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§ 184
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Sörnäistenniemelle (Ka-
lasatamaan) tulevan päiväkodin hankesuunnitelmasta

HEL 2019-003067 T 10 06 00

Lausunto

Kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa osoitteeseen 
Arielinkatu 6 rakennettavasta päiväkodin hankesuunnitelmasta. Hanke-
suunnitelma koskee paviljonkihankkeena toteutettavia lisätiloja.

Päiväkodin tilat toteutetaan tilaelementtiratkaisuna aikataulullisista syis-
tä. Paviljonkiratkaisuna toteutettavat tilat valmistuvat 1.8.2019 ja niitä 
käytetään kunnes seuraavat pysyvät päiväkodit valmistuvat. 

Päiväkodin lisätilassa on noin 120 lisätilapaikkaa.

Tilaratkaisun tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmu-
kainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista, 
yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 
kehittymistä.

Hankkeen tarpeellisuus

Väliaikaiset päiväkotitilat sijaitsevat Kalliossa, Kalasataman osa-alueel-
la ja ne palvelevat erityisesti Kalasataman alueen ja sen lähialueiden 
lapsia ja heidän perheitään.

Kasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan sään-
nöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Muutosten yhteydessä koko varhais-
kasvatusalueen palveluverkkoa tarkastellaan kokonaisuutena. Palvelu-
verkkoa suunnitellaan siten, että perheiden tarpeisiin voidaan vastata 
mahdollisimman hyvin lähipäiväkoti periaatteella. 

Varhaiskasvatus ja esiopetus alueella 10 (Kallio-Vironniemi-Ullanlinna) 
varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen hakevien lasten määrä on suu-
rempi kuin alueella käytössä olevat paikat. Kallion peruspiirin, Kalasa-
taman osa-alueen 1–6-vuotiaiden lasten määrä lisääntyy lähivuosina. 
Lisätilalla taataan riittävät alueelliset palvelut. 

Strategian mukaiset ja riittävät väistö- ja lisätilat tukevat lasten arkea

Lisätilat mahdollistavat strategianmukaisten lähipalveluiden tarjoamisen 
Kalasataman alueella ja parantavat näin lasten ja perheiden arkea. 
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Turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat luovat hyvät edellytykset päiväkoti 
Arielin toiminnalle pysyvien tilojen valmistumiseen saakka. 

Varhaiskasvatuspalvelut ovat perheille arjen lähipalvelu. 

Lapsen näkökulmasta päiväkotipaikka omalla asuinalueella mahdollis-
taa kaverisuhteiden muodostumisen lähellä kotia sekä tutustumisen ja 
liikkumisen omalla alueella. Oman alueen tuntemus lisää turvallisten 
reittien oppimista pienestä pitäen. Tilat suunnitellaan esteettömiksi, 
lapsen kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Päiväkotien 
toiminnan suunnittelussa osallistetaan alueen lapsia ja perheitä. Tilat 
mahdollistavat yhteisöllisyyden lisäämisen alueella.   

Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taito-
jen oppimista ja lisätään näin korkean teknologian ymmärtämistä ja 
osaamista Helsingissä.

Tilat mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen

Yksiköiden nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle käyttäjämäärälle 
eivätkä ne vastaa varhaiskasvatussuunnitelman toiminnallisia tavoittei-
ta.

Hankkeessa toteutetaan tilat päiväkodille, jossa pedagogisesti moni-
puoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat edistävät 
toimintaa sekä takaavat lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat 
suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluoh-
jeiden mukaan. 

Väistö- ja lisätilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Väistötiloista perittävä vuokra on sama kuin purettavasta rakennukses-
ta peritty vuokra. Tämän tason ylittävä väistötilakustannus peritään eril-
lisenä määräaikaisena korvauksena rakentamisen jälkeisen vuokran 
yhteydessä. Alustava arvio tilaelementtirakennuksen kokonaisvuokras-
ta on noin 40 108 €/kk, eli 481 291 € vuodessa. Vuokra on 36,13  
€/m²/kk, mikä koostuu 31,00 €/m²/kk pääomavuokrasta ja 5,13 €/m²/kk 
ylläpitovuokrasta. Väistö- ja lisätilan vuokravaikutus tarkentuu pysyvien 
tilojen hankkeen valmistuttua.

Siivouskustannusarvio on noin 50 000 euroa vuodessa. Käynnistämis-
kustannuksiin varataan 135 000 euroa. Toiminnan käynnistämiskus-
tannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varus-
teet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon hankintoja. Arvioidut toimin-
takustannukset nousevat tulevan hankkeen osalta 1 300 000 eu-
roa/vuosi. 

Aikaisemmat päätökset, kuuleminen, osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu
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Tarveselvitys ja hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristötoi-
mialan ja kasvatus- ja koulutustoimialan yhteistyönä. Kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta on hyväksynyt tarveselvityksen päiväkodin 20.11.2018.

Henkilökuntaa on kuultu 13.2.2019 pidetyssä vuoden 2019 tilaelement-
tihankkeita koskevassa tiedotustilaisuudessa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää lisätiloista

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 koh-
dan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta kos-
kevan tarveselvityksen hyväksymisestä. 

