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Ohje päiväkodin perustamiselle olemassa olevaan kiinteistöön 
 
Päiväkotitoiminta voidaan aloittaa vain sellaisessa huoneistossa, joka on ennen toiminnan aloittamista 
rakennusluvassa ja sen mukaisessa käyttöönottokatselmuksessa hyväksytty tähän tarkoitukseen. Ra-
kennuslupa tarvitaan aina, jos huoneiston käyttötarkoitusta muutetaan, tilaa laajennetaan, tehdään 
LVI-muutoksia tai rakennetaan uusi päiväkoti. Esimerkiksi liiketilan tai myymälähuoneiston muuttami-
nen päiväkodiksi tarvitsee rakennusluvan. Aina huoneiston käyttötarkoituksen muuttaminen päiväkoti-
käyttöön ei ole mahdollista.  
 
Rakennus- tai toimenpideluvan hakija on se, joka hallitsee koko kiinteistöä (esimerkiksi taloyhtiö). Lu-
vanhakija tarvitsee alusta lähtien avukseen pätevän pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan (arkki-
tehti, rakennusarkkitehti, rakennusinsinööri tai rakennusmestari), joka laatii tarvittavat suunnitelmat ja 
avustaa rakennusluvan hakemisessa. Luvanhakija tarvitsee rakennushankkeessa myös erityissuunnit-
telijat (rakenne-, ilmanvaihto- sekä kiinteistön vesi- ja viemärisuunnittelijat) sekä vastaavan työnjohta-
jan. Erityissuunnitelmien ja työnjohtajien tarpeesta määrätään rakennusluvan ehdoissa. 
 
Ennen huoneiston hankkimista huomioitavat asiat 
 
Tilan on täytettävä useita vaatimuksia, ennen kuin siihen voi perustaa päiväkodin 
 

- Asemakaavassa on määräyksiä tontin sallitusta käyttötarkoituksesta 
- Huoneiston käyttötarkoituksen voi varmistaa rakennusvalvonnan ja Turku-pisteen ar-

kiston piirustuksista ja loppukatselmuspöytäkirjasta. (Turku-pisteestä ennen vuotta 
1990 myönnetyt luvat) 

- Kaikkien rakennusten julkisivuihin ei saa tehdä muutoksia 
- Tilan olennaiset tekniset vaatimukset 
- Tilan esteettömyys (esimerkiksi sisäänkäynti ja esteetön wc) 
- Paloturvallisuus ja poistumistiet 
- Tilaan suunniteltu toiminta ei aiheuta häiritsevää melua 
- Vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtolaitteiston soveltuvuus päiväkotikäyttöön 
- Työntekijöiden sosiaalitilat ja elintarvikkeiden varastointitilat 
- Saattoliikenne 
- Ulkoleikkipaikat  

 
Rakennusluvan hakeminen 
 
Rakennusluvan hakeminen ja siihen liitettävien pääpiirustusten laatiminen on ammattitaitoa vaativa 
tehtävä. Siihen tarvitaan koulutuksen ja kokemuksen puolesta riittävän pätevä suunnittelija. Suunnitteli-
ja vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja hankkeen laadusta. Lisäksi useimmiten tarvitaan erityis-
suunnitelmia, joiden tekemiseen on käytettävä ilmanvaihto-, vesi- ja viemäri- sekä rakennesuunnitteli-
joita. 
 
Rakennusluvan hakemista varten tarvitaan 
 

- hakemus 
- valtakirja, ellei kiinteistön haltija itse allekirjoita hakemusta 
- selvitys rakennuspaikan hallinnasta 
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- jos hakijana on asunto-osakeyhtiö, yhtiön lupa rakennustyölle (hallituksen kokouksen 
pöytäkirja) 

- pääpiirustukset (kaksin kappalein) seläkkeineen 
 asemapiirros, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset 

- valokuva rakennuksesta (jos aiotaan tehdä muutoksia julkisivuun) 
- naapurikiinteistöjen haltijoiden lausunnot suunnitelmista 

 
Piirustuksissa tulee erityisesti esittää: 
 

