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§ 19
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponnesta päiväkoti Suursuo- 
daghemmet Stigenin jatkosuunnittelusta

HEL 2017-009728 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Mari Holopaisen toivomusponnesta seuraavan lausunnon:

Päiväkoti Suursuo - daghemmet Stigenin suunnittelussa on hyödynnet-
ty konseptipäiväkotisuunnittelun periaatteita ja kokemuksia. Tavoittee-
na ovat joustavat ja avoimet oppimisympäristöt. Päiväkoti Suursuo-Sti-
genin tilat muodostavat sarjan pienryhmätoimintaa tukevia toimintatiloja 
ja laajempia toiminta-alueita, jotka sijaitsevat rakennuksen pitkillä sivuil-
la. Näiden väliin rakennuksen keskirunkoon jää  avoin ja vaihteleva tila-
sarja käsittäen ruokailu-, apu- ja pienryhmätiloja. Syvä runko mahdollis-
taa lyhyet etäisyydet talon sisällä ja tukee muunneltavuuden toteutu-
mista.

Päiväkoti Suursuo - daghemmet Stigenin ulkoilualue on laaja ja tontin 
rikkautena on metsäluonto. Piha on kokonaan aidattu, siitä on erotettu 
väliaidoin muutamia erillisiä kokonaisuuksia muun muassa erillinen ko-
koontumispiha saattoalueen läheisyyteen. Lisäksi piha-alueelle on 
suunniteltu erilaisia teemallisia oppimisympäristöjä. Laajan ja pinnan-
muodoiltaan vaihtelevan pihan valvottavuuteen ja turvallisuuteen on 
kiinnitetty erityistä huomiota pihavalaistuksen suunnittelussa.

Hankkeen suunnitteluvaiheessa on ollut tausta-ajatuksena, että jokai-
nen kerros muodostaa oman kokonaisuuden, vaikka samalla kaikki päi-
väkodin tilat ovat kaikkien ryhmien hyödynnettävissä. Lisäksi jokaiselle 
lapsiryhmälle osoitetaan oma nimikkotila, niin sanottu kotiryhmätila. Sa-
malla kuitenkin monipuoliset, muuntuvat oppimisympäristöt ja muunto-
joustavat tilat rikastuttavat toimintaa. Ensimmäiseen kerrokseen vara-
taan tiloja ilta- ja vuorohoidon järjestämiseen. Tilajärjestelyissä ja ulkoi-
lussa huomioidaan eri-ikäisten lasten tarpeet.  

Päiväkodin toiminnan suunnittelu ja arjen toiminnan sujuvuudesta huo-
lehtiminen on päiväkodin johtajan ja henkilöstön tärkeä yhteinen tehtä-
vä. Varhaiskasvatuksen henkilöstö suunnittelee toimintaa ja rakentaa 
ympäristöä, joka tukee lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen ha-
lua sekä ohjaa leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä tai-
teelliseen kokemiseen ja ilmaisuun. Tiloja ja oppimisympäristöjä arvioi-
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daan ja kehitetään aina lasten tarpeiden mukaisesti ja yhdessä lasten 
kanssa toimintakauden aikana. 

Päiväkoti Suursuo - daghemmet Stigen korvaa nykyisiä päiväkoteja, jo-
ten osa henkilökunnasta on jo olemassa. Hankkeen edistyessä on 
mahdollista järjestää työpajoja, joissa tulevat käyttäjät kootaan yhteen 
pohtimaan ja ideoimaan uusien tilojen käyttöä. Henkilökunnalle järjes-
tetään mahdollisuuksia tutustua jo olemassa oleviin yhteishankkeisiin ja 
isompiin päiväkoteihin, jotta parhaita käytäntöjä voidaan jakaa ja myös 
välttää ei toimivia ratkaisuja.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetissa vuodelle 2018 on 
todettu, että suurempien yksiköiden pedagogisen toiminnan kehittämi-
seen ja johtamiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja luodaan lapsen 
hyvän kasvun kannalta toimivia tilaratkaisuja.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Raila Tiainen-Ala-Maunus, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 41222

raila.tiainen-ala-maunus
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa 23.2.2018 
mennessä valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponnesta, jossa keho-
tetaan selvittämään jatkosuunnittelussa mahdollisuudet järjestää pien-
ten lasten päivittäinen toiminta sekä ulkona että sisällä mahdollisimman 
rauhallisiin kokonaisuuksiin. Selvitetään mahdollisuudet pienryhmätoi-
minnan toteutumiseen aidosti esimerkiksi riittävällä määrällä kulkureit-
tejä, sisäänkäyntejä ja ulkoilualueita. Hyödynnetään suunnittelussa pal-
velumuotoiluosaamista ja henkilökunnan ja käyttäjien palautetta ja ko-
kemuksia kaupungin suurien päiväkotiyksikköjen toimivuudesta ja pa-
rannusehdotuksista. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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