
 
 
            Sivistyspalvelujen palvelualue 
 

ALUSTAVA TILAKATSELMUS (Päiväkodit) 
 
YHTEYSTIEDOT 

Yksikkö / Yritys 
 
Arvioitavan tilan osoite   

 

 Uudisrakennus        Vanha päiväkoti                                Muu 
 

Yhteyshenkilön nimi 
 
Yhteyshenkilön puhelin 
 

Yhteyshenkilön sähköposti 
 

TILAN TIEDOT 
Tilan kokonaispinta-ala                                                                        Lasten käytössä olevien tilojen pinta-ala (väh. 7m2/lapsi)

   
Suunniteltu lapsimäärä 
 

Ryhmien määrä 
 

Opetus- ja kasvatushenkilöstö Muu henkilöstö 

Ilmanvaihto: koneellinen tulo- ja poistoilman vaihto 
 

 kyllä   ei 
 

Ilmamäärä mitattu (vähintään 6 litraa / sek / hlö)  
 

 kyllä   ei, mitattava 
 

Liite mittauspöytäkirjasta toimitettava hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista 

Akustointi (väh. 110% lattiapinta-alasta) 
 

 kyllä   ei  
 

Ikkunapinta-ala (väh. 10% huonealasta) 
 

 kyllä   ei  
 

LASTEN KÄYTÖSSÄ OLEVAT TILAT 
WC-tilat 

Riittävä määrä wc-istumia ja käsienpesualtaita (väh. 1 / alkava 10 lasta) 
 

 kyllä   ei määrä  yhteensä:           

Pepunpesupaikka                  Tila hoitopöydälle              Pottahylly 
 

 kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei 
 

Eteistilat 
Riittävät naulakkopaikat ja pukeutumistilat                  Kuivaushuone / -kaappi 

 kyllä   ei  kyllä  ei 
 

 
 
 
 
 



 
 

KEITTIÖ & MUUT TILAT 
Suunniteltu 

 jakelukeittiöksi   kuumennuskeittiöksi   valmistuskeittiöksi 
 

Erillinen käsienpesuallas 
 kyllä   ei 

 

Riittävä kylmä- ja kuiva-aineiden säilytystila 
 kyllä   ei 

 

Keittiön pitää olla erotettavissa omaksi tilakseen (ei läpikulkutila) 

Liinavaatehuolto 
Liinavaatehuollolle oltava oma erillinen tila (pesu / kuivatus). Likaiselle ja puhtaalle pyykille oma säilytystila 
 
 

Liinavaatehuollolle oma tila 
 kyllä   ei 

 

 

Siivouskeskus (lukollinen) 
Vesipiste                                   Riittävä tila käsi ja wc-papereiden varastoinnille 

 kyllä   ei  kyllä  ei 
 

POISTUMISTIET 
Tilassa riittävä määrä poistumisteitä 

 kyllä   ei  
 

PÄIVÄKODIN PIHA 
Ulkoilualue 
Päiväkodilta edellytetään omaa piha-aluetta. 
 

Oma, aidattu piha: + pihavälinevarasto. Pihan pinta-ala (väh. 15-20m2/lapsi) 
 kyllä  pihan koko  m2   ei  

 

Suunnittelussa huomioitu: Kyllä Vaatii jatkosuunnittelua 
Ulkoilupihan varjopaikat       
Saattoliikenne       
Henkilöstön parkkipaikat       
Polkupyöräpaikat       
Huoltoliikenne       
Jätehuolto       
Melu- ja ilmanlaatu       

 

HENKILÖSTÖN TILAT 
 Kyllä Ei 
sosiaalitila, jossa suihku ja kaikille riittävän suuri pukukaappi       
(huomioitava naiset ja miehet)       
henkilökunnan wc (riittävä määrä wc-istuimia on 1:15)       
taukotila, jossa pieni keittiövarustus (vesipiste, jääkaappi, tila mm. mikrolle)       
johtajan / vastaavan opettajan työhuone       
työtila opettajille        
neuvottelutila       
ulkoeteisissä vaatekaappi henkilöstölle pihavaatteita varten       

 

 

Päiväkodin tulee täyttää kaikki tilavaatimukset niin lasten kuin henkilöstön tilojen osalta 
- Päiväkodin suunnitteluohje: https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/suunnitteluohjeet/ 
 

TOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN 
Toiminta on tavoitteena käynnistää  /     

 

https://tampereentilapalvelut.fi/materiaalipankki/suunnitteluohjeet/


 
 

TILA TÄYTTÄÄ PÄIVÄKODIN TILAVAATIMUKSET 
 

 kyllä                                             ei                                 kyllä, vaadittujen korjausten jälkeen 
 

Perustelut 
 

Huomioitava/ Korjattava 
 
 

 

Tarkastus pvm.  /     

 
ALLEKIRJOITUKSET 

 
 

  

   

Kaupungin edustajien Allekirjoitukset  Palveluntuottaja Allekirjoitukset 

 



 
 

LIITTEET 
 Asemakuva 
 Pohjapiirustus  
 Ilmamäärien mittauspöytäkirja 

TARVITTAVAT LUVAT / ILMOITUKSET  

Alustava tilakatselmuslomake lähetetään tiedoksi myös kaupungin muille tarvittaville tahoille  
(mm. Varhaiskasvatuksen ohjaus- ja valvontatiimi, terveydensuojelu, rakennusvalvonta, aluepelastuslaitos) 
 
 

 

Muut viranomaiset eivät puolla päiväkotitoimintaa kyseisessä tilassa   (liite) 
 

 
 
 
 

  

Palveluntuottajan on itse huolehdittava kaikista tarvittavista luvista ja 

ilmoituksista tai muutosilmoituksista kaikkien viranomaisten osalta. 
 



 
 

KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS 
 

Tarkastuskäynnillä läsnä  

  

 
Tarkastus pvm.  /     

 
    Korjattavat / huomioitavat asiat hoidettu 
 

 kyllä   ei 
 

    Toiminta voi alkaa suunnitellusti 
 

 kyllä   ei 
 

    Perustelut: 
 

  
 

Korjaukset tehtävä viimeistään  /     

Toiminta voi alkaa  /     
 

ALLEKIRJOITUKSET 
 

 
 

  

   

Kaupungin edustajien Allekirjoitukset  Palveluntuottaja Allekirjoitukset 

 