- henkilömäärät 
- poistumistiet (vähintään kaksi) 
- palo-osastojen rajat 
- suojaustaso (alkusammutuskalusto, paloilmoitinlaitteisto tai sprinklaus) 
- mainoslaitteet 
- sisätilojen äänitekniset ominaisuudet 
- esteetön sisäänkäynti 
- esteetön wc 
- ulkoleikkipaikat 
- ilmanvaihtolaitteiden sijoittuminen julkisivussa 

 
Piirustusten ja muiden asiakirjojen laatuun kannattaa panostaa. Rakennusvalvonnan lupakäsittelyyn on 
varattava aikaa keskimäärin 1 kuukausi. 
 
Tiloihin kohdistuvat vaatimukset 
Päiväkotitoiminnassa tilojen toiminnalta keskeisiä seikkoja ovat toiminnan sujuvuus, tilojen joustavuus, 
esteettömyys sekä turvallisuus ja terveellisyys. Toiminnan sujuvuuteen vaikuttavat esimerkiksi eteis- ja 
kuraeteistilojen suunnittelu, kiinteät kalusteet sekä lasten vanhempien ja henkilökunnan yhteistoimin-
nan huomioiminen. Päiväkotitilojen tulee mukautua monipuolisesti erilaisiin toiminnallisiin tilanteisiin ku-
ten peleihin, leikkeihin ja askarteluun. (RT 96-11003, s.7.) 
 
Henkilökuntatilat  

Henkilökunnan sosiaalitilat ovat pukuhuone-, wc- ja suihkutilat sekä ruokailutila. Työturvallisuuslaissa 
ja asetuksissa on määritelty vaatimukset henkilökunnan sosiaalitiloille. Ratkaisuissa tulee huomioida ti-
lat molemmille sukupuolille.  
 
Eteistilat 

Hyvin toimiva kurapesutila on tärkeä osa päiväkodin arkea. Kurapesu- ja kuivaustilat on hyvä sijoittaa 
erilliseksi tilakseen sisäänkäynnin yhteyteen. Kurapesutila on märkien ja kuraisten vaatteiden huolto- ja 
säilytystila. Tilan suunnittelussa on erityisesti huomioitava tilan toimivuus ja tilanvaraus sekä pestäville 
ja kuivattaville vaatteille että henkilökunnan työskentelylle vaatehuollossa. Eteistila on myös yksi päi-
väkodin tärkeistä paikoista, joissa lasten vanhemmat tapaavat päiväkodin henkilökuntaa. Se voi olla 
luontevasti yhdistettävissä myös muihin päiväkodin yhteisiin tiloihin 
 
Ryhmätilat 
 

Lasten ryhmätilat voidaan suunnitella monella tavalla. Usein ryhmätilat on suunniteltu yhden lapsiryh-
män tarpeeseen, johon kuuluvat lepo- ja leikkihuone sekä ruokailu- ja askartelutila. Tilat voidaan myös 
osittain jakaa kahden tai useamman ryhmän kesken, jolloin tiloista voidaan suunnitella monikäyttöi-
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sempiä. Lapsiryhmän tiloissa on hyvä olla pieni varastotila. Lepotila voi toimia myös leikkitilana, kun 
kalustus suunnitellaan monikäyttöiseksi. 
 
Wc:t ja märkätilat 

Jokaiselle lapsiryhmälle varataan yksi wc-pesuhuone -tila. Yhteistilojen yhteyteen tulee sijoittaa vähin-
tään yksi inva-wc -tila, joka tarvittaessa on myös lasten käytössä. Yksi erillis-wc tulee sijoittaa joko pi-
haa lähimmän märkäeteisen yhteyteen tai suoraan pihalta käytettäväksi.  
 
Esteettömyys 

Esteettömyydellä tarkoitetaan sitä, että kaikki päiväkodin toiminnot ovat mahdollisimman hyvin kaikkien 
käytettävissä. Esteettömiä wc:tä pitää olla vähintään yksi (n/m), jossa wc-istuinta pitää voida käyttää 
molemmilta puolilta. 
 
