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Uusi päiväkoti lasten ja henkilökunnan mieleen 
Kasavuoren päiväkodissa arkkitehtuuri palvelee toiminnan tarpeita

A 
nette Rönnlund on ollut Kauniaisten 

Kasavuoren ruotsinkielisen päiväkodin 

johtaja 12 vuoden ajan. Päiväkoti 

perustettiin jo vuonna 1970, ja se toimi alkupe-

räisissä tiloissa viime vuosiin asti. Monenlaiset 

kosteus- ja homeongelmat kuitenkin johtivat sii-

hen, että talo määrättiin purettavaksi pari vuotta 

sitten. Paikalle rakennettiin uusi, huippumoderni 

päiväkoti. Uudet tilat ovat sekä henkilökunnan 

että lasten mieleen.

        – Olemme todella tyytyväisiä. Sisäilma on 

raikas, uudet hienot pinnat ovat helppohoitoisia 

ja akustisten ratkaisujen ansiosta ääniympä-

ristö on paljon entistä miellyttävämpi, kertoo 

Rönnlund.

        Arkkitehtuuri on sovitettu palvelemaan 

toiminnan tarpeita kaikin mahdollisin tavoin. 

Pohjaratkaisu mahdollistaa joustavan päiväkoti-

toiminnan ja erilaisten toimintojen harjoittamisen 

samanaikaisesti. On sekä suuria avoimia tiloja 

että pienempiä huoneita.

        – Huoneissa ei tule tunnetta, että on suljetus-

sa tilassa tai erillään ympäröivästä maailmasta. 

Ovet ovat lasia, ja toisiin huoneisiin näkee myös 

suurista ikkunoista. Voi tuntea samanaikaisesti 

olevansa rauhassa ja tilanteen tasalla. Kontakti 

muihin lapsiin säilyy ilman, että ollaan samassa 

tilassa, Anette Rönnlund toteaa. 

        Akustiikalta päiväkodin henkilökunta 

odottikin paljon jo suunnitteluvaiheessa. Haluttiin 

saada meluton, miellyttävä työympäristö sekä 

itselle että lapsille.

        – Olemme uusien tilojen akustiikkaan todella 

tyytyväisiä. Yhdessä osassa taloa voi olla vaikka 

minkälainen mekkala samalla, kun toisessa 

on hiirenhiljaista. Akustiikkalevyillä on myös 

esteettinen vaikutus. Ne eivät ole tavallisia tyl-

sänharmailta levyjä. Ne ovat kauniita ja värikkäitä 

ja osaltaan luovat mukavaa ilmapiiriä, Rönnlund 

toteaa. 

Helppohoitoiset, kulumista kestävät 

pinnat

Pintamateriaalit on valittu huolella, sillä tällai-

sessa ympäristössä ne ovat alttiina jatkuvalle 

kulutukselle ja kolhuille. Eteiseen kulkeutuu ulkoa 

paljon soraa ja pikkukiviä. Lattian ja seinien on 

kestettävä lelujen nakkelusta aiheutuvia kolhuja.

– Lattiat ovat siistit, mutta kuitenkin kulumista 

kestävät ja helppo pitää puhtaina. Arkkitehti 

on ottanut huomioon työmme kannalta tärkeät 

käytännön asiat, Rönnlund kertoo. 

Luonto tulee huoneisiin

Henkilöstö oli esittänyt myös toiveen siitä, 

että luonnon pitäisi olla lähellä, vaikka ollaan 

sisätiloissa. Toiveena oli, että tiloihin saataisiin 

näköaloja ulos ja paljon valoa.

        – Sisään pääsee runsaasti luonnonvaloa. 

Se piristää ja virkistää mieltä. Näemme ulkona 

kasvavia puita ja kasvustoa. Voimme seurata 

vuodenaikojen vaihtumista sisältäkin käsin, 

Rönnlund kertoo. 

Ekologinen rakennus suurista ikkunoista 

huolimatta

Koko rakennus henkii ekologisuutta, joka on 

saavutettu ilman, että ikkunoista olisi tehty pieniä 

aukkoja paksuihin seiniin. Ympäristönäkökulma 

on otettu huomioon kaikissa materiaalivalin-

noissa. 

        – Lämmitys toimii maalämmöllä, ja valot eivät 

pala tarpeettomasti. Anturien avulla valot syttyvät 

ja sammuvat sen mukaan, onko joku huoneessa, 

Rönnlund kertoo. 

        – Muuton jälkeen vanhemmat todella käsit-

tivät uusien tilojen edut. He saivat nähdä omin 

silmin, miten hyvin asiat oli järjestetty. Saimme 

isompia yhtenäisiä tiloja, ja lapset pääsevät 

vapaasti liikkumaan levollisessa ja kauniissa ym-

päristössä kokematta stressiä, Rönnlund toteaa. 
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Etsimme yhdessä pinnan, joka 

viestii haluamaasi tunnelmaa.

Palvelu arkkitehdeille ja heidän asiakkailleen 
SURF auttaa arkkitehtia toteuttamaan ideansa varmistamalla teknisen toteutuksen toimivuuden

Valitsemme olemassa olevan 

teknisen toteutustavan. Tai suunnit-

telemme kokonaan uuden.

Huolehdimme, että materiaalit täyt-

tävät kaikki viranomaisvaatimukset 

ja varmistamme, että tarvittavat ser-

tifikaatit sekä ohjeet ovat voimassa 

ja käytettävissä.

Olemme aktiivisesti mukana projek-

tin käytännön toteutuksessa alusta 

loppuun saakka.

www.surfaces.fi/app

Arkkitehti:
Ota yhteyttä ja saat 15€ iTunes App Store -lahjakortin 
käytettäväksi iPhone ja iPad -applikaatioihin!
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kari.hallman@surfaces.fi

Jari Rajamäki

puh. 0400 866 887

jari.rajamaki@surfaces.fi

Arkkitehti, tehdään ideastasi totta

Kaikki näkyvä arkkitehtuuri on pintaa. Pinta antaa arkkitehtuurille muodot ja 

reunat, luo tilan ja tunnelman. Jotta saisit luovuudestasi kaiken irti, olemme 

koonneet arkkitehtonisen pinnan teknisen osaamisen ja parhaat tuotteet 

saman katon alle. Uudet kevytrakentamisen teknologiat saattavat olla avain 

juuri nyt työpöydälläsi olevaan vaativaan kohteeseen.

SURF-arkkitehtipalvelu

www.surfaces.fi

Ideahautomo:

Tammisalontie 1 A 2

00830 Helsinki

puh. 010 4222 360
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