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5 
Vt Kauko Koskisen ja yhdeksän muun valtuutetun talousarvioaloite 
Tapaninvainion lähipalveluiden lisäämisestä 

HEL 2012-013811 T 00 00 03 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Talousarvioaloitteessa esitetään, että Tapaninvainion alueella osoit-
teessa Kirkonkyläntie 70 / Immolantie 9 sijaitsevalle tontille käynniste-
tään hankesuunnittelu päiväkodin ja koulun rakentamiseksi ja että tar-
vittavat määrärahat varattaisiin vuoden 2014 talousarvioon ja vuosien 
2015 – 2016 taloussuunnitelmaan. 

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. Lisäksi opetusvi-
rastolta on vapautumassa lähivuosina tilaa, jota voidaan tarvittaessa ot-
taa päivähoidon käyttöön. 

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. 

Edellä esitetyn perusteella Khs katsoo, että päivähoitopalveluilla ja pe-
rusopetuksessa ei ole uudisrakentamisen lisätarvetta Tapaninvainion 
alueella eikä asiaan ole varauduttu talousarvioehdotuksessa. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen 

Lisätiedot 
Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250 

tuula.saxholm(a)hel.fi 
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Liitteet 

1 Koskinen Kauko talousarvioaloite 2014, Kvsto 10.10.2012 asia 27 

Päätöshistoria 

Opetuslautakunta 28.05.2013 § 72 

HEL 2012-013811 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 Tapaninvainion alueella uudisrakentamiseen eikä 
asiaan ole varauduttu opetuslautakunnan lausunnossa vuosien 2014–
2018 investointiohjelmasta. 

Esittelijä 
opetustoimen johtaja 
Rauno Jarnila 

Lisätiedot 
Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86274 

outi.salo(a)hel.fi 

 

Varhaiskasvatuslautakunta 21.05.2013 § 84 

Pöydälle 14.5.2013 

HEL 2012-013811 T 00 00 03 

Päätös 

Varhaiskasvatuslautakunta päätti antaa talousarvioaloitteesta kaupun-
ginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon. 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B498DB2D5-11F3-4710-9767-AD5DC1B92B2C%7D&vsId=%7BF8C454C0-CEB6-48DB-BBCA-7EE196A536A2%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7BA116A2B0-4C2D-4610-975C-B99521E92FD4%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B27BD2168-DDC5-4F99-89BD-9142EE19D27F%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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Tapaninvainio kuuluu Malmi-Pukinmäen varhaiskasvatusalueeseen, 
jonka päivähoidon palveluverkko on varsin tiivis. Varhaiskasvatuksen 
palvelutarvetta ei tarkastella vain yksittäisten osa-alueitten mukaan, 
vaan sitä arvioidaan laajemmin koko varhaiskasvatusalueena. Ta-
paninvainion pientalovaltaista asuinaluetta palvelee 42 tilapaikkainen 
päiväkoti Immola. Lisäksi lähialueella on useita päiväkoteja, perhepäi-
vähoitoa ja kerhotoimintaa. 

Nykyisen palvelutarjonnan katsotaan riittävän, vaikka uusimman väes-
töennusteen mukaan päivähoitoikäisten lasten osuus kasvaa Tapanin-
vainion osa-alueella noin 90 lapsella vuoteen 2019 mennessä. Lähialu-
eiden 1–6 -vuotiaiden osuus väestöstä pysyy ennusteen mukaan lähes 
nykyisellään tai laskee hieman.  Päivähoitoyksikkö Immola-Tilhen päi-
väkoti Tilhen peruskorjauksen jälkeen alueelle saadaan uusia tilapaik-
koja noin 21, lisäksi opetusvirastolta on vapautumassa lähivuosina tilaa, 
jota voidaan tarvittaessa ottaa päivähoidon käyttöön. 

Edellä mainituista seikoista johtuen varhaiskasvatuslautakunta katsoo, 
että päivähoitopalveluilla ei ole uudisrakentamisen lisätarvetta alueella 
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 § 254 

HEL 2012-013811 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. 

Tilakeskus käynnistää hankesuunnittelun Tapaninvainioon mahdolli-
sesti toteutettavan ala-asteen ja päiväkodin toteuttamiseksi opetusvi-
raston ja varhaiskasvatusviraston hyväksymän tarvepäätöksen mukai-
sesti sekä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. 

Esittelijä tilakeskuksen päällikkö 
Arto Hiltunen 

Lisätiedot Erik Nieminen, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 40355 
erik.nieminen(a)hel.fi 

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B0BCB9588-6EFD-4045-9CD1-D658EBFF2FA2%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B0A9BCBEF-BA45-437A-8CAB-BF11832101C2%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document





