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Rakennustietokannan RT-kortteja vuosilta 1980, 2010 ja 2019. Lisäksi aineistona ovat eri vuosien 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä Helsingin kaupungin Päiväkodin käsikirja (2019). 
Keskeisin viitattu tutkimus on Taina Sillanpään Tila, lapsi ja toimijuus (2021).

Näkyvimpiä muutoksia tutkimallani aikavälillä ovat päiväkotien kokoon liittyvät muutokset: päi-
väkoteja on saanut suunnitella yli 100 lapselle vuodesta 1990 lähtien, mutta päiväkodin suunnitte-
luun keskittyvästä RT-kortista maininta 100 lapsen rajoituksesta poistui vasta vuonna 2010 uuden 
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tilojen jakoperiaatteen muutos siirryttäessä yhden ryhmän kotialueista useamman ryhmän jaka-
miin toiminta-alueisiin. Ruokailu ja nukkuminen ovat osittain siirtyneet kotialueilta ruokasaleihin 
ja useamman ryhmän jakamiin lepohuoneisiin. Piha-alueisiin on tarkastelemallani aikavälillä alettu 
kiinnittää enemmän huomiota ja niiden jäsentely on muuttunut vähemmän kaavamaiseksi. Monien 
muutosten taustalla on muuttunut käsitys päiväkodin merkityksestä kodin ja koulun välissä. Siinä 
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Tiivistelmä 
Helsingin asukasmäärän kasvaessa on ollut painetta myös uudelle päiväkoritakentamiselle. Tässä 
kandidaatintyössä tutkin, kuinka päiväkotien tilasuunnittelu on muuttunut 1980-luvusta nykypäi-
vään. Tavoite on löytää suunnitteluratkaisujen keskeiset muutokset ja jatkuvuudet. Tarkemman 
analyysin kohteena on kolme helsinkiläistä päiväkotia: vuonna 1990 valmistuntu Päiväkoti Kaski-
savu, vuonna 2002 valmistunut Päiväkoti Savotta ja vuonna 2020 valmistunut Päiväkoti Korento 
– Daghemmet Humlan. 

Eri vuosikymmeninä valmistuneiden päiväkotien suunnittelussa on käytetty lähtökohtina erilaisia 
suunnitteluasiakirjoja. Käytän tutukimukseni aineistona Rakennustietokannan RT-kortteja vuo-
silta 1980, 2010 ja 2019, joissa ohjeistetaan päiväkotien suunnittelusta. Lisäksi aineistona ovat Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet eri vuosilta sekä Helsingin kaupungin Päiväkodin käsikirja 
(2018 & 2019). Keskeisin viitattu tutkimus on Taina Sillanpään Tila, lapsi ja toimijuus (2021). 

Keskeisiä tuloksia ovat päiväkotien kokoon liittyvät muutokset: päiväkoteja on saanut suunnitella 
yli 100 lapselle vuodesta 1990 lähtien, mutta päiväkodin suunnitteluun keskittyvästä RT-kortista 
maininta 100 lapsen rajoituksesta poistui vasta vuonna 2010 uuden RT-kortin myötä. Päiväkodit 
Kaskisavu ja Savotta onkin suunniteltu 4-5 ryhmälle, kun taas Päiväkoti Korento – Daghemmet 
Humlan on Suomen suurin päiväkoti ja suunniteltu 21 ryhmälle. Toinen keskeinen muutos tarkas-
tellulla aikavälillä on lapsiryhmien tilojen jakoperiaatteen muutos siirryttäessä yhden ryhmän koti-
alueista useamman ryhmän jakamiin toiminta-alueisiin. Ruokailu ja nukkuminen ovat pitkälti siir-
tyneet kotialueilta ruokasaleihin ja useamman ryhmän jakamiin lepohuoneisiin. Piha-alueisiin on 
tarkastelemallani aikavälillä alettu kiinnittää enemmän huomiota ja niiden jäsentely on muuttunut 
vähemmän kaavamaiseksi. Sen sijaan pienryhmätilojen suunnittelu erilaisille toiminnoille kuten 
leipomiselle tai vesileikeille näyttää esimerkkieni perusteella vähentyneen ja esimerkiksi päiväkoti 
Savotan pienryhmätiloja on myöhemmin otettu ryhmätilakäyttöön päiväkodin lapsimäärän kasva-
essa. Keskeiset suunnitteluperiaatteet kuten muuntojoustavuus, toimivuus, turvallisuus ja kodik-
kuus pysyvät kuitenkin eri tavoin osana suunnitteluperiaatteita koko tutkimallani aikavälillä. 

Vuosina 1980-2022 päiväkotien tilasuunnittelu on kokenut muutoksia päiväkotien kasvaessa ja 
tilojen jakoperiaatteiden muuttuessa. Eri vuosikymmeninä suunnitteluohjeissa on ollut erilaisia 
painotuksia, mutta keskiössä on koko ajan pyritty pitämään lapsen turvallinen leikki ja oppiminen. 
Jatkotutkimuksia voisi tehdä esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien lasten huomioimisesta, suun-
nitteluohjeiden toteutumisesta lopullisissa kohteissa, lapsilähtöisen suunnittelun tarjoamista mah-
dollisuuksista sekä tilasuunnittelun vaikutuksesta lasten kehitykseen ja henkilöstön pysyvyyteen ja 
tyytyväisyyteen. 
Avainsanat  päiväkodit, tilasuunnittelu, lapsilähtöisyys 
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Keskeisiä termejä ja käsitteitä:

Käyttämissäni lähteissä termistö ei ole täysin yhdenmukaista, joten määrittelen termit tässä siten 
kuten niitä tässä kandidaatintyössä käytän, sekä mainitsen keskeiset lähteet ja poikkeukset näihin 
määritelmiin.

Bruttoala (brm2): Rakennuksen kokonaislaajuus: hyötyala kerrottuna tehokkuusluvulla (e). Päivä-
kotien tehokkuusluku on tyypillisesti 1,3–1,45. (Rakennustietosäätiö, 2019, s. 8.)

Hyötyala (hym2): Yhteenlaskettu huoneala lukuun ottamatta liikenne- ja teknisiä tiloja. (Rakennus-
tietosäätiö, 2010, s. 12.)

Kotialue: Perinteisesti yhden lapsiryhmän käytössä oleva tilakokonaisuus, joka koostuu kahdesta 
ryhmähuoneesta, sekä wc- ja pesutiloista. Vaajasen esimerkkiä mukaillen käytän termiä kotialue 
kuvaamaan myös usean ryhmän jakamaa aluetta, jolla lapsiryhmien kotipesät sijaitsevat. Eteistilat 
saattavat kuulua kotialueeseen tai olla jaettuja muiden kotialueiden kanssa. (Rakennustietosäätiö, 
2010, s. 9; Vaajanen, 2018, s. 64.)

Kotipesä: Yhden lapsiryhmän oma ryhmähuone useamman lapsiryhmän jakamalla kotialueella. 
(Rakennustietosäätiö, 2010, s. 3) Kotipesämalli tarkoittaa tässä kandidaatintyössä tilojen jakope-
riaatetta, jossa useampi ryhmä jakaa saman kotialueen ja jokaisella ryhmällä on käytössään yksi 
ryhmähuone.

Oppimisympäristö: Lasten kehitystä, oppimista ja vuorovaikutusta tukevat tilat, paikat, yhteisöt, 
käytännöt, välineet ja tarvikkeet, joihin sisältyy fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Fyy-
sinen oppimisympäristö pitää sisällään tilasuunnittelua laajemman tilakäsityksen, johon sisältyy 
myös tilojen muokattavuus esimerkiksi siirrettävillä kalusteilla. (Opetushallitus, 2016, s. 22; Helsin-
gin kaupunki, 2019, s. 2)

Pienryhmätila: Pienryhmätoimintaa varten suunniteltu päiväkodin yhteistila. (Rakennustietosäätiö, 
2010, s. 3)

RT-kortti: Rakennustieto Oy:n tietokantaan sisältyvä suunnitteluohje. (Rakennustietosäätiö.)
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Ryhmäalue: Vain yhden ryhmän käytössä oleva kotialue, johon kuuluu kaksi ryhmähuonetta (Ra-
kennustietosäätiö, 2010, s. 3). Ryhmäaluemalli tarkoittaa tässä kandidaatintyössä tilojen jakoperiaa-
tetta, jossa jokaisella ryhmällä on oma kotialue, ja kaksi omaa ryhmähuonetta. 

Ryhmähuone: Yhden lapsiryhmän käytössä oleva huone. Ryhmäaluemallissa jokaisella ryhmällä 
on omalla kotialueellaan kaksi ryhmähuonetta, kotipesämallissa jokaisella ryhmällä on yksi ryhmä-
huone, kotipesä. (Rakennustietosäätiö, 2010, s. 3)

Tilapaikkaluku: Päiväkodissa samanaikaisesti hoidettavien lasten enimmäismäärä. Tilapaikkalukua 
määrittelevään pinta-alaan lasketaan mukaan kaikki päiväkodin tilat lukuun ottamatta teknisiä tiloja. 
(Rakennustietosäätiö, 2010, s.3; Helsingin kaupunki, 2019, s. 5)

Toiminta-alue: Lähteissäni esiintyy useita ristiriitaisia määritelmiä. Päiväkodin käsikirjan mukaan 
tyypillisesti 1–3 lapsiryhmän käytössä oleva tilakokonaisuus, johon lukeutuu ryhmähuoneita, yh-
teistiloja, eteistiloja sekä wc- ja pesutiloja. Kooltaan esimerkiksi 30 tilapaikkaa ja 150hym2. Tässä 
kandidaatintyössä käytän kuitenkin toiminta-aluetta kuvaamaan kotipesämallilla toteutetun tilajär-
jestelyn tarkemmin nimeämätöntä huonetta, sillä näin termiä on käytetty Päiväkoi Korennon pohja-
piirroksissa. (Helsingin kaupunki, 2019, s. 5; Vaajanen, 2018, s. 64)

Toimintatila: Lasten käytössä oleva hyötyala, noin 7m2/lapsi. Päiväkoti Korennon pohjapiirroksissa 
käsitettä toimintatila käytetään yleisesti pienryhmätilaa suuremmista yhteistiloista, joille ei ole mer-

kitty muuta käyttöä. (Helsingin kaupunki, 2019, s. 5)
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1. Johdanto

Uusia päiväkotirakennuksia tunnutaan suunnittelevan Helsinkiin jatkuvasti 1980-luvulta 2020-lu-

vulle väkimäärä Helsingissä on kasvanut lähes 200 000 ihmisellä (Helsingin väkiluku 1987–2021, 

Tilastokeskus), niinpä uusille päiväkodeille on ollut myös tarvetta. Julkisena rakennuksena päiväkoti 

on siitä poikkeuksellinen, että suunnittelun ja toiminnan keskiössä ovat pienet lapset. Niinpä suunnit-

telutehtävissä on ratkaistava kysymyksiä, joita muissa julkisissa rakennuksissa ei ole. Kun lapsimää-

rän kasvu lisää painetta yhä suuremmille päiväkodeille, myös suunnittelutyössä on ratkaistava uusia 

haasteita.

Tässä kandidaatintyössä etsin vastausta kysymykseen: Millaisia muutoksia on tapahtunut 

Helsingin päiväkotirakennusten tilasuunnittelussa vuosina 1980–2022? Pohjustan tätä kysymys-

tä tutkimalla millaisia arvoja ja lainsäädäntöä on ollut kehityksen taustalla ja pyrin lopulta kokoa-

maan yhteen, mitä tästä kaikesta on tulevan suunnittelijan mahdollista oppia. Tavoitteeni on siis koota 

yhteen aineistoa muutoksista, joita päiväkotirakentamisessa on viimeisten vuosikymmenten aikana 

tapahtunut sekä luoda kokonaiskuva siitä, miten nämä muutokset ovat vaikuttaneet päiväkotien tila-

suunnitteluun.

Käsittelen tapaustutkimuksena kolmea Pohjois- ja Koillis-Helsingin päiväkotia: vuonna 1990 

valmistuntu Päiväkoti Kaskisavu, vuonna 2002 valmistunut Päiväkoti Savotta sekä vuonna 2020 val-

mistunut Päiväkoti Korento. Analysoin päiväkotien tilasuunnittelua pääosin piirustusten perusteella. 

Tila-analyysin lisäksi teen kirjallisuustutkimusta, jonka lähteinä käytän lainsäädäntöä, eri vuosikym-

menten RT-kortteja sekä aiempaa tutkimusta. Vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessaan Varhais-

kasvatusympäristö: Tapaustutkimus päiväkotitiloista päiväkodin johtajien, lastentarhanopettajien ja 

arkkitehdin näkökulmasta, Vaajanen toteaa, ettei aiempaa tutkimusta juurikaan ole: ”Varsinaisesti 

varhaiskasvatuksen fyysisestä toimintaympäristöstä tutkimusta on tehty Suomessa vähän, ja siksi 

varhaiskasvatuksen ääni ei ole päässyt kuuluville päiväkotirakentamisessa vaan se on ollut lähinnä 

arkkitehtien valtakuntaa.” (Vaajanen, 2018, s. 14.)
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Päiväkotiarkkitehtuurin historia ja nykytila ovat kiinnostaneet minua jo pitkään. Olen keskus-

tellut aiheesta paljon lastenhoitajana työskentelevän äitini kanssa ja näiden keskustelujen myötä tah-

doin syventyä aiheeseen myös kandidaatintyössäni. Henkilökohtaisen kiinnostuksen lisäksi pidän tär-

keänä rakennustyypin historian tuntemusta osana mahdollisia tulevaisuuden suunnittelutöitäni. Myös 

aiheen yhteiskunnallinen merkitys korostuu etenkin Helsingissä, jossa on viime vuosina rakennettu 

useita alussa mainitsemiani jättipäiväkoteja ja jossa puhuttavat niin lasten sosiaalinen segregaatio ja 

päiväkotien työvoimapula kuin lasten luontosuhdekin.

Aloitan kandidaatintyöni paneutumalla päiväkotirakentamiseen vaikuttaneeseen lainsäädän-

töön ja historiaan. Luvussa 3 erittelen piirustusten avulla esimerkkipäiväkotien tilasuunnittelua, ja 

luvussa 5 analysoin päiväkotien tilasuunnittelua suhteessa toisiinsa sekä aikansa lainsäädäntöön, 

RT-kortteihin ja muihin suunnitteluperusteisiin. Lopuksi kokoan yhteen havaintoni ja pohdin, mitä 

tutkimuksessani käsitellyistä asioista olisi syytä tutkia lisää, mitä tutkimuksestani voi oppia, ja mitä 

voin mahdollisesti käyttää tulevaisuudessa omassa suunnittelutyössäni.
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2. Lainsäädäntöä ja historiaa päiväkotirakennusten takana

Tässä luvussa käsittelen lyhyesti historiaa ja poliittisia päätöksiä, jotka ovat vaikuttaneet Suomen 
varhaiskasvatustoiminnan ja päiväkotirakentamisen muovautumiseen. Etenen kronologisesti päivä-
kotitoiminnan alusta viimeaikaisimpiin ohjeistuksiin.

