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§ 213
Lasten päiväkoti Neulasen uudisrakennuksen hankesuunnitelma

HEL 2016-007364 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 20.6.2016 päivätyn Lasten päiväkoti Neulasen hankesuunni-
telman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 2 866 brm² ja rakenta-
miskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 10 100 000 eu-
roa marraskuun 2015 kustannustasossa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 20.6.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Lasten päiväkoti Neulasen uudisrakennuksen rakennuspaikka sijaitsee 
keskeisesti Myllypurossa. Tontti rajoittuu kevyen liikenteen reittiin, Or-
paanportaaseen sekä Neulapadontiehen, jonka kautta tontille on ajo-
neuvoliikenneyhteys. Yksikerroksiseen, pääosin puurakenteiseen ra-
kennukseen tulee 289 tilapaikan lasten päiväkoti.

Hanke perustuu vuonna 2012 tehtyyn Myllypuron päiväkotien ja koulu-
jen alueelliseen selvitykseen. Sen perusteella tontilla päädyttiin uudis-
rakentamisvaihtoehtoon, jossa nykyiset, peruskorjausta edellyttävät, 
mutta peruskorjauskustannuksiltaan kalliit rakennukset, nykyinen päi-
väkoti Neulanen sekä koulurakennus ja parakkirakennus, puretaan. 
Tontille rakennetaan uusi aluetta palveleva suurempi päiväkoti, joka 
korvaa purettavan päiväkoti Neulasen. 

Hankesuunnitelma on lähetetty lausunnolle varhaiskasvatusvirastoon.
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Hankesuunnitelma on liitteenä nro 1. Hankesuunnitelman tekniset se-
lostukset ovat nähtävinä kiinteistöviraston tilakeskuksessa.

Esittelijän perustelut

Lasten päivähoidon tarve

Nykyinen päiväkoti Neulanen sijaitsee Vartiokylä-Myllypuro -varhais-
kasvatusalueella Myllypuron peruspiirin alueella ja on osa alueen pysy-
vää palveluverkkoa. Päiväkoti Neulasessa on nykyisin 118 tilapaikkaa. 
Myllypuron alueella on päiväkoti Neulasen lisäksi 8 päiväkotia, joissa 
on 484 tilapaikkaa.

Myllypurossa 1 - 6 -vuotiaiden suomen- ja muun kielisten lasten määrä 
kasvaa väestöennusteen mukaan vuosien 2015 - 2024 aikana noin 135 
lapsella. Palveluiden kysyntä kasvaa alueella tällöin arviolta runsaalla 
80 tilapaikalla. Päiväkoti Neulasen korvaava uudisrakennus tullaan to-
teuttamaan alueen palvelujen turvaamiseksi tilapaikkamäärältään mah-
dollisimman isona yksikkönä. Tällä hetkellä Myllypurossa toimii väliai-
kaisesti paviljonkipäiväkoti, joka turvaa alueen kasvanutta palvelutar-
vetta.

Yleistä hankkeesta

Hankkeen laajuus on 2 866 brm². Rakennukseen tulee 289 tilapaikan 
päiväkoti.

Myllypuron päiväkoti- ja koulutiloista tehtiin vuonna 2012 alueellinen  
selvitys, jonka työryhmässä oli kaupunkisuunnitteluviraston, opetusvi-
raston, sosiaaliviraston, talous- ja suunnittelukeskuksen sekä kiinteistö-
viraston tilakeskuksen edustus. Selvityksen perusteella päädyttiin esit-
tämään vaihtoehtoa, jossa hankkeen tontin nykyiset, peruskorjausta 
edellyttävät, mutta peruskorjauskustannuksiltaan kalliit rakennukset, 
päiväkoti, koulu ja parakki, puretaan niille laaditun kalliiksi todetun pe-
ruskorjaushankkeen sijasta ja tontille toteutetaan uudisrakennuksena 
uusi suurempi päiväkoti. 

Vanha päiväkoti ja asuinkäytössä oleva parakkirakennus puretaan en-
nen uudisrakentamista. Tontin kaakkoiskulmassa oleva koulurakennus 
sijaitsee uuden päiväkodin piha-alueella. Rakennuksesta puretaan työ-
maa-alueen tarpeita varten toinen siipi. Muu osa rakennuksesta toimii 
väistötilana uudisrakennuksen rakentamisen ajan ja se puretaan päivä-
kodin uudisrakennuksen valmistuttua. 

