RPP rakensi toiveiden mukaisen
päiväkodin

Musiikkikoulu Rauhalan päiväkoti Laulupuun lapset leikkivät tiloissa, jotka RPP
Rakennus on rakentanut. Päiväkoti valmistui sujuvan yhteistyön tuloksena
Laukaaseen marraskuussa 2015. Päiväkodin johtaja Kerttu Laitinen on
tyytyväinen RPP:n toimintaan, sillä suunnittelussa ja toteutuksessa on otettu
huomioon lapset ja päiväkodin arki.
Musiikkikoulu Rauhala on 25-vuotias yritys, jonka toimialoja ovat sekä musiikinopetus
että varhaiskasvatus. Yrityksellä on päiväkotitoimintaa yhteensä kolmessa kiinteistössä.
– Päiväkoti Laulupuu on ainoa, joka on alun alkaen suunniteltu ja rakennettu
nimenomaan päiväkodiksi. Muut tilamme ovat alun perin omakotitaloja, Kerttu kertoo
esitellessään Laulupuun tiloja.

Paikkakuntalaisuus ja laatu ratkaisivat
Musiikkikoulu Rauhala oli jo vuosien ajan toivonut käyttöönsä uusia tiloja. Ennen
rakennusprojektin aloittamista tontilla jouduttiin tekemään myös kaavamuutos, sillä
paikalle oli alunperin kaavoitettu rivitaloja.
– Kun aloimme etsiä kiinteistölle rakennuttajaa, kunta toivoi, että rakentaja olisi
paikkakuntalainen. Minä kyselin luotettavalta yrittäjältä hyviä rakennusyrityksiä ja hän
suositteli RPP Rakennusta. Tarjouskilpailussa oli lopulta monta yritystä, mutta
paikkakuntalaisuus ratkaisi. Myös laatu ja hinta ovat kohdallaan, Kerttu pohtii.
Maaliskuussa 2015 projekti alkoi parimetrisen pajukon raivauksella. Kerttu kertoo
seuranneensa työn etenemistä koko projektin ajan lämpimin ajatuksin.
– Työmiehet olivat mukavia ja käyttäytyivät hyvin. Yhteistyö oli mukavaa, ja
rakentaminen sujui aikataulussa. Meille syntyi sellainen mielikuva, että työ tehtiin
huolellisesti ja esimerkiksi lattioiden kuivumiset mitattiin tarkasti. Työ valmistui
marraskuussa 2015. Päiväkoti Laulupuussa on viisi osastoa ja lapsia 10 kuukauden
ikäisistä aina eskarilaisiin, Kerttu kertoo.

Lapset ja päiväkodin arki huomioitiin ratkaisuissa
Kertun mukaan suunnittelussa luotettiin sekä päiväkodin rahoittaneen Suomen
Hoivatilat Oyj:n pitkäaikaiseen kokemukseen päiväkodeista, että RPP:n kykyyn
rakentaa terveitä, toimivia kiinteistöjä.
– Pääsimme itsekin vaikuttamaan ratkaisuihin. Toivoimme esimerkiksi, että
astianpesukone asennetaan keittiöön tietylle korkeudelle, vessojen lavuaarit ovat lasten
korkeudella ja vessoissa on kopit, jotta lapset saavat yksityisyyttä. Lisäksi
osallistuimme parkkipaikan ja värimaailman suunnitteluun. Saimme kokonaisuuden
kaikkinensa avaimet käteen -periaatteella piha-alueita myöten, Kerttu kertoo.
Musiikkikoulu Rauhalan päiväkotien toiminnassa on kehitetty kiinteää
pienryhmätoimintaa. Laulupuun uudet tilat vastaavat Kertun mukaan yrityksen
varhaiskasvatusnäkemystä hyvin, sillä uudessa kiinteistössä ryhmätiloja riittää.

Yhteinen sävel löytyi helposti
– Rakennustyön aikana meillä oli koko ajan tieto siitä, missä mennään. Yhteistyö pelasi
kaikkien osapuolten välillä. Oli kiva nähdä, miten työ eteni niin hyvin. Asiakkaana
mietimme vieläkin lämpimin ja kiitollisin ajatuksin sitä, mitä me olemme saaneet, Kerttu
kertoo.
Myös lapset ja vanhemmat ovat iloinneet päiväkodista. Laulupuu on monen lapsen
kakkoskoti, ja erityisesti piha-alue keinuineen ilahduttaa leikkijöitä.
– Päiväkoti oli odotettu, ja ilo on yhteinen. Projektiin liittyy myös yhteiskunnallinen
aspekti. Tämä on hyvä esimerkki monien tahojen yhteistyöstä tähän yhteiskunnalliseen
aikaan, kun tarvitsemme intoa, että saamme asiat luistamaan eteenpäin. Meille jäi
RPP:stä hyvät muistot, Kerttu kiittelee.

