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1 TIEDOT HANKKEESTA

0.1 TIIVISTELMÄ

Hankkeen nimi LPK Inkivääri

Osoite Inkiväärikuja 3, 00980, Helsinki

Sijainti 54. kaupunginosa Vuosaari, kortteli 54299 tontti 2

Toiminta Neljän ryhmän päiväkoti /enintään 84 lasta

Laajuus: hyötyala 684 hym²
huoneistoala 787 htm2.
bruttoala 940 brm²
tilavuus 4 500 m3

Kustannukset 2 470 000 euroa / 2 628 € / m2 (alv 0 %)
3 013 000 euroa / 3 205 € / m2 (alv 22 %)
Kustannusarvio liitteenä / liite 3

Ajoitus suunnittelu 2006, toteutus 2007, käyttöön otto 2008

0.2 HANKESUUNNITTELURYHMÄ

Suunnitteluryhmän yhteystiedot liitteenä / liite 4

Kiinteistövirasto Merja Sederholm, suunnittelija

Sosiaalivirasto Carola Harju, suunnittelija
Irma Marttila, päivähoitoalueen päällikkö
Pirkko Suppanen, tilapalvelupäällikkö

HKR- Rakennuttaja Pirjo Kajaste, hankesuunnittelija
Arto Niva, sähkörakennuttaja
Olavi Salminen, LVI-rakennuttaja
Jussi Vainio, kustannuslaskija

Suunnittelijat Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy /
Christel Schalin, arkkitehti
Pihasuunnittelu / Petri Eurasto, maisema-arkkitehti

HKR- ARK / Erkki Luokkanen, rakennesuunnittelija
Leo Maaskola Oy / Jukka Haapaniemi, LVI-suunnittelija
Projectus Team Oy / Kirsti Pakkanen, sähkösuunnittelija
HKR-ARK / Pirjo Pajarinen, keittiösuunnittelija
Kiinteistövirasto GEO / Heikki Kangas

Hankesuunnitelmaa laadittaessa on käyty neuvotteluja Kaupunkisuunnitteluvirastossa
Rakennusvalvontavirastossa.
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1.3 YHTEENVETO

Päiväkoti Inkivääri tulee sijaitsemaan Aurinkolahdessa, joka on osa Vuosaaren peruspiiriä.
Aurinkolahti kuuluu Kallahti- Aurinkolahti päivähoitoalueeseen. Koko Vuosaaren
peruspiirin alle kouluikäisten lasten määrä on pysynyt melko samansuuruisena vuodesta
1998 vuoteen 2005. Vuosaaressa on kuitenkin tänä aikana tapahtunut voimakasta
väestön lisääntymistä toisilla osa-alueilla ja toisilla vastaavasti väestö on vähentynyt.
Aurinkolahden osa-alue on väestöltään kasvavaa aluetta.

Tavoitteena on toteuttaa päiväkoti Inkiväärin siinä aikataulussa, että se voidaan ottaa
käyttöön vuoden 2008 alkupuoliskolla.

Hankkeen kustannusarvio on
2 470 000 euroa / 2 628 € / m2 (alv 0 %)
3 013 000 euroa / 3 205 € / m2 (alv 22 %)

Kustannusarvio liitteenä / liite 3

2 TARVESELVITYS

2.1 Hankkeesta tehdyt päätökset

Päiväkoti Inkivääri sisältyy sosiaalilautakunnan 8.3.2005 hyväksymään ehdotukseen
vuosien 2006 -2010 tilahankeohjelmaksi ja edelleen kaupunginhallituksen 17.10.2005
hyväksymään vastaavaan ohjelmaan.

LPK Inkivääriä koskeva tarveselvitys on hyväksytty sosiaalilautakunnassa 29.11.2005.

2.2 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Vuosaaren peruspiirissä alle kouluikäisen väestön määrän muutokset ovat olleet vuodesta
2002 lähtien melko vähäisiä. Vuosaaressa asui vuoden 2005 alussa 2625 alle
kouluikäistä 1-6v. lasta. Vuoden 2005 aika Vuosaaren väestö kasvoi ennusteen
mukaisesti noin 60 lapsella. Väestöennusteen mukaan Vuosaaren peruspiirin väestö
kasvaa vuosien 2005–2010 aikana yhteensä 90 lapsella, jonka jälkeen sen ennustetaan
hitaasti laskevan niin, että vuonna 2015 lapsia olisi noin 2540.