Suomalaisten päiväkotien historia alkaa 1800-luvun lopulta, ensimmäisen kansanlastentar-
han perusti Hanna Rothman Helsinkiin vuonna 1888. Päivähoitoa tarvittiin etenkin naisten työssä-
käynnin lisääntyessä ja yhteiskunnan kaupungistuessa. Fröbeliläisten oppien mukaan kyse ei ensim-
mäisissäkään kansanlastentarhoissa ollut vain lasten kaitsemisesta päivän ajan. Toiminnassa pyrittiin 
mahdollistamaan lasten aktiivinen oppiminen leikin kautta ja huomiomaan lapsen kehitystaso ja yk-
silöllisyys. Kunnallista lastentarhatoimintaa on tarjottu Suomessa köyhimpien perheiden lapsille en-
simmäisen kerran 30-luvulla. (Sillanpää, 2021, s. 87.)

Lasten päivähoito jaoteltiin 1900-luvun alussa siten, että pedagogisesti suuntautuneissa las-
tentarhoissa olivat 3–6-vuotiaat lapset, ja hoitoon painottuvissa lastenseimissä tätä nuoremmat. Las-
tentarhoissa painotettiin kodinomaisuutta ja etuna pidettiin sitä, että lapsimäärä olisi suurimmillaan 
90. Hyvä lastentarha piti erään aikalaismääritelmän mukaan sisällään ”…useita aurinkoisia huoneita, 
joissa lapsi voi löytää rauhallisen paikan itselleen sekä yhden suuremman huoneen salin, jossa kaikki 
lastentarhan lapset saattoivat kokoontua yhteen.” (Sillanpää, 2021, s.89–91.) Kaupunkiympäristös-
säkin lastentarhoissa näkyivät agraarikulttuurin ihanteet, vielä 1950-luvulla lastentarhoissa kannus-
tettiin pitämään kotieläimiä ja päiväkodin askareisiin saattoi kuulua myös sadonkorjuu lastentarhan 
kasvimailta (Sillanpää, 2021, s.112–114).

Ennen 1970-lukua päivähoidon käytänteet olivat moninaisia, ja kokopäiväinen hoito oli tar-
koitettu vain yksinhuoltajien lapsille. Toisen maailmansodan jälkeen päivähoidon tarve kasvoi, ja 
uusille asuinalueille suunniteltiin myös suuria, yli 100 lapsen päiväkoteja kustannustehokkuuden 
vuoksi. (Sillanpää, 2021, s.93.) Myös vuosina 1908–1986 varhaiskasvatusta tarjonneessa Ebeneserin 
lastentarhassa toimi päivittäin noin 300 lasta ja aikuista (Vaajanen, 2018, s. 21).

Laissa päivähoidosta säädettiin ensimmäisen kerran vuonna 1973. Laki rajoitti päiväkotien 
lapsimäärän 100 lapseen samalla kuin lastenseimet ja -tarhat yhdistettiin päiväkodeiksi. (Laki lasten 
päivähoidosta 36/1973). Lakimuutosten ohella 1970-luvulla alettiin aktiivisesti kiinnittää huomiota 
lasten kokonaisvaltaiseen kehitykseen sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten päivähoitoon (Sillan-
pää, 2021, s.100).

Eri ikäisten lasten tuominen samoihin tiloihin, lapsimäärän rajoittaminen lailla ja lasten yk-
silöllisen tuentarpeen huomioiminen vaikuttivat luonnollisesti myös päiväkotien tilasuunnitteluun. 
1970-luvulla uudet päiväkodit olivat pääasiassa niin kutsuttuja ”Tube”-päiväkoteja, joille luonteen-
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omaisia olivat pitkät käytävät. Sillanpää kiinnittää huomiota tutkimuksessaan tilasuunnittelun lisäksi 
myös tilojen toiminnalliseen käyttöön: 1970-luvulla pöydän ääressä työskentely ei enää korostunut 
samoin kuin aiemmilta vuosikymmeniltä kerätyssä muistitietoaineistossa. Tilojen toiminnallisuutta 
alettiin muutenkin suunnitella aiempaa tarkemmin. Hiekka- ja vesileikkihuoneista tuli osa päiväko-
tien tilasuunnittelua, toisaalta aiemmin tärkeässä roolissa ollut keittiö alkoi siirtyä pois lasten toimin-
nan piiristä (Sillanpää, 2021, s.99–100, 205, 219).

Ensimmäinen päiväkoteja käsittelevä RT-kortti, Päiväkodin toimitilojen suunnittelu (RT SH-
20380), on vuodelta 1980. 1980-luvun alussa päiväkodin valtionavustuksen ehtona oli Sosiaalihal-
lituksen ohjeiden noudattaminen, mutta tästä käytännöstä luovuttiin jo vuonna 1983 ja päätäntäval-
ta siirtyi kunnille (Helsingin kaupunki, 2019, s. 5). 1980-luvulla päiväkoteihin pyrittiin löytämään 
kodinomaisuutta lisääviä ja laitosmaisuutta vähentäviä ratkaisuja pyrkimällä esimerkiksi käytävät-
tömyyteen. Suurin osa ryhmistä oli vielä 1960-luvulla osapäiväryhmiä, mutta 1980-luvulta alkaen 
kokopäiväryhmien osuutta pyrittiin tietoisesti kasvattamaan. Päiväkotien toiminnallisuutta pyrittiin 
helpottamaan käytävättömillä pohjilla ja ulkotilojen jäsentelyyn ja kasvillisuuteen kiinnitettiin huo-
miota. Tilasuunnittelu ja näkymät pyrittiin toteuttamaan siten, että lasten olisi helppo orientoitua 
rakennuksessa. Päiväkodin tilasuunnittelu perustui ensisijaisesti kotialueisiin, mikä näkyy myös 
vuoden 1980 RT-kortissa Päiväkodin tilojen suunnittelu. RT-kortissa painotetaan tilojen kodinomai-
suutta, joustavuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta sekä lapsen että aikuisen näkökulmasta. 
(Sillanpää, 2021, s.103–107; Sosiaalihallitus, 1980, s.5–26.)

Subjektiivinen päivähoito-oikeus tuli portaittain voimaan vuosina 1990–1996. Tämä asetti li-
säpaineita päiväkotirakennusten määrälle ja tilasuunnittelulle. (Sillanpää, 2021, s.106–107). Laki 100 
lapsen tilapaikkarajoituksesta kumottiin vuonna 1990 (Laki lasten päivähoidosta annetun lain 3§:n 
1 ja 3 momentin kumoamisesta 681/1990). Uutta RT-korttia ei kuitenkaan tällöin kirjoitettu, vaan 
käytössä olevaan RT-korttiin jäi maininta tilapaikkaluvun enimmäismäärästä vuoteen 2010 saakka, 
jolloin voimaan tuli uusi RT-kortti (RT 96-11003).

2000-luvulla päiväkotien siisteyteen ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset ovat tiukentu-
neet. Samoin ovat tiukentuneet henkilökunnan ergonomiaan liittyvät määräykset. Näillä muutoksilla 
on pyritty tekemään päiväkotien tiloista aiempaa terveellisempiä ja turvallisempia, minkä lisäksi ne 
ovat vaikuttaneet päiväkotien tiloihin ja toimintoihin. Esimerkiksi keittiöön lapset eivät enää pääse 
vierailemaan keittiöissä ja toisaalta ergonomiavaatimus on vähentänyt lasten mittoihin suunniteltujen 
huonekalujen käyttöä. (Sillanpää, 2021, s.224–227.)

2000-luvulla päiväkodeissa on alkanut myös esiopetus: vapaaehtoisena vuonna 2001 ja pa-
kollisena vuonna 2015 (Opetushallitus, 2000, s. 22; Perusopetuslaki 628/1998 26 a §). Esikoulu-
järjestelmän syntyminen on muuttanut päiväkotien ryhmäjakoa ja sen myötä myös tilajärjestelyjä. 
Aiemmin lapsiryhmät on jaoteltu pääasiassa alle 1-vuotiaiden ryhmään, 1–2-vuotiaiden ryhmään ja 
yli 3-vuotiaiden ryhmään (Sosiaalihallitus, 1980, s. 20–26). Esiopetuksen myötä vanhempien lasten 
ryhmä jakautui ainakin suuremmissa päiväkodeissa 3–5-vuotiaiden ryhmäksi ja esikouluryhmäksi. 
Myöhemmin ryhmä- ja sitä myöten myös tilajakoihin ovat vaikuttaneet esimerkiksi kaksivuotinen 
esikoulu ja sisarusryhmät. Uudenlaisten ryhmäkäsitysten rinnalla myös ryhmien käytössä olevien 
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tilojen määrittely on osittain muuttunut ja yhden ryhmän kotialueista on siirrytty useamman ryhmän 
toiminta-alueisiin. (Rakennustietosäätiö, 2010, 2019; Vaajanen, 2018, s. 56.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet muuttui vuonna 2018 ensimmäistä kertaa velvoitta-
vaksi asiakirjaksi vaikuttaen näin ollen myös tilasuunnittelun ehtoihin (Sillanpää 2021, s.108). Vii-
meisin Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on vuodelta 2022, ja viimeisin Päiväkotien suunnitte-

lu – RT-kortti (RT 103080) vuodelta 2019 (Opetushallitus, 2020; Rakennustietosäätiö, 2019).

1888
Suomen nsimmäinen 
kansanlastentarha 
perustetaan.

1930-luku
Kunnallinen lastentar-
hatoiminta alkaa.

1973
Laki lasten päivähoidosta:
- Lastenseimet ja 

-tarhat yhdistetään 
päiväkodeiksi

- Päiväkotien 
lapsimääräksi 
korkeintaan 100

- Kokopäiväinen hoito 
mahdollistuu kaikille

1980
Ensimmäinen 
päiväkoteja käsittelevä 
RT-kortti, tämän 
kandidaatintyön 
aikarajauksen alku.

1990-1996
Subjektiivinen 
päivähoito-oikeus 
asteittain voimaan.

1990
100 lapsen 
tilapaikkarajoitus 
poistetaan, 
päiväkoti Kaskisavu 
avataan.

2001
Kunnat alkavat 
järjestää esiopetusta.

2002
Päiväkoti Savotta 
avataan.

2014
Esiopetus muuttuu 
pakolliseksi

2020
Päiväkoti Korento 
avataan.

2018
Varhaiskasvatussu-
unnitelman perusteet 
muuttuu sitovaksi.

Aikajana: Pihla Tammisto
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 Päiväkoti 
Kaskisavu (1990) 

Päiväkoti Savotta 
(2002) 

Päiväkoti Korento 
(2020) 

Ryhmiä 5 4 (nykyään 7) 21 

Märkäeteisiä 3 4 3 

Ryhmiä yhtä 
märkäeteistä 
kohden 

1,67 eli 1-2 
ryhmää 

1 (nykyään 1,75 eli 
1-2 ryhmää) 

 

7 

Vaate-eteisten 
sijoitttuminen 

Avoin tila 
käytävillä, 
erotettu 
märkäeteisistä 

Suljettu tila, erotettu 
muista tiloista. 

Kerroksissa 1 ja 2 avoin 
tila, ei erotettu 
märkäeteisistä tai 
käytävistä. Kerroksessa 3 
avoin tila, erotettu 
märkäeteisestä portaalla. 

 Päiväkoti Kaskisavu 
(1990) 

Päiväkoti Savotta 
(2002) 

Päiväkoti Korento 
(2020) 

Suunnittelija Kari Järvinen & 
Timo Airas 

Arkkitehtitoimisto 
Talli 

AFKS Arkkitehdit 
Fondelius + Keppo + 
Salmeperä 

RT-kortti 
suunnitteluvaiheessa 
on ollut vuodelta 

1980 1980 2010 

Kerroksia 2 2 3 

Ryhmiä 5 (nykyään 6, joista 1 
ala-asteen tiloissa) 

4 (nykyään 7) 21 

Lapsia 76 (nykyään noin 
100) 

80 (nykyään noin 
120) 

335 

Bruttoala br-m2 1037 950 (karkea arvio, ei 
sisällä kellaritiloja) 

3353 

 Päiväkoti Kaskisavu 
(1990) 

Päiväkoti Savotta 
(2002) 

Päiväkoti Korento 
(2020) 

Ilmansuunta, johon 
piha avautuu 

Etelä Länsi Etelä 

Leikkivälineiden 
asettelu 

Keskitetty Keskitetty Hajautettu 

Luonnonympäristön 
asettelu 

Reunoilla Reunoilla Hajautettu 

Lähin puisto Rikun puisto Metsätontti, 
nimeämätön 

Maunulan Suopuisto 

Yhteys puistoon Välissä kevyen 
liikenteen väylä 

Välissä ei tietä Välissä ajoväylä: 
Suursuonlaita 

3. Käsiteltävät päiväkodit

Tässä luvussa käyn läpi pohjapiirustuksiin perustuvat tila-analyysit käsiteltävistä päiväkodeista. 
Kaikki päiväkodit sijaitsevat Helsingissä, ja niiden suunnittelu ja valmistuminen ajoittuvat tutkimus-
aikavälilleni 1980-luvulta nykypäivään. Pyrin valitsemaan käsiteltävät päiväkodit myös maantieteel-
lisesti läheltä toisiaan. Vuonna 1990 valmistunut Päiväkoti Kaskisavu sijaitsee Suutarilassa, vuonna 
2002 valmistunut Päiväkoti Savotta Puistolassa ja vuonna 2020 valmistuntu Päiväkoti Korento Mau-
nulassa.

Olen tehnyt analyysin Päiväkoti Kaskisavusta ja Päiväkoti Savotasta pääosin Arkkitehti-leh-
dessä julkaistujen pohjapiirustusten perusteella ja Päiväkoti Korennosta Betoni-lehdessä julkaistujen 
pohjapiirrosten perusteella (Järvinen & Airas, 1992; Lukander & Tuomisto, 2002; Tompuri, 2020). 
Päiväkotien Kaskisavu ja Savotta suunnitteluvaiheessa käytössä on ollut vuoden 1980 RT-kortti. 
Vuonna 2020 avatun päiväkotien Korennon suunnitteluvaiheessa ei vuoden 2019 RT-kortti ole toden-
näköisesti ollut vielä käytössä, joten oletan suunnitteluvaiheessa käytetyn vuoden 2010 RT-korttia, 
minkä lisäksi käytössä ovat olleet Opetushallituksen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vuodel-
ta 2016. Korennon suunnittelussa on myös käytetty paljon samoja periaatteita, jotka löytyvät Helsin-
gin kaupungin Päiväkodin käsikirjasta, jota Korennon suunnitellut arkkitehtitoimisto AFKS on ollut 
konsulttina laatimassa. Päiväkodin käsikirja ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 2017 ja siihen on 

tehty päivityksiä vuonna 2019. (Helsingin kaupunki, 2019, s. 44.)
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3.1. Päiväkoti Kaskisavu (1990)

Vuonna 1990 valmistunut Päiväkoti Kaskisavu sijaitsee Suutarilassa tiiviisti rakennetulla pienta-
loalueella, jonka asemakaava on laadittu 1980-luvulla. Suunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Kari 
Järvinen ja Timo Airas. Päiväkoti on suunniteltu viidelle lapsiryhmälle ja yhteensä 76 lapselle. Kaksi-
kerroksisen päiväkodin perusmassa on L-kirjaimen muotoinen, ja kokonaiskerrosala on 1037m2. Päi-
väkoti sijaitsee Suutarinkylän peruskoulun ala-asteen välittömässä läheisyydessä ja sama arkkiteh-
titoimisto vastasi sekä ala-asteen että päiväkodin suunnittelusta. (Järvinen & Airas, 1992, s.32–35.) 

