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Valtuustoaloite 9.5.2O12
Tapaninvainion lShipalveluita parannettava

Tapaninvainiossa 0-1S-vuotiaiden lasten lukumddrd on Pohjois-Helsingin pientaloalueista suurin;
paivekoti- ja perusopetusikdisiiii lapsia on ldhes 1500. Siita huolimatta Tapaninvainiossa on ldhipalvelut
eivat vastaa kysyntaa. Tapaninvainion palveluiden kehittdmistd on vahvasti ohjannut vanhentunut ja
virheellinen vaestoennuste. Ajantasaisen ennusteen mukaan lapsia on jo nyt yli 150 enemmdn kuin
ennustettiin. Lasten mddrdn kasvu on ollut selkeesti havaittavissa alueella jo vuosia. Tuoreimpien
tilastojen mukaan lasten maaran ennustetaan yhd kasvavan.

Tapaninvainiossa olijo ldhes 10 vuotta sitten valmiina piirustukset Kapuntalon rakentamiseksi, jonka
tarkoituksena oli tuoda alueelle oma ala-asteen koulu ja lisdd pdivdkotitilaa. Hanke oli tarkoitus toteuttaa
Uimarannantie 8 / Rasinkuja 2 (00780 Helsinki) Y{ontille puretun pdivdkoti Tapaninvainion tilalle. Hanke
oli tarkoitus toteuttaa vuosina 2006-2007, mutta taloudellisista syista se peruuntui. Vaikka tontin kdytolle
asukkaiden palveluiden rakentamista varten on ilmeistd tarvetta, Helsingin kaupunki on suunnitellut
tontin keyttotarkoituksen muuttamista ulkopuolisen yrityksen kayttoijn erityisryhmien palveluasumista
varlen.

Tarve Kapuntalotyyppiselle korftelitalolle on vuosien varrella kasvanut. Tapaninvainion kokoiselle
alueelle, sekd lapsilukumddrdltddn ettd pinta-alaltaan, kuuluu oma koulu ja pdivdkoti puretun pdivdkoti
Tapaninvainion tilalle. Tapaninvainiosta loytyy Pukinmden, Malmin ja Tapanilan palvelualueiden suurin
lapsimddrd, mikd on syytd huomioida koulujen palvelualueiden tarkistuksia tehtdessd ja
paivehoitoverkon suunnittelussa. Alueen ldhipalveluiden puolesta on myos adressi, jonka jo ldhes 300
ihmista ovat allekirjoittaneet: http://www.adressit.com/uimarannantieS

Se, efta naapunalueiden kouluissa ja pdivdkodeissa on tilaa, ei kelpaa perusteluksi jdttdd
Tapaninvainiota vaille riittdvdd koulua ja paivakotitiloja. Koulujen ja pdivdkotien pitdd olla sielld, missd
lapset asuvat. Koulu- ja pdivdkotipaikka tulee taata kaikille omalla asuinalueella, eikd vaarallisen matkan
ja useiden kilometrien pddssd.

Esitdn, ettd aikaisempien suunnitelmien mukaisen noin 2000m2 suuruinen Kapuntalo hanke palautetaan
kaavasuunnitelmaan ja suunnitelmaa paivitetaan oman ala-asteen (1-6 luokat) ia pdivdkodin
rakentamista varten Tapaninvainioon. (Tontit 3904912, Uimarannantie 8, 00780 Helsinki ja 3804912
Rasinkuja 2,0O780 Helsinki) Vuoden 20'13 talousarvioon ja vuoden 2014 taloussuunnitelmaan varataan
tarvittavat maararahat (noin 4 miljoonaa euroa, tarkistettava nykytilanteen mukaiseksi) hankkeen
toteuttamiseksi vuosille 201 3-2014.
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