Kallahti- Aurinkolahti päivähoitoalueella päivähoitoikäisten lasten määrän ennustetaan
lisääntyvän vuosina 2005–2010 noin 200 lapsella. Päivähoitoalueella ennustetaan olevan
1-6 vuotiaita lapsia vuonna 2010 noin 1170 lasta.

Vuosaaren peruspiirissä on lakkautettu vuosina 2002 - 2003 silloisten väestöennusteiden
perusteella 220 hoitopaikkaa. Pian kuitenkin osoittautui, että alle kouluikäisen väestön
vähenemä oli ennustettu liian rajuksi. Lakkautetuista hoitopaikoista on otettu uudelleen
käyttöön noin 120, jotta alueen päivähoitopalveluiden tarve ja tarjonta on saatu
tasapainoon.

Vuosaaressa jo useamman vuoden ajan sekä syksyllä että vuodenvaihteessa on ollut
runsaasti päivähoidon hakijoita ja hoidon järjestäminen on ollut erittäin haasteellista.
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Vuosaaressa ostopalvelut muodostavat merkittävän osan päivähoidon palveluista.
Kaikista kaupungin ostopalvelupäivähoidon lapsista n.20 % on Vuosaaren alueella.
Lisäksi alueella on kaksi täysin yksityistä päiväkotia sekä muutamia yksityisiä
perhepäivähoitajia. Kunnallisia päiväkoteja Vuosaaressa toimii 22, joista Kallahti-
Aurinkolahti päivähoitoalueella yhdeksän. Näistä yksi sijaitsee Aurinkolahden osa-alueella.
Perhepäivähoitajia Vuosaaressa on 28 ja ryhmäperhepäiväkoteja kolme. Vuonna 2007
tilapäiseen tarpeeseen toteutetaan ryhmäperhepäiväkodit Omenamäki ja Inkivääri. Niistä
on tarkoitus luopua sitä mukaa, kun alueen päivähoidon tarve vähenee.

Vuosaaren peruspiirissä päiväkotitoimintaan tehdyistä tonttivarauksista kahdesta on
luovuttu vuonna 2003 ja edelleen vuonna 2005 kahdesta varauksesta. Sosiaaliviraston
hankeohjelmassa on vuosille 2006 -2007 ajoittuvien ryhmäperhepäiväkotien ja nyt
puheena olevan päiväkoti Inkiväärin lisäksi vielä korttelitalo Kanavan ja päiväkoti
Kurkimoision rakentaminen. Näiden tarvetta arvioidaan jatkuvasti vuosittain ennustetun ja
toteutuneen väestöennusteen sekä vallitsevan päivähoitotilanteen pohjalta.

3 TOIMINNAN KUVAUS

3.1 Hankkeen toiminnalliset lähtökohdat

Päiväkodeissa varhaiskasvatusympäristö muodostuu fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten
tekijöiden kokonaisuudesta, johon kuuluvat rakennetut tilat, erilaiset materiaalit ja välineet
sekä lähiympäristö. Varhaiskasvatusympäristön suunnittelussa tulee ottaa huomioon sekä
toiminnalliset että esteettiset näkökulmat. Suunnitelmien taloudellisuuteen on kiinnitettävä
erityistä huomiota. Tilojen tulee mahdollistaa lapsiryhmien muodostaminen joustavasti
huomioon ottaen eri-ikäiset lapset, hoitoajat ja erityisen tuen tarpeet sekä
pienryhmätoiminnan.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti hyvin rakennettu kasvu- ja
oppimisympäristö on viihtyisä sekä kannustaa lasta leikkimään, tutkimaan, liikkumaan,
toimimaan ja ilmaisemaan itseään eri tavoin. Tärkeää on myös lasten oma mahdollisuus
vaikuttaa ja osallistua tilojen ja välineiden suunnitteluun ja käyttöön osana erilaisten
sisältöjen ja teemojen toteuttamista.