Päiväkodin alakerrassa sijaitsevat kolmen ja yläkerrassa kahden ryhmän kotialueet. Koti-
alueiden ikkunat suuntaavat pääosin etelään ja kohti päiväkodin pihaa. Jokaiseen kotialueeseen kuu-
luu kaksi huonetta, jotka on nimetty lasten askartelu- ja lepotiloiksi. Lisäksi jokaisella kotialueella 
on pieni erillinen ”mökki”, pieni huone huoneen sisässä. Kävin itse esikoulun päiväkoti Kaskisavussa 
vuosina 2006–2007 ja tuolloin ryhmäni ”mökki” toimi yhdistettynä patjavarastona ja leikkitilana.

Yhteiskäyttöisinä tiloina päiväkodin alakerrasta löytyy leikkisali ja yläkerrasta verstaaksi ni-
metty pienryhmätila. Päiväkodin henkilökunnalle on varattu tilaa molemmista kerroksista. Alakerras-
sa on lisäksi keittiö sekä pieni terveydenhoitotila.

Kaskisavun pihalta johtaa ensimmäiseen kerrokseen kolme sisäänkäyntiä. Yläkertaan on mer-
kitty molemmille kotialueille ulkoportaat, mutta varsinaisia sisäänkäyntejä tai eteisiä piirustuksissa 
ei yläkertaan ole esitetty. Ulkoportaat eivät ainakaan omana esikouluaikani olleet minkäänlaisessa 
käytössä, ja niiden merkitys lienee pelkästään paloturvallinen. Yläkerran ryhmien sisäänkäynti ja 
märkäeteisten käyttö jää näin ollen päiväkodin henkilökunnan organisoitavaksi. Tästä johtuen likais-
ta ja puhdasta liikennettä päiväkodin sisätiloissa ei ole mahdollista täysin erottaa, sillä vaate-eteiset 
sijaitsevat yläkerrassa, jolloin märkäeteisestä jatketaan todennäköisesti ulkovaatteissa yläkertaan.

Päiväkodin pihan päällysteet noudattelevat päiväkodin rakennusmassan muotoa. Pihalla on 
säältä suojaavia katoksia. Puut kasvavat pihan reunoilla. Pihaa ympäröi viheralue, joka johtaa Rikun 
puistoon Rikun puisto on päiväkodin lähin metsä ja reitti sinne kulkee viheralueen poikki kevyen 
liikenteen väylää pitkin. Lännessä päiväkodin ja ala-asteen pihojen välissä on pieni toriaukio, jolta 
pääsee ala-asteen tiloihin. Tiloista lähinnä päiväkotia ovat koulun liikuntasali, sekä piirustuksissa 
koululaisten päiväkodiksi merkitty tila, joka todennäköisesti toimii nykyään esikouluryhmän tilana. 
Varsinaisissa päiväkodin tiloissa toimii sama ryhmämäärä kuin päiväkodin perustamisaikaan. (Päivä-
koti Kaskisavu, Helsingin kaupunki.)
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2 urheilusali
3 näyttämö
8 terveydenhoitotila
11 koululaisten päiväkoti Töyry
13 lasten askartelu ja lepotilat
14 leikkisali
15 henkilökunnan toimitilat
16 verstas
17 toriaukioKuva 1: Päiväkoti Kaskisavu, 2. kerros

Kuva 2: Päiväkoti Kaskisavu, 1. kerros sekä osa 
Suutarinkylän ala-asteen 1. kerroksesta. 
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3.2.  Päiväkoti Savotta (2002)

Helsingin Puistolassa sijaitseva päiväkoti Savotta valmistui vuonna 2002. Päiväkodin on suunnitellut 
Arkkitehtitoimisto Talli neljälle lapsiryhmälle ja yhteensä 80 lapselle. Päiväkoti on kaksikerroksinen, 
turvekattoinen rakennus, joka on perusmuodoltaan suorakulmio. (Lukander & Tuomisto, 2002, s.46; 
Päiväkoti Savotta, Helsingin kaupunki) Samoin kuin Päiväkoti Kaskisavu, myös Päiväkoti Savotta 
sijaitsee pientaloalueella (Päiväkoti Savotta, Helsingin kaupunki).

Päiväkoti Savotan alakerrassa sijaitsevat tilat kahdelle ja yläkerrassa kahdelle ryhmälle. Ryh-
mien kotialueet muodostuvat kahdesta huoneesta, joista toinen on merkitty ruokailu- ja leikkitilaksi ja 
toinen lepo- ja leikkitilaksi. Lisäksi jokaiseen kotialueeseen kuuluu oma märkäeteinen, vaate-eteinen 
sekä wc-tilat. Yhteistiloja päiväkodissa ovat alakerrassa sijaitsevat sali ja kotikeittiö, minkä lisäksi 
yläkerrassa sijaitsee ilman tarkempaa merkintää varustettu tila, jonka varustukseen kuuluu lavuaari. 
Tila on kenties tarkoitettu jonkinlaiseksi verstaaksi, märkätyöskentelytilaksi tai henkilökunnan tau-
kotilaksi. Henkilökunnalle merkittyjä tiloja ovat alakerrassa sijaitseva henkilökunnan työtila sekä 
johtajan toimisto. Alakerrassa sijaitsee myös valmistuskeittiö.

Kuten aiemmin mainittu, jokaiselle päiväkodin neljälle ryhmälle on merkitty oma märkäetei-
nen. Kaikkiin märkäeteisiin on oma katettu sisäänkäynti, kulku yläkerran märkäeteisiin on järjestetty 
ulkoportaiden kautta. Märkäeteisistä päästään suoraan vaate-eteisiin. Näiden sisäänkäyntien lisäksi 
pihalta päästään sisään terassin kautta. Terassi on katettu ja sillä sijaitsee grilli (Päiväkoti Savotta, 
Helsingin kaupunki).

Kotialueiden ikkunat avautuvat pohjoiseen, länteen ja itään, päiväkodin piha aukeaa länteen 
ja etelään. Tasamaastoisen pihan reunoille on jätetty puita, minkä lisäksi pihalle on istutettu uutta kas-
villisuutta (Päiväkoti Savotta, Helsingin kaupunki). Päiväkodin pohjoispuolella pihan välittömässä 
yhteydessä kasvaa pieni metsä.

Päiväkodissa on myös kellarikerros, joka näkyy leikkauspiirustuksissa ja jossa henkilökunnan 
tilat nykyään sijaitsevat. Alkuperäisen neljän ryhmän sijasta päiväkodissa toimii nykyään seitsemän 
ryhmää. 1. kerroksessa sijaitsevat kahden sijasta neljän lapsiryhmän tilat, keittiö, sali ja pienryhmäti-
loja. 2. kerroksessa ovat tilat kahdelle ryhmälle ja esiopetusryhmälle, minkä lisäksi 2. kerroksessa on 
pienryhmätila. (Päiväkoti Savotta, Helsingin kaupunki.)
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a ruokailu- ja leikkitila
b lepo- ja leikkitila
c vaate-eteinen
d märkäeteinen
e lasten wc-tilat
f pienryhmätila
g kotikeittiö lapsille
h valmistuskeittiö
i sali
j johtajan toimisto
k henkilökunnan työtila
l terassi ja ulkotakka
m vaunu- ja leikkikaluvarasto

Kuva 3: Päiväkoti Savotta, 1. kerros Kuva 4: Päiväkoti Savotta, 2. kerros

Kuva 5: Päiväkoti Savotan leikkauksessa on esitetty 
myös kellaritilat sekä kaksikerroksinen kotikeittiö 
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3.3. Päiväkoti Korento - Daghemmet Humlan (2020)

Helsingin Maunulassa sijaitseva Päiväkoti Korento on valmistunut vuonna 2020, ja sen on suunni-
tellut AFKS Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä. Rakennuksessa toimii suomenkielisen 
Päiväkoti Korennon lisäksi ruotsinkielinen Daghemmet Humlan. Korennossa toimii 17 ryhmää, jois-
sa on noin 250 lasta ja Humlanissa 4 ryhmää, joissa on noin 70 lasta (Päiväkoti Savotta, Daghemmet 
Humlan, Helsingin kaupunki). Selvyyden vuoksi käytän jatkossa pelkästään nimitystä Päiväkoti Ko-
rento viitatessani koko rakennukseen, sillä esimerkiksi pohjapiirroksissa päiväkotien tiloja ei ole ero-
teltu toisistaan. Rakennus on kolmikerroksinen, suorakulmion muotoinen ja bruttoalaltaan 3353m2, 
päiväkotirakennuksista se on Helsingin suurin (Tompuri, 2020, s. 42). 
 Päiväkodin alimmassa kerroksessa on suuri eteistila, jossa märkäeteinen ja vaate-eteinen on 
yhdistetty. Eteistilasta pääsee toiminta-alueille, joita alakerrassa on 9kpl järjesteltynä kolmen toimin-
ta-alueen kokonaisuuksiksi, joita nimitän Vaajasen esimerkin mukaan kotialueiksi. Leikkauskuvista 
ja pohjapiirroksista käy ilmi, että kaksi toiminta-alueista on aina kooltaan 30m2 ja kolmas on avoi-
mena muihin tiloihin, eli yhteensä kukin kotialue on kooltaan yli 100m2. Toiminta-alueiden lisäksi 
alakerrassa on kuumennuskeittiö ja ruokailutila, sali, sekä henkilökunnan työ- ja toimistotiloja. Ala-
kerrassa on kolme pienryhmätilaa sekä salin edustalla erillinen toimintatila/aula.

Toisessa kerroksessa on kaksi märkäeteistä sekä suuri avoin eteistila, joka yhdistyy avoimeen 
ruokailutilaan. Kuten alimmassa kerroksessa, myös toisessa kerroksessa kotialueet on jäsennelty 
kolmeksi ryppääksi, joista jokaisessa on kolme toiminta-aluetta. Kerroksessa on lisäksi liikuntatila, 
erillinen toimintatila, sekä kolme pienryhmätilaa, joista kaksi sijaitsee vierekkäin käytävällä. Näille 
kahdelle pienryhmätilalle ei ole piirustuksissa merkitty ovia.

Kotialueita on kolmannessa kerroksessa viisi, jälleen jokainen niistä koostuu kolmesta toi-
minta-alueesta. Lisäksi kerroksessa on toimintatila, eteinen, avoin ruokailutila, sekä kolme pienryh-
mätilaa, joista yksi sijaitsee käytävällä, yksi käytävän päädyssä ja yksi erillisessä huoneessa. 3. ker-
roksessa ei ole omaa märkäeteistä, vaan kulku tapahtuu 2. kerroksen märkäeteisestä 3. kerroksen 
vaate-eteiseen sisäportaiden kautta. Piirustuksissa ulko- ja sisävaatteissa tapahtuvaa liikennettä ei ole 
eroteltu toisistaan, mutta porraskuiluja on rakennuksessa kaksi, mikä teoriassa mahdollistaa erillisten 
portaikkojen käytön.

Sisäänkäynti rakennukseen tapahtuu kerroksista 1 ja 2, esteetön sisäänkäynti on kerroksessa 
1.  Märkäeteisten ja ulkotilan välissä on molemmissa sisäänkäyntikerroksissa lasitettu kuisti. Lisäksi 
ensimmäisessä kerroksessa on kolme erillistä sisäänkäyntiä, sekä käynti keittiötiloihin. Varsinaisia 
henkilökunnan taukotiloja tiloihin ei ole merkitty, mutta työtiloissa on varaukset lavuaareille ja säh-
kölaitteille. Suunnitelmassa ei ole esitetty henkilökunnalle omia wc-tiloja.
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Käytännössä en ole varma, kuinka yhteensä 11 kotialuetta jaetaan 21 ryhmän kesken. Toden-
näköistä on, että jokaisella kotialueella toimii kaksi ryhmää, joilla molemmilla on oma kotipesä, min-
kä lisäksi on yhteinen toiminta-alue, sekä lisäksi mahdollisuus käyttää joustavasti pienryhmätiloja, 
toimintatiloja ja käytäviä.

Päiväkodin tilasuunnittelussa on käytetty modulaarista ratkaisua, jossa rakenneyksiköt tois-
tavat toisiaan tarvittavan kerrannaismäärän käyttäjämäärän mukaan (Tompuri, 2020). Kenties juuri 
modulaarisesta ratkaisusta johtuu, että myös kahden ulkoseinän toiminta-alueilla ikkunat avautuvat 
vain yhteen suuntaan. Toiminta-alueita avautuu kaikkiin ilmansuuntiin, mutta pohjoisen puolelle on 
sijoitettu vain 4 toiminta-aluekokonaisuutta, kun taas etelään suuntautuvia ikkunoita löytyy seitse-
mästä toiminta-aluekokonaisuudesta, joten ilmansuuntien suhteen sijoittumista on otettu myös huo-
mioon. Tilojen valoisuutta on pyritty lisäämään suunnittelemalla pitkiä näkymälinjoja rakennuksen 
läpi (Tompuri, 2020). Tällaisena näkymälinjana toimii myös rakennuksen keskellä oleva pienryhmä-
tila, joka on samalla valokuilu rakennuksen katolta pohjakerrokseen.

Piha on suuri ja suuntautuu etelään. Pihan toiminnot on suunniteltu tarkasti, piha-alueelle on 
säästetty olemassa olevaa kasvillisuutta, avokalliota ja kiviä. Pihalle on merkitty reittejä ja toiminnot 
jakautuvat tasaisesti ympäri pihaa. Pihalle on merkitty myös pelikenttä, katoksia ja hiekkatekonurmi. 
Leikkivälineiden alla on käytetty turvahaketta. Asemapiirrokseen ei ole merkitty puita, mutta valoku-
via tarkastelemalla selviää, että puita on pihalla sekä säilytetty että istutettu lisää.

