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Mitoitusperuste Päiväkodin tilaohjelman mitoitustavoitteet ja arviot
Tilapaikkaa / toiminta-alue 28 hlöä Toiminnallinen hym2 yht. 961 hym2
Toiminta-alue (kpl) yht. yht. 5 kpl Toiminnallinen hym2 / tilapaikka 6,87 hym2
Tilapaikkaa yht. 140 hlöä
Varhaiskasvatushenkilökuntaa yht. 26 hlöä Toiminnallinen htm2 / tilapaikka 8,0 htm2
Keittiöhenkilökunta yht. 2 hlöä Toiminnallinen htm2 yht. yht. 1115 htm2
Päiväkodin keittiökokonaisuus (ei sis. toiminnallisiin hym:eihin)yht. 75 hym2 Toiminnallinen keittiökokonaisuudella htm2 yht. yht. 1202 htm2

Keittiötilat 65 hym2 KOKONAISARVIO
Linjastot ja apukärryt 10 hym2 Koko kohteen bruttoala yht. yht. 1554 brm2
Komponenttikeittiö aputiloineen ammattikeittiön suunnitteluohjeen mukaan.

Tilaohjelma
Teoreettinen

toiminnallinen
hym2

yhteensä 961

PÄIVÄKODIN TILAT
1 Lasten toiminta-alueet 730 hym2

Lasten toiminta-alueet 730 Toiminta-alueita on 5 kpl
á 146 m2

Yhteen toiminta-alueeseen sisältyy:
Toimintatilat yhteensä 103 m2

jaettuna 3-4 kpl esim. 30+30+35+8
Eteinen 18 m2

Märkäeteinen 10 m2

Kuivaustila 3 m2

WC- ja pesutilat yht. 12 m2, 1-2 tilaan
1 wc-istuin / alkava 10 lasta

2 Lasten yhteistilat 149 hym2
Sali varastoineen 56
Monitoimitila 18
Pienoiskeittiö 2
Ruokailutilat 45

Yhteiset pientilat 22 Noin 2 kpl, esim. työpaja / verstas / pienryhmätila
LE-WC 5 Vähintään 1 kpl ja  väh. 1 kpl / krs

3 Henkilökunnan tilat 56 hym2
Kohtaamo 12 Kohtaamoja 1 kpl

Taukotila 21
Pukuhuone, wc ja suihku 23 Henkilökunta-wc vähintään 1 kpl hyvin saavutettavissa toimintatiloista

4 Huoltotilat 26 hym2
Siivous ja vaatehuolto 10
Siivouskomero 4
Varastot 12

961

Kylmät ulkotilat 146 m2
Ulkoleikit 1400, väh.
Lasitetut kuistit 50
Sadekatos 50
Vaunusuoja 6
Asiakkaiden vaunukatos 12
Ulkovälinevarasto 25 5m2 / toiminta-alue
Ylläpidon varasto 3

Runkolukittavat vaunupaikat. 1 vaunupaikka / 10 tilapaikkaa

Sijoitettu ja jaettu keskeisesti toimintaa tukien esim. kahta toiminta-aluetta palveleviksi tiloiksi

Yhteensä

10-15m2 / tilapaikka
10m2 / toiminta-alue. Kunkin toiminta-alueen yhteyteen varataan lasitettu kuisti
10m2 / toiminta-alue.
Päiväkodin rattaiden säilytys.

Tilaohjelman pinta-alat ovat toiminnan vaatimia toiminnallisia hyötyaloja. Keittiö- ja tekniikkatilat, toiminta-alueen läpi tiloista toiseen kulkemisen, pelastusviranomaisen vaatimien
kulkureittien sekä käyttöturvallisuuden takaamiseksi vapaana pidettävien alueiden pinta-alat eivät sisälly toiminnalliseen hyötyalaan.

961 hym2

Toiminta-alue muodostuu 3-4 tilasta, joiden koot vaihtelevat keskenään.
Jokaisella toiminta-alueella on oma tai toisen toiminta-alueen kanssa yhteinen eteis- ja
märkäeteistila. Eteistilojen suunnittelussa huomioidaan riittävä väljyys sekä pukemiselle että
kohtaamiselle.
Kullakin toiminta-alueella on omat WC- ja pesutilat (joko yhdessä tai kahdessa tilassa). WC-
tilojen sijoittelussa on huomioitava, että osa niistä on oltava käytettävissä ulkoilun yhteydessä.
WC-tilojen mitoituksessa on huomioitava päiväkotiohjeen mukaiset hoito- ja
pesumahdollisuudet.
Pienten lasten toiminta-alueilta on oltava sujuvat yhteydet kokonaisuuden keittiöön, jotta
ruokailu toiminta-alueella voidaan järjestää turvallisesti ja vaivattomasti.

Ruokailutilat sijoitetaan siten, että viereisiä tiloja voidaan hyödyntää suuremmissa tilaisuuksissa

Vetäytymisen, luottamuksellisten keskustelujen ja hiljaisen työn tila(t).
Ainakin yhdessä kohtaamossa tulee olla suora luonnonvalo.
Kohtaamot sijoitetaan rakennuksen eri osiin siten, että niihin on sujuvat yhteydet kulku- ja
toiminnallisista tiloista.
Tila varustetaan pienoiskeittiöllä ja palautumisen mahdollistavalla kalustuksella.

Jaetaan isompaan ja pienempään pukuhuoneesen.

Ohjeellinen tilaohjelma


