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KOKEMÄEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

 

TARVESELVITYS   

 

NYKYTILANNE 

 Varhaiskasvatuspalveluita tarjoavat tällä hetkellä Tulkkilan päiväkoti, Peipohjan  

 vuorohoitopäiväkoti ja Kauvatsan päiväkoti. Lisäksi on tarjolla kunnallista 

 perhepäivähoitoa. 

 Varhaiskasvatuspalveluiden hoitopaikkoja on tarjolla päiväkodeissa yhteensä 163, joista 
 73 Tulkkilan päiväkodissa, 65 Peipohjan vuorohoitopäiväkodissa ja 25 Kauvatsan 
 päiväkodissa. Perhepäivähoidossa on 40 lasta. Perhepäivähoitajia on yhteensä 10. 

 

Tulkkilan päiväkoti toimii osoitteessa Tulkkilantie 2, 32800 KOKEMÄKI kaupungin virastotalon 

pohjoissiiven 2. kerroksessa, aikoinaan päiväkotikäyttöön saneeratussa tilassa. 

Peipohjan vuorohoitopäiväkoti toimii osoitteessa Suoratie 2, 32810 PEIPOHJA omassa alun 

perin päiväkotikäyttöön rakennetussa yksikerroksisessa kiinteistössä. 

Kauvatsan päiväkoti toimii osoitteessa Lähteenmäenkoulutie 70, 32920 KAUVATSA. Vuonna 

2009 päiväkotikäyttöön saneeratun rakennuksen 1. kerroksessa.  

 

 

Rakennusteknisiä tietoja päiväkodeista: 

   Tulkkila Peipohja Kauvatsa 

-rakennus/saneerausvuosi  1996 1980 2009 

-pinta-ala   n. 440 m2 n. 780 m2 n. 340 m2 

-sijainti   2. kerros 1. kerros 1. kerros 

-koneellinen ilmanvaihto  tulo/poisto tulo/poisto tulo/poisto 

-talotekniikan kunto  kohtalainen vaatimaton hyvä 

-ongelmia   2. kerros  mikrobit - 

    peruskorjaustarve 
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PÄIVÄKOTIRAKENNUKSISTA TEHDYT TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET 

 

Päiväkotirakennuksista on vuosien mittaan tehty useita tutkimuksia ja selvityksiä 

rakennusten nykykunnon ja toimivuuden selvittämiseksi. Raportteja ja pöytäkirjoja on mm. 

seuraavista toimenpiteistä: 

 

Peipohjan päiväkoti, Sisäilmatutkimus 13.1.–27.1.2011, Oy Sisäilmainsinöörit 

Peipohjan päiväkoti, Työpaikkaselvitys 21.9.2017 

Peipohjan päiväkoti, Sisäilmatyöryhmän muistio 5.9.2017 

Peipohjan päiväkoti, Sisäilmatyöryhmän muistio 5.10.2017 

Peipohjan päiväkoti, Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit 17.10.2017, Tehokuivaus Oy 

Peipohjan päiväkoti, työsuojelutarkastus 24.11.2017, Lounais-Suomen Aluehallintovirasto 

 

Päiväkotirakennuksen saneeraukseen ja rakentamiseen liittyviä selvityksiä: 

Päiväkodin hankesuunnitelma 18.8.2016. Hankesuunnitelmassa on selvitelty Peipohjan 

saneerausta ja laajennusta tai vastaavan uuden päiväkodin rakentamista Tulkkilaan. Liitteenä 

mm. Rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus ja talotekninen korjaustarveselvitys 

11.5.2016.  Vahanen Oy, kustannusarviot peruskorjaus ja uudisrakennus, RT-ohjekortti 96-

11003 Päiväkotien suunnittelu sekä tilavaatimukset. 

Terveysaseman laajennusosan muutos päiväkodiksi, kannattavuustarkastelu 6.9.2016 

Terveyskeskuksen muutoskorjaus päiväkodiksi, perustamiskustannukset 6.9.2016 

Kauppakeskuksen muutos päiväkodiksi, kannattavuustarkastelu 21.3.2017 

Risten koulu ja laajennus 4.1.2018, A- Insinöörit 
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TULEVAISUUDEN RATKAISUJEN TAUSTALLA 

Varhaiskasvatuspalveluja käyttävien lasten määrään vaikuttavat syntyvyysluvut, muuttoliike, 
työllisyystilanne, varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö sekä varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksuissa tapahtuvat muutokset. 
 