Kuva 6: Päiväkoti Korennon piha
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Kuva 7: Päiväkoti Korento
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4. Tilojen muutoksen analyysi

”Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Niiden tulee tukea 
lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä ohjata leikkiin, fyysiseen aktiivisuu-
teen, tutkimiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen. Lapsilla tulee olla mahdollisuus 
tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan. Oppimisympäristöt tarjoavat lapsille 
vaihtoehtoja mieluisaan tekemiseen, monipuoliseen ja vauhdikkaaseen liikkumiseen, leikkei-
hin ja peleihin sekä rauhalliseen oleiluun ja lepoon. Lasten ideat, leikit ja heidän tekemänsä 
työt näkyvät oppimisympäristöissä.” (Opetushallitus, 2016, s.22)

Tässä luvussa käyn läpi tilasuunnittelun muutoksia käsittelemälläni aikavälillä 1980-luvulta nykypäi-
vään. Pohjaan analyysini edellisessä luvussa esiteltyihin päiväkoteihin, päiväkodin suunnittelua kä-
sitteleviin RT-kortteihin, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin kaupungin Päiväko-
din käsikirjaan. Tilojen muutoksen analyysissä keskeinen tutkimus on Sillanpään tutkimus Tila, lapsi 
ja toimijuus: Lastentarha ja päiväkotiarjen murrokset ja jatkuvuudet muistitietoaineistossa (2021), 
jossa Sillanpää käy läpi päiväkodin tilasuunnittelun keskeisiä muutoksia ja jatkuvuuksia 1900-luvun 
alusta nykypäivään. Toinen tärkeä lähde on Vaajasen tutkimus Varhaiskasvatusympäristö: Tapaus-
tutkimus päiväkotitiloista päiväkodin johtajien, lastentarhanopettajien ja arkkitehdin näkökulmasta 
(2018).

Aloitan analyysin ulkotiloista ja etenen eteisten ja käytävätilojen kautta lasten keskeisimpään 
sisäympäristöön. Lopuksi käyn läpi lapsilta suljettuja tiloja sekä teen analyysistä yhteenvedon.

Kuva 8: Päiväkoti Savotan piha ja viereinen metsätontti
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4.1. Ulkotila

”Luonto sekä pihat, leikkipuistot ja muut rakennetut ympäristöt ovat myös varhaiskasvatuk-
sen oppimisympäristöjä. Ne tarjoavat kokemuksia, materiaaleja ja monipuolisia mahdolli-
suuksia leikkiin ja tutkimiseen. Niitä hyödynnetään liikunta- ja luontoelämysten ja oppimisen 
paikkoina.” (Opetushallitus, 2016, s.22)

Kirjassaan Sillanpää toteaa, että piha ja muu lähiympäristö ovat olleet tärkeä osa lastentarhojen ja 
päiväkotien pedagogiaa koko historiansa ajan (Sillanpää, 2021, s.109). Päiväkodit Kaskisavu ja Sa-
votta on suunniteltu aikana, jona voimassa on ollut vuoden 1980 RT-kortti. Kyseinen RT-kortti ei 
juurikaan käsitele ulkotilojen suunnittelua, vaan kortissa tyydytään toteamaan, että ulkotiloihin siir-
tymisen tulee olla vaivatonta ja ulkotilan on tarjottava leikkimahdollisuuksia kaikkina vuodenaikoina 
(Sosiaalihallitus, 1980, s.19).

Huomasin kuitenkin, että päiväkotien Savotta ja Kaskisavu pihatilan suunnittelu noudattaa 
pikemminkin vuoden 2010 RT-kortissa esitettyä kaaviota eli todennäköisesti sekä päiväkoitien pihat, 
että vuoden 2010  RT-kortin kaavio noudattavat jotakin sellaista suunnitteluasiakirjaa, joka ei sisälly 
lähteisiini (Rakennustietosäätiö, 2010, s. 24). Sisäänkäyntien lähellä on avointa tilaa, jota ympäröivät 
rakennetut leikkivälineet. Puut ja muut luonnonmukaisemmat leikkialueet sijaitsevat pihojen reunoil-
la.

Sen sijaan Korennossa pihan jäsentely on orgaanisempaa. Avokallio puineen sijaitsee pihan 
keskellä ja leikkivälineet kiertävät avokallion ympärillä. Korennossa luonnonmateriaalien merkitys 
lasten toiminnassa on myös otettu jo suunnitteluvaiheessa huomioon, pihasuunnitelmaan on avokal-
lioiden lisäksi merkitty myös esimerkiksi isot kivet.

Päiväkoti Korennon suunnittelun aikaan käytössä on ollut vuoden 2010 RT-kortti, jossa ulko-
tilojen suunnittelua käydään aiempaa seikkaperäisemmin läpi. Korennon piha ei kuitenkaan noudat-
tele RT-kortissa olevia kaavioita. RT-kortissa on käyty läpi pihoille sopivaa kasvillisuutta, hyötykas-
veja ja kompostointia, sekä sanottu:

”Pihalla tulee olla riittävä määrä vapaata ja esteetöntä leikkitilaa sekä myös luontoa ja luon-
nonelementtejä hyödyntävää leikki- ja liikuntatilaa, kuten talvisia mäenlaskupaikkoja, lumi-
linnan rakentamispaikkoja, liukumäkiä ja vesiaiheita.” (Rakennustietosäätiö, 2010, s.24.)

Vesiaiheita yhdenkään tarkastelemani pihan suunnitelmiin ei ole merkitty, mutta muuten tässä RT-kor-
tissa luetut elementit löytyvät kaikkien tutkimuskohteiden pihoilta. Kaikissa kolmessa päiväkodissa 
pihoilta löytyy myös säältä suojaavia katoksia.
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Päiväkoti Korento sijaitsee niin tiiviisti ympäröivän tonttirakenteen sisällä, että käynti päivä-
kodin pihoille tapahtuu Suursuonlaidalta, jolloin jalan ja autolla tapahtuva saattoliikenne osin risteä-
vät. Hiukan samankaltainen tilanne on Savotassa, jossa viereisellä Puunkaatajantiellä ei ole erillis-
tä jalkakäytävää. Kuitenkin viereinen metsätontti mahdollistaa saapumisen myös kevyen liikenteen 
reittiä pitkin. Kaskisavun pihaa puolestaan ympäröi viheralue ja kevyen liikenteen väylät, joilta joh-
taa pihaan useita portteja. Jalan ja autolla tapahtuvan saattoliikenteen selkeä erottaminen mainitaan 
suunnitteluperiaatteena useassa asiakirjassa. (Rakennustietosäätiö, 2010, 2019; Helsingin kaupunki, 
2019).

Vielä vuoden 2010 RT-kortissa kaaviossa esitetään pienten ja isompien päiväkotilasten pi-
hojen erottaminen toisistaan. Käytössä olevien piirustusten perusteella on vaikea sanoa, toteutuuko 
tämä suositus yhdessäkään käsitellyistä päiväkodeista. Vuoden 2019 RT-kortissa erottelusta ei kuiten-
kaan ole enää mainintaa ja käytännöstä ollaan ilmeisesti luopumassa. Esimerkiksi Vaajanen tuo tut-
kimuksessaan esille yhteispihan etuja: ”Pienet lapset liikkuvat yhteisessä pihassa enemmän, jolloin 
heidän motoriset taitonsa kehittyvät ja isot lapset oppivat hyvin varomaan ja väistelemään pieniä.” 
(Vaajanen, 2018, s. 67)

Myöskään muilta osin vuoden 2019 RT-kortissa päiväkodin pihan jäsentelyä ei enää ohjata 
yhtä tarkasti kaavioilla kuin vuoden 2010 RT-kortissa. Uutena ohjeena on kuitenkin suositus, jonka 
mukaan päiväkodin tontilta tulisi olla enintään 300 metriä lähimmälle viheralueelle, ellei päiväko-
din tontilla ole omaa metsikköä (Rakennustietosäätiö, 2019, s. 14). Tämä ohjeistus toteutuu kaikissa 
käsittelemissäni päiväkodeissa. Kaskisavusta ja Savotasta pääsee pihan ulkopuoliselle viheralueelle 
ilman autoteiden ylityksiä, Kaskisavun vieressä sijaitsee Rikun puisto ja Savotan vieressä nimeämä-
tön metsätontti. Myös Päiväkoti Korennon lähellä sijaitsee viheralue: Maunulan Suopuisto. Puistoon 
on matkaa alle 300 metriä, mutta välissä on ylitettävä autotie.

Vaajasen tekemästä tutkimuksesta käy ilmi lähimetsien merkitys päiväkotitoiminnalle. Tutki-
muksessa nostetaan esiin metsän käytön helpottaminen esimerkiksi tarjoamalla päiväkodin käyttöön 
pieni katettu tila. (Vaajanen, 2018, s. 59). Vaikka tällaista tilaa ei ole merkitty tässä kandidaatintyössä 
käsitellyille päiväkodeille, esimerkiksi Jakomäkeen suunnitellun Kankarepuiston päiväkodin kilpai-
luvaiheen piirustuksissa on otettu mukaan lähimetsän käyttö ja metsään on sijoitettu etätukikohta 
päiväkodille (SAFA, 2017, s.4). Perustellusti voi myös arvioida, että päiväkoti Savottaa suunnitel-
lessa viereinen metsätontti on huomioitu osana päiväkodin ulkotilaa, sillä tontti on sisällytetty pihaa 
esittelevään asemapiirrokseen.

Ulkotilojen sisällyttäminen osaksi tilasuunnittelua näyttää vahvistuneen tarkastelemallani ai-
kavälillä. Vuoden 1980 RT-kortissa ulkotilojen suunnittelusta on vain yksi kappale, jonka keskiössä 
on ulkotilojen merkitys sisällä tapahtuvan toiminnan jatkeena ja toisaalta lasten leikkipaikkana. (So-
siaalihallitus, 1980, s.19). Vuoden 2010 RT-kortissa ulkotilojen suunnittelusta on neljä sivua (Ra-
kennustietosäätiö, 2010, s. 24–27), ja vuoden 2019 RT-kortistossa ulkotiloille on erillinen RT-kortti: 
Päiväkodin ja perusopetuksen tilat: Ulkotilojen suunnittelu (RT-103084). Siinä missä vuoden 1980 
RT-kortissa ulkotiloista nostetaan esille erilaisten leikkien mahdollistaminen, on myöhemmissä 
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RT-korteissa ulkotilojen pedagoginen merkitys selvästi keskeisempi ja ulkotilojen suunnittelua kä-
sitellään aiempaa laajemmin lasten motorista kehitystä, liikunta- ja ympäristökasvatusta, luovuutta, 
vuorovaikutusta ja vastuunkantoa. Samalla ulkotilojen suunnittelua ohjaavasta kaaviosta on luovuttu 
ja päiväkoti Korennon piha vaikuttaa vertailukohtiaan monipuoliselta ja kiinnostavammalta, joskin 
myös hankalammin valvottavalta. Toisaalta Korennon pihalta ei ole yhtä helppoa käyntiä ympäröivil-
le viheralueille kuin Kaskisavusta ja Savotasta.

Kuriositeettina nostan lopuksi esille kasvimaat osana päiväkotien ulkoilualueita. Sillanpää 
mainitsee tutkimuksessaan, että kasvimaiden hoito oli osa päiväkotien askareita 1950-luvulle saakka. 
Kasvimaita ei mainita vuosien 1980 ja 2010 RT-korteissa, eivätkä ne esiinny tutkimissani päivä-
kodeissa, mutta vuoden 2019 ulkotilojen suunnittelua ohjaavassa RT-kortissa ulkotilojen toimintoja 
kuvaavassa kaaviossa on mainittu: pysäköinti, saatto, huolto, ulkoilu ja viljely (Rakennustietosäätiö, 
2019, s. 14). On mielenkiintoista tulevaisuudessa nähdä, palaako viljely käytännössä osaksi päivä-
kotien pihasuunnittelua ja millaisia pihatiloja muuten syntyy, kun niiden suunnittelua ei enää ohjata 
tämän tarkemmin kaavioin.

 

 

 Päiväkoti 
Kaskisavu (1990) 

Päiväkoti Savotta 
(2002) 

Päiväkoti Korento 
(2020) 

Ryhmiä 5 4 (nykyään 7) 21 

Märkäeteisiä 3 4 3 

Ryhmiä yhtä 
märkäeteistä 
kohden 

1,67 eli 1-2 
ryhmää 

1 (nykyään 1,75 eli 
1-2 ryhmää) 

 

7 

Vaate-eteisten 
sijoitttuminen 

Avoin tila 
käytävillä, 
erotettu 
märkäeteisistä 

Suljettu tila, erotettu 
muista tiloista. 

Kerroksissa 1 ja 2 avoin 
tila, ei erotettu 
märkäeteisistä tai 
käytävistä. Kerroksessa 3 
avoin tila, erotettu 
märkäeteisestä portaalla. 

 Päiväkoti Kaskisavu 
(1990) 

Päiväkoti Savotta 
(2002) 

Päiväkoti Korento 
(2020) 

Suunnittelija Kari Järvinen & 
Timo Airas 

Arkkitehtitoimisto 
Talli 

AFKS Arkkitehdit 
Fondelius + Keppo + 
Salmeperä 

RT-kortti 
suunnitteluvaiheessa 
on ollut vuodelta 

1980 1980 2010 

Kerroksia 2 2 3 

Ryhmiä 5 (nykyään 6, joista 1 
ala-asteen tiloissa) 

4 (nykyään 7) 21 

Lapsia 76 (nykyään noin 
100) 

80 (nykyään noin 
120) 

335 

Bruttoala br-m2 1037 950 (karkea arvio, ei 
sisällä kellaritiloja) 

3353 

 Päiväkoti Kaskisavu 
(1990) 

Päiväkoti Savotta 
(2002) 

Päiväkoti Korento 
(2020) 

Ilmansuunta, johon 
piha avautuu 

Etelä Länsi Etelä 

Leikkivälineiden 
asettelu 

Keskitetty Keskitetty Hajautettu 

Luonnonympäristön 
asettelu 

Reunoilla Reunoilla Hajautettu 

Lähin puisto Rikun puisto Metsätontti, 
nimeämätön 

Maunulan Suopuisto 

Yhteys puistoon Välissä kevyen 
liikenteen väylä 

Välissä ei tietä Välissä ajoväylä: 
Suursuonlaita 
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4.2. Ulkoa sisälle: eteiset ja käytävät

”Lapselle eteistila voi olla salaperäinen leikkitila aarteenkätkentäleikkiin, kun taas aikuiselle 
eteinen on vain ahdas pukemistila sisä- ja ulkotoimintojen välissä.” (Vaajanen, 2018, s.10-11)

Kuten edellisessä luvussa toin esille, ulkoilu on tärkeä osa päiväkotien jokapäiväistä toimintaa. Jo 
vuoden 1980 RT-kortissa, jossa piha-alueita ei muuten juuri huomioida, mainitaan siirtymien su-
juvuus ulko- ja sisätilojen välillä (Sosiaalihallitus, 1980, s.19). Päiväkodeissa eteiset, eli märkä- ja 
vaate-eteiset, ovat toiminnassa keskeisemmässä asemassa kuin muissa julkisissa rakennuksissa.

Ennen varsinaisia eteisiä voi pihatilan jatkeena olla esimerkiksi tuulikaappi tai terassi. Päivä-
kodeissa Savotta ja Korento sisäänkäyntien yhteyteen on suunniteltu terassit, mikä todennäköisesti 
helpottaa sisään ja ulostulojen hallittavuutta, kun lapset voidaan koota terassille kurahousujen puke-
misen jälkeen ennen pääsyä pihalle. Vuoden 2010 RT-kortissa valvottavuus onkin mainittu yhtenä 
suunnitteluperiaatteena eteisten suunnittelussa  toisin kuin vuoden 1980 RT-kortissa (Rakennustieto-
säätiö, 2010; Sosiaalihallitus, 1980). Myös Päiväkodin käsikirjassa nostetaan esille lasitetun terassin 
edut ja huomautetaan, että valvottavan odottelutilan lisäksi tila soveltuu myös viherhuoneeksi tai 
rattaiden säilytyspaikaksi (Helsingin kaupunki, 2019, s. 15).

