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Liikenneyhteydet
Metro/Sörnäinen, raitiovaunut 1,3, 6, 7, 8, 9 sekä lukuisat Hämeentietä ja 
Teollisuuskatua kulkevat bussit

Haku-infot lukuvuonna 2016-17
Marraskuussa: torstaina 17.11. klo 12.15
Joulukuussa: tiistaina 13.12. klo 12.15
Helmikuussa: tiistaina 28.2. klo 18–19

Avoimet ovet lukuvuonna 2016–17
Tammikuussa: lauantaina 21.1. klo 10–14 Avoimien ovien päivä



Yleisia tietoja 
Opiskelijamäärä lukuvuonna 2016–2017 noin 560
Aloituspaikkoja vuonna 2017
kuvataidelinjalla 180

Kielitarjonta
A-kieli: englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa ja venäjä
B1-kieli: ruotsi
B2-kieli: ranska ja saksa
B3-kieli: espanja, italia, ranska, saksa ja venäjä

Opetustilat
Opetusta järjestetään Torkkelinkadun lisäksi Taidetalossa, osoit-
teessa Pengerkatu 5, jossa on elokuvan, valokuvauksen, taidegra-
fiikan, tekstiilitaiteen, kuvanveiston ja keramiikan kursseja.

Opetusta voi olla myös muissa kaupungin lukioissa, koska osa 
kursseista on kaikkien kaupungin lukioiden yhteisiä.

Kuvataidelukio kuuluu samaan lukiokampukseen kuin Kallion lu-
kio, Alppilan lukio ja Helsingin kielilukio. Kampuskurssien avulla 
opiskelija voi laajentaa opinto-ohjelmaansa.
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Yhteistyö
Koulussamme tehdään monipuolista yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen 
kanssa. Pääkaupunkiseudun runsasta museo- ja näyttelytarjontaa hyödyn-
netään ahkerasti. Kuvataidelukiolaiset pitävät näyttelyitä koulun omassa 
näyttelytilassa Camera Aureassa sekä eri puolilla Helsinkiä vaihtuvissa 
yhteistyöprojekteissa. 
 
Opiskelijat osallistuvat joka vuosi innokkaasti erilaisiin kilpailuihin ja 
ajankohtaisiin tapahtumiin. Kuvataidelukiolaiset ovatkin menestyneet lu-
kuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa.

Kuvataidelukio tekee Kallion lukion kanssa tiivistä yhteistyötä, mikä mah-
dollistaa laajan kurssitarjonnan.

Koulumme on ollut ASP-koulu (Unesco) vuodesta 1990 lähtien. Olemme 
luoneet ystävyyskouluverkon: opiskelijavaihtoa, näyttelyjä, opintomatko-
ja, leirikouluja sekä projekteja järjestetään usean Euroopan maan koulun 
kanssa.

Kuvataidelukio on saanut Vihreän lipun tunnustuksena ekologisista toi-
mintatavoista, ja meille on myönnetty kestävän kehityksen sertifikaatti.

Koulumme on myös ensimmäisenä kouluna Suomessa syrjinnästä vapaa-
ta aluetta.



Omaleimaisuus
Helsingin kuvataidelukio tarjoaa innostavan opiskeluympäristön: Ilma-
piirimme on luova, rento ja suvaitsevainen. Koulumme opiskelijat saavat 
korkealaatuista opetusta kaikissa oppiaineissa ja pääsevät perehtymään 
laaja-alaisesti kuvataiteisiin. Kannustava ympäristö näkyy myös ylioppi-
laskirjoitusten hyvinä tuloksina.

Koulussamme on erilainen tuntijako kuin muissa lukioissa. Opiskelija saa 
vähentää kahdeksan kurssia valtakunnallisen tuntijaon pakollisista kurs-
seista. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa hyväksytysti vähintään puolet 
lukion jokaisen pakollisen oppiaineen pakollisista kursseista.

Kuvataiteen opiskelu
Lukiossamme on runsas ja monipuolinen tarjonta kuvalliseen ilmaisuun, 
muotoiluun ja mediaan liittyviä kursseja. Kuvataiteen perusteiden ja tai-
dehistorian kursseilla luodaan pohja kaikelle kuvalliselle työskentelylle. 
Taideaineiden syventävillä ja soveltavilla kursseilla opitaan eri tekniikoita 
ja harjaannutaan taiteellisessa työskentelyssä.

Opiskelija käy lukion aikana vähintään 12 kuvataideaineiden kurssia. 
Opiskelija voi valita neljästä eri taidepolusta itselleen sopivimman oman 
kiinnostuksensa mukaan:
* Kuvataide
* Visuaalinen media
* Muotoilu ja arkkitehtuuri
* Multimedia

Kuvataidepolku sisältää piirustusta, maalausta, taidegrafiikkaa ja kuvan-
veistoa. Visuaalisen median polulla opiskellaan elokuvaa, valokuvaa sekä 
kuvankäsittelyä ja taittoa. Muotoilu ja arkkitehtuuri -polulla on tarjolla 
muotoilun, arkkitehtuurin, tekstiilitaiteen ja keramiikan kursseja. Multi-
mediapolulla tehdään interaktiivisia sovelluksia sekä opiskellaan peli- ja 
web-suunnittelua.



Laajan kurssitarjonnan ja valinnanmahdollisuuden myötä opiske-
lijat saavat erinomaiset valmiudet jatkaa opintojaan paitsi taide- ja 
media-aloilla myös missä tahansa muissa jatkokoulutuspaikoissa. 
Monet opiskelijamme hakeutuvatkin luonnontieteellisten ja teknis-
ten alojen koulutuksiin.

