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§ 60
Osoitteeseen Runeberginkatu 14-16 toteutettavien Etu-Töölön lu-
kion lisätilojen tarveselvitys

HEL 2022-001900 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Runeberginkatu 14-16 
toteutettavien Etu-Töölön lukion lisätilojen tarveselvityksen. 

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että esittelijän perusteluista poiste-
taan toinen otsikon Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä alla 
olevista kahdesta saman sisältöisestä kappaleesta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuk-
sen.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvityslomake, Etu-Töölön lukio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä Runeberginkatu 14-
16 toteutettavien Etu-Töölön lukion lisätilojen tarveselvityksen. 

Esittelijän perustelut

Lukioikäisten määrän kasvaessa on Etu-Töölön lukion aloituspaikkojen 
määrää lisätty vuodesta 2020 alkaen kumulatiivisesti siten että lukion 
opiskelijamäärä on vuoden 2022 syksystä alkaen noin 750. Etu-Töölön 
lukion tilojen pysyvien tilojen perusparannuksen valmistuttua syksyllä 
2022 lukio toimii pääasiassa omissa tiloissaan osoitteessa Arkadianka-
tu 26. Kasvavan opiskelijamäärän takia lukion salit otetaan muuhun 
opetuskäyttöön ja liikunnan opetuksen tilat toteutetaan osoitteessa Ru-
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neberginkatu 14-16 sijaitsevaan Aalto-yliopiston salitilaan. Liikunnan 
opetusta palvelevat lisätilat otetaan käyttöön elokuuhun 2022 mennes-
sä. 

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seura-
taan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suunnitte-
lussa on otettu huomioon rakenteilla ja olemassa oleva tilakapasiteetti. 
Toimipisteen laajuudessa on huomioitu koko palvelualueen pitkän täh-
täimen kehitys: väestöennuste, asuin- ja liikerakentaminen ja liikenne-
järjestelyt.

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen tarvetta ja paikkojen riittävyyttä seura-
taan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkon suunnitte-
lussa on otettu huomioon rakenteilla ja olemassa oleva tilakapasiteetti. 
Toimipisteen laajuudessa on huomioitu koko palvelualueen pitkän täh-
täimen kehitys: väestöennuste, asuin- ja liikerakentaminen ja liikenne-
järjestelyt.

Uudet palvelutilat tukevat nuorten arkea

Liikunnan opetuksen järjestäminen osoitteessa Runeberginkatu 14-16 
mahdollistaa koululla sijaitsevien salien kalustamisen muuhun opetus-
toimintaan. Lisätila mahdollistaa lisäksi ylioppilaskirjoitusten järjestämi-
sen kasvavalle opiskelijamäärälle. Saleihin tehdään tarvittaessa rajalli-
sesti rakenteellisia muutostöitä, joiden tavoitteena on varmistaa esi-
merkiksi opetustoimintaan soveltuva sähkönsyöttö ja akustiikka.

Turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat luovat hyvät edellytykset toimin-
nalle. Opiskelijoita ja henkilökuntaa osallistetaan salien irtokaluste-
suunnitteluun.

Tilat edistävät lukion opetussuunnitelman toteuttamista

Tilat mahdollistavat lukion opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttami-
sen. Teknisillä ratkaisuilla mahdollistetaan tietoyhteiskunnassa tarvitta-
vien taitojen oppimista ja lisätään teknologian ymmärtämistä ja osaa-
mista Helsingissä.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Lukion lisätilat ovat laajuudeltaan 491,5 htm². Kaupunkiympäristön toi-
mialan arvioima tuleva kokonaisvuokra on noin 21,2 euroa/m²/kk eli 
noin 10 425 euroa/kuukausi. Tilakustannukset nousevat kokonaisuu-
dessaan noin 125 100 euroa/vuosi.
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Siivouskustannusarvio on noin 18 300 euroa/vuosi. Etu-Töölön lukion 
salitilojen irtokalustaminen toteutetaan pääsääntöisesti kierrättämällä 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kalusteita. Toiminnan käynnis-
tämiseen tarvittavaan tilojen kalustamisen ja varustamiseen varataan 
noin 50 000 euroa. Tieto- ja viestintäteknologian kustannuksiin vara-
taan noin 10 000 euroa. Lisätilojen aiheuttamat muuttokustannukset 
ovat noin 6 600 euroa. Lisätiloilla ei ole vaikutusta toiminnan muihin 
kustannuksiin.

Osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Tarveselvitys on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen 
ja koulutuksen toimialan yhteistyönä.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 koh-
dan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta kos-
kevan tarveselvityksen hyväksymisestä.

Esittelijä
lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Arja Kukkonen

Lisätiedot
Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvityslomake, Etu-Töölön lukio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