Tilojen turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat seikat 

Terveellisyyteen vaikuttavat mm. sisäilmaolosuhteet, valaistus ja akustiikka. Päiväkodeissa ensisijai-
sena lämmitystapana tulisi olla lattialämmitys. Mikäli tästä joudutaan poikkeamaan, on vastaavat olo-
suhteet tuotettava muilla tavoin jotta terveellisiin sisäilmaoloihin päästään. Käyttötarkoituksen muutok-
sen yhteydessä ilmanvaihto on toteutettava korjausrakentamisen määräysten mukaisesti. 
Turvallisuus kattaa niin teknisen kuin toiminnallisen ja liikenneturvallisuudenkin tarpeet. Erityisesti saat-
toliikenteen järjestämiseen ja piha-alueiden valvottavuuteen ja aitaukseen on kiinnitettävä huomiota.  
 
Leikkipiha 

Kun päiväkoti sijoitetaan tiiviisti rakennetulle alueelle, esim. vanhaan asuin- tai liikehuoneistoon, voi-
daan tontti- ja ulkoleikkitilaa koskevista ohjeista poiketa ja ulkoleikkitilat osoittaa läheiseltä puistoalueel-
ta. Tällöin on kuitenkin varmistettava, että kulku puistoalueelle on vaivaton ja turvallinen. Puistoalueelta 
on selvästi erotettava ja aidattava ulkoleikkialue päiväkodin lapsille ja varustettava se asianmukaisesti. 
Suunniteltaessa päiväkodin piha-alueita olemassa olevaan ympäristöön on huomioitava myös alueen 
melutaso sekä aiemman toiminnan aiheuttama mahdollinen maaperän likaantuminen. (RT 96-11003, 
s.11.) 
 
Keittiötilat 

Keittiötiloja on pääsääntöisesti kolmea tyyppiä. Keittiötyyppi on esitettävä suunnitelmissa. 
 

- Valmistuskeittiö on huonetila, jossa ruoan valmistus tapahtuu paistamalla pannussa, 
parilalla, uunissa, uppokeittämällä rasvassa (mm. ranskalaiset perunat). Esimerkkejä 
valmistuskeittiöstä ovat ravintoloiden (esimerkiksi pizzeriat ja kebabravintolat), kahvi-
loiden ja henkilökuntaruokaloiden keittiöt. 

- Kuumennuskeittiö on huonetila, jossa esikypsennettyjä puolivalmisteita tai valmiita 
ruokia kuumennetaan uunissa, vesihauteessa, pizzauunissa tai keittämällä. 

- Tarjoilu- eli jakelukeittiö on huonetila, jossa annostellaan muualta kuljetettuja kuu-
mana tai kylminä säilytettäviä ruokia. 

 
Keittiötilan ilmanvaihdon ja viemäröinnin vaatimukset määräytyvät toiminnan laajuuden ja keittiölaittei-
den perusteella. Kohdepoisto tarvitaan aina käryä, höyryä ja/tai hajuja tuottavien laitteiden päälle. Esi-
merkiksi valmistuskeittiötä varten joudutaan yleensä rakentamaan erillinen rasvaisen jäteilman poisto-
kanava ja jätevesiviemäriin rasvanerotuskaivo. Niiden tarve on selvitettävä suunnittelun alkuvaiheessa, 
koska ne saattavat vaatia merkittävästi uusia tilantarpeita tai julkisivumuutoksia, joista aiheutuvat muu-
tokset on esitettävä lupapiirustuksissa. 
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Muutostöiden toteuttaminen ja valvonta 
 
