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2 
Vt Antti Vuorelan talousarvioaloite Tapaninvainion lähipalveluiden 
parantamisesta 

HEL 2012-007255 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että aiemmin suunniteltu korttelitalo-
hanke, ns. Kapuntalo, palautetaan suunnitteluun peruskoulun ja päivä-
kodin sijoittamiseksi Tapaninvainioon ja että tarvittavat määrärahat 
hankkeen toteuttamiseksi varataan talousarvioon. 

Khs viittaa varhaiskasvatuslautakunnalta saatuun lausuntoon ja toteaa 
seuraavaa. Tapaninvainio kuuluu Malmi-Pukinmäen varhaiskasvatus-
alueeseen, jonka päivähoidon palveluverkko on varsin tiivis. Nykyisen 
palvelutarjonnan katsotaan riittävän, vaikka uusimman väestöennus-
teen mukaan päivähoitoikäisten lasten osuus kasvaa Tapaninvainion 
osa-alueella noin 90 lapsella vuoteen 2019 mennessä. Vastaavasti lä-
hialueilla 1–6 -vuotiaiden osuus väestöstä pysyy ennallaan tai laskee 
hieman. Tapaninvainiossa sijaitsee 42 tilapaikkainen päivähoitoyksikkö 
Immola-Tilhi, jonka päiväkoti Tilheen saadaan uusia tilapaikkoja noin 
21, kun peruskorjaus valmistuu vuoden 2014 lopussa. 

Edelleen Khs viittaa opetuslautakunnalta saatuun lausuntoon ja toteaa 
seuraavaa. Tapaninvainion alue kuuluu Malmin alueeseen, jossa on 
Pukinmäen peruskoulu, Ylä-Malmin peruskoulu, Soinisen koulu, Ko-
tinummen ala-asteen koulu ja Hietakummun ala-asteen koulu. Kun tar-
kastellaan alueen oppilasmääräennusteita ja käytössä olevia koulutiloja, 
niin voidaan todeta, että alueella ei ole lisäkapasiteettitarvetta. Nykyi-
sen palvelutarjonnan katsotaan olevan riittävä. Tapaninvainiossa on 
Pukinmäen peruskoulun sivupiste, joka toimii Immolantien tilapäisissä 
tiloissa. 

Lisäksi Khs viittaa kiinteistölautakunnalta saatuun lausuntoon ja toteaa, 
että aloitteessa mainittu tontti 39049/2 on varattu 31.12.2013 saakka 
Esperi Care Oy:lle uudisrakennushankkeen suunnittelua varten. 

Edellä esitetyn perusteella Khs katsoo, että päivähoitopalveluilla ja pe-
rusopetuksessa ei ole tarvetta ns. Kapuntalo-hankkeeseen eikä asiaan 
ole varauduttu talousarvioehdotuksessa. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 
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tuula.saxholm(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Kvsto 9.5.2012 asia 68, Antti Vuorelan talousarvioaloite 

Päätöshistoria 

Opetuslautakunta 28.05.2013 § 73 

HEL 2012-007255 T 00 00 03 

Päätös 

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Tapaninvainio maantieteellisenä alueena jakautuu useamman perus-
koulun oppilaaksiottoalueeseen. Perusopetuksen tilatarvetta tarkastel-
laan yhtä koulua laajemmilla alueilla. Tapaninvainion alue kuuluu Mal-
min alueeseen, jossa on Pukinmäen peruskoulu, Ylä-Malmin peruskou-
lu, Soinisen koulu, Kotinummen ala-asteen koulu ja Hietakummun ala-
asteen koulu. Kun tarkastellaan alueen oppilasmääräennusteita ja käy-
tössä olevia koulutiloja, niin voidaan todeta, että alueella ei ole lisäka-
pasiteettitarvetta. Nykyisen palvelutarjonnan katsotaan olevan riittävä. 
Tapaninvainiossa on Pukinmäen peruskoulun sivupiste, joka toimii Im-
molantien tilapäisissä tiloissa. 

