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Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausunto

Päiväkoti Pelimanni ja Tiuku (Purpuripolku 1), korvaava uudisrakennus,
hankesuunnitelma

Arkkitehtien esittelyn (21.4.2021) ja piirustusten (13.4.2021) perusteella toteamme, että
suunnitelma on tässä vaiheessa hyväksyttävissä huomioiden, että:

- henkilökunnan kengille ja takeille tarvitaan naulakot sekä pukuhuoneeseen että
märkäeteisiin. Pukukaappeihin tulee mahtua henkilökunnan vaihtovaatteet.
Pukukaappeja on hyvä olla ylimääräisiä huomioiden sijaiset ja opiskelijat.

- suunnitelmassa on paljon ovia; voisiko niitä vähentää
- akustiikkaan tulee kiinnittää huomiota käytävällä, ruokatilassa ja etenkin eteisessä

ruokatilan yläpuolella sekä tiloissa, joissa on lasiseiniä
- huoneiden lasiseiniin ehdotetaan kalvoja tai verhoja/kaihtimia
- valaistuksen tulee olla säädettävissä/himmennettävissä
- pukemispenkille tilaa joka eteiseen
- lasten WC-tiloissa käsipaperi ja saippua jokaisen lavuaarin viereen
- 3.krs hlökunnan WC:n oven avaus mieluiten muualle kuin taukotilaan
- kiinteitä kaappeja lisää
- 1. krs toimiston ja 3.kerrosken tauko/neuvottelu/hiljaisen työn tilojen äänieristys

huomioitava, ei lasiseinää toimistoon
- jatkossa kalustesuunnittelussa tulisi hyödyntää työfysioterapeutin asiantuntijuutta, jotta

työergonomia saadaan toimivaksi
-

Piha:
- lumen läjitystä ei aidan viereen
- pihavalaistus niin, että ei tule katvealueita
- selkänojallisia, maahanpultattuja penkkejä pihalle
- luiska varastoon, jotta tavaroita ei tarvitse nostaa kynnyksen yli
- ainakin pientenpihan keinualueelle aita
- pohtia pöytien tarpeellisuus; jos jäävät, niin huoltosopimukseen tulee kirjata, että huolto

tarkastaa pihan joka aamu vaarallisista roskista (huumeruiskut, lasinsirpaleet)
- PÖLLI- askelmat eivät ole paras mahdollinen leikkiväline pienten pihalle, koska se sitoo

yhden aikuisen ko. välineelle
- lastenvaunut tulee olla erillisellä alueella, ei pienten lasten pihalla, jotta lapset eivät

pääse kiipeämään niihin



HELSINGIN KAUPUNKI 2 / 2
Kasvatus ja koulutus

[Valitse pvm.]

Postiosoite: PL3000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki +358 9 310 8600

hel.fi/kasvatusjakoulutus
y-tunnus: 0201256-6

LÄSNÄOLIJAT:

työsuojeluvaltuutettu Virpi Hakanen, työsuojeluasiantuntija Marja Paukkonen, projektiarkkitehti
Tuula Mäkiniemi, pihasuunnittelija Elina Aarnisalo ja suunnittelija Leena Tamminen


