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§ 274
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto Päiväkoti Sompasaaren 
hankesuunnitelmasta

HEL 2020-010052 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
21.8.2020 päivätystä Sompasaareen osoitteeseen Priki Johannankuja 
4 toteutettavan päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta (lii-
te 1). 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnal-
lisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin 
edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti 
Sompasaareen toteutettavan päiväkodin toiminnallisissa tavoitteissa ja 
tilaohjelmassa esitettyjä pedagogisia tavoitteita tukeva tilojen toiminnal-
lisuus tulee varmistaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnit-
telussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön ja las-
ten näkemykset tilojen kehittämisessä. Myös tilojen ääneneristyksen ja 
-vaimennuksen huolelliseen toteutukseen sekä valaistukseen tulee 
kiinnittää huomiota. Toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia 
työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintaraken-
teet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseuran-
nan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri 
vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimia-
lan käyttökustannuksiin.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Lpk Sompasaari 15092020
2 Hankesuunnitelma Lpk Sompasaari Liitteet
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3 Päiväkoti Sompasaari, työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa Sompasaa-
reen toteutettavien päiväkotitilojen hankesuunnitelmasta 15.09.2020.

Sompasaari on yksi Helsingin uusista asuinalueista, jolla asuntoraken-
taminen on vilkasta. Uudishanke toteutetaan Sompasaaren kasvavalle 
asuinalueelle osoitteeseen Priki Johannankuja 4.

Kallion peruspiirissä on asunut vuoden 2019 alussa 1–6-vuotiaita lap-
sia 994, viimeisimmän väestöennusteen mukaan lasten määrä kasvaa 
siten, että 15 vuoden kuluttua arvioidaan lapsi olevan noin 640 nykyistä 
enemmän. Väestön kasvu kohdentuu erityisesti Kalasataman alueelle. 
Alueen palvelutarpeen arvioinnissa on otettu huomioon Hakaniemen-
rannan ja Kalasataman väestömäärän kasvu. Alueelle tarvitaan päivä-
kotipalveluita. 

Rakennukseen suunnitellaan tilat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 
käyttöön noin 200 lapselle.

Suunnitellut tilat osoitteessa Priki Johannankuja 4 otetaan käyttöön ka-
lustettuna elokuuhun 2023 mennessä. Tilojen käyttöönoton myöhästy-
minen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa lisä-
kustannuksia toimialalle. 

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstölle 13.5.2020. Työsuojelun näkökulma huomioi-
daan jatkosuunnittelussa ja työsuojelun lausunto liitetään hankesuunni-
telma-aineistoon. 

Hanke edistää Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 tavoitteiden to-
teutumista. Toteutettavat tilat mahdollistavat laadukkaan varhaiskasva-
tusympäristön sekä lapsille että henkilökunnalle, mikä edistää työnteki-
jöiden pysyvyyttä ja turvallisuutta. Energiatehokkaan hankkeen avulla 
luodaan lisäksi kaupungille vahvaa identiteettiä ja imagoa. Teknisillä 
ratkaisuilla mahdollistetaan tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen op-
pimista ja lisätään teknologian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2020 3 (5)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/14
10.11.2020

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

Riittävät ja toimivat palvelutilat parantavat lasten arkea

Suunniteltujen toimenpiteiden tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja 
tarkoituksenmukainen oppimisympäristö, joka tukee sekä lasten että 
henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat 
suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tu-
kevaksi oppimisympäristöksi.

Päiväkodille toteutetaan yhteinen leikkipiha, joka on erotettu saatto- ja 
huoltoliikenteestä. Rakennus piha-alueineen varustetaan tukemaan 
fyysistä aktiivisuutta arjessa ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita. 
Piha-alueiden suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turval-
lisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuoli-
nen käyttö oppimistilana.

Tarkoituksenmukaisilla lukitus- ja kulkujärjestelyillä varmistetaan edelly-
tykset aktiiviselle asukaskäytölle.

Tilat tukevat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmu-
kaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Tilat suunnitellaan kaupunkitasois-
ten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne takaavat 
lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa.

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Hankesuunnitelman mukaan alustava arvio rakennuksen kokonais-
vuokrasta on 54 362 euroa/kk eli 652 347 euroa vuodessa. Vuokra on 
32,11 euroa/m²/kk. Neliövuokran perusteena on 1693 htm². Lopullinen 
vuokra lasketaan hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaan hank-
keen valmistuttua. 

Siivouskustannusarvio on 45 600 euroa/vuosi. Toiminnan käynnistä-
miskustannuksiin varataan irtokalustehankintoihin 170 000 euroa, tie-
tohallinnon hankintoihin 8 000 euroa ja muuttokustannuksiin noin 23 
000 euroa.

Väistötiloja ei tarvita

Uudishankkeen toteutuksen yhteydessä ei tarvita väistötiloja.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 
26.05.2020 osoitteeseen Priki Johannankuja 4 toteutettavan päiväkodin 
uudisrakennuksen tarveselvityksen. 
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Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydes-
sä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, kaupunginmuseon, 
katu- ja liikennesuunnittelun, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen 
edustajia, esteettömyysasiamiestä sekä kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun sitouttaa kaikki tahot suunni-
telman tavoitteisiin. Aluepäällikkö sekä pedagogiset asiantuntijat ovat 
osallistuneet hankkeen valmisteluun tuoden tilasuunnitteluun pedago-
gisen ja toiminnallisen näkökulman. Henkilökuntaa osallistetaan käyttä-
jäkokousten kautta suunnitelmien jatkokehittämiseen. 

Lapsia osallistetaan hankkeeseen toteutussuunnitteluvaiheessa päivä-
kodin ja valittavan palveluntuottajan kanssa täsmennettävällä tavalla. 
Lapsille tarjotaan mahdollisuus tutustua suunnitelmiin sekä keskustella 
ja kommentoida niitä.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Leena Tamminen, suunnittelija, puhelin: 310 80277

leena.tamminen2(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Lpk Sompasaari 15092020
2 Hankesuunnitelma Lpk Sompasaari Liitteet
3 Päiväkoti Sompasaari, työsuojelun lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 01.10.2020 
§ 110

HEL 2020-010052 T 10 06 00

Priki Johannan kuja 4, kaup.osa 10, Sörnäinen

Esitys

A
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle päiväkoti Sompasaaren uudisrakennuksen 
15.9.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen laajuus on noin 2 130 brm² ja hankkeen enimmäishinta on arvon-
lisäverottomana 9 331 000 euroa kesäkuun 2020 kustannustasossa, 
ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitel-
masta puoltavan lausunnon.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuuden 
jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätöstä.

Käsittely

01.10.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Mika Suominen. Asiantunti-
ja poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Mika Suominen, projektinjohtaja, puhelin: 310 28563

mika.suominen(a)hel.fi
Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38472

sonja.liljeblad(a)hel.fi