Opetuslautakunta katsoo edellä esitetyn perusteella, että perusopetuk-
sessa ei ole tarvetta Kapuntalo-hankkeeseen eikä asiaan ole varaudut-
tu opetuslautakunnan lausunnossa vuosien 2014-2018 investointioh-
jelmasta. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Rauno Jarnila 

Lisätiedot 
Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86274 

outi.salo(a)hel.fi 

 

Varhaiskasvatuslautakunta 21.05.2013 § 83 

Pöydälle 14.5.2013 

HEL 2012-007255 T 00 00 03 

Päätös 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B6F3C2131-4FEB-4C46-8928-D330917495FD%7D&vsId=%7B4B7E416B-77B1-4D28-8865-361550783730%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B02A67C1E-C269-4C61-A06B-EF382C1AA65C%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BD281D6CD-A843-46A0-972F-BA8ACCDC4687%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Varhaiskasvatuslautakunta päätti antaa talousarvioaloitteesta kaupun-
ginhallitukselle seuraavansisältöisen lausunnon. 

Päivähoidon tilaverkkoa tarkastellaan aina ensisijaisesti varhaiskasva-
tusalueen, päivähoidon ja leikkipuistojen palvelukokonaisuutena ja yh-
teistyössä muiden hallintokuntien kuten opetusviraston kanssa. 

Tapaninvainio on pientalovaltainen asuinalue, jossa sijaitsee 42 tila-
paikkainen päiväkoti Immola. Lähialueella on useita päiväkoteja sekä 
perhepäivähoitoa ja kerhoja, jotka palvelevat Tapaninvainion asukkaita. 
Tapaninvainio kuuluu Malmi-Pukinmäen varhaiskasvatusalueeseen, 
jonka päivähoidon palveluverkko on varsin tiivis. 

Tapaninvainion palveluverkon arvioinnissa suhteessa väestönkasvuun 
tarkastellaan myös muita osa-alueita kuten Tapanila, Ylä-Malmi ja Pu-
kinmäki. Nykyisen palvelutarjonnan katsotaan riittävän, vaikka uusim-
man väestöennusteen mukaan päivähoitoikäisten lasten osuus kasvaa 
Tapaninvainion osa-alueella noin 90 lapsella vuoteen 2019 mennessä. 
Vastaavasti lähialueilla 1–6 -vuotiaiden osuus väestöstä pysyy ennal-
laan tai laskee hieman. Päivähoitoyksikkö Immola-Tilhen päiväkoti Til-
heen saadaan uusia tilapaikkoja noin 21, kun peruskorjaus valmistuu 
vuoden 2014 lopussa. 

Edellä mainituista seikoista johtuen varhaiskasvatuslautakunta katsoo, 
että päivähoitopalveluilla ei ole tarvetta Kapuntalo -hankkeeseen eikä 
asiaan ole varauduttu talousarvioehdotuksessa. 

14.05.2013 Pöydälle 

Esittelijä 
varhaiskasvatusjohtaja 
Satu Järvenkallas 

Lisätiedot 
Riikka Kurki, suunnittelija, puhelin: 310 46302 

riikka.kurki(a)hel.fi 

 

Kiinteistölautakunta 16.05.2013 § 255 

HEL 2012-007255 T 00 00 03 

Päätös 

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 
 
Kiinteistölautakunta toteaa, että kiinteistötoimi toteuttaa tai hankkii hal-
lintokuntien käyttöön huonetiloja kaupunginhallituksen hyväksymien Ti-
lahankkeiden käsittelyohjeiden mukaisella tavalla. 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B6A669745-12D5-4031-BB6C-BCCEA60B8E72%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B9C7E1D7E-9679-431D-88E1-33E2C79FDC7B%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Tilakeskus tulee hankkimaan Tapaninvainioon mahdollisesti toteutetta-
van ala-asteen ja päiväkodin huonetilat opetusviraston ja varhaiskasva-
tusviraston hyväksymän tarvepäätöksen mukaisesti sekä käytettävissä 
olevien määrärahojen puitteissa. 

Lautakunta toteaa lisäksi, että aloitteessa mainittu tontti 39049/2 on va-
rattu 31.12.2013 saakka Esperi Care Oy:lle uudisrakennushankkeen 
suunnittelua varten. 

Esittelijä 
tilakeskuksen päällikkö 
Arto Hiltunen 

Lisätiedot 
Erik Nieminen, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 40355 

erik.nieminen(a)hel.fi 






