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Lapsille terveellinen ja innostava kasvuympäristö

Sivulan päiväkodissa unelmat toteutuivat
Kuukausi on vierähtänyt Sivulan päiväkodissa.
– Niin henkilökunnalla,
vanhemmilla kuin erityisesti lapsilla on iloiset mielialat,
tiivistää kuulumiset päiväkodin johtaja Tiina Kulmala.
Sisäilma on puhdasta, lattialämmityksen ansiosta kenenkään ei enää tarvitse
värjötellä villasukissa ja yhteinen käytännöllinen kuraeteinen ja kuivaaja Esteri ansaitsevat kiitokset.

siä erityisvarusteltuja tiloja.
Sointula musiikkiin, Touhula
taiteeseen ja tutkimukseen
sekä Lystilä leikkeihin. Isommat lapset syövät ruokasalissa ja pienimmät omissa ryhmätiloissaan.
Liikuntasali on ollut tehokkaimmin käytössä.
– Vauhtilasta eri ryhmille
voi varata vuoroja. Liikunta ei ole koko ajan ohjattua,
vaan aikaa on oltava myös
vapaalle liikunnalle. Toki aina aikuisen valvonnassa.

Tiloja yhteiseen
käyttöön ja
pienryhmille

Rakentaminen
onnistui

Suunnittelussa eri ammattinimikkeet pääsivät lausumaan toiveitaan.
– Laskennallisesti päiväkoti on mitoitettu 130 lapselle.
Pienryhmätyöskentelyyn on
tiloja. Päiväkoti on jaettu rakenteellisesti neljään moduuliin, joihin jokaiseen on sijoitettu kaksi ryhmää. Jokaisella moduulilla on oma tehosteväri irtokalusteissa kaapeissa ja lattialaatoissa.
Väreinä kirkasta oranssia,
sinistä, vaalean vihreää ja lilaa.
– Lapset oppivat kulkemaan värien opastuksella.
Seinät ovat tarkoituksella
vaaleita, jotta niistä erottuvat
lasten tekemät taideteokset.
Päiväkodin kaikkien ryhmien käytössä on yhtei-

Saarijärven kaupungin tekninen johtaja Vesa Ronkainen kertoo, että Sivulan
päiväkodin rakentamisessa
suunnittelu ja rakentaminen
onnistuivat ja toteutui tavoite terveestä talosta.
Joulukuun alussa päiväkotiin vietiin irtokalusteet ja rakennuksen annettiin tuulettua kuukauden. Ilmanvaihto toimii täysillä ensimmäisen vuoden.
Rakennus vaatii auton lailla määräaikaishuoltoa.
– Päiväkoti on kaupungin
kiinteistöistä ensimmäinen,
jolla on sähköinen huoltokirja. Siihen on tallennettu
kaikki rakennusaikainen tieto. Huolto-ohjelma muistuttaa huolloista ja tarkistuksis-

ta niin kauan, kunnes tehtävät on suoritettu. Samalla se
välittää tietoa häiriötiloista
tai vioista. Käyttäjä voi jättää
palvelupyyntöjä.

Uusi neljän vanhan
tilalle
Kaupunki haki kulttuuri- ja
opetusministeriöltä avustusta, koska rakentamisella korvattiin sisäilmaongelmaiset päiväkodit Päiväkumpu, Mannila ja Paavola sekä
Aarnontien vuorohoitopäiväkoti.
– Ministeriö myönsi ensin 700 000 euroa. Vuodenvaihteessa saimme lisää 50
000 euroa. Syynä oli etteivät kaikki avustuskohteet olleet toteutuneet ja varattu raha jaettiin myönnetyille kohteille.
Kokonaiskustannukset olivat 5,1 miljoonaa euroa ja
muutostyöt olivat prosentin
luokkaa, mikä on Ronkaisen mukaan uudiskohteessa
alhainen. Tarkka suunnittelu
vähensi muutostöitä.
Lopullinen taloudellinen
selvitys on valmis helmimaaliskuussa.

Anneli Myllylä

MUKANA RAKENTAMASSA:

• MAARAKENTAMINEN
• RAKENNUSPALVELUT

• KIVIAINEKSET
• PURKUTYÖT
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