
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2022 1 (2)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/8
04.10.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus FI02012566

§ 264
Päiväkoti Roban perustaminen

HEL 2022-011251 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti perustaa päiväkoti Roban
osoitteeseen Iso Roobertinkatu 23, 00120 Helsinki 00120 1.8.2022 lu-
kien. 

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Miia Kemppi

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Iso Roobertinkatu 23 tilahankkeen tarveselvitys on hyväksytty kasva-
tus- ja koulutuslautakunnan kokouksessa 22.9.2020 ja ruotsinkielisen 
jaoston kokouksessa 15.9.2020. Tarveselvityksessä on todettu, että  
hankkeen toteutuksen yhteydessä korvataan daghemmet Albertin tilat 
sekä päiväkoti Meripirtin, Hiekkarannantie 6 paviljongissa toimivan toi-
mipisteen tilat. Lisäksi tilat mahdollistavat kantakaupungin palveluiden 
järjestämistä, kun Kaisaniemen paviljongista luovutaan vuonna 2023. 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut puoltavan lausunnon han-
kesuunnitelmasta 15.1.2021, tässä yhteydessä ei vielä tehty päätöstä 
uuden suomenkielisen päiväkodin perustamisesta.

Hallintosäännön 15 luvun 1 §:n mukaan kasvatus- ja koulutuslautakun-
ta päättää suomenkielisen päiväkodin perustamisesta tai lakkauttami-
sesta. 

Uuden päiväkodin tilat ovat valmistuneet ja toiminta käynnistynyt elo-
kuun 2022 alussa. Päiväkoti sijoittuu kantakaupunkiin Ullanlinnan pe-
ruspiirin osoitteeseen Iso Roobertinkatu 23. Perusparannettuun raken-
nukseen on toteutettu tilat suomen – ja ruotsinkielisen palvelun käyt-
töön yhteensä noin 240 lapselle.
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Elokuun alusta 2022 Iso Roobertinkatu 23 tiloihin on siirtynyt päiväkoti 
Meripirtin kahden sivutoimipisteen toiminta Hiekkarannantieltä sekä 
Pietarinkadulta. Hiekkarannantien toiminta (45 paikkaa) siirtyi uusiin ti-
loihin, kun paviljonki otettiin väistötilakäyttöön.  Pietarinkadun (25 paik-
kaa) toiminta siirrettiin uusiin tiloihin taloyhtiön remontin vuoksi elokuus-
ta 2022. Muutoksen myötä päiväkoti Meripirtin hoitopaikkojen määrä 
muuttuu. Tästä tehdään erillinen varhaiskasvatusjohtajan päätös, kun 
uusi päiväkoti on perustettu.

Tiloihin siirtyi myös alun perin väliaikaisen päiväkoti Kaisaniemen toi-
minta (50 paikkaa) Kaisaniemen puistossa sijaitsevasta paviljongista. 

Iso Roobertinkatu 23:een on toteutettu tarveselvityksen mukaiset kor-
vaavat pysyvät tilat daghemmet Albertille, joka on toiminut usean vuo-
den ajan väliaikaisissa tiloissa. Uusien tilojen myötä daghemmet Alber-
tin nimi muutettiin daghemmet Robaniksi, josta on ruotsinkielisen pal-
velukokonaisuuden johtajan päätös huhtikuulta 2022. 

Uusissa tiloissa on 177 paikkaa suomenkieliselle ja 63 paikkaa ruotsin-
kieliselle varhaiskasvatukselle. Uusien tilojen myötä täysin uusien paik-
kojen lisäys alueen  suomenkieliseen varhaiskasvatukseen on 57 ja 
ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen 24 paikkaa.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Miia Kemppi

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta
.