3.2 Toiminta hankkeen toteutumisen jälkeen

Sosiaalilautakunnan hyväksymän tarveselvityksen mukaan hankkeen laajuus oli 63
tilapaikkaa. Hankesuunnittelun edetessä ilmeni, että kustannuksiltaan tällainen pienehkö
yksikkö tulee kustannuksiltaan huomattavan kalliiksi (2 860 euroa/ brm2 alv 0 %).

Kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusvalvontaviraston kanssa käytyjen neuvottelujen
perusteella päädyttiin sitten vielä tutkimaan isomman 84 tilapaikan yksikön sijoittamista
tontille. Lähtökohtana oli hankkeen toteutus asemakaavan kerrosalan puitteissa, ilman
että tarvitaan poikkeuslupaa tai kaavamuutosta, jottei hanke viivästyisi. Tämä osoittautui
mahdolliseksi hankkeen tilaohjelmaa tehostamalla päiväkodin yhteistilojen osalta.
Ratkaisu on muuten yksikerroksinen, paitsi ilmanvaihtokonehuone on sijoitettu toiseen
kerrokseen.

Koska alueella on tällä suuri puute päivähoitopaikoista ja 84 tilapaikan yksiköllä päästään
kustannustehokkaampaan ratkaisuun, hanke on tarkoituksenmukaista toteuttaa isompana
kuin tarvepäätöksessä on esitetty.
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Päiväkoti Inkivääri suunnitellaan neljälle hoitoryhmälle, jolloin lapsia voi olla hoidossa
samanaikaisesti enintään 84. Ryhmien kotialueet suunnitellaan siten, että tiloissa voi
toimia alle kolmevuotiaiden (12 lasta), 3-6 vuotiaiden lasten (21 lasta) kokopäiväryhmä tai
osapäiväryhmä (26 lasta). Kahdella ryhmällä on yhteinen eteinen. Tilat suunnitellaan niin,
että päiväkodin tiloja voidaan käyttää myös ulkopuoliseen toimintaan, mm.
asukastoimintaan

Päiväkodissa henkilökuntaa on yhteensä 16, joista hoito- ja kasvatushenkilökuntaa on 12.
Päiväkodinjohtaja toimii hallinnollisena ja on kahden yksikön yhteinen johtaja.
Päiväkodissa on valmistuskeittiö.

4 LAAJUUS JA TILAOHJELMA

Tilat nykyisin

Lähialueelle ei ole päiväkotia ja Inkiväärikujan eteläpuolelle päiväkoti Inkiväärin pariksi
kaavailtua päiväkotitonttia ollaan muuttamassa asunkerrostalotontiksi.
Lähin päiväkoti Aurinkolahden alueella on päiväkoti Auringonpilkku.

Huonetilaohjelma:

PÄIVÄKOTI INKIVÄÄRI / TILAOHJELMA / NELJÄ RYHMÄÄ
Maximi hoitopaikat 4x21 = 84

I Lasten kotialueet 440 hym2

TILA   HYM2 HUOMAUTUKSET
        A B C D

ryhmähuoneet 77 77 77 77 tilat yhteydessä toisiinsa,
leikki, ruokailu, lepo, atk-nurkkaus

pesuhuone, wc:t ja 18 18 18 18

märkäeteinen
kahdella ryhmällä yhteinen
märkäeteinen

eteinen 15 15 15 15
yhteensä 110 110 110 110
yhteensä 440

II Yhteistilat, yhteensä 124 hym2

sali ja varasto 60
ruokasali 30
pienryhmätilat / 2kpl 15
kotikeittiö 15
inva-wc 4
yhteensä 124
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III Henkilökuntatilat, yhteensä 55 hym2

toimisto 12
työhuone / taukotila 20
pukuhuone/wc/suihku 23 molemmat sukupuolet huomioon
yhteensä 55

IV Huoltotilat, yhteensä 65 hym2

keittiö 44 oma sisäänkäynti, erillinen ohje
siivous- ja vaatehuolto 11
varastot 10
yhteensä 65

Hyötyala 684
Huoneistoala 786,6 kerroin 1,15
Bruttoalatavoite 940 tehokkuus 1,35
Tilavuus yhteensä 4500m3

Laskennallinen huoneistoala lasten kohden on keskimäärin 9,3 huoneistoala m2,

Ulkoalueet:
Lasten ulkoleikkitila 1500 -1700
Sadekatosta yht. 48 m2
Vaunusuoja 12 m2
Ulkovälinevarasto yht. 24 m2
Jätehuoltotila yht. 12 m2

Rakennuksen suunnittelun lähtökohtana on toisaalta ollut asemakaava, toisaalta
tilaohjelma, sosiaaliviraston päiväkotien suunnitteluohjeet ja tilaajan suulliset ohjeet.