Kokemäellä alle kouluikäisten lasten määrän arvioidaan pysyvän ennallaan lähivuosina. Tällä 
hetkellä alle 5-vuotiaista n. 69 % on varhaiskasvatuspalvelujen piirissä. Vuorohoitopalvelujen 
kysyntä on koko ajan kasvussa. 
 
Varhaiskasvatuspalvelujen käyttö Kokemäellä on kasvanut vuodesta 2010 alkaen ja tulee 
kasvamaan edelleen, kun asiakasmaksut alenevat. Jos hallituksen kaavailut maksuttomasta 
varhaiskasvatuksesta toteutuvat, niin varhaiskasvatuspaikkojen kysyntä kasvaa Kokemäellä 
entisestään.  
 
Myös pienten lasten hoidon tarpeen lisääntyminen ja erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä 
täytyy huomioida tulevaisuuden varhaiskasvatusta suunniteltaessa. 

 
Perhepäivähoidon osuus palvelutuotannossa on pienentynyt ja palvelut painottuvat enenevässä 
määrin päiväkotien osalle. 

 

 
                Syntyvyysluvut Kokemäellä 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

75 61 63 61 53 55 67 61 

 

 

               Tilastokeskuksen ennuste syntyvyysluvuista Kokemäellä 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

53 53 53 52 51 51 51 51 51 49 49 49 49 
 

              Perhepäivähoitajien eläköityminen, Kokemäki 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 1   1 1  1 1   1 

 

 

 
Perhepäivähoidon tulevaisuuden ongelma on, että tehtävä ei ole vetovoimainen. 
Perhepäivähoitajien keski-ikä Kokemäellä on 51 vuotta. Uusien ammattitaitoisten ja sitoutuneiden 
perhepäivähoitajien rekrytointi on haasteellista. Ilmiö on valtakunnallinen, kuten alla olevista 
kaaviosta käy ilmi. 
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Perhepäivähoitajien määrän valtakunnallinen kehitys 
 

2000 2013 

20 000 8 835 

                  (kuntatyönantaja 1/ 2014) 

 
On varauduttava siihen, että perhepäivähoitopaikkojen määrä vähenee. Tästä syystä 
varhaiskasvatuspalveluja on tuotettava päiväkodeissa entistä enemmän.  
 

 

  Kunnallisessa perhepäivähoidossa olleet lapset vuosina 2010- 2016 lähikunnissa 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Eura 180 165 147 162 104 115 113 

Harjavalta 98 77 65 65 60 49 51 

Huittinen 141 143 157 161 131 136 137 

Kokemäki 61 65 62 64 66 66 39 

Nakkila 74 84 103 97 94 71 39 

Säkylä 127 132 129 119 128 98 69 

Yhteensä 681 666 663 668 583 535 448 

                       (Sotkanet) 

 

Vuonna 2016 ja 2017 syntyneiden lasten suuren määrän takia Vanhalle yhteiskoululle on perustettu 

2- 5- vuotiaiden lasten päiväkotiryhmä (Tulkkilan päiväkodin erillisryhmä) marraskuussa 2017.  

 

Vanhan yhteiskoulun tilat palvelevat varhaiskasvatuksen tarpeita väliaikaisena ratkaisuna.  Lasten 

sijoitus pysyvästi tiloihin vaatisi merkittäviä muutoksia, jotta hankesuunnitelman (Jouni Lehtinen 

18.8.2016) toiminnalliset tavoitteet täyttyisivät. 

 

Pienen lapsen näkökulmasta on tärkeää, että hoitopaikka ei vaihdu joka vuosi. Lapselle olisi 

pystyttävä tarjoamaan mahdollisimman pysyvät ihmissuhteet ja tuttu, turvallinen toiminta- ja 

oppimisympäristö ennen esikoulun alkua. Tällä hetkellä tämä ei ole mahdollista, koska pieniä lapsia 

jonottaa varhaiskasvatuspaikkaa ja hoito joudutaan aloittamaan monta kertaa tilapäisin 

järjestelyin.  

