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Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry:n aloite Tapaninvainion koulutilanteen parantamiseksi 

 

Alueesta ja palveluista 

Tapaninvainio on Pohjois-Helsingissä sijaitseva noin 8000 asukkaan alue, joka kuuluu Malmin peruspiiriin 
ja on väestömäärältään piirin suurin osa-alue. 0–15-vuotiaiden lasten lukumäärän osalta Tapaninvainio 
on Pohjois-Helsingin pientaloalueista suurin: päiväkoti- ja perusopetusikäisiä lapsia on lähes 1500. 

Suuresta asukas- ja lapsilukumäärästään huolimatta Tapaninvainio on väliinputoaja Helsingin kaupungin 
palvelutarjonnassa. Palveluverkkomme perustuu lähes täysin naapurikaupunginosien palveluihin ja edel-
lyttää oman auton tai julkisen liikenteen käyttöä. Helsingin kaupungin Maankäytön ja asumisen toteu-
tusohjelma 2012 -luonnoksen mukaan ”asuinalueiden toiminnalliseen monipuolisuuteen tulee kiinnittää 
erityistä huomiota, jotta yksikään alue ei jäisi toiminnoiltaan pelkäksi asumisen paikaksi” – näin on kui-
tenkin käynyt juuri Tapaninvainiolle. 

Tilanne on erityisen kiperä lapsiperheiden tarvitsemien päivittäispalveluiden kuten päivähoidon ja kou-
lun osalta. Tapaninvainiossa on vain kaksi pientä päiväkotia eikä ollenkaan omaa koulua, pelkästään 
pieni viipalekoulu. Nuoriso- ja muut asukastilat puuttuvat kokonaan. Parannusta alueen palveluverkkoon 
on odotettu vuosikymmenet, sitä kuitenkaan saamatta. Päinvastoin kaupungin säästöt ovat kohdistu-
neet niihin vähäisiin palveluihin, joita täällä on ollut. Tapaninvainion tilanne on epätasa-arvoinen muihin 
alueisiin nähden, ja lisäksi tapaninvainiolaiset lapset joutuvat eriarvoiseen asemaan, kun ainoastaan osa 
mahtuu alueen päiväkotiin tai viipalekouluun. 

 

Koulutilanteesta tarkemmin 

Tapaninvainio on Helsingin ainoa osa-alue, jossa on yli 500 alakouluikäistä, mutta ei omaa ala-asteen 
koulua. Kaupungin osa-alueista lähes puolet on sellaisia, joissa on alle 500 alakouluikäistä ja silti oma 
alaluokat sisältävä koulu, osassa jopa kaksi. Kaupungista löytyy myös lukuisia osa-alueita, joissa 7–12-
vuotiaita on satoja vähemmän kuin Tapaninvainiossa, mutta silti omat alaluokkien koulunsa. 

Tapaninvainio on jaettu eri koulupalvelualueiden kesken siten, että itäpuoli kuuluu Malmin ja Tapanilan 
koulujen palvelualueisiin ja länsipuoli Pukinmäen peruskoulun palvelualueeseen. Koulumatkat ovat pit-
kiä koko Tapaninvainiosta, mutta erityisen hankala matka on alueen länsiosasta Pukinmäkeen. Liitteenä 
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1 on Tapaninvainion kartta, josta näkyy Pukinmäen peruskoulun palvelualueen raja. Länsipuolen ongel-
maa onkin ratkaistu Tapaninvainioon sijoitetulla Immolantien sivukoululla, jossa länsi- ja pohjoisosan 
alkuopetusikäiset lapset ovat saaneet aloittaa koulutiensä. Koulu on Pukinmäen peruskoulun viipalekou-
lu. 

Immolantiellä toimii tällä hetkellä yksi 1. luokka ja yksi 2. luokka. Koulu on väliaikainen parakkikoulu, 
joka on saanut jatkoaikaa vuodesta toiseen Tapaninvainion ja Pukinmäen välisen matkan pituuden ja 
vaarallisuuden vuoksi, sillä Perusopetuslain §6 mukaan ”opetus tulee järjestää siten, että oppilaiden 
matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhtey-
det huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä”. Tarkempaa tilastoa Tapaninvainion lapsilu-
kumääristä ja palveluista verrattuna muihin kaupunginosiin on liitteessä 2. 

 

Immolantien sivukoulun tämänhetkisestä tilanteesta 

Pukinmäen peruskouluun kuuluva Immolantien sivukoulu on lähin koulu noin puolelle tapaninvainio-
laislapsista ja lähes kaikille Pukinmäen peruskoulun palvelualueeseen kuuluvista tapaninvainio-
laislapsista. Syksyllä 2012 koulunsa aloittavien 6–7-vuotiaiden lasten lukumäärä on erityisesti Tapanin-
vainion länsi- ja pohjoisosassa suurempi kuin vuosiin (liite 3). Immolantien sivukouluun mahtuu nykyi-
sessä tilassaan vain yksi luokallinen koulunsa aloittavia oppilaita, eivätkä paikat riitä kaikille. 