Rakennusluvassa voidaan asettaa ehtoja, joita on noudatettava. Tällaisia ehtoja ovat esimerkiksi eri-
tyissuunnitelmien (rakenne-, ilmanvaihto-, kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat) toimittaminen. Hy-
väksyttyjen lupapiirustusten toiset kappaleet palautetaan asiakkaalle luvan myöntämisen jälkeen. Ra-
kennuslupa antaa mahdollisuuden toteuttaa muutostyöt, joiden viranomaisvalvonnasta vastaa raken-
nusvalvonta. Luvan hakija hankkii vastaavan työnjohtajan valvomaan työtä. Vastaava työnjohtaja ja eri-
tyisalojen työnjohtajat vastaavat käytännössä rakennushankkeen laadusta ja toteutumisesta yhdessä 
pääsuunnittelijan ja hankkeeseen ryhtyvän kanssa. Sähkötyöt saa tehdä vain asiantunteva asennuslii-
ke. Sähkötöiden tarkastuspöytäkirja pitää esittää rakennusvalvontaviranomaiselle rakennuskohteen 
käyttöönottokatselmuksen yhteydessä.  
 
Luvassa hyväksytyt rakennus- ja muutostyöt saa toteuttaa vasta kun lupa on lainvoimainen eikä pää-
töksestä enää voi valittaa. Lisäksi ennen rakennustöiden aloittamista rakennusvalvonnan pitää hyväk-
syä rakennushankkeeseen vastaava työnjohtaja, joka ilmoittaa töiden aloittamisesta rakennusvalvon-
taan. Rakentaminen edellyttää myös, että lupapäätöksessä määrättyjä lupaehtoja noudatetaan. Ra-
kennusvalvonta voi kuitenkin myöntää luvan aloittaa rakennustyöt ennen kuin lupa on lainvoimainen. 
Edellytyksenä on, että luvan hakija toimittaa rakennusvalvontaan hyväksyttävän vakuuden muutostöi-
den poistamiselle. Mikäli lupapäätös mahdollisen valituksen takia kumotaan, vakuuden avulla varmiste-
taan, että tehdyt rakennustyöt poistetaan. 
 
Rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörit suorittavat luvassa mainitut katselmukset, joita ovat esimerkik-
si aloituskokous, rakennekatselmus, kiinteistön vesi- ja viemärikatselmus, ilmanvaihtokatselmus, es-
teettömyyskatselmus sekä loppukatselmus. Vastaavan työnjohtajan tulee tilata katselmusten suoritta-
minen rakennusvalvonnasta riittävän ajoissa. Paloviranomaisen suorittama erityinen palotarkastus tu-
lee suorittaa ennen käyttöönottokatselmusta. Tila voidaan ottaa rakennusluvan mukaiseen käyt-
töön vasta, kun se on käyttöönottokatselmuksessa tai loppukatselmuksessa hyväksytty käyt-
töön. 
 
Asunto-osakeyhtiöissä myös taloyhtiö valvoo osaltaan rakennustöiden toteutusta. Tarkempia tietoja ta-
loyhtiön menettelytavoista voi kysyä kyseisen asunto-osakeyhtiön isännöitsijältä. 
 
Muita viranomaisia 
 
Päiväkodin perustamista, sen rakentamista ja käyttöä valvovat rakennusvalvonnan lisäksi myös muut 
viranomaiset: 

- Ympäristöterveydenhuolto (terveystarkastajat) www.turku.fi/terveysvalvonta 
- Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos, joka suorittaa myös mahdollisen erityisen palo-

tarkastuksen ennen tilojen käyttöönottokatselmusta. 
- Turun kaupunki varhaiskasvatus, ohjeet palvelun tuottajaksi ryhtyvälle.  
- Esteettömyysasiamies 

 
Lausunnon antaviin viranomaisiin on suositeltavaa olla yhteydessä jo ennen hakemuksen jättämistä 
rakennusvalvontaan, jotta heidän lausuntonsa tulevat huomioiduksi heti suunnittelun alkuvaiheessa. 
(Hakijan ja suunnittelijan kannattaa olla yhteydessä ennen luvan jättämistä lausunnonantajiin, jolloin 
ko., kommentit saadaan huomioitua suunnittelun alkuvaiheessa) 
 

http://www.turku.fi/terveysvalvonta
http://www.turku.fi/public/default.aspx?nodeid=19408&culture=fi-FI&contentlan=1
http://www.turku.fi/public/default.aspx?nodeid=11830&culture=fi-FI&contentlan=1