Asemakaavan sanelemista lähtökohdista voimakkaimmin ratkaisua muovaavina ovat
olleet tontin rajoihin kiinnirakentamismääräykset Inkiväärinkujan puolella sekä tontin ainoa
ajoyhteys Inkiväärikujan kääntöpaikalta.

Lisäksi tilaajan asettama lähtökohtavaatimus yksikerroksisesta ratkaisusta, poiketen
asemakaavassa merkitystä kahdesta kerroksesta, on muodostanut kaupunkikuvallisen
haasteen, kun viereinen kerrostalo on seitsemänkerroksinen.

Huoltopiha on sijoitettu ainoalle mahdolliselle paikalle, Inkiväärikujan kääntöpaikan
yhteyteen. Huoltopihalla on henkilökunnan pysäköinti, varasto, keittiön sisääntulo ja käynti
teknisiin tiloihin.

Käynti lasten tiloihin on päiväkodin sisäpihalta, kävelyteiden puolelta. Rakennus jakautuu
neljäksi kotialueeksi neljälle lapsiryhmälle. Kaikkein pienimmille tarkoitetut tilat on
varustettu omalla sisääntulolla, ja kahdella ryhmällä on yhteiset sisääntulo ja eteistilat

Yhteiskäyttöinen sali on sijoitettu rakennuksen julkisimpaan nurkkaan, avautumaan sekä
kääntöpaikalle että Inkiväärikujalle. Sali on varustettu omalla erillisellä sisäänkäynnillä,
joka myös palvelee niitä vanhempia, jotka tuvat lapsensa autolla päiväkotiin. Tämä
mahdollistaa myös salitilan erillisen iltakäytön.
Käytävätilat toimivat myös eteis- ja pukeutumistiloina.
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Päiväkodissa on vain yksi pieni erillinen ryhmätila. Toinen ryhmätila on ratkaistu
käytävään avautuvana, keittiön läheisyyteen sijoittuvana monikäyttötilana. Tila voi toimia
isompien lasten aamiaishuoneena ja vaihtelevien pienryhmien askartelu- ja ryhmätilana.

Kaikki tilat ovat selkeänmuotoiset ja pohjaratkaisultaan yksinkertaisia, mikä mahdollista
muunneltavuuden ja käyttöjouston jatkossa.

Liitteenä viitesuunnitelmat / liite 1

5 HANKKEEN SIJAINTI, RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS

51 Hankkeen sijainti

Päiväkoti Inkivääri rakennetaan Vuosaareen kortteliin YL- merkinnällä varustetulle
julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueelle kortteliin 54299 tontille 2 osoitteeseen
Inkiväärikuja 3.

5.2 Rakennuspaikka

Tontti sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle ja pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeelle.
Tontilla on runsaasti puustoa.

Kiinteistöviraston geoteknisen osaston 4.2.2005 antaman rakennettavuusselvityksen
mukaan rakennus joudutaan paaluttamaan. Arvioitu perustamistapa perustuu olemassa
oleviin pohjatutkimuksiin. Rakennuksen suunnittelun yhteydessä tullaan tekemään
tarkemmat pohjatutkimukset. 1-kerroksisen rakennuksen paaluttaminen nostaa
merkittävästi rakennuskustannuksia.

5.3 Selvitys asemakaavasta

Tontti rajoittuu Inkiväärikujaan, Kanelikujaan, Inkiväärikujan kääntöpaikalle sekä
asuinkerrostalotontille. Autoliikenne tontille on sallittu vain Inkiväärikujan aukiomaisen
kääntöpaikan kautta.

