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Viite: Sundsbergin kartanonrannan alueen väestömäärän kehitys ja päivähoito- ja koulupalveluiden 
riittävyys 
 
 
Hyvä kunnanvaltuusto,  
 
Sundsbergin Kartanonrannan alue on erittäin nopeasti kasvava asuinalue, jonka väestö koostuu 
pääosin nuorista lapsiperheistä. Alueen asukasyhdistys on tehnyt selvityksen alueen 
väestöjakaumasta saadakseen selkeän kuvan alueen väestömäärän kehityksestä ja koulu- ja 
päivähoitopalveluiden tarpeista. Tiedot ovat väestörekisterijärjestelmästä 17.3.2006, edellisen 
vastaavan selvityksen teimme vuosi sitten. Liitämme oheen koosteen alueen väestöjakaumasta; 
koosteessa on mukana myös arvio tulevaisuuden kehityksestä.  
 
Asukasyhdistys lähestyy kunnanvaltuustoa kahden asian johdosta. Ensinnäkin alueemme 
päivähoitopaikkojen määrä tulee saada asianmukaiselle tasolle. Alueella on jo nyt huomattavan 
paljon alle kouluikäisiä lapsia (215 kpl) ja vuoden aikana alle kouluikäisten määrä on kasvanut 84 
lapsen verran. Tästä noin puolet on alueen omaa syntyvyyttä ja toinen puoli alueelle muuttaneita. 
Itäisen Kirkkonummen kunnalliset ja alueemme yksityiset päivähoitopalvelut eivät pysty 
vastaamaan alueen päivähoitotarpeeseen edes nykyisellään, ja kasvuennusteet huomioiden tilanne 
on todella huolestuttava.  
 
Toinen asia jonka haluamme ottaa esille on alueelle suunnitellun päiväkodin ja koulun aikataulu ja 
koko. Huomioiden yllä mainitut tiedot alueen lapsimäärän kehityksestä päiväkoti ja koulu on 
saatava alueelle mahdollisimman pikaisesti. Esitämmekin, että koulun rakentamista aikaistetaan jo 
ensi vuodelle ja päiväkodin ja koulun suunnittelu ja toteutus tehdään samanaikaisesti, jolloin se on 
kaikkein kustannustehokkainta. Kriittinen asia on se, että tiloja suunniteltaessa ne suunnitellaan 
alusta alkaen riittäviksi huomioiden alueen usean vuoden jatkuva väestönkasvu. Näin 
Sundsbergissa ei toisteta samaa virhettä kuin Veikkolassa, jossa koulu oli jo valmistuttuaan täynnä.  
 
Pyydämmekin, että kunnanvaltuusto ottaa alueen lapsimäärät ja kasvuvauhdin vakavasti ja 
toimillaan varmistaa tarpeellisten palveluiden riittävän saatavuuden aikataulussaan. Alue on 
lapsiperheiden suosimaa ja uusi asuntokanta noudattelee pääosin nyt valmiina olevan alueen 
linjoja. Tämän lisäksi alueella on paljon pieniä perheasuntoja, joissa asukkaiden vaihtuvuus tulee 
jatkossakin ylläpitämään pienten lasten määrää alueella. Alueen väestöprofiilin voidaan siis olettaa 
säilyvän samankaltaisena jatkossakin ja tälle aktiiviselle kasvavalle alueelle pitää saada tarvittavat  
peruspalvelut.  
 
Ystävällisesti pyydämme kunnanvaltuustolta vastausta esittämiimme asioihin. 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Sundsbergin Kartanonrannan Asukasyhdistys Ry 
 
 
Lena Tamminen 
Puheenjohtaja 
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