 

14.12.2015 hyväksytyn talouden tasapainotusohjelman vaatima säästö saadaan aikaiseksi 

ainoastaan keskittämällä koko varhaiskasvatus päiväkotiin. 
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Kunnallisessa päivähoidossa ja yksityisen hoidon tuella hoidetut lapset vuosina 1985–    

 2014 (valtak. tilasto) 

 
 

 

NYKYISTEN JA SELVITELTYJEN MAHDOLLISTEN UUSIEN TILOJEN SOPIVUUS 

PÄIVÄKOTIKÄYTTÖÖN 

 
Seuraavassa on arvioitu tarkasteltujen kohteiden sopivuutta päiväkotikäyttöön joko 

sellaisenaan tai tehtävien muutos- ja korjaustöiden jälkeen. Kauvatsalla olevaa päiväkoti 

Päiväpesää ei tässä yhteydessä arvioida, koska näillä näkymin aiemmin tehdyt poliittiset 

päätökset ovat edelleenkin voimassa ja päiväkodin toiminta jatkuu nykyiseen malliin. 

Peipohjan päiväkoti 

+     peruskorjattuna ja laajennettuna rakennus täyttää hankesuunnitelman (Jouni lehtinen              

18.8.2016) vaatimukset ja kattaa suurimman osan Kokemäen alueen varhaiskasvatuksen   

tilatarpeista 

- tontti liian pieni piha-alueiden osalta 

- turvallisen liikenteen järjestelyt haastavia 

- rakennustyön ajaksi on hankittava väistötilat (esim.parakit) 

- kaavamuutoskaan ei mahdollista 9 ryhmän päiväkodin rakentamista (alue liian pieni) 

- rakennus etäällä palveluista (uimahalli, kirjasto, liikuntapuisto), edellyttää kuljetuksia 

- tilat eivät täytä nykypäivän vaatimuksia oppimisympäristön suhteen 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016) 

- tila- ja talotekniset muutokset ovat mittavia 

- peruskorjauksessa haasteena rakennusta aiemmin vaivanneet kosteus- ja 

sisäilmaongelmat, jotka voivat aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia 

 

Kustannusarvio: n. 3,7 milj. € /veroton 
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 Tulkkilan päiväkoti 

 +     keskeinen sijainti 

 +     ei kuljetuskustannuksia uimahalliin, kirjastoon ja liikuntapuistoon liikuttaessa 

 +     päiväkodin ja koulun läheisyys mahdollistaa tilojen käytön tehokkuuden ja talou- 

                                 dellisuuden 

- sijainti 2. kerroksessa → portaat hankaloittavat pienten lasten kulkemista 

- tilat ovat epäkäytännölliset ja joustamattomat (tilojen pitää antaa mahdollisuudet lasten 

joustaviin ryhmittelyihin) 

- tilat eivät täytä nykypäivän vaatimuksia oppimisympäristön suhteen, ahtaat eteistilat, 

pienet ryhmätilat, neuvottelu- ja pienryhmätilojen puute (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2016)  

- tilan laajentaminen mahdotonta (perusturvan tilat käytettävissä aikaisintaan vuonna 

2023) 

- ei alun perin suunniteltu päiväkodiksi 

- joen läheisyys 

 

Risten koulun muutos päiväkodiksi 

+     väljä pihapiiri, osittain metsämaastoa 

- syrjäinen sijainti  

→ synergiaetujaTulkkilan koulun kanssa ei voi hyödyntää (ensisijaisesti yhteistyö 

esiopetuksen kanssa)  

→ kuljetuskustannukset, kun liikutaan uimahalliin, kirjastoon, liikuntapuistoon  

→ huoltajien työssäkäynti suuntautuu pääosin suunnalle Pori, Eura, Säkylä 

- liikuntasali tarpeettoman suuri päiväkotikäyttöön 

- joen läheisyys 

- rakennettu alun perin koulurakennukseksi 

- keittiötilojen puute 

- tilat eivät täytä nykypäivän vaatimuksia oppimisympäristön suhteen 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016) 

- nykyinen pinta-ala ei mahdollista koko varhaiskasvatuksen keskittämistä samaan 

kiinteistöön 

- tila- ja talotekniset muutokset ovat mittavia 

 