Tontin kaavamerkintä on YL, yleisten rakennusten korttelialue. Tontille on merkitty
kaksikerroksinen rakennusala ja kerrosalan määräksi on merkitty 850 m2. Rakennus on
määrätty rakennettavaksi kiinni tontin rajoihin Inkiväärikujan ja Inkiväärikujan kääntöpaikan
kohdilla. Tontin itäpuolella on merkintä p-1, joka tarkoittaa pysäköimispaikkaa, johon saa
rakentaa autokatoksia. Tontin länsi- ja pohjoisosat jäävät vapaiksi ja niihin on merkitty
säilytettäviä puita.

Viereisen asuinkerrostalotontin ja päiväkodin tontin välille on solmittu rasitesopimus, joka
oikeuttaa asuinkerrostalotontin pysyvästi rakentamaan luiska päiväkodin tontin puolelle
kerrostalotontilla sijaitsevan maanalaisen pysäköintilaitoksen yhteensovittamiseksi.

Rasitteessa on lisäksi sovittu, että luiska rakennetaan rasitesopimuksen liitteenä olevan
Maisema-arkkitehti Pia Kuusiniemen laatiman liitepiirustuksen mukaisesti.
Asuinkerrostaloyhtiö vastaa luiskan rakentamisesta, jatkossa ko tontin haltija vastaa
tontillaan sijaitsevien rakenteiden ylläpitokustannuksista.
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Alueesta on laadittu rakentamistapaohje ja värisuunnitelma.
Rakennusten julkisivut on määrätty muurattaviksi paikalla ja rapattaviksi tai
kuultorapattaviksi. Tontit on rajattava katua vastaan luonnonkivi- tai pensasaidalla.

Asemakaavaote liitteenä / liite 2

5.4 Rakennuslupa-asiat

Hankkeelle on haettava rakennuslupa Helsingin rakennusvalvontavirastosta.

5.5 Kunnallistekniikka

Vesijohto ja sadevesiviemäri sijaitsevat Inkiväärikujan alla. Jätevesiviemäri
sijaitsee Kanelikujan alla. Jätevesiviemäri on poikkeuksellisen alhaalla
maanpintaan nähden.

Kaukolämpöjohdot sijaitsevat Inkiväärikujan alla.

Kohde liitetään Helenin pienjänniteverkkoon sekä Elisan ylläpitämään Helsinki-verkkoon.
Kaapeleiden lopulliset tulosuunnat rakennukseen määräytyvät rakennusajankohdan
tilanteen mukaan.

Kaupunkimittausosastolta saatujen karttojen mukaan tontilla ei ole rasitteina
jakeluverkkoyhtiön tai teleoperaattoreiden kaapeleita.
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6 LAATUTASO

6.1 Toiminnallinen ja tekninen laatutaso yleensä

Tilat suunnitellaan varhaiskasvatukselliseksi ympäristöksi, jota voidaan käyttää ja muokata
kulloisenkin tarpeen ja toiminnan mukaan joustavasti.

Päiväkodin suunnittelussa noudatetaan sosiaaliviraston Päiväkodin tilasuunnitteluohjetta,
joka on päivätty 4.5.2001 ja rakennusviraston tekemiä päiväkodin LVI- ja
sähkösuunnitteluohjeita. Päiväkodin tilat suunnitellaan siihen laatutasoon kuin Helsingin
kaupunki yleensäkin toteuttaa päiväkodit.

Tilojen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknillisten järjestelmien ja laitteiden laatu
noudattaa tämän päivän päiväkotirakennusten tasoa. Rakennus-, sähkö- ja LVI-teknisissä
suunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomiota sisäilman laatuun, valaistukseen sekä
äänenvaimennukseen. Pyritään myös siihen, että tilat voidaan mahdollisimman vähäisin
muutoksin muuttaa johonkin muuhun toimintaan.

Tilojen suunnittelussa tulee pyrkiä viihtyisään, ajanmukaiseen ja turvalliseen ympäristöön
sekä asiakkaiden että henkilökunnan kannalta. Rakenteiden, materiaalien, kalusteiden ja
varusteiden tulee olla kulutusta kestäviä, helposti puhdistettavia ja käyttökustannuksiltaan
edullisia. Suunnitelmissa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet.