Päiväkoti Savotassa jokaiselle ryhmälle on suunniteltu oma märkäeteinen ja vaate-eteinen. 
Sen sijaan Kaskisavussa märkäeteisiä on kolme viidelle ryhmälle ja vaate-eteiset sijaitsevat käytävil-
lä, pääosin todennäköisesti käytävien päissä kotipesien edustoilla. Savotan ja Kaskisavun eteistilojen 
lukumäärä on linjassa vuoden 2010 RT-kortin kanssa, jossa esitetään märkäeteistä jaettavaksi 1–2 
lapsiryhmän kesken. Vuoden 2019 RT-kortissa puolestaan mainitaan, että tyypillisesti jokaisella toi-
minta-alueella, eli 1–2 lapsiryhmällä, on oma sisäänkäynti (Rakennustietosäätiö, 2010, s. 14, 2019, 
s. 11).

Näistä ohjeista poiketen Päiväkodin käsikirjassa ohjeistetaan, että märkäeteiset ja eteiset voi-
vat olla useamman toiminta-alueen yhteisiä ja käytössä porrastetusti. Monikerroksisessa päiväkodissa 
märkätilat ohjeistetaan sijoittamaan maantasokerrokseen, jolloin vaate-eteiseen kuljetaan sisäporras-
ta pitkin. Ohjetta Päiväkodin käsikirjassa perustellaan sanomalla: ”Niiden tarvitsema julkisivupinta 
vähenee, eikä monen erillisen sisäänkäynnin sijoittaminen leikkipihan puolelle enää rajoita päivä-
kodin muotoa.” (Helsingin kaupunki, 2019, s. 3.) Perustelu ei vaikuta nojaavaan pedagogiikkaan tai 
käyttäjien näkökulmaan, vaan arkkitehtuuriin tai rahallisiin paineisiin. Päiväkoti Korennossa eteis-
tilat onkin suunniteltu tällä periaatteella. Märkäeteisiä on yhteensä kolme, joista yksi 1. kerroksessa 
ja kaksi 2. kerroksessa. 1. ja 2. kerroksessa märkäeteisiä ja vaate-eteisiä ei ole erotettu toisistaan, 3. 
kerroksessa sen sijaan on erillinen vaate-eteinen, johon kuljetaan sisäporrasta pitkin. Jokaiseen ker-
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rokseen on merkitty vain yksi vaate-eteinen, joka on näin ollen oletettavasti koko kerroksen käytössä. 
Tämä on huomattava toiminnallinen ero verrattuna muihin käsittelemiini päiväkoteihin, sillä kuten 
Päiväkodin käsikirjassa todetaan, useamman kuin kahden ryhmän kesken jaettu eteistila vaatii käy-
tön porrastamista ja sen myötä porrastamisen organisointia.

Eteistiloista päiväkodin lasten ja henkilökunnan matka jatkuu sisemmäs rakennukseen. Siir-
tymissä pyrittiin käytävättömyyteen 1980-luvulta alkaen, kun päiväkodeista pyrittiin karsimaan 
laitosmaisia piirteitä (Sillanpää, 2021, s.99–103). Tähän tavoitteeseen on pääsyt päiväkoti Savotan 
suunnittelussa, mistä myös Jääskeläinen kehuu päiväkotia Arkkitehti-lehden artikkelissa Koteja päi-
viksi (2022, s.73-75). Myös Jääskeläisen kommentoinnin perusteella piirtyy kuva käytävättömyydes-
tä tavoiteltavana piirteenä.

Korennossa puolestaan käytäviä ja käytävillä sijaitsevia tai niille suoraan aukeavia tiloja on 
niin paljon, että kokonaisuus on jo melko sokkeloinen. Toisaalta tämä mahdollistaa Korennossa pit-
kät näkymälinjat tilasta toiseen, mikä lisää tilojen valoisuutta ja valvottavuutta. Käytävillä sijaitsee 
Korennossa myös pienryhmätiloja, mikä noudattelee vuoden 2010 RT-kortin ohjetta sijoittaa käytä-
viin muitakin toimintoja kuin pukeutumisen ja siirtymät, esimerkiksi kiipeilytelineitä tai autoratoja. 
(Rakennustietosäätiö, 2010, s. 14.) Käytävien osalta päiväkoti Kaskisavu on Savotan ja Korennon 
välimaastossa. Käytävättömän ratkaisun sijasta molemmissa kerroksissa on yksi käytävä, joihin on 
toimintoina sijoitettu vaate-eteiset.

Koska kaikissa tutkimissani päiväkodeissa on lapsiryhmiä useammassa kerroksessa, lukeutuu 
kulkutilaan myös portaita. Kaskisavussa on yksi sisäportaikko, kun taas Savotassa on portaikko sekä 
ulkona, että sisällä. Korennossa on kolme portaikkoa, kaksi sisätiloissa ja yksi kuistilla. Tavallisesti 
lapsiryhmät voi jakaa kerroksiin siten, että pienimmät lapset ovat maantasossa. Vaajasen tutkimuk-
sessa nousee kuitenkin esiin, että lapsiryhmien kokoonpano voi vaihdella paljonkin ja esimerkiksi 
sisarusryhmissä voi olla 1-5-vuotiaita lapsia.  Siinä missä päivittäinen portaiden kulkeminen tukee 
vanhempien lasten motorista kehitystä, vielä kävelemään opettelevien lapset tarvitsevat aikuisen 
apua. (Vaajanen, 2018, s. 56, 64-65.) Toisaalta Sillanpää nostaa esiin, että vasta kävelemäänkin op-
pineet lapset kykenevät kulkemaan portaita, mikäli portaat on suunniteltu heidän mittojensa mukaan 
(Sillanpää, 2021, s. 241).

Siirtymistä kotialueilta ulos on tarkastelemissani kohteissa pyritty sujuvoittamaan erilaisin 
keinoin. Savotassa jokaiselle ryhmälle on suunniteltu oma sisäänkäynti, kun taas Korennossa on päin-
vastoin keskitetty mahdollisimman monen ryhmän kulku samoihin tiloihin. Kaskisavussa sen sijaan 
kaikilla ryhmillä on vaate-eteiset avoimessa käytävätilassa ja osalla ryhmistä on oma märkäeteinen, 
kun taas osa ryhmistä kulkee yhteisten märkäeteisten kautta. Näistä eroista johtuen Korennossa yksi 
aikuinen voi siirtymätilanteissa valvoa suurempaa lapsijoukkoa kuin esimerkiksi Savotassa. Toisaal-
ta sisään- ja uloskulkemisen porrastaminen vaatii Korennossa suunnitelmallisuutta ja organisointia. 
Henkilökunnan ja pukemista opettelevan lapsen näkökulmasta porrastaminen voi aiheuttaa kiirettä, 
kun tiloista on siirryttävä pois ennen seuraavan ryhmän tuloa.

Valvottavuutta ja organisointia Savotassa ja Korennossa todennäköisesti helpottaa se, että 
märkäeteisestä siirrytään ulos kuistin kautta. Sen sijaan Kaskisavussa käynti on suoraan märkäetei-
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sistä pihalle. Siinä missä Savotassa märkäeteisessä olevalla aikuisella on näköyhteys sekä kuistille, 
että vaate-eteiseen, Kaskisavussa vaate-eteisten etäisyys märkäeteisistä ja kuistin puute tekevät yhtä 
mutkattomasta valvottavuudesta mahdotonta. Sen sijaan vaate-eteisten valvottavuutta Kaskisavussa 
voi helpottaa niiden sijoittelu käytäville. Myös Korennossa pitkät käytävät voivat helpottaa valvotta-
vuutta, toisaalta monimutkaiset ja sokkeloiset käytävätilat voivat vaikeuttaa lasten – ja aikuistenkin 
– orientoitumista rakennuksessa. Savotassa toteutunut käytävätön ratkaisu varmasti helpottaa pie-
nenkin lapsen kotialueen hahmottamista, mutta toisaalta kotialueet ovat alun perin hyvin erillään 
toisistaan, mikä voi vaikeuttaa vuorovaikutusta ryhmien ja henkilökunnan välillä. Lisäksi on otettava 
huomioon, että nykyään Savotan pienryhmätilat ovat pääasiassa tavallisessa ryhmäkäytössä, jolloin 
käytävätön ratkaisu on todennäköisesti johtanut läpikulkuliikenteeseen ryhmätiloissa.

Kaiken kaikkiaan eteistilojen ja käytävien suunnittelu näyttää Kaskisavun ja Savotan tapauk-
sessa noudattavan samankaltaisia periaatteita kuin vuoden 2010 RT-kortti: eteistilat jaetaan 1-2 ko-
tialueen kesken ja käytäville pyritään mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan toimintoja. Sen sijaan 
Korennossa suunnittelussa nousevat esiin samat periaatteet kuin Päiväkodin käsikirjassa, jossa muis-
ta lähteistäni poiketen ohjataan myös yli kahden kotialueen jakamiin eteistiloihin.

 

 

 Päiväkoti 
Kaskisavu (1990) 

Päiväkoti Savotta 
(2002) 

Päiväkoti Korento 
(2020) 

Ryhmiä 5 4 (nykyään 7) 21 

Märkäeteisiä 3 4 3 

Ryhmiä yhtä 
märkäeteistä 
kohden 

1,67 eli 1-2 
ryhmää 

1 (nykyään 1,75 eli 
1-2 ryhmää) 

 

7 

Vaate-eteisten 
sijoitttuminen 

Avoin tila 
käytävillä, 
erotettu 
märkäeteisistä 

Suljettu tila, erotettu 
muista tiloista. 

Kerroksissa 1 ja 2 avoin 
tila, ei erotettu 
märkäeteisistä tai 
käytävistä. Kerroksessa 3 
avoin tila, erotettu 
märkäeteisestä portaalla. 

 Päiväkoti Kaskisavu 
(1990) 

Päiväkoti Savotta 
(2002) 

Päiväkoti Korento 
(2020) 

Suunnittelija Kari Järvinen & 
Timo Airas 

Arkkitehtitoimisto 
Talli 

AFKS Arkkitehdit 
Fondelius + Keppo + 
Salmeperä 

RT-kortti 
suunnitteluvaiheessa 
on ollut vuodelta 

1980 1980 2010 

Kerroksia 2 2 3 

Ryhmiä 5 (nykyään 6, joista 1 
ala-asteen tiloissa) 

4 (nykyään 7) 21 

Lapsia 76 (nykyään noin 
100) 

80 (nykyään noin 
120) 

335 

Bruttoala br-m2 1037 950 (karkea arvio, ei 
sisällä kellaritiloja) 

3353 

 Päiväkoti Kaskisavu 
(1990) 

Päiväkoti Savotta 
(2002) 

Päiväkoti Korento 
(2020) 

Ilmansuunta, johon 
piha avautuu 

Etelä Länsi Etelä 

Leikkivälineiden 
asettelu 

Keskitetty Keskitetty Hajautettu 

Luonnonympäristön 
asettelu 

Reunoilla Reunoilla Hajautettu 

Lähin puisto Rikun puisto Metsätontti, 
nimeämätön 

Maunulan Suopuisto 

Yhteys puistoon Välissä kevyen 
liikenteen väylä 

Välissä ei tietä Välissä ajoväylä: 
Suursuonlaita 

Kulku
yläkerroksiin

Sisäporras Ulkoporras ja
sisäporras

2. kerrokseen sisäporras,
kuistilla sijaitseva porras
ja ulkosilta; 3.
kerrokseen sisäporras

Kulku
märkäeteisiin

Suoraan pihalta Lasittamattomien
terassien kautta

Lasitettujen terassien
kautta

Rakennuksessa
käytäviä

Kyllä,
eteiskäytössä

Ei Kyllä, osittain eteis- ja
pienryhmäkäytössä

Päiväkoti Kaskisavu
(1990)

Päiväkoti Savotta
(2002)

Päiväkoti Korento
(2020)

Kotialueita 5 4 (nykytilanne ei
tiedossa)

11 (33 toiminta-
aluetta jaettuna
kolmen toiminta-
alueen kotialueiksi)

Kotialueen
muodostus

Ryhmäaluemalli Ryhmäaluemalli
(nykyinen malli ei
tiedossa)

Todennäköisesti
kotipesämalli

Ruokailu Kotialueella Kotialueella Ruokailutilassa,
pienimmät lapset
todennäköisesti
kotialueilla

Pienryhmätilat sekä
muut
yhteiskäyttötilat

Verstas ja sali Pienryhmätila,
kotikeittiö ja sali
(nykyään osa näistä
tiloista
todennäköisesti
ryhmäkäytössä)

3 suljettavaa
pienryhmätilaa, 7
käytävillä sijaitsevaa
pienryhmätilaa, 4
toimintatilaa, sali ja
liikuntatila.
Kotikeittiökalustus
ensimmäisen
kerroksen
ruokailutilassa.
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4.3. Lasten leikki, lepo ja ruokailu

Päiväkodin perinteinen tilayksikkö on yhden ryhmän käyttöön tarkoitettu kotialue. Tällaiseen ryhmä-
alueeseen kuuluu edellä kuvattujen eteisten lisäksi kaksi ryhmähuonetta, joista toisessa on mahdolli-
suus leikin lisäksi ruokailuun ja toisessa lepoon, sekä 24–30 m2 muuta tilaa, kuten pienryhmätiloja, 
verstas tai ateljee. (Rakennustietosäätiö, 2010, s. 17–18.) Vuoden 1980 RT-kortissa onkin esitelty 
lähinnä tämän tilajärjestelyn erilaisia variaatioita (Sosiaalihallitus, 1980). Päiväkodit Kaskisavu ja 
Savotta noudattavat tätä ryhmäaluemallia.

Sen sijaan vuoden 2010 RT-kortissa nostetaan esiin mahdollisuus myös muunlaiseen tilajär-
jestelyyn. RT-kortissa ohjeistetaan, että lapsiryhmällä tulee olla vähintään yksi kotipesä, jonka ryhmä 
voi tuntea omakseen, mutta esimerkiksi ruokailutiloja voidaan keskittää useamman lapsiryhmien yh-
teisiksi toimintatiloiksi. (Rakennustietosäätiö, 2010, s. 14.) Tällainen tilajärjestely toteutuu Päiväko-
ti Korennossa, jossa kahden ryhmähuoneen sijaan kotialueet koostuvat kolmesta toiminta-alueesta. 
Vaajanen kertoo tällaisista tilaratkaisuista seuraavaa: ”Kahden ryhmän keskinäinen yhteistyö, yhtei-
söllisyyden tunne ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen koetaan pedagogisesti tärkeäksi ja tätä tu-
kemaan on ryhmätilat sijoitettu siten, että kaksi ryhmätilaa on lähekkäin ja muodostavat näin yhden 
isomman alueen (kotialue).” (Vaajanen, 2018, s. 55.)

