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§ 83
Osoitteeseen Rusthollarintie 1 toteutettavien aikuisten perusope-
tuksen väliaikaisten lisätilojen tarveselvitys

HEL 2022-004715 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä osoitteeseen Rusthol-
larintie 1 toteutettavien aikuisten perusopetuksen väliaikaisten lisätilo-
jen tarveselvityksen. 

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 Aikuisten perusopetus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin aikuislukio järjestää aikuisten perusopetuksen ja aikuisten 
perusopetuksen lukutaitovaiheen opetusta yhteensä noin 200 opiskeli-
jalle. Helsingin aikuislukio joutuu luopumaan syksyllä 2021 käyttöön 
otetuista päiväkäytön väliaikaisista lisätiloista osoitteessa Lohikäär-
meenpolku 5. Helsingin aikuislukion iltatoimipisteet sijaitsevat Helsingin 
luonnontiedelukion tiloissa osoitteessa Mäkelänkatu 47 ja Helsingin 
kielilukion tiloissa osoitteessa Kajaaninlinnantie 10. 

Tilahanke parantaa palveluiden järjestämistä

Aikuisten perusopetuksen päiväopetukseen osallistuu pääasiassa 17-
vuotiaita nuoria, jotka siirtyvät aikuisten perusopetukseen suoraan pe-
ruskoulusta. Suuri osa näistä nuorista asuu Itä-Helsingissä. Toiminnan 
sijoittaminen nuorille tuttuun ympäristöön Puotilaan osoitteeseen Rust-
hollarintien 1 edistää nuorten osallistumista aikuisten perusopetukseen 
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ja mahdollistaa ruokailun järjestämisen samassa osoitteessa toimivien 
perusopetuksen toimipisteiden tiloissa. 

Aikuisten perusopetuksen ja lukutaitovaiheen opetuksen järjestäminen 
päiväaikaan edistää perheiden hyvinvointia ja opiskelijoiden mahdolli-
suuksia osallistua toimintaan sekä valmistaa heitä jatko-opiskeluihin. 
Toimintaan osallistuu noin 200 aikuisten perusopetuksen opiskelijaa. 
Osoitteeseen Rusthollarintien 1 toteutettavat lisätilat otetaan käyttöön 
kalustettuina elokuuhun 2022 mennessä.

Oppivelvollisuuden laajentumisen seurauksena aikuisten perusopetuk-
sen tarvitaan oma keskus, jolle etsitään pysyvät tilat väliaikaisten lisäti-
lojen vuokra-aikana eli syksyyn 2023 mennessä. Keskuksen toiminta ja 
sijainti järjestetään opiskelijoiden siirtymiä eri opinpolun nivelvaiheiden 
yli tukevalla tavalla. Tiloihin tullaan sijoittamaan Nuorten suunta -ryhmiä 
sekä aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen kuten lukutaitovaiheen ja 
suomen kielen alkeisopetusvaiheen opetusta. Opiskeluun osallistumi-
sen edistämiseksi tulee opetuksen tapahtua päiväaikana.

Uusien tilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Aikuisten perusopetuksen väliaikaiset lisätilat ovat laajuudeltaan noin 1 
666 htm². Kaupunkiympäristön toimialan arvioima tuleva kokonaisvuok-
ra on noin 24,29 euroa/m²/kk eli noin 485 830 euroa/vuosi. Tilakustan-
nukset nousevat kokonaisuudessaan noin 185 830 euroa/vuosi. 

Siivouskustannusarvio on noin 3 962 euroa/vuosi. Tilojen irtokalusta-
minen toteutetaan kierrättämällä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
kalusteita. Muuttokustannukset ovat noin 19 000 euroa. Tiloilla ei ole 
vaikutusta tieto- ja viestintäteknologian tai muihin toimintakustannuk-
siin.

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
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viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvityslomake Aikuisten perusopetus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

KYMP
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