Kunnanvaltuusto
Kirkkonummen kunta
PL 20
02401 Kirkkonummi

Sundsberg, 28. elokuuta 2006

Viite: Kartanonrannan päiväkoti ja koulu

Hyvä kunnanvaltuusto,

Sundsbergin Kartanonrannan asukkaat ja alueen asukasyhdistys ovat lähestyneet kuntaa jo
aikaisemminkin päivähoito- ja kouluasian puitteissa. Kunnanhallitukselta saamamme vastauksen
mukaan kunnan 2006-2008 taloussuunnitelmassa Kartanonrannan päiväkoti on otettu huomioon
2006-2007 ja koulu vuosina 2007-2008. Tämän lisäksi sivistyslautakunta on todennut, että
päiväkodin tarveselvityksen mukaan alueelle tarvitaan päiväkoti 105 lasta varten. Saamassamme
vastauksessa todettiin lisäksi, että on tarkoituksenmukaista, että Kartanonrannan uusi päiväkoti on
kunnallinen ja suomenkielinen päiväkoti.
Tyrmistyneinä olemme nyt huomioineet sivistyslautakunnan esityksen vuosien 2007-2011
talonrakennusinvestoinneista. Esityksen mukaan Kartanonrannan päiväkoti mitoitetaan ainoastaan 66
lapselle ja päiväkodin ja koulun tulisi valmistua samanaikaisesti 1.8.2008, koska niiden toteuttaminen
yhdessä on kustannustehokkainta. Käytännössä esitys siis sekä viivästyttää päiväkodin valmistumista
että samalla pienentää sen hoitopaikkojen määrää.
Sivistyslautakunnan perustelujen mukaan Hommas II päiväkodin rakentaminen vapauttaa alueella 59
suomenkielistä päivähoitopaikkaa vuonna 2007. Käytännössä tilanne on kuitenkin se, että Masalan
alueella rakennetaan runsaasti muuallakin kuin Sundsbergissa ja alueen päivähoitohenkilöstön
mukaan jo tulevan vuodenvaihteen kohdalla koko Masalan alueen päivähoitotilanne on erittäin
vaikea. Alueen lapsimäärän kasvun myötä tilanne vain pahenee.
Olemme pyytäneet päivitetyt tiedot alueemme asukasmääristä 28.8.2006, tarkemmat tiedot oheisessa
liitteessä. Väestörekisterijärjestelmän mukaan Sundsbergin alueelle asui yhteensä 977 henkilöä, joista
34% on alle 18-vuotiaita. Sundsbergin alueen ikärakenne on sikäli hyvin poikkeava, että alle 18vuotiaista peräti 75% eli 253 henkilöä on alle kouluikäisiä. Edellisen kerran teimme vastaavan
selvityksen maaliskuussa 2006 ja tämän n. 5 kk ajanjakson aikana Sundsbergin alueen alle
kouluikäisten määrä on kasvanut 38 lapsella. Yksinomaan tänä vuonna syntyneitä on alueellamme jo
37, kun koko Masalan postinumeroalueen vastaava luku on 81. Tästä siis noin 46% on Sundsbergin
alueelta.

Huomioiden yllä esitetyt tuoreet luvut, pidämme sivistyslautakunnan talonrakennusinvestointiesitystä
lyhytnäköisenä ja kunnan kannalta kalliina vaihtoehtona. Koko Masalan alueen kasvu on voimakasta,
mutta päivähoitotarpeen kasvu on hyvin suurelta osin keskittynyt Sundsbergin alueelle ja tämä on
ehdottomasti huomioita investointipäätöksissä. Jos päivähoitotarpeeseen ei reagoida viisaasti
ennakoiden todellinen päivähoidontarve, joudutaan tekemään tilapäisratkaisuja sekä uusia
investointeja, jotka voivat tulla kunnalle jopa kalliimmaksi. Tästä syystä esitämmekin, että päiväkoti
rakennetaan aikaisempien päätösten mukaisella aikataululla ja riittävän suurena. Mikäli päiväkoti- ja
kouluhankkeet tulee toteuttaa samanaikaisesti, ehdotamme edelleen koulun aikatauluttamista
aikaisemmaksi, eikä päiväkotia myöhäisemmäksi.
Pyydämme kunnanvaltuustolta vastausta esittämiimme asioihin.
Ystävällisin terveisin,
Sundsbergin Kartanonrannan Asukasyhdistys Ry

Lena Tamminen, puheenjohtaja
Vastausosoite: Kirsikkatie 5, 02430 Masala / lena@linkor.fi

Väestömääräselvitys 28.8.2006 Väestörekisteristä
- Masalan alue rajattuna postinumerolla 02430 pitää sisällään myös Sundsbergin alueen
- Sundsbergin alue on haettu alueen katuosoitteiden mukaan

Asukasmäärä

Koko Masalan alue Sundsberg
Sundsberg
Sundsberg
Elokuu 2006
Elokuu 2006 Maaliskuu 2006 Muutos Maaliskuu-Elokuu
4842
977
857
+ 120 kpl

Alle 18-vuotiaita kpl

1567

336

297

+ 39 kpl

Alle 18-vuotiaita %

32%

34%

35%

-1%

Alle kouluikäisiä kpl 775

253

215

+ 38 kpl

Alle kouluikäisiä %

75%

72%

+3%

49%

Alle kouluikäisten jakauma syntymävuosittain:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

84
104
109
134
128
135
81

23
30
26
40
51
46
37

23
29
19
40
46
41
11