6.2 Rakennustekniikka

Päiväkoti on yksikerroksinen pulpettikatolla varustettu rakennus.
Rakennus paalutetaan, varustetaan kantavalla alapohjalla ja 0,8 m ryömintätilalla.
Rakennuksen kantavana runkona ovat betonitäytteiset teräspilarit ja teräspalkit. Ala- ja
yläpohjat ovat teräsbetonirakenteiset (ontelolaattaa).

Ulkoseinät rakennetaan termorankarunkoisina, joissa sisäpinta vuorataan Ek-kipsilevyllä.
Julkisivu Inkiväärikujalle, joka liittyy viereisen kerrostalon päätyyn, päällystetään
alaosaltaan luonnonkivilaatoilla ja yläosa on lämpö- tai ohutrapattu.
Sisäpihan puolella julkisivu päällystetään puupaneelilla.
Vesikatteena on konesaumattu muovipinnoitettu pelti. IV-konehuone nousee vesikaton
tasosta ja siihen on käynti sisältä, salitilan parvelta.

Rakennuksessa on teräsbetonirakenteinen S1-luokan väestönsuoja. Lisäksi
märkätilaryhmät toteutetaan teräsbetonirakenteisena. Nämä toimivat rungon jäykistävinä
osina.

Rakennuksen paloluokka on P2, joka asettaa R30-palonkestovaatimuksen kantaville
rakenteille. Rakennus on kokonaan samaa paloaluetta.
Rakennus varustetaan pikapalopostilla, poistumistiemerkkivalaistuksella ja
alkusammutuskalustolla.

Liitteenä rakennustapaselostus / liite 5
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6.3 LVI-suunnittelu

Kohde liitetään Helsingin Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon.

Kohde liitetään kaupungin viemäriverkostoon.
Kaava vaatii sadevesien imeytyksen. Huoltopihalta ei sadevesiä imeytetä.

Käyttövesi liitetään Helsingin kaupungin vesijohtoverkostoon. Huoltopihalle ja leikkipihan
alueelle tehdään vesipostit.

Ilmanvaihtojärjestelmä on koneellinen tulo/poistoilmanvaihto lämmön talteenotolla. IV-
konehuone sijoitetaan märkätilaryhmän kohdalle pulpettikaton lappeen alle.
Alapohjan tuuletus hoidetaan huippuimurein.

Jäähdytystä rakennukseen ei tule.

Rakennus varustetaan rakennusautomaatiojärjestelmällä.

Liitteenä LVI- tekninen rakennustapaselostus / liite 6

6.4 Sähkösuunnittelu

Kohteessa toteutetaan tyypilliset päiväkotitilojen tarvitsemat jakokeskus-, johtotie- sekä
nousujohtoasennukset sekä valaistus-, pistorasia-, voimaryhmäjohtokaapeloinnit ja –
asennukset.

Sähkölämmityksellä varustetaan märkätilat (ns. mukavuuslämpö) sekä kattokaivot,
syöksytorvet ja räystäskourut.

Olemassa olevat puut edellyttävät tavallista runsaampaa pihavalaisimien määrää.

Kohteessa toteutetaan seuraavat tele- ja tietojärjestelmäasennukset:
- merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä
- yleiskaapelointijärjestelmä (puhelin- ja ATK-käyttöön)
- yhteisantennijärjestelmä
- salin AV-järjestelmä
- rikosilmoitusjärjestelmä
- videovalvontajärjestelmä
- soittokellojärjestelmä
- varattu valo- järjestelmä
- inva-WC-hälytysjärjestelmä
- langaton puhelinverkko pihapäivystäjiä varten

Yksityiskohtaiset tiedot järjestelmien laajuudesta on esitetty erillisessä
rakennustapaselostuksessa.

Liitteenä sähkötekniikan rakennustapaselostus / liite 7



Helsingin kaupungin kiinteistövirasto / tilakeskus 12(13)
Sosiaalivirasto / lasten päivähoidon vastuualue
HKR- Rakennuttaja

7 KUSTANNUKSET

Rakennuskustannukset

Hankkeen kustannusarvio on yhteensä
2 470 000 euroa / 2 628 € / m2 (alv 0 %)
3 013 000 euroa / 3 205 € / m2 (alv 22 %)

Kustannusarvio liitteenä / liite 3

Kalustus yleensä

Hankesuunnitelman kustannuksiin sisällytetään urakoiden yhteydessä hankittavat kiinteät
kalusteet.

