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Ohessa vasta-argumenttimme perusopetuksen johtaja Ilkka Kalon esittämiin (osin virheellisiin)
kommentteihin vastineellemme, jonka julkaisimme 5.9 Tuomelan koulun lopettamisaikeista.
Haluamme lisäksi selventää miten kaupungin on mahdollista saada todellista kustannussäästöä
– ei vain laskennallista tietylle kaupungin toimialalle kohdentuvaa näennäissäästöä – ja samalla
säilyttää kaupungille arvokas Tuomelan koulu.
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TUOMELAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN EI TUO KAUPUNGILLE
KOKONAISSÄÄSTÖÄ LYHYELLÄ (2014-16) EIKÄ PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ

Säästöt tavoitejaksolla 2014 - 2016 ovat yhteensä 400 000 euroa kolmelle vuodelle, tämän on myös Ilkka Kalo
myöntänyt. Tämä säästö realisoituu vasta vuoden 2016 loppupuolella, ja siitä puolet on tilakustannusten
siirtoa perusopetuksesta tilakeskukselle (kustannusten siirtoa kaupungin sisällä). 400 000 € on 0,6 % perusopetuksen vuosittaisista vuokrakuluista. Vapautuvan rakennuksen ja tontin myynti asuinkäyttöön edellyttää
yleis- ja asemakaavan muutosta, joka voi viedä 5 - 10 vuotta, ei Kalon arvioimaa 1- 2 vuotta. Ylläpitokulut
säilyvät kaupungilla tämän ajan eli Ilkka Kalon esittämästä noin 500 000 € vuosittaisesta säästöstä
toteutuu ainoastaan noin 100 000 € vuodesta 2017 lähtien.
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TUOMELAN KOULUA TARVITAAN

Alueellisen oppilasennusteen virheellisyys on todennäköistä, sillä siinä ei ole huomioitu riittävästi lähialueilla (kuten Pähkinärinne, Hämevaara, Vapaala) tapahtuvaa rakentamista. Koulut ovat jo nyt melko täynnä
oppilasmäärien ollessa lähellä koulujen maksimioppilasmääriä. On suuri riski esityksen toteutuessa, että
Vantaa ei pysty jatkossa takaamaan perusopetuspaikkaa kaikille lapsille oman alueensa lähikoulusta.
Lähialueiden koulujen kunto huolestuttaa, emmekä saa nähtäväksi tehtyjä kuntokartoituksia ja sisäilmatutkimuksia. Lähistön kouluihin on taloussuunnitelmassa 2013-2022 varattu rahaa peruskorjauksiin
seuraavasti: Pähkinärinne 1 M€ 2016-2017, Rajatorppa 1,2 M€ 2015-2016, Varisto 0,2 M€ 2019-2020. Mitä
tapahtuu, jos jonkun lähialueen koulujen kunto paljastuu niin huonoksi, että lapsia joudutaan siirtämään
muualle? Perusopetuksen järjestämismahdollisuudet heikkenevät olennaisesti ilman Tuomelan koulua,
ja kaupungin kustannukset voivat lisääntyä esim. jos on tarve rakentaa uusia väliaikaisia koulutiloja.
Tuomelan koulu on terve koulu, alueensa 180 lapsen lähikoulu, jota tarvitaan nyt ja tulevina vuosina.
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TUOMELAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN TUO KAUPUNGILLE
LISÄKUSTANNUKSIA

Suojellun koulun muuttaminen muuhun tarkoitukseen ei ole kaupungille helppoa eikä halpaa.
Akj Juha-Veikko Nikulaisen mukaan alueen tontille ei tehdä yleiskaavamuutosta, ja yleiskaavoituksessa
tullaan odottamaan mahdollisen metropolialueen tuomia muutoksia. Yleiskaavassa alue on Julkisten
palvelujen ja hallinnon aluetta. On tulkinnanvaraista, voiko koulun muuttaa esimerkiksi palvelu- tai
senioriasunnoksi. Millaisia kustannuksia näistä muutoksista tulisi? Onko näille paikoille yleensäkään
tarvetta? Olisivatko kaupungin ylläpitämiä vai yksityisen tuottamia? Kuka ostaisi tontin, jolle tulee
yleiskaavamuutos vasta vuosien kuluttua?
Asemakaavassa alue on Opetustoimintaan palvelevien rakennusten korttelialue. Asemakaavan muutos
kestää 2-3 vuotta, silloin kun on valituksia. Koko tämän ajan kaupungin tulee huolehtia suojellun koulun
kunnossapidosta. Käyttötarkoituksen muutos vaatii lausunnot Kaupunginmuseolta sekä ELY-keskukselta.
Eikö kannata ensin myydä tyhjillään jo valmiiksi olevat Laajavuoren ja Myllymäen koulut tontteineen
asuinkäyttöön?

VASTINEESSAMME ESITTÄMÄMME VAIHTOEHTOISET TOIMENPITEET
TOISIVAT KAUPUNGILLE AIDOSTI SÄÄSTÖJÄ!
•

KOULUN KÄYTTÖASTEEN NOSTO
kaupungille säästöjä 200 euroa vuodessa per oppilas (!).
Samalla vapautuisi kaivattuja päivähoitopaikkoja alueen päiväkoteihin.

•

HALLINNOLLISTEN KUSTANNUSTEN LASKEMINEN
toteutettavissa nopeallakin aikataululla. Säästövaikutus on arviolta
65 -75.000 € vuodessa, jonka myös Ilkka Kalo on myöntänyt.

•

PERUSPARANNUKSESTA JA LAAJENNUKSESTA LUOPUMINEN
Tuomelan kouluun ei tarvitse tehdä perusparannusta eikä laajennusta,
sillä koulua voidaan kunnostaa huoltotöitä tekemällä, vanhan ja arvokkaan
rakennuksen henkeä kunnioittaen. Säästövaikutus 4.22 M€ - 4.62 M €!
Taloussuunnitelmassa 2013-2022 Tuomelan koulun perusparannukseen on varattu 3,99 M€ ja laajennukseen 1,1 M€.
Kyseessä ei ole peruskorjaus, joksi Ilkka Kalo hanketta
kutsuu, vaan kyseessä on kokoluokaltaan aivan eri asia:
perusparannus. Perusparannuksessa, jota nyt esitetään
Tuomelaan, rakennusta laajennetaan tai muutetaan tasokkaammaksi kuin se aikaisemmin on ollut. Kuitenkin pelkät
huoltotyöt, joita Pro Tuomela vastineessaan esittää, ovat
taloudellisesti järkevää korjausrakentamista kestävän kehityksen hengessä, jossa olemassa olevaa toiminnallisuutta
ylläpidetään ennalta ehkäisevästi.
Lisäksi on huomioitava, että koulu on rakennuksena terve.
Se on myös toimiva ja tehokas, itse asiassa yksi Vantaan
tehokkaimpia tunnuslukujen valossa.

Lisätietoja ja yhteydenotot:
protuomela.fi
koulu@protuomela.fi

KAUPUNGIN ON MAHDOLLISTA SAADA
LÄHES 5 M € SÄÄSTÖJÄ, MIKÄLI
LUOVUTAAN PERUSPARANNUKSESTA
JA LAAJENNUKSESTA.

