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392 Helsingin kaupungin omaa päiväkotia toimivat 565 päiväkotitilassa.
138 yksityistä päiväkotia toimivat 138 päiväkotitilassa.

107 päiväkotitilassa on ilmennyt joko rakennuslupapuutteita tai
tilanne lupien osalta on ollut epäselvä

(60 kaupungin ja 47 yksityisen)

36 päiväkotitilan lupa-asiat
ovat nyt kunnossa

(26 kaupungin ja 10
yksityisen)

71 päiväkotitilaa on käytössä ilman rakennusvalvonnan hyväksyntää
(34 kaupungin, 37 yksityisen)

43 päiväkotitilasta ei vireillä
rakennuslupahakemusta

(21 kaupungin ja 22 yksityisen)

16 päiväkotitilasta
rakennuslupahakemus on vireillä

(7 kaupungin ja 9 yksityisen)

12 päiväkotitilasta rakennuslupa on
myönnetty, mutta

käyttöönottokatselmusta ei ole tehty
(6 kaupungin ja 6 yksityisen)

Helsingissä on 530 päiväkotia,
jotka toimivat 703 tilassa.

Rakennuslupatilanne on selvitetty 607 kaupungin tiloissa toimivassa
päiväkodissa ja 61 yksityisessä päiväkodissa.



Rakennuslupapuutteiden yksilöinti –
kaupungin päiväkodit

Status Lukumäärä Asiakaspaikat Huom.
Rakennuslupaa ei ole haettu 21 507 - 14 ei ole koskaan ollut rakennuslupaa

- 6 on ollut määräaikainen rakennuslupa, joka on
rauennut (on täyttänyt silloiset määräykset)

- 1 on myönnetty rakennuslupa, mutta se rauennut
koska rakennusluvan määräyksiä ei ole täytetty.

Rakennuslupahakemus vireillä 7 347 - 3 ei ole koskaan ollut rakennuslupaa
- 4 on ollut määräaikainen rakennuslupa joka on

rauennut (on täyttänyt silloiset määräykset)

Rakennuslupa myönnetty, mutta
käyttöönottokatselmusta ei ole
tehty

6 228 - Suurella osalla käyttöönottokatselmusten
päivämäärä sovittu

Yhteensä 34 1082



Rakennuslupapuutteiden yksilöinti –
yksityiset päiväkodit

Status Lukumäärä Asiakaspaikat Huom.
Rakennuslupaa ei ole haettu 22 455 - 16 ei ole koskaan ollut rakennuslupaa

- 3 on ollut määräaikainen rakennuslupa joka on
rauennut (on täyttänyt silloiset määräykset)

- 3 on myönnetty rakennuslupa, mutta se rauennut
koska rakennusluvan määräyksiä ei ole täytetty.

Rakennuslupahakemus vireillä 9 251 - 4 ei ole koskaan ollut rakennuslupaa
- 2 on ollut määräaikainen rakennuslupa joka on

rauennut (on täyttänyt silloiset määräykset)
- 3 on myönnetty rakennuslupa, mutta se rauennut

koska rakennusluvan määräyksiä ei ole täytetty

Rakennuslupa myönnetty, mutta
käyttöönottokatselmusta ei ole
tehty

6 123 - Suurella osalla käyttöönottokatselmusten
päivämäärä sovittu

Yhteensä 37 829