Kustannusarvio: n. 4.8 milj. € /veroton (arvio pohjautuu A- Insinöörien tekemään  

arvioon, 4.1.2018) 
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 Kauppakeskuksen (entinen osuuskauppa Tulkkilantie 32) muutos päiväkodiksi 

+     keskeinen sijainti 

+     tilava kiinteistö, pystyy hoitamaan koko Kokemäen alueen varhaiskasvatuksen tilatarpeet 

- tilojen toimivuus kyseenalainen 

- ei täytä hankesuunnitelman (Jouni Lehtinen 18.8.2016) vaatimuksia 

- rakennettu alun perin liikerakennukseksi 

- joen läheisyys 

- piha-alue pieni, liikenteellisestikin haastava 

- tila- ja talotekniset muutokset ovat mittavia 

- kustannusarvioita peruskorjauksesta ei ole tehty 

 

 Terveysaseman tilojen muutos päiväkodiksi (neuvola- ja hammaslääkäritilat) 

 Terveysasemarakennukseen ei ole taloudellisesti kannattavaa saneerata päiväkotiloja 

 kannattavuustarkastelun perusteella. Hankkeen korjausasteesta tulisi liian korkea. 

 Terveysasemarakennuksessa on tiloja vapaana saneerattavaksi päiväkotikäyttöön 

 aikaisintaan vuonna 2022. 

   

 Tuomaalan koulun asuinrakennuksen muutos päiväkotikäyttöön 

Tuomaalan koulun asuinrakennus on myös noussut keskuskustelussa vaihtoehdoksi pienenä 

päiväkotina. Rakennukseen saataisiin kokonaisvaltaisella peruskorjauksella järjestymään 

yhden pienen ryhmän, max. 18 lasta, päiväkoti. 

Rakennus vaatii mittavat rakennus- ja talotekniset muutokset. 

+     palvelee hyvin lähialuetta 
+     hyvät ulko- ja sisäliikuntatilat koulun yhteydessä 
+     yhteistyö Tuomaalan koulun kanssa 
+     koulun aamu- ja iltapäivätoiminnassa äärivuoroissa olevien alakoululaisten hoidossa     
voidaan käyttää päiväkotia tukena 
- laajemmalle käyttäjäkunnalle syrjässä 
- rakennus on vanha asuinrakennus, vaatii perusteellisen remontin 

- uuden nykyaikaisen tekniikan mahduttaminen tiloihin on kallista ja haasteellista 

- rakennukseen voidaan sijoittaa vain 18 lasta 

- rakennus nyt koulukäytössä 

 

Yksityinen palveluntuottaja 

Jos varhaiskasvatuspalvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta, niin hinnassa ei ole 

merkittävää eroa verrattuna kunnan omaan toimintaan. Jos yksityisen palveluntuottajan 

toiminta on halvempaa, niin tällöin yleensä yksityisessä päiväkodissa ei hoideta tukea 

tarvitsevia erityislapsia. 
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Uusi päiväkoti 

Varhaiskasvatuksen keskittämisen valmistelu aloitettiin 14.12.2015 hyväksytyn Kokemäen 

kaupungin talouden tasapainotusohjelman mukaisesti heti 2016 vuoden alussa. 

Hankesuunnitelma (Jouni Lehtinen 18.8.2016) uudesta päiväkodista valmistui elokuussa 

2016. 

Mikäli perhepäivähoito loppuu ja nykyisten päiväkotien saneerauksesta, laajennuksesta ja 

käytöstä luovutaan, on vaihtoehtona rakentaa uusi koko Kokemäen aluetta (ei Kauvatsa) 

palveleva päiväkoti. Tämä tarkoittaa käytännössä 9-ryhmäistä päiväkotia, jonka brutto-ala 

olisi n. 2000 m2. 

Uudelle päiväkodille sovelias tontti sijaitsee Tulkkilassa Tokmannin ja paloaseman välissä. 

Jos perhepäivähoito (8 perhepäivähoitajaa) säilyy yhtenä varhaiskasvatusvaihtoehtona, niin 

uusi päiväkoti pystyy tarjoamaan lapselle tutun, turvallisen varahoitoympäristön 

perhepäivähoitajan sairausloman, vuosiloman ja tasausvapaan aikana. 