Päiväkoti Kaskisavussa kotialueiden mitoitukseen on varattu tilaa myös lasten ruokailuun, 
eikä erillistä ruokasalia ole (Järvinen & Airas, 1992, s. 32–37). Samanlainen ratkaisu on myös Savo-
tassa, jossa toinen kotialueen huoneista on merkitty ruokailu- ja leikkitilaksi. Ratkaisu, jossa ruokailu 
tapahtuu ryhmän kotialueella, on linjassa vuoden 1980 RT-kortin kanssa, jossa ohjeistetaan mitoitta-
maan kotialueen toinen huone siten, että koko ryhmä mahtuu tilaan ruokailemaan (Sosiaalihallitus, 
1980, s. 24). Sen sijaan vuoden 2010 RT-kortissa mainitaan mahdollisuus käyttää osa kotialueille 
tai yhteistiloihin varatusta pinta-alasta ruokasalille ja vuoden 2019 RT-kortissa todetaan, että ruoka-
sali on tarkoituksenmukainen etenkin suurissa toimipaikoissa. Molemmissa korteissa muistutetaan, 
että pienimmät lapset ruokailevat silti kotialueillaan. (Rakennustietosäätiö, 2010, s. 17. 2019, s. 14). 
Päiväkoti Korennossa ruokailu onkin keskitetty avoimiin ruokailutiloihin, joita  on yksi jokaisessa 
kerroksessa.

Vuoden 2010 RT-kortissa nostetaan esiin, että ruokasaliin liittyy myös haasteita, kuten aika-
taulutus, melu ja tilan personoinnin vaikeus (Rakennustietosäätiö, 2010, s. 9–18). Myös Sillanpää 
nostaa tutkimuksessaan toistuvasti esille lasten henkilökohtaisen tilan tärkeyden ja huomauttaa, että 
tänä päivänä lapsen henkilökohtainen tila on päiväkodissa kaventunut lähinnä naulakkopaikaksi, eikä 
omaa ruokailu- tai lepopaikkaa enää ole (Sillanpää, 2021, s.258-259). Sen sijaan Vaajanen nostaa 
esille myös ruokasalin hyviä puolia: kun ruokapöydät ovat ruokasalissa, leikkihuone jää kokonaan 
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vapaaksi leikille (Vaajanen, 2018, s. 65-66). Myös lapsen oman istumapaikan puute näyttäytyy hänen 
tutkimuksessaan hyvänä asiana:

”… uudet opettamisen ja oppimisen muodot rohkaisevat lasta liikkeeseen. Näin tilassa ei tar-
vitse olla jokaiselle lapselle omaa tuolia, vaan osa lapsista työskentelee lattialla tai toisessa 
tilassa.” (Vaajanen, 2018, s. 100)

Perinteisessä ryhmäaluemallissa toinen kotialueen huoneista on varattu leikille ja ruokailulle ja toi-
nen leikille ja levolle. Näin lepotilat on järjestetty myös Savotassa ja Kaskisavussa. Sen sijaan Ko-
rennosta on hankalampi sanoa, missä tiloissa lepo toteutetaan. Vuoden 2019 RT-kortissa mainitaan, 
että 30m2 kokoisessa lepoon suunnitellussa tilassa mahtuu lepäämään 15 lasta (Rakennustietosäätiö, 
2019, s. 10). Toisaalta Päiväkodin käsikirjassa todetaan, että useamman ryhmän toiminta-alueen voi 
toteuttaa siten, että huoneet ovat kooltaan 40+30+30, jolloin tiloista yksi on käytössä lepoon, yksi 
ryhmätoimintaan ja yksi pienryhmätoimintaan. Tällaisessa tilassa olisi kuitenkin noin 30 lasta, eli 
käytännössä lepoon olisi varattava kaksi huonetta. (Helsingin kaupunki, 2019, s. 9–11.) Yhtenä toi-
mivana ratkaisuna lepotilojen toteuttamiseen Vaajanen nostaa esiin kahden lepotilan yhdistämisen 
väliovella (Vaajanen, 2018, s. 55). Tätä ratkaisua näytetään sovelletun Korennon 3. kerroksessa, jossa 
kaksi kotialuetta on mahdollista yhdistää väliovien avulla.

Kotialueiden lisäksi päiväkodeissa on tyypillisesti sali liikuntaa ja koko päiväkodin yhteisiä 
hetkiä varten. Lisäksi päiväkoteihin suunnitellaan pienempiä toimintatiloja ja pienryhmätiloja, jotka 
voivat olla käytännössä mitä tahansa, esimerkiksi kotikeittiö, verstas, kirjasto, planetaario, vesileik-
kihuone tai ateljee. Pienryhmätiloja on tyypillisesti yksi jokaista toiminta-aluetta kohden (Raken-
nustietosäätiö, 2010, s. 18, 2019, s. 13). Esimerkiksi päiväkoti Kaskisavusta löytyy verstas. Vuoden 
1980 RT-kortissa verstaan käyttötapoja luetellaan paljon, lattiakaivolla ja vesipisteellä varustetussa 
huoneessa voi tehdä sotkuisia askarteluja, leikkiä vedellä, savella ja maaleilla ja työstää pitkäaikaista 
säilytystilaa vaativia projekteja (Sosiaalihallitus, 1980, s. 24-26). Savotasta puolestaan löytyy koti-
keittiö, jonka suunnitteluperiaatteet, samoin kuin verstaankin, säilyvät hyvin samankaltaisina vuo-
sikymmenestä toiseen. Vuoden 1980 RT-kortissa kotikeittiöttä luonnehditaan hyvin samoin kuin 
vuoden 2019 RT-kortissa: se on tila, jossa lapset voivat leipoa, jossa voidaan valmistaa välipalaa ja 
opetella kotitöitä. Tila sisustetaan muistuttamaan asunnon keittiötä ja osa työtasoista sijoitetaan lap-
sen korkeudelle. (Sosiaalihallitus, 1980, s. 24; Rakennustietosäätiö, 2019, s. 13.) Myös Korennosta 
kotikeittiö näyttäisi löytyvän ensimmäisen kerroksen ruokailutilasta, joskaan sitä ei ole erikseen ni-
metty, eikä asiasta näin ollen saa täyttä selvyyttä. 

Päiväkodin päätilojen jäsentelyperiaatteet ovat muuttuneet tarkastelemallani aikavälillä. Vuo-
den 1980 RT-kortissa eri ikäisten lasten tiloissa noudatetaan eri mitoituksia, mutta kaikissa tiloissa 
noudatetaan ryhmäaluemallia (Sosiaalihallitus, 1980). Vuoden 2010 RT-kortissa on siirrytty kaiken 
ikäisille lapsille yhtenäiseen mitoitukseen, mutta tilojen jakoperiaatteeseen on kehitetty variaatioita 
(Rakennustietosäätiö, 2010).
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Sillanpää nostaa esiin pysyvyyden tekijänä, joka kannustaa lapsia omaehtoiseen toimintaan 
ja oman tilansa kehittämiseen. Sillanpään käsittelemässä muistitietoaineistossa pysyvyys oli lapsille 
tärkeää sekä tiloissa että sosiaalisissa suhteissa. Toisaalta Sillanpää huomauttaa, että tiloissa tarvi-
taan myös joustavuutta ja yllätyksellisyyttä. (Sillanpää, 2021, s.275-279.) Joustavan tilajärjestelmän 
pedagogista ulottuvuutta Vaajanen avaa puhuessaan leikkialuepedagogiikasta, jossa jokaisella tilalla 
on oma funktio. Tällöin lapset voivat hänen mukaansa vapaammin valita itselleen mieluisia leikkejä, 
toiminta irtautuu tiukasta ryhmäajattelusta ja koko päiväkoti avautuu kaikkien lasten ja aikuisten 
käyttöön. Hyvin samanlaisia ajatuksia esitetään jo vuoden 1980 RT-kortissa, jossa ohjeistetaan, että 
lapsen tulee voida leikkiä kaikissa lapsen käyttöön suunnitelluissa tiloissa. Siinä missä Vaajanen ko-
rostaa erilaisten leikkinurkkausten ja eri tilojen erilaisten funktioiden luomista, vuoden 1980 RT-kor-
tissa ollaan tästä asiasta päinvastaista mieltä ja todetaan, etteivät eri leikeille nimetyt nurkkaukset 
tai huoneet yleensä toimi käytännössä, sillä ”leikkiä ei voi rajata”. Kuitenkin myös vuoden 1980 
RT-kortti nostaa esiin, että tilat on jäsenneltävä siten, että moni rinnakkainen toiminta voi olla käyn-
nissä samaan aikaan. Vuoden 2019 RT-kortissa leikkipedagogiikkaan rinnastettava käsite on moniti-
laympäristö, jossa eri toiminnoille varataan omat tilansa tai tiloja toteutetaan avoimiin tilaratkaisui-
hin perustuen. (Rakennustietosäätiö, 2019, s. 2; Sosiaalihallitus, 1980, s. 6; Vaajanen, 2018, s. 11) 
Käsittelemistäni päiväkodeista Korento on kuitenkin ainoa, jossa pienryhmätiloille ei ole nimetty 
erillisiä funktioita, eikä niihin ole suunniteltu esimerkiksi kotikeittiön, verstaan tai vesileikkihuoneen 
tarvitsemia välineitä.

Kuva 9: Päiväkoti Korennon leikkauksessa näkyy tilojen 
kokoja sekä rakennuksen läpi kulkeva valokuilu.
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Lasten tilojen suunnittelussa käytetty sanasto on muuttunut jonkin verran 80-luvulta nyky-
päivään. Vuoden 2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa päiväkodissa puhutaan oppimisym-
päristönä (Opetushallitus, s. 22). Vaajanen kritisoi oppimisympäristö-käsitettä varhaiskasvatuksen 
yhteydessä pitäen sitä merkitykseltään liian suppeana. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa op-
pimisympäristön tärkeitä piirteitä ovat ergonomia, ekologisuus, viihtyisyys ja esteettömyys (Ope-
tushallitus, 2016, s. 22). Samoin tiloja kuvataan myös Päiväkodin käsikirjassa (Helsingin kaupunki, 
2019, s. 2). RT-korteissa sen sijaan toivottavana piirteenä mainitaan myös kodikkuus, joka on hyvin 
voimakkaasti korostettu piirre vuoden 1980 RT-kortissa: ”Päiväkotisuunnittelussa tulee korostaa päi-
väkodin luonnetta kotia täydentävänä ympäristöä.” (Rakennustietosäätiö, 2010, s. 7; 2019, s. 18; 
Sosiaalihallitus, 1980, s.5.) Tutkimuksessaan Vaajanen ei lämpene kodinomaisuuden korostamiselle, 
vaan nostaa tärkeämpinä esiin viihtyvyyden, hygieenisyyden ja siivottavuuden. (Vaajanen, 2018, s. 
15-16.)

Oman tulkintani mukaan myös suhde lapsen leikkiin ja oppimiseen on muuttunut tutkimani 
aikavälin aikana. Siinä missä vuoden 1980 RT-kortissa leikille on oma alalukunsa ja oppiminen on 
esitetty ikään kuin leikin seurauksena, 2000-luvun RT-korteissa oppiminen on keskiössä ja leikki 
pikemminkin oppimisen osa. Päiväkoti on lapsen ympäristönä koulun ja kodin välimaastossa. Tutki-
mani aineiston perusteella leikin, levon ja ruokailun tilat ovat pikkuhiljaa siirtyneet kodin jatkeesta 
koulun jatkeeksi, kun yhden ryhmän kotialueista on siirrytty useamman toiminta-alueen kotialueisiin 
ja lepoa ja ruokailua on keskitetty samalla, kun tilojen käyttötarkoituksen painotus on siirtynyt leik-
kimisestä oppimiseen. 

Kulku
yläkerroksiin

Sisäporras Ulkoporras ja
sisäporras

2. kerrokseen sisäporras,
kuistilla sijaitseva porras
ja ulkosilta; 3.
kerrokseen sisäporras

Kulku
märkäeteisiin

Suoraan pihalta Lasittamattomien
terassien kautta

Lasitettujen terassien
kautta

Rakennuksessa
käytäviä

Kyllä,
eteiskäytössä

Ei Kyllä, osittain eteis- ja
pienryhmäkäytössä

Päiväkoti Kaskisavu
(1990)

Päiväkoti Savotta
(2002)

Päiväkoti Korento
(2020)

Kotialueita 5 4 (nykytilanne ei
tiedossa)

11 (33 toiminta-
aluetta jaettuna
kolmen toiminta-
alueen kotialueiksi)

Kotialueen
muodostus

Ryhmäaluemalli Ryhmäaluemalli
(nykyinen malli ei
tiedossa)

Todennäköisesti
kotipesämalli

Ruokailu Kotialueella Kotialueella Ruokailutilassa,
pienimmät lapset
todennäköisesti
kotialueilla

Pienryhmätilat sekä
muut
yhteiskäyttötilat

Verstas ja sali Pienryhmätila,
kotikeittiö ja sali
(nykyään osa näistä
tiloista
todennäköisesti
ryhmäkäytössä)

3 suljettavaa
pienryhmätilaa, 7
käytävillä sijaitsevaa
pienryhmätilaa, 4
toimintatilaa, sali ja
liikuntatila.
Kotikeittiökalustus
ensimmäisen
kerroksen
ruokailutilassa.
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4.4. Lasten salainen tila

Valitsin lasten salaisen tilan yhdeksi käsiteltävistä tiloista, sillä sekä Sillanpää että Vaajanen nostavat 
sen tutkimuksessaan esiin (Sillanpää, 2021, s. 118–119, 138, 230, 245; Vaajanen, s. 72, 74). Sillan-
pää toteaa omassa tutkimuksessaan, että mahdollisuus piiloutua tekee tilasta lapselle mieluisamman. 
Tätä varten lapsen ei tarvitse olla fyysisesti aikuisen ulottumattomissa, vaan kokemus omasta, salai-
sesta paikasta syntyy paljon vähemmälläkin. (Sillanpää, 2021, s. 118–119, 245.) Yksityisen tilan ei 
aina tarvitse olla lapsen itsensä keksimä salainen paikka, vaan päiväkodin tilasuunnittelulla voidaan 
myös tukea lasten omien paikkojen syntymistä. Esimerkiksi Päiväkoti Kaskisavussa jokaisella toi-
minta-alueella on pieni erillinen ”mökki”, joka tarjoaa puitteet eristäytyneemmälle leikille.

Lapsen omaa tilaa mahdollistavina ratkaisuina Sillanpää nostaa tutkimuksessaan esille esi-
merkiksi majanrakennushuoneet, peuhuhuoneet ja vesileikkihuoneet, joihin lapset pääsevät leik-
kimään pienenä ryhmänä (Sillanpää, 2021, s. 237). Näin ollen edellisessä luvussa esiin nostamani 
pienryhmätilat ovat myös tärkeä osa lasten yksityistä tilaa. Päiväkoti Savotassa neljälle ryhmälle on 
alkuperäisessä suunnitelmassa varattu runsaasti tilaa ja erilaisia lisähuoneita. Helsingin kaupungin 
sivuilta käy kuitenkin ilmi, että nykyään päiväkodissa toimii 7 ryhmää (Päiväkoti Savotta, Helsingin 
kaupunki). Kaikki pohjapiirroksissa näkyvät tilat ovat siis nykyään melko tiiviissä ryhmäkäytössä, 
eikä samanlaista mahdollisuutta pienen ryhmän itsenäisille leikeille todennäköisesti ole kuin päivä-
kodin perustamisvaiheessa.