Päiväkodin uudisrakennus sijoittuu, toiminnallisista ja kaupunkikuvalli-
sista syistä, tontin pohjoisreunaa kulkevan kevyen liikenteen reitin, Or-
paanportaan varteen, josta rakennukseen on pääsisäänkäynti. Raken-
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nus jakaantuu kolmeen siipeen, joista jokainen muodostaa pienimitta-
kaavaisen kokonaisuutensa, tavoitteena helposti muunneltavat tilat. Sii-
pien keskellä ovat yhteiset tilat, ruokailutilat sekä kulku liikuntatiloihin. 
Osaa tiloista on mahdollista käyttää ilta- ja vapaa-ajantoimintaan. Sii-
pien väliin jäävät piha-alueet eri-ikäisille lapsille. Rakennus toteutetaan 
pääosin puurakenteisena.

Tilajärjestelyt perustuvat tehokkaaseen tilankäyttöön, 8 htm²/tilapaikka, 
sekä muuntojoustavuuteen. Rakennuksen runkojärjestelmä, mitoitus 
että talotekniset ratkaisut mahdollistavat tilojen joustavan käytön ja 
myöhemmät tilamuutokset.

Rakennus, piha sekä kulku rakennukseen suunnitellaan esteettömiksi. 
Rakennukseen tulee väestönsuoja. Autopaikat sijoitetaan tontin Neula-
padontien puoleiseen lounaiskulmaan.

Hankesuunnitelmaa laadittaessa suunnitelmat on esitelty kaupunki-
suunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston, pelastuslaitoksen ja ym-
päristökeskuksen asiantuntijoille.

Hankkeen kustannukset

Kustannusennusteen mukaan hankkeen rakentamiskustannukset ar-
vonlisäverottomina ovat 10 100 000 euroa eli 3 524 euroa/brm². Kustan-
nukset ovat marraskuun 2015 hintatasossa.

Rakentamiskustannukset päiväkodin tilapaikkaa kohden ovat arvonlisä-
verottomina 34 948 euroa. 

Kustannuksiin ei sisälly nykyisin tontilla olevien rakennusten purkukus-
tannuksia. Kiinteistöviraston tilakeskus tulee esittämään erillistä rahoi-
tusta näille kustannuksille tontin saamiseksi rakentamiskelpoiseksi.

Vuokravaikutus

Hankesuunnitelman viitesuunnitelmista laskettuna rakennuksen vuok-
ranmaksuala on 2 318 htm². Vuokra-arvio on laskettu arvonlisäverotto-
masta kustannuksesta 10 100 000 euroa. 

Arvioitu vuokra on 25,40 euroa/htm² (josta pääomavuokra on 20,40 eu-
roa/htm², ylläpitovuokra 4,50 euroa/htm² ja väistötilavuokra 0,50 eu-
roa/htm²). Siten kuukausivuokra on noin 58 880 euroa/kk ja vuosivuok-
ra on noin 706 530 euroa.

Tilakustannusten laskentaperusteena on tuotto 3 % ja poistoaika 30 
vuotta. Pääomavuokra tarkentuu toteutuneiden kustannusten mukaan 
ja ylläpitovuokra valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.
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Varhaiskasvatusvirasto maksaa väistötiloista uudisrakennuksen raken-
tamisen ajan päiväkoti Neulasen nykyisin käytettävissä olevien tilojen 
vuokran suuruista vuokraa. Väistötilojen toteuttamisen kustannus ja 
väistötilan vuokran ylittävä osuus on otettu huomioon esitetyssä uudis-
rakennuksen valmistumisen jälkeen perittävän vuokran arviossa. 

Väistötilat

Nykyisen päiväkoti Neulasen toiminta siirtyy uudisrakentamisen ajaksi 
samalla tontilla sijaitsevaan koulurakennukseen, joka voi toimia väistö-
tilana rakentamisen ajan, koska se sijaitsee uuden päiväkodin piha-
maaksi jäävällä alueella. Väistötilarakennuksesta puretaan ennen päi-
väkodin uudisrakentamisen aloittamista työmaa-aluetarpeita varten toi-
nen siipi. Muu osa rakennuksesta toimii päiväkotitilana rakentamisen 
ajan ja puretaan uudisrakennuksen valmistuttua. Väistötila-aikana lap-
set ulkoilevat läheisessä leikkipuistossa.