Kouluun hakeminen
0167 koulun hakukoodi
801 kuvataidelinja 180 aloituspaikkaa

Hae yhteishaussa internetissä 21.2.–14.3.2017 osoitteessa opin-
topolku.fi. Hakemuslomakkeesi pitää olla tallennettuna Opin-
topolussa 14.3.2017 viimeistään klo 15.00. Tulosta Helsingin 
kuvataidelukion oma ainevalintakortti. Löydät sen sivulta www.
kuvatl.edu.hel.fi -> Hae meille ->Näin haet -> ainevalintakortti. 
Sen voi myös tilata Helsingin kuvataidelukion kansliasta.

Tee siihen 1. opintovuoden valinnat täyttöohjeen mukaan.

Palauta ainevalintakortti kuvataidelukion kansliaan viimeistään 
tiistaina 14.3.2017 klo 15.00.

Ainevalintoja voi vielä muuttaa ja täydentää kesällä tai koulun 
alettua syksyllä. Opiskelijaksi valituille on ainevalintojen ohjausta 
torstaina 15.6.2017 klo 10 (sukunimen alkukirjaimet A–K) ja 
klo 12 (sukunimen alkukirjaimet L–Ö) sekä perjantaina 16.6.2017 
klo 11 osoitteessa Torkkelinkatu 6, 00500 Helsinki.



Valintaperusteet
a) peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo (max 10 p.)
b) pääsykokeen pisteet (max 10 p.)

Ennakkotehtava ja paasykoe
Ennakkotehtävä
Hakijat tekevät jo kotona ennakkotehtävän, joka on seuraava:
Tee kolmen kuvan sarja tai yhden minuutin video aiheesta 
”Kohtaaminen”. Käytä eri kuvakokoja ja kuvakulmia. Huomioi 
työssäsi yllätyksellisyys, tarinallisuus ja tunnelman muuttuminen 
kuvasarjan ja kohtaamisen eri vaiheissa. Mieti ketkä tai mitkä 
kohtaavat, missä ja milloin?
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Toteutustapa
Valitse seuraavista vaihtoehdoista yksi:
1. Kolme valokuvaa. Jokainen kuva tulostettuna kokoon max. A4. 
Kuvasarjan tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus.
2. Kolme kuvaa vapaavalintaisella tekniikalla. Yksittäisen kuvan 
koko max. A4 (esim. piirustus, maalaus, kollaasi, sekatekniikka, 
grafiikka). Kuvasarjan tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus.
3. Video, max. 1 minuutti, jonka vaihtoehtoiset tallennus- ja pa-
lautustavat ovat H264-pakattu mp4 tai MOV- tiedosto muistitikulla 
(jota ei palauteta), You Tube -linkki tai Dropbox -linkki.

Ennakkotehtävä tuodaan pääsykoepäivänä koululle. Varaudu kir-
joittamaan pääsykoetilaisuudessa lyhyt kuvaus ennakkotehtävän 
tekniikan valinnasta sekä työn suunnittelusta ja toteutuksesta.

Vaihtoehdoissa 1. ja 2. ota huomioon, että työn on kestettävä 
käsittelyä eikä se saa sisältää irtoavia elementtejä. Jos kuvasarjan 
kuvat on liitetty yhteen, kokonaisuuden tulee olla taitettuna A4-
kokoon. Tietokoneella tehdyt digitaaliset kuvasarjat tuodaan tulos-
tettuina, ei muistitikulla eikä linkkinä. Digitaalisia kuvasarjoja ei 
voi tulostaa koululla.

: :

: : : :



Pääsykoe
Kaikki pyrkijät osallistuvat pääsykokeeseen Helsingin kuvataidelukios-
sa (Torkkelinkatu 6, 00500 Helsinki) torstaina 27.4.2017 klo 10–14. 
Pääsykoetilaisuudessa tehdään kaksi tehtävää. Aikaa niiden tekemi-
seen on neljä tuntia.

Tuo mukanasi pääsykokeeseen seuraavat työvälineet: vesi- tai 
peitevärit (vähintään kuusi pääväriä), kaksi erikokoista sivellintä, 
vesikuppi, tusseja, teroitin, lyijykynät (HB ja 2B, 3B tai 4B) ja pyy-
hekumi sekä väripapereita, liimapuikko ja sakset. Voit ottaa mu-
kaan myös muita piirtimiä oman valintasi mukaan. Ota mukaan 
omat eväät.

Pääsykokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua eikä uusintakokeita 
järjestetä. Ennakko- ja pääsykoetehtäviä ei palauteta hakijoille.

Ennakkotehtävän ja kokeen maksimipistemäärä on 10 p. Tehtävät 
mittaavat seuraavia taitoja:
Tehtävä 1 eli ennakkotehtävä: kuvien sarjallisuus, ajatuksen välittymi-
nen, näkökulman omaperäisyys, välineen hallinta ja tehtävään paneu-
tuminen 0–4 p.
Tehtävä 2: piirtämisen ja maalaamisen sujuvuus, sommittelu, mieliku-
vitus ja havainnointi 0–3 p.
Tehtävä 3: sommittelu, värinkäyttö, viestin välittyminen 0–3 p.

Lisätietoja ennakkotehtävästä ja pääsykokeesta antaa kuvataideopetta-
ja Hanna Pusa, hanna.pusa@edu.hel.fi.



K o u l u n  m o t t o  “ Ta i t e e n  p o l k u j a ,  t i e d o n  t e i tä  t u l e va i s u u t e e n ” .

Helsingin 
 kuvataide-
lukio