Koulu on vanha parakkirakennus, jossa on kaksi luokkahuonetta. Tilat eivät nykyisellään vastaa käyttäji-
en tarpeita. Koulussa ei ole sisäliikuntatiloja tai ruokalaa. Opettajien ja iltapäiväkerhon ohjaajien sosiaa-
litilana toimivaa pientä huonetta joudutaan käyttämään myös pienryhmäopetustilana, koska sellainen 
puuttuu. Koulu koostui aiemmin kahdesta parakista, mutta toinen vietiin vuosituhannen alkupuolella 
pois huonokuntoisuutensa vuoksi. 

Keskeisen sijaintinsa ja Tapaninvainion runsaan lapsilukumäärän vuoksi koulu on kuitenkin ollut viime 
vuodet taas täynnä: luokkakoko on 24-25 oppilasta, mikä on Helsingin keskiarvoa reilusti suurempi. Ope-
tusryhmät ovat liian suuret tiloihin nähden, sillä koulu on mitoitettu Opetusviraston tila- ja ennustetau-
lukon mukaan 42 oppilaalle eli 21 oppilaalle luokkaa kohden. 

Iltapäiväkerhoa Immolantien sivukoulussa järjestää Liikkuva ja Leikkivä Lapsi ry. Kerho ei pysty toimi-
maan nykyisissä tiloissa haluamallaan tavalla, sillä luokkatiloja on liian vähän ja liikuntatilat puuttuvat. 
Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokouspöytäkirjan (31.1.2012) mukaan rahoitusta iltapäivä-
toimintaan on lisätty, jotta paikka voitaisiin ensi syksynä taata edellisvuotta useammalle, mutta Immo-
lantien nykyiset tilat eivät mahdollista paikan tarjoamista siltikään kaikille hakijoille. 

Immolantien koulun ahtauden, huonojen tilojen ja epävarman iltapäiväkerhotilanteen vuoksi osa länsi- 
ja pohjoisosan vanhemmista hakee lapselleen paikkaa suoraan toisen koulupiirin koulusta (esimerkiksi 
Siltamäen ja Metsolan ala-asteilta) tai erikoiskoulusta. Osa tapaninvainiolaisperheistä muuttaa alueelta 
pois ennen lasten kouluikää, sillä lähikoulu ei täytä toiveita ja matka pääkoululle Pukinmäkeen on koh-
tuuton. Kunnon tiloissa toimivaa, kaikki alaluokat kattavaa, omalla alueella sijaitsevaa koulua arvoste-
taan. 

Tapaninvainion lasten määrän on ennustettu kasvavan seuraavien 10 vuoden aikana jopa 15–24,9 % 
(liite 4).  Tapaninvainio on rauhallinen pientaloalue, joka houkuttaa lapsiperheitä. Alueelle on rakennet-
tu viime vuosina paljon uusia asuntoja ja lisäksi alueella on käynnissä sukupolvenvaihdos vanhan väes-
tön ikääntyessä. Tästä syystä Immolantien sivukoulu nykyisessä tilassaan on ja tulee olemaan riittämä-
tön. 
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Liikenneturvallisuudesta 

Immolantien sivukoulusta tapaninvainiolaislapset siirtyvät 3. luokalle Pukinmäen peruskoulun pääkoulul-
le. Liitteenä 5 on kartoin ja kuvin muutama esimerkkikoulumatka Tapaninvainiosta pääkoululle. Ta-
paninvainiolaislasten koulureitti kulkee alueen ruuhkaisimpia väyliä pitkin. Tapaninvainiontiellä, joka on 
katuluokittelultaan pääkatu, kulkee yli 10 000 autoa vuorokaudessa ja alueellisella kokoojakadulla Pu-
kinmäenkaarella tuhansia autoja vuorokaudessa Helsingin kaupungin liikennetutkimuksen (2005) mu-
kaan. Molempien katujen nopeusrajoitus on 50 km/h, joka on todettu vaarallisimmaksi nopeudeksi ja-
lankulkijoiden kannalta. Paikallinen kokoojakatu Karhusuontie on bussiliikennetie, jonka jalkakäytävät 
ovat talvella lähes olemattomat. Tapaninvainiontien ja Pukinmäenkaaren ylittäminen voidaan todeta 
myös Helsingin liikenneonnettomuustilastojen nojalla vaarallisiksi (liite 6). Pelkkä liikennevalojen lisää-
minenkään ei takaisi pienille lapsille turvallista koulureittiä, sillä tammikuussa 2012 uutisoitiin, että suo-
jateiden turvallisuus oli Liikenneturvan ja Poliisin mukaan selvästi heikentynyt vuonna 2011 toissavuo-
desta. Liikenneturvan teettämän liikennekäyttäytymisen seurantatutkimuksen (2010) mukaan autoilijoi-
den punaisia päin ajaminen on lisääntynyt vuodesta 2007 alkaen. 