Kaupunki on käynyt myös keskusteluja varhaiskasvatuksen osittaisesta hoitamisesta  

yksityisten toimijoiden kanssa. Tällöin oman päiväkodin ryhmämäärä putoaisi noin puoleen 

kokonaistarpeesta. Mitään päätöksiä asiasta ei vielä ole tehty. Ajatus pitää kuitenkin 

huomioida kokonaisratkaisua valmistellessa. 

+    täyttää kaikki hankesuunnitelman vaatimukset rakennuksen, piha-alueen ja turvallisten 

liikennejärjestelyjen osalta 

+    uusi keskitetty, tulevien tarpeiden mukaan mitoitettu päiväkoti toteuttaa osaltaan 

pidemmällä aikajaksolla saatavat talouden tasapainotusohjelman edellyttämät säästöt 

varhaiskasvatuksessa 

+     rakentaminen ja rahoitus voidaan järjestää usealla eri tavalla 

+     keskeinen sijainti 

+     palvelee parhaiten kaikkia päiväkodin tarvitsijoita Kokemäen alueella 

+     keskittämällä varhaiskasvatus saadaan talouden tasapainotusohjelman vaatima säästö,         

varhaiskasvatuksen laatu paranee ja varhaiskasvatusta voidaan toteuttaa 

varhaiskasvatussuunnitelman (valtakunnalliset perusteet ja Kokemäen 

varhaiskasvatussuunnitelma) mukaisesti 

+     liikuntapuiston läheisyys 

+    ei kuljetuskustannuksia uimahalliin, kirjastoon ja liikuntahalliin liikuttaessa 

+     uudishankkeessa saadaan nykyajan vaatimuksia vastaavat terveelliset ja turvalliset  

       tilat, joissa voidaan ottaa myös paremmin huomioon varhaiskasvatussuunnitelman 

       mukaiset toiminnalliset tekijät 

+     henkilöstön käyttö ja siirreltävyys kulloisenkin tarpeen ja lasten määrän mukaan  

       vähentävät sijaistarvetta oleellisesti 

+     pystytään huomioimaan lasten tuen tarve paremmin (esim. liikuntarajoitteinen ja  

       heikkonäköinen lapsi) 

+     helpompi toteuttaa pienryhmäpedagogiikkaa (lapsen yksilölliset tarpeet) 

+     vuorohoidon asianmukaiset tilat (pesutilat, pienkeittiö)  

- tyhjilleen jäävien tilojen käyttö / hyödyntäminen 

 

Kustannusarvio 4,5 milj. € /veroton 
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KUSTANNUSTEN ARVIOINTIA 
 

Päiväkotiryhmän määritelmä: 

Päiväkodissa voi toimia alle 3- vuotiaiden lapsiryhmiä, 3-5- vuotiaiden lapsiryhmiä tai 1-5-

vuotiaiden sisarusryhmiä.  

 

 

Lapsiryhmä Lasten 
määrä  

Lastentarhanopettaja Lastenhoitaja Suhdeluku 
(aikuinen / 
lapset) 

9 kk- 3- vuotta 
(pienet) 

12 1 2 1/4 

3-5- vuotta (isot) 24 2 1 1/8 

 

 

Perhepäivähoitoryhmä: 

 

Perhepäivähoitaja voi hoitaa samanaikaisesti neljää alle kouluikäistä lasta. 

 

 

 Varhaiskasvatuksen vuodelle 2018 arvioidut toimintamenot ovat talousarviossa 2,59 milj. 

 euroa ja toimintatuotot 0,28 milj. euroa.  Esiopetuksen ulkopuolisen varhaiskasvatuksen, 

 Kauvatsan päiväkodin ja lasten kotihoidontuen menot ovat noin 33 % kaikista 

 varhaiskasvatuksen menoista. Nämä menot eivät ole mukana jäljempänä olevissa 

 arvioissa, koska niiden osuuden arvioidaan  pysyvän suhteellisen vakioina jatkossa. 

 Vuoden 2018 alussa perhepäivähoidossa on 10 omassa kodissa työskentelevää 

 perhepäivähoitajaa.  Perhepäivähoidossa on 40 lasta.   

