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§ 156
Pasilassa osoitteeseen Lavakatu 1 toteutettavan päiväkodin uudis-
rakennuksen tarveselvitys

HEL 2020-006997 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Pasilassa osoittee-
seen Lavakatu 1 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen tarvesel-
vityksen. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeiden jatkosuun-
nittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja 
lasten näkemykset tilojen kehittämisessä.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lpk Lavakatu 1, tarveselvitys 3.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Pasila on rakentuva alue, jonka myötä alueella tarvitaan lisää päiväkoti-
tiloja. Osoitteeseen Lavakatu 1 toteuttava päiväkotirakennus vastaa 
alueen kasvavaan palvelutarpeeseen. Rakennukseen toteutetaan var-
haiskasvatukselle ja esiopetukselle uusia päiväkotitiloja noin 120 lap-
selle. Uudisrakennus otetaan käyttöön kalustettuna elokuuhun 2023 
mennessä. Toteutettavissa tiloissa voidaan joustavasti järjestää kasva-
tuksen ja koulutuksen toimintaa uuden rakentuvan alueen muuntuviin 
tarpeisiin. Tilojen joustava käyttö on huomioitu tilojen mitoittamisessa. 
Uudishankkeen toteutuksen yhteydessä ei tarvita väistötiloja.

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä
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Varhaiskasvatuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seurataan 
säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suunnittelussa on 
otettu huomioon rakenteilla ja olemassa oleva tilakapasiteetti. Toimipis-
teen laajuudessa on huomioitu koko palvelualueen pitkän tähtäimen 
kehitys: väestöennuste, asuin- ja liikerakentaminen sekä liikennejärjes-
telyt.

Vuoden 2018 aikana toteutettiin Pasilan alueen palveluverkkotarkastelu 
kaupunginkanslian, kaupunkiympäristön toimialan sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan yhteistyönä. Tarkastelussa selvitettiin alueen 
väestön kasvuun perustuvia palvelutarpeita.

Pasilassa päiväkotien nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle käyt-
täjämäärälle eivätkä ne kaikilta osin vastaa varhaiskasvatussuunnitel-
man mukaisia toiminnallisia tavoitteita. Hanke rakentuu Pasilan pohjoi-
sosaan, joka on nykyistä Maunulanpuiston aluetta. Alueella ei tällä het-
kellä ole palveluita.

Viimeisimmän väestöennusteen mukaan Pasilan peruspiirissä ja Mau-
nulanpuiston osa-alueella, joka on tulevaisuudessa osa uutta Pasilan 
aluetta, 1–6-vuotiaiden määrä kasvaa noin 700 lapsella vuosina 2019–
2033. Vuoteen 2024 mennessä varhaiskasvatusikäisten määrä kasvaa 
tällä alueella noin 400 lapsella. Väestömäärän kasvu alueella tulee jat-
kumaan vielä vuoden 2033 jälkeenkin. Maunulanpuiston osa-alueella 
varhaiskasvatusikäisten määrä kasvaa vuoteen 2024 mennessä noin 
170 lapsella ja vuoteen 2033 mennessä noin 300 lapsella.

Tämän osoitteeseen Lavakatu 1 sijoittuvan päiväkodin lisäksi Talonra-
kennushankkeiden rakentamisohjelma vuosille 2020–2029 sisältää 
Pohjois-Pasilan alueelle sijoittuvan koulu-päiväkoti -hankkeen, johon on 
suunniteltu noin 240 varhaiskasvatuksen paikkaa. Lisäksi Pasilan alu-
eelle toteutetaan päiväkoti Hertan korvaava uudishanke, johon tulee 
noin 100 uutta varhaiskasvatuspaikkaa, sekä Pasilan peruskoulun yh-
teyteen päiväkoti, jossa toteutetaan varhaiskasvatukselle ja esiopetuk-
selle uusia päiväkotitiloja noin 200 lapselle.

Varhaiskasvatusalueella Alppiharju-Pasila-Vallila-Vanhakaupunki kun-
nallisissa päiväkodeissa tapahtuvassa päivähoidossa osallistumisaste 
on ollut noin 67,4 % syksyllä 2019.

Uudet palvelutilat tukevat lasten arkea

Uudisrakennukseen toteutettavat turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat 
luovat hyvät edellytykset päiväkodin toiminnalle ja vastaavat Pasilan 
alueen palvelutarpeisiin.
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Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille lapsille sopiviksi, lapsen 
kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Toiminnan suunnit-
teluun osallistetaan henkilöstön lisäksi lapset ja perheet. Tilat mahdol-
listavat yhteisöllisyyden lisäämisen alueella.

Tilat edistävät varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan päiväkodille pedagogisesti monipuoliset, tar-
koituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat, jotka edistävät toimin-
taa ja takaavat lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat suunni-
tellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden 
mukaan ja ne mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden 
toteuttamisen. Teknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tietoyhteiskunnas-
sa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään teknologian ymmärtämistä 
ja osaamista Helsingissä.

Toteutettava uudisrakennus sijoittuu tiiviiseen kaupunkirakenteeseen. 
Päiväkodin piha-alue sijaitsee lasten toimintatilojen yhteydessä ja pihal-
ta on suora yhteys viereiselle viheralueelle. Piha-alue varustetaan leik-
kivälinein edistämään liikunnallisuutta ja varhaiskasvatussuunnitelman 
tavoitteita. Piha-alueen suunnittelussa ja varustelussa otetaan huo-
mioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan 
monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana.

Piha-alue tarjoaa päiväkodin käyttäjille sekä alueen asukkaille moni-
puoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet. Lisäksi tarkoituksenmukaisella ja 
turvallisella tilasuunnittelulla tuetaan tilojen aktiivista asukaskäyttöä.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Osoitteeseen Lavakatu 1 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen 
tilat ovat laajuudeltaan 998 htm². Kustannusarvio on 6 200 000 milj. eu-
roa. Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonaisvuokra on 34,94 
euroa/m²/kk eli noin 418 426 euroa/vuosi.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Käynnistämiskustannuksiin 
varataan noin 115 000 euroa, joka ei sisällä tieto- ja viestintäteknolo-
gian kustannuksia. Muuttokustannusarvio on noin 16 000 euroa. Toi-
minnankustannukset ovat noin 1 387 000 euroa/vuosi.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan sekä kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Uudishankkeen henkilökun-
nan puuttuessa hanketta on käsitelty kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan pedagogisten asiantuntijoiden kanssa. Päiväkodin henkilökun-
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taa osallistetaan mahdollisuuksien mukaan rakennuksen suunnitteluun 
hanke-, yleis- ja toteutussuunnittelun aikana. Huoltajia osallistetaan 
toiminnan suunnitteluun.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala korostaa, että hankkeen jatko-
suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan mahdollisuuksien mu-
kaan lasten ja henkilökunnan näkemykset tilojen kehittämisessä alue-
päälliköiden ja asiantuntijaopettajien avulla.

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
Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lpk Lavakatu 1, tarveselvitys 3.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