RT-korteissa, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja Päiväkodin käsikirjassa lasten sa-
laiseen tilaan ei varsinaisesti oteta kantaa, vaikka se tutkimuksissa esiintyykin. Kuitenkin etenkin 
RT-korteissa on ohjeita, joiden merkityksen voi tulkita samankaltaiseksi. Esimerkiksi vuosien 1980 ja 
2010 RT-kortissa nostetaan esiin, että päiväkodin tilojen on mahdollistettava myös lapsen yksinolo ja 
vetäytyminen (Rakennustietosäätiö, 2010, s. 21; Sosiaalihallitus, 1980, s. 15). Vuoden 2019 RT-kor-
tissa yksinolon mahdollistamista ei kuitenkaan enää mainita. Sen sijaan vuosien 2010 ja 2019 RT-kor-
teissa nostetaan esiin jännittävät tilat (Rakennustietosäätiö, 2010, s. 7, 2019, s. 4). Tulkintani mukaan 
monet yksityisyyden mahdollistavista tiloista, esimerkiksi Kaskisavun ”mökit” tai RT-korteissa esi-
tellyt pienryhmätilat ovat luonteeltaan myös jännittäviä tiloja. Päiväkoti Korennosa jännittävää tilaa 
lapselle on varmasti etenkin rakennusmassan keskellä oleva pienryhmätila, valokuilu, joka jatkuu 
alimmasta kerroksesta ylös katolle. Jännittävyyden lisäksi selkeästi rajattu tila voi varmasti tarjota 
myös tunteen yksityisyydestä, vaikka se onkin kenties päiväkodin helpoiten valvottava tila näköyh-
teyden yltäessä jokaiseen kerrokseen.

Sisätilojen lisäksi tärkeä elementti salaisten leikkien näkökulmasta on tietysti piha. Sillanpää-
kin huomauttaa tutkimuksessaan, että leikki-ikäiselle lapselle pienikin pusikko tai metsikkö muuntuu 
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helposti jännittäväksi viidakoksi (Sillanpää, 2021, s.233). Kuten ulkotiloja käsittelevässä alaluvussa 
nostin esiin, kaikissa käsittelemissäni päiväkodeissa luonnonympäristö on otettu tai jätetty osaksi päi-
väkodin pihaa. Päiväkoti Kaskisavussa pihasuunnitelmassa näkyvät ainoastaan puut, mutta Savotan 
suunnitelmassa on huomioitu myös pienemmät pusikot. Korennon päiväkodin pihasuunnitelmassa 
puolestaan on otettu huomioon jopa kivet ja muut pienemmät luonnonelementit. Vaikka Kaskisavu on 
päiväkodeista ainoa, jossa sisätilojen suunnittelussa on otettu huomioon pieni, eristäytymisen mah-
dollistava tila, myöhemmissä päiväkotisuunnitelmissa on luotu katvealueita pihojen nurkkiin. Vaaja-
sen tutkimuksessa näistä katvealueista sanotaan: 

”Myös piha-alueella lapset nauttivat, jos pääsevät piiloon aikuisten katseilta. Päiväkodin 
henkilökunnan kavahtamat pihan katvealueet saavat puolestaan lapset nauttimaan jokaisesta 
pienestä ja pimeästä ”lokosesta ja kolosesta”, jonka piha-alue sisäänsä kätkee.” (Vaajanen, 
2018, s. 72)

Vaikka salainen tila koetaan lapselle mieluisaksi, on se toisinaan ristiriidassa turvallisuusnäkökul-
mien kanssa, kuten Vaajanen edellä tuo esiin. Esimerkiksi RT-kortissa Päiväkodin ja perusopetuk-
sen tilat: Turvallisuuden suunnittelu (RT 103085) ohjeistetaan, etteivät myöskään luonnonmateriaalit 
kuten pensaat saisi aiheuttaa näkyvyyteen katveita. (Rakennustietosäätiö, 2019, s. 5) Toisaalta, ku-
ten Sillanpää muistuttaa, salaisen paikan ei tarvitse olla aikuisen valvonnan ulottumattomissa, eikä 
jännittävän pensaan tarvitse olla suuri ollakseen jännittävä. Yksityinen, oma ja salainen voi samalla 
olla turvallinen ja valvottavissa, mutta kaikki nämä tilan aspektit on hyvä tiedostaa jo suunnitteluvai-
heessa, jottei valvottavuus tuhoa mahdollisuutta yksityiseen, eikä salainen aiheuta turvatonta. Ylipää-
tänsä salaisen ja yksityisen merkitys herättää kysymyksen siitä, kuinka paljon joustavat tilat toimivat 
yksityisen tilan luomisessa. Joustavuuden olisi hyvä tarkoittaa myös sitä, että tilat joustavat pieniin ja 
yksityisiin tiloihin, eivätkä aina vain suurempaan ja avoimempaan.

Kuva 10: Päiväkoti Kaskisavun leikkauskuvassa on 
esitetty ryhmäalueiden “mökit”.
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4.5. Lapsilta suljettu tila

”Lasten käyttöön suunniteltujen tilojen lisäksi monissa muissakin tiloissa voi järjestää toi-
mintaa lapsille. Poikkeuksena ovat keittiö- ja siivoustilat, jotka eivät hygienia- ja turvalli-
suussyistä sovellu lasten käyttöön.” (Helsingin kaupunki, 2019, s. 9)

Lapsilta suljettua tilaa ovat yleisesti henkilökunnan tilat, huoltotilat ja keittiöt, mutta nämäkään tilat 
eivät aina ole yksiselitteisesti kiellettyjä. Tarkastelemallani aikavälillä lapsilla on ollut esimerkiksi 
mahdollisuus vierailla keittiössä, sillä vierailut loppuivat kokonaan vasta 2000-luvun alussa (Sillan-
pää, 2021, s. 223–224). Toisaalta taas henkilökunnan tilat eivät aina ole täysin erillään lapsille suun-
nitelluista tiloista. Esimerkiksi Päiväkoti Korennossa ensimmäisen kerroksen toimistotila on avatta-
vissa yhteen toiminta-alueista.

Kaikissa tarkastelemissani pohjapiirroksissa henkilökunnalle on varattu tilaa, mutta huomioni 
kiinnittyi siihen, että varsinaisia taukotiloja ei ole nimetty. Kaskisavussa henkilökunnalle on nimetty 
toimitilat, Savotassa ja Korennossa sen sijaan henkilökunnalle on ainoastaan työtiloja. Lisäksi Savo-
tassa alkuperäiset henkilökunnan työtilat on myöhemmin otettu ryhmäkäyttöön, ja henkilökunta on 
saanut uudet tilat rakennuksen kellarista (Päiväkoti Savotta, Helsingin kaupunki). 

Keittiöiden ja henkilökunnan työtilojen lisäksi muita lapsilta suljettuja tiloja ei ole Kaskis-
avun ja Savotan pohjapiirroksissa merkitty. Huomioni kiinnittyi siihen, että vaikka Korennon pohja-
piirustuksiin on merkitty jopa siivouskomerot ja tekniset tilat, ei näiden lisäksi ole merkitty yhtäkään 
päiväkodin henkilökunnan käytössä olevaa huoltotilaa työtilojen lisäksi. Henkilökunnan wc-tilojen 
lisäksi puuttuvat esimerkiksi vaatehuoltoon tarkoitetut tilat, joita yli 300 lapsen päiväkodissa olettaisi 
tarvittavan, ja jotka nostetaan esiin vuosien 2010 ja 2019 RT-korteissa (Rakennustietosäätiö, 2010, 
s. 20, 2019, s. 16). Vuoden 1980 RT-kortissa vaatehuoltotiloja ei ole mainittu, minkä lisäksi tällaisia 
tiloja ei lähtökohtaisesti ole merkitty tutkimiini esityksiin Kaskisavun ja Savotan pohjapiirustuksista.

Lapsilta suljettua tilaa pohtiessa on paikallaan pohtia myös lapsen mahdollisuutta toimia hä-
nelle avoimessa tilassa. Sillanpää nostaa esiin kompetentin lapsen ihanteen suhteessa tilaan: 

”Tutkimusten perusteella kompetentin itsenäisen lapsen on hallittava tänä päivänä valtava 
määrä erilaisia tilallisia ratkaisuja, kuten liikuttava itsenäisesti ja joustavasti tilasta toiseen 
tai neuvoteltava omat paikkansa. Olennaista on se, kuka kompetenttiutta määrittää ja mitä 
elementtejä tilassa tarkastellaan. Jos määrittely lähtee aikuisten suunnittelemasta fyysises-
tä tilasta, lasten toiminta näyttäytyy tänä päivänä kurottamisena, ylettymisenä, kiipeämise-
nä, aikuisiin turvautumisena. Vertikaalisella tasolla lasten mittakaava on siirtynyt aikuisten 
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mittakaavaan ja tämä edellyttää lapsilta toisinaan liian suurta itsenäisyyttä tilaan nähden. 
Toisaalta lasten ja aikuisten välinen vertikaali sosiaalinen tila on lähentynyt, jolloin lapsen 
kuuleminen ja aloitteiden huomioiminen lisäävät lasten toimijuutta” (Sillanpää, 2021, s. 270)

Olennaista ei siis ole pelkästään se, missä tiloissa lapsella on lupa olla, vaan mitkä ovat hänen 
mahdollisuutensa toimia siinä tilassa, joka on hänen käytössään. Lapselle avoin tila voi muuttua lap-
selta suljetuksi tilaksi, mikäli lapsi ei kykene toimimaan tilassa itsenäisesti. 

Sillanpää viittaa lainauksessa avoimiin tilaratkaisuihin sekä esimerkiksi päiväkotien tiuken-
tuneisiin ergonomiavaatimukseen, joiden myötä lapsen mittakaavaan suunniteltujen huonekalujen 
käyttö on vähentynyt (Sillanpää, 2021, s. 228, 270). RT-korteissa päiväkotien henkilöstön työhyvin-
vointiin kiinnitetään huomiota siten, että se Sillanpään mukaan osittain vaarantaa lapsen toimintamah-
dollisuudet. Niinpä on ristiriitaista, että samaan aikaan henkilökunnan työhyvinvoinnin huomioimi-
nen näyttäytyy melko marginaalisena henkilökunnan omissa tiloissa. Päiväkotien henkilöstöpulasta 
on viime aikoina etenkin Helsingissä puhuttu paljon, joten on hätkähdyttävää huomata, ettei henki-
lökunnalle ole uusimmassa tutkimassani kohteessa merkitty kahvihuonetta, omia wc-tiloja, puku- ja 
pesutiloja tai edes sellaista huoltotilaa, jolla on merkitystä päiväkodin arjen pyörittämisessä. Toisaalta 
taas lasten mittakaavan väheneminen ja aikuisten oman tilan marginaalisuus voivat tuoda lapset ja 
aikuiset päiväkotiympäristössä aiempaa selkeämmin yhteiseen, jaettuun tilaan. Tämän ei kuitenkaan 
pitäisi tarkoittaa taukotiloista luopumista. Toivon, että jostain syystä Korennon henkilökunnan tiloja 
on vain jätetty merkitsemättä tutkimiini piirustuksiin.
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4.6. Yhteenveto tilojen muutoksista

Tässä luvussa olen käsitellyt varhaiskasvatuksen tilasuunnittelua ulkotilan, käytävä- ja eteistilan, 
lasten leikin, levon ja ruokailun, lasten salaisen tilan ja lapsilta suljetun tilan kautta. Päiväkotien 
suunnittelussa on valtavasti toteutettavia mahdollisuuksia vesihuoneista kasvimaihin. Toisaalta ti-
lojen turvallisuus, terveellisyys, mitoitus ja raha asettavat suunnittelulle reunaehdot. Yhdessäkään 
tutkimassani päiväkodissa eivät ole toteutuneet kaikki RT-korttien suositukset, vaan suunnitelmiin on 
otettu mukaan asioita vaihtelevasti ja todennäköisesti moninaisista syistä.

”Päiväkotirakentamisen monipuolisuus ja monimuotoisuus ovat vähitellen nähtävissä ja 
erilaisiakin tilaratkaisuja on löydettävissä”, Vaajanen toteaa tutkimuksessaan (2018, s. 32). Tämän 
voin todeta myös oman tutkimukseni nojalla. Tilaratkaisuissa on tapahtunut suuria muutoksia tarkas-
telemallani aikavälillä 1980-luvulta nykypäivään. 1980-luvulta 2000-luvun alkuun yhden ryhmän 
käyttöön varattu kotialue on ollut tilasuunnittelun perusta. Vähitellen tämä ajattelutapa on kuitenkin 
muuttunut, ryhmäalueisiin perustuvasta tilajaosta on osin luovuttu ja useamman ryhmän yhteistyö 
korostuu tilasuunnittelussa, jossa ryhmällä on käytössään yhden huoneen kotipesä ja sen lisäksi mah-
dollisuus käyttää muita pienryhmä- ja toimintatiloja.

1990-luvulla muuttunut laki päiväkotien enimmäismitoituksesta mahdollisti yli sadan lapsen 
päiväkodit, mutta esimerkiksi käytössä olevasta RT-kortista maininta päiväkotien enimmäismitoi-
tuksesta poistui vasta vuonna 2010. Suuret päiväkodit vaativat myös tilasuunnittelulta uudenlaisia 
ratkaisuja, joihin on pyritty Korennon päiväkodin suunnitelmassa.

Toisaalta on paljon sellaista, mikä on säilynyt samanlaisena koko tutkimusvälini. Esimerkiksi 
pihan ja luonnonympäristön, sekä erilaisten toiminta- ja pienryhmätilojen, kuten verstaiden, vesileik-
kihuoneiden ja kotikeittiöiden arvostus on säilynyt. Kaikissa suunnitteluohjeissa myös painotetaan 
melko samoja asioita: tilojen toimivuutta ja muunneltavuutta, kodikkuutta, viihtyisyyttä ja ergonomi-
aa. Tavat, joilla näitä tavoitteita on toteutettu ja painotettu, vaihtelevat kuitenkin eri vuosikymmenillä. 
Esimerkiksi Päiväkoti Savotassa on suunnitteluvaiheessa painotettu kotoisuutta ja pyritty luomaan 
jokaiselle ryhmälle oma tilakokonaisuus omine sisäänkäynteineen. Sen sijaan päiväkoti Korennossa 
painotus on joustavuudessa ja tilojen muunneltavuudessa usean ryhmän käyttöön. Siinä missä Savo-
tassa ryhmien välinen yhteistyö on hankalaa ryhmien ollessa tilallisesti omissa oloissaan, Korennossa 
yhteistyö on helpompaa, mutta lapsen saattaa toisaalta olla vaikeampi kokea kuuluvuutta yhteistiloja 
painottavassa tilajärjestelyssä.