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, puhelin: 310 43229

pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi
Ulla Lehtonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 44655

ulla.lehtonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kympin hansu 25.3.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa osoitteeseen 
Arielinkatu 6 rakennettavasta päiväkodin hankesuunnitelmasta. Hanke-
suunnitelma koskee paviljonkihankkeena toteutettavia lisätiloja.

Päiväkodin tilat toteutetaan tilaelementtiratkaisuna aikataulullisista syis-
tä. Paviljonkiratkaisuna toteutettavat tilat valmistuvat 1.8.2019 ja niitä 
käytetään kunnes seuraavat pysyvät päiväkodit valmistuvat. 

Päiväkodin lisätilassa on noin 120 lisätilapaikkaa.

Tilaratkaisun tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmu-
kainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista, 
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yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 
kehittymistä.

Hankkeen tarpeellisuus

Väliaikaiset päiväkotitilat sijaitsevat Kalliossa, Kalasataman osa-alueel-
la ja ne palvelevat erityisesti Kalasataman alueen ja sen lähialueiden 
lapsia ja heidän perheitään.

Kasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan sään-
nöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Muutosten yhteydessä koko varhais-
kasvatusalueen palveluverkkoa tarkastellaan kokonaisuutena. Palvelu-
verkkoa suunnitellaan siten, että perheiden tarpeisiin voidaan vastata 
mahdollisimman hyvin lähipäiväkoti periaatteella. 

Varhaiskasvatus ja esiopetus alueella 10 (Kallio-Vironniemi-Ullanlinna) 
varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen hakevien lasten määrä on suu-
rempi kuin alueella käytössä olevat paikat. Kallion peruspiirin, Kalasa-
taman osa-alueen 1–6-vuotiaiden lasten määrä lisääntyy lähivuosina. 
Lisätilalla taataan riittävät alueelliset palvelut. 

Strategian mukaiset ja riittävät väistö- ja lisätilat tukevat lasten arkea

Lisätilat mahdollistavat strategianmukaisten lähipalveluiden tarjoamisen 
Kalasataman alueella ja parantavat näin lasten ja perheiden arkea. 
Turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat luovat hyvät edellytykset päiväkoti 
Arielin toiminnalle pysyvien tilojen valmistumiseen saakka. 

Varhaiskasvatuspalvelut ovat perheille arjen lähipalvelu. 

Lapsen näkökulmasta päiväkotipaikka omalla asuinalueella mahdollis-
taa kaverisuhteiden muodostumisen lähellä kotia sekä tutustumisen ja 
liikkumisen omalla alueella. Oman alueen tuntemus lisää turvallisten 
reittien oppimista pienestä pitäen. Tilat suunnitellaan esteettömiksi, 
lapsen kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Päiväkotien 
toiminnan suunnittelussa osallistetaan alueen lapsia ja perheitä. Tilat 
mahdollistavat yhteisöllisyyden lisäämisen alueella.   

Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taito-
jen oppimista ja lisätään näin korkean teknologian ymmärtämistä ja 
osaamista Helsingissä.

Tilat mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen

Yksiköiden nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle käyttäjämäärälle 
eivätkä ne vastaa varhaiskasvatussuunnitelman toiminnallisia tavoittei-
ta.
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Hankkeessa toteutetaan tilat päiväkodille, jossa pedagogisesti moni-
puoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat edistävät 
toimintaa sekä takaavat lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat 
suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluoh-
jeiden mukaan. 

Väistö- ja lisätilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Väistötiloista perittävä vuokra on sama kuin purettavasta rakennukses-
ta peritty vuokra. Tämän tason ylittävä väistötilakustannus peritään eril-
lisenä määräaikaisena korvauksena rakentamisen jälkeisen vuokran 
yhteydessä. Alustava arvio tilaelementtirakennuksen kokonaisvuokras-
ta on noin 40 108 €/kk, eli 481 291 € vuodessa. Vuokra on 36,13  
€/m²/kk, mikä koostuu 31,00 €/m²/kk pääomavuokrasta ja 5,13 €/m²/kk 
ylläpitovuokrasta. Väistö- ja lisätilan vuokravaikutus tarkentuu pysyvien 
tilojen hankkeen valmistuttua.

Siivouskustannusarvio on noin 50 000 euroa vuodessa. Käynnistämis-
kustannuksiin varataan 135 000 euroa. Toiminnan käynnistämiskus-
tannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varus-
teet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon hankintoja. Arvioidut toimin-
takustannukset nousevat tulevan hankkeen osalta 1 300 000 eu-
roa/vuosi. 

Aikaisemmat päätökset, kuuleminen, osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys ja hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristötoi-
mialan ja kasvatus- ja koulutustoimialan yhteistyönä. Kasvatus- ja kou-
lutuslautakunta on hyväksynyt tarveselvityksen päiväkodin 20.11.2018.

Henkilökuntaa on kuultu 13.2.2019 pidetyssä vuoden 2019 tilaelement-
tihankkeita koskevassa tiedotustilaisuudessa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää lisätiloista

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 koh-
dan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta kos-
kevan tarveselvityksen hyväksymisestä. 

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, puhelin: 310 43229

pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi
Ulla Lehtonen, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 44655

ulla.lehtonen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Kympin hansu 25.3.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 04.04.2019 
§ 42


