
Tarveselvitys

Toimiala:
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Hankkeen nimi
Paviljonkipäiväkoti / leikkipuisto Tapulikaupunki

Hankenumero

Kaupunginosa
Puistola / Tapulikaupunki

Kiinteistötunnus Oppilaspaikat / tilapaikat
120

Osoite
Moisiontie 18, 00750 Helsinki

Postiosoite Tilakustannukset

Hankkeen suuruus ja kustannukset (ilman ALV) brm2 htm2 hym2 kustannus-
ennuste
M €

pääomavuokra €/m2

Uudisrakennus 1200  960 ylläpitovuokra €/m2

Laajennus/lisärakennus vuosittaiset 
vuokrakustannukset 

Muutos/peruskorjaus noin 430 000 euroa

Toiminnan kuvaus, toiminnan laajuus- ja laatutavoitteet 
Tiloissa järjestetään varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1-6 vuotiaille lapsille. Päiväkodin tilapaikkoja noin 105 lapselle, hoito- ja 
kasvatushenkilökuntaa noin 21-23. Tilojen suunnittelussa hyödynnetään Helsingin kaupungin päiväkotien suunnitteluohjetta. Päiväkodille 
rakennetaan aidattu ulkoilupiha, noin 10 m2 /tilapaikka.

Paviljongin 1 krs. toiseen päätyyn toteutetaan sisätilat leikkipuisto Tapulin toiminnalle noin 120 m2. Tiloihin on oma sisäänkäynti. 
Leikkipuistotoiminnan ulkoalueen hyödyntämiseksi paviljongin sijoitusta tarkastellaan nykyisen leikkipuiston ulkoalueen läheisyyteen.

Perustelut tilantarpeelle
Puistolassa varhaiskasvatuspalveluiden kattavuus on muuta kaupunkia alhaisempaa. Viime vuosina on jouduttu luopumaan muutamista 
päiväkotikäytössä olleista tiloista, mutta tilalle ei ole löytynyt korvaavia tiloja. Nykyiset päiväkotitilat ovat täynnä. Helsingin kaupunki on 
käynnistänyt syksyllä 2018 viisivuotiaiden maksuttoman 4 tunnin päiväkotihoidon, joka tulee lisäämään palvelun käyttöä tulevina vuosina.

Leikkipuisto Tapulin tilojen kunto on huono, tiloja voi tällä hetkellä käyttää rajoitetusti ( WC:t ja muut tilat lyhyt aikaisesti). 
Aikaisemmat päätökset
Kaupunginhallituksen ( 29.10.2018) hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2019 hanke sisältyy vuosille 2019-21 suunnitteilla 
oleviin  vuokra- ja osakekohteisiin.  
Hankkeen toteutusaikataulu
Paviljonkitilat ovat käyttöönotettavissa elokuun 2019 alussa
Liittyminen muihin hankkeisiin
Väliaikaisten tilojen tarve on olemassa vähintään siihen asti kuin alueelle valmistuu yhdistetty koulu, päiväkoti, 
leikkipuistorakennus nykyisen Maatullin ala-asteen tontille ja sen ympäristöön. 
Väistötilaratkaisu
Henkilöstön lisäämistarve 
21-23 vakanssia
Vuosittaiset toiminnankustannukset ilman tilakustannuksia
1,2 milj. euroa, joista henkilöstökustannusten osuus on noin 0,9 milj. ja siivouskustannukset noin 160 000 euroa
Toiminnan käynnistämiskustannukset
66 000 euroa
tietohallinnon käynnistämiskustannuksiin varataan 45 000 euroa.
Vaikutusten arviointi (terveys, hyvinvointi ja lapsivaikutukset)
Palveluverkkoa suunnitellaan niin, että perheiden varhaiskasvatuksen tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin. 
Lisätietoja
Työryhmä 
Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Jari Miettinen, projektinjohtaja, kaupunkiympäristötoimiala
Joakim Kettunen, kaavoittaja, kaupunkiympäristötoimiala
Hanna Linna, leikkipuisto- ja iltapäivätoiminnan päällikkö, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Noora Hynynen, johtava leikkipuisto-ohjaaja, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Eeva Tiihonen, aluepäällikkö, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Carita Sahlström, toimintakustannukset
Tarveselvitys on tehty kaupunkiympäristön ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan välisenä yhteistyönä.
Päiväys
Helsinki 7.11.2018