8 AIKATAULU

Hankesuunnitelma valmistuu toukokuussa 2006. Toteutussuunnittelu pyritään aloittamaan
mahdollisimman pian.

Rakentaminen on tavoitteena aloittaa vuoden 2007 alussa. Rakennus on suunniteltu
käyttöönotettavaksi vuoden 2008 alkupuoliskolla.

9 RAHOITUSSUUNNITELMA

Päiväkoti Inkivääri sisältyy sosiaalilautakunnan 8.3.2005 hyväksymään ehdotukseen
vuosien 2006 -2010 tilahankeohjelmaksi ja edelleen kaupunginhallituksen 17.10.2005
hyväksymään vastaavaan ohjelmaan.

Sille on varattu rakentamisrahaa 1,1 milj. euroa vuodelle 2006 ja 0,8 milj. euroa vuodelle
2007 eli yhteensä 1,9 milj. euroa. Rahoitus tullaan tarkistamaan talousarvion valmistelun
yhteydessä nyt esitetyn laajuuden mukaiseksi.

10 KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ

10.1 Vuokrakustannukset

Lpk Inkiväärin pääomavuokraksi tulee 14,45 euroa/m2/kk ja ylläpito on 3,20 euroa/m2/kk.

10.2 Henkilöstö

Päiväkodissa on henkilöstöä yhteensä 16, joista 12 on hoito- ja kasvatushenkilöstöä.
Muuta henkilöstöä on neljä. Tavoite on, ettei päiväkoti Inkiväärin perustamisesta aiheudu
päivähoidon vastuualueen henkilöstömäärään kokonaisuutena lisäyksiä. Päiväkodin
käynnistämisvaiheen yhteydessä vähennetään henkilöstöä muualta. Helsingissä on
alueita, joihin päivähoitoa lisätään ja väestöltään väheneviä alueita, joissa on mahdollista
päivähoitoa vähentää.
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10.3 Irtaimisto

Uusien tilojen irtokalustus kustannetaan sosiaaliviraston määrärahoista.

10.4 Muut käyttökustannukset

Päiväkodin toiminnan käynnistämiskustannukset ovat 100 000 euroa. Vuosittaiset
toimintamenot ovat noin 610 000 euroa (ilman vuokrakuluja) ja tulot noin 110 000 euroa.

11 MUUT TARVITTAVAT SELVITYKSET

Hankeen kustannukset eivät ylitä EU-hankintailmoituksen kynnysarvoa, joka on
rakennusurakassa 5 278 227 euroa (alv 0 %).

12 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT

Hankkeen investointikustannuksista vastaa kiinteistövirasto. Pääomavuokran,
tontinvuokran ja kiinteistön ylläpitokustannukset kiinteistövirasto perii vuokrana
sosiaalivirastolta.
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yritys / yhteisö osoite yhteyshenkilö puhelin / faksi sähköposti

Sosiaalivirasto PL 7222
00099 Helsin-
gin kaupunki

PL 7371
00099 Helsin-
gin kaupunki

Carola Harju,
suunnittelija (tar-
veselvitysasiat ym.)

Irma Marttila,
päivähoitoalueen
päällikkö (toimin-
nalliset asiat)

310 42542
050 365 7846
faksi 310 43717

050 5978748
310 62415

carola.harju@hel.fi

irma.marttila@hel.fi

Sosiaalivirasto PL 7060
00099 Helsin-
gin kaupunki

Pirkko Suppanen,
tilapalvelupäällikkö
(muistiojakelu)

310 43895
faksi 310 43751

pirkko.suppanen@hel.fi

Kiinteistövirasto,
tilakeskus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki

