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Stadin ammattiopiston Kullervonkadun toimipisteen muutostöiden 
tarveselvityksen hyväksyminen

HEL 2017-005376 T 10 06 00

Päätösehdotus

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää hyväksyä 8.5.2017 
päivätyn Stadin ammattiopiston Kullervonkadun toimipisteen laborato-
riotilojen muutostöiden tarveselvityksen.

Esittelijän perustelut

Tarveselvitys käsittelee Stadin ammattiopiston Kullervonkadun toimi-
paikan laboratorioalan muutostöiden tarvetta.

Opetuslautakunta on kokouksessaan 11.12.2012 hyväksynyt esiselvi-
tyksen Helsingin kaupungin ammatillisen koulutuksen tilantarpeesta. 
Selvityksessä todettiin 3 800 opiskelijapaikan tarve ammatillisen koulu-
tuksen pysyville lisätiloille. Näistä 100 sijoittuisi Kullervontien toimipis-
teeseen sekä 1 855 on suunniteltu tekniikan aloille sijoitettavaksi Roi-
hupeltoon tulevalle kampukselle. 

Nykyisen opetussuunnitelman edellyttämistä tiloista on puutetta amma-
tillisessa koulutuksessa. Vuoteen 2025 mennessä ammatillisen koulu-
tuksen tiloja tarvitsevan opiskelijamäärän on arvioitu nousevan noin 2 
000 opiskelijalla, ja näistä noin 850 on suunniteltu olevan tekniikan alan 
opiskelijoita.

Opetusta annetaan Onnentie 18:n toimipisteessä vuokratiloissa, joista 
Metropolia-ammattikorkeakoulu on siirtymässä pois vuonna 2018. On-
nentieltä häviää tällöin tutkintoalojen välillä saavutettu synergiaetu ei-
vätkä opiskelijat voi hyödyntää valinnaisuutta ja yhteistyötä. Yhteisten 
palvelujen tuottaminen helpottuu ja tehostuu, kun laboratoriotilat keski-
tetään Kullervonkadun toimipisteeseen. Tällä hetkellä Stadin ammattio-
pisto toimii 16 eri toimipisteessä.

Uudet tilat mahdollistavat eri koulutusmuotojen välisen yhteistyön ja sy-
nergian. Opettajat voivat tehdä yhteistyötä yli koulutusrajojen ja alojen. 
Tällöin on helpompi tarvittaessa muuttaa tutkintoalojen sisäänottomää-
riä, tutkinnon painotuksia ja koulutusohjelmia sekä opetusmenetelmiä.

Opetusresursseja voidaan kohdentaa paremmin ja monipuolisemmin. 
Monikäyttöisiä luokkia ja tiloja voidaan käyttää tehokkaasti eri alojen 
opetuksessa. Yhteisiä tutkinnon osia voidaan tarjota monille koulutus-
aloille.
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Tilakeskuksen 9.4.2017 laatiman  arvion mukaan hankkeen kustannus 
on yhteensä 1,6 milj. euroa (alv 0%) vuoden 2017 kustannustasossa. 

Stadin ammattiopiston arvion mukaan toiminnan kulut muodostuvat 
kiinteistövirastolle maksettavasta pääoma- ja ylläpitovuokrasta, joka on 
106 542 euroa/vuodessa.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Arvion mukaan se on 
265 000 euroa.

Tavoitteena on tilojen käyttöönotto elokuussa 2018.

Nyt esitetyillä lisätiloilla vähennetään tekniikka-, asennus- ja logistiikka-
toimialojen sekä Stadin aikuisopiston tilojen kasvavaa kapasiteettivajet-
ta. Uudet tilat voidaan rakentaa terveellisiksi, turvallisiksi, toimiviksi ja 
viihtyisiksi, mikä lisää opiskelijoiden viihtymistä koulussa ja vähentää 
keskeyttämistä. Samalla ne lisäävät työhyvinvointia ja henkilöstön viih-
tyvyyttä oppilaitoksessa. Näin ollen tilojen käyttöönotolla olisi huomatta-
via fyysisiä, sosiaalisia ja henkisiä terveysvaikutuksia.
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