 Mikäli perhepäivähoitoa ei järjestetä, tulee varhaiskasvatusta järjestää päiväkodissa.  40 

 perhepäivähoidossa olevan lapsen edellyttämä laskennallinen työntekijämäärä on 

 päiväkodissa 6 – 9 työntekijää.  Työntekijöiden määrä riippuu hoidettavien lasten iästä. 

  Vuoden 2018 talousarviossa perhepäivähoidon kustannukseksi on arvioitu noin 426 000 

 euroa eli noin 37 000 euroa yhtä työntekijää kohti.  Ko. summa sisältää kaikki 

 henkilöstökulut, kulukorvaukset, ja toimintamenot. 

 Ko. laskelman mukaan perhepäivähoidon toiminnan siirtäminen kokonaan päiväkotiin 

 aiheuttaisi Kokemäellä laskennallisesti noin 37 000- 148 000 ( ka  92 500) euron 

 menovähennyksen vuodessa.  Ko. summa on pienempi kuin talouden 

 tasapainotussopimuksessa vuodelta 2015 oleva noin 240 000 euron säästötavoite.    Tärkeää 

 on huomata, että säästötavoite jo puolittain toteutunut, koska perhepäivähoitajien määrä on 

 vähentynyt suunnitelman laadinta-ajankohdasta samoin lähes puoleen. 

 Uuden päiväkodin mahdollisen rakentamisen laajuuden kannalta olennaista on se onko 

 päiväkoti 8 vai 9- ryhmäinen.  Perhepäivähoidon mahdollisen päättymisen lisäksi, tähän 

 vaikuttaa myös se, kuinka paljon suunnitteilla oleva ilmainen varhaiskasvatus lisää 
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 varhaiskasvatuksen tarvetta. Tilastokeskuksen laatiman väestöennusteen mukaan 

 Kokemäellä  syntyvien määrä on jatkossa noin 50 lasta/vuosi.  

Henkilökunnan määrä on laskettu nykyisten tehtävänimikkeiden ja kelpoisuusehtojen 

mukaan. 

 

lapsia 
perhepäivä- 
hoidossa lasten lukumäärä  

tarvittavien 
ryhmien määrä 
päiväkodissa 

tarvittava 
henkilöstö 
päiväkodissa 

   
 

 40 30 pienet 2,50 
  

 
10 isot 0,42 

  

   
2,92 8,75 

 

      40 20 pienet 1,67 
  

 
20 isot 0,83 

  

   
2,50 7,5 

 

      40 10 pienet 0,83 
  

 
30 isot 1,25 

  

   
2,08 6,25 

  

 

YHTEENVETO TILARATKAISUISTA 

Ennen lopullista vaihtoehtovalintaa tulee Kokemäellä tehdä selkeä päätös työnjaosta 

kaupungin ja mahdollisen yksityisen toimijan välillä. 

Mikäli yksityinen huolehtii noin ½-osasta varhaiskasvatusta, kaupungin omat tilatarpeet 

voidaan hoitaa rakentamalla uusi viiden ryhmän päiväkoti Tulkkilaan. Toinen vaihtoehto on 

laajentaa ja saneerata Peipohjan päiväkoti tai Risten koulu. Peipohjan päiväkodin saneeraus 

on kuitenkin toteutettava huolella, jotta vältyttäisiin rakennusta aiemmin vaivanneista 

kosteus- ja sisäilmaongelmista. 

Mikäli halutaan, että kaupunki huolehtii varhaiskasvatuksesta kokonaisuudessaan, 

toteuttamiskelpoisiksi vaihtoehdoiksi jää 1) uuden päiväkodin rakentaminen Tulkkilaan 2) 

Peipohjan päiväkodin saneeraus ja uuden 6- ryhmäisen päiväkodin rakentaminen Tulkkilaan 

3) Risten koulun saneeraus ja laajennus 9- ryhmäiseksi. Kaikki vaihtoehdot mahdollistavat 

nykyaikaisten tilojen toteuttamisen ja elinkaarta rakennukselle vähintään 30 vuotta. 

Käytettävissä olevien eri tilavaihtoehtojen osalta nousee parhaimmaksi vaihtoehdoksi 

Tulkkilaan rakennettava uusi päiväkoti. 

Mikäli rakennetaan uusi päiväkoti, siihen on saatavissa perinteisistä poikkeavia 

rahoitusmalleja, jotka eivät kasvata kaupungin velkapääomaa.  