Muutenkaan pedagogiikan ja tilasuunnittelun erilaiset elementit eivät aina sovi suoraviivai-
sesti yhteen. Lapsen salaista tilaa käsittelevässä alaluvussa mainitsin turvallisuuden ja salaisen tilan 
välisen ristiriidan, minkä lisäksi Vaajasen tutkimuksesta nousee esiin myös muita esimerkkejä:
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”Esimerkiksi tilojen runsaat lasipinnat ja läpinäkyvyys luovat turvallisuutta, kun työnteki-
jä pystyy näkemään eri huoneista toisiin ja seuraamaan mitä lapset tekevät. Pedagogisesta 
näkökulmasta katsottuna huoneiden väliset lasiseinät ja esteetön näkyvyys viereisiin tiloihin 
voivat häiritä keskittymistä ja tuoda lapsiin levottomuutta, kun ympärillä tapahtuu koko ajan, 
on liikettä, hälinää ja melua, joka hajottaa lapsen tarkkaavaisuuden.” (Vaajanen, 2018, s. 74)

Pedagogisten näkemysten muuttuessa muuttuvat myös tavat, joilla tiloja käytetään. Muun-
neltavuudella ja joustavuudella pyritään siihen, että tulevaisuudessa tilojen käyttöä voi muokata tar-
peen mukaan. Usein joustavuus tuntuu kuitenkin tarkoittavan tilojen avaamista ja sosiaalisuutta, eikä 
joustavan tilasuunnittelun tavoitteissa tunnuta otettavan yhtä paljon mukaan lapsen mahdollisuutta 
joustavaan lepoon ja vetäytymiseen. Usein joustavuus tarkoittaa myös porrastamista, jolloin itselleni 
herää kysymys siitä, onko kyse enää tilan joustamisesta useiden ihmisten käyttöön, vai ihmisten jous-
tamisesta yhden tilan vaatimaan aikatauluun.

Päiväkoti Kaskisavu ja Savotta ovat olleet toiminnassa jo useita vuosikymmeniä, joten muun-
neltavuutta on osaltaan mahdollista tutkia. Etenkin Päiväkoti Savottaan on suunniteltu paljon mah-
dollisuuksia pienryhmätoiminnalle ja toiminnan jakautumiselle eri tiloihin ympäri päiväkotia. Käy-
tännössä ylimääräinen tila on kuitenkin ollut niin väljästi mitoitettua, että myöhemmin päiväkotiin on 
perustettu kolme uutta lapsiryhmää, jotka ovat näin olleen päätyneet tiloihin, joita ei ole alun perin 
suunniteltu ryhmäkäyttöön. Toisaalta myös Kaskisavuun on perustettu yksi uusi lapsiryhmä, mut-
ta tilat eivät ole joustaneet uudelle ryhmälle ja niinpä esikoululaiset on siirretty ala-asteen tiloihin. 
Kuinka Korennon tilat tulevaisuudessa joustavat alueen lapsimäärän ja uusien tilanjakoperiaatteiden 

myötä, jää tässä vaiheessa vielä arvoitukseksi, joka ratkeaa tulevina vuosikymmeninä.
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5. Matka kodin jatkeesta oppimisympäristöksi

Tässä kandidaatintyössä olen käynyt läpi päiväkotien tilasuunnittelun historiaa, tilasuunnittelua oh-
janneita lakeja ja ohjeita, sekä tilasuunnittelun käytännön muutoksia kolmen esimerkkipäiväkodin 
kautta. Olen tehnyt analyysiä esimerkkipäiväkodeistani pohjapiirustusten perusteella. Tilojen tutki-
minen pohjapiirustusten perusteella osoittautui toisinaan haastavaksi, sillä kaikkien tilojen käyttö-
tarkoituksia ei ole merkitty, ja toisaalta käyttötarkoitukset ovat muuttuneet ajan myötä. Arkkitehti- ja 
Betoni-lehden artikkeleita esimerkkikohteistani olen käyttänyt lähteinä arvioidessani tilojen käyt-
tötarkoituksia ja aikalaisten arvioita tilasuunnittelun onnistumisesta. Pohjapiirustusten lisäksi olen 
käyttänyt lähteinä päiväkotien suunnittelua ohjeistavia RT-kortteja eri vuosikymmeniltä, Helsingin 
kaupungin Päiväkodin käsikirjaa, valtakunnallisia Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita sekä 
lainsäädäntöä, jotka kaikki ovat primäärisiä lähteitä.

Tärkeä tutkimuslähde tälle kandidaatintyölle on ollut Taina Sillanpään väitöskirja Tila, lapsi 
ja toimijuus: Lastentarha ja päiväkotiarjen murrokset ja jatkuvuudet muistitietoaineistossa (2021). 
Tutkimuksessa Sillanpää käy läpi päiväkodin tilasuunnittelun keskeisiä muutoksia ja jatkuvuuksia 
1900-luvun alusta nykypäivään muistitietoaineiston avulla. Tutkimus on julkaistu osana Helsingin 
yliopiston kasvatustieteellisten tutkimusten sarjaa. Sekä muistitietoaineisto, että muu tutkimuksen 
taustalla käytetty aineisto on kiitettävän laaja.

 Toinen tärkeä lähde on Kati Vaajasen pro gradu -tutkielma Varhaiskasvatusympäristö: Ta-
paustutkimus päiväkotitiloista päiväkodin johtajien, lastentarhanopettajien ja arkkitehdin näkökul-
masta (2018). Mietin pitkään, sisällytänkö Vaajasen tutkimuksen käyttämiini lähteisiin, sillä kysees-
sä on pro gradu -tutkielma. Lopulta tulin kuitenkin siihen tulokseen, että tutkimuksen käyttämistä 
puoltavia seikkoja oli tarpeeksi paljon. Vaajanen on tutkinut nimenomaan varhaiskasvatuksen parissa 
työskentelevien ihmisten käsitystä modernista päiväkotisuunnittelusta ja näin aineisto tuo jatkuvuut-
ta Sillanpään tutkimukseen, jossa käsitellään muistitietoaineiston kautta päiväkotien tilasuunnittelua 
pääasiassa ennen 2000-lukua. Lisäksi Vaajanen on itse työskennellyt päiväkotien johtajana, joten 
päiväkotimaailma on ollut hänelle tutkimusta tehdessä hyvin tuttu. Tutkimuksessa nousee myös esiin 
näkökulmia, joita Sillanpään tutkimuksessa ei käsitellä ja jotka näin ollen avasivat uusia näkökulmia 
myös omaan tutkimukseeni.

Toisaalta on otettava huomioon, että Vaajasen tutkimus on tehty melko suppealla otannalla 
verrattuna Sillanpään huomattavasti laajempaan ja moniäänisempään muistitieto-otantaan. Toisinaan 
myös Vaajasen oma ura ja ennakko-odotukset päiväkotien tilasuunnittelusta tuntuvat värittävän tut-
kimusta. Toisaalta olen ollut huomaavinani samankaltaista sävytteisyyttä myös Sillanpään tutkimuk-
sessa. Sillanpää tuntuu arvottavan tutkimuksessaan perinteiset tilasuunnittelun tavat kuten ryhmä-
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aluemallin moderneja tilanjakomalleja paremmiksi, kun taas Vaajanen tuntuu arvostavan enemmän 
joustavaa kotipesämallia. Sävyerot eivät koske pelkästään tutkimustuloksia, vaan molemmissa tutki-
muksissa tämä ajatusmalli tuntuu osittain näyttäytyvän ja tutkimuskysymysten asettelussa ja lähtei-
den analysoinnissa. Sillanpää vaikuttaa tutkimuksessaan yllättyvän löytäessään viimeaikaisista suun-
nitteluasiakirjoista jotakin positiivista, samoin Vaajanen tuntuu yllättyvän löytäessään positiivisiksi 
kokemiaan asioita varhaisemmista suunnitteluasiakirjoista. Toisaalta sävyeroon voi vaikuttaa myös 
tutkimusaineisto: Sillanpään käyttämässä muistitietoaineistossa vastaajien lapsuuden päiväkotiko-
kemuksia voi värittää lapsuudenmuisteluun liittyvä nostalgia. Vaajasen haastattelemat päiväkotien 
työntekijät taas puhuvat omasta kokemuksestaan työelämässä, jolloin keskiössä on aikuisen eikä lap-
sen suhde tilaan.

Olen tässä kandidaatintutkimuksessa pyrkinyt vastaamaan kysymykseen: Millaisia muutoksia on 
tapahtunut Helsingin päiväkotirakennusten tilasuunnittelussa vuosina 1980–2022? Yksi kes-
keinen muutos tutkimallani aikavälillä on ollut ohjeistuksen sivumäärällinen kasvu ja samaan aikaan 
tarkkojen ohjeiden väheneminen. Siinä missä vielä vuoden 1980 RT-kortissa annetaan yksityiskohtai-
sia ohjeita kotialueiden suunnitteluun, on vuoden 2010 ohjeistus jo suurpiirteisempää ja vuoden 2019 
RT-kortissa kaaviot ohjaavat suunnittelua yhä vähemmän. 
 Tarkkojen kaavioiden vähentämisellä on pyritty toiseen keskeiseen muutokseen, eli päiväko-
tien tilasuunnittelun monipuolistumiseen, jota kommentoidaan vuoden 2010 RT-kortin alussa:

”Vaikka päiväkodin suunnittelussa on nähty vuosien varrella myös innovatiivisia ratkaisuja, 
ovat ympäristöt usein perusratkaisuiltaan keskenään hyvin samankaltaisia noudattaen Sosi-
aalihallituksen ohjeistusta. Nämä ohjeet heijastavat aikakautensa kasvatusajattelua ja peda-
gogista näkökulmaa ja ne kaipaavatkin uudistusta tämän päivän varhaiskasvatusajattelun 
mukaisiksi. Nykyinen näkemys painottaa lapsen omaa kokemusta, osallisuutta ja oppimista 
tekemisen kautta. Lapsesta on hoidon kohteena olevan objektin sijasta tullut subjekti, toimi-
ja.” (Rakennustietosäätiö, 2010, s. 1).

Sillanpää kuitenkin kyseenalaistaa tutkimuksessaan, onko joustavalla tilasuunnittelulla saavutettu 
sen keskeistä tavoitetta: lapsen toimijuutta. Tämä olisi yksi kiinnostava jatkotutkimisen aihe samoin 
kuin se, kuinka paljon erilaiset tilasuunnittelun tavat vaikuttavat päiväkotien toimintaan ja lapsen 
kehitykseen. Etenkin jättipäiväkoeihin on julkisessa keskustelussa suuntautunut runsaasti kritiikkiä. 
Sen lisäksi, että olisi hyvä tutkia, kuinka suurimittakaavainen varhaiskasvatusympäristö vaikuttaa 
lapsiin, olisi kiinnostavaa tietää, kuinka paljon suuren päiväkodin saama kielteinen huomio vaikuttaa 
sen haluttavuuteen omana työpaikkana tai lapsen päiväkotipaikkana. Entä kuinka paljon kielteinen 
huomio saattaa aiheuttaa lapsiperheiden ja pätevän henkilökunnan alueellista segregaatiota?

Näiden kysymysten valossa en ole täysin varauksettomasti sitä mieltä, että päiväkotien kes-
kinäinen erilaisuus on pelkästään hyvä asia. Muusta julkisesta rakentamisesta tuttu elämyksellisyyttä 
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hakeva arkkitehtuuri ei välttämättä sovi päiväkotiarkkitehtuuriin, jonka keskiössä on suunnittelijan 
luoman elämyksellisyyden sijasta perinteisesti ollut käyttäjinä toimivien lasten ja aikuisten omat 
mahdollisuudet kehittää tilasta omannäköistään. Tällaisessa merkityksessä päiväkotien yleispätevyys 
ei välttämättä ole huono asia, sillä tasaisesti hyvä ja turvalliseksi koettu laatu voi olla yksi perheiden 
alueellista tasa-arvoa sekä päiväkodin lasten ja henkilökunnan toimijuutta voimistava tekijä, kuten 
Sillanpää nostaa esiin. 

Nostin johdannossa esiin Vaajasen huomion siitä, että päiväkotisuunnittelu on tutkimuksen 
puuttuessa ollut ”arkkitehtien valtakuntaa”. Arkkitehtiopiskelijana minusta ei ole korjaamaan Vaa-
jasen esittämää epäkohtaa, mutta pidän kannatettavana Vaajasen toivetta monialaisesta yhteistyös-
tä pedagogiseen toimintaan tarkoitettujen tilojen suunnittelussa, arkkitehti kun ei ole jokaisen alan 
asiantuntija. Myös Sillanpään aineistossa nousee esiin, että tilojen tarkoituksenmukainen käyttö edel-
lyttää sitä, että varhaiskasvatuksen henkilöstö pääsee itse vaikuttamaan työtiloihinsa. Ajan- ja rahan-
puutteen vuoksi tällainen lähestymistapa ei kuitenkaan aina ole mahdollinen. Sen vuoksi, vaikken 
pidäkään realistisena asiantuntijuutta joka alalta, pidän tärkeänä yleisen keskustelun seuraamista ja 
rakennustyypin historian tuntemusta. Toivon, että omaan suunittelutöhöni  pystyn tulevaisuudessa 
ottamaan mukaan monialaista asiantuntijuutta etenkin, kun kyse on pedagogisista tiloista.

Päiväkodit ovat lasten elämässä kodin ja koulun välimaastossa. Siinä missä tutkimani aika-
välin alkupuolella, 1980-luvulla, korostettiin kodinomaisuutta, on sen painoarvo vähitellen pienenty-
nyt. Kuten oppimisympäristö- sanan runsastunut käyttökin vihjaa, vaikuttaa painotus siirtyneen ko-
dinomaisuudesta koulunomaisuuteen. Samalla päiväkoteihin on palannut niitä laitosmaisia piirteitä, 
joista 1980-luvulla pyrittiin eroon, kuten käytäviä, ruokasaleja ja suuria eteistiloja. Suunnittelussa 
tavoitellaan joustavuutta ja sosiaalisen vuorovaikutuksen lisääntymistä, mutta toisaalta näiden sano-
jen takana voi olla myös halu löytää aiempaa halvempia ja modulaarisempia ratkaisuja. Lisäksi esi-
merkiksi valvottavuuden korostumiseen voi vaikuttaa myös työvoimapula. Toisaalta tilasuunnittelun 
muutoksilla on myös pedagogista pohjaa, kuten Vaajasen tutkimuksessa tulee ilmi.

Vaikka tutkimallani aikavälillä päiväkotien tilasuunnittelu on kokenut murroksen ryhmäalue-
mallista kotipesämalliin, ovat monet keskeiset suunnitteluperiaatteet yhä samoja kuin vuosikymme-
niä sitten. Suunnitteluasiakirjoissa korostuvat vuosikymmenestä toiseen lapsen kehitys, turvallisuus 
ja mahdollisuus leikkiin. Lisätutkimus on paikallaan, jotta saadaan tietoa siitä, kuinka erilaiset tilarat-
kaistut todella vaikuttavat näiden tavoitteiden toteutumiseen. 
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