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§ 155
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponnesta päiväkoti Suursuo - 
daghemmet Stigenin käyttökelpoisuudesta

HEL 2017-009728 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Päiväkoti Suursuon suunnittelu on tehty tiiviissä yhteistyössä kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan kanssa. Suunnitelmia on kehitetty asiak-
kaan palvelukokemuksen ja toiminnan sujuvoittamisen näkökulmasta. 

Sisätilat

Helsingin kaupungin toiminnallisen päiväkotiajattelun mukaisesti on 
suunniteltu monipuolinen ja muunneltava pienryhmätoimintaa tukeva ti-
larakenne, jossa tiloja voidaan yhdistää monin eri tavoin toiminnan vaa-
timusten mukaan.

Jotta oppimisympäristöjen kehittäminen pedagogisesti monitahoisiksi, 
avoimiksi ja joustaviksi kokonaisuuksiksi on mahdollista, on eduksi ettei 
suunnitella tiloja valmiiksi liian tarkasti vain tiettyyn käyttöön soveltuvik-
si.

Irtokalustus suunnitellaan joustavaksi ja muunneltavaksi tukemaan tä-
män tavoitteen toteutumista

Tilat on jäsennöity yleispäteviin, pienryhmätoimintaa tukeviin, toimintati-
loista koostuviin toiminta-alueisiin jotka sijaitsevat rakennuksen ”ulko-
kehällä”. Näiden väliin rakennuksen keskirunkoon, ”sisäkehälle” jää 
luonteeltaan avoin ja vaihteleva tilasarja käsittäen ruokailu-, apu- ja 
pienryhmätiloja. 

 Rauhallisimmat tilat sijaitsevat rakennuksen ulkokehällä.
 Syvä rakennusrunko mahdollistaa lyhyet etäisyydet talon sisällä ja 

tukee muunneltavuuden toteutumista.
 Porrashuoneet ja eteiset on sijoiteltu siten, että lasten liikkuminen 

häiritsee mahdollisimman vähän läheisiä toimintatiloja.
 Kaikkiin kerroksiin on suunniteltu helposti keittiöstä saavutettava 

keskitettyyn ruokailuun sopiva tila sekä yhteisiä toimintatiloja jotta 
talon sisäinen liikenne saadaan minimoitua.

Piha-alueen järjestelyt
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 Kompaktin rakennuksen sijoitus tontille mahdollistaa luontoarvol-
taan merkittävien tontin osien säilyttämisen osana päiväkodin piha-
aluetta.

 Piha on jaettu aidalla kahteen osaan, tällöin piha-alueen käyttö hel-
pottuu päivänkierron aikana. Pienempää pihan osaa voidaan käyt-
tää hyödyksi lasten saapuessa ja päivän päätteeksi.

 Pihalle on suunniteltu pienryhmätoimintaan soveltuvia toiminnallisia 
alueita joihin leikkivälineiden sijoittelu on tehty lasten ikä ja leikin 
luonne huomioiden.

 Luonnonmukaisen pihan hyödyntäminen; kivet, kannot ja mäet on 
säilytetty ja hyödynnetty toiminnallisissa alueissa. Lisäksi pihalle 
muodostuu pienempiä visuaalisesti rajautuvia alueita tasoerojen ja 
kasvillisuuden myötä.

 Asiakkaille tarkoitettuja lukittavia lastenvaunupaikkoja on lisätty pi-
halla.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Holopainen Mari, toivomusponsi 1, Kvsto 30.8.2017 asia 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi 30.8.2017 koskien 
Suursuon päiväkodin (LPK Suursuo - DH-Stigen) hankesuunnitelmaa.

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään jatkosuunnittelussa 
mahdollisuudet järjestää pienten lasten päivittäinen toiminta sekä ulko-
na että sisällä mahdollisimman rauhallisiin kokonaisuuksiin. Selvitetään 
mahdollisuudet pienryhmätoiminnan toteutumiseen aidosti esimerkiksi 
riittävällä määrällä kulkureittejä, sisäänkäyntejä ja ulkoilualueita. Hyö-
dynnetään suunnittelussa palvelumuotoiluosaamista ja henkilökunnan 
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ja käyttäjien palautetta ja kokemuksia kaupungin suurien päiväkotiyk-
sikköjen toimivuudesta ja parannusehdotuksista.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 23.2.2018 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925

ari.hulkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Holopainen Mari, toivomusponsi 1, Kvsto 30.8.2017 asia 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Kaupunginkanslia

.