PL 2213
00099 Helsin-
gin kaupunki

Merja Sederholm,
suunnittelija

310 43894
0400 804 975
faksi 310 40380

merja.sederholm@hel.fi

HKR- Rakennuttaja PL 1540
00099 Helsin-
gin kaupunki

Pirjo Kajaste,
hankesuunnittelija

166 2232
050 559 1402
faksi 166 2440

pirjo.kajaste@hel.fi

HKR- Rakennuttaja Olavi Salminen,
LVI-rakennuttaja

166 2438
050 559 2069
faksi 166 2440

olavi.salminen@hel.fi

HKR- Rakennuttaja Arto Niva,
sähkörakennuttaja

166 2427
050 559 2047
faksi 166 2421

arto.niva@hel.fi

Arkkitehtitoimisto
Koskinen & Schalin Oy

Vyökatu 8,
00160 Helsinki

Christel Schalin,
arkkitehti
Petri Eurasto,
pihasuunnittelija

6229040
faksi 62290411
040 7375174

koskinen.schalin @arkktsto.inet.fi

Rakennesuunnittelija:
HKR-ARK- tekninen
toimisto

PL 1530
00099 Helsin-
gin kaupunki

Erkki Luokkanen 166 2472
050 376 1167
faksi 624 802

erkki.luokkanen@hel.fi

LVI- suunnittelija:
Leo Maaskola Oy

Kaupintie 16A
00440 Helsinki

Jukka Sainio

Jukka Haapaniemi

540 72333
faksi 503 1704

jukka.sainio@maaskola.com

juk-
ka.haapaniemi@maaskola.com

Sähkösuunnittelija:
Projectus Team Oy

Koronakatu 2
02210 Espoo

Kirsti Pakkanen

Torsti Kuutti

887 9600
040 5487086
faksi 887 9621

kirsti.pakkanen
@projectusteam.fi

torsti.kuutti@projectudteam.fi

Keittiösuunnittelija:
HKR-ARK

PL 1530
00099 Helsin-
gin kaupunki

Pirjo Pajarinen 166 2756
faksi 624 802

pirjo.pajarinen@hel.fi

Pohjatutkimus
Kiinteistövirasto GEO

PL 2202
00099 Helsin-
gin kaupunki

Heikki Kangas 169 4553
050 3039566
faksi 169 4555

heikki.kangas@hel.fi

mailto:carola.harju@hel.fi
mailto:irma.marttila@hel.fi
mailto:pirkko.suppanen@hel.fi
mailto:merja.sederholm@hel.fi
mailto:pirjo.kajaste@hel.fi
mailto:olavi.salminen@hel.fi
mailto:arto.niva@hel.fi
mailto:koskinen.schalin@arkktsto.inet.fi
mailto:erkki.luokkanen@hel.fi
mailto:jukka.sainio@maaskola.com
mailto:jukka.haapaniemi@maaskola.com
mailto:jukka.haapaniemi@maaskola.com
mailto:kirsti.pakkanen@projevtysteam.fi
mailto:kirsti.pakkanen@projevtysteam.fi
mailto:torsti.kuutti@projectudteam.fi
mailto:pirjo.pajarinen@hel.fi
mailto:heikki.kangas@hel.fi

	1	TIEDOT HANKKEESTA
	1	TIEDOT HANKKEESTA
	0.1	TIIVISTELMÄ
	0.2	HANKESUUNNITTELURYHMÄ
	1.3	YHTEENVETO
	2	TARVESELVITYS
	2.1	Hankkeesta tehdyt päätökset
	2.2	Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys
	3	TOIMINNAN KUVAUS
	3.1	Hankkeen toiminnalliset lähtökohdat
	3.2	Toiminta hankkeen toteutumisen jälkeen
	4	LAAJUUS JA TILAOHJELMA
	5	HANKKEEN SIJAINTI, RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS
	51	Hankkeen sijainti
	5.2	Rakennuspaikka
	5.3	Selvitys asemakaavasta
	5.4	Rakennuslupa-asiat
	5.5	Kunnallistekniikka
	6	LAATUTASO
	6.1	Toiminnallinen ja tekninen laatutaso yleensä
	6.2	Rakennustekniikka
	6.3	LVI-suunnittelu
	6.4	Sähkösuunnittelu
	7	KUSTANNUKSET
	8	AIKATAULU
	9	RAHOITUSSUUNNITELMA
	10	KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ
	10.1	Vuokrakustannukset
	10.2	Henkilöstö
	10.3	Irtaimisto
	10.4	Muut käyttökustannukset
	11	MUUT TARVITTAVAT SELVITYKSET
	12	TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT




