2017. Perusteena on vastaavansuuruinen 
määrärahasäästö vuonna 2017. Ylitysesitys on tehtävä viimeistään 8.1.2018 
mennessä kaupunginkanslialle heidän antamaan sähköpostiosoitteeseen ja 
lisäksi virallisesti Ahjoon. 

Rahoitettava hanke 

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi opetusvirastolle Pukinmäen 
turvallinen koulupolku (vuoden 2017 talousarvion kohdasta 8 29 03 muu 
pääomatalous) siirtyy ensi vuodelle 650 000 euroa. Hankkeen tarkoituksena on 
toteuttaa elokuussa 2016 yhdistyneiden Pukinmäen peruskoulun ja Soinisen koulun 
oppilaille turvallinen, helposti hahmotettava ja helppokulkuinen reitti koulukiinteistöjen 
välille. Lisäksi koulupolku ympäristöineen on liikkumaan aktivoiva ja sitä voidaan 
hyödyntää opetuksellisesti. 

 
Yhdistyvien koulujen ympäristön kokonaisvaltainen kehittäminen on tärkeää niin 
fyysisesti, toiminnallisesti ja sosiaalisesti. Toteutuksella tuetaan koulujen yhdistymistä 
sekä luodaan turvallisempi ja imagollisesti hallittu kokonaisuus, joka tukee 
kaupunginosan vetovoimaisuutta.  
 
Suunnitelma ja toteutus toimivat pilottimallina, jota voidaan soveltaa muissa  
vastaavissa kohteissa. 
 
Kaupunginhallitus myönsi 16.5.2016 § 477 opetusvirastolle 650 000 euroa irtaimen 
omaisuuden hankintoihin. Hankkeen määräaika on vuosille 1.4.2016–30.12.2017. 
Hankkeen toteutus on viivästynyt alkuperäisestä suunnitelmasta. Rahoitusta on 
myönnetty projektisuunnitelman alkuperäisen suunnitelman tarkistuksen jälkeen 
Malmin ja Pukinmäen alueiden kouluille. Alueet täyttävät lähiön määritelmän. Valituilla 
kouluilla ja niihin suunnatuilla toimenpiteillä vaikutetaan alueen arvostukseen ja 
viihtyvyyteen. 
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Edellä olevin perusteluin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala esittää 
kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi 650 000 euron 
määrärahan ylitysoikeutta vuoden 2018 investointiosan talousarvion kohtaan 8 29 03 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön. 
 
Lisätietoja rahoitussuunnittelija, lähiörahaston hankekoordinaattori Maarit Frank, puh. 
310 88829. 
 
tilapalvelupäällikkö Mauno Kemppi puh 310 86860 
 
 
 
Liisa Pohjolainen  
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