Opetuslautakunnan kokouspöytäkirjan (31.1.2012) mukaan koulumatkojen turvallisuudesta huolehtimi-
nen on yksi palveluverkon koulutuspoliittisista tavoitteista. Tapaninvainion lasten koulumatka Pukinmä-
en pääkoululle on ristiriidassa tavoitteen kanssa. Tilanne on erityisen huolestuttava, jos kaikki tapanin-
vainiolaislapset, jotka kuuluvat Pukinmäen peruskoulun palvelualueeseen, eivät mahdu aloittamaan 
koulutaivaltaan Immolantien sivukoulussa, vaan jo alkuopetusikäiset joutuisivat kulkemaan tämän vaa-
rallisen matkan. Tästä syystä Pukinmäen peruskoulun palvelualuetta ja sen oppilaspaikkojen riittävyyttä 
ei voida tarkastella pelkkinä yhteislukumäärinä. Tapaninvainion osa tulee huomioida omana kokonaisuu-
tenaan, jonka lähikoulu on Immolantien sivukoulu. 

 

Tapaninvainiolaisten oikeuksista 

Emme vaadi kohtuuttomuuksia, pelkästään tasa-arvoa muihin Helsingin kaupunginosiin verrattuna ja 
erityisesti yhdenvertaisuutta Tapaninvainion lasten välille. Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa vuo-
sille 2009–2012 listatut arvot – asukaslähtöisyys, ekologisuus, oikeudenmukaisuus ja turvallisuus – eivät 
toteudu Tapaninvainion palvelutilanteessa. Alue on unohdettu täysin kaupungin palveluverkon suunnit-
telussa, vaikka olemme yhdenvertaisia veronmaksajia muiden helsinkiläisten kanssa. 

Tapaninvainion kokoiselle alueelle, sekä lapsilukumäärältään että pinta-alaltaan, kuuluu oma koulu. 
Tapaninvainiosta löytyy Pukinmäen, Malmin ja Tapanilan palvelualueiden suurin lapsimäärä, mikä on 
syytä huomioida palvelualueiden tarkistuksia tehtäessä. Se, että naapurialueiden kouluissa on tilaa, ei 
kelpaa perusteluksi jättää Tapaninvainiota vaille riittävää koulua. Kouluja tarvitaan siellä, missä on lap-
sia. Immolantien sivukoulun oppilasmäärää koulupiirissä tulee kasvattaa ja supistuksia tehdä koulupiiri-
en niiltä alueilta, joilla lapsia on vähemmän. Koulu- ja iltapäiväkerhopaikka tulee taata kaikille omalla 
alueella, omassa lähikoulussa, ei vaarallisen matkan ja useiden kilometrien päässä. 

Hätäratkaisuna tarvitsemme Immolantien koululle toisen parakin. Ensi syksyksi tarvitaan yksi luokka-
huone opetuskäyttöön ja toinen iltapäiväkerhon toimintaan ja/tai liikuntasaliksi. Lisäksi tarvitaan tila 
pienryhmien opetukseen (esim. erityisopetus). Seuraavina vuosina kaksi rinnakkaisluokkaa sekä 1. että 
2. luokan osalta lienevät tarpeen. Pidemmällä tähtäimellä Tapaninvainio tarvitsee kuitenkin pysyvät, 
kunnolliset koulutilat, jotka palvelevat myös alkuopetuksen jälkeen. 

Liikkuva ja Leikkivä Lapsi ry on myös esittänyt kiinnostuksensa lisäparakille, jolla mahdollistetaan iltapäi-
väkerhopaikat nykyistä useammalle. Kerhon toimintaa saadaan lisätilan myötä myös monipuolistettua, 
koska matkan Pukinmäen pääkoulun liikuntatiloihin on todettu olevan käytännössä mahdoton iltapäivä-
kerhoryhmälle. Immolantien koulun kanssa samalla tontilla sijaitsevan Päiväkoti Immolan omat tilat ovat 
myös rajalliset, ja heillekin voisi olla hyötyä pienestä liikuntatilasta, jollaista Tapaninvainiossa ei nyt ole. 
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Opetuslautakunnan mukaan eräänä koulutuspoliittisena tavoitteena (31.1.2012) pidetään sitä, että 
”asukasjärjestöjen, virastojen ja laitosten yhteistoimintaa edistetään ja korostetaan palvelun käyttäjien, 
asiakkaiden roolia toimintamallien kehittelyssä ja toiminnan arvioinnissa”. Tähän vedoten Tapaninvaini-
on kaupunginosayhdistys ry haluaa aloittaa kanssanne keskustelut alueen koulupalveluiden suunnitte-
lusta. 

Olemme ensi viikolla yhteydessä Opetusvirastoon ja Opetuslautakuntaan sopiaksemme keskustelun 
aloittamisesta. 

 

Helsingissä 2.3.2012 

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry:n hallituksen puolesta 
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