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Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.12.2015 § 389

HEL 2015-001091 T 10 03 03

Ksv 1021_6, Tulppatie 3, Holkkitie 5, karttaruudut 677502 ja 677503

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 8.12.2015 päivätyn 45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin 45190 
tontin 10 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12364 hyväksymistä

 asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Samalla lautakunta päätti

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipi-
teisiin

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Laura Viljakainen, arkkitehti, puhelin: 310 37243

laura.viljakainen(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

maija.lounamaa(a)hel.fi
Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Tilakeskus 5.6.2015
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää tilakeskuksen kannanottoa Stadin 
ammattiopiston kampuksen asemakaavan muutoksen osallistumis - ja 
arviointisuunnitelmasta 1205-00/15.

Tontti sijaitsee Roihupellossa (Vartiokylä) osoitteessa Tulppatie 3 / 
Holkkitie 5. Suunnittelualueeseen kuuluu myös katualueita.

Kaavasuunnittelu on tullut vireille kiinteistöviraston tilakeskuksen aloit-
teesta. Tilakeskus suunnittelee ja toteuttaa tontille opetuslautakunnas-
sa 16.12.2014/§160 hyväksytyn ja 28.11.2014 päivätyn tarveselvityk-
sen mukaiset Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen tilat. Ope-
tusvirasto sijoittaa kampukselle tarvitsemiaan lisätiloja ja keskittää sa-
malla nyt hajallaan sijaitsevia yksiköitä. 

Roihupellon kampukselle rakennetaan ammatillisen koulutuksen tarvit-
semat tilat noin kahdelletuhannelle tekniikka-, asennus- logistiikka ja la-
boratorioalan koulutuspaikalle. Roihupellon kampus on tarkoitus toteut-
taa kolmessa eri vaiheessa. 

Tilakeskus on vuokrannut tontilla olevat nykyiset tilat Staralle, liikuntavi-
rastolle ja opetusvirastolle. Staran ja liikuntaviraston toiminnot siirre-
tään korvaaviin tiloihin Vuosaareen. Logistiikka-alan koulutus siirtyy 
tontilla sijaitsevista nykyisistä tiloista ensimmäisessä toteutusvaiheessa 
valmistuviin uusiin tiloihin.  

Tontilla olevat nykyiset rakennukset puretaan lukuun ottamatta tontin 
lounaiskulmassa, osoitteessa Tulppakuja 3 sijaitsevaa kolmekerroksis-
ta huolto- ja toimistorakennusta. Rakennus jää toistaiseksi nykyiseen 
käyttöön. Rakennuksen jatkokäyttö tulee arvioitavaksi myöhemmin ja 
on myös mahdollista, että se tullaan purkamaan ja korvaamaan joko 
toimitila-, opetus-, asuntola- tai muulla koko aluetta tukevaa toimintaa 
palvelevalla rakennuksella. 

Tulevassa asemakaavassa tulee rakennusoikeus, rakentamisen ala ja 
tontin käyttötarkoitus määritellä siten, että kampusta voidaan kehittää 
monipuolisesti ja joustavasti ammatillisen koulutuksen muuttuviin  tar-
peisiin myös tulevaisuudessa. Tämä tulee huomioida rakennusoikeutta 
määriteltäessä ja sitä tuleekin kasvattaa nykyisestä.

Voimassa oleva asemakaava määrittelee rakennusten enimmäiskor-
keudeksi 12 m. Suurin sallittu kerrosluku on kolme. Kampuksen tämän-
hetkinen viitesuunnitelma perustuu neljä– ja iv- konehuonekerrokset 
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huomioiden viisikerroksisiin rakennusmassoihin ja yli neljän metrin ker-
roskorkeuteen. 

Uudisrakennukset suunnitellaan mahdollisimman muuntojoustaviksi 
opetustoimen muuttuvia tarpeita varten. Kampukselle tuleva opetus 
edellyttää myös ulko-opetustiloja. Rakennusmassat sijoitetaan tontille 
kompakteina kokonaisuuksina niin, että korkeita halliopetustiloja tulee 
päällekkäin. Kaavamääräysten ei tule rajoittaa rakennusten enimmäis-
korkeutta tai kerrosten lukumäärää epätarkoituksenmukaisella tavalla, 
kuitenkin kaupunkikuvalliset näkökohdat huomioiden.

Arto Hiltunen

tilakeskuksen päällikkö

Lisätiedot
Erja Erra, projektiarkkitehti, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi

Rakennusvirasto 20.5.2015
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1205-00/15 ja kaavaluonnoksesta 
Vartiokylän, Roihupellon (45.ko) asemakaavan muutoksesta 5.6.2015 
mennessä.

Tontti sijaitsee Roihupellossa (Vartiokylä) osoitteessa Tulppatie 3/Holk-
kitie 5. Suunnittelualueeseen kuuluu myös katualueita.

Tontille suunnitellaan tiloja noin kahta tuhatta ammattiopiston tekniikan 
ja liikenteen alan koulutuspaikkaa varten. Uutta kerrosalaa tulee noin 
32 000 m2. Tontilla tällä hetkellä sijaitsevat liikuntaviraston ja Staran 
toiminnot siirretään korvaaviin tiloihin muualle. Tontilla olevat vanhat ra-
kennukset puretaan.

Rakennusvirasto toteaa, että kaavoituksen yhteydessä on suunnitelta-
va hulevesien hallinnan toimenpiteet kaava-alueella. 

Kaavayhteistyön yhteyshenkilöt rakennusvirastossa ovat lisätiedonan-
tajat.

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838
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Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi


