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§ 146
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto osoitteeseen Pinkkarin-
kuja 4 toteutettavan päiväkoti Nihdin hankesuunnitelmasta sekä 
uuden päiväkodin perustaminen

HEL 2021-012022 T 10 06 00

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

A.

antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaostolle puoltavan lausunnon 29.4.2022 päivätystä päiväkoti Nihdin 
hankesuunnitelmasta (liite 1).  

B.

päätti perustaa päiväkodin osoitteeseen Pinkkarinkuja 4, 00540 Helsin-
ki.

Lautakunta edellyttää erityistä huomiota ja tarkkuutta kiinnitettävän tilo-
jen valmistumiseen sovitussa aikataulussa, mikä on edellytys lakisää-
teisten palvelujen toteuttamiselle. 

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta 
seuraavaa: 

Hankesuunnitelma vastaa kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia ta-
voitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee edelleen työs-
kennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Tilojen suunnittelussa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota äänieristykseen, äänenvaimennukseen ja 
valaistukseen. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivotta-
viksi, 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
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Tommi Kantanen, projektiarkkitehti, puhelin

tommi.kantanen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

A. Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B. Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa päiväkoti 
Nihdin hankkeen hankesuunnitelmasta 5.5.2022. Uusi perustettava 
päiväkoti sijaitsee osoitteessa Pinkkarinkuja 4, Sörnäisten kaupungino-
sassa, Sompasaaren osa-alueella. Uudisrakennus mitoitetaan 140 lap-
selle. Perustelut tilahankkeen mitoitukselle on ilmoitettu tarveselvityk-
sessä ja siihen ei ole tullut muutoksia.  

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala luopuu päiväkoti Arielin väliaikai-
sista tiloista osoitteessa Arielinkatu 6 uudishankkeen tilojen valmistut-
tua.  

Tavoitteena on, että rakennus otetaan käyttöön kalustettuna syyskuu-
hun 2024 mennessä. Tilojen käyttöönoton mahdollinen myöhästyminen 
aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa lisäkustan-
nuksia toimialalle. 

Hanke on esitelty kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yh-
teistoimintahenkilöstölle 23.5.2022. Liitteenä oleva työsuojelun lausun-
to huomioidaan jatkosuunnittelussa (liite 3).  

Hankkeessa toteutettavan fyysisen toimintaympäristön avulla ediste-
tään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja parannetaan 
rakennuskannan energiatehokkuutta kaupunkistrategian tavoitteiden 
mukaisesti.

Palvelutiloilla parannetaan lasten arkea

Tilahankkeen tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmu-
kainen oppimisympäristö, jonka monikäyttöiset tilat tukevat sekä lasten 
että henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat 
suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tu-
kevaksi oppimisympäristöksi. 
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Piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja 
opetussuunnitelmien tavoitteita ja niiden suunnittelussa ja varustelussa 
otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnalli-
suus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana. Piha-
alueet tarjoavat sekä päiväkodille että alueen asukkaille monipuoliset 
leikki- ja liikuntaolosuhteet. Henkilökuntaa ja lapsia osallistetaan pihan 
suunnitteluun. 

Tarkoituksenmukaisella lukituksella ja kulunvalvonnalla varmistetaan 
edellytykset asukaskäytölle.

Tilaratkaisut tukevat varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista

Hankkeessa toteutetaan pedagogisesti toimivat, tarkoituksenmukaisesti 
mitoitetut ja monikäyttöiset tilat. Tilat suunnitellaan suunnitteluohjeiden 
mukaan ja ne mahdollistavat lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. 

Hankkeen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Kustannusarvio hankkeen kokonaiskustannuksista on noin 8 400 000 
euroa. 

Hankesuunnitelman mukainen kokonaisvuokra-arvio on 47 890 eu-
roa/kk eli 574 684 euroa vuodessa (41,68 euroa/m²/kk). Neliövuokran 
perusteena on 1 149 htm². Hankkeen investointikustannus on 4 962 
euro/brm², mikä ylittää valtuuston asettaman tavoitteellisen kustannus-
raamin 4 000 euroa/brm². Lopullinen vuokra tarkentuu hankkeen toteu-
tuneiden kustannusten mukaan hankkeen valmistuttua. Toteutettava 
hanke lisää vuokrakustannuksia 574 684 euroa vuodessa. Hankkeen 
yhteydessä ei tarvita väistötiloja. 

Hankkeen rakentamiskustannuksia ja siitä toimialalle aiheutuvia tilakus-
tannuksia nostavat mm. voimakkaasti nousseet rakentamiskustannuk-
set, asemakaavan määräys viherkaton rakentamisesta, vaativien pe-
rustamis- ja ympäristöolosuhteiden huomioiminen rakenteissa ja julkisi-
vumateriaaleissa sekä raitioliikennemelun torjunnassa huomioitavat ra-
kenteet. Kasvatuksen ja koulutuksen käyttöön tulevien tilojen varustelu 
on valtakunnallista perustasoa, mikä ei nosta hankkeen kustannusta-
soa. Suunnitteluohjauksella kasvatuksen ja koulutuksen toimiala yhteis-
työssä kaupunkiympäristön toimialan kanssa edistää kustannustehok-
kaita tilaratkaisuja. 

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan mm. irtokalustehankin-
toihin 140 000 euroa, tietohallinnon hankintoihin 8 000 euroa, muutto-
kustannuksiin 20 000 euroa ja siivouskustannuksiin noin 33 600 eu-
roa/vuosi.
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Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 
31.05.2022 osoitteeseen Pinkkarinkuja 4 toteutettavan päiväkoti Nihdin 
uudisrakennuksen tarveselvityksen. Hankesuunnitelma on hyväksytty 
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
tossa 19.5.2022 ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa 
hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.  

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydes-
sä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, katu- ja liikennesuun-
nittelun, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen edustajia, esteettö-
myysasiamiestä sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun 
yhteistoimintahenkilöstöä. 

Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun sitouttaa kaikki tahot suunni-
telman tavoitteisiin. Varhaiskasvatuksen edustajat ovat osallistuneet 
hankkeen valmisteluun tuoden tilasuunnitteluun pedagogisen ja toimin-
nallisen näkökulman. Henkilökuntaa osallistetaan käyttäjäkokousten 
kautta suunnitelmien jatkokehittämiseen. 

Lapsia osallistetaan piha- ja irtokalustesuunnitteluun.

Toimivalta

Hallintosäännön 15 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kasva-
tus- ja koulutuslautakunta päättää päiväkodin, koulun ja oppilaitoksen 
perustamisesta tai lakkauttamisesta.  

Esittelijä
va. varhaiskasvatusjohtaja
Ulla Lehtonen

Lisätiedot
Tommi Kantanen, projektiarkkitehti, puhelin

tommi.kantanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

A. Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B. Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 19.05.2022 
§ 55

HEL 2021-012022 T 10 06 00

Pinkkarinkuja 4, kaupunginosa 10, Sompasaari

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle päiväkoti Nihdin uudisrakennuksen 
29.4.2022 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hank-
keen laajuus on noin 1 693 brm² ja hankkeen enimmäishinta on arvon-
lisäverottomana 8 400 000 euroa helmikuun 2022 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

19.05.2022 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
Sakari Heikkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38458

sakari.heikkinen(a)hel.fi