Väistötilojen toteuttamisen kustannuksen arvioidaan olevan 250 000 
euroa arvonlisäverottomana. Tämä kustannus ei sisälly hankesuunni-
telman kustannuksiin, mutta se sekä väistötilan vuokran ylittävä osuus 
on otettu huomioon esitettyä uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen 
perittävää vuokraa määritettäessä.

Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta toteaa, että varhaiskasvatuspalvelujen tar-
vetta ja paikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupun-
kitasolla. Näin toimien voidaan huomioida alueiden palveluntarpeet ja 
taloudellisten resurssien riittävyys. Muutosten yhteydessä koko var-
haiskasvatusalueen palveluverkkoa tarkastellaan kokonaisuutena.

Suunnitellulla uudisrakennuksella (289 tilapaikkaa) korvataan nykyisen 
päiväkoti Neulasen peruskorjauksen tarpeessa olevat tilat (118 tilapaik-
kaa). Uudisrakennus tulee olemaan lähes  1 170 htm² nykyistä päivä-
kotia kookkaampi, joten päiväkoti Neulasen tilapaikat lisääntyvät noin 
171 tilapaikalla. Hanketta on suunniteltu nykyistä päiväkotia laajempa-
na, koska alueella varaudutaan väestönkasvuun sekä väliaikaisesti 
käytössä olevien tilojen korvaamiseen.

Työmaamelua sekä muita riskejä rajoitetaan rakennusalueen ja vanhan 
päiväkodin väliin rakennettavalla umpiaidalla. Päiväkoti Neulasen on 
suunniteltu valmistuvan toukokuussa 2019.

Kohteen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee kiinnittää huomiota 
ratkaisuihin, joilla kohteen vuokratasoa voidaan alentaa.

Lautakunta puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä.
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Hankkeen toteutus ja aikataulu

Alustavan aikataulun mukaan rakentaminen alkaa 1/2018 ja työ valmis-
tuu 5/2019.

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteuttamisesta ja kiin-
teistön ylläpidosta.

Hankkeen rahoitus

Hanke sisältyy vuoden 2016 talousarvion talonrakennushankkeiden ra-
kentamisohjelmaan vuosiksi 2016 - 2025. Hanke on siinä 9,7 miljoonan 
euron suuruisena vuosina 2018 - 2019 rakennettavana hankkeena. 
Hankkeen rahoitustarve 10,1 miljoonaa euroa otetaan huomioon raken-
tamisohjelmaa vuosille 2017 - 2026 tarkistettaessa.

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma 20.6.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta
Varhaiskasvatuslautakunta
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.08.2016 § 705

HEL 2016-007364 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 20.6.2016 päivätyn Lasten päi-
väkoti Neulasen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaa-
juus on 2 866 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonli-
säverottomana 10 100 000 euroa marraskuun 2015 kustannustasossa.

08.08.2016 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 16.08.2016 § 97

HEL 2016-007364 T 10 06 00

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti hyväksyä päiväkoti Neulasen korvaa-
vaa uudisrakennusta koskevan liitteenä olevan tarveselvityksen ja antoi 
kiinteistölautakunnalle 20.6.2016 päivätystä hankesuunnitelmasta 
omalta osaltaan puoltavan lausunnon.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Leena Kalalahti, suunnittelija, puhelin: 040 760 2515

leena.kalalahti(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 30.06.2016 § 296

HEL 2016-007364 T 10 06 00

Kiinteistökartta 105/678 503, Neulapadontie 6

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 20.6.2016 päivätyn 
Lasten päiväkoti Neulasen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 2 866 brm² ja että rakentamiskustannus-
ten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 10 100 000 euroa marras-
kuun 2015 kustannustasossa.
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Päätös tehdään ehdolla, että varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy han-
kesuunnitelmaan sisältyvän tarveselvityksen ja antaa puoltavan lausun-
non hankesuunnitelmasta.

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jat-
kamaan hankkeen suunnittelua odottamatta päätöksen lainvoimaisuut-
ta.

Esittelijä
tilakeskuksen päällikkö
Arto Hiltunen

Lisätiedot
Tarja Lehto, projektinjohtaja, puhelin: 310 31822

tarja.lehto(